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Intervju

Bojan Kobal

Otroštvo in mladost ste preživeli v Trnovcu v naši 
občini. Kakšni so spomini na to obdobje? 
  
Spomini na domači kraj so vedno lepi. Rodni kraj je 
le eden. Prve napotke, podporo in zgled v življenju, 
da je mogoče le z vztrajnostjo in delom doseči 
zadoščenje, sta mi dala starša Vladimir in Ema, pa 
seveda tudi starejša sestra Vladka in brat Janko. 
Doma je še zdaj mešana kmetija, na kateri brat 
Janko z ženo Andrejo skupaj s starši nadaljuje 
družinsko tradicijo kmetovanja in vinogradništva. 
Tega otroškega obdobja se spomnim predvsem 
kot okušanja mestnega življenja ob dnevih, ko je 
bila šola, ter koncev tedna in počitnic, preživetih 
v podeželskem okolju. Osnovno šolo sem obiskoval 
v Sevnici, pri 15 letih pa sem že šel v Maribor na 
srednjo kmetijsko šolo in se domov vračal le konec 
tedna.      
  
Usmerili ste se v vinarstvo in postali eden najbolj 
prepoznavnih enologov pri nas. Kako je potekala 
vaša poklicna pot? 
  
To je bila ena najlažjih odločitev v življenju, za 
vinarsko pot sem se odločil že v srednji šoli, 
vino me je navdušilo kot področje neizmerne 
možnosti ustvarjanja, pri čemer pričaraš opus 
skupaj z naravo vsako leto posebej. Smer študija 
je bila predvsem pogojena z lokacijo katedre za 
vinarstvo, ki je v sklopu študija živilske tehnologije. 
Študij sem nadaljeval na biotehnični fakulteti, na 
oddelku za živilstvo. Ta študij omogoča izjemno 
širok vpogled v poglavitne naravoslovne vede, na 
podlagi teh pa v širino prehrane na splošno. In to 
znanje uporabljam še zdaj. Le prepletanje znanja 
in njegovo izkoriščanje omogočata razvoj. Če ne 
razumeš znanstveno, kaj se dogaja v najmanjši 
enoti celici ali atomu, težko usmerjaš kreacijo 
celote. Po končanem študiju in diplomi na katedri 
za vinarstvo (diplomiral sem s temo o vplivih 
različnih postopkov predelave na kakovost sorte 
Rebula) sem po priporočilih prof. dr. Wondre ter 
rojaka, izjemnega enologa iz Sevnice Zdravka 
Mastnaka  (Vinska klet Mastnak), začel opravljati 
pripravništvo v Ptujski kleti leta 2002, leta 2003 
postal glavni enolog kleti, zdaj opravljam delo 
glavnega enologa in tehničnega direktorja Ptujske 
kleti, d. o. o. Seveda brez podpore takratnega 
vodstva kleti in timskega dela to ne bi bilo mogoče.

Leta 2002 sem začel sodelovati tudi s podjetjem 
Cellarworld International in Angelo Muir (master 
of wine) ter različnimi tako imenovanimi letečimi 
enologi iz Nove Zelandije in Avstralije. To me 
je obogatilo, povezal sem teoretično znanje, 
pridobljeno med šolanjem, in praktično znanje 
dela v vinski kleti. Zelo veliko sem potoval, se 
izpopolnjeval v vinarstvu in prodaji vina na vseh 
celinah. Nato je bilo na vrsti veliko projektov v 
kleti, od prenove tehnologije celotne kleti do 
prenove blagovne znamke Pullus. 15 šampionov 
na mednarodni in nacionalni ravni (Decanter, San 
Francisco Wine Competition, Vino Ljubljana,Vino 
Slovenija Radgona) ter preko 250 velikih zlatih 
medalj, zlatih in srebrnih na najprestižnejših in 
največjih ocenjevanjih vina sveta od AWC Dunaj, 
JWC Tokio, China wine Awards Hong Kong, 
Vinalies PariS, Concours Mondial de Bruexelles  
Mundus Vini Berlin, IWSC in Decanter London, 
Chardonnay du Monde Burgundija, Muscat du 
Monde, Rose du Monde Cannes.
Ptujska klet je prejela več kot 250 velikih zlatih 
medalj, zlatih in srebrnih, na najprestižnejših 
in največjih ocenjevanjih vina sveta, zato je ena 
največkrat nagrajenih kleti na svetu. 

Sem tudi mednarodni sodnik vin, predvsem 
na večjih mednarodnih vinskih ocenjevanjih v 
Evropi, pa tudi na ocenjevanjih na drugih celinah. 
Kot vinski sodnik sodelujem tudi na državnih 
ocenjevanjih. Čedalje bolj me zanimata tudi širjenje 
prepoznavnosti in izobraževanje, zato občasno 
poučujem tehnologijo vina na sommelierski šoli v 
Mariboru in organiziram Slovenian Wine School 
China, torej slovensko vinsko šolo na Kitajskem.  
  
S katerimi najpomembnejšimi izzivi se srečujete 
na področju proizvodnje in prodaje vin? 
  
Da bi bilo vino tržno, mora biti po meri kupca, 
vendar za to ceno nikoli ne sme izgubiti prstnega 
odtisa rastišča, DNK (tisto, kar je zapisano 
sortnosti, primarna cvetica, kot rečemo v 
vinarskem žargonu) ter podpisa vinarja. Takrat je 
tudi unikatno. Ohranjanje teh značilnosti je glavni 
izziv, ob spoštovanju raznovrstnosti med letniki. 
V Ptujski kleti smo še posebno odgovorni do 
zgodovine in prav ta pečat hočemo vnesti v okus 
vina. Poleg tradicionalnega osnovnega domačega 

trga, na katerem smo najbolj prepoznavni z vinom 
Haložan, seveda tudi vstopamo na tuje trge, med 
katerimi je vsako nekaj posebnega. Naši največji 
tuji trgi so ZDA, Nemčija, Kitajska in Nizozemska. 
Prav tako hočemo biti s svojim razvojem 
postavljavci trendov, ne le sledilci. Seveda pa je 
grozdna jagoda kot osnova in absolutna kakovost 
tista, ki določa kreacijo ob njeni čim manjši izgubi 
v kleti. 

Zdi se, da se marsikje v tujini drugače in bolje 
lotevajo vinskega posla. Kaj delajo bolje in kako bi 
to lahko spremenili pri nas? 
  
Seveda je prav, da se spogledujemo in vidimo le 
uspešnejše, urejenejše vinske regije, vendar je več 
še vedno manj razvitih od nas. To je naša prednost, 
ki jo imamo in jo moramo izkoristiti. S kakovostjo 
vin smo jih že dohiteli, izziv ostajata predvsem 
vizualna urejenost regij (urejenost vinogradov, 
težava je zaraščanje) in arhitektura kleti, za tem 
ponudba, kulinarika in na koncu predstavitev 
celotnega paketa svetu. Predvsem pa moramo še 
intenzivneje delovati pri ozaveščanju domačega 
kupca o navadah odgovornega in kulturnega pitja 
vina, kakršne so že imeli v svoji kulturi v času 
meščanstva pred drugo svetovno vojno. Če se 
Slovenija razglaša za vinsko deželo, morajo biti 
državljani prvi ambasadorji slovenskega vina 
in vino del kulture in načina življenja tukaj, da 
lahko samozavestno ob poznavanju vin izberejo 
primerno vino za vsak trenutek. To bi moralo biti del 
splošne razgledanosti prebivalcev vinske dežele. 
To je ključno. Šele nato lahko začnemo uspešno 
privabljati goste iz tujine in internacionalizirati 
Slovenijo kot uspešno vinsko deželo. Kot slogan 
Turizem smo ljudje tudi Vino smo ljudje. Povprečni 
Italijan, Francoz, Španec pozna svoja vina in 
ve, katero vino spada k specifični hrani in celo v 
vsakdanjem pogovoru ob hrani slišimo pogovore 
na temo vina in vinarjev. Ali lahko enako poznavanje 
in zagnanost zaznamo tudi pri povprečnem 
Slovencu? 
  
Ima modra frankinja potencial za razvoj in kaj bi 
bilo treba narediti, da bi dosegla primerno raven? 
  
Modra frankinja kot sorta ima v svetu nišni 
potencial, vendar dovolj velik za obseg sedanje 
pridelave, ki je prav tako v svetu nišna sorta na 
tradicionalnih vinskih trgih ZDA, Skandinavije, 
Beneluksa, kjer so že prerasli učinek in modo 
velikih mednarodnih sort in se jih celo naveličali 
(kot so npr. cabernet sauvignon, merlot, 
chardonnay). Tipični mednarodni vinoljub, ki uživa 
v modri frankinji, je tako imenovani avanturist, 
ki želi vedno kaj novega, ali pa so pivci modre 
frankinje poznavalci, vendar je ta trg izjemno 
majhen in nestabilen. Primer je modra frankinja 
z naše kmetije Kobal, na kateri brat Janko z 
družino (že tretja generacija) ustvarja vina, ki se 
prodajajo v New Yorku, Los Angelesu (Kalifornija), 
Chicagu (Illinois) in Severni Karolini, v butičnih 
specializiranih vinotekah z redkimi vini sveta, kar 
je ena od poti k mednarodnemu odpiranju vrat 
tej izjemni sorti. Ali pa kitajski trg, na katerem 
Kobalovo modro frankinjo poznajo kot eksotično 
vino iz zanje eksotične Slovenije. Z ozaveščanjem  
kupcev o posebnostih modre frankinje se ta krog 
širi, odlično reklamo ji poleg Slovencev (Posavci, 
Štajerci, Prekmurci) delajo Avstrijci in Madžari, 
pravo stičišče je tudi Festival modre frankinje.     
  
In kaj bi svetovali mladim vinarjem? 

Vino je najžlahtnejša začimba trenutkov v življenju 
ljudi, kreirajte jo, predstavljajte, vendar ostanite 
zvesti rastišču, sorti in sebi. 
    
  

Pogovarjal se je Rok Petančič.
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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: arhiv Občine Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide oktobra 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 9. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Naše zgodbe se pišejo včeraj, danes, jutri. So 
nekaj, kar ostane kot spomin na nas same, 
naše prizadevanje in našo vztrajnost, da čim 
bolj dosežemo svoje cilje in cilje širše družbe 
ter ustvarimo dobro podlago za naše zanamce. 
Za sabo tako puščamo sledi, ki sooblikujejo 
našo družbo, narekujejo norme in pravila. Pri 
tem pa popolnosti ni. Tudi če gre naša pot v 
smer, ki si je nismo začrtali, pusti določen 
pečat, ki je lahko dobro izhodišče nekomu 
drugemu. 
V vsaki zgodbi je nekaj resnice, pa tudi 
neresnice. Kdo ima prav in kdo narobe, je 
odvisno od veliko dejavnikov, od tega, kdo 
posluša, do tega, kdo oddaja, kje in kako. 
Zgodba, ki jo pišemo, je tudi zgodba modre 
frankinje. V njej skupaj z vami oblikujemo ideje 
o tem, kako modro frankinjo povezati z nami 

samimi, kako ji dati nov pečat, kako jo narediti 

prepoznavno. Pri tem ustvarjamo dogodke, 
pišemo, se povezujemo, spodbujamo in širimo 
informacije širše o naši ponudbi in nas samih. 
In ker je vino že od nekdaj posebno zanimivo, ne 
le, da je v zmernih količinah priljubljena pijača, 
ki spremlja in bogati številne svetovne kuhinje, 
temveč tudi bolj kot katerikoli drug produkt 
odseva raznovrstnost pokrajine, lokalne 
kulture in naravo prebivalcev, smo zaradi 
zasaditve modre trte na sevniškem grajskem 
pobočju dobili navdih za nove produkte, zamisli, 
ideje povezovanja. 
V nagovoru v naši zgodbi Pijem modro 
vidimo tudi dober navdih za delo nasploh, 
ko poskušamo razmišljati modro, ukrepati 
modro, razumeti modro, družiti se modro in 
nenazadnje piti modro… 
Obiščite nas! 

Mojca Pernovšek
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Z avgustom je v Loki pri Zidanem Mostu pričela 
poslovati pogodbena pošta. Preoblikovanje prej 
obstoječe pošte v Pogodbeno pošto Loka prinaša 
ohranjanje večine dosedanjih storitev, vključno s 
plačilnim prometom, novost pa je širši delovni čas, 
kar je za krajane velikega pomena. 

Poštne storitve so odslej na voljo v daljšem 
delovnem času, in sicer vsak delovni dan dopoldan 
od 9. do 12. ure ter v popoldanskem času med 
15. in 17. uro. Pošta bo poslovala tudi ob sobotah 
od 8. do 11. ure. Pošto je v upravljanje prevzel 
samostojni podjetnik Dušan Skušek, prostori 
pošte pa so odslej na novem naslovu Loka pri 
Zidanem Mostu 90, poleg bara Orhideja. Na 
območju občine Sevnica je to že druga pogodbena 
pošta, prva je s poslovanjem pričela novembra 
lani na Blanci.

V Loki pogodbena pošta

Pogodbena pošta v Loki

Novo šolsko leto v več vzgojno-izobraževalnih 
zavodov sevniške občine prinaša pomembne 
spremembe. Nekatere investicije se zaključujejo, 
druge pričenjajo, vsem pa je skupen cilj, kako 
zagotoviti čim bolj kakovostne pogoje za izvajanje 
vzgoje in izobraževanja. 
  
Učence in otroke v vrtcih, ki s septembrom 
pričenjajo novo šolsko leto v Sevnici in na Studencu, 
šolski prostori pričakujejo v drugačni preobleki. 
V zaključevanju sta namreč energetski sanaciji 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica z enoto vrtca 
Kekec in telovadnice pri sevniški osnovni šoli, 
ureditvena dela v sklopu energetske in statične 
sanacije pa spreminjajo tudi podobo Podružnične 
šole Studenec, kjer prav tako deluje ena od enot 
Vrtca Ciciban Sevnica. Učinek energetskih sanacij 
se ne bo meril samo skozi energetski prihranek, 
temveč tudi v bistveno izboljšanem počutju 
učencev, otrok in zaposlenih ter boljših pogojih za 
delo. 
  
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«, preostali delež investicij pa 
je zagotovljen iz občinskega proračuna. 

Velike spremembe se pričenjajo tudi za učence 
in zaposlene na Osnovni šoli Tržišče. Pouk se 
bo s septembrom pričel izvajati na nadomestni 
lokaciji, saj se bodo po podpisu pogodbe na lokaciji 
sedanje šole pričela izvajati dela za izgradnjo nove 
šole. Od uspešnega ponudnika se pričakuje, da bo 
z deli pričel po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo 
ter jih zaključil do maja 2016, s tem da se za rok 
dokončanja smatra datum pridobitve uporabnega 
dovoljenja. 

Srečno v novo šolsko leto

Osvežena podoba OŠ Sava Kladnika Sevnica

Z uradnim odprtjem prenovljene tržnice se v občini 
Sevnici zaključuje projekt Posavska špajza, ki je 
povezal vse občine Posavja – od Kostanjevice na 
Krki, Bistrice ob Sotli, Brežic, Krškega, Sevnice 
do Radeč. Glavnina projekta, sofinanciranega 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bila 
namenjena vzpostavitvi oziroma obnovi objektov 
tržnic v vsaki občini, z namenom spodbujanja 
kmetovalcev za direktno prodajo ter malih in 
velikih potrošnikov za nakup živil iz lokalnega 
posavskega okolja. Vsi dosedanji rezultati, ki jih 
ni malo, bodo predstavljeni na sklepnem dogodku 
projekta, otvoritvi Tržnice v Sevnici, 30. avgusta, 
na Trgu svobode v Sevnici. 

»Hrana iz domačega okolja, kjer je pot do potrošnika 
kratka, je zagotovo najboljše zagotovilo za zdrav 
način prehranjevanja. Ponaša se z identiteto, ki 
jo zlahka prepoznamo, saj poznamo tudi njenega 
pridelovalca. V podporo kratki verigi samooskrbe 
Občina Sevnica vlaga veliko truda, katerega 
rezultat je tudi prenovljena tržnica. Z uživanjem 
lokalne hrane pomagamo k ohranjanju delovnih 
mest na podeželju, jim dajemo nov pomen in nove 
priložnosti. Z novimi tehnologijami in pristopom 
postajajo pridelovalci hrane v našem okolju v 
tržnem smislu vse bolj konkurenčni globalnim 
podjetjem, z vidika kakovosti pa so neprekosljivi. 
Zato vljudno vabljeni, da obiščete njihovo ponudbo 
na novo opremljeni tržnici v Sevnici,« je ob 
zaključku projekta Posavska špajza dejal župan 
Srečko Ocvirk. 

Vabljeni k obisku tržnice

Sodobne strojnice 
bodo to soboto zaživele tudi ob uradnem odprtju.

Preureditev tržnice v sklopu projekta Posavska 
špajza v sevniški občini dopolnjujeta še obnovi dveh 
turistično-promocijskih in razstavnih prostorov, 
namenjenih društvom in lokalnim ponudnikom.

Gre za ureditev turistično-promocijskega 
in razstavnega prostora v občinski stavbi v 
starem mestnem jedru ter ureditev in opremo 
prezentacijskega in promocijskega prostora 
za društva ter lokalne ponudnike na Gradu 
Sevnica. V sklopu projekta je tudi za uporabo 
društev nabavljen mobilni prireditveni oder, dva 
prireditvena šotora in pripadajoča premična 
oprema.

Od drugih manjših ureditev pri šolskih objektih je 
Občina Sevnica pristopila k ureditvi parkirišča za 
osebna vozila pri stari šoli v Krmelju. Dosedanje 
parkirišče je bilo zaradi neurejenih zalednih in 
meteornih voda ob večjem dežju neuporabno ter 
premajhno za potrebe parkiranja. Ureditvena dela 
zajemajo razširitev obstoječega parkirišča, kjer je 
predvidenih enajst novih parkirnih mest, prav tako 
pa tudi ureditev brežin ter zalednih in meteornih 
voda. 

Vsem otrokom, vključenim v vrtce, osnovno- in 
srednješolcem ter zaposlenim v vrtcih in šolah 
želimo vse dobro v novem šolskem letu, predvsem 
najmlajšim pa tudi varno na šolskih poteh. 

Preurejeni nadomestni prostori 
OŠ Tržišče v bližnji stavbi

Ureditev parkirišča še med izvajanjem del
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

V sklopu priprav na praznovanje 90-letnice 
delovanja Prostovoljnega gasilskega društva 
Boštanj, ki jo bodo obeležili 7. septembra, so v 
Boštanju celovito obnovili tamkajšnji gasilski dom. 
Prednostna naloga je bila obnova strehe, kajti 
zob časa stavbi ni prizanesel. Obnova ostrešja je 
vključevala zamenjavo strešne kritine, toplotno 
izolacijo, obnovo žlebov in strelovoda. 

Sočasno so v podstrešnem delu uredili nov prostor 
za potrebe arhiva ter prostoren večnamenski 
prostor, kjer se bodo lahko izvajala izobraževanja 
in druge dejavnosti, namenjene članom gasilskega 
društva, drugim društvom in krajanom. Dom je z 
novo fasado dobil tudi celovito olepšano zunanjo 
podobo. Izvedbo del v sklopu obnove so skupaj 
finančno podprli številni donatorji, Gasilska zveza 
Sevnica, Krajevna skupnost Boštanj in Občina 
Sevnica. Poleg obnove gasilskega doma je društvo 
hkrati uspešno zaključilo tudi aktivnosti za razvitje 
novega gasilskega prapora.

Ob jubileju v novi preobleki

Gasilski dom v Boštanju

Možnost priključevanja 
vseh zainteresiranih na optično omrežje
Gradnja omrežja in priključevanje uporabnikov 
odprtega širokopasovnega optičnega omrežja 
na belih lisah se zaključuje, hkrati pa je odprta 
možnost pričetka priključevanja zainteresiranih 

uporabnikov na sivih lisah.  

Podjetje GVO d.o.o. je kot upravljavec odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v juliju javno objavilo vzorčno ponudbo 
in pogoje, namenjene vsem operaterjem, ki so v 
skladu z veljavno zakonodajo upravičeni opravljati 
javne komunikacijske storitve in jih nameravajo 
opravljati preko odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij za dostop 
do končnih uporabnikov na območju sivih lis na 

območju posamezne občine. 

Telekom Slovenije se je na objavo odzval in na 
podlagi podpisa pogodbe z družbo GVO d.o.o. 
objavil vzorčno ponudbo za dostop do končnih 
uporabnikov preko odprtega širokopasovnega 
omrežja na območju sivih lis. Priključevanje 

uporabnikov se je pričelo v avgustu. 

Za priklop storitev na naslovu uporabnika morajo 
biti izpolnjeni pogoji: izbira operaterja storitev 
(trenutno lahko uporabnike vključujejo operaterji 
Telekom Slovenije-storitev SiOL, Zavod kabelske 
televizije NHM Sevnica in Amis), sklenitev 
pogodbe z izbranim operaterjem in zgrajen 

priključek do doma. 

Če zainteresirani uporabnik priključka do doma 
še nima zgrajenega, se za izvedbo obrne na 
družbo GVO d.o.o. Za namestitev hišne napeljave 
se uporabnik dogovori z operaterjem, s katerim 
je sklenil pogodbo. Vključitev na optično omrežje 
izvede operater v sodelovanju z upravljavcem 
omrežja, GVO d.o.o., ko so za to izpolnjeni vsi 

zgoraj opisani pogoji. 

Za dodatne informacije se občani lahko obrnejo 
na upravljavca omrežja oziroma ponudnika 
storitev. Kontakti predstavnikov GVO d.o.o. so 

dostopni tudi na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si.

Občina Sevnica je skladno s planom upravljanja 
z občinskim premoženjem v avgustu zaključila 
odkup objekta nekdanjih blagovnih rezerv v Loki pri 
Zidanem Mostu, doslej v lasti Zavoda za blagovne 
rezerve Republike Slovenije. 

Ocena lokalne skupnosti je bila, da bo moč s 
prevzetjem lastništva z objektom bolj namensko 
ravnati in ga uporabiti za lokalne potrebe, v korist 
tako kraja kot občine. Objekt bo lahko uporaben za 
potrebe civilne zaščite, ureditev arhivov in druge 
javne potrebe Občine Sevnica in KS Loka, v delu pa 
bo lahko na razpolago tudi za podjetništvo oziroma 
druge gospodarske interese.

Odkup objekta v Loki

Objekt nekdanjih blagovnih rezerv 
v Loki pri Zidanem Mostu

Občina Sevnica je podpisala pogodbo za pripravo 
strokovnih podlag za izdelavo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 
sosesko Boštanj–sveti Križ. Občina je s sprejetim 
prostorskim načrtom dobila možnost za pozidavo 
dela območja trase boštanjske obvoznice, za 
katero je bil rezerviran prostor v državnem 
prostorskem načrtu za hidroelektrarno Boštanj. 
Zato se je zaradi potreb v prostoru ter težnje 
k postopnemu povezovanju poselitvenega 
območja spodnjega in zgornjega dela Boštanja z 
načrtovano stanovanjsko pozidavo odločila, da 
pristopi k pripravi strokovnih podlag za območje 
predvidenega podrobnega prostorskega načrta. 

Namen priprave strokovnih podlag je preveriti 
prostorske pogoje, s katerimi bo v Boštanju 
zagotovljena možnost sodobne stanovanjske 
gradnje, določitev pogojev za ureditev zelenih 
rekreacijskih površin ter prometno, energetsko in 
komunalno opremo območja. Območje obravnave 
prostorskega načrta z atraktivnostjo lokacije, 
kakovostnim umeščanjem načrtovanih posegov 
in prostorskim potencialom nudi odlične možnosti 
za razvoj celotnega naselja.

Stanovanjska soseska 
Boštanj–sveti Križ

Območje predvidene stanovanjske soseske 
Boštanj–sveti Križ

V Kulturni dvorani Sevnica je avgusta potekala 
javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditev 
območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike 
Bautin in garažne hiše na delu javnega parkirišča 
za HTC, hkrati s prostorsko ureditvijo tržnice in 
umestitvijo objekta za kogeneracijo. Postopek 
priprave prostorskega akta se je pričel na podlagi 
potreb po umestitvi novih objektov in dodatnih 
programov v okviru že obstoječih in delujočih 
dejavnosti. 

Načrtovana je gradnja predvidenih objektov, ki 
so v funkciji osnovnih stavb, gradnja oziroma 
rekonstrukcija prometne in komunalne 
infrastrukture ter ureditev površin, ki so potrebne 
za funkcioniranje stavb. Namen je določitev 
usmeritev v zvezi s posegi v prostor, vrste 
možnih posegov v prostor ter pogojev za njihovo 
izvedbo. Načrt bo podlaga za pripravo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj. 
  
Na javni obravnavi je zainteresirana javnost 
pozdravila načrtovane rešitve in ni podala novih 
predlogov oziroma dodatnih pripomb. Zaključku 
javne razgrnitve, ki je potekala do konca avgusta, 
sledi opredelitev do morebitnih pripomb, podanih 
v času javne razgrnitve. Nato bo izdelan predlog 
prostorskega načrta, sledi pridobitev mnenj 
nosilcev urejanja prostora ter obravnava in 
sprejem na seji občinskega sveta.

O načrtovanih ureditvah 
v Sevnici

Del obravnavanega območja

 Javni poziv 
za sodelovanje 

v programu prireditev ob 
občinskem prazniku 

občine Sevnica 
 

Poziv je namenjen kulturnim, športnim, 
turističnim in drugim društvom ter podjetjem in 
organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas, da s 
svojimi prireditvami in dogodki obogatite kulturno 

ter družabno dogajanje v času praznovanja 
občinskega praznika. 

 

Osrednja slovesnost v počastitev občinskega 
praznika Občine Sevnica bo v 

petek, 28. novembra 2014, ob 17. uri 
v Športnem domu Sevnica, 

ostale prireditve pa se bodo odvijale po občini 
tekom celotnega novembra. 

 

Informacije o predvidenih prireditvah, ki so 
širšega javnega pomena in jih boste organizirali 

v novembru, bomo strnili v celovit program 
prireditev. Program bo javno objavljen v medijih in 

na spletni strani Občine Sevnica. 
 

Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve 
v času praznovanja občinskega praznika, 

kraju in času dogajanja ter o organizatorju 
prireditve (naslov, telefonska številka kontaktne 
osebe) zaradi uskladitve koledarja posredujete 

pravočasno, v pisni obliki na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica ali 

na elektronski naslov 
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si, 
najkasneje do 30. septembra 2014.  

 

Za dodatne informacije in pojasnila 
lahko pokličete v Kabinet župana (81 61 213). 
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Po občini

www.mojaobcina.si/
sevnica

 
Pri Rdečem križu Sevnica smo se tudi letos odločili 
za izvedbo poletne kolonije na Debelem rtiču, 
zaradi spremenjenih pogojev ZZZS za napotitev 
pa se je je udeležilo le 20 otrok. Med otroki iz naše 
občine so se v tem tednu spletla prava prijateljstva 
in simpatije. Vodenje kolonije je letos prevzela 
Katja Mlakar, spremljevalci so bili Metka Gabrijel, 
Hari Muratovič in Lovro Rozman Ravnikar. Teden 
dni sproščenih počitnic ob morju so lepo preživeli, 
izkoristili so tudi vse ugodnosti Zdravilišča Debeli 
rtič.
Kopali so se v morju in bazenih na plaži z morsko 
vodo, ko je bilo vreme slabo, pa v hotelskem 
bazenu. 

Sevniška kolonija 
na Debelem rtiču

Veliko so se sprehajali, enkrat so šli tudi do 
Ankarana, izvajali so razne igre z žogo, preizkusili 
so se v plezanju po plezalni steni. Med tednom 
so trenirali, na koncu letovanja so imeli turnir v 
košarki, malem nogometu in namiznem tenisu. 
Igrali so se tudi razne druge skupinske športne 
in družabne igre. Dvakrat so jim zvečer pripravili 
zabavo s plesom. Sodelovali so tudi na delavnicah 
v organizaciji MZL, to so bile gozdna delavnica 
in še nekatere druge pedagoške delavnice. 
Najmlajši so tudi likovno ustvarjali in na koncu 
pripravili razstavo. Vsak otrok je kartico s 
pozdravi izdelal sam in tako staršem poslal unikat. 
Imeli so delavnico o najnujnejših ukrepih prve 
pomoči in začetno gasilsko delavnico. Sodelovali 
so v delavnici Amnesty Internationala in skupaj 
posneli film. Sevniški Rotary klub je omogočil, da 
smo otrokom organizirali izlet z ladjico v Piran in 
tam ogled muzeja Čudoviti svet školjk in polžev. V 
Piranu so se povzpeli tudi do cerkvice na hribu. 

Vse te dejavnosti so popestrile in izpolnile dan 
do zadnje sekunde. Starše so vsak dan obveščali 
o dejavnostih in objavljali fotografije na spletni 
strani http://obcina-sevnica.si/rk/, kjer si jih 
lahko še vedno ogledate. Da je bila lahko cena za 
starše tako ugodna – 110 EUR, je plačilo stroškov 
prevoza prevzela Občina Sevnica. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, 
sekretarka OZRK Sevnica

V petek, 8. avgusta, je po popolni prenovi svoja 
vrata spet odprl Market Izidor.
S prenovljeno podobo hočemo ozaveščati kupce o 
svežih, domačih in živilih višje kakovosti – Od tukaj.si.

V KZ Sevnica smo prepričani, da je lokalna 
samopreskrba na prvem mestu, saj imamo 
tako rekoč na pragu svežo in kakovostno hrano 
s posavskih kmetij, ki je pridelana na integriran 
način. Zaradi omenjenega so to živila višje 
kakovosti. Vse to je po novem sporočilo našega 
prenovljenega Marketa Izidor.
Odločili smo se, da bomo na prodajnih policah 
ozaveščali porabnike o pomenu porekla, načinu 
pridelave in vplivu dolgih transportnih poti na 
kakovost živil.
Napis Od tukaj.si vas bo vodil do omenjenih polic.
V Marketu Izidor imamo integrirano pridelano 
sadje in zelenjavo, mesne, mlečne in druge 
dobrote s posavskih in preostalih slovenskih 
kmetij. Še posebno smo ponosni, da v prenovljeni 
mesnici nudimo tudi lastne mesne izdelke blagovne 
znamke Grajske mesnine.  

V KZ Sevnica se zavedamo, da je urejenost trgovin 
ključnega pomena, prav tako tudi založenost polic, 
čistoča ter k potrošniku usmerjena ponudba. 
Prepričani smo, da so živila blagovne znamke 
Grajske mesnine in Od tukaj.si najboljše, kar lahko 
nudimo našim kupcem. 
Odločitev o prenovi Marketa Izidor je bila vsekakor 
smiselna ter pozitivna, saj smo zadruga, ki sledi 
sodobnemu stilu življenja ter podjetje, usmerjeno 
v trajnostni razvoj. 

Vir: Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o. 
(naročena objava)

Market Izidor 
Kmečke zadruge Sevnica 
v prenovljeni podobi

 
Tekmovanje je potekalo v treh igrah, ki se vsako 
leto razlikujejo. Pri zadnji igri je vedno glavni 
pripomoček stara gasilska brizgalna – ragin.

V soboto, 19. julija, smo gasilci PGD Veliki Cirnik 
že 18. leto zapored pripravili Gasilske igre brez 
meja. Na njih je nastopilo 20 ekip, 15 moških in 
5 ženskih, ter domača ekipa, ki je demonstrirala 
vsako igro. Poleg ekip iz okoliških gasilskih društev 
se iger udeležijo tudi druga društva. Vsako leto se 
zelo razveselimo tudi vseh novih ekip iz oddaljenih 
krajev zunaj sevniške občine. Tekmovali so v treh 
igrah, ki se vsako leto razlikujejo. Pri zadnji igri je 
vedno glavni pripomoček stara gasilska brizgalna 
– ragin.  

Rezultati so si bili zelo blizu, vendar ne morejo biti 
vsi prvi. Na 3. mesto so se pri ženskah in moških 
uvrstili člani PGD Zabukovje, 2. mesto je pri 
ženskah pripadel PGD Krmelj, slavile pa so članice 
PGD Primož. Pri moških ekipah so bili 2. gasilci iz 
Studenca, zmagali pa so spet člani PGD Poklek.  
Med čakanjem na rezultate nam je zapel zbor 
upokojencev iz Šentruperta, po razglasitvi 
rezultatov je bila gasilska veselica. Za hrano in 
pijačo smo poskrbeli domači gasilci, za vzdušje pa 
ansambel Pogled. 
Čeprav so gasilske igre komaj za nami, se bodo 
počasi že začele priprave na 19. Gasilske igre brez 
meja. Torej se vidimo tretjo soboto julija 2015 na 
Velikem Cirniku!  
Na pomoč! 
 

Vir: PGD Veliki Cirnik

PGD Veliki Cirnik 
že 18. leto zapored pripravil 
Gasilske igre brez meja

Morate skočiti k zdravniku, frizerki ali v trgovino, 
pa babi ravno nima časa? Zunaj dežuje, vaš otrok 
pa bi se rad igral z novimi igračkami? Pridite v Ivino 
igrišče! 
Ideja za Ivino igrišče je nastala iz vidne potrebe po 
takšnem projektu, saj smo opazili, da je v Sevnici 
veliko majhnih otrok, mlade mamice pa so rade 
čedalje bolj aktivne. Zamisel za otroško igralnico 
smo prenesli iz Srbije, saj tam že imajo veliko 
takšnih prostorov. Razen igranja in občasnega 
varstva bodo imeli otroci organizirane različne 
aktivnosti, kot so risanje, ples v maskah, zabave. 
Igrišče lahko tudi najamete za praznovanje 
rojstnega dneva vašega malčka. 

Ivino igrišče bi rado sprejelo vse otroke, ampak 
vabimo, ker smo se morali prilagoditi na določene 
starosti otroke, tiste od enega do sedem let. V 
igrišču se lahko igrajo do dve uri, medtem ko 
gresta mami ali oče po opravkih ali na kavo. 

»Mami, šla bi v Ivino igrišče!«

Igrišče je oodprto ob ponedeljkih, sredah, petkih 
in sobotah, od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 
19.00, je pa v Hotelu Ajdovec v Sevnici, v prvem 
nastropju. 

Dragi starši 
Ivino igrišče     =    varno in zabavno mesto za 
vašega otroka! 

Spremljajte nas na Facebooku: Ivino igrišče! 
  

Zavod KNOF, so. p.
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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

programprogramŽarŽar
programprogram

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

Ko zadiši po žaru ...Ko zadiši po žaru ...
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Turizem, TZOS

 
To poskušamo doseči s spodbujanjem in 
organiziranjem ponudbe, ki vključuje vizualne in 
kulinarične užitke, pa tudi aktivno vključevanje 
obiskovalcev v programe. 
Sedanja strategija v turizmu je pri nas jasno 
začrtana v smer, da obiskovalcem našega 
območja ponudimo več doživetij. To poskušamo 
doseči s spodbujanjem in organiziranjem ponudbe, 
ki vključuje vizualne in kulinarične užitke, pa tudi 
aktivno vključevanje obiskovalcev v programe. 

Glede na obdobje pripravimo nov turistični katalog 
z izletniškimi točkami in opisi programov izletov s 
cenami. Za tem jih predstavljamo ciljnim skupinam 
v elektronskih medijih in na raznih dogodkih doma 
in na Hrvaškem. 
Na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani in na 
Dnevih slovenskega turizma v Zagrebu smo 
aktivno predstavljali katalog turistične ponudbe, 
letos pa smo ga natisnili tudi v angleškem, 
italijanskem in hrvaškem jeziku.  Turistično 
promocijo izvajamo tudi na večjih prireditvah, 
kot so Vinska pot Ljubljana, Državno prvenstvo 
mažoretk v Sevnici, Dirka starodobnikov za pokal 
Malkovca. V poletnih mesecih organiziramo tudi 
turistične predstavitve z degustacijami v termah 
Laško, Čatež in v Rimskih Toplicah. 
Gostili smo že izletnike, ki so izbrali doživljajski 
izlet in so se pripeljali z vlakom, za tem pa imeli 
vodeni ogled mesta in našega gradu, na koncu 
so na kmetiji pekli žemlje v krušni peči, kosili 
na star način in spoznavali živali.  Nasploh so 
turisti zadovoljni s programi, ki vključujejo stalno 
vodenje, saj tako udeleženci bolje spoznajo naše 
zanimivosti, razbremenjeni pa so tudi njihovi 
organizatorji izleta. 

Lani nas je obiskalo več kot 1000 turistov, 
ogledali so si povprečno štiri različne točke 
oziroma ponudnike, kar pomeni 4000 obiskov na 
posamezni točki. Opažamo, da se za naslednje 
obiske dogovarjajo kar s ponudniki, to pa je odvisno 
od tega, kako so bili zadovojni z njihovo ponudbo. 
Pri KŠTM Sevnica pripravljamo za večjo 
prepoznavnost sevniškega območja tudi novo 
promocijsko gradivo, tudi v tujih jezikih. Ogledate si 
ga lahko na www.dozivljaj.si/katalogi ali ga dobite 
v TIP in TA Doživljaj na Trgu svobode 10 v Sevnici. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Obisk turistično zanimivih 
točk v pretekli sezoni 

+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

Smo prodajno mesto 

za vse vstopnice 

AKTUALNO - IZLET: 

Sevnica mesto z gradom 

in kostanjev piknik

vodenje po mestu in Gradu, 

degustacija vina, salam 

in kostanjev piknik v vinskih goricah

Cena po osebi je 19,50 € (min. 30 os.)

(za program potrebujete približno 6 ur

in ga je možno prilagoditi)

Vodeni pohod po Sevnici ob 
svetovnem dnevu turizma
 
Letos še posebej vabimo društva, organizacije 
in šole na omenjeni program, ki ga bomo  izvedli 
samo za njihovo skupino ob žalenem vnaprej 
dogovorjenem času tega dne.
V soboto, 27. septembra, vabimo na organizirani 
pohod, ki se bo začel na sevniški tržnici, od tam 
pa na ogled izbranih znamenitostih novega in 
starega dela Sevnice, ki bo trajal približno dve uri 
in bo organiziran za simbolično ceno. Letos še 
posebej vabimo društva, organizacije in šole na 
omenjeni program, ki ga bomo  izvedli samo za 
njihovo skupino ob žalenem vnaprej dogovorjenem 
času tega dne. 

Program: 
Ob zbiranju prijav bo vsak udeleženec prejel 
medeno okrepčilo, oblikovale se bodo skupine 
po 20 pohodnikov z enim vodnikom, ob 10.00 
bo  pozdravni nagovor. Točke, ki si jih bomo 
podrobneje ogledali, so: 
• spomenik NOB in krajevna opisna tabla, 
• železniški muzej, maketa in parna lokomotiva, 
• spomenik kmečkim puntom, 
• kamnita umetniška skulptura Srce Save v 
   mestnem parku, 
• spodnji grad in podrobneje obnovljene obokane 
   prostore, 
• staro trško jedro z Martinovim znamenjem, 
• gostilna Vrtovšek, zibelka slovenskih salamijad, 
   ali cerkev sv. Nikolaja, 
• grajsko pobočje s Sevniškimi voščenkami in 
   tablo M-turist, 
• grajski park, kjer bo degustacija salam, 
   domačega kruha in modre frankinje. 

Po koncu pohoda se lahko posamezno ali v 
skupinah odločite za  obisk srednjeveškega dne, 
tržnice in dneva odprtih vrat na sevniškem gradu. 
Za najavo skupin in vse podrobnejše informacije 
lahko pridete v Turistično pisarno Sevnica na Trgu 
svobode 10 ali pokličete 07 81 65 462. Lahko 
nam pišete tudi na www.dozivljaj.si/prireditve/
aktualno. Organizator: KŠTM Sevnica 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Namig za premik

Opažamo, da je za naše vertikalne zelene stene 
precejšnje zanimanje, zato smo se odločili ponuditi 
uporabnikom še lepe, manjše izdelke, dostopnejše 
širšemu krogu. Namen naših produktov je 
omogočiti vsaj delno samopreskrbno vrtičkanje za 
vsako stanovanje, tudi tisto v blokovskem naselju. 

Naša ponudba je do zdaj zajemala le stene 
izključno po merah in naročilu. Pripravljamo pa 
tudi stene manjših dimenzij, ki so lažje, manjše in 
zaradi lesenih okvirjev tudi lepšega videza. Vanje 
preprosto posadite sezonsko zelenjavo ali na 
primer začimbe in jo pričvrstite na steno. Vsaka 
stranka dobi ob nakupu tudi praktična navodila za 
uporabo. Če želite hitro dostopen, inovativen in 
praktičen vrt kar na steni svoje hiše ali stanovanja, 
je to pravi izdelek za vas. 

Najdete nas lahko tudi na Posavski špajzi, 30. 
avgusta, v Sevnici. 
  

Vir: Ekipa Zelenih inovatorjev

Novosti pri Zelenih inovatorjih

www.dozivljaj.si
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Turizem, TZOS

Pelinolistna ambrozija in druge sorodne  vrste iz 
rodu ambrozije so tako edine škodljive rastline, 
za katere je v Sloveniji od leta 2010 predpisano 
obvezno zatiranje. Takrat je bila uveljavljena 
sprememba zakona o zdravstvenem varstvu 
rastlin in sprejeta odredba o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu ambrozija. Po njej morajo 
imetniki zemljišč na svoje stroške odstranjevati 
ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na 
nekmetijskih zemljiščih. 

Njeno obvezno zatiranje so zaradi vseh posledic 
sprejeli tudi  v več državah srednje in vzhodne 
Evrope.  

Ambrozija je enoletnica. Rastlina v jeseni odmre 
in zimo preživi v obliki semen, ki kalijo od konca 
marca do začetka julija. Mlade rastline intenzivno 
rastejo predvsem v juniju in najzgodnejše začnejo 
cveteti že v juliju. Glavno obdobje cvetenja pa je od 
sredine avgusta do konca septembra. Posamezna 
rastlina lahko proizvede več sto milijonov pelodnih 
zrn, ki se z vetrovi širijo tudi več sto kilometrov 
daleč. Seme je kalivo do 30 let. 

Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih 
alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah 
ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim 
rinitisom in astmo. Prag, ki izzove reakcijo, je zelo 
nizek, in je v nekaterih primerih tudi pri manj kot 
20 pelodnih zrnih/m3. V povprečju pa se prve 
reakcije pojavijo, ko je v kubičnem metru zraka 
vsaj 200 ali več pelodnih zrn ambrozije. Pogoste 
so tudi navzkrižne reakcije z drugimi alergenimi 
rastlinami iz rodu ambrozije, bodičem (Xantium 
sp.), pelinom. Osebe, ki so alergične na cvetni 
prah ambrozije, lahko alergeno reagirajo tudi na 
cvetni prah nekaterih drugih rastlin (sončnica ) in 
občutijo pekoč občutek v ustih, ko jedo banano. 
 
Hvala, da spoštujete predpise in zatirate zdravju 
škodljivo rastlino. 
  

Vir: TZOS 

Poziv k zatiranju ambrozije – 
ena najbolj alergenih rastlin

Današnji 
osvajalci sveta 
se imenujejo 

turisti.

 
Ideja je padla in pripravljeni smo jo bili izpeljati. 
V soboto, 9. avgusta, smo se mladinci PD Lisca 
Sevnica ob 8. uri odpravili na tridnevno turo po 
Sevniški planinski poti – Poti Lojza Motoreta. 
Prvi dan nas je pot vodila do Boštanja, Okiča (žig 1), 
Jablanice, tam pa nas je pogostila družina Fabjan. 
Nadaljevali smo skozi Novi grad, Budno vas, 
Brunk, Leskovec (žig 2), Murnice (žig 3), Šentjanž, 
Štrašberg (žig 4), Gabrijele, vse do Tržišča in se 
na Mlinu za dlje časa ustavili. Naročili smo pice in 
jih pojedli na Malkovcu (žig 5), prenočili pa smo v 
Rokovi brunarici. 

Naslednji dan smo nameravalli priti do Zabukovja 
nad Sevnico. Kot prejšnji dan smo na pot krenili ob 
osmih. V Telčah sta se nam pridružila še gospod in 
gospa Rupar. Skupaj smo pot nadaljevali do Pijane 
gore (žig 6), Bučke, in tam sta nas Ruparjeva 
pogostila pri njuni brunarici, vse do Križ (žig 
7) – ustavili smo se še na ribniku. Tam sta nam 
gospod in gospa Cizerle pripravila pravo pojedino, 
mi pa smo potem nadaljevali do Lukovca, Radne, 
Sevnice, Sv. Roka, Lamparč (žig 8). Tam pa smo 
se ustavili še pri Motoretovih na pici in lubenici. 
Nadaljevali smo čez Ajdovski gradec in Vranje (žig 
9) do Zabukovja in tja prispeli ob 21.30. Spali smo 
v gasilskem domu. 
Tretji oz. zadnji dan nas je čakala še zadnja 
tretjina poti. Vsi že pošteno utrujeni in in z žulji 
smo na pot spet odšli ob osmih. Kmalu smo bili 
na Skalici (žig 10), od koder se je pot do Planine 
pri Sevnici vztrajno vzpenjala. Pohvaliti je treba 
naše markaciste, saj je pot res dobro označena. 
Čez približno dve uri smo dosegli Rudenik (žig 11), 
nato Ješivec (žig 12), Lisco (žig 13) in nazadnje še 
Lovrenc (žig 14). Čakal nas je še spust do Loke pri 
Zidanem Mostu, tam pa so nas čakali čevapčiči in 
mrzlo pivo pri družini Verhovc. Spet nas je ujela 
tema, pot smo namreč končali ob 21. uri. 

Ker smo vse skupaj vzeli kot druženje na malo 
drugačen način, smo sčasoma pozabili, da 
hodimo, in vse je bilo lažje. Obiskali smo kar nekaj 
krajev v naši občini, ponekod smo bili celo prvič. 
Včasih je res pot tisto, kar šteje največ, in ne cilj. 
  

Monika Verhovc 

Sevniška planinska pot 
na en mah

Drugi torek avgusta se je skupina članov 
Turističnega društva Šentjanž in njegovih 
podpornikov odpravila na delovno akcijo po 
rudarski tematski poti Tk pav. Že kar tradicionalno 
smo moči združile tri generacije in znova dokazali, 
da je takšno povezovanje ključ do uspeha. Letošnje 
poletje ne skopari s padavinami, zato je rast zelo 
bujna in imeli smo precej dela, da smo pot očistili 
kopriv, robidovja in šašja ter jo tako naredili laže 
prehodno tudi za tiste manj izkušene pohodnike. 

Trud je vedno znova poplačan, ko se pri Črni mlaki 
usedemo skupaj, si postrežemo z dobrotami iz 
nahrbtnika in uživamo v objemu stoletnega gozda, 
ki počasi stopa na pot pragozda. Načrtov za 
ureditev naše poti, ki živi dobri dve leti, imamo še 
veliko, a se zadnje čase vedno znova sprašujemo, 
kakšen smisel ima vse skupaj. 

Po naši poti namreč hodijo in se celo vozijo 
tudi vandali. Ti so letos okrog 1. maja to 
neprecenljivo bogastvo oskrunili in poškodovali 
oz. uničili usmerjevalne table, poškodovali veliki 
informacijski tabli in eno od njih celo odtujili. 
Znašajo se tudi nad stoletnimi drevesi, kamor 
vrezujejo simbole neznanega pomena. Skratka, 
objestnost je brezmejna in zelo težko razumljiva 
ter nevredna kakršnegakoli komentarja.  O dejanju 
je bila obveščena tudi policija. 

Ker člani Turističnega društva Šentjanž in tisti, 
ki imamo Tk pav radi, vemo, da smo na pravi 
poti, bomo kljub pomanjkanju finančnih sredstev 
poskušali storjeno popraviti.  Med svojo delovno 
vnemo pa lahko samo upamo, da je bilo aprilsko 
vandalsko dejanje le osamljena črna pika, ki se ne 
bo nikoli več ponovila. 

Petra Majcen

Delovna akcija na 
rudarski tematski poti Tk pav



10 september 2014

Kultura

Sevniško
 g ra j sko
  pol et j e

2014

Druženje osmih slikarjev ArtEko Šentjanž 2014 je 
letos potekalo pod streho Felicijanove domačije 
v Peklu. Preživeli smo štiri nepozabne dni in 
noči ter se družili z umetniki, ki so ustvarjali v 
neokrnjeni naravi v objemu potoka Pekel in Mrzli 
graben, v neposredni bližini izvira stoletne vode. 

Letošnja slikarska kolonija se je dogajala od 25. 
do 29. junija v organizaciji Turističnega društva 
Šentjanž, Zavoda Qra iz Sevnice in Turistične 
zveze Občine Sevnica. Pri nas so ustvarjali Jože 
Šubic iz Maribora, Vladimir Leben in Ljubljane, 
Mojca Marija Vilar iz Domžal, Ana Žerjal iz Nove 
Gorice, Vesna Davidovič in Toni Vučajnk iz Dobove, 
Matic Svažič iz Sevnice in kot umetniška vodja ter 
soorganizatorka z Zavodom Qra Jerca Šantej iz 
Sevnice. Rdeča nit tudi letošnjega ArtEka je bila, 
kot se za »ekoart« spodobi, ustvarjalna reciklaža. 

Ves čas se je v družbi umetnikov mudil tudi 
publicist in okoljevarstvenik Anton Komat in na 
koncu ustvarjalnega kolegija opozoril na to, kako 
dragocena za zdaj javna dobrina je voda in kako 
pomembno je, da se tega zavedamo vsak dan, 
vsak trenutek v boju proti privatizaciji vodnih 
virov. V času druženja umetnikov v pekelski dolini 
so nastali čudoviti izdelki, ki so bili zaznamovani z 
navdihom čudovitega okolja, v katerem so imeli 
ustvarjalci priložnost bivati in ustvarjati. Sklepni 
del druženja je bil čaroben in nepozaben. Obiskalo 
ga je veliko naših sokrajanov in obiskovalcev od 
drugod.  Izdelki so bili razstavljeni na dvorišču 
in v okolici Felicijanove domačije, na platnu sta 
se odvijala projekcija fotografij Tonija Vučajnka 
in filmski zapis štiridnevnega dogajanja v režiji 
Matica Švažiča. Glasba Petra Dirnbeka, Zorana 
Koširja in Matije Vidmarja je večeru dodala piko za 
i za konec in veselo pričakovanje do naslednjega 
snidenja, ki bo že zadnjo nedeljo septembra v 
sklopu Šentjanške tržnice in potem 16. oktobra v 
Mosconovi galeriji na sevniškem gradu. 
Lepo povabljeni! 

Petra Majcen

Odprtje razstave 
ArtEko Šentjanž 2014 
v sklopu Šentjanške tržnice

  
Konec julija smo v Kulturni dvorani Sevnica v 
sklopu Sevniškega grajskega poletja prisluhnili 
čudovitemu koncertu Prifarskih muzikantov. 
Občinstvo so navdušili z zanimivim pestrim 
repertoarjem pesmi in pozitivno energijo.

So odlični glasbeniki in jih bomo vsekakor še 
povabili v Sevnico.
  

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Prifarski muzikanti napolnili  
Kulturno dvorano Sevnica 
do zadnjega kotička
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Sreda, 3. septembra 2014, ob 19. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja 

Gostja: Slikarka in keramičarka Tatjana Potokar iz Dolnjih Skopic.
Kulturni program v grajski kapeli: Tamburaška skupina Klasje iz Novega mesta.

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

Sobota, 13. septembra 2014, od 15. ure do 22. ure 
na Gradu Sevnica: 
4. Festival modre frankinje

Vabljeni na edinstven mednarodni enološko-kulinarični dogodek s predstavitvijo modrih frankinj ter vrhunske 
kulinarike. Ocenjevanja modrih frankinj, delavnice in predstavitve vinarjev in degustacije modrih frankinj, 
vrhunska kulinarična ponudba in kulturni program.
Podrobne informacije na spletni strani: www.modra-frankinja.com
Org.: KŠTM Sevnica. 
Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si

Četrtek, 18. septembra 2014, ob 19. uri 
v stari galeriji Gradu Sevnica: 
Odprtje likovne razstave avtorice Pavle Černigoj

Odprtje razstave bo popestril krajši kulturni program, ki ga bo izvedla Vokalna skupina Triola. O avtorici 
bo spregovoril Rudi Stopar, program pa bo povezoval Sinjo Jezernik. Razstava bo odprta do vključno 30. 
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, 27. septembra 2014, od 9. ure do 19. ure 
na Gradu Sevnica:
SREDNJEVEŠKI DAN 
z grajsko tržnico starin & unikatnih izdelkov 
in dan odprtih vrat Gradu Sevnica
od 9.00 do 19.00 v grajskem parku: Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov (prinesite starine in unikatne 
izdelke, ki jih želite prodati, zamenjati ali podariti. Pridite tudi, če jih želite kupiti. Na ogled in naprodaj bodo 
številne zanimive starine in izdelki.). Za ponudnike so potrebne predhodne prijave (do 20. 9.) na 051 680 289 
ali grad.sevnica@kstm.si, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. 
od 9.00 do 19.00 v grajskem parku: Stalni program: Srednjeveške ustvarjalne delavnice, srednjeveško 
umivanje, pohodna glumaška animacija, Grajsko lutkovno gledališče – lutkovne delavnice in animacije, 
kaligrafinja in vedeževalka, lokostrelstvo, Glumaška šola, šola mečevanja in mečevalski dvoboji, ogled 
srednjeveškega tabora, orožarne in viteške opreme, žongliranje, zabavne otroške igre… 
ob 10.00 z začetkom v atriju gradu: – »Spoznaj barona Moscona!« - brezplačni animiran ogled gradu za otroke 
z baronom Mosconom, grajsko gospodo in lutkami. Animacije z lutkami, lutkovne in ustvarjalne delavnice, 
grajske igre z lokostrelstvom, iskanjem grajskega zaklada itd. 
ob 13.00 in 16.00 z začetkom v atriju gradu: - Brezplačna vodena ogleda gradu za odrasle. Na ogled bo tudi 
Lutrovska klet, predstavljena pa bo tudi obnovljena okolica gradu (grajski park, vila…).
~16.00 – Glumaška predstava (Teater Cizamo)
~17.00 – Sam Sebastian: SREDNJEVEŠKA ODISEJA, čarovniška predstava
~18.00 – Prikaz srednjeveške poroke
~19.00 – Veliki viteški turnir

Vstop je prost! 
Prireditev poteka v okviru Dnevov Evropske kulturne dediščine 2014. Vljudno vabljeni!
Org.: KŠTM Sevnica. Info: Rok, 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si

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

Obriši temo za seboj, 
da bodo imeli tudi drugi 
kaj svetlobe. 

                                                   Z. Balog 

Avgust je mesec, ko Okno Radogost gosti enega od 
sevniških žena in mož, ki so polnili domačo kaščo 
s kulturnimi, umetniškimi in slikarskimi zakladi. 
Dogodek prvo avgustovsko sredo se je skladal s 
poletno likovno manifestacijo slikarjev na gradu, 
ki je letos dobila novo, drugačno prireditveno 
shemo. Tokratna predstavitev je hommage 
in zahvalno dejanje kar večkrat pozabljenemu 
avtorju naše srenje Zdravku Balogu.  Šestnajst let 
mineva, odkar je bil odpoklican z obronkov snovanj 
in hotenj v »molk tišine«. Zdravkova literarna 
in likovna zapuščina je prežeta z iskrenostjo, 
pokončnostjo, neprestanim dialogom s smrtjo in 
nekompromisnim ognjem do vsakogar in vsega, s 
čimer je prišel v stik. Vse, kar je ustvaril, izraža 
zglednega avtorja – rezbarja, slikarja in pesnika, 
razmišljujočega človeka, in to v času, ko so priznani 
intelektualci usmerjali pogled v čudno prihodnost 
z neznanimi lovkami – objemalkami boleče 
človeške duše in srca. Z večino zasnovanih slik 
zadnjega obdobja se je Zdravko vpisal med slikarje 
magičnega realizma. V dvorani Alberta Felicijana 
smo poslušali njegove verze in misli, recitiral pa jih 
je  njegov veliki prijatelj, tudi sam pesnik, skromen 
in delaven mož, ki se javnosti izmika Peter Žuraj. 

Posebnost večera, ki je dogodek apostrofiral, 
je bil še eden velikih mož naše srenje – legenda 
slovenske zabavne glasbe, glasbenik in pevec 
Rafko Irgolič. Njegov življenjski in pevski lok smo 
videli in slišali na posnetem potpuriju s široko 
spominsko prezentacijo. 

  
Vir: KŠTM Sevnica

Zdravko Balog v oknu 
Radogost na sevniškem gradu
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 30.8., 
ob 9.30

Posavska špajza: 
Otvoritev tržnice v Sevnici Kmečka tržnica Org.: Občina Sevnica

sobota, 30.8., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2014
Koncert vokalnih skupin Triola & Vilinke z gosti: 
Melodije poletja in ljubezni

Grad Sevnica, 
atrij

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

nedelja, 31.8., 
ob 10.00 23. Skok na Lisco zbiranje: pri Športnem 

domu Sevnica

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

ponedeljek, 1.9., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

sreda, 3.9., 
ob 19.00

Odprtje razstave 
del Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica Knjižnica Sevnica Org.: Društvo U3 in Knjižnica Sevnica

sreda 3.9., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2014
Radogost večer: 
Gostja: Slikarka in keramičarka Tatjana Potokar iz Dolnjih Skopic

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

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

sobota 6.9., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Noe, 
Apokaliptični spektakel, 138 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota 6.9., 
ob 19.30

Rokomet-člani: 
RK Sevnica-RK Maribor Branik Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica

nedelja 7.9., 
ob 14.00

Gasilska parada in proslava 
ob 90-letnici društva

pred Gasilskim domom v 
Boštanju

Org.: PGD Boštanj 
Info.: Mira Šraj 031/304-257

nedelja 7.9., 
ob 16.00 Vrtna veselica z ansamblom Modrijani pred Gasilskim domom v 

Boštanju
Org.: PGD Boštanj
Info.: Mira Šraj 031/304-257

petek 12.9., 
ob 16.00 Tečaj CPP Učilnica 

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

sobota 13.9., 
ob 9.00 Športni bazar Športni dom Sevnica Org.: Športna zveza Sevnica

Info.: Miran, 031/608-655

sobota 13.9., 
ob 15.00

Sevniško grajsko poletje 2014
4. Festival modre frankinje Grad Sevnica Org.: KŠTM Sevnica. 

Info: 051/680-289 ali grad.sevnica@kstm.si

sobota 13.9., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Rio 2, SINHRONIZIRANO
animirana družinska komična pustolovščina, 101 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

nedelja 14.9., 
ob 11.00 Lisca poje 2014 Tončkov dom na Lisci Org.: Planinsko društvo Lisca Sevnica

četrtek 18.9., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2014
Odprtje likovne razstave 
avtorice Pavle Černigoj

Grad Sevnica, 
stara galerija

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

sobota 20.9., 
ob 8.00 Test hoje na 2 km zbiranje: 

pri Srednji šoli Sevnica
Org.: ZD Sevnica; Info.: Aleksandra Kerec, v. fth., 
Alenka Groboljšek, dipl. fth.

sobota 20.9., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Maščevanje v visokih petkah, 
komedija, 109 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota 20.9., 
ob 19.30

Rokomet-člani: 
RK Sevnica-RD Slovan Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica

petek 26.9., 
ob 18.00

Predavanje oz. predstavitev knjige 
Jožeta Majesa - Zdravnik zdravi, narava ozdravi Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM in Ozara Sevnica

petek 26.9., 
ob 19.00

Otroška gledališka predstava: 
Volk in kozlički Kulturna dvorana Šentjanž Org.:  KUD Budna vas

sobota 27.9., 
ob 9.00

Sevniško grajsko poletje 2014
Srednjeveški dan z grajsko tržnico starin & unikatnih izdelkov in dan 
odprtih vrat Gradu Sevnica

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

sobota 27.9., 
ob 10.00

Vodeni pohod po mestu Sevnica 
ob Svetovnem dnevu turizma 2014

zbiranje: 
na sevniški tržnici Org.: KŠTM Sevnica

sobota 27.9., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Nonstop, 
Akcijski triler, 106 minut Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

nedelja 28.9., 
ob 10.00 Šentjanška tržnica in otvoritev razstave ArtEko Šentjanž 2014 na trgu v Šentjanžu Org.: TD Šentjanž

ponedeljek 29.9., 
ob 15.30 Prvi del tečaja prve pomoči Učilnica 

RK Sevnica
Org.: OZ Rdečega križa Sevnica
Info.: 07/81-65-070

torek 30.9., 
ob 15.30 Drugi del tečaja prve pomoči Učilnica 

RK Sevnica
Org.: OZ Rdečega križa Sevnica
Info.: 07/81-65-070

vsako prvo soboto v mesecu,
od 9. - 12. ure 
na Železniški postaji Sevnica.

vsako prvo soboto v mesecu,
od 9. - 12. ure 
na Železniški postaji Sevnica.

Vstop prost, vljudno vabljeni!Vstop prost, vljudno vabljeni!

SEVNICA
DELOVNI ČAS

5.30 - 11.00; 17.00 - 22.00

ponedeljek:
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torek:

5.30 - 11.00; 17.00 - 22.00
sreda:

17.00 - 22.00
četrtek:

5.30 - 11.00; 17.00 - 22.00
petek:
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Koledar prireditev

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO  
BOŠTANJ 

 
 

VABI  
 

V NEDELJO, 7. SEPTEMBRA 2014  
 

 PRED GASILSKI DOM V BOŠTANJU  
 
 

ob 14. uri: na gasilsko parado in proslavo ob 90 –  
   letnici društva  

Razvitje in blagoslov novega gasilskega prapora 
ter obeležitev obnove zunanjosti gasilskega 
doma s priložnostno razstavo  

 
ob 16. uri:  na vrtno veselico z ansamblom                     
     MODRIJANI  
 
 
 

Svojo sreèo boste lahko preizkusili na sreèelovu z bogatimi 
nagradami.  

 
Prireditev se bo odvijala v vsakem vremenu.  

 
 
 

Lepo vabljeni!  

sobota, 27. 9., ob 19.00
akcijski triler // 106 min

sobota, 13. 9., ob 17.00
animirana družinska komična pustolovščina // 101 min

sobota, 6. 9., ob 19.00
apokaliptični spektakel // 138 min

Sinhronizirano

sobota, 20. 9., ob 19.00
komedija // 109 min
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Mladina, šolski zvonec

www.facebook.com/mladinski.sevnica

www.kstm.si

 
Avgusta smo ohranjali poletni ritem dogodkov v 
mladinskem centru. V sodelovanju z Družinskim 
inštitutom Zaupanje smo poskrbeli za pester in 
zabaven program. Mladi so tekmovali v namiznem 
tenisu, ročnem nogometu, v plesnih in drugih 
igrah na x-boxu … 

Vsak teden so izkazovali svojo kreativnost na 
različnih ustvarjalnicah, predvsem dekleta, fantje 
pa so se raje odločali za šport na igrišču pri šoli. 
Vzeli smo si tudi dovolj časa za pogovore o različnih 
temah in razne družabne igre. Včasih smo tudi kaj 
skuhali. 

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Avgustovsko dogajanje 
v MC Sevnica

Na telefonski številki 051 680 290 ali na 
elektronskem naslovu mojca.svigelj@kstm.si 
si lahko rezervirate mesto za osnovni tečaj 
samoobrambe. 

Prijave sprejemamo do 22. septembra 2014, 
potem pa bomo oblikovali skupine glede na starost 
prijavljenih. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Brezplačni tečaj 
samoobrambe z DBV IPPON

  
Za tokratno sceno z vsemi barvnimi reflektorji, 
umetno meglico in drugo lahko rečemo samo 
»waooo«. Bojan, ki je poskrbel za vse te učinke, je 
lahko ponosen nase. Pa kljub vsemu ali pa ravno 
zato pevcev ni bilo ... 

Prvi so se opogumili Skregani bratje in na koncu 
prejeli 2. nagrado, bon v vrednosti 30 evrov, prva 
Klara Zakšek pa bo z agencijo Prah, ki je nagrado 
tudi donirala, za kar se jim iskreno zahvaljujemo, 
odpotovala v Gardeland. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Karaoke night 
spet na Dilah

 
Vsi zainteresirani, ne glede na starost in 
predznanje, pokličite na tel. št. 051 680 290 
(Mojca Švigelj). 

Prijave zbiramo do 29. septembra 2014, tečaj 
pa se bo začel v ponedeljek, 6. oktobra. Za uro se 
bomo dogovorili naknadno. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Tečaj slovenskega jezika 
v MC Sevnica
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Mladina, šolski zvonec
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Mladina, šolski zvonec

V prejšnji izdaji Grajskih novic smo objavili, da sva 
starša Lare začela z akcijo zbiranja zamaškov in 
pločevink, ter zbiranjem donacij v obliki denarnih 
sredstev, s katerimi  bi hčeri Lari omogočili drage 
samoplačniške terapije. Te so nujno potrebne, da 
bi Lara shodila. Zato bi se vsem, ki ste že pričeli 
zbirati ali tudi že podarili zamaške ali pločevinke, 
iskreno zahvalila. Z vsakim zamaškom je Lara 
bližje prvim korakom. Zares še enkrat hvala 
tudi vsem donatorjem, ki ste doslej pomagali z 
denarnimi sredstvi.

Zahvaljujemo se Občini Sevnica, KŠTM Sevnica 
in OZ Rdečega križa Sevnica, kateri so nam  
omogočili začetek akcije. 
Uradno akcija poteka do 30. marca 2015, vendar 
bomo tudi po končani akciji zamaške in pločevinke  
zbirali dalje, kajti Lara bo predvidoma  potrebovala 
več sklopov terapij, da se postavi na noge.
 

Jožica Šmit Janežič

Dobrodelna akcija - 
POMAGAJMO LARI NA NOGE 

Tudi po letošnjem napornem šolskem letu je SMC 
Sevnica odpeljal otroke na počitnice na morje. 
Kot vsako leto so tudi letos teden dni preživeli v 
Ankaranu.
Čeprav nas je prve dni vreme jezilo, se nismo 
dali in smo vztrajali na plaži in kopanju. Vsak dan 
smo plažo obiskali dvakrat in vsakič preverili, ali 
je morje še vedno mokro. Na plaži smo kartali, 
popili veliko morske vode in igrali odbojko na mivki. 
Pojedli smo tudi goro sladoleda in domov poslali 
veliko kartic. Ves teden smo odlično jedli. 

Ob večerih nismo le posedali, temveč smo se 
vedno zelo zabavali. Imeli smo spoznaven večer 
z zabavnimi igrami, obiskali smo lunapark, 
imeli vodne igre, divjali na igrišču in zadnji večer 
preplesali. 
Čeprav nas letos ni bilo toliko kot lani, smo se imeli 
odlično. Domov smo se odpravili nasmejani in polni 
pričakovanja o preostanku počitnic.

Milan Metelko

Počitnice na morju za otroke

 
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 tem 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 za še več smeha in 
zabave, saj sta naša animatorja Jaka in Gorazd 
pripravila velike igre. Srečali smo se z zombiji, 
rimskimi vojaki in sv. Petrom, igrali smo med 
dvema ognjema, krajo zastavic in še veliko drugih 
zanimivih iger. 

Namesto pohoda na Lisco smo letos izpeljali 
pohod na sevniški grad in se v SMC vrnili po poti 
mimo Hrast. Ob prihodu je že dišalo po čevapčičih. 
Kot vsako leto smo tudi letos odšli na sv. Roka in 
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 pa so otroci 
pridno varovali taborni ogenj. 
Deset dni oratorija je hitro minilo, saj smo ves čas 
zelo uživali. Na zadnji dan smo na sejmu predstavili 
izdelke z delavnic in se razšli z lepimi spomini. 
  

Iva

Oratorij 2014 
s SMC Sevnica

Tekmovalnost na vrhuncu

Piknik ob ognju

Skupinska fotografija na pomolu v Ankaranu

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

ZBIRNA MESTA:
SEVNICA:

- Občina Sevnica, Mladinski center Sevnica, 

- Salezijanski mladinski center Sevnica, Dom upokojencev Sevnica

TRŽIŠČE:

- Caffe mlin, Osnovna šola Tržišče

STUDENEC:

- DUO Impoljca
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Grajska skrinja

Na kopasti, 445 m visoki, strmi vzpetini 
Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici 
se raztezajo ostaline nekdaj mogočne 
poznoantične naselbine, ki je v 5. in 
6. stoletju n. št. živela v odmaknjeni 
rodovitni dolini pod Bohorjem, v zavetju 
Meniškega in Velikega hriba, oddaljena 
le štiri kilometre od plovne reke Save.
 

Naselbina je bila v preteklosti večkrat raziskana 
in je v literaturi ena najbolj opisanih postojank. 
Številni odkriti in raziskani objekti so omogočili 
oblikovanje dokaj jasne podobe nekdanje 
naselbine. Cerkveni kompleks na vrhu grebena so 
obdajali zbiralnik za vodo in številni stanovanjski 
objekti, raztezali pa so se po celotnem grebenu. 
Naselbina je bila še dodatno varovana s kamnitim 
obzidjem, ki je sledilo obliki že naravno dobro 
zaščitenega grebena.    

Da gre za eno pomembnejših naselbin tega časa 
pri nas, priča predvsem kompleks treh cerkva. 
Tovrstni kompleksi so v vzhodnoalpskem svetu zelo 
redki in dajejo slutiti, da je naselbina najverjetneje 
predstavljala takratni škofovski sedež.      

Kljub številnim raziskavam v preteklosti nekatera 
vprašanja še ostajajo nerešena in kljub razmeroma 
dobremu poznavanju naselbine se zdi, da ta skriva 
še marsikatero presenečenje.   

Eno ključnih vprašanj nedvomno ostaja velikost 
naselbine. Na podlagi dosedanjih raziskav je 
velikost omejena na osrednji greben trikotne 
oblike in velikosti 140 x 60 m. Medtem ko je rob 
naselbine na severnem, južnem in vzhodnem delu 
grebena, obdanem z obzidjem in zaključenim s 
strmim pobočjem, razmeroma jasen, ostaja 
nejasen njen zahodni del. Na tem delu se 
raztegnjeno sedlo  grebena nadaljuje še dobrih 
100 m v zahodni smeri in se nato postopoma 
dokaj položno spušča proti ledinama Konopleš 
in Mačkovec. Širina grebena meri dobrih 30 m, 
južno in predvsem severno pobočje pa ostajata 
precej strma. 

Da moramo nadaljevanje naselbine domnevati 
na zahodnem delu grebena, nakazujeta njegova 
oblika in to, da pomeni zadnji nepretrgano 
nadaljevanje grebena, na katerem se razteza 
znani del naselbine. 
Nadaljevanje naselbine na zahodnem grebenu 
je nakazal že dr. Timotej Knific, vodja raziskav 
Narodnega muzeja med letoma 1983 in 1986, 
ko je na začetek zahodnega grebena že lociral dva 
objekta (št. 18 in 19 na skici). 
  

Prav domnevno nadaljevanje naselbine proti 
zahodu je bil razlog krajšega topografskega ogleda, 
ki smo ga v dogovoru s pristojno konservatorko 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
OE Celje Danijelo Brišnik opravili letos avgusta 
arheologi Skupine STIK (Samo Hvalec), geolog 
dr. Tomaž Verbič (Arhej, d. o. o.) in predstavniki 
upravljavca KŠTM Sevnica (Rok Petančič, Matej 
Imperl). 
Namen ogleda je bilo geološko in arheološko 
ovrednotenje potenciala nadaljevanja naselbine 
na podlagi sledi vidnih na današnji površini sedla, 
predvsem njihovem izdanjanju v topografskih 
(oblikovnih) sledeh in morebitnih ohranjenih ter še 
vidnih strukturah na površini grebena. 
Kljub gosti poraščenoti sedla je bilo mogoče na 
več mestih po celotnem grebenu prepoznati 
topografsko izražene neobičajne (glede na 
naravne razmere) oblike.  Te se najpogosteje 
kažejo kot »udrtine«, bolj ali manj pravilnih oblik, 
v katerih se skrivajo morebitni tlorisi nekdanjih 
objektov. Najizrazitejši tovrstni »udrtini« smo 
opazili na obeh robovih grebena, približno 15 m 
zahodno od »sedla«, ki poteka pod urejenim delom 
najdišča. 

Še prepričljivejši dokaz nadaljevanja naselbine na 
zahodnem grebenu je odkritje ostankov kamnitih 
zidov, utrjenih z malto, na katere smo naleteli na 
štirih mestih na severnem in južnem delu grebena. 
Kamniti bloki v temeljih večinoma pripadajo 
dolomitu, nekaj je tudi plastastega apnenca. 
Ob ostankih zidov se pojavljajo posamezni 
kosi litotamnijskega apnenca in kremenovega 
peščenjaka. Medtem ko sta apnenec in dolomit 
v matični podlagi tal, so presenetljivi predvsem 
kosi kremenovega peščenjaka, ki ga v matični 
podlagi nismo opazili. Ti kosi so bili najverjetneje 
na najdišče prineseni od drugod in bi utegnili biti 
ostanki oz. fragmenti žrmlj. 

Predvsem na severnem delu grebena se zdi, da 
je velik del robnih zidov ob »udrtinah« nad strmim 
pobočjem preprosto padel oziroma zdrsel navzdol 
po strmem pobočju. 
Na podlagi videnega lahko torej sklepamo, da 
je bil tudi zahodni greben Ajdovskega gradca v 
preteklosti nedvomno poseljen in čeprav videnih 
ostalin v tej fazi časovno še ne moremo opredeliti, 
se zdi njihova pripadnost poznoantični naselbini 
in s tem njeno nadaljevanje na zahodni greben 
najverjetnejša razlaga. Nadaljnje raziskave bodo 
pripomogle k odkrivanju zanimive zgodovine in 
dodatni oživitvi Ajdovskega gradca, ki postaja 
tudi čedalje bolj priljubljena turistična in izletniška 
točka. 
  

Zapisali: Samo Hvalec, dr. Tomaž Verbič, 
Rok Petančič 

  

Vir: 
Knific, dr. Timotej (1994) Vranje near Sevnica: 

A Late Roman Settlement in the Light of Certain 
Pottery Finds, Arheološki vestnik 45, Ljubljana 

  

Kako do Ajdovskega gradca? 

Arheološki park Ajdovski gradec je 5 km iz Sevnice 
proti Blanci (cesta proti Krškem ob levem bregu 
reke Save). Iz starega mestnega jedra Sevnice 
se peljemo proti Krškemu po levem bregu Save. 
V naselju Gornje Brezovo zavijemo levo proti 
Lončarjevemu Dolu in nadaljujemo naravnost. Vse 
do vasi Vranje so postavljene ob cesti usmerjevalne 
table. V Vranju je urejeno in označeno parkirišče 
(tudi za avtobuse). S parkirišča v vasi do vrha 
Ajdovskega gradca je okoli 15 minut zmerne hoje 
po urejeni dostopni poti. 
  

Vabilo 
V prihodnjih tednih bodo v sklopu projekta EU IPA 
Rojstvo Evrope, Ponovno prebujena arheološka 
najdišča – sodobna interpretacija dediščine kot 
temelj kulturnega turizma na Ajdovskem gradcu 
potekale številne izkustvene arheološke delavnice 
za učence osnovnih šol, in sicer:
11. septembra, 18. septembra, 1. oktobra, vse 
dni z začetkom ob 8.30 in 10.30. Delavnice trajajo 
90 minut. Vsi lepo povabljeni k ogledu delavnic, še 
posebno domačini iz Vranja in bližnje okolice. 

Vsi, ki bi želeli tovrstne delavnice tudi izvajati, 
vabljeni na usposabljanje za animatorje za vodenje 
arheoloških delavnic, ki bo v soboto, 6. septembra 
2014, na sevniškem gradu. Več informacij dobite 
na spletni strani: www.ajdovski-gradec.com. 
Prijazno dobrodošli.

Ajdovski gradec v novih raziskovalnih izzivih
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Šport in rekreacija 

V strelskem društvu Marok Sevnica so končali 
nastope na strelskih ligaških tekmovanjih sezone 
2013/2014. Najboljši posameznik po šestih 
krogih prve lige je bil Blaž Kunšek z osvojenim 
drugim mestom. Najboljša posameznica v drugi 
ligi je bila Mojca Kolman z osvojenim prvim 
mestom, v tretji ligi pa Stane Mirtelj z osvojenim 
tretjim mestom. Najboljše ekipne uvrstitve so bile 
prvo mesto v drugi ligi, drugo mesto v tretji in peto 
mesto v prvi ligi. 

Avgusta so poleg priprav na svetovno prvenstvo v 
Granadi (reprezentantki Anuša Kovačič in Mojca 
Kolman) potekale intenzivne priprave na novo 
ligaško sezono 2014/2015.

Mirko Ognjenovič

Konec strelskih 
ligaških tekmovanj in 
priprave na sezono 2014/2015

Ekipa SD Marok po šestem krogu lige 
(z leve Kovačič, Juvan, Kolman in Kunšek)

Tretjeuvrščeni Stane Mirtelj prvi desno

 

Avgusta smo nadaljevali četrtkove ustvarjalnice 
na bazenu Sevnica. Kljub letošnjemu že kar 
tradicionalno nepredvidljivemu vremenu nam je 
uspelo izpeljati kar nekaj ustvarjalnic. 

Mlajši in tudi malo starejši so dali domišljiji prosto 
pot in si tako popestrili počitniške kopalne dni na 
bazenu Sevnica. 
  

Mojca Švigelj, 
KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu

 
Klub borilnih veščin Sevnica vpisuje septembra 
osnovnošolce v vadbo karateja, oglasite se v 
spodnji veliki telovadnici OŠ Sava Kladnika Sevnica 
in POŠ Loka pri Zidanem Mostu, tam bodo tudi 
treningi karateja. Kaj je karate? To je goloroka 
veščina samoobrambe, ki se je iz večstoletne 
tradicije in sodobnega znanstvenega razkritja 
izoblikovala v sodobno borilno veščino, ki jo lahko 
opazujemo kot šport, samoobrambo ali umetnost.  

Karate spada po razširjenosti med štiri najbolj 
priljubljene športe na svetu. S karatejsko tehniko v 
obliki kat, borb, joge, meditacije in dihanja razvijamo 
svoje psihofizične sposobnosti. Karate je zelo 
zdrava, zanimiva in koristna rekreacija. Vključitev 
v športne tekmovalne programe še posebej 
motivirajo. Vadba karateja za osnovnošolce bo 
potekala pod strokovnim vodstvom licenciranih 
trenerjev in vaditeljev športnih panožnih zvez in 
Fakultete za šport.  

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

Dodatne informacije dobite na tel.: 
040 98 62 62 (Jurij Orač - Sevnica), 
070 85 99 33 (Marja Zidarič - Loka) 
ali pišite na e-naslov: kbv.sevnica@gmail.com. 

Jurij Orač

Šport, karate, KBV Sevnica
 Vpis v karate

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Šport in rekreacija 

Poletje se počasi, a vztrajno bliža koncu. 
Septembra pa se spet vračajo v šolske klopi tudi 
naši otroci, mi pa jim ponujamo vadbo košarke 
v košarkarski šoli. Potekala bo pod strokovnim 
vodstvom, otroci se bodo učili osnovnih tehničnih 
in taktičnih prvin, poleg tega bodo na treningih tudi 
nagradna tekmovanja,  igrali bomo tekme, obiskal 
nas bo tudi kakšen znan obraz iz sveta košarke. 
Če se bo dovolj zanimanja, si bomo šli ogledat tudi 
kakšno tekmo. 

Vadba bo v Sevnici in najmanj še v Krmelju. Termini 
za treninge v Sevnici (Športni dom) so: ponedeljek 
(16.00–17.30), četrtek (16.30–18.00), petek 
(16.00–17.30). Druge termine še sporočimo. 
Vadba se bo predvidoma začela drugi teden 
septembra. 

Za več informacij obiščite našo spletno stran 
www.kosarka-sevnica.si, lahko nas tudi pokličete 
na tel. št.: 040 220 267 (Žiga) in 041 353 208 
(Drago).

Žiga Kobašević

Treningi košarke 
tudi v novem šolskem letu

 
Na Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem 
in mladinske dejavnosti Sevnica so se temeljito 
pripravili tudi na letošnjo kopalno sezono. Bazen 
Sevnica je sredi junija prve kopalce pričakal urejen 
in pripravljen na dolgo vroče poletje. 

Čista voda, zabava, dobro počutje in precej nižje 
cene od dragih obmorskih turističnih središč so 
bili najbrž zadostni razlogi, da se je veliko mladih 
in starejših kopalcev iz Sevnice in okoliških krajev 
odločilo pripekajoče poletne dni preživeti prav na 
tem  kopališču. 

Navedeno potrjuje tudi, da se je samo v drugi 
polovici junija v bazenu hladilo že več kot 860 
kopalcev, julija pa skoraj 4300. 

Dober obisk seveda ne gre pripisati le naključju, 
temveč dolgoletnim prizadevanjem upravljavca 
kopališča, KŠTM Sevnica, ki polega vzdrževanja 
objekta skrbi tudi za to, da je pri njih vedno živahno. 
Tako so za jutranje plavalce pripravili dinamične 
vaje aerobike, v popoldanskem času pa najmlajše 
zabavali z vodnimi igrami ter jih na koncu pogostili 
še s sladoledom. V sezoni so za predšolske otroke 
izvedli plavalni tečaj za tri skupine. Tako se je ne 
glede na vmesno muhasto vreme iztekla še ena 
uspešna kopalna sezona na Bazenu Sevnica. 

Glede na to, da v KŠTM Sevnica vedno poskrbijo 
za kakšno novost, smo prepričani, da bo tako tudi 
prihodnje leto. Pa nasvidenje do takrat. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Aktivne počitnice 
na sevniškem bazenu

1. obisk zastonj ! 

AEROBIKA             TOR in ČET: 19.00 

FUNKCIONALNI TRENING   TOR in ČET: 21.00 

AEROBIKA za članice in seniorke SRE 19.00 in 20.00 

OSEBNO TRENERSTVO in MAKE-YOUR-BODY 
(načrt za zdravo telo, prehrana, oblikovanje telesa ali svetovanje o ustrezni 

obliki vadbe ZATE) 
 
                                        INFO: 

             031 855 490 

               Sara 

            Od 16. 9. dalje 
 ŠD Partizan Sevnica   V športnem domu Sevnica 

 

Telefon: 051 30 20 97 
Marjanca 
E-pošta: p.marjanca@gmail.com 

ŠD  PART IZAN  

Dileme o tem, ali naj se otrok ukvarja s športom, NI.  

Ž verce so prijazne  vadbe za otroke, kjer otroke vzgajamo s srcem, jih 
usmerjamo v osebnostni razvoj in uz ivanju v s portnih aktivnostih. Ne 
podpiramo     tekmovalnega nac ina treninga.  Nas  osnovni cilj je, da otroci 
vzljubijo s port in se na    prijeten nac in spoznajo z razlic nimi s porti.  

Vabimo vse otroke  

stare od 3. do 5. let, 

na gibalne delavnice. 

Vadba bo vsako 
sredo,  

od 16.00 do 17.00,   

v Športnem domu. 

 

Dobimo se v sredo,  17.09.2014 

v veliki telovadnici  

Športnega doma. 

http://sportna-zveza-sevnica.si/



20 september 2014

Utrip življenja

Recepti

1 kg bučk

Preliv:
2 dcl kisle smetane, 
2 žlici moke, 
2 jajci, 
5 strokov česna, 
sol, poper, peteršilj.

Bučke olupimo in narežemo na tanke kolobarje, 
posolimo, popečemo na olju, da se zmehčajo. 
Naredimo preliv: iz beljakov napravimo sneg, 
ki mu primešamo druge sestavine. V plasteh 
nalagamo izmenično bučke in preliv. Pečemo pri 
200 stopinjah 1/2 ure.

Narastek iz bučk

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

3 kg bučnega mesa, 
sok 3 pomaranč, 
sok 3 limon, 
300 g sladkorja, 
1 želin, 
40 kapucinkinih cvetov, 
pest melise.

Bučo narežemo na kocke ali jo grobo naribamo, 
pokapamo s pomarančnim in limonovim sokom, 
kuhamo 20 minut, dodamo sladkor, želin, cvetove 
kapucink in meliso. 
Zmešamo s paličnikom in še vroče zapremo. 

Cvetoči in dišeči džem

500 g muškatnih bučk, 
500 g želirnega sladkorja, 
malo naribanega ingverja, 
žlica biocimeta, 
sok 1 limone, 
malo ruma.

 
Bučo narežemo na kocke, zmešamo z želirnim 
sladkorjem, dodamo ingver, cimet, limono in 
pustimo namakati približno 2 uri. Potem jo 
skuhamo, večkrat premešamo, zmiksamo s 
paličnim mešalnikom in zapremo v čiste kozarce.

Bučna marmelada,
zelo dobra in polna hranilnih vrednosti

Letos je dovolj buč, zato si jih lahko tudi shranimo. 
Pobiramo jih, preden so dolge 15 cm.
Zimske jedilne buče pustimo, da dozorijo na
soncu. Skladiščimo jih v suhem in hladnem
prostoru, v katerem ne zmrzuje.

1 l refoška, 
250 g suhih borovnic, 
250 g brusnic,  
250 g suhih sliv, 
250 g temnih rozin: 

Kuhamo 10 minut, nato zmiksamo s paličnim 
mešalnikom in dodamo:

1 žlico cimeta
1 žlico ingverja. 

Ohladimo toliko, da lahko dodamo:
1 kozarec medu. 

Premešamo in damo v sterilne kozarčke.
Uživamo dve žlički na dan na tešče.

Marmelada, 
ki te pozdravi in te naredi odpornega

Septembra se zdi, 
kot da se vsa poletna 
gneča s cest, ki vodijo 
proti morju, preseli 
na ceste, ki vodijo v 
vrtec, šolo, v službo.
 
Otroci se takrat po 
dolgih počitnicah 
vračajo v šole 
razigrani in polni 
vtisov, o katerih med 

potjo v šolo pripovedujejo svojim sošolcem, pri 
tem pa pozabljajo na previdnost in upoštevanje 
prometnih pravil. Zagotavljanje varnosti otrok je 
zato v septembrskih dneh ena najpomembnejših 
nalog policije. Da bomo policisti svoje delo opravili 
z odliko, prosimo otroke in starše, da nam pri tej 
izjemno pomembni nalogi pomagate. 

Že pred začetkom šolskega leta smo policisti 
pregledali cestnoprometno signalizacijo v okolici 
šol in o ugotovitvah obvestili vzdrževalce cest. 
Vodstva šol smo opozorili na dolžnost varovanja 
otrok na šolski poti  in skupaj z njimi pripravili 
načrte varnih poti v šolo. 

Staršem pred začetkom šolskega leta svetujemo, 
da čim več časa namenijo prometni varnostni 
vzgoji otrok. Preverite, kaj vaši otroci znajo 
in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi 
na sprehodu, na kolesu in v avtomobilu. Ne 
pozabite, da z lastnim ravnanjem prav vsak dan 
dajete zgled svojim otrokom.  Pri prevozu otroke 
dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma 
jih vozite zavarovane v ustreznih sedežih. Tudi 
sami se vedno pripnite. Otroci so kot prometni 
udeleženci pogosto nepredvidljivi, prometne 
predpise pogosto prezrejo ali pa si jih razlagajo po 
svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o 
varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti 
hitrosti in oddaljenosti bližajočega vozila. Skupaj 
z otrokom večkrat prehodite najvarnejšo pot v 
šolo (ta ni vedno najkrajša) in otroka opozorite na 
pravila varne udeležbe v prometu in pasti. 

Otroci smejo samostojno sodelovati v prometu 
šele, ko so se starši (posvojitelji, skrbniki, rejniki) 
prepričali, da so otroci sposobni razumeti 
nevarnosti v prometu in so seznanjeni s 
prometnimi razmerami na prometnih površinah, 
kjer se srečujejo s prometom. Na poti v prvi 
razred osnovne šole in domov morajo obvezno 
imeti spremstvo. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 10 do 
14 let, če to dovolijo starši otroka. 

Otroci, stari do 7 let, lahko hodijo v šolo brez 
spremstva, če tako dovolijo starši, posvojitelji, 
skrbniki ali rejniki, vendar le v območju umirjenega 
prometa. 

Ponovimo pa še nekaj temeljnih pravil za varno pot 
v šolo. 

V šolo se odpravim pravočasno in z nošenjem 
kresničke ali odsevnih teles poskrbim za svojo 
vidnost. Hodim po pločniku, če na moji poti ni 
urejenega pločnika, hodim po levi strani ceste, 
v nasprotni smeri, kot poteka promet. Če se le 
da, cesto vedno prečkam na prehodu za pešce. 
Ustavim se ob robu vozišča, pogledam levo, desno, 
levo in ko je vozišče prazno ali pa mi voznik ustavi, 
cesto prečkam. Pri tem sem pozoren na promet iz 
nasprotne smeri in počakam, da se voznik tudi na 
drugi strani ustavi. Na zaznamovanem prehodu za 
pešce prečkam vozišče po desni strani, s čimer se 
izognem zaletavanju v pešce iz nasprotne strani. 

Začetek šolskega leta 
2014/2015

Pri prečkanju na semaforiziranem prehodu za 
pešce se ustavim korak od roba pločnika. Počakam 
na zeleno luč na semaforju za pešce. Kljub 
prednosti, ki mi jo izraža zelena luč, ne pozabim 
preveriti varne poti s pogledom na levo, desno, 
levo in se prepričam, ali so mi vozniki dejansko 
odstopili prednost. Kadar ni zaznamovanega 
prehoda za pešce, izberem najvarnejše in najbolj 
pregledno mesto za prečkanje ceste. Stopim 
korak od roba ceste oziroma pločnika ter opazujem 
promet. Glavo in pogled usmerim najprej levo, 
nato desno in spet levo. Šele ko je cesta prazna, jo 
prečkam. Na sredi ceste se še enkrat prepričam 
s pogledom na desno in nadaljujem pot. Cesto 
prečkamo z običajno hitrostjo pešca. 

Zapisali smo se le nekaj pravil, prometna varnost 
pa je izjemno širok pojem. Policisti bomo otrokom 
in staršem z velikim veseljem svetovali in pomagali 
rešiti kakršnokoli nejasnost o varni udeležbi v 
prometu. 
  

Daniel Žnidarič, komandir PP Sevnica

Maline so zelo pogosto jagodičje na naših vrtovih. 
Ločimo dve najpogostejši sorti, poletne in jesenske 
maline. 

Značilno za poletne maline je, da obrodijo plodove 
poleti, za jesenske pa, da obrodijo plodove od 
konca poletja in vse do prve zmrzali. Poletne maline 
obrodijo plodove na dvoletnih vejah, jesenske pa 
na enoletnih vejah, zato jih tudi režemo različno. 
Jesenske maline po obiranju plodov precej 
skrajšate, pri tem pa ne boste ogrozili plodov 
naslednjega leta. Rastlino lahko skrajšate vse do 
tal. 

Pri poletnih malinah je treba biti previdnejši. 
Odrežite le (dvoletne) veje, ki so že obrodile 
plodove. Te veje se največkrat same posušijo. 

Če ste maline posadili spomladi, je najbolje, da že 
na začetku vse veje skrajšate na dolžino približno 
30 cm. Če pa ste jih posadili jeseni, vam jih ni 
treba takoj obrezati. Počakajte na konec zime. 
Marca lahko nato vse veje skrajšate na dolžino 
približno 30 cm. Jesenske maline bodo nato 
po vsej verjetnosti že jeseni obrodile svoje prve 
plodove, nato jih lahko spet obrežete. Poletne 
maline še ne bodo obrodile plodov, saj se plodovi 
tvorijo na vejah, ki so stare dve leti. Poletnih malin 
vam torej ni treba obrezovati. 

  
Milena Mastnak, 

Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p.

Obrezovanje malin
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Oglasi

Najsodobnejše storitve SiOL na optičnem omrežju so sedaj na voljo tudi v vaši občini. Z veseljem vas 
obveščamo o pričetku priključevanja »sivih lis« na odprtem širokopasovnem omrežju (OŠO) na območju 
občin Mokronog-Trebelno, Mirna peč, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Žužemberk in Sevnica.  

Za polno mero nepozabnih doživetij, začinjenega humorja ter odkrivanje novih znanj, napetih športnih 
trenutkov ali zadnjih modnih trendov vam ni treba odpotovati v daljne dežele. Najboljša zabava za vso družino 
je sedaj na voljo kar v udobju vašega doma. V visoki ločljivosti in ob najboljših vsebinah. Sodobno optično 
odprto širokopasovno omrežje vam omogoča dostop do storitev, kot so internet SiOL s hitrostmi do 50 Mb/s, 
napredna SiOL TV ter sodobna telefonija SiOL. 

Z internetom SiOL boste s svetom povezani hitro, zanesljivo in varno. Z visokimi hitrostmi, ki jih nudi optično 
omrežje, boste lahko internet hkrati uporabljali vsi člani družine, poleg tega pa še spremljali HD-vsebine ter 
prenašali glasbo in filme.  

SiOL TV ves čas ponuja novosti. Tako lahko s SiOL TV spremljate več kot 195 izbranih TV-programov, od tega 
več kot 40 v HD-ločljivosti (med njimi tudi dokumentarni History HD, popotniški Travel Channel HD, modni 
Fashion TV HD, glasbeni iConcerts HD in znanja poln Discovery HD), HBO, BBC Knowledge, vsebine za odrasle za 
vse svoje skrite strasti, programe Balkan in sinhronizirane otroške programe za nepozabno zabavo najmlajših 
ter tudi vse pomembnejše nacionalne in regionalne televizijske in radijske programe. Poleg tega lahko 
poslušate več kot 70.000 radijskih postaj in si ogledate številne filme, risanke ali druge vsebine, ki so na voljo v 
več videotekah, do katerih dostopate s pritiskom na gumb svojega daljinca. Izbrane programe si lahko ogledate 
tudi do 3 dni nazaj, lahko pa zamujeno oddajo ali film tudi posnamete. Če vam je družinski član spet zasedel 
TV, si lahko svoj najljubši film, oddajo ali izbrano nogometno tekmo UEFA Lige prvakov v živo ogledate tudi na 
računalniku, tablici ali mobitelu s storitvijo TViN. Tako boste vedno in povsod na tekočem. Na TV-zaslonu lahko 
pregledujete fotografije ali posnetke s svojega računalnika, se zabavate z igranjem igric, na voljo pa so vam 
tudi aktualne informacije, vremenska napoved in športni rezultati. SiOL TV vam omogoča, da si izberete paket 
programov, ki vam najbolj ustreza, in z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije 
svojemu načinu življenja.

Naročnikom SiOL je na voljo strokovna pomoč 24 ur na dan, sodelujete pa lahko tudi v Programu zvestobe 
Telekoma Slovenije. Vse informacije o aktualni ponudbi storitev SiOL na optičnem odprtem širokopasovnem 
omrežju in možnosti priklopa na vašem naslovu so vam na voljo v Telekomovem centru Novo mesto na 
Novem trgu 9 ali na brezplačni telefonski številki 080 8000. Pripravili bomo najboljšo ponudbo za vas.

STORITVE SiOL
NA OPTIČNEM OMREŽJU
SEDAJ TUDI PRI VAS DOMA
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Razvedrilo

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

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: HUGH LAURIE.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Darja Remih, Mrtovec 2, 8294  Boštanj 
2. nagrada: Marija Novak, Gubčeva 12, 8230 Mokronog
3. nagrada: Justi Povše, Zgornje Vodale 2, 8295 Tržišče 
4. nagrada: Rudolf Abram, Orehovo 14, 8290 Sevnica

VICOTEKA
Fantje
Zakaj ženska ne more najti lepega, skrbnega 
in čustvenega moškega?
Ker imajo vsi ti moški že svoje fante

Mladi očka
V porodnišnici vpraša mlada zdravnica 
dežurno sestro: »Kdo pa tako obupno joka? 
A tisti peterčki, ki so se rodili zjutraj?« 
»Ne peterčki, njihov oče!«

Blondinke
Zakaj so vici o blondinkah tako kratki?
Zato, da jih razumejo tudi temnolaske.

Tašča
Žena nervozno nekaj išče po stanovanju.
“Miha, si videl mojo knjigo?” končno vpraša 
moža.
“Katero?”
“Tisto z naslovom: Kako doživeti sto let.”
“Vrgel sem jo v smeti, ker jo je hotela brati 
tvoja mama!”

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

Kje se nahajajo fitnes naprave na prostem?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Prijazen bodi s tistim, 

ki ga srečaš na poti navzgor, 

saj se ti prav lahko zgodi, 

da ga boš spet srečal pri spustu.

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

Na sliki se nahaja lepo urejen gasilski dom Poklek nad Blanco.

Izžrebanec:
Marjan Radej, Blanca 88, 8283 Blanca

Nagrade za mesec SEPTEMBER

1. nagrada: srebrna 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 

Mogočno drevo

To mogočno drevo sega s krošnjo do neba,
plod njegov pa droben je, in kapico ima.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Beri nazaj NimaK - Kamin

 Izžrebanec:
Klemen Ivanjko, Cesta na Bokalce 19, 1125 Ljubljana Vič
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

 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.

94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si
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ZNANJE JE BOGASTVO.

INFO DAN 
3.9.2014 
16.00-17.00
Knjižnica 
Sevnica

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

 +386 7 348 2 100   info@ciktrebnje.si
          www.ciktrebnje.si   CIK Trebnje

Vpisi septembra in oktobra 2014.
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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

naročnik oglasa: Jurij Salamon s.p., Dolenji Boštanj 55a, 8294 Boštanj

TROSED, KAVÈ 
      - 30% popust
VZMETNICE (doloèenih dimenzij) 
      - 30% popust
PISARNIŠKI STOLI 
      - 40% popust
MIZE, STOLI 
      - 50% popust
LESTENCI 
      - 50% popust
EXPONATI KOPALNIŠKE OPREME 
      - do 50% popust
OSTANKI KERAMIKE 2 od 3 €/m  dalje

V èasu od  1. - 15. SEPTEMBRA 2014 poteka akcijska prodaja in odprodaja:

Poslovalnica BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 55a, Boštanj 

www.extraform.si
tel.:  07 / 81 41 506

gsm: 051 643 343

TOPLI PODI - veliko razliènih kvalitet in dizajnov 
       - 15% popust
MEŠALNICA BARV - notranje in zunanje barve
       - 10% popust
NOVO NA ZALOGI - super cena
LAZURE IN LAK LAZURE ZA LES 0,75l  
       iz uvoza - od 4,90 €/kom
KERAMIÈNE PLOŠÈICE - do 40% popust
       (velika zaloga in hitri dobavni roki)
KOPALNIŠKA OPREMA - do 15% popust

IZ REDNE PONUDBE VAM V TEM ÈASU 
NUDIMO NASLEDNJE UGODNOSTI:


