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Intervju

Vinko Šeško

Gospod Vinko, za vas bi verjetno smeli reči, da ste 
zaljubljeni v naravo in njene lepote. Kdaj in kako se 
je rodila ta ljubezen, saj ste tudi svoj poklic posvetili 
njej, mar ne? 

Da, lahko bi rekli. Vendar sem bil kot šolarček 
zaljubljen v elektrotehniko in fotografijo, saj sem 
si že kot dijak nižje gimnazije (zdaj višji razredi 
osnovne šole) iz visoke antene v obliki bakrena 
žice, svinčevega kristala in vojaške tankovske 
slušalke sam, ko še ni bilo elektrike, naredil in  
poslušal ljubljanski "ku... ku".  Doma se je večkrat 
oglasila daljna soseda, ki je fotografirala, in 
starejši brat je kupil fotoaparat na meh, kmalu 
smo imeli tudi fotografsko temnico. V višji 
gimnaziji v Brežicah sem s prijatelji začel zahajati 
v brežiško Vrbino in tam se je začelo zanimanje 
za naravo in hribe. Po veliki maturi me je zaneslo 
na gozdarsko fakulteto in spet sem bil obkrožen 
s prijatelji hribovci in ljubitelji narave. Mogoče me 
je pomanjkanja denarja usmerilo v dejavnost, ki se 
lahko izvaja tudi brez denarja in opreme. S prijatelji 
s fakultete sem še vedno v rednih stikih, saj smo 
bili štirje ob počitniškem delu v tolminskih gorah 
tako navdušeni nad Krnskim jezerom, da smo že 
leta 1963, takoj po diplomi in vojski, sami zgradili 
bivak nad  jezerom in ga vzdržujemo še zdaj. 

Ste izjemni poznavalec lepot in zanimivosti 
narave območja naše občine in širše. Se je lepota 
naših krajev v teh letih v vaših očeh spremenila, 
postarala ali še vedno bivamo v nedrjih zelenkaste 
pokrajine? 

Res sem že od leta 1963 službeno in voluntersko 
povezan z našo okolico. Pri  tem, kaj se je 
spremenilo, pa imam mešane občutke. Po eni 
strani smo ogromno izgubili. Samo čudoviti tok 
Save poglejte, ki ga ni več.  Videti je, da se je to 
moralo zgoditi, saj smo v zadnjih 60 letih iz struge 
naredili smetišče, iz vode pa kanalizacijo, tako da 
sem pravzaprav vesel, da se lahko sprehajam ob 
Savi. Mislim, da je treba poudariti, da hitro narašča 
število ljudi, društev in organizacij, ki spreminjajo 
svoj odnos do narave v smer priznavanja, da smo 
mi in da bodo zlasti zanamci odvisni od nje. Po drugi 
strani se še vedno prevečkrat zgodi nepopravljiva 
škoda v naravnem okolju zaradi kratkoročnega 
pohlepa po kapitalu. 

Poznamo vas tudi kot izkušenega planinca, ki ima 
še vedno strumen in varen korak … Pred nekaj leti 
ste zbrali in opisali številne poti po naši občini. 

Pa je res že 50 let, odkar imam v Planinskem 
društvu Lisca Sevnica kakšno funkcijo. 
Planinska organizacija pa ima širok krog 
dejavnosti, od gospodarskih, športnih, vzgojnih, 
naravovarstvenih. Planinstvo ni le hoja za telo, 
ampak je treba narediti kaj tudi za dušo. Tako 
sem težil k temu, da bi ob hoji spoznavali vso 
okoliško območje, seveda najprej domače. To me 
ja napeljalo na to, da sem napisal vodnik izletov v 
bližnjo okolico. 

Vendar vas mikajo in privabljajo tudi planine in lepota 
tujih krajev. Je drugod tudi tako lepo kot pri nas? 

Veste, lepota je preveč relativna. Nekateri 
zaslišijo besede puščava ali ledenik, pa se zgrozijo, 
za druge je to nekaj najlepšega. Meni je lepo videti 
in doživljati, saj sem res že od leta 1966 skoraj pri 
vseh planinskih pohodih v domača in tuja gorstva, 
ki zadnja leta trajajo že tudi nekaj tednov. Lahko 
bi rekel, da v Sloveniji ni kakšne večje sive lise, 
tudi v Evropi so dežele precej obdelane. Na najbolj 
priljubljenih, kot so Norveška in Islandija ter Irska, 
sem bil kar večkrat. Pa malo v Aziji in malo več v 
Afriki in samo enkrat v Južni Ameriki. 
Še malo o stroških. Potovati se da zelo udobno in 
seveda drago. Če nismo zahtevni, se da potovati 
tudi poceni.  Vedno me spravi v slabo voljo 
miselnost našega zgodovinskega sramu revščine, 
doma smo  lahko ob zelju, ko pa gremo v svet, se 
mora videti razkošje. Sam sem  navadno po naših 
planinskih pravilih, kadar delamo brezplačno, 
lahko za pripravo in vodenje oproščen plačila 
materialnih stroškov. Prepričan sem, da je tudi 
vandranje po svetu ena od oblik, kako si napolniti 
baterije v našem stresnem času, za tiste, ki se 
naučijo vandrati tako, da se pri tem spraščajo. 

Imate navdih in dar, da znate trenutke iz narave 
ujeti v fotografski objektiv. Je fotografiranje ena 
od vaših strasti?  

Imam še kar nekaj hobijev, je pa fotografiranje pri 
meni menda res nekaj več. Moj vnuk pravi, da sem 
že malo  zasvojen. 
Že leta 1963, ko sem bil zaposlen pri izdelavi 
gozdnogospodarskih načrtov, sem ugotavljal, da 
je fotografija zelo pomembna za dokumentacijo. S 
fotografijo je mogoče obuditi spomine, ki bi sicer 
že davno zbledeli. V zadnjem  času pa me je začela 
privlačevati umetniška fotografija naravnega 
okolja. Ha... ha ... to je priprava na starost, da si 
približam motive. 

Kaj je torej tisto, kar vas umiri in dela srečnega, da 
ste v tako dobri kondiciji? 

Na srečo in umiritev gledam nekako takole: 
Če hočeš biti umirjen, moraš biti toliko aktiven, 
da ti telo ob umiritvi ne bo dovolilo drugega kot 
počitek. 
Če te stvari spravljajo ob živce, pojdi pri priči v 
gozd, kar te gotovo pomiri. 
Odkrito vam povem, da so zame vandranja, ki jih 
zadnja leta organiziram, terapija. Kadar nas 20 
vandrovcev 20 dni uporablja avtobus s posteljami 
za svoj drugi dom in kadar mi uspe to izpeljati tako, 
da smo res vsakdo drugačen (versko,  politično in 
po starosti), pa vendar prijatelji in strpni brez žal 
besede, pridem domov drugačen. 

Vinko, hvala za vaše besede bralcem, želimo vam 
veliko zdravja in varnih poti ter oster pogled skozi 
fotografski objektiv.

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

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

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

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

Prihodnja številka izide septembra 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

Čas kar prehitro teče. Pa vendar so dnevi 
kot pisana mavrica, spet drugič kot temno 
nebo med neurjem, ali pa enobarvni, kot so 
spomini na naša posamezna doživetja. 

In v tem času živimo svoje življenje, ki ne 
traja v neskončnost. Ko ga živimo, vedno 
znova ugotavljamo, da ostajajo blišč, 
raznovrstnost in resničnost dejanj. 

V življenju rastemo, se veselimo, ustvarjamo 
in sanjamo. 

Lepo je, če znamo iz vsakega včerajšnjega 
dne narediti sanje o sreči in če znamo iz 
vsakega jutrišnjega dne narediti privid 
upanja. 

Naj nas jutranja zarja nagovarja in spominja 
na naš obstoj. Obstoj z namenom. 

So dnevi, so leta in so pomladi, ko se imamo 
preprosto radi. So pa tudi trenutki, ko je 
treba na novo začeti, in so stvari, ki jih treba 
drugače dojeti.

Mojca Pernovšek 
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KITARIADA
8.VELIKA

petek, 15.8. sobota, 16.8.

NAŠA STVAR

MODRE ZVEZDE    

SAMORASTNIKI

BB THING     

ROCKSTAZY

SVIT

NINA PUŠLAR
    PATINA      

MORG

JACKSONI

TUNED FISH

X - RAY - AC/DC cover

SEVNICA
pred športnim domom (bazen)

V primeru slabega vremena se 
prireditev prestavi v športni dom.

prost vstop

vstopnina: 5€bar DILE na bazenu
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Občinske strani

10. julija krajevni praznik obeležuje Krajevna 
skupnost Blanca, kot spomin na dan, ko se je leta 
1945 pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno 
pričel izvajati v slovenskem jeziku. Praznik so na 
Blanci s pestrim dogajanjem obeležili 12. julija. 

Praznovanje se je pričelo na Čanju, kjer so namenu 
slovesno predali novo urejeni cestni odsek javne 
poti Čanje–Komorivec. Investicija, ki je tekla v dveh 
fazah, zagotavlja zmanjšanje stroškov vzdrževanja 
ob vsakem večjem deževju, omogoča boljše 
bivalne pogoje, prevoznost in varnost. Lani je bil 
urejen tampon, odvodnjavanje ter asfaltiranje 
na 110 metrih dolžine, letos pa je bil asfaltiran 
še 195 metrski odsek. S prerezom traku so 
investicijo namenu predali predsednik Sveta 
KS Blanca Franc Pavlin, župan Srečko Ocvirk in 
domačin Franc Vidmar. Za prijetno razpoloženje je 
s pesmijo poskrbel Kvartet Jarica.

V krajevni skupnosti Blanca je sicer zaključenih 
več krajevnih in občinskih investicij, ki prispevajo 
k še lepši urejenosti krajev, izboljšanju kakovosti 
bivanja in večji prometni varnosti na cestah. 
Krajani so se ob praznovanju krajevnega praznika 
veselili tudi naslednjih posodobljenih cestnih 
odsekov: odseka skozi Kladje nad Blanco, odseka 
Pavlič–Cizelj ter obnovljenega odseka državne 
ceste od železniške postaje do križišča proti 
osnovni šoli na Blanci. Zgrajena je tudi čistilna 
naprava na Dolnjem Brezovem.

S kulturnim programom, ki se je po dogodku na 
Čanju nato nadaljeval pri kulturnem domu na 
Blanci, so obeležili krajevni praznik in podelili 
priznanja. Plakete sta predsednik KS Blanca 
Franc Pavlin in župan Srečko Ocvirk podelila Aktivu 
kmečkih žena Blanca, Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Poklek nad Blanco in Osnovni šoli Blanca. 
Prejemniki letošnjih javnih pohval pa so Herman 
Radej, Ivan Radej, Jožef Kovač in Ljudmila 
Slemenšek. V programu prireditve so nastopili 
Godba Blanški vinogradniki, Kvartet Jarica, člani 
Kluba harmonikarjev Povše in Ljudski pevci Blanca. 
Program je povezovala Alenka Černelič Krošelj.

V sklopu celodnevnega dogajanja je v organizaciji 
domačega gasilskega društva potekalo gasilsko 
tekmovanje – Memorial Lada Mešička. Pridne 
roke članic Aktiva kmečkih žena Blanca so ob 
prazniku pripravile razstavo najrazličnejših 
dobrot, v večernih urah pa je sledila še lepo 
obiskana gasilska vrtna veselica.

Praznovala je 
Krajevna skupnost Blanca

Odprtje ceste Čanje–Komorivec.

Od aprila sta v teku energetski sanaciji Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica z enoto vrtca Kekec 
in telovadnice pri sevniški osnovni šoli, zaključena 
je bila energetska sanacija Zdravstvenega doma 
Sevnica. Projektom se je julija pridružila še četrta 
letošnja tovrstna investicija, energetska in hkrati 
statična sanacija Podružnične šole Studenec.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in direktor 
podjetja SL inženiring d.o.o. Jure Lopatič sta pri 
šoli na Studencu podpisala pogodbo za izvedbo 
investicije v vrednosti okrog 140 tisoč evrov. V 
sklopu projekta bo poleg energetske sanacije 
z izvedbo fasade, menjavo oken in vrat ter 
izolacijo strehe, izvedena tudi statična sanacija 
stavbe. Dela morajo biti skladno s pogodbenim 
rokom zaključena do konca avgusta, prav tako 
dela v sklopu energetskih sanacij Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica z enoto vrtca Kekec in 
telovadnice pri sevniški osnovni šoli. 

Operacije energetskih sanacij delno financira 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada, izvajajo 
pa se v okviru operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, 1. prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih stavb«. 

Energetske sanacije 
v polnem teku

Podružnična šola na Studencu pred pričetkom del.

Občina Sevnica kot vodilni partner skupaj s 
posavskimi občinami sodeluje v projektu Posavska 
špajza. Med cilji projekta, ki je sofinanciran iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je tudi 
vzpostavitev oziroma obnova objektov tržnic 
v vsaki izmed občin – z namenom spodbujanja 
kmetovalcev za direktno prodajo ter malih in velikih 
potrošnikov za nakup živil iz lokalnega posavskega 
okolja.

V Sevnici je tržnica v središču mesta, na Trgu 
svobode, skozi zadnja leta postala lepo obiskano 
mesto prodaje. Veliko povpraševanje je nakazalo 
potrebo po preureditvi in dodatni okrepitvi 
infrastrukture na tej lokaciji. Cilj prenove je 
dodatno okrepiti pomen lokalne oskrbe s 
hrano in drugimi, v domačem okolju izdelanimi 
produkti. Preureditev tržnice, ki bo v Sevnici 
zaključena avgusta, v sklopu projekta Posavska 
špajza dopolnjujejo še obnova dveh turistično-
promocijskih in razstavnih prostorov, namenjenih 
društvom in lokalnim ponudnikom. Gre za 
ureditev turistično-promocijskega in razstavnega 
prostora pri občinski stavbi v starem mestnem 
jedru ter ureditev in opremo prezentacijskega 
in promocijskega prostora za društva in lokalne 
ponudnike na Gradu Sevnica.

Z namenom predstavitve pestre ponudbe 
obstoječih in novih pridelovalcev lokalne hrane 
je med 12. in 19. julijem potekal Živahen teden 
Posavske špajze. V vsaki od posavskih občin 
je poleg predstavitve dejavnosti in ponudbe na 
tržnicah potekal tudi bogat spremljajoč program 
za vse starosti. Prvi živahni dan je bil 12. julija na 
tržnici v Sevnici, obiskovalci pa so imeli možnost 
izbirati med številnimi raznolikimi izdelki – od 
rokodelskih umetnin do kulinaričnih dobrot.

Živahen dan na tržnici

  Pester dan na tržnici.

Podpis pogodbe na Studencu.

Zaključena je energetska sanacija 
Zdravstvenega doma Sevnica.

Potek energetske sanacije 
OŠ Sava Kladnika Sevnica.

  Prejemniki plaket in javnih pohval KS Blanca.
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Občinske strani

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si

Na predvečer dneva državnosti je v sevniški 
kulturni dvorani potekal tradicionalni koncert 
Godbe Sevnica, s katerim smo v Sevnici in širšem 
posavskem prostoru počastili 23. obletnico 
državnosti Republike Slovenije. Osrednja nit 
koncerta je bil slavnostni program Godbe Sevnica, 
ki je pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče 
zopet navdušila številčno občinstvo. Repertoar so 
poleg koračnic, koncertnih suit in uvertur obogatile 
skladbe s solistični vložki mladih članov tega 
največjega, 53-članskega sevniškega glasbenega 
sestava z najdaljšo tradicijo – saksofonista Anžeta 
Rupnika, flavtistke Lare Senica in trobentarja 
Jeromeja Kostajnška. Ob prihodu so obiskovalce 
pozdravile članice mažoretne skupine Društva 
TRG Sevnica.

Koncert je bil tudi priložnost za podelitev knjižnih 
nagrad osnovnošolcem in mentorjem OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, ki so sodelovali na literarnem 
natečaju sevniškega Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo. Na drugem 
literarnem natečaju z domovinsko tematiko, 
tokrat z naslovom »Domovina se brani z lepoto«, 
je strokovna komisija izbrala dela in nagradila 
učenke Leo Zakšek, Evo Zalo Kobal in Ano Trbovc 
ter mentorici Jožico Mlakar in Jožico Levstik.
Pozdravnemu nagovoru in čestitki ob dnevu 
državnosti s strani župana Srečka Ocvirka je 
sledil slavnostni nagovor podpolkovnika Boštjana 
Močnika, poveljnika 20. pehotnega polka, sicer pa 
sevniškega občana iz Loke pri Zidanem Mostu. V 
nagovoru je poudaril srčnost slovenskega naroda, 
ki je kljub preizkušnjam neizprosne zgodovine 
vedno znal pokazati notranjo moč, enotnost in 
odločnost. Tudi pred 23. leti s potrditvijo, »da 
Slovenci smo in ostajamo narod, ki ljubi svojo 
domovino in je zanjo sposoben doseči nemogoče.« 
Poudaril je odgovornost vsakega posameznika do 
domovine – zavedanja ne zgolj pravic, temveč tudi 
dolžnosti. Svetle odtenke prihodnosti je namreč 
moč najti samo s poštenim in pravičnim delom ter 
tako, da domovini vsak dan nudimo zgolj najboljše.

Praznovanje dneva državnosti

  Godba Sevnica

Na Studencu, kjer trenutno poteka energetska 
sanacija podružnične osnovne šole, je z novo 
zgrajenim pločnikom zagotovljena večja prometna 
varnost in hkrati celovita urejenost osrednje 
prometnice skozi naselje. Z naložbo Občine 
Sevnica v 400-metrski odsek pločnika ob lokalni 
cesti iz smeri Impoljce se do začetka naselja 
podaljšuje prej obstoječi pločnik. Nova pridobitev 
je bila s priložnostnim programom namenu uradno 
predana 11. julija. 

Investicija je bila gradbeno-tehnično izjemno 
zahtevna, saj je bilo potrebno daljši odsek 
pločnika umestiti na konzolno armirano-
betonsko konstrukcijo. V sklopu ureditev so 
prestavljeni ali novo urejeni obstoječi komunalni 
vodi z novogradnjo odseka fekalne kanalizacije 
in vodovoda. Na odseku pločnika so urejeni vsi 
cestni priključki in mejne površine, sanirane 
so poškodbe vozišča ceste, do katerih je prišlo 
med gradnjo, ter izvedeni tudi dodatni posegi 
na obstoječem cestnem odvodnjavanju. Skupna 
vrednost vseh del, vključno z umestitvijo cestne 
razsvetljave na celotni dolžini in varovalne ograje 
na izpostavljenem pododseku, je znašala 110.000 
evrov. Za investicijo je bil pridobljen delež državnih 
sredstev.

Zbrane sta nagovorila predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Studenec Janoš Janc in župan Srečko 
Ocvirk. S petjem je prireditev popestril Mešani 
pevski zbor Studenec, z igranjem na harmoniko pa 
Natalija Hočevar. Program je povezovala Melanija 
Mlakar.

S pločnikom 
do večje prometne varnosti

Odprtje pločnika na Studencu.

Javni razpis 
za izvajanje gospodarske 

javne službe 
javne razsvetljave

Skladno s spremembo Odloka o javni 
razsvetljavi v občini Sevnica na zadnji seji 
občinskega sveta je Občina objavila javni razpis 
za izvajanje gospodarske javne službe javne 
razsvetljave za obdobje dveh let. Razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani 
Občine Sevnica. 
Rok za oddajo prijav je 8. avgust 2014.

V luči letošnje 100-letnice od pričetka 1. svetovne 
vojne je Občina Sevnica na pobudo krajanov 
pristopila k celoviti obnovi spomenika žrtvam te 
vojne na pokopališču na Studencu. 

Cilj ureditve je bil vzpostaviti približek prvotnemu 
stanju, kar je bilo v sodelovanju z izvajalcem, 
Kamnoseštvom Grama, tudi v celoti doseženo. 
Spomenik je danes, kot je razvidno iz fotografije, 
v povsem drugačni podobi kot pred ureditvijo. 
Investicija, financirana iz občinskega proračuna, 
je znašala okrog 13 tisoč evrov.

Obnovljen spomenik 
žrtvam 1. svetovne vojne

Spomenik v prenovljeni podobi.

Razpis 
za dobitnike priznanj 

Občine Sevnica
Občina Sevnica ob prazniku občine, 
12. novembru, podeljuje priznanja občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, 
društvom, klubom, združenjem ter drugim 
organizacijam in skupinam, ki pomembno 
prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu 
občine Sevnica na področju gospodarstva, 
kulture, športa, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, 
znanosti in drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti. 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike 
občinskih priznanj za leto 2014 je objavljen 
na spletni strani Občine Sevnica in je odprt do 
vključno 19. avgusta 2014.

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega 

osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za ureditev 
območja Zdravstvenega 

doma Sevnica, optike Bautin 
in javnega parkirišča

Javna razgrnitev bo od 30. 7. do 28. 8. 
2014 v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Sevnica 
v času uradnih ur. Gradivo v digitalni obliki 
bo objavljeno tudi na spletni strani Občine 
Sevnica. Javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN bo 13. 8. 2014 ob 17. uri v 
Kulturni dvorani Sevnica.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko 
na dopolnjeni osnutek podajo pripombe in 
predloge vsi zainteresirani organi, organizacije 
in posamezniki. Pripombe in predloge se 
lahko v času javne razgrnitve poda pisno ali 
v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v 
knjigo pripomb in predlogov na mestih javne 
razgrnitve.
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Po občini

www.mojaobcina.si/
sevnica

Društvo invalidov Sevnica je 21. junija organiziralo 
za svoje člane invalide na območju Krajevne 
skupnosti Krmelj–Tržišče in Šentjanž piknik ob 
ribniku v Krmelju. 

Srečanja se je udeležilo  40 članov Društva 
invalidov Sevnica. Ob  dobri hrani in pijači, ki so jo 
pripravili člani,  smo se ob pogovoru in sprehodu 
ob ribniku in poslušanju harmonike mojstra 
Lojza lepo zabavali in se v večernih  urah razšli z 
dogovorom, da se kmalu, jeseni spet srečamo, in 
sicer v Sevnici. 
  

Roman Novšak

Društvo invalidov Sevnica, 
piknik invalidov za Krmelj

 
Poročanje o katastrofalnih poplavah in plazovih 
na območju Srbije ter Bosne in Hercegovine se 
umika z naslovnic, v Sevnici pa na prizadete ljudi, 
ki si od te naravne nesreče še dolgo ne bodo 
opomogli, nismo pozabili. Tokrat smo pomoč v 
konvoju treh kombijev in poltovornjaka peljali v 
občino Bjeljina in okoliške vasi. To območje so 
prizadele obsežne poplave. Izseliti so morali 7200 
oseb, poškodovanih in uničenih je bilo kar 15.000 
objektov, na tem, pretežno zelo rodovitnem 
kmetijskem območju je bilo poškodovanih ali 
uničenih kar 35.000 hektarov kmetijskih površin. 

Od zadnjega prevoza v Kalesijo se je spet nabralo 
zelo veliko pomoči, ki so jo občani prinesli v zbirni 
center RK, zbirali so jo učenci v OŠ Sevnica, 
Krmelj, Boštanj in Šentjanž, otroci v vrtcih Krmelj, 
Sevnica in Leskovec pri Krškem, dobrodelno akcijo 
so pripravili tudi v podjetju Toni Prah Turizem. Te 
kraje so obiskali že nekajkrat v zanje precej lepših 
časih. Na svoje rojake z aktivnim zbiranjem ni 
pozabil tudi zdaj domačin Vrhka Radivoje Radić. 
Zbrana pomoč je obsegala predvsem hrano, vodo, 
toaletne potrebščine, oblačila, orodje in opremo 
za sanacijo, hrano za živali, sredstva proti mrčesu 
in podobno. Peljali smo tudi donacijo novih izdelkov 
sevniške Lisce, katere ime je v teh krajih še vedno 
znano in cenjeno. Svojo pomoč so porazdelili med 
Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Hrvaško. 
Domačini so bili za vso prejeto pomoč izjemno 

hvaležni, da pa smo prišli do njih, smo vsi, ki 
smo sodelovali, imeli na bosanski meji skoraj 
sedemurno preizkušnjo potrpežljivosti, ko smo 
čakali na nerazumne administrativne postopke 
tamkajšnjih državnih organov. Vse to je bilo ob stiku 
s hvaležnimi in izjemno gostoljubnimi domačini 
hitro pozabljeno. Hvaležni so za vso pomoč, najbolj 
pa si želijo, da se podobne nesreče ne bi ponovile 
in da tuje pomoči ne bi potrebovali ter da bi njihova 
bogata polja čim prej obrodila zdravo hrano. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, 
OZ Rdečega križa Sevnica

Nova pomoč iz Sevnice 
poplavljenim območjem v 
Bosni in Hercegovini

Odlična ekipa

 
Pri Društvu upokojencev Sevnica delujejo skupine 
za samopomoč. Naša skupina se imenuje Rožmarin 
in se že 15. leto sestajamo ob ponedeljkih. 
Obiskujemo jo rade in z veseljem. Imamo zanimive 
poučne pogovorne teme. Poleg tega tudi 
telovadimo in si merimo krvni pritisk. Večkrat tudi 
zapojemo in praznujemo rojstne dneve. 
Tokrat smo se odločile, da zadnji ponedeljek pred 
dopusti izkoristimo za piknik. Na povabilo naše 
članice Štefke smo popoldne preživele na vikendu 

njene hčere na Orehovcu. Ta kraj spada v vas 
Podgorje, ki leži nad Sevnico. 
Ob dobri hrani, pijači, petju in igranju družabnih 
iger so se izredno zabavale. Popoldne je prehitro 
minil in sklenile smo, da se bomo septembra 
udeležile skupinskega izleta. 
  

Jelka Mlakar, članica skupine 

Piknik skupine Rožmarin

Foto: Franci Planinc

  
21. julija je dopolnil 90 let akademik, pisatelj, 
prevajalec in večkratni literarni nagrajenec  
Alojz Rebula. Praznovanje njegovega jubileja v 
Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem 
Mostu so pripravili krajani v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Loka, tamkajšnjim kulturnim 
društvom, aktivom žena in župnijo ter Občino 
Sevnica. 

Alojz Rebula je svoje življenje posvetil peresu, jeziku 
in besedi.  Kljub svojim italijanskim koreninam  
goji ljubezen do slovenske besede, ki jo izkazuje v 
vseh svojih številnih delih. Njegov pisateljski opus 
obsega črtice, novele in romane ter refleksivno 
dnevniško in potopisno prozo. 
Ob visokem jubileju so gospodu Rebuli voščili 
in izkazali svoj poklon številni posamezniki in 
predstavniki lokalnih organizacij, ki so zelo ponosni 
na svojega sokrajana. Med prvimi je slavljencu 
voščil župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je v 
svojem nagovoru poudaril, kako velik privilegij je za 
lokalno skupnost sobivanje s človekom, katerega 
moč besede in širina razmišljanja je tako velika in 
svetovljanska. Čestitke so izrekli tudi predstavniki 
Kulturnega društva Primož Trubar Loka, krajevne 
skupnosti, krajevne organizacije Rdečega križa, 
aktiva žena ter domači slikar g. Bogovič. 
Praznovanja se je med drugim udeležil tudi 
dolgoletni evropski poslanec in osebni prijatelj 
Alojza Rebule Lojze Peterle. V svojem voščilu se 
je slavljencu zahvalil »za vztrajno raziskovanje 
človeškega, za vztrajno premagovanje bivanjske 
stiske s kopanjem v smeri smisla, za poklon 
slovenski kulturi in jeziku, brez katerega ni 
življenja.« 
Jubilantu je čestital tudi podpredsednik Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti za  področje 
družboslovja, humanistike in umetnosti Jože 
Krašovec. Alojzu Rebuli se je zahvalil za njegov  
pomemben prispevek slovenski duhovni kulturi, in 
sicer pri novem prevodu Svetega pisma, ki je začel 
nastajati leta 1980. S srčnostjo, zavezanostjo 
besedi in svoji zemlji je pri nastajanju prevoda 
pustil izjemen pečat. 
Alojz Rebula se je zahvalil vsem za izrečena voščila 
in lepe misli ter za prejeto priznanje. »Življenjsko 
iskanje ni bilo prvenstveno na področju literature, 
umetnosti, gospodarstva in politike, ampak na 
področju smisla bivanja« je v svojem nagovoru 
razmišljal slavljenec. 
Navzoči so lahko prisluhnili še nekaterim 
odlomkom iz Rebulovih romanov, ki jih je prebrala 
Annemarie Culetto, program pa so s prijetno 
slovensko pesmijo obogatili pevci moške vokalne 
zasedbe Fantje z Razborja. Z nepogrešljivimi zvoki 
harmonike je praznovanje zaključil harmonikar 
Andraž Roštohar. Celotno praznovanje je z besedo 
prijetno povezoval Jure Koritnik. 
V preddverju dvorane Trubarjevega doma 
upokojencev so ob tej priložnosti na ogled postavili 
razstavo del Alojza Rebule. 
Več na www.mojaobcina.si/sevnica
  

Vir: Občina Sevnica

90 let 
akademika Alojza Rebule

Zbrana pomoč v skladišču RK
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Oglasi

www.radiocenter.si

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9

Vse, od A-Ž 
za vinogradništvo!!!
- sredstva za varstvo rastlin -

- foliarna gnojila -
- analize zemlje, plodov -

-  svetovanje -

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana, 
Tel.: 08-387-89-31, E-pošta: info@karsia.si

Svetovanje: Marjan KRAGL 041-207-523

SFINGA 
     EXTRA WDG

®

NOV SISTEMIČNI FUNGICID 
na osnovi dimetomorfa+folpeta

za učinkovito preventivno, kurativno in eradikativno zatiranje 
peronospore na vinski trti v času pred cvetenjem pa do zapiranja grozdov!

Uporaba: 0,15-0,20 % oz. 150-200 g/100 L vode oz. 1,5-2,0 kg/ha 
Embalaža: 1 kg in 5 kg

IZJEMNO UGODNA CENA!!!

NOVO!!

NOVO!!

Da bo vaš pridelek nepoškodovan in balkon čist uporabite
PTIČI STOP - PREGANJALO ZA PTIČE - EXPULS 

Uspešno preprečuje večjim pticam kot so vrane, golobi, škorci, kosi in srake 
uničenje pridelka ter onesnaževanje objektov!

01 grajske novice Sevnica 14apr14.indd   1 4/14/2014   11:17:56 AM
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Turizem, TZOS

Iz Krmelja v vinske gorice Kamenško
 
V Krmelju si lahko ogledate tamkajšnje naravne 
in kulturne zanimivosti, ki so povezane z rudarsko 
preteklostjo kraja, nato pa nadaljujete pot prek 
Hinjc in Ogorelk do Kamenškega. Za vrnitev lahko 
izberete pot iz Kamenškega skozi vasici Kamenica 
in Hinjce in tako pot lepo zaokrožite. 
Pohod začnete v središču Krmelja (253 m) pri 
Turistični informacijski tabli na parkirišču ob 
krožišču. Od tam se odpravite desno v hrib po 
glavni cesti proti vasi Hinjce. V Hinjcah si lahko 
ogledate Spomenik 13. talcem in nato nadaljujete 
pot naprej levo po odcepu za Kamenško. Na koncu 
vasi, na vrhu vzpetine na levi strani, boste kmalu 
zagledali Štiri kamne (ostanke temeljev lesenega 
obmejnega stražnega stolpa), od koder je tudi lep 
razgled na Krmelj. 
Pot nato nadaljujete naprej po cesti skozi gozd in 
čez »prloze« v hrib, mimo vodohrama, proti vinski 
gorici Ogorelke in naprej proti Kamneškemu. Ko 
pridete iz gozda, kmalu zavijete mimo križa na levo 
proti vrhu Kamenškega (475 m), kjer je lovska 
koča. Kamenško je domačinom znano po številnih 
vinogradih, lepih razgledih in tradicionalnem 
prvomajskem pohodu. Od tam se vam pogled 
odpre na bližnje in daljne hribe ter naselja, na 
severu proti Kumu ter na jugu proti Gorjancem in 
Kočevski planoti. Če od Lovske koče nadaljujete 
pot po asfaltni cesti naprej preko gore in navzdol 
med vinogradi, kmalu prispete do Jamškove 
zidanice in nato še do Bregarjeve zidanice, kjer vas 
(ob predhodni najavi) prijazno pogostijo. Če nato 
nadaljujete pot naprej preko gore, se pot zaokroži 
v obliki črke O in pridete nazaj do križa pod Lovsko 
kočo, od koder se lahko v Krmelj vrnete po isti 
poti, lahko pa izberete tudi pot preko Kamenice. 
Za pot preko Kamenice se mimo Jamškove 
zidanice spustite skozi gozd v dolino do vasi 
Kamenica, kjer si na koncu vasi na vzpetini levo 
lahko ogledate cerkev sv. Marjete. Pot nato 
nadaljujete po cesti skozi gozd do razcepa, pri 
katerem zavijete desno na cesto Križišče-Krmelj. 
Na levi strani ceste boste pri odcepu za vas Brezje 
zagledali Breško korito s čisto studenčnico, pri 
kateri se lahko odžejate. Pot nadaljujete naprej v 
hrib skozi vas Hinjce nazaj proti Krmelju.  
  

Suzana Mirt, KŠTM Sevnica

Namig za premik

 
V nedeljo, 20. 7., zgodaj ponoči smo se planinci PD 
Lisca srečno vrnili z devetdnevnega pohodnega 
tabora po jugu Balkana.

Kar 36 udeležencev Planinskega društva Lisca iz 
Sevnice in sosednjih društev smo se skozi Niš in 
Skopje povzpeli na Vodno nad Skopjem, obiskali 
kanjon Matka ob reki Treski, se skozi Tetovo 
povzpeli v gorovje Šar planine in tam osvojili štiri 
dvatisočake z najvišjim 2747 m visokim Titovim 
vrhom. Petindvajset udeležencev se je povzpelo na 
najvišji vrh Makedonije in Albanije, 2764 m visoki 
Golemi Korab, nekaj posameznikov na Čavkarnik 
nad Mavrovim in skoraj vsi tudi na najvišji vrh 
Galičice med Ohridskim in Prespanskim jezerom, 
2255 visoki Magaro. 

Obiskali smo tudi štiri hitro razvijajoča se albanska 
mest: Elbasan, Tirano, Drač in Skader, ki dobivajo 
v zadnjem desetletju popolnoma novo podobo 
sodobnih evropskih mest. Panoramo Tirane smo 
si ogledali z vrteče se restavracije na Sky towerju. 
Povsod so nove stolpnice prijetnih barv, urejeni 
parki, gradijo sodobne avtoceste s predori. 

Skozi Podgorico smo nadaljevali pot v Andrijevico 
in nameravali osvojiti še 2461 m visok Vasojevački 
Kom, a smo se morali zaradi izredno slabega 
vremena vrniti v dolino. Tudi sicer je bilo razen 
na Korabu za ta letni čas izredno hladno vreme 
na vrhovih. Obiskali smo še čudovit kompleks 
samostana Mileševo, planino Zlatar, Zlatibor 
v zahodni Srbiji in na kmečkem turizmu v 
Cvetanovcu nad Ljigom sklenili našo naporno pot 
po tem delu Balkana. Tabor je organizirala in vodila 
planinska vodnica Darinka Avguštin v sodelovanju 
s turistično agencijo Toni turizem in lokalnimi 
vodniki, za varno vožnjo na 2800 km dolgi poti pa 
sta skrbela voznika avtobusa Alenka Us in Toni 
Prah. 
  

Foto in besedilo: Janez Levstik

Sevniški planinci osvajali 
vrhove južnega Balkana

Ponedeljek, 21. julij, je bil za ekipo, ki je vodila 
priprave na sprejem 27 mladih Francozov, ki so 
v koloniji na Čatežu in odkrivajo lepote Slovenije, 
prav poseben dan. Skrbno načrtovani sprejem je 
želel pokvariti dež, kar pa mu niti malo ni uspelo. 

Mladi gosti skupaj z vodnico Sabino so vzeli 
celotno ponudbo gradu kot igro, ki se je končala s 
srednjeveškim kosilom. Obnovljena klet v Vrtnarjevi 
vili je bila kot naročena za tovrstni sprejem. Iz kock 
slame sestavljene mize in sedišča, pokrita z juto, 
leseni stoletni stropi in detajli, ki jih premore ta 
prostor, so dajali veličastno podobo. 

Seveda so svoje  z dekoracijo miz v srednjeveškem 
slogu dodali tudi Dolinškovi, ki so prevzeli 
pogostitev. Glinene posodice za hrano, kupice in 
vrči na belih prtičih iz blaga so prav nestrpno čakali 
na svoje goste. Niso se dali prositi. Kot da jim je to 
povsem domače, so se lotili jesti z rokami in nihče 
ni sprejel pribora. Neomejene količine piščanca in 
mlincev v velikih skledah so jim šle dobro v slast. 

Na koncu je bilo veselo druženje v Lutrovi kleti, 
želeli so slišati še slovensko himno in njen prevod 
in nam ponosno zapeli tudi svojo. 
Lepo in ganljivo, kako ponosno nosijo v sebi 
domovino in pesem, ki jih povezuje, za nas pa 
prijetna izkušnja več, kako približati svetu naše 
malo bogastvo. 
  

Renata Kuhar

Klet v Vrtnarjevi vili 
na sevniškem gradu 
je gostila mlade Francoze

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delavni čas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00

Sobote: 9.00 – 13.00

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Bogata ponudba

partnerskih agencij: 

Benetke, Jadran, križarjenja… 

AKTUALNO - IZLET: 
GRAD s PARKOM in MESTO SEVNICA

stalno vodenje po mestu in Gradu 
z degustacijo salam in vin,

Cena po osebi je 13,50 €. (minim. 30 os.)

(za program potrebujete približno 5 ur 

in ga je možno prilagoditi)
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Turizem, TZOS

  
Potaknjence navadno vzgajamo le iz zdravih, 
močnih in bujnih rastlin, ki jim v ta namen odrežemo 
poganjek ali stebelni vršiček. Potaknjence lahko 
na balkonskih rastlinah režemo vse do pozebe. 
Najboljši čas je od avgusta do konec septembra. 

Z rastlin odrežemo vršičke stebel. Pri bršljankah in 
pelargonijah zadostuje tri centimetre dolg vršiček. 
S stebla odstranimo spodnje liste. V zemljo 
potikamo približno en centimeter spodnjega dela 
takega vršička in prst ob njem utrdimo z rokami 
oziroma jo nekoliko potlačimo, da bo hitreje začel 
nastavljati korenine. Zemljo okoli potaknjenca takoj 
zalijemo z vodo in to ponovimo, kadar se zemlja 
osuši. Precej lepše bodo potaknjenci uspevali, 
če jih bomo rosili z vodo. Za to lahko uporabimo 
priročno pršilko. Preden se lotimo priprave 
potaknjencev, si pripravimo kakovostno zemljo. 
Najbolje je, da uporabimo tako za presajanje. Če 
bomo uporabili zemljo, ki jo imamo doma, pazimo, 
da izberemo tako, ki ni okužena z rastlinskimi 
boleznimi oziroma v njej niso rasle obolele rastline. 

Uporabimo lahko tudi v vodi dobro namočene 
šotne tablete.  
  

Milena Mastnak, 
Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p.

Kako si pripravimo 
potaknjence

 
Druga nedelja julija je tudi letos na Telče privabila 
pestro druščino ljubiteljev ljudske pesmi.

Že 11. leto zapored je na Telčah pri gasilskem 
domu potekala kulturno-družabna prireditev s 
simboiličnim naslovom Telška žetev. 

Tudi 11. Telška žetev je uspela

 
V letošnjih počitnicah smo tudi pri OŠ Tržišče 
organizirali žetev, saj smo na šolskem vrtu 
pridelali piro in kamut.  

V okviru ekošole in projekta šolski ekovrt smo v 
OŠ Tržišče letos obdelovali šolski vrt. Na njem 
smo poleg vrsto zelenjave, ki smo jo uporabili pri 
šolski prehrani, posejali tudi žito. Odločili smo 
se za starodavno žito piro in kamut, ki v sodobni 
prehrani spet pridobivata čedalje večjo  vlogo. 

V petek smo organizirali žetev  in žito ročno poželi. 
K sodelovanju smo povabili DU Tržišče, Aktiv 
kmečkih žena Tržišče in KŠD Telče. Iz omenjenih 
društev so se zbrale žanjice in vezači. Uspešno 
smo poželi pridelek in ga pripravili za mlačev. Pri 
izvedbi so sodelovali tudi otroci in po požeti njivi 
pobrali klasje ter ga zložili v košaro. 
Pridelek bomo uporabili pri eni izmed prihodnjih 
dejavnosti v sklopu ekošole. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili našega dogodka in 
nam tako izkazali svojo podporo pri našem delu. 
 

Zvonka Mrgole

Žetev pire pri OŠ Tržišče

Ko zapojo kose na travnikih vrh Lisce
 
V popoldanski vročini prve sobote julija so vrh 
Lisce spet zapele kose in kosci. Skoraj 30 koscev, 
grabljice, klepači, harmonikar in gospodar z vozom 
so številnim mladim in starejšim obiskovalcem 
pristno pričarali, kako precej lepše zveni nekoč 
običajna košnja, pomešana s pesmijo in smehom, 
kot današnje hrumenje traktorskih in samohodnih 
kosilnic. Tudi ročno nalaganje sena na voz s 
konjsko vprego je prizor, ki ga je marsikateri 
od otrok in mlajših obiskovalcev doživel prvič. 

Na pogled preprosta malica, preprosto delo, 
preprosti ljudje, preproste pesmi … so skoraj že 
pozabljeno bogastvo kulturnega izročila podeželja 
in krajev v okolici Lisce. Morda preprosti, a razlog 
za odlično vzdušje, pristno druženje, čudovit 
dogodek. Brez prijateljev iz Šmiklavža, Vrha nad 
Laškim, Jurkloštra, Planine pri Sevnici, Loke, 
Ledine, Sevnice, Trnovca, Orehovca in drugod ne 
bi zmogli in tudi delo ne bi bilo niti približno tako 
dobro in lahkotno opravljeno. Pesem, smeh in zvok 
harmonike so odmevali še pozno v noč. Druženje s 
prijatelji dobre volje je vredno vsaj toliko kot dobro 
opravljeno delo. Dogodek je uspel tudi zaradi 
podpore naše občine in Turistične zveze Slovenije. 
Več in podrobneje na www.razbor.si.  
 

Matej Imperl

Košnja na Lisci 2014 

Foto: Gorazd Vidmar

   
Da varčujem in znam varčevati z vodo, mi je bilo 
dano že ob rojstvu. Sredi naše vasi je žuborel lep 
studenček z dobro in zdravo vodo, ki je pritekala 
izpod visokega hribčka. Naša hiša je bila oddaljena 
več metrov. Vsak liter vode sta starša morala 
prinesti domov v škafu na glavi ali leseni brenti 
na hrbtu. V banjci, v kateri sta me kopala, je bilo 
bolj malo vode in v njej sta se za mano umila tudi 
onadva. S to vodo sta potem zalila še vrt. 

Zato tudi sama vso vodo od pranja solate, sadja 
in drugo, delno tudi od tuširanja in pranja perila, 
uporabim za zalivanje balkonskih in vrtnih cvetlic, 
ker jih imam zelo veliko, rada jih imam, uživam in 
sem srečna pri delu in pogledu nanje. Zavedam se, 
da je voda dragocena, in poskušam to spoznanje 
prenesti tudi na mlajše člane naše skupnosti. 
  

Marica Deželak

Varčujem z vodo

Organizatorji prireditve Kulturno-športno društvo 
Telče in Ljudske pevke s Telč so tudi tokrat povabili 
v goste  nekaj skupin ljudskih pevcev in glasbenikov 
in ti so udeležencem pričarali prijetno nedeljsko 
popoldne ob ljudski pesmi, smehu in prijateljskem 
druženju. 

Na prireditvi so poleg domače skupine Ljudske 
pevke s Telč nastopili še Ljudski pevci Trebelnega, 
pevska skupina Rosa iz Zabukovja, pevke Zveze 
Slovencev iz Porabja iz Števanovcev in Bučenski 
ramplači. Za dobro voljo in obilico smeha sta 
poskrbela Martin in Micka, ki sta na tokratno 
prireditev prišla z osličkom. Program je s svojimi 
hudomušnimi vložki kot povezovalec popestril tudi 
Darko Povše. Prireditev smo kljub dežju uspešno 
pripeljali do konca. 
Prireditve so se udeležili tudi gosti, in sicer 
župan Srečko Ocvirk, podžupan Janez Kukec in 
predsednik KS Tržišče  Janez Kukec, na koncu pa 
namenili tudi nekaj besed vsem udeležencem in 
organizatorjem. 
Tudi tokratno prireditev smo izvedli s pomočjo in 
podporo naših članov, KS Tržišče občine Sevnica 
in KŠTM Sevnica. Vsem se iskreno zahvaljujemo. 

Zvonka Mrgole
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V sredo,16. julija zvečer, so v Caffe galeriji v 
Radečah odprli samostojno likovno razstavo 
ljubiteljske slikarke Marije Oven, članice likovne 
sekcije ART Lipa iz Kulturnoumetniškega društva 
Budna vas, ki  je pripravilo tudi program ob odprtju. 
»Ljubiteljska slikarka Marija Oven posveča svojo 
ustvarjalnost ohranjanju spominov njej ljubih 
kotičkov slovenske zemlje za prihodnost. Na prvi 
samostojni likovni razstavi, ki se imenuje Spomini 
skozi čas, se avtorica javnosti predstavlja s 
tihožitji in krajinami, ustvarjenimi v različnih 
tehnikah. Krajine Moja rojstna domačija, Svibno 
pred mnogimi leti, Mlin in druge so naslikane na 
podlagi spominov in starih, skorajda pozabljenih 
fotografijah. Z veliko ljubeznijo avtorica prerisuje 
majhne detajle, ki vnašajo posebno toplino in 
nežnost v slikarsko delo. 

Ljubezen do ustvarjanja je Marijo spremljala 
skozi celo življenje. Uživala je v delu z ročnimi 
spretnostmi in slikanjem na steklo. Za likovno 
izobraževanje se je odločila leta 2011, ko se je 
vpisala na likovni tečaj Elene Sigmund v DLLU 
Radeče in kasneje je vstopila v likovno sekcijo Art 
Lipa KUD Budna vas. Rada se udeležuje različnih 
slikarskih srečanj in kolonij. Svoje znanje pa 
izpopolnjuje na tečajih in delavnicah. Posebej rada 
obiskuje srečanja, ki jih vodi slikar Tone Zgonc. Za 
avtorico slikanje in igra z barvo ni samo sprostitev 
in beg od sedanjosti, ampak ji predstavlja izziv, ki 
ga uspešno opravlja. Tako gledalcu predstavlja svoj 
čudoviti pomirjen duševni svet.« Tako je Marijino 

slikarsko udejstvovanje opisala Elena Sigmund. 
Razstava bo na ogled do srede septembra. 
  

Magda Sigmund

Spomini skozi čas 
Marije Oven

Ljubiteljska slikarka Marija Oven

  

Folklorniki smo v tem letu doživeli že marsikaj 
lepega in zanimivega, nekaj popolnoma novega 
pa je bilo doživetje v četrtek, 17. julija. Pod 
znamenitim Plesnikovim brestom v Logarski 
dolini smo namreč z Modrijani snemali videospot 
za njihov novi valček. Ta govori o harmonikarju, 
ki si na popotovanju po naši deželi išče dekle. 
Izmed več kot 30 prijavljenih folklornih skupin je 
ansambel k sodelovanju povabil štiri z različnih 
pokrajin Slovenije, in sicer poleg naše tudi folklorni 
društvi Ivan Laharnar Planota in Košuta Poljčane 
ter Kulturno društvo Marko Beltinci.  

Na snemanju je vsaka skupina pokazala nekaj iz 
svojega repertoarja, Modrijani pa so se vključevali 
v različne kadre. Mi smo zaplesali štajeriš in 
prikazali igro pričkanja, harmonikar pa je zaigral 
na več kot 100 let staro harmoniko. Kar nekaj 
prizorov smo skupine posnele tudi skupaj.  

Veseli smo odločitve Modrijanov, da v svojem 
videospotu predstavijo raznovrstno ljudsko 
kulturo, ki je medijsko precej manj zanimiva, sploh 
v primerjavi z narodno-zabavno. velikokrat se 
zgodi, da folklorne skupine v televizijskih oddajah 
ali spotih plešejo le polko ali valček, hkrati pa se 
izgublja zavest, da je ljudska dediščina precej širša 
od le dveh tipičnih plesov in gorenjske narodne 
noše. Folklorniki smo zato še toliko bolj ponosni, 
da smo lahko sodelovali pri projektu, ki širšemu 
občinstvu prikazuje del ljudskih običajev in plesne 
ter oblačilne dediščine.  
  

Jasna Pinoza, KŠTD Blaž Jurko

Folklorna skupina 
Blaž Jurko Razbor 
na snemanju z Modrijani  

... v Lutrovski kleti, v kateri sta pokopana mož 
in hči zadnje lastnice sevniškega gradu, grofice 
Matilde, bi bila to zagotovo zahvala, da se nad njo 
dogajajo tako čudovite glasbene stvaritve, ki jih je 
mogoče doživljati vedno znova. 

V soboto, 12. julija zvečer, so svoje vrhunsko 
glasbeno znanje na violinah in violončelih dokazali 
člani Godalnega kvarteta M.ARS z izvajanjem 
Mocartovih in Haydnovih skladb, navdušeno 
občinstvo pa jih je nagradilo z močnimi aplavzi. 
Mladi glasbeniki, ki so si svoje znanje pridobivali 
pri številnih glasbenih mojstrih doma in v tujini, 
so uspešni na različnih glasbenih področjih. 
Violinistka Mojca Menoni Sekur je vodja drugih 
violin v Simfoničnem orkestru RTV Ljubljana, Vanja 
Bizjak Podlesek uči na Glasbeni šoli Rakovnik, njeni 
učenci pa dosegajo vrhunske rezultate doma in na 
mednarodnih tekmovanjih, Mateja Ratajc je prav 
tako uspešna glasbena pedagoginja na glasbeni 
šoli Sevnica. Tudi njeni učenci se ponašajo z 
vrhunskimi dosežki doma in v tujini. Martin 
Sikur je profesor violončela in komorne igre na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. 
Z neverjetnim občutkom in popolno predanostjo 
izvajanju glasbe so popeljali poslušalce v svet, 
kot sta ga že pred stoletji doživljala nesmrtna 
skladatelja. 
Morda je bilo med poslušanjem ravno toliko časa, 
da so se misli poslušalca usmerile v občudovanje in 
vprašanje, koliko truda, samodicipline in odrekanja 
velikemu svetu je bilo treba za pridobitev tako 
mojstrskega obvladovanja instrumentov, sicer pa 
le tišina in glasba. Brez besed, le na koncu iskreni 
stiski rok nastopajočim in izražena ponovna 
dobrodošlica. 
Umirjene misli so nas pospremile na poti v prijazno 
sobotno noč.

Vir: KŠTM Sevnica

Koncert 
godalnega kvarteta M.ARS

Odprtje razstave Marije Oven

Rojstni in sedanji dom

Sevniško
 g ra j sko
  pol et j e

2014
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Sonce je prijetno grelo in radostnih obrazov so 
se zbirali otroci v Musarjevem gozdu na likovne 
delavnice, najmlajši so s seboj pripeljali tudi 
pomočnike. 

Delavnice je 28. junija popoldne pripravila likovna 
sekcija ART Lipa iz Kulturnoumetniškega društva 
Budna vas. Letos so potekale malo drugače, 
ker jih zaradi porodniškega dopusta ni vodila 
Elena sigmund. To nalogo so sprejele in uspešno 
izvedle članice likovne sekcije Mojca Musar in 
Marija Oven pod vodstvom Gordane Dobriha. 
Po pozdravu predsednice društva so se razdelili 
v dve skupini. Starejši so se poizkusili v malo bolj 
zahtevni tehniki, mlajši pa v malo manj zahtevni. 
Vsi so se veselo poigravali z barvami. Ustvarili so 
prava umetniška dela, ki jih je bilo treba posušiti. 

Po končanem ustvarjanju smo se fotografirali za 
spomin. Bogatejši za nova spoznanja in znanja 
so se pozno popoldne otroci zadovoljnih obrazov 
poslovili od mentoric in zaželeli, da se drugo leto 
delavnice ponovijo. 

Za izvedbo delavnic se najlepše zahvaljujemo 
Musarjevi družini, ki nam je spet dala na voljo svoj 
prostor, v katerem smo se že udomačili. Zahvala 
tudi PGD Šentjanž, ki je posodilo mize in klopi, 
Občini Sevnica, gostilni Repovž in seveda vsem, ki 
so kakorkoli pomagali pri izvedbi. 
  

Magda Sigmund, KUD Budna vas

Otroci ustvarjali 
v zavetju gozda

Otroci na likovnih delavnicah v Musarjevem gozdu

Skupinska za spomin

Dela se sušijo.

Sreda, 6. avgusta 2014, ob 20. uri v 
zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 

Gost: Slikar Zdravko Balog, Sevnica (Hommage)
Kulturni program v grajski kapeli. 

Vstop je prost!
Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica. 
Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si

Sobota, 23. avgusta 2014, ob 19. uri v 
atriju Gradu Sevnica:
Glasbeni večer s Fanti izpod Lisce

FANTJE IZPOD LISCE so 5 članska zasedba, ki izvaja 
več zvrsti glasbe: od narodno zabavne, dalmatinske 
do črnske duhovne. Za ta poseben večer so fantje 
izbrali predvsem dalmatinske skladbe, katerim pa 
bodo dodali še nekaj drugih žanrov, da bo repertoar 
še bolj zanimiv. Torej, če vas zanima, kaj so pripravili 
za Vas se jim pridružite in z njimi preživite prijeten 
glasbeni večer. 

Vstop je prost!
Org.: Ansambel Fantje izpod Lisce. Info: Alen, alen.zabasu@
gmail.com 

Četrtek, 28. avgusta 2014, ob 18. uri v 
stari galeriji Gradu Sevnica: 
Odprtje likovne razstave »Pol srca« 
avtorice Petre Pozderec

Odprtje razstave bo popestril krajši kulturni program. 
Razstava bo odprta do vključno 15. septembra 2014 in 
možna za ogled v odpiralnem času Gradu Sevnica. 

Vstop je prost! 
Org.: KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si

Sobota, 30. avgusta 2014, ob 19. uri v 
atriju Gradu Sevnica: 
Vokalni skupini 
Triola & Vilinke z gosti: 
Melodije poletja in ljubezni

»TRIOLA« – Glasbeni simbol, kjer so tri note 
povezane, kot so v glasbenem življenju članice 
povezane v harmoniji. Vokalna skupina Triola je 
ženski pevski sestav - trio, v katerem prepevajo Tjaša 
Jerše (1. sopran), Anka Jerše (2. sopran) in Tadeja 
Krnc (alt). 

»VILINKE« – Štiri pevske prijateljice, Posavke s 
prevladujočo cvetlico dolenjskega in ščepcem 
štajerskega karakterja. Sestav kvarteta Vilinke: Maja 
Repovž (2. alt), Mateja Repovž Lisec (1. alt), Nataša 
Dular (2. sopran) in Tanja Žibert (1. sopran).

Obe skupini prihajata iz Boštanja. Prepevata različne 
zvrsti – od ljudskih, umetnih, zabavnih in narodno-
zabavnih skladb. Skrbno izbrane melodije želijo deliti 
z Vami in podaljšati poletje ...

Vstop je prost! 
Org.:  Vokalni skupini Triola in Vilinke. Info: Tanja, 
tanjazibert@yahoo.com

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
V primeru slabega vremena se prireditve iz okolice Gradu 

Sevnica prestavijo v notranjost gradu ali 
v Kulturno dvorano Sevnica.

Koordinator festivala Sevniško grajsko poletje 2014 je 
KŠTM Sevnica. 

Izvedbo festivala finančno podpira in omogoča 
Občina Sevnica. 

Kontakt: Rok Petančič, 07 81 61 075, 051 680 289, 
Info: grad.sevnica@kstm.si / www.grad-sevnica.com

www.grad-sevnica.com
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 2.8., 
9.00 – 12.00 Ogled makete male železnice - muzej železnice Železniška postaja Sevnica Org.: Klub Železni-čar; 

Info.: facebook.com/klubzeleznicar

sobota, 2.8., 
ob 13.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica 
Dirka za državno prvenstvo starodobnih motociklov 
- 15. Pokal Malkovca
Po razglasitvi rezultatov gasilska veselica PGD Tržišče

Tržišče - Malkovec Org.: Klub ljubiteljev starih vozil mirenske 
doline

sobota, 2. .8., 
ob 20.00 Gasilska veselica v Tržišču z Ansamblom Toneta Rusa Športni park Tržišče Org.: PGD Tržišče; 

Info.: : Janez Pungerčar, 041/642-256

od ponedeljka, 4.8. 
do petka 8.8.; 
7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 6. teden So vaši otroci sami doma, 
medtem ko ste vi v službi? Če jih boste pripeljali k nam, bomo poskr-
beli, da jim ne bo dolgčas.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica; 
Info.: Neža Jene, 051/321-972

ponedeljek, 4.8., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 5.8., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju 
V primeru slabega vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica,
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; 
Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

sreda, 6.8., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2014: 
Radogost večer Gost: Slikar Zdravko Balog, Sevnica (hommage)
Kulturni program v grajski kapeli. Vstop prost!

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica.
Info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

petek, 8.8., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

sobota, 9.8., 
ob 9.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica 
Spominski pohod posvečen dogodkom iz NOB-ja Štartnina pohoda: 
10 EUR, v tej ceni je vključena tudi hrana.

zbiranje: spomenik padlim 
žrtvam na Malkovcu

Org.: Krajevna organizacija ZB za vrednote 
NOB Tržišče; Info.: Janez, 041/753-080

od ponedeljka, 11.8. 
do petka 15.8.; 
7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 7. teden So vaši otroci sami doma, 
medtem ko ste vi v službi? Če jih boste pripeljali k nam, bomo 
poskrbeli, da jim ne bo dolgčas.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica; 
Info.: Neža Jene, 051/321-972

ponedeljek, 11.8., 
7.00 – 12.00 Krvodajalska akcija Osnovna šola Krmelj Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

ponedeljek, 11.8., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 12.8., 
7.00 – 13.00 Krvodajalska akcija Srednja šola Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 12.8., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju. 
V primeru slabega vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna. Grad Sevnica, park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; Info.: 040/615-000, novo.
mesto@jvvz.org

sreda, 13.8., 
7.00 – 13.00 Krvodajalska akcija Srednja šola Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

petek, 15.8., 
ob 20.30

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica 
8. Velika kitariada

Bar Dile 
na bazenu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61070

sobota, 16.8., 
ob 20.00 Gasilska veselica na Pokleku z ansamblom Biseri PGD Poklek Org: PGD Poklek; 

Info: Gregor, 031/463-905

sobota, 16.8., 
ob 20.30

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica 
8. Velika kitariada

igrišče pred Športnim 
domom Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: 07/81-61070

od ponedeljka, 18.8.
do petka 22.8.; 
7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 8. teden So vaši otroci sami doma, 
medtem ko ste vi v službi? Če jih boste pripeljali k nam, bomo 
poskrbeli, da jim ne bo dolgčas. 

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica; 
Info.: Neža Jene, 051/321-972

torek, 19.8., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju 
V primeru slabega vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; 
Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

sobota, 23.8., 
ob 15.00 Tekmovanje gasilskih enot v veslanju na Savi pri mostu HE Vrhovo Org.: PGD Loka; 

Info.: Smiljan Hočevar, 041/392-395

sobota, 23.8., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje: 
Glasbeni večer s Fanti izpod Lisce Fantje izpod Lisce 
Če vas zanima, kaj so pripravili za Vas se jim pridružite in z njimi 
preživite prijeten glasbeni večer. Vstop je prost.

Grad Sevnica, 
atrij

Org. Ansambel Fantje izpod Lisce; 
Info: Alen, alen.zabasu@gmail.com

od ponedeljka, 25.8. 
do petka 29.8.; 
7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 9. teden So vaši otroci sami doma, 
medtem ko ste vi v službi? Če jih boste pripeljali k nam, bomo 
poskrbeli, da jim ne bo dolgčas.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica; 
Info.: Neža Jene, 051/321-972

ponedeljek, 25.8., 
ob 15.30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica 
ZD Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 26.8., 
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica 
ZD Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 26.8., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju 
V primeru slabega vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; Info.: 040/615-000, novo.
mesto@jvvz.org

četrtek, 28.8., 
ob 18.00

Sevniško grajsko poletje 2014: 
Odprtje likovne razstave: Petra Pozderec: Pol srca 
Razstava bo odprta do vključno 15. septembra 2014 in možna za 
ogled v odpiralnem času Gradu Sevnica. Vstop je prost!

Grad Sevnica, 
stara galerija

Org. KŠTM Sevnica. Info: 051/680-289, 
grad.sevnica@kstm.si.

sobota, 30.8., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2014: 
Koncert Vokalni skupini Triola & Vilinke z gosti: Melodije poletja in 
ljubezni. Vstop je prost.

Grad Sevnica, 
atrij

Org.: Vokalni skupini Triola in Vilinke; Info: 
Tanja, tanjazibert@yahoo.com

nedelja, 31.8., 
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica
 23. skok na Lisco

zbiranje: pri Športnem 
domu Sevnica

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica; Info.: 
Robert Kosaber, 040/297-179, kdsevnica@
kolesarstvo.org

Vsak četrtek in torek, od 19.00 -20.00. Pilates na Gradu Sevnica -  v grajskem parku. 
V primeru slabega vremena vadba odpade. Predhodne rezervacije so potrebne. Info.: Nežka, 040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com.
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Koledar prireditev

Natečaj 
»Grajske novice«

predlog za celostno podobo – oblikovno rešitev za leto 2015
pozivamo oblikovalce 

za predloge o obliki in izgledu Grajskih novic

nagradni sklad
več na www.kstm.si

Vse vinarje, proizvajalce in ponudnike modre 
frankinje vabimo k brezplačnemu vpisu v 

bazo. Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite 
OBRAZEC s potrebnimi podatki in nam jih 

pošljete na e-naslov 

modra.frankinjakstm@gmail.com

V najkrajšem možnem času vas bomo vnesli 
na seznam ponudnikov in vam zagotovili 

edinstveno promocijo.

*Za vpis v bazo morate biti registrirani 
proizvajalec modre frankinje.

Obrazce in navodila najdete na 

www.modra-frankinja.com

Vinogradniki in vinarji

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje  

Predhodno ocenjevanje in izbor 
najboljših modrih frankinj v treh kategorijah:

(1) letnik 2013,
(2) ostali letniki (vključno z barrique),
(3) ostali (predikati, penine, rosé…).

Ob oddaji vzorcev morate izpolniti prijavnico. 
Prijavnica je dostopna na spletni strani 

www.modra-frankinja.com. 

Ocenjevanje modrih frankinj bo izvedla 
mednarodna strokovna komisija in bo potekalo 
v četrtek, 28. 8., v Vinski kleti Mastnak v 
Krakovem pri Sevnici. Rezultati ocenjevanja 
bodo objavljeni dne 1. 9. 2014 na spletni 
strani http://www.modra-frankinja.com ter 
v festivalskem katalogu, ki ga bo prejel vsak 
obiskovalec festivala ob vstopu na festival na 

Gradu Sevnica.

Vse dodatne informacije o ocenjevanju in 
festivalu lahko dobite:

- na tel. št. 07 81 61 075 (do 15. ure) ali na 
mobilni številki 051 680 289 (Rok Petančič).

- na e-pošti: grad.sevnica@kstm.si,
- na spletni strani: 

www.modra-frankinja.com

Vabilo k oddaji vzorcev 
na ocenjevanje na 

4. Festivalu modre frankinje
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Mladina, šolski zvonec

www.facebook.com/

mladinski.sevnica

  
V Sevnici je potekal od 14. do 19. julija Olimpijski 
teden mladih v organizaciji naše občine, 
KŠTM, MSOS in Športne zveze. Vsak dan so 
bile organizirane različne športne aktivnosti, 
tekmovanja, nagradne igre. Sobotni turnirji v 
futzalu, odbojki in košarki pa so v Sevnico pripeljali 
ekipe iz celotne Slovenije. Poled bogatih denarnih 
nagrad za zmagovalne ekipe so vsi udeleženci 
prejeli tudi brezplačni vstop na sevniški bazen. 
V večernih urah  smo si lahko v MC Sevnica ob 
koncu Olimpijskega tedna privoščili še balzam za 
dušo in telo, Yogo is music. Vsekakor pa dogodek 
ne bi tako uspel brez prostovoljcev, ki so vsak dan 
pomagali pri koordinaciji in animaciji, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Glede na res fantastičen 
odziv bomo to prihodnje leto ponovili. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Olimpijski teden mladih 
v Sevnici 

Na facebooku Mladinskega centra Sevnica smo 
objavili nagradno vprašanje o številu korakov do 
Lisce. Na našem pohodu smo prehodili 9 km v 
2 urah in 10 minutah. Najbliže se je pravilnemu 
številu približal Karavidaj Lumbardh. Za nagrado 
je dobil ravno pravšnje darilce za današnje dni ... 
Ko bo nehalo deževati, ga bo lahko uporabil kot 
senčnik! 

Pa da ne pozabimo izdati pravilnega odgovora, ki 
je 13.198 korakov. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Koliko korakov je do Lisce?

  
V Mladinskem centru Sevnica (MC) je med 
svetovnim prvenstvom v nogometu v Braziliji 
potekala velika nagrada Babe Vange, tekmovanje 
v napovedovanju izidov tekem na prvenstvu. 
Sodeloval je lahko kdorkoli, 12 pa se jih je toliko 
opogumilo, da je preizkusilo svoje znanje. Na 
facebook MC so oddajali napovedi o izidih na 
tekmovanju. Najsrečnejši in najpametnejši so bili 
na koncu nagrajeni. 

Prvo nagrado si je priboril Luan Karavidaj, drugo 
Nikolaj Šahov in tretjo Gašper Smerdelj. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Velika nagrada 
Babe Vange v MC

www.mojaobcina.si/

sevnica
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Mladina, šolski zvonec

 
V občini Sevnica ste prebivalci zelo aktivni pri pridruževanju dobrodelnim akcijam in pomoči šibkejšim. 
Do zdaj smo zbirali plastične zamaške za otroke s širšega območja, iz drugih krajev Slovenije. Tokrat 
potrebuje takšno pomoč naša občanka Lara iz Tržišča. 
Lara je stara tri leta in pol in je iz okolice Tržišča, ob rojstvu pa je zbolela za distrofijo. To je bolezen, ki 
prizadene mišice. Zato je gibalno ovirana in potrebuje terapije, ki so samoplačniške in  jih  zdravstvo ne 
pokrije. Da bi Lara shodila, potrebuje terapije therasuit, ki so zelo drage, zato so se straši in prijatelj 
odločili za zbiranje zamaškov in pločevink. 

Kaj upoštevajo v zbiralni akciji? 
Pri plastičnih zamaških se upoštevajo zamaški plastenk, sadnih sokov, mineralne vode, mleka, olja, 
tekočih pralnih praškov in mehčalcev (ti morajo biti obvezno očiščeni), plastičnih delov jajčk Kinder in 
“pumpice” za tekoče milo za roke, odstraniti je treba le kovinski del in cevčico), pokrovi kislega zelja oz. 
repe in večji pokrovi, npr. od večjih pakiranj, ki jih uporabljajo v restavracijah. 
Na embalaži bodite pozorni tudi na P. Torej je pri zamaških pomembno, da je na njih oznaka PP, PE in še 
veliko drugih kombinacij (ali pa sploh nič), za vas je pomembno, da na pokrovčkih ni oznake oz. črk PS, 
kar pomeni polistiren. Vsi pokrovčki, ki so na embalaži z znakom za recikliranje, trikotnik, so veljavni. 
Pokrovčki iz polistirena, ki so prepovedani, so na kozarčkih kisle smetane, skute, ovitkov cedejev, 
paličic za mešanje kave. Za preizkus materiala položite pokrovček v vodo in opazujte: polietilen PE in 
polipropilen PP sta lažja od vode in na njej plavata, polistiren PS, pa je težji in potone. 
Pri pločevinkah je pomembno, da so aluminijaste, prazne in stisnjene. Material lahko preizkusite z 
magnetom. Na aluminijasto pločevinko se magnet ne bo prijel, na železno pa. 
Denar od zbranih zamaškov in pločevink bo družina porabila za terapije. Odkupna cena za tono zamaškov 
je 300 evrov, za tono aluminijastih pločevink pa 600 evrov. 

Za namen pomoči smo odprli tudi humanitarni račun s številko TRR: SI56 02379-0017732206 
za Laro Janežič, Območno združenje Rdečega križa Sevnica, Glavni trg 44, 8290 Sevnica, sklic: 
SI0018112010, na katerega lahko donirate tudi denarna sredstva. 

Naj dober glas seže v deveto vas in vabljeni, da prinesete zamaške in pločevinke na že do zdaj znana 
zbirna mesta: Občina Sevnica, Fitnes studio Sevnica, Bazen Sevnica in MC Sevnica, in sicer v delovnem 
času teh ustanov. 
Pripravite tudi v svojem delovnem in domačem okolju škatlo, v katero boste zbirali zamaške in 
pločevinke. Pokličite nas na številko 041/412-517 (Jožica), da vas dodamo na seznam zbirnih mest 
in se dogovorimo glede prevzema. Vsak zamašek ali pločevinka bosta Lari pomagala, da bo shodila. 
Hvala vsem dobrim ljudem! 
  

Jožica Janežič Šmit

DOBRODELNA AKCIJA - Pomagajmo Lari na noge

SI56 02379-0017732206 za LARO JANEŽIČ,

Območno združenje Rdečega križa Sevnica, Glavni trg 44,  Sevnica, 

sklic: SI0018112010, kjer lahko donirate tudi denarna sredstva.

DOD.INFORMACIJE:

TRR:

L ROA �LARO�
LARA je 3 in pol leta stara deklica 

iz okolice Tržišča, 

ki je ob rojstvu zbolela za distrofijo. 

Da bi Lara shodila, 

potrebuje Therasuit terapije, 

ki so zelo drage.

koordinatorica:  041/412-517 (Jožica)

ZAMAŠKI in 
ploČevinke za

 
Kot že veliko let doslej, smo tudi letos v sklopu 
počitniških programov pripravili oratorij. Privabil 
je številne otroke in mlade iz Sevnice in okolice.

Naslov letošnjega počitniškega programa za 
otroke in mlade – oratorija – je bil Na tvojo besedo. 
Med tednom smo spoznavali zgodbo sv. Petra in 
se o njem veliko naučili. Dan smo začeli z dvigom 
zastave in petjem oratorijske himne. Po jutranji 
molitvi so bile na vrsti kateheze, za njimi pa 
delavnice. Otroci so s pomočjo animatorjev lahko 
postali kuharji, športniki, plesalci ali akrobati, 
nekateri so se pomerili v izdelovanju USB-ključkov, 
igrišča za nogomet, servetkov, uhančkov ali celo 
zavili v lepotilni salon. Po kosilu je bilo poskrbljeno 
še za več smeha in zabave, saj sta naša animatorja 
Jaka in Gorazd pripravila igre. Srečali smo se z 
zombiji, rimskimi vojaki  in sv. Petrom, igrali smo 
med dvema ognjema, krajo zastavic in še veliko 
zanimivih iger. 

Namesto pohoda na Lisco smo letos izpeljali 
pohod na sevniški grad in se v SMC vrnili po 
poti mimo Hrast, ob prihodu pa je že dišalo po 
čevapčičih. Kot vsako leto smo tudi letos odšli na 
sv. Roka in tam postavili šotore ter zakurili taborni 
ogenj, nato pa pričakali starše in skupaj z njimi 
odšli k sveti maši. Brez piknika tudi tokrat ni šlo. 
Ponoči so otroci pridno varovali taborni ogenj. 

Deset dni oratorija je hitro minilo, saj smo ves čas 
zelo uživali. Na sejmu smo zadnji dan predstavili 
izdelke z delavnic in se z lepimi spomini razšli.
 

Vir: SMC Sevnica

Oratorij v Sevnici
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Šolski zvonec

                                                                         PROGRAM MC SEVNICA-AVGUST  2014 

KDAJ  KAJ, KJE 
PETEK, 01. avg 14,  

13.00–15.00 IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v družabni igri TIK TAK BOOM. 

SOB, 02. avg 14 18.00  KINO VEČER (gratis kokice) 
      

PON, 04. avg 14 
11.00–14.00 USTVARJALNI PONEDELJEK: 

TOR, 05. avg 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: ples   

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 06. avg 14,  

10.00–12.00  
SAM(O)SVOJ KUHAR: SLADOLED  
 

ČETRTEK, 07. avg 14  
12.00–14.00 

TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu 
pogovorili in poiskali najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU 
PETEK, 08. avg 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v družabni igri ENKA. 
SOB, 9. avg. 14 

15.00–19.00  PROSTE AKTIVNOSTI  

PON, 11. avg 14 
11.00–14.00 USTVARJALNI PONEDELJEK 

TOR, 12. avg 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: BOWLING   

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 13. avg 14,  

10.00–15.00  PING PONG TURNIR 

ČETRTEK, 14. avg 14  
12.00–14.00 

1. TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu 
pogovorili in poiskali najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU 
PETEK, 15. avg 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v družabni igri SPOMIN 
SOB, 19. jul 14 
15.00–19.00 PROSTE AKTIVNOSTI 

PON, 18. avg 14 
11.00–14.00 

USTVARJALNI PONEDELJEK: Izdelovanje hišic za zapuščene živali (ponovna uporaba starih 
računalniških ekranov) 

TOR, 19. avg 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: NAGRADNI TURNIR V METANJU TROJK   

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 20. avg 14,  

10.00–12.00  SAM(O)SVOJ KUHAR: SADNO ZELENJAVNI SMOOTIJI  

ČETRTEK, 21. avg 14  
12.00–14.00 

TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu 
pogovorili in poiskali najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU 
PETEK, 22. avg 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v sestavljanju puzzl 
SOB, 23. avg 14 18.00  KINO VEČER (gratis kokice) 

PON, 25. avg 14 
10.00–15.00 USTVARJALNI PONEDELJEK 

TOR, 26. avg 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: NAGRADNI PIKADO TURNIR  

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 27. avg 14,  

10.00–15.00  TURNIR V ROČNEM NOGOMETU  

ČETRTEK, 28. avg 14  
12.00–14.00 

TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu 
pogovorili in poiskali najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU 
PETEK, 29. avg 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK 
SOB, 30. avg 14 

15.00-19.00  PROSTE AKTIVNOSTI 
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Grajska skrinja

Ne poj mi žalostnih pesmi, pevec,
veselo zapoj, da srce ogreješ

ob bregu zelenem pod goro visoko.
Poj! Večnost slavo za blagor darov,
da duša prepolna zapoje ti hvalo.

Obriši si solze,
se pusti usodi, saj ona ne vpraša,

če sme ali ne,
vedno te spremlja, preganja,
dokler si živ, vedno te vodi.

Zapoj ,pevec!
Poj o vesolju, o sreči, o ljubezni,
a ne o žalosti in ne kruti usodi

nikoli ne poj. 

Vida Križnik

Pesem

»Tako je odkrito o svojih vtisih, povezanih 
z delom, praznovanji in različnimi običaji 
pod Lisco, spregovorila Ana Vidic. … Zapis 
seveda ne more nadomestiti Aninega 
živahnega in slikovitega pripovedovanja, 
a kljub temu ga ohranjam v prvoosebni 
obliki.«  

Breda Vidmar Mandič  
 

Življenje pod Lisco v luči nekdanjih dni 
– košnja  
(iz knjige Razbor med koprenami spomina avtorice 

Brede Vidmar Mandič) 
  

»Tako je odkrito o svojih vtisih, povezanih 
z delom, praznovanji in različnimi običaji 
pod Lisco, spregovorila Ana Vidic. … Zapis 
seveda ne more nadomestiti Aninega 
živahnega in slikovitega pripovedovanja, 
a kljub temu ga ohranjam v prvoosebni 
obliki.« 

Breda Vidmar Mandič  
  
Najbolj zanimivi in priljubljeni so se nam zdeli 
oddaljeni travniki, kot npr. na Lisci, kjer se je zbralo 
30 koscev z vseh vetrov. Že pred 4. uro zjutraj so 
kosci kar na travniku pričakali sončni vzhod. Po 
zgodnjem zajtrku so ob 9. uri ženske prinesle že 
malico – kokošji ali pa še večkrat ovčji ajmoht, kot 
smo rekli obari. Z zvrhanimi koši hrane je bila pot 
navkreber proti Lisci vse prej kot prijetna. Zdelo 
se nam je, da tovorimo kot mule. Ajmoht pa sta 
v velikem loncu prenašali dve močni ženski. Ko 
smo po enourni poti odložile svoj tovor, smo bile 
verjetno še bolj vesele kot kosci, ko so nas zagledali 
v daljavi in pozdravili z glasnim vriskanjem. Dobro 
okrepčani so po obedu pod kakšno bukvijo še bolj 
smelo prepevali, da jih je bilo slišati daleč naokrog. 
Med tem časom smo ženske trosile redeje, tj. 
vrste pravkar pokošene trave, spravljale travo iz 
sence in jo obračale. Če je bilo že prejšnji dan kaj 
pokošene, je bila do drugega dne že suha in so jo 
šli moški kar nalagat na voz. Marsikdaj so morali 
poprej še nasekati veje ter nanje naložiti seno, 
saj zaradi prestrmega brega niso mogli zapeljati 
vozov v neposredno bližino. Tako naloženo seno 
so trije na vejah vlekli po drči do vozov. Če je tako 
nastala vrzel med kosci, smo morale za koso 
prijeti tudi ženske, da ni delo zastajalo. 
Najbolj zabavno je bilo vsekakor spravljanje suhe 
krme. Razlogov za metanje po kupih sena ni 
namreč nikoli zmanjkalo in so vedno znova sprožali 
gromki smeh tako pri mlajših kot starejših. Nikoli 
nismo »pripeljali« kupa sena do vozov, ne da bi 
komu spodmaknili grablje in ga vrgli v seno. Prav 
luštno je bilo!      

Še zdaj na Lisci kose urežejo in kosci zapojo 

Nekdaj vsakdanje ročno opravilo našega podeželja 
lahko zdaj doživimo le še tu in tam, na Lisci pa 
košnja poteka po običajih za naš del Posavja. 
Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko 
Razbor pod Lisco skupaj s prijatelji iz Šmiklavža, 
Vrha nad Laškim, Jurkloštra, Planine pri Sevnici, 
Loke, Sevnice in drugod ter s podporo Občine 
Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica 
organizira turistično prireditev, ki ni tekmovanje, 
ampak pristen prikaz košnje in spravila sena na 
ročen, star način. Košnja v tej obliki se na Lisci 
obuja od leta 2012 navadno na prvo soboto julija 
in poteka v nizu dogodkov pod skupnim imenom 
Iz skrinje naših dedov in babic. Tudi tako želimo 
ohranjati bogato lokalno kulturno in naravno 
izročilo hribovskih krajev izpod Lisce. 

Nekdaj se je kosilo zarana zjutraj, pozno popoldne, 
ko vročina poletnega dne ni bila prehuda. Precej je 
bilo odvisno tudi od lege, ali je bil travnik prislonjen 
na jutranjo ali večerno sončno stran. Na Lisci se 
tako začne košnja okoli petih popoldne, ko julijska 
vročina počasi pojenjuje. Prvi se zberejo kosci in 
klepači, kmalu za njimi pa furmani na vozu pripeljejo 
sod vina in malico, ki so jo pripravile gospodinje. 
Kot nekoč v skoraj že pozabljeni polpreteklosti s 
kosami pokosijo strmine enega najviše ležečih 
travnikov v Posavju, seno pa se ročno naloži na 
voz s konjsko vprego. Poleg dobro opravljenega 
dela, švistanja kos in ritmičnega udarjanja klepca 
se delo prekine in zasliši se domača pesem. Vrisk 
kosca, ki pride do konca pokošene vrste, ali po 
naše rajde, opomni gospodarja za kratek postanek 
ob požirku. Kosci si oddahnejo ob pristni domači 
malici iz domače prekajenih mesnih dobrot, 
ocvirkove puhle in ajdove potice, kar se ponudi tudi 
gledalcem in obiskovalcem. Pesem in harmonika 
se razlegata še dolgo v toplo poletno noč. 

Breda Vidmar Mandič

Življenje pod Lisco v luči nekdanjih dni – košnja

Iz meglene dolin
vračam se k tebi, sončna planina,

ki si v krogu bohorskih gozdov.
K tebi,

ki polna si cvetja, planinskih ptic petja,
zdi se, kot da sem prišla domov.

Nekoč bila polna mladih pastirjev,
zdaj sama si,

od tebe odšli so ljudje.
Jih je zvabila moderna dolina
v mogočnem zdaj hrupu žive.

Tam so v megli,
ne vidijo tvojega cvetja,

ne čujejo tvojih ptic petja
ne šumenja gozdov.

Njih srce pogreša sonca in vetra,
v spominu se vračajo k tebi domov.
A  zapustila ni nikoli zelene planine

jutranja  zarja in rosa planin.
Sonce jo še vedno s svojimi žarki ogreva,

vsa bujna, cvetoča te vabi
in kliče, vrni se,

vrni, planinski moj sin!

Vida Križnik

Bohorska planina

Zakaj ne poješ, kot si peti znala,
ptica zala-------------- o vem, da 
na zamrzli veji, tebi je siroti,

umrla v zimski je tihoti 
 pesem mila.

Na zmrzlem drogu povesila si
Krila,

Iz lačnih ust peti več ne zmoreš.
Sneg in led, kar tebi smrt preti,

Človeku je idila.
O, n! Saj tudi meni ni po godu zima,
preveč v led vkovala ta zimska idila,

saj z mrzlim srcem tudi poet ni moč peti,
oba ujeta sva,

zato utihnili so najini soneti.

Vida Križnik

Ledeni drogovi
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Na državnem prvenstvu v strelski disciplini pištola 
malega kalibra na 50 m, ki je bilo v Ljubljani 
12. julija, je med 40 tekmovalci zmagal član 
strelskega društva Marok iz Sevnice Blaž Kunšek. 

Hkrati je z zmago in osvojeno zlato kolajno postavil 
tudi novi državni rekord v tej zelo zahtevni strelski 
disciplini. V kvalifikacijskem tekmovanju je Kunšek 
z doseženimi 534 krogi od 600 mogočih zasedel le 
8. mesto ter se kot zadnji uvrstil v finale. V finalnem 
tekmovanju je z odličnim streljanjem z osmega 
mesta prišel na prvo ter s 183 doseženimi krogi 
od 200 mogočih postavil novi državni rekord. 
  

Mirko Ognjenovič

Blaž Kunšek 
postavil državni rekord
z MK-pištolo na 50 m

Blaž Kunšek pri streljanju finalne serije

Gaber Vandur dvakratni državni prvak na 
velodromu 
 
Dne 2. julija je bilo v Kranju kolesarsko državno 
prvenstvo na velodromu v kategorijah  do 15 
let. Udeležil se ga je ves kolesarski podmladek 
Slovenije. Tekmovali so v štirih disciplinah. Dveh 
posamičnih vožnjah na čas (500 m, 1200 m), 
vožnji na točke ter končni cilj. V KD Sevnica 
imamo dva tekmovalca do 13 let in tri do 17. 

Med tekmovanjem  je Drejc Bedek užival na 
morju, zato se je tekmovanja udeležil le Gaber 
Vandur s trenerjem Borutom Piršem. Uspeh je 
bil maksimalen. Gaber je pokazal svojo odlično 
pripravljenost na obeh vožnjah na čas (500 m in 
1200 m) ter postal dvakratni državni prvak U-13 
(dečki C). Zaradi pomanjkanja števila tekmovalcev 
v ekipi in posledično nepomoči na obeh preostalih 
dirkah, se ni mogel veseliti še večkrat. Zaradi 
tega ostaja 2. mesto v vožnji na končni cilj in 4. na 
dirki na točke motiv za še večjo predanost temu 
športu, ki je že zdaj na zavidanja vredni ravni. 
Gaber bo avgusta kot reprezentant  potoval na 
tako imenovano svetovno prvenstvo za mlajše 
kategorije, ki ga vsako leto prirejajo v Berlinu. 

Nedelja, 29. junija, je bila v večini držav po svetu 
rezervirana za državna prvenstva v cestnem 
kolesarstvu. V svetovnih novicah lahko prebiramo 
o novih in redkih starih državnih prvakih, ki bodo 
imeli leto dni pravico posebnih dresov na vseh 
dirkah pod okriljem UCI v barvah državne zastave. 
V Sloveniji že več let organizirajo večje dirke sosedi 
iz Dolenjske. Tudi zadnja je potekala na izredno 
težkem krogu v okolici Gaberja pod Gorjanci. 
Že drugo leto zapored so med udeleženci tudi 
sevniški kolesarji. treba je poudariti, da so 
tekmovalno uspešni. Poleg elitne kategorije 
poteka na prvenstvu še dirka v treh mlajših (Mlajši 
mladinci U-17, starejši mladinci in elite do 23 let). 
Pri mlajšimi mladinci so nas s tekmovalci zastopali 
Aljaž Prah, Anže Podlesnik in Žan Bregar. Na 66 
km dolgi dirki s šestimi 11-kilometrskimi krogi je 
tekmovalo 51 kolesarjev desetih klubov. Peklenski 
tempo je končalo 33 fantov, med njimi vsi naši. 
Anže Podlesnik 28., minuto za njim 29. Žan 
Bregar. Še bolje, čeprav zaradi poškodbe mogoče 
še ne optimalno uvrstitev s 17. mestom je dosegel 
Aljaž Prah. Bravo fantje, tako se dirka!!! 
  

Robert Kosaber

Uspešni mladi kolesarji 
KD Sevnica 

Letošnje poletje je verjetno še nekje na dopustu, a 
kljub temu se obiskovalci bazena v Sevnici ne dajo 
motiti. Dogodivščine, ki se dogajajo, presenečajo 
kopalce in ti se čedalje bolj prepuščajo razvajanju 
animatorjev. Vsak dan ob 9.00 in 15.30 vodni 
aerobiki, torek, petek in nedeljo ob 16.00 pa vabijo 
na animacije v vodi in ob njej. Za najbolj prizadevne 
in tekmovalne so pripravljene tudi nagrade, ki so 
v teh časih dobrodošle. Zagotovo se ob zmagi 
priležejo sladoled, kava in sok, ki jih dobite pri 
prijaznem animatorju. 

Četrtki so namenjeni ustvarjalnicam. Tako se 
lahko mali junaki, seveda pa tudi staršem ni 
prepovedano, pridružijo ekipi iz Mladinskega 
centra Sevnica, ki poskrbi, da boste v jesenskih 
dneh imeli na steni kakšen spominček z bazena. 
Nekaj vročih dni je spet dokazalo, da se nam za 
obiskovalce tudi letos ni bati, saj smo že presegli 
število 600 obiskov na dan. Ekipa bazena poskuša 
v celoti zagotavljati dobro in varno počutje. 
Številni novi senčniki  zagotavljajo zdrav počitek po 
napornem dnevu ali aktivnostih v vodi. Zavedamo 
se tudi, da bomo lahko z vašimi predlogi in 
pobudami še izboljšali kakovost, ki si jo obiskovalci 
zaslužijo, zato vabljeni tudi k izpolnjevanju ankete, 
ki vas čaka pri blagajni. 

V pričakovanju vročih dni vas spet vabimo, da se 
pridružite poletnim radostim na bazenu Sevnica. 
Cena vstopnice se prilagaja času dneva, ponuja pa 
veliko več, kot ste pričakovali. 
 

Vir: KŠTM Sevnica

Veseli julij 
na bazenu Sevnica

Letošnji veteranski četveroboj reprezentanc 
Avstrije, Češke, Slovenije in Hrvaške je potekal 
v Zagrebu. Na četveroboju sta v vsaki disciplini 
nastopila po dva atleta iz vsake države, na končni 
rezultat pa sta vplivala starost in izračun po 
madžarskih tablicah. Reprezentanco Slovenije 
so sestavili na podlagi rezultatov z državnega 
prvenstva, izbrana pa sta bila za 1500 m Robert in 
Vanja Lendaro (oba sta na DP veteranov v Radovljici 
na 1500 m osvojila naslov državnih prvakov). Kljub 

vročemu dnevu je bilo v Zagrebu prijetno vzdušje 
in Robert je v teku na 1500 m osvojil odlično 3. 
mesto. Vanja, za katero je bil to drugi nastop za 
reprezentanco, je osvojila 7. mesto. Po razglasitvi 
rezultatov so se v Zagrebu atleti vseh štirih držav 
srečali na prijetnem druženju. 

Vanja Lendaro

Lendaro 
3. za reprezentanco Slovenije 

Robert 3. za reprezentanco Slovenije
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Rokometni klub je na koncu šole in sezone v 
sodelovanju s starši in pokrovitelji omogočil trem 
selekcijam kluba udeležbo na mednarodnem 
rokometnem turnirju v Makarski.

 

Mlajši dečki so v šestih tekmah štirikrat zmagali. V 
boju za uvrstitev so premagali ekipo Izviđač 19:10 
in osvojili končno 3. mesto. Posebno nagrado 
je prejel Mitje Janc, ki je na turnirju dosegel 57 
zadetkov in bil najboljši strelec turnirja. 
Starejši dečki so v skupinskem delu osvojili eno 
zmago. V boju za uvrstitev so premagali ekipo 
Hrvatski dragovoljac z rezultatom 14:7 in zasedli 
končno 5. mesto. 

Kadeti so se v predtekmovanju odlično borili in 
dosegli dve zmagi. V tekmi s favoriti turnirja, 
ekipo Metkovič, pa so igrali neodločeno 19:19. V 
velikem finalu so se nato še enkrat pomerili z isto 
ekipo in morali žal priznati poraz. Osvojili so drugo 
mesto in prejeli še dve nagradi. David Krnc je bil 
razglašen za najboljšega vratarja, Tomaž Flisek pa 
je bil z doseženimi 41 zadetki najboljši strelec. 
Fantje so se izkazali tudi zunaj igrišč. Na odprtju je 
bila najbolj iskana oprema klubska kapa. Nekateri 
so ob tem iztržili še kakšen poljubček deklet ali pa 
skupno fotografijo. Navezali so kar nekaj stikov z 
dekleti iz Olimpije, Krima, Mostarja, Makarske, 
tako da navijačic ni manjkalo. To se je poznalo tudi 
na izbiranju mistra turnirja, na katerem so se 
Sven Novšak, Luka Cigler in Blaž Kolman uvrstili 
med pet finalistov. Na koncu je Blaž postal drugi 
spremljevalec, Luka pa mister turnirja. 

Slovesna razglasitev je potekala na osrednjem 
Kačičevem trgu. Na koncu je ekipa Rokometnega 
kluba Sevnica osvojila še velik pokal Makarsko 
sunce. Podeljujejo ga ekipi, ki je najbolj 
zaznamovala turnir v tekmovalnem smislu, pošteni 
igri, udeležbi, vedenju zunaj turnirja in druženju 
z drugimi ekipami. Nagrada pa ni samo pokal, 
ampak tudi plačana kotizacija za vse selekcije 
kluba, ki se udeležijo naslednjega turnirja. 
Fantje in vodstvo so izrazili veliko navdušenje nad 
organizacijo in udeležbo, zato bodo prihodnje leto 
verjetno spet prišli.
 

Vir: Rokometni klub Sevnica

Rokomet - Sevničani 
osvojili Makarsko sunce  

V nedeljo, 7. junija, je v Bresannsonu potekal 
miting dežel Italije, Avstrije, Nemčije in Švice. V 
slovenski mlajši mladinski reprezentanci je na 
1500 m nastopila tudi Karin Gošek in imela čas 
5.00,89, s katerim se je uvrstila na 7. mesto. Ker 
je imela od 15 prijavljenih tekmovalk 12. rezultat, 
je njen nastop uspešen.

Radovljica je 21. in 22. junija gostila odprto 
veteransko prvenstvo Slovenije na stezi, udeležili 
pa so se ga tudi atleti iz Hrvaške, Srbije in Avstrije. 
Oba dneva sta nastopila tudi Robert in Vanja 
Lendaro iz AK Sevnica. Robert Lendaro na 1500 
m in 800 m, osvojil pa je dva naslova državnega 
prvaka M40. Vodil je ves čas obeh dirk in suvereno 
zmagal. Pri ženskah Ž40 je 1. mesto osvojila Vanja 
Lendaro na 1500 m, 800 m in 400 m. 
V Brežicah je v soboto, 21. junija, ob 19.30 
pok pištole naznanil start 4. teka s Primožem 
Kozmusom. Prireditve se je udeležilo 420 tekačev 
iz Slovenije in sosednje Hrvaške, najmlajši so 
se pomerili na 400 m, preostali na 3,5 km in 
10 km. Zmagovalec teka na 3,5 km je postal 
Sevničan Robert Lendaro, ki je slavil zmago v 
Brežicah že lani, 3. mesto je osvojil Maj Popelar, 
Tomi Bajc je bil 7., Jerneja Prah je bila pri ženskah 
odlična 2., Lea Haler 5., Marjeta Košar 6., Ajda 
Slapšak 9., Polona Zevnik 10. Podelitev absolutno 
najhitrejšim je bila od 22.30 na velikem odru v 
Brežicah, Robert Lendaro, Maj Popelar in Jerneja 
Prah pa so prejeli pokale, medalje in nagrade iz 
rok olimpijca Primoža Kozmusa in Ivana Molana, 
župana Brežic. Sledil je koncert Severine. 

Na DP za pionirje U14 v Mariboru 22. junija je na 
1000 m nastopil Mitja Kurnik in zasedel 4. mesto 
z rezultatom 3:07,27. V kategoriji U12 na 600 m 
dolgi progi si je 3. mesto pritekla Nika Dobovšek, 
Lea Haler je bila 7. in Ajda Slapšak 17.
V soboto, 12. julija, je potekal na Trebelnem tek 
po lovskih stečinah, kjer se je 140 tekmovalcev 
pomerilo na 7000 m zelo razgibani progi s 
številnimi vzponi in spusti. Sevničani so dosegli lep 
uspeh, saj je bil Rober Lendaro absolutno drugi, v 
svoji kategoriji je slavil zmago. Po kategorijah sta 
bila Klemen Lendaro 3. in Tomi Bajc 5. Na 800 
m je slavil zmago Mitja Kurnik, na 400 m pa je 
zmagal Tomi Bajc.

Vanja Lendaro

Atletika

Karin Gošek za mladinsko repretentanco Slovenije

Start 4. teka Primoža Kozmusa

SEVNICA

              AVGUST 
DELOVNI ČAS - poletni

dopoldan:
ponedeljek, sreda, petek:

5.30 - 11.00

popoldan:
ponedeljek - petek:

19.00 - 22.00
sobota, nedelja, praznik

zaprto

Info.: KŠTM Sevnica    041 548 011 // w
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TRŽIŠČE ,2. AVGUST 2014 
DIRKA ZA DRŽAVNO PRVENSTVO 

STARODOBNIH MOTOCIKLOV 

15. POKAL MALKOVCA 
SPORED DIRKE: 

-OD 730 DO 900-PRIJAVE DIRKAČEV 

-OB 1000 –URADNI TRENING Z MERJENJEM ČASOV 

-OB 1300-OTVORITEV IN ŠTART 1. VOŽNJE 

-PO KONČANI 1. VOŽNJI ŠTART 2. VOŽNJE 

 

VOŽNJA VOZIL ( MOTOCIKLOV IN AVTOMOBILOV ) NA ISTI ČAS V DVEH VOŽNJAH 

-OD 900 DO 930-PRIJAVA UDELEŽENCEV 

-POSKUSNA VOŽNJA PO URADNEM TRENINGU  

-1. VOŽNJA PO IZVEDENI 1. VOŽNJI DIRKE 

-2. VOŽNJA PO IZVEDENI 2. VOŽNJI DIRKE 

 

RAZGLASITEV REZULTATOV OB 1800 URI. 

 

PO RAZGLASITVI REZULTATOV GASILSKA VESELICA PGD TRŽIŠČE 

PLAVALNI TEČAJ
na

BAZENU SEVNICA
od ponedeljka, 4. 8.  dalje

Prijave: 
031 / 703-982, Petra

ZA OTROKE 
IN ODRASLE
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine:

250 gr. sadja (maline, jagode ali borovnice)
150 gr kuskusa, 
80 gr rozin, 
3 do 4 žlice medu ali agavin sirup,  
2 mali žlički agar agar, 
500ml riževega  mleka ali rastlinsko mleko;

Priprava:

V lonček damo mleko, rozine, sadje, med ali sirup,  
agar agar in ščepec soli. Takoj ko masa začne vreti, 
dodamo kuskus, zmešamo in lonček odstranimo, 
počakamo, da se kuskus napne. Maso razgrnemo 
po modelu, ki smo ga predhodno prekrili s peki 
papirjem. Za eno uro postavimo v hladilnik. Preden 
postrežemo okrasimo z narezanim sadjem.

Presna torta iz sezonskega sadja

www.mojaobcina.si/sevnica
Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Sestavine: 

450 gr boba, po možnosti mladega
Sok in lupina limonce, 
majhen šopek mete, 
2 žl oljčnega olja, 
česen, 
sol, 
poper

Priprava:

Bob skuhamo v rahlo osoljenem kropu in še 
toplega pomešamo z oljčnim oljem ter ostalimi 
začimbami. 

Takoj postrežemo.

Bob z meto in limono

  
Društvo invalidov  Sevnica je 2. julija organiziralo 
enodnevni  izlet  na otoka Krk in Rab ter Goli  otok. 
Izlet je potekal pod vodstvom  agencije AP Novak. 
Udeleženci smo se zbrali na avtobusni postaji 
Sevnica. Skupaj nas je bilo 78, 50  iz Društva 
invalidov Sevnica, 28 pa so jih  zbrali pri agenciji 
AP Novak.   

Po petih urah vožnje smo prispeli na otok Krk in se 
odpravili na ladjico, ta pa nas je peljala na otok Rab. 
Tam je bil prvi postanek. Za tem smo šli na Goli 
otok in si ogledali zapore, nekateri so se tudi kopali 
v morju. V večernih urah smo se spet odpravili na 
ladjico in se peljali nazaj na Krk. Tam nas je čakal 
avtobus in odpravili smo se proti domu. Prispeli 
smo v poznih večernih urah. 
  

Roman Novšak

Društvo invalidov Sevnica, 
izlet na Goli otok  

Policisti Policijske postaje Sevnica želimo vsem 
prebivalcem na našem območju zagotavljati 
visoko stopnjo varnosti. Veliko pozornosti in 
ukrepov namenjamo tudi varnosti starejših in 
jim svetujemo, kako se lahko izognejo nevarnim 
situacijam. 

Na našem območju smo letos obravnavali nekaj 
primerov kaznivih dejanj, ko so neznani storilci 
starejšim občanom ponujali različne »ugodne« 
predmete, izlete, zavarovanja, medicinske 
pripomočke in  podobno. Pri pogovorih z 
oškodovanci smo ugotovili, da so storilci večinoma 
urejeni, komunikativni in prijazni, oškodovanca 
želijo prepričati, da jih povabi v stanovanje ali 
hišo. Storilci v objektu izkoristijo nepazljivost 
oškodovancev, preusmerijo njihovo pozornost 
in kradejo različne predmete ali jih kako drugače 
ogoljufajo.   

Policisti zato svetujemo, da doma ne hranite večje 
vsote denarja, bančnih kartic in listkov, na katerih 
so napisane PIN-kode na istem mestu. Prav tako 
ključev ne shranjujte na t. i. skritih mestih, na 
primer na okenskih policah, pod predpražniki ali v 
lončkih za rože. 

Če je le mogoče, preverite, kdo je obiskovalec, 
še preden odprete vrata, hkrati pa ne nasedajte 
pretirani prijaznosti, zvijačam, opravičilom in 
izgovorom neznanih obiskovalcev. 
Če se obiskovalec predstavi kot uradna oseba, 
mora to dokazati tudi z ustreznim identifikacijskim 
dokumentom in pojasnilom o namenu obiska. 
Če želi obiskovalec uporabiti telefon v hiši, policisti 
svetujejo, da to namesto njega stori stanovalec 
oziroma lastnik hiše. Če bi obiskovalec postal 
nasilen, se lahko stanovalci temu uprete tudi 
z glasnim govorjenjem, da bi tako pritegnili 
pozornost sosedov in bi ti po potrebi poklicali 
pomoč.

Oškodovanci lahko pri iskanju storilca policistom 
precej pomagajo, če si zapomnijo (in zapišejo) 
telesne značilnosti, kot so spol, starost, velikost, 
pa tudi obleko. Prav tako si je dobro zapomniti 
registrsko številko avtomobila, barvo, znamko in 
tip vozila ter smer, kamor so tatovi pobegnili. 
Če postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj 
pokličite policiste na številko 113 in do njihovega 
prihoda ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, 
saj bi s tem lahko uničili sledi, ki bi pomagale pri 
odkritju storilca. 
  

Daniel Žniderič

Policijska obvestila 

Pripravimo rastline iz ameriškega slamnika, 
uporabimo celo rastlino, dobro očiščeno narežemo 
na drobno in zlagamo v očiščen kozarec plast 
rastline in nato plast sladkorja. Vedno začnemo z 
rastlino in zaključimo s sladkorjem. Pokrijemo in 
postavimo na okensko polico za 4 tedne. Večkrat 
malo pretresemo, da se sladkor bolj stopi. 

Na isti način lahko pripravimo tudi krasen sirup 
iz cvetov materine dušice, rmana, sivke, itd... Po 
končani fermentaciji sirup precedimo in shranimo 
v malih temnih stekleničkah na hladnem prostoru. 

Sirup lahko uporabljate v jesenskem času v boju pri 
prehladih. Sirup iz sivke pomirja in ga priporočamo 
pred spanjem.

Sirup iz ameriškega slamnika
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Brez 
vas nam 
ne bi 
uspelo!

Primerjava med podatki raziskave Radiometrija Mediapool 4. četrtletje 2012, doseg 2,7%, Slovenija, vse demografske skupine, num. 6809 ter avgust 2013, doseg 6,0%, Slovenija, vse demografske skupine, num. 7535 

porast poslušanosti
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. avgusta 2014 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: LADY GAGA.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Mili Majcen, Jeperjek  10, 8295 Tržišče  
2. nagrada: Ivanka Abram, Orehovo 14, 8290 Sevnica
3. nagrada: Jerneja Prah, Blanca 88, 8283 Blanca
4. nagrada: Jožefa Gorišek, Trg svobode 32, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Zaupanje 
Zakaj moški ne zaupajo ženskam?« 
»Kdo pa bi zaupal nekomu, ki po enotedenski 
krvavitvi se 
vedno ni mrtev?«

Fax
Kako veš, da je fax odposlala blondinka?
»Ker je na njem nalepljena znamka.«

Pijanec 
Mlada žena, poročena šele nekaj mesecev 
pri odvetniku zahteva ločitev. »Stalno pije!« je 
povedala. »Pa prej ni pil, ko sta se poročila?« 
vpraša odvetnik. »Nisem vedela, da pije. Ko 
pa je včeraj prišel domov popolnoma trezen, 
sem to šele ugotovila!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

           Kje se nahaja lepo urejene gasilski dom na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Življenje je kot vožnja s kolesom, 

če želite ohraniti ravnotežje 

se morate premikati naprej…

(Albert  Einstein)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Na sliki se nahaja hidroelektrarna v Boštanju. 

Izžrebanka:
 Anica Pešec, Mrtovec 2, 8294 Boštanj 

Nagrade za mesec AVGUST

1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
       Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
       Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrna nagležnica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
       Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj

Uganka za brihtne glavce 

Beseda

Katera  beseda v slovenskem jeziku ko jo bereš 
ima črko K, ko jo pa bereš iz desne proti levi pa 
nima K?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Ko je srknil je začutil, da je že bila sladkana.
           Namreč prejšnjo kavo preden je opazil muho jo je posladkal.

 Izžrebanka:
 Fani Borštnar, Tržišče 14b, 8295 TRŽIŠČE
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

programprogramŽarŽar
programprogram

KZ Sevnica z.o.o., Savska 20c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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



Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 21 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,66 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

novi model

NEPTUN


