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Intervju

Sevniški biser
Pride poleti k vam veliko ljudi? Večkrat je mogoče
tudi slišati, kako od vas po Sevnici odmeva
glasba.
Veste, vsako leto od maja pa vse do konca
septembra poteka Sevniško grajsko poletje. Videti
in slišati je mogoče marsikaj. Pri meni so koncerti
znanih imen, različnih žarnov, razstave, delavnice,
srečanja, kulinarični dogodki. Avgusta vas vabim
na punkovski in rockovski koncert, razstavo
mladega avtorja, glasbeno klovnijado, srečanje
likovnih ustvarjalcev Aspekta x3, koncert skupine
Maskara. Septembra pa na tržnico unikatnih
izdelkov, razstavo Aspekta, koncert Irene Tratnik
in vrhunskega pianista Blaža Jurjeviča, festival
modre frankinje, Wladimirjev magični kabaret in na
glasbeno popotovanje po grajski zgodovini Zorana
Koširja. Vidite, da ponujam kaj za vsakogar. Ljudje
potrebujemo kaj za dušo in za to si je vredno vzeti
malo časa.
Torej vabite vse v svojo družbo?

Spoštovani gospod častitljivih let. Kaj bi povedali o
svojem življenju?
Takole je bilo. V zgodnjem srednjem veku je postal
velik kos zemlje, ki je bil v lasti koroške grofice
Heme, po zamenjavi leta 1043 last salzburške
nadškofije. Nadškof Konrad je začel intenzivno
kolonizacijo in gradnjo. Vrh hriba so mi sezidali
poznoromanski stolp, ki je pripadal značilni obliki
stolpastih gradov na Slovenskem. Ker sem stal na
zahodnem robu salzburške posavske posesti, so z
mojih oken nadzorovali promet po Savi, cesto ob
njej in odcep proti Mokronogu.
Vendar pa se moje ime casttelum Liehtenwalde
omenja šele leta 1309. Naj pa prišepnem, da je v
letih 1479 in 1491 pri meni prebival kralj Matjaž,
uradno sicer ogrsko-hrvaški kralj Matija Korvin, a
jaz že vem, kdo je bil.
Temeljito so me prezidali po letu 1595, ko je grad
kupil baron Inocenc Moscon. Spremenil me je v
udobno rezidenco s čudovitimi arkadnimi hodniki
in lepo zunanjo podobo. Pozneje so se pri meni
izmenjevali različni lastniki. Vsakomur od njih se
je treba v določenem delu zahvaliti za moj sedanji
videz, na katerega sem res zelo ponosen.
O moji zanimivi zgodovini lahko več preberete v
knjigi Monografija gradu Sevnica, ki jo je izdalo
Društvo Trg Sevnica in jo lahko kupite tudi kar pri
meni.
Kaj zanimivega je mogoče videti pri vas?
Veliko zanimivega, pa tudi poučnega … Lahko se
sprehodite po slavnostnih prostorih, na primer
sprejemnici – malem salonu, konferenčni ali
poročni dvorani, stolpu s freskami, baročnem
salonu ali sejni sobi. Ogledate si lahko muzejske
zbirke in galerije: šolsko, gasilsko zbirko, zbirko o
izgnancih iz občine Sevnica, zbirko Kamni govorijo,
grajsko kapelo, zbirko krasilne umetnosti Ivana
Razborška, zbirko Ogled avtorja Rudija Stoparja,
galerijo Grad Sevnica, Mosconovo in staro
galerijo. Oglasite se lahko tudi v grajski kavarni,
grajski kašči, grajski vinoteki ali pa obiščete
grajsko lutkovno gledališče. Lutrovska klet pa je
bogata s freskami.
Svoje prostore pa oddajam tudi v najem. Sem
namreč lepo urejen in za sedanje čase tudi
cenovno ugoden. Mogoče je pozimi malo hladno,
a se ogrejem, poleti pa je hlad prijeten. Pa še
pospravim sam za vami, saj rad delam. To me
ohranja mladega in vitalnega.
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Pri meni ste vedno dobrodošli. Lepo boste sprejeti
in počutili se boste grajsko pri meni in v mojem
grajskem parku, kjer potekajo razne likovne
kolonije, pilates, joga in drugo.
Moj skrbnik, KŠTM Sevnica, mi s podporo Občine
Je mogoče v grajski vinoteki kaj poskusiti?
Sevnica pomaga, da ohranjam mladostno podobo.
Seveda, v grajski vinoteki so shranjene steklenice Če sem skromen, mislim, da sem čedalje lepši.
z žlahtno vsebino, ki sem jo poimenoval Grajska Vse informacije o meni in prireditvah si lahko
kri modra frankinja, vsako leto dozori v grajskem ogledate na:
vinogradu na pobočju pod mano. Pridite in bova
poskusila. Ker pa vsega ne morem postoriti www.kstm.si ali http://www.grad-sevnica.com.
sam, imam tudi botre vinskih trt. Ti hranijo svoje
pridelke v vinoteki. Predstavljena so tudi vina Pravijo, da vsi uporabljajo internet, zato so mi
vinogradnikov z našega območja in od drugod. skrbniki uredili zelo lepo in s podatki polno spletno
Oni pomagajo meni, jaz pa njim, torej bova lahko stran. Lahko pa tudi pokličete na telefonsko
poskusila še njihov pridelek. V vinoteki lahko številko 07/81 61 070.
poskušate razne vrste vin. Povabim vas tudi na
rezatev in trgatev, takrat lahko botre tudi osebno
spoznate. Vam povem, to je vedno lep dogodek in Torej, dobrodošli v moje prostore in na prireditve,
vesel vas bom. Če pa se boste domislili še česa
prijetno druženje.
zanimivega, kar povejte. Če se bo vašo zamisel
Ali je res, da znate pripraviti tudi kaj posebnega dalo izpeljati, se bom potrudil, da bo zaživela.
za otroke?
Res je, za otroke pripravim s svojimi prijatelji
animiran ogled gradu. Joj, to je veselje v otroških
očeh. Veste, otrok ne zanima zidovje, vsebina je
pomembna. Te pa je res precej, in sicer zanimive,
navihane in doživete, da je duša otrok še nekaj
časa polna veselja in lepih občutkov.

Spoštovani gospod Grad Sevnica, hvala za vaš
čas, želim vam še veliko lepih zanimivih vsebin,
dogodkov in trdnih zidov.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog

Uvodnik

B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Ničkolikokrat posameznika prešine ideja,
da bi vse naredil sam, in to zato, ker najbolj
zaupamo le sebi. Potem pa, kadar nam
zmanjka časa, začnemo iskati rešitve,
rešitelje, pa tudi izgovore. Kako laže je imeti
ob sebi človeka, ki mu lahko zaupamo, se nanj
zanesemo. Dobimo zagotovilo, da bodo stvari
narejene, tudi takrat, ko bomo sami v stiski
s časom, ali pa ne bomo prav dobre volje in
imeli idej.
Vsi, ki imajo ob sebi zaupanja vredno osebo v
službi in tudi doma v družini ali med prijatelji,
so bogati. Obstaja nekdo, ki mu vedno stoji

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.

ob strani, prevzame del bremena in naredi
včasih tudi tisto, česar ne pričakuješ.
Meje zaupanja si delamo sami v svoji glavi in jih
gradimo pri osebah, ki jih poznamo. Dejstvo
pa je, da tudi tistih ljudi, za katere mislimo,
da jih poznamo popolnoma, ne poznamo tako
dobro, kot si mislimo. Začnimo odkrivati svet
in spoznavati druge. Z zaupanjem izkazujmo
spoštovanje in ga vračajmo. Poizkusimo vrniti
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
čase, ko smo se pogovarjali brez zadržkov.
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Takrat se bodo gradili prijateljstvo, zaupanje,
Švigelj, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
sodelovanje in moč.
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
						
Lektoriranje:
		
Mojca Pernovšek
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Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si

Prihodnja številka izide septembra 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Vabimo vas na tradicionalno srečanje likovnikov – ustvarjalcev
na Gradu Sevnica
začetek v petek, 24. avgusta, ob 14. uri
zaključek v soboto, 25. avgusta, ob 20. uri
na Gradu Sevnica.

»PODOBE SEDANJOSTI«

Prejšnja leta smo razmišljali o vrednotah, vizijah prihodnosti, toda kakor pravi aforizem:
«Lepša prihodnost je pred vrati. Recite ji naj pride jutri, danes se ukvarjamo z brezupno
sedanjostjo!«.
V iskanju pretekle resnice in lepše prihodnosti smo se izgubili v navidezni sedanjosti.
Ali je sedanjost res tako brezupna ali vas kljub vsemu navdušujejo jutranji žarki, razpeta paleta
in prijazen glas prijatelja.
Pridite soustvarjat na najlepši kraj v Sevnici.
Poleg MLADEGA AVTORJA 2012 bomo izbrali tudi FOTOGRAFIJO POLETJA, ki bo uporabljena
na naslovnici koledarja »SEVNICA 2013« .
Spremljevalna prireditev bo tudi Nočni filmski maraton.
Srečanje bo popestrila
umetnica Elena Sigmund z likovno delavnico.
• material s katerim ustvarjate prinesite s seboj
• za malico bo poskrbljeno
• nudimo vam možnost kampiranja tudi v skupnem šotoru,
(prinesite vaše najljubše spalne vreče)
• kotizacija 10 €
Predstavitev del ustvarjenih na srečanju
kot tudi ambientalna postavitev skupnega projekta in odprtje razstave
bo v četrtek, 6. septembra 2012, ob 19. uri
v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica.
Organizacija in informacije:
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SEVNICA, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 041/328‐166, zkd.sevnica@siol.net
JSKD OBMOČNA IZPOSTAVA SEVNICA (oi.sevnica@jskd.si)
in Zavod MUK
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Slovesno odprtje
novega vrtca v Krmelju

Most na Mirni
v povsem drugačni podobi

Levi in desni breg reke Mirne v Dolenjem Boštanju
namesto starega lesenega mostu danes povezuje
nov, sodoben in varen premostitveni objekt. Z
njim je Boštanju in širši okolici za daljše obdobje
zagotovljena sodobna prometna povezava do
Ob zaključku šolskega leta, ko so tudi učenci sevniške državne ceste Sevnica–Trebnje, pomembna
občine zasluženo zakorakali v poletno počitniško dodana vrednost objekta pa je tudi bistveno
obdobje, je področje vzgoje in izobraževanja izboljšana varnost.
zaznamovala še ena pomembna pridobitev. Po
lanskem odprtju novega vrtca v Sevnici je za nove
prostore predšolske vzgoje bogatejši tudi Krmelj.
Junijsko slovesno odprtje je minilo tudi v znamenju
praznovanja 45-letnice delovanja vrtca v Krmelju,
obe pomembni prelomnici pa je obogatil pester in
skrbno pripravljen kulturni program.

Trak so prerezali direktor podjetja Infra mag. Vojko
Sotošek, župan Srečko Ocvirk in predsednik sveta KS
Boštanj Jože Udovč. Foto: Judith Zgonec

14. redna seja
Občinskega sveta
Občine Sevnica
20. junija je na Gradu Sevnica potekala 14.
redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.
Svetniki so sprejeli spremembe odloka o
ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice, katerega
soustanoviteljica je tudi Občina Sevnica, in
spremembe odloka o priznanjih Občine Sevnica.
Slednji določa, da bodo vsako leto podeljene tri
srebrne in dve zlati plaketi Občine Sevnica ter en
Grb Občine, ki se isti pravni ali fizični osebi po 20
letih lahko ponovno podeli. Potrjen je bil investicijski
projekt obnove okolice sevniškega gradu in projekt
nadaljevanja izgradnje vodovodnih sistemov na
levem bregu reke Save. Svetniki so se seznanili
še s poročilom o pripravi predloga občinskega
prostorskega načrta, ki bo po zagotovilih izvajalca
sprejet na oktobrski seji občinskega sveta.
Seznanili so se tudi s stanjem projektov izgradnje
hidroelektrarn Boštanj, Blanca in Krško, ki imajo
vplivno območje v velikem delu doline reke Save
in mestu Sevnica. Končne ureditve se še izvajajo
in bodo dokončane v letu 2014. Svetnikom sta
končne ureditve predstavila direktor podjetja Infra
mag. Vojko Sotošek in vodja projekta izgradnje
Aljoša Preskar ter Andrej Unetič iz družbe
HESS, odgovorni nadzornik na energetskem delu
izgradnje. Svetnike so na podlagi dokumentacije,
na osnovi katere se je izvajala gradnja, zanimale
končne ureditve in roki izvedbe. Občinski
svet zahteva celovito dokončanje državnega
prostorskega načrta in z njim povezanih sklepov
vlade in ministrstva za promet, ki določajo ureditev
izven-nivojskih križanj ter izgradnjo mostu na
Logu in nekaterih čistilnih naprav. V naslednjem
letu bodo svetniki ponovno pregledali aktivnosti
ob zaključevanju projekta, ki je zaznamoval utrip
življenja v občini Sevnica v zadnjem desetletju.

www.obcina-sevnica.si
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Slavnostno odprtje vrtca v Krmelju.
Foto: Ljubo Motore

Nov vrtec je zgrajen ob zgradbi spodnje šole
v Krmelju in ima šest oddelkov, po tri za prvo in
drugo starostno obdobje, v svoje prostore pa lahko
sprejme 114 otrok. Poleg igralnic s pripadajočimi
prostori pridobitev zajema tudi prostore za
strokovne delavce ter upravne in gospodarske
prostore, srce zgradbe pa je velik večnamenski
prostor. Z osnovno šolo je novogradnja povezana
s hodnikom, v njeni zunanji okolici pa bodo otroci
lahko preživljali čas tudi na igrišču z igrali. Kot nizko
energetski objekt ima vrtec lastno čistilno napravo
in druge elemente učinkovite rabe energije.
Celotna vrednost novega vrtca skupaj z opremo
znaša 1,4 milijona evrov. V višini milijon evrov je
operacija sofinancirana s strani Evropske unije, in
sicer iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007–2013 za obdobje
2010–2012. Ostala sredstva so zagotovljena iz
občinskega proračuna.

Gradnja mostu je potekala v sodelovanju med
podjetjem Infra in Občino Sevnica. Infra je bila po
državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno
Blanca zaradi vpliva visokih voda ob izgradnji
energetskega objekta zavezana k ureditvi temeljev
mostu in dela brežine reke Mirne, Občina Sevnica pa
je z namenom celostne ureditve infrastrukturnega
objekta kot soinvestitor pristopila k sanaciji
voziščne konstrukcije in zgornjega dela mostu.
Celotna vrednost novega mostu je okrog 270.000
evrov, od tega je investicija s strani Občine
Sevnica znašala 120.000 evrov. Izgradnja mostu
predstavlja zgled uspešnega sodelovanja med
javnim podjetjem Infra in lokalno skupnostjo.
Nov most pomeni pomembno prometno pridobitev,
saj poleg nemotenega prevoza tudi ob povečanih
pretokih reke Mirne in dvosmernega prometa za
osebna vozila omogoča varen prehod pešcev po
pločniku. Odprtje mostu, ki je potekalo 12. julija,
je pospremil kulturni program, v katerem so
nastopili Ljudski pevci Boštanj in Godba Sevnica,
dogodek pa se je nadaljeval z družabnim srečanjem
ob dobrotah Aktiva žena Boštanj in Društva
vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Novi most je
blagoslovil boštanjski župnik Fonzi Žibert.

Koncert Godbe Sevnica
ob dnevu državnosti
V počastitev dneva državnosti je 24. junija v atriju
sevniškega gradu potekal tradicionalni koncert
Godbe Sevnica. Slavnostni govornik je bil minister
v Vladi Republike Slovenije Franc Bogovič, zbrane
pa je pozdravil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

Ena od šestih novih igralnic. Foto: Ljubo Motore

Občina Sevnica je z zagotovitvijo dodatnih
prostorov za predšolsko varstvo rešila prostorsko
stisko v vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna
šola Krmelj, ki na dveh lokacijah združuje
osnovnošolski program in program predšolske
vzgoje. »Dograditev vrtca je odgovor na potrebo po
novih predšolskih prostorih v Mirnski dolini, kjer je
v zadnjih letih v opaznem porastu delež predšolskih
otrok, vključenih v vrtec. Novogradnja je hkrati tudi
priložnost, da z zagotovitvijo predšolskega varstva
za mlade družine zagotovimo bolj kakovostno
bivanje v tem okolju,« je ob odprtju povedal župan
Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Godba Sevnica je zopet napolnila grajski atrij.
Foto: Rok Petančič

Godbenice in godbeniki pod vodstvom dirigenta
Matica Nejca Kreče so se številčnemu občinstvu
predstavili s tekmovalnim programom in drugim
izbranim repertoarjem, navdušeni aplavzi pa so v
sklepnem delu slavnostnega koncerta izvabili še
dva dodatka.

Občinske strani

Praznik
krajevne skupnosti Blanca

Dve novi vozili
za Pomoč družini na domu

Ob četrti obletnici
nesreče pri HE Blanca

Svoj krajevni praznik je s pestrim dogajanjem v
središču kraja 7. julija obeležila Krajevna skupnost
Blanca. Blančani so za svoj krajevni praznik sicer
izbrali 10. julij – prav na ta dan leta 1945 je
namreč na tamkajšnji osnovni šoli ponovno stekel
pouk v slovenskem jeziku. Praznovanje krajevnega
praznika so prijetno združili z letnim koncertom
Godbe Blanški vinogradniki, ki jo vodi dirigentka
Jasmina Erjavec. Po odigranih melodijah je sledil
nagovor predsednika sveta Krajevne skupnosti
Blanca Franca Pavlina, ki je v nadaljevanju skupaj
z županom Srečkom Ocvirkom podelil pohvale in
priznanja.

Občina Sevnica je za izvajanje dejavnosti Pomoč
družini na domu zagotovila dve dodatni novi vozili.
Župan Srečko Ocvirk je zaposlenim na Centru za
socialno delo Sevnica, ki na območju sevniške
občine po pogodbi opravlja to izjemno pomembno
in do ljudi prijazno socialno-varstveno storitev, v
začetku julija predal ključe novih vozil.

3. julija, ob četrti obletnici tragične nesreče pri
spustu po Savi pri HE Blanca, v kateri je življenje
izgubilo 13 ljudi, se je spominu na vse preminule
poklonilo tudi vodstvo Občine Sevnica ter svojci,
predstavniki krajevnih skupnosti in drugih
organizacij.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk,
direktorica CSD Sevnica Danica Božič ter
podžupan in predsednik Odbora za zdravstveno
varstvo in socialo Jožef Žnidarič.

Godba Blanški vinogradniki.

Plaketo krajevne skupnosti so prejeli: Jože
Koštomaj za aktivno delo v društvih, za nesebično
pomoč sovaščanom pri izvedbi posameznih opravil
in del ter družbeno aktivnost v kraju, Sadjarstvo
Blanca kmetijska proizvodnja d.o.o. za razvoj in
ohranjanje sadjarstva, ohranjanje zaposlenosti
ter pomoč društvom in organizacijam pri izvedbi
raznih prireditev, ter Ana Mešiček za delovanje
na področju vzgoje in izobraževanja ter aktivno
delovanje v društvih in družbenem življenju.
Pohvale so bile podeljene: Jožetu Sinkoviču za
razvoj in ohranjanje zelenjadarstva in izvajanje
brezplačne zimske službe v naselju Brezovo v
sezoni 2011/2012, Kulturno umetniškemu
društvu Poklek nad Blanco za izvedbo gledališke
predstave 2011/2012, ki je prepričala gledalce in
mednje vnesla dobro voljo, ter Martinu Marku za
aktivno sodelovanje in ustanovitev Godbe Blanški
vinogradniki, vodenje godbe in sodelovanje pri
izvedbi kulturnih prireditev.

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem
varstvu predstavlja eno izmed socialno-varstvenih
storitev ter obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti in drugih
primerih, ko le-ta lahko nadomesti institucionalno
varstvo. Socialna oskrba na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne
in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju. Zaradi starosti, invalidnosti ali kronične
bolezni se ti ne morejo oskrbovati in negovati
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne
oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s
katerimi se vsaj za določen čas nadomesti potrebo
po institucionalnem varstvu v zavodu, drugi družini
ali drugi organizirani obliki.

V spomin na preminule so zbrani položili cvetje in
prižgali sveče, zapel pa je Oktet Jurij Dalmatin iz
Boštanja.

Obvestilo

o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega
načrta za pozidavo območja med Kozjansko
ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju

Javna razgrnitev poteka
do 8. avgusta 2012:
- v prostorih Oddelka za okolje in prostor
Občine Sevnica
(Glavni trg 19 a, Sevnica, v času uradnih ur)
- v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica
(Naselje heroja Maroka 24, Sevnica,
v času uradnih ur)

Javna obravnava
dopolnjenega osnutka OPPN
bo 6. avgusta 2012, ob 17. uri:
v Kulturni dvorani gasilskega doma Sevnica
(Kvedrova cesta 25, Sevnica)
Predaja ključev direktorici CSD Sevnica Danici Božič.

Organizacija pomoči na domu je v pristojnosti
občin, ki morajo zagotoviti mrežo javne službe na
tem področju. V občini Sevnica storitev po pogodbi
izvaja Center za socialno delo Sevnica. Polna cena
storitve v občini Sevnica znaša 20,20 evrov,
pri čemer 4,18 evrov na uro storitve prispevajo
uporabniki, 15,19 evrov Občina, 0,83 evrov pa
država. Občina Sevnica je v zadnjih treh letih
subvencionirala stroške storitve pomoči na domu
v višjem znesku, kot je predpisano z zakonom. S
tem smo uporabnikom zagotovili nižjo ceno in tako
sledili trendu večanja deleža storitve pomoči na
Prejemniki plaket in pohval Krajevne skupnosti Blanca.
domu v primerjavi z vključevanjem v institucionalno
varstvo. Oskrba na domu je bila v letu 2011 nudena
Podelitvi plaket in pohval je sledil nagovor župana 128 posameznikom in družinam, razvoženih je bilo
Srečka Ocvirka, ki je poleg čestitke krajanom 10 287 kosil ter opravljenih 10 737 efektivnih ur,
ob krajevnem prazniku izpostavil tudi izvajane tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
in načrtovane infrastrukturne ureditve. Poleg
aktualne gradnje optičnega omrežja in ureditve Center za socialno delo Sevnica je v okviru storitve
vodovodov je osrednji načrtovani projekt gradnja doslej razpolagal z dvema voziloma. Za Pomoč
pločnika v samem naselju Blanca. Pričela se bo družini na domu imata velik pomen še dve novi
namreč ureditev okrog 650-metrskega odseka vozili, Fiat Panda Climbing (4x4) in Fiat Panda
pločnika ob regionalni cesti skozi naselje, pa tudi v Basic v skupni vrednosti 18.900 evrov. Glede na
delu priključka na lokalno cesto Blanca–Poklek nad naraščajoče potrebe po pomoči je Pomoč družini
na domu izjemnega pomena ter je ustrezna in
Blanco, do odcepa za Krajna Brda.
do ljudi prijazna oblika pomoči. Kot dodajajo na
V sklopu dogodkov so na Blanci pripravili tudi Centru za socialno delo Sevnica, je uporabniku
gasilsko tekmovanje - Memorial Vlada Mešička, zagotovljeno, da lahko jasno izrazi svoje želje,
potekalo je tekmovanje v malem nogometu, v potrebe in zahteve, ob tem pa ohranja svoje
dostojanstvo ter preostale zmožnosti skrbi zase.
večernih urah pa tudi gasilska vrtna veselica.

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 poda pisno ali v ustni obliki na javni
obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na
mestih javne razgrnitve do konca javne razgrnitve.

RAZPIS
ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ
V teku je razpis za podelitev
občinskih priznanj
v letu 2012.
Razpis, ki je odprt do 7. septembra 2012,
je v celoti objavljen na

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
Avgust 12
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Obvestilo o izplačevanju
mesečnih prejemkov po
vojni zakonodaji
Upravna enota Sevnica obvešča vse
upravičence, ki so prejemniki izplačil kot
žrtve vojnega nasilja, vojnih veteranov in
vojnih invalidov, da je dne 31. 5. 2012 je
začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih
financ (ZUJF, Urad. list RS, št. 40/2012 z
dne 30.5.2012), ki med drugim spreminja
določbo 86. člena Zakona o vojnih invalidih
(Urad. list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97).
S spremembo tega člena se denarni prejemki
po vojni zakonodaji ne bodo več izplačevali
prvi delovni dan v mesecu za tekoči mesec
(za naprej), temveč prvi delovni dan v mesecu
za pretekli mesec. Na nov način izplačevanja
se bo v celoti prešlo s 1. 1. 2013. Do konca
leta 2012 je prehodno obdobje, izplačila
mesečnih prejemkov bodo dospela po
naslednjem razporedu:

Godba Sevnica
zlata na
mednarodnem tekmovanju

Veselje invalida
Borisa Zupančiča
ob odprtju dovoza do hiše

Kulturno društvo Godba Sevnica je 30. junija že
tretjič sodelovalo na mednarodnem tekmovanju
pihalnih orkestrov v koncertnem igranju, tudi
letos v veliki dvorani Glasbene šole Frana Koruna
Koželjskega v Velenju. Tokratno tekmovanje je
potekalo v sklopu prireditev, ki jih je Velenje pripravilo
kot prispevek k Evropski prestolnici kulture 2012
v soorganizaciji Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Zveze slovenskih godb in Glasbene šole
Frana Koruna Koželjskega v Velenju. Tekmovanje je
namenjeno vsem nepoklicnim pihalnim orkestrom
iz Slovenije in tujine. O sprejemu orkestra na
tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja,
ki ga imenuje organizacijski odbor, odločitev pa
temelji na predlaganem tekmovalnem programu
in umetniški kakovosti posameznega orkestra.

Ceste so zelo pomembne za hiter ter udoben
transport in prav zato so tudi pri invalidu Borisu
Zupančiču poskrbeli za ureditev asfaltirane ceste
in dovoza do njegovega doma na Žigrskem Vrhu.

za JULIJ 2012................... 6. 7. 2012
za AVGUST 2012.............13. 8. 2012
za SEPTEMBER 2012......19. 9. 2012
za OKTOBER 2012 .........25. 10.2012
za NOVEMBER 2012 .......3. 12. 2012
za DECEMBER 2012.........2. 1. 2013
Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na
telefon 07 8163 886.

Upravna enota Sevnica

Sprejem cvičkove princese
Na Studencu imamo res vse. Poleg uspešnih
gasilcev, vinogradnikov, gledališke skupine,
pevskih zborov, športnikov, aktiva žena, naša pa je
tudi čisto prava 14. cvičkova princesa.
To je naša krajanka Tjaša Metelko, pridna
študentka, zavzeta gasilka, vinogradnica, članica
gledališke skupine, predvsem pa skromno dekle, ki
poprime za vsako delo na domači kmetiji. Kot se za
pravo princeso spodobi, ji je domače vinogradniško
društvo pripravilo uradni sprejem. Pozdravili so
jo gosti, pokrovitelji in številni domačini, zapel je
MePz Studenec, bilo je izrečeno obilo lepih misli,
predvsem pa želja, da bi svoje poslanstvo dobro
opravila.

Tjaša je v svojem govoru povedala, da je na naziv
cvičkova princesa zelo ponosna. Obljubila je, da
bo širila dober glas o unikatnem in edinstvenem
posebnežu cvičku povsod po Sloveniji. Hkrati
se je zahvalila za veliko podporo domačega
vinogradniškega društva, vsem pokroviteljem in
tistim, ki so ji kakor koli pomagali in ji bodo v letu,
ko bo cvičkova princesa, še.
Po uradnem delu je bila na vrsti »princesina«
veselica. Seveda ni manjkalo cvička, hrane in
dobre glasbe, vse pa je spremljala dobra volja.
Draga Tjaša, želimo ti vse dobro in zelo smo
ponosni nate.

Slavica Ivačič
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To je najzahtevnejše koncertno tekmovanje. Godbe
se najprej predstavijo z ogrevalno skladbo, ki se
ne ocenjuje. Sevniška godba je pripravila skladbo
Jupiter Hymn, ki jo je napisal Gustav Holst, priredbo
za pihalni orkester pa je delo Jacoba de Meija. Za
tem so bile na vrsti tri koncertne skladbe. Najprej
so godbeniki zaigrali obvezno skladbo mladega
slovenskega skladatelja Nejca Bečana Contestant
uverture, nato pa še dve po lastnem izboru, in
sicer uverturo Rokovnjači avtorja Viktorja Parme
in aranžerja za pihalni orkester Stjepana Dleska
ter skladbo From the Low Countries nizozemskega
skladatelja Henka van Linjschootna.

Podžupan Jožef Žnidarič je bil ogorčen zaradi
neurejenega dovoza do Borisove hiše, saj je do tja
vodila le makadamska dovozna pot, kar je bila za
Borisa, ki je na invalidskem vozičku, velika težava.
Do njega niso mogli reševalno vozilo, socialne
oskrbovalke iz Centra za socialno delo Sevnica, ki
mu vsak dan pomagajo, in drugim, ki jih ves čas
potrebuje. Podžupan mu je obljubil, da bodo uredili
dovoz in cesto asfaltirali, kar se je po dogovoru
z županom Srečkom Ocvirkom tudi zgodilo.
Boris Zupančič je povedal, da se skupaj s svojimi
bližnjimi, sosedi, socialnimi oskrbovalkami veseli
te pridobitve in se zahvaljuje vsem, ki so pripomogli
k uresničitvi projekta. Simboličnega odprtja so
se udeležili župan Srečko Ocvirk, podžupan Jožef
Žnidarič, koordinatorica pomoči na domu Vesna
Povše, socialne oskrbovalke ter številni Borisovi
sosedi in prijatelji. Vsi so bili zaradi nove pridobitve
zelo veseli.

Vir: CSD Sevnica

Vas Arto obiskala škof in
duhovnik iz Argentine
V mesecu juniju smo se zbrali pred kapelico na
Artu, ki je posvečena svetemu Krištofu. Ponovno
sta nas obiskala bratranca od Alojza in Martine
Pavkovič, škof Alojz Urbanč in njegov brat duhovnik
Franci Urbanč iz daljne Argentine, ter darovala
mašo, ki sta jo opravila v slovenskem jeziku. Zraven

Nastope pihalnih orkestrov je ocenjevala tričlanska
mednarodna komisija, sestavljali pa so jo: mag.
Igor Krivokapič, mag. Siegmund Andrascek in mag.
Ivan Marin. V konkurenci osmih pihalnih orkestrov
iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške ter Estonije je
Godba Sevnica za doseženih 91,4 odstotka točk
prejela zlato plaketo s pohvalo in denarno nagrado.
V svoji kategoriji je osvojila absolutno prvo mesto
in drugouvrščeni orkester prehitela za sedem
odstotnih točk. Godba Sevnica je s tekmovalnim
nastopom najlepše sklenila pomladansko sezono,
saj je imela letos že devet protokolarnih nastopov
in dva celovečerna koncerta ob dnevu državnosti
v Sevnici in Rogaški Slatini.

Vir: KD Godba Sevnica

www.kstm.si

je maševal župnik Anton Babič iz Studenca, mašo
pa so tudi spremljali pevci cerkvenega pevskega
zbora Studenec. Po končanem obredu se je Alojz
zahvalil in povedal, da bosta tako mašo darovala
tudi na Studencu v farni cerkvi že naslednjo nedeljo.
Zaželel jima je srečno vrnitev v Argentino, nato je
sledila pogostitev, ki je trajala dolgo v noč.

Bernarda Janc

Oglasi
Telekom Slovenije, d.d., 1546 Ljubljana.

Storitve SiOL na sodobnem
širokopasovnem omrežju

Sodobno širokopasovno omrežje se sedaj gradi tudi v vašem kraju.
Zato je zdaj pravi čas za pravo odločitev - izberite storitve SiOL!
Z veseljem vas obveščamo, da na območju vaše občine potekajo aktivnosti izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja
(OŠO). To omogoča dostop do širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna digitalna in
kabelska televizija.
Telekom Slovenije je z blagovno znamko SiOL največji ponudnik širokopasovnih storitev v Sloveniji. Prizadevamo si, da z
visoko kakovostjo storitev, zanesljivostjo delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika to tudi nenehno
potrjujemo. Verjamemo, da boste pri izbiri ponudnika, če se boste za tovrstno ponudbo odločili, izbrali najboljšo celovito
ponudbo SiOL.

Razlogi, zakaj izbrati storitve SiOL:
• Zanesljivost in varnost delovanja. V Telekomu Slovenije z veliko odgovornostjo skrbimo za varno in zanesljivo delovanje
svojega omrežja ter storitev.
• Hiter, zanesljiv in varen SiOL internet s časovno neomejenim dostopom in enostavno priključitvijo. Ponujamo vam tudi
brezplačno uporabo varnostnega paketa, možnost izobraževanja o osnovah interneta in e-pošte na vašem domu, 10 MB
prostora na spletnem strežniku ter vrsto dodatnih storitev.
• Najzabavnejša digitalna SiOL TV je več kot le televizija. Poleg več kot 150 TV-programov boste lahko dostopali do vsebin
v več videotekah, med njimi do najnovejših filmskih uspešnic, posneli ali zaustavili program, ki ga gledate, ter si ga ogledali
kasneje, igrali igre, pregledovali svoje fotografije ali posnetke z računalnika na TV-zaslonu, dostopali do aktualnih informacij,
vremena in športa, poslušali radio in mnogo več. SiOL TV je napredna digitalna televizija, ki vam omogoča, da izberete paket
programov, ki vam najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite gledanje televizije svojemu
načinu življenja.
• Kabelska televizija je v optičnem omrežju OŠO možna kot dodatek digitalnim storitvam SiOL na območjih, kjer obstajajo
tehnične možnosti. Za vzpostavitev storitve priporočamo televizijski sprejemnik z vgrajenim DVB-C-sprejemnikom MPEG 4.
Namestitev je enostavna, saj ohranite obstoječe koaksialne inštalacije do TV-sprejemnikov, storitev pa zagotavlja sprejem
signalov televizijskih in radijskih programov celotne ponudbe kabelske televizije.
• Napredna in ugodna SiOL telefonija. Telefonirajte, kot ste bili navajeni doslej, in ostanite v stiku z brezplačnimi klici med
več kot 140.000 uporabniki SiOL telefonije, ob naročilu mesečnega dodatka pa lahko neomejeno telefonirate na več kot pol
milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. S storitvami, kot so preusmeritev ali zapora klicev ter spremljanje stroškov in
urejanje nastavitev prek spletnih servisnih strani, boste spoznali vse prednosti sodobne digitalne telefonije.
• Strokovna pomoč 24 ur na dan za uporabnike storitev SiOL na brezplačni telefonski številki 080 1000.
• Enostaven pregled in urejanje nastavitev naročniškega razmerja prek spletnih servisnih strani.
• Skrb za obstoječe uporabnike SiOL. Naročniki storitev SiOL lahko sodelujejo v Programu zvestobe, v okviru katerega
pripravljamo posebne ugodnosti samo zanje.
Trudimo se, da ponudbo prilagajamo željam in potrebam uporabnikov, zato smo za vas pripravili vrsto možnosti izbire. Odločite
se lahko za eno izmed storitev SiOL ali kombinacijo več storitev v različnih paketih, v okviru redne ali različnih akcijskih ponudb.
Za več informacij o aktualni ponudbi na odprtem širokopasovnem področju na vašem področju in ostalih storitvah SiOL smo
vam na voljo:
• v Telekomovem centru na Novem trgu 9 v Novem mestu, tel.: 07 391 88 00
(delovni čas: pon-pet: 8.00-19.00, sob: 8.00-12.30)
• v Centru za pomoč uporabnikom, brezplačni telefon: 080 8000
• na Info točki Sevnica na Prešernovi ulici 3, tel.: 07 3737 060 (delovni čas: tor, čet: 7.30 – 8.30)
Zabavajte se ob SiOL TV z bogato izbiro vsebin za vso družino, brskajte po spletu in se pogovarjajte s svojimi najbližjimi.
Združite vse na enem mestu s storitvami SiOL!
Storitve lahko tudi sami preizkusite v Telekomovem centru Novo mesto, po predhodnem dogovoru pa vas bomo obiskali tudi na
vašem domu. Veselimo se vašega klica oziroma obiska.
Vaš Telekom Slovenije

Promocijsko sporočilo
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Turizem, TZOS

Namig za premik
Table M-Turist
Občina Sevnica je z Javnim zavodom za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti na nekatere
zanimive izletniške točke postavila table z mobilno
številko, na kateri lahko naključni popotnik dobi
podrobnejše informacije o zanimivosti in okolici.
Na tabli lahko pri neki točki, ki ste jo obiskali,
poslušate zvočni opis v slovenskem, angleškem
ali nemškem jeziku. Table, imenovane M-turist,
so že priljubljene med manjšimi skupinami in
družinskimi pohodniki, zato vabljeni na katero od
tako opremljenih točk.

Obnovljena kapelica pri cerkvi Razborska razglednica
sv. Jošta pod Lisco
s pesmijo in plesom na
sevniškem gradu
Ob planinski poti z Lisce na Lovrenc, malo nižje
od cerkvice svetega Jošta, so člani Planinskega
društva Lisca Sevnica (sredina pohodna skupina)
s pomočjo obrtnikov, pokroviteljev, domačinov
in ključarjev cerkve sv. Jošta povsem obnovili
kapelico iz leta 1900. Več deset prostovoljcev
je maja in junija na delovnih akcijah opravilo več
kot 700 ur dela in več kot 600 kilometrov poti.

V sklopu Sevniškega grajskega poletja so se zadnjo
soboto junija v grajskem atriju gradu Sevnica
predstavile štiri kulturne skupine z Razborja in
s pesmijo, besedo, glasbo in plesom predstavile
pestro ljubiteljsko kulturo dejavnost na Razborju
pod Lisco.

Foto: Rok Petančič
Foto: Rok Petančič

Ves material za obnovo so darovali podjetniki iz
Sevnice in bližnjih krajev, tako da so na novo uredili
streho, položili keramika, namestili kovana vrata,
prebarvali notranjost in zunanjost, notranjost pa
krasijo Marijin kip, križ in novi zvon. Ob obnovljeni
kapelici je na dan državnosti, 25. junija, najprej
spregovoril pobudnik in vodja obnovitvene Tone
Šeško, nato je bila pri njej sveta maša, ki jo je
opravil sevniški župnik Vinko Štrucelj in kapelo
blagoslovil. Zbrani so se po slovesnosti podali
do cerkve sv. Jošta, tam pa sta se dobra volja in
pesem razlegali v praznično popoldne.

Razbor pod Lisco
Razbor spada med najlepše vasi, leta 2008
pa si je pridobil tudi naziv najlepša hribovska
vas v Sloveniji. Znana je zaradi urejenosti in
čudovitega razgleda, predvsem pa po bogatem in
raznovrstnem kulturnem in družabnem življenju,
gibalo katerega so skupine, ki ohranjajo kulturno
bogastvo in ljudsko izročilo hribovskih krajev pod
Lisco ter s pesmijo, plesom in narodno nošo
prenašajo etnološko bogastvo na mlajše rodove.
Razbor je znan tudi po tradicionalnih kulturnih
Razborskih večerih, Razborskem pasijonu,
številnih kulturnih dogodkih v domu krajanov,
rastišču encijana na Lovrencu, domovanju komune
za nekdanje odvisnike nedovoljenih drog ter po
trdnih, delavnih in prijaznih ljudeh.
Obiskovalci poleg Razborja radi obiščejo bližnji
Lovrenc, severno od Razborja, nad zaselkom
Okroglice. Lovrenc je ime s travniki obraščene
vzpetine, vrh katere stoji cerkev sv. Lovrenca iz
prve polovice 16. stoletja. Zgodba o nastanku
cerkve je povezana s prastaro legendo o pastirčku
Lovrencu, zapisano tudi v knjižici, ki jo dobite na
Razboju. Lovrenc je poleg cerkve znan zlasti kot
naravno rastišče velikega modrega encijana,
kranjske lilije in endemične opojne zlatice, ki raste
le v Posavju in Zasavju. Ob severnem delu cerkve
je mogoče občutiti tudi izjemno energijsko točko.
Skozi Razbor vodi glavna planinska pot na Lisco,
ki je eden najvišjih vrhov v Posavju. Čeprav ne
doseže 1000 metrov nadmorske višine, pa na
območju, kjer ni visokih gora, vidno izstopa. Že
več let je priljubljena planinska, pohodniška in
izletniška točka. Vrh obraščajo prostrani planinski
travniki, s katerih se ponujajo prekrasni razgledi
po Sloveniji.
Razbor z okolico je odlična možnost za krajši
nedeljski izlet ali za aktivne počitnice na podeželju.
Več informaciji lahko dobite na 041/184 818
(SLO-461#, ANG- 462#, NEM- 463#)
ali 07/ 81 65 462.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Foto: Rok Petančič

Pohvala in priznanje vsem, ki ste sodelovali in
pomagali! Kapelica je dobila novo podobo in bo
veselje in ponos nam vsem, takšna pa ohranjena
tudi za prihodnje rodove. Ohranilo se bo znamenje,
ki na tem mestu zagotovo stoji z nam neznanim,
a tako kot vsa takšna znamenja gotovo posebnim
namenom, lahko tudi zaobljubo iz preteklosti.

Matej Imperl

Povezovalka programa Breda Vidmar je spomnila,
da se Razbor od leta 2008 ponaša z nazivom
najlepše hribovske vasi v Sloveniji in je poleg svoje
urejenosti in čudovitega razgleda znan predvsem
po bogatem in raznovrstnem kulturnem in
družabnem življenju, gibalo katerega so naslednje
skupine: Folklorna skupina Razbor, Ljudske
pevke z Razborja, moška vokalna skupina Fantje
z Razborja in Folklorna skupina mladih Blaža
Jurka Razbor. Te skupine, ki delujejo pod okriljem
Kulturnega, športnega in turističnega društva
Razbor, ohranjajo kulturno bogastvo in ljudsko
izročilo hribovskih krajev pod Lisco ter s pesmijo,
plesom in pristno narodno nošo krajev izpod Lisce
prenašajo etnološko bogastvo na mlajše rodove.
Da se bo etnološko in kulturno izročilo vasi in krajev
pod Lisco ohranilo, dokazuje lani ustanovljena

Foto: Rok Petančič

Folklorna skupina Blaža Jurka Razbor, v kateri se
družijo, plešejo, igrajo in pojejo mladi iz različnih
krajev, od Razborja, Brega, Loke, Račice, Trnovca,
Sevnice do Brezovega in Blance. Kdor jih še ni
spoznal in videl na prireditvenem odru, ima odlično
priložnost 22. septembra, ob 19:30, ko bodo
skupaj z gosti nastopili v domu krajanov in pričarali
vinogradniški folklorni večer.

KŠTD Razbor

Turizem, TZOS

Košnja na Lisci kot nekoč

27. Kmečki praznik v Tržišču

Moja kosa je križavna, ker ne reže mi nič več.
Moja dekle je kujavna, ker ne mara me nič več.
Mrzle rose, ostre kose, rada trav'ca se kosi,
jaz pa zmeraj premišljujem, oh kaj dekle, delaš ti.

V Tržišču smo praznovali kmečki praznik prvo
nedeljo julija. Organizatorji, Društvo podeželske
mladine Tržišče, smo se začeli kot vsa leta doslej
na dogodek intenzivno pripravljati že več mesecev
prej, kar pa ni bilo lahko, saj je delo v društvu
Rahla ploha je v petek, 6. julija, zmočila planinske prostovoljno. Vendar pa to nikakor ne pomeni, da
trave in rožice malo pred šesto uro zvečer, ko nam primanjkuje zanesljivih in marljivih članov, ki
so se kosci in klepači začeli zbirati na vrhu Lisce. vodijo priprave.

Moja dežela –
lepa in gostoljubna
Za nami je že del ocenjevanja, in sicer občinsko, ki
je bilo 4. junija. Komisija je imela izredno zahtevno
delo, saj so kraji v tem času lepo urejeni in se je
težko odločiti za enega. Ocenjevali smo splošno
urejenost kraja s poudarkom na urejenosti
ekoloških otokov. Prav ti so navadno zelo neurejeni
in tudi nepravilno postavljeni, takšni pa niso okras
kraja.

Tudi komisija za regijsko ocenjevanje je že opravila
svoje delo in posredovala najbolje ocenjene kraje
republiški komisiji. V regiji Posavje je letos najlepše
mesto Sevnica, kmalu pa ga bo obiskala tudi
republiška komisija. Krmelj se je uvrstil na tretje
mesto v kategoriji izletniških krajev. V tej kategoriji
je dobilo najvišjo oceno Podbočje.

Najlepše vaško jedro v občini Sevnica je Šentjanž.
Tudi to ocenjevanje bo kmalu opravila še posebna
republiška komisija. Upajmo, da se bosta Sevnica
in Šentjanž tudi na državni ravni uvrstila med
najlepše kraje.

Cveta Jazbec

PEKA
KORUZE
Vinotoč Žnidaršič
Hudo Brezje

Inf.: in prijave: 041 500 968

Foto: Ljubo Motore

Rahel vetrič je razpihal oblake in meglice in daleč
proti zahodu se je pokazal mogočni Triglav.
Dileme ni bilo več: kosci bodo preizkusili svoje
kose. Pozdravil jih je gospodar Milan in izkušenim
starejšim koscem naročil, naj popazijo na tiste
mlajše in manj izkušene in naj tisti, ki bo žejen,
kar zavriska. In res so se na Lisci med švistanjem
ostrih kos in enakomernim odzvanjanjem kos
na klepcu oglasili tudi veselo vriskanje, smeh in
domača pesem. Več kot 20 koscev iz zaselkov
izpod Lisce in povabljenih prijateljev iz Šmiklavža
je v strmini liških travnikov ubralo drug za drugim
svojo rajdo in 20 kos je zapelo pesem, ki so jo ti
travniki nekoč dobro poznali in v sedanjem hrupu
kosilnic že skoraj pozabili. Čudovit prizor, zlasti
za mlajše med kosci in obiskovalci, ki s(m)o kaj
takega videli prvič. Mlade grabljice in mladeniči
so z mladostno zagnanostjo obgrabili trave in
razmetali redi. Tedaj se je čez vrh Lisce zaslišalo
hrzanje konj – gospodar Stanko in gospodinja sta
na federvagnu pripeljala malico. V koših, jerbasih
in košarah sta zadišala v krušni peči pečen kruh
in ocvirkova puhla. V prstenih skledah so se
zableščali domače prekajene klobase, kuhana
prekajena krača in trdo kuhana jajca. Gospodinja
Erna je fižolovo solato natresla iz velike posode v
prstene sklede, vse sklede pa razstavila na prte,
ki jih je položila na sveže pokošeno travo. Okoli
po tleh so posedli kosci in se »dali na krepčilno
delo«. Poseben vzklik navdušenja je bil namenjen
gospodarju, ki je za kosce in grabljice pripeljal poln
lesen sodček vina, in spet se je oglasila pesem in
ni zamrla še dolgo v noč. Dobro opravljeno delo,
dobra volja in dobrovoljni prijatelji so pričarali
pristno in nepozabno vzdušje. Košnja je uspela.

Pri značilni predstavitvi strojev smo se letos
osredotočili na gozdarsko mehanizacijo. Pri
organizaciji in izpeljavi nam je pomagal Uroš
Flajs z Zavoda za gozdove Slovenije. Odlično je
ponazoril varno delo z motorko in omogočil ogled
gozdarskega traktorja John Deere z gozdarsko
prikolico Palms. Razstavljeni so bili tudi razni
gozdarski stroji Tajfun, Krpan in Profi kmet, na
koncu predstavitve pa je bila zelo zanimiva in javno
redko prikazana demonstracija lesnih sekancev s
sekalnikom Marka Krajnca.

Prireditev se je nadaljevala z regijskimi kmečkimi
igrami za Posavje, pri katerih so sodelovale
ekipe društev Podeželske mladine Zabukovje,
Krško, Brežice in domača ekipa iz Tržišča. Za
najspretnejšo se je izkazala ekipa iz Krškega, ki
je našo regijo zastopala tudi na državnih kmečkih
igrah v Braslovčah in dosegla odlično 13. mesto.
Zunaj kategorije so tekmovale tudi ekipe Mala
Avstrija, DPM Mirna Peč, DPM Hribci in ekipi iz
DPM Zbure. V skupnem seštevku se je najbolje
izkazala ekipa iz Zbur. Po uradni razglasitvi
rezultatov iger je večer in noč popestrila skupina
Gadi, plesalci pa so zatresli naše plesišče.
Tradicionalne plohe letos ni bilo, zato je prizorišče
obiskalo veliko krajanov. Organizatorji smo bili
zadovoljni in srečni, da je prireditev tako uspela,
saj je tako mogoče občutiti povezanost kraja
in utrip še živega podeželja. V imenu društva se
zahvaljujem vsem, ki ste pomagali pri izpeljavi
kmečkega praznika, pohvala pa gre tudi vsem
Foto: Ljubo Motore
zagnanim članom, ki so se letos izkazali ter
dokazali, da mladina in prostovoljnost na vasi še
Delo je bilo dobro opravljeno. Kot nekoč je bila na živita.
začetku julija pokošena še zadnja trava na Lisci.
Mateja Kopar in Mojca Simeonov
Organizatorji se zahvaljujemo vsem koscem,
klepačem, grabljicam, grabljačem, gospodarju
Stanku z ženo, Tončkovemu domu, Stanetu za vino,
gospodinjam, pevcem, prijateljem iz Šmiklavža in
vsem obiskovalcem prireditve.

dozivljaj@kstm.si

KŠTD Razbor
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Kultura

Ljudski pevci Boštanj
negujejo pevsko izročilo

Fotoreportaža:
Sevniško grajsko poletje 2012

Foto: Rok Petančič

Ljudski pevci Boštanj, ki kulturni utrip domačega
kraja in občine z ljudsko pesmijo bogatijo že 22.
leto, so junija pripravili 11. tradicionalno srečanje
ljudskih pevcev z naslovom Tako se je pelo nekoč.
Poleg gostiteljev so na pevskem dogodku v dvorani
boštanjskega TVD Partizan nastopili še skupina
Ragle, Koledniki iz Bušeče vasi, Fantje s Preske,
Ljudske pevke s Telč in Ljudske pevke iz Domžal.

Srednjeveški dan 2012 – nastop čarodeja Saturna

Tovrstna srečanja so pomemben prispevek k
negovanju kulturne dediščine naših prednikov.
Ljudski pevci Boštanj, ki delujejo pod vodstvom
Alojza Fona, ohranjanje ljudske pesmi doživljajo
kot pomembno poslanstvo, s tovrstno glasbo pa
želijo navdušiti tudi mlajše rodove.

Tanja Žibert
Srednjeveški dan 2012 – viteški dvoboji

Koncert KD Godba Sevnica ob dnevu državnosti

Radogost večer
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Koncert Anje Bukovec in pianista Igorja Vićentića

Koncert skupine Loud Bargain

Kultura
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

torek, 31.7.,
ob 7.00

Kopalni avtobus na slovensko obalo
Cena: 15 EUR/osebo (ob prijavi 40 oseb)
Celostno uglaševanje v zvokih
gongov, kristalnih in himalajskih posod ter drugih instrumentov
Sevniško grajsko poletje 2012
Radogost – Stoparjev gost
Gost: arhitekt Milan Gabrič, Ljubljana – Sevnica: Zapisi brez
fotoaparata
Sevniško grajsko poletje 2012
PUNK ROCK koncert:
Retarded fish (Svk), Mystery of 19th October (Svk)
Spominski pohod ob 70. obletnici dogodkov na Malkovcu
ob 8. uri: Malkovec - pri spomeniku: odhod avtobusa v Bojnik
ob 9. uri: Bojnik - start pohoda.
ob 13. uri: Malkovec - Vinski dvor Deu - zaključek pohoda

zbiranje:
Org.: Turizem Prah Sevnica;
Avtobusna postaja Sevnica Info.: Toni, 031/643-338

torek, 31. 7.,
ob 20.45

Organizator - informacije

Grad Sevnica

Info.: 070/262-151, irenca74@gmail.com

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
Info.: 051 680 289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com

Grad Sevnica, atrij

Org.: Zavod K.N.O.F.;
Info: ivana.riganova@gmail.com

zbiranje:
Malkovec - pri spomeniku

Org.: Združenje borcev za vrednote NOB
Tržišče; Info.: Janez Lenič, 041/753-080

Vsakomesečni sejem

parkirišče
za HTC-jem v Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica

21. Poletno srečanje stari in mladi

Športni dom Sevnica

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

Para Lisca

Lisca

Org.: DJP Kondor Radeče;
Info.: Robi Hiršel, 041/733-865

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 8/12

Športni dom Sevnica

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

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 8/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 9.8.,
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Odprtje razstave Maria Vijačkića - Mladi avtor 2011
Razstava bo na ogled do 31. avgusta 2012.

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

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

petek, 10.8.,
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica
Dvodnevni festival Knap'n'fest

Športni park Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj;
Info.: Franci Bastardi, 031/862-948,
mikey0004@gmail.com

petek, 10.8.,
18.00 – 19.30

Poletna šola rolanja 10 urni tečaj.
Predhodne prijave.

igrišče pri
Športnem domu Sevnica

Info.: Vladka, 031/386-369,
energib.14@gmail.com

petek, 10.8.,
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica
Dvodnevni festival Knap'n'fest

Športni park Krmelj

Org.: Mladinska sekcija Krmelj;
Info.: Franci Bastardi, 031/862-948,
mikey0004@gmail.com

nedelja, 12.8.,
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica
Tradicionalno žegnanje

Leskovec nad Šentjanžem

Org.: TD Šentjanž;
Info.: Jožica, 031/894-193

petek, 17.8.,
ob 16.00

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Sevnica, NHM 29, Sevnica Info.: Toni, 031/643-338

petek, 17.8.,
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Zabavna predstava (glasbena klovnijada) Radio YU-TUP
Garata: Nika Vipotnik in Rima Rampre – Vipotnik
Koprodukcija: Glas-haus, CD

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 051/680-289,
gsevnica@gmail.com

sobota, 18.8.,
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica
Kitarijada starih bandov in glasbe

pri Športnem domu pri
bazenu Sevnica (v primeru
dežja v Športnem domu)
pred Večnamenskim
domom na Šmarčni

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: Miran Štojs, 041/720-248,
www.kitariada.knof.si

Športni dom Sevnica

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

OŠ Sava Kladnika Sevnica

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

OŠ Sava Kladnika Sevnica

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

OŠ Krmelj

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

Grad Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

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

sreda, 1.8.,
ob 20.00
sreda, 1.8.,
ob 21.00
sobota, 4.8.,
ob 8.00
sobota, 4.8.,
ob 8.00
sobota, 4.8.,
ob 9.00
sobota, 4.8.,
nedelja, 5.8.
ponedeljek, 6.8.,
ob 17.00
sreda, 8.8.,
ob 17.00

sobota, 18.8.,
ob 20.00
nedelja, 19.8.,
ob 9.00
ponedeljek, 20.8.,
7.00 – 13.00
torek, 21 .8.,
7.00 – 13.00
sreda, 22.8.,
7.00 – 12.00

petek, 24.8.,
14.00 – 19.00
petek, 24.8.,
ob 18.00
sobota, 25.8.,
9.00 – 20.00

Gasilska veselica z ansamblom Vitezi celjski
Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 8/12
Krvodajalska akcija
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana,
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Krvodajalska akcija
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana,
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Krvodajalska akcija
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana,
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Sevniško grajsko poletje 2012
Aspekta X3 – Kreativni tabor AX3
Vabljeni vsi ustvarjalci, slikarji, kiparji, fotografi,… že na
tradicionalno likovno srečanje Aspekta X3, ki jo bo vodila slikarka in
oblikovalka Jerca Šantej.
Kino Sevnica: Pupijeva dogodivščina
Sinhronizirano, animirana družinska pustolovščina, 93 minut
Sevniško grajsko poletje 2012
Aspekta X3 – Kreativni tabor AX3
Vabljeni vsi ustvarjalci, slikarji, kiparji, fotografi,… že na
tradicionalno likovno srečanje Aspekta X3, ki jo bo vodila slikarka in
oblikovalka Jerca Šantej.

Org.: VO Šmarčna, Gasilska trojka Šmarčna;
Info.: Franc Dobovšek

sobota, 25.8.,
ob 10.00

9. srečanje upokojencev Posavja

Org.: Pokrajinska zveza društev Posavje;
Čatež (dvorana Term);
Info.: Društvo upokojencev Sevnica,
odhod iz Sevnice ob 10.00 Marijana Kralj

sobota, 25.8.,
ob 14.00

Nogometni veteranski turnir občine Sevnica

Log

Org.: Športno društvo Studenec

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Glavni trg v Sevnici

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica;
Info.: kdsevnica@gmail.com

sobota, 25.8.,
ob 19.00
nedelja, 26.8.,
ob 10.00
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Kino Sevnica: Vzpon viteza teme
akcijska kriminalka, 164 minut
Tradicionalna prireditev v občini
Sevnica 21. skok na Lisco

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 27.8.,
ob 15.30

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

predavalnica
Zdravstvenega doma
Sevnica

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

torek, 28.8.,
ob 6.00

Strokovna ekskurzija
na dan vinogradnikov na sejem Agra v Gornjo Radgono

zbiranje:
Blanca - Sevnica - Boštanj

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica - Boštanj;
Info.: Franc Košak, 041/654-919

torek, 28.8.,
ob 15.30

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

predavalnica
Zdravstvenega doma
Sevnica

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

petek, 31.8.,
ob 18.00

Kino Sevnica: Zrcalce, zrcalce
Sinhronizirano, domišljijska pustolovščina, 106 minut
Sevniško grajsko poletje 2012
Koncert skupine Mascara

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Grad Sevnica,
Lutrovska klet

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

parkirišče
za HTC-jem v Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica;
Info.: rk.sevnica@gmail.com

petek, 31.8.,
ob 19.00
sobota, 1.9.,
ob 8.00
sobota, 1.9.,
ob 19.00
sobota, 1.9.,
ob 19.30

Vsakomesečni sejem
Kino Sevnica: Sneguljčica in lovec
pustolovsko domišljijska akcija, 127 minut
Rokomet: Super pokal:
RK Celje Pivovarna Laško - RK Gorenje Velenje

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 8. na: grajske.novice@kstm.si

Vadbe joge v avgustu:

Pilates v avgustu:
vsak ponedeljek, 19.00 – 20.00;
sredo, 19.00 – 20.00;
soboto, 10.00 – 11.00

po ''Sistemu Joga v vsakdanjem življenju'' na prostem.
vsak torek, ob 19.30

Grad Sevnica, grajski park

Grad Sevnica, grajski park

V primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih gradu.

Org.: Društvo K.N.O.F. Sevnica; Info.: Nežka Koritnik, 040/429-442

Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto; Info.: Anita, 031/375-745












www.kstm.si
petek, 24. 8., ob 18.00

SINHRONIZIRANO animirana družinska pustolovščina // 93 min

sobota, 25. 8., ob 19.00
akcijska kriminalka // 164 min

petek, 31. 8., ob 18.00

SINHRONIZIRANO domišljijska pustolovščina // 106 min

sobota, 1. 9., ob 19.00
pustolovska domišljijska akcija // 127 min

2. skupina »ZA ŽENSKE«
Razbremenile bomo preobremenjene mišice in mišične skupine, poskrbele za
hrbtenico, za mišice medeničnega dna, razgibale sklepe, se sprostile in zadihale na
polna pljuča!
Vadba se začne SEPTEMBRA in poteka vsak TOREK od 8.00 do 9.00 v grajskem
parku (v primeru slabega vremena v naših prostorih).
1.skupina »ZA ZDRAVO HRBTENICO«
Redno in pravilno izvajanje terapevtskih vaj zmanjša bolečine, izboljša moč trebušnih
in hrbtnih mišic in s tem držo telesa, poveča gibljivost ter izboljša ravnotežje.
V SEPTEMBRU poteka vadba pod strokovnim vodstvom fizioterapevtke, vsak
PONEDELJEK od 14.00 do 15.00 v prostorih Fizioterapije Nataša Beršnak v stari
Sevnici in vsako sredo od 18.00 do 19.00 v grajskem parku (v primeru slabega
vremena v naših prostorih).
Prijavite se lahko vsak delavnik do 15. ure,
v FIZIOTERAPIJI Nataša Beršnak, Glavni trg 27,
po telefonu 07/81 40 843 in 031/662 046
ali na e-mail info@fizioterapija-bersnak.si

3.skupina »VITALNI

V ZRELA LETA«

Da bo korak tudi z leti ostal varen, izberite aktivnost, ki je prilagojena potrebam telesa
v zrelih letih.
Vadbo sestavlja ogrevanje, vaje za mišice, gibljivost in ravnotežje, dihalne vaje, na
koncu pa sledi sprostitev.
Pričnemo v SEPTEMBERU in vadimo vsak PETEK od 9.00 do 10.00
v grajskem parku (v primeru slabega vremena v naših prostorih).
Čas vadbe bomo po potrebi spreminjali in prilagajali željam udeležencev.

Avgust 12

13

Mladina, šolski zvonec

Velika kitarijada 2012
v Sevnici
V Sevnici že šestič zapored organiziramo Kitarijado
starih bendov, tradicionalno srečanje glasbenih
skupin, ki bo 18. avgusta pred športnim domom
v Sevnici.
Športne, zabavne, umetniške in glasbene
aktivnosti za mlade in starejše bodo potekale ves
dan. V popoldanskih urah bodo nastopile mlajše
rockovske skupine iz Slovenije. Vrhunec dogajanja
bo v večernih urah, ko bodo nastopili uveljavljeni
glasbeniki in tradicionalne skupine, ki so delovale v
osemdesetih letih.

MLADINSKI
CENTER
SEVNICA

KONTAKT:
Mojca Švigelj
07-81-61-076

mojca.svigelj@kstm.si
www.kstm.si

DEJAVNOST:

- INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
- USTVARJALNICE ZA OTROKE
Povabili smo legendarne skupine iz zlate dobe
(Orlek, Makadam SP, Patina, Modre zvezde, Trio
oko in Samorastniki), z nami pa bo tudi tradicionalni
gost Kitarijade Slavko Ivančič.

- PRODUKTIVNE DEJAVNOSTI
- KLUBSKA DEJAVNOST
- KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ÈASA
- IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
- DRUŽABNE IGRE IN TURNIRJI
- BREZPLAÈEN DOSTOP DO INTERNETA
- NAJEM PROSTORA ZA PRAZNOVANJA, PREDAVANJA…

S prireditvijo bi radi mladim predstavili glasbo, ki
smo jo poslušali pred 30 leti. Na prireditvenem
prostoru bo tudi letos poskrbljeno za hrano in
pijačo.
Vse informacije o dogajanju dobite na telefonski
številki 041/720 248 ali na kitariada.knof.si.

- KONCERTI
- GALERIJE

Pridružite se petju in plesu v ritmih stare glasbe.

Društvo K. N. O. F.

VABLJENI
V NOVE PROSTORE

MLADINSKEGA CENTRA SEVNICA
na

TRG SVOBODE 10
V AVGUSTU VSAK DAN,

OD 10.00 DO 15.00 URE

www.kstm.si
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Ustvarjalne delavnice ob
bazenu Sevnica

Obiskali smo Pekarno Kruhek Verižni poskusi 2012

V četrtek smo učenci 6. d in 6. c razreda odšli v
Pekarno Kruhek. Ko smo prišli, nas je lepo sprejel
Tudi letošnje poletje MC Sevnica za naše najmlajše pek Karel Kozole. Odpeljal nas je v veliko dvorano,
organizira različne aktivnosti. V mesecu juliju smo kjer mešajo in pečejo kruh. Nato smo z velikim
ob četrtkih od 16. do 19. ure ustvarjali ob bazenu veseljem ustvarjali razne oblike testa.
Sevnica.

Po uspešnem nastopu ekipe iz Osnovne šole
Boštanj
na Verižnem eksperimentu 2012 v
organizaciji TMS, DMFA in Pedagoške fakultete v
Ljubljani, ki je bila 8. junija na Pedagoški fakulteti,
so učenci svojo napravo predstavili tudi na julijskih
sobotnih delavnicah v Svetu energije v GEN energiji
v Krškem. Ekipo so zastopali Žiga Kralj, Tilen
Lužar, Tim Pavlič in Tjaž Prah, vsi iz 7. a razreda.

Zelo smo bili ponosni na to, da smo pomagali
pri peki pic za vso šolo. Vsem, ki so nas tako
toplo sprejeli in nas naučili veliko novih stvari, se
zahvaljujemo in upamo, da bomo še kdaj prišli.
V napravi, poimenovani Arhimedova zgodba, so
prikazali znameniti poskus s krono, delovanje
Učenci 6. razredov OŠ Sava Kladnika Sevnica Arhimedovega vijaka, naprave, ki so uničevale
sovražne ladje ter sistem labirintov, v katere so
zašli vojaki med obleganjem mesta. Pogon naprave
Dve delavnici sta zaradi slabega vremena odpadli,
je, kot se za Arhimedove čase spodobi, povsem
zato pa je toliko bolj uspela tretja. Ustvarjali smo
mehanski. Ideja za napravo se jim je porodila ob
mozaike. Otroci so s pomočjo kamenčkov in
gledanju oddaje o Arhimedu, pri izvedbi pa se je
tempera barv na karton izlili svojo domišljijo.
izkazala njihova volja in ustvarjalnost. Naprava
je bila med 14 predstavljenimi napravami na
Verižnem eksperimentu izbrana v DEMO verigo,
Stara šola v Boštanju je center ponovne uporabe, ki bo imela stalno mesto na Pedagoški fakulteti v
katerega namen je ohranjanje naravnih virov, Ljubljani.
ustvarjanje novih delovnih mest in prenašanje
rokodelskih znanj. Deluje tako, da nam ljudje
Mentor: Andrej Kozinc
donirajo stvari, ki jih ne potrebujejo več, so pa še
lepe in uporabne za nekoga drugega.

Kupujem ponovno
uporabljeno – smešne cene,
resen namen

Točenje medu

Odziv je bil zelo dober, prav tako tudi reakcije
otrok, ki so sodelovali na delavnici. Upamo, da bo Donirane izdelke presortiramo, očistimo in
obnovimo ter jih ponudimo na ponovno uporabo
tudi naslednja delavnica obrodila veliko sadov.
po simboličnih cenah. Z nakupom ponovno
uporabljene tehnike, pohištva, oblačil, igrač,
knjig ne le privarčujete, ampak prispevate k
večji socialni varnosti, trajnostnemu razvoju in
varovanju našega lokalnega okolja. V Sloveniji ideja
ponovne uporabe sicer še ni tako poznana, vendar
ljudje že vedo, da se pri tem prihrani ogromno
energije in CO2, ki bi bil pri odlaganju ali sežiganju
še uporabnih izdelkov sproščen v okolje. Prav tako
pa se vse bolj zavedajo, da imajo nekateri stari
izdelki neprecenljivo vrednost za zbiratelje ali pa
spadajo celo v našo kulturno zapuščino.

V čebelarskem krožku na OŠ Boštanj je kljub
počitnicam še vedno živahno. V juliju je čas, ko
je potrebno iztočiti kostanjev med. Letos smo
se zbrali ravno v petek, 13. julija. Po muhasti
pomladi je bilo to prvo pravo točenje medu. Zaradi
majskih deževnih dni so čebele večino nabranega
cvetličnega medu porabile zase ter tako okrepile
moč družin, kar so s pridom izkoristile v kostanjevi
paši in dodobra napolnile satje. Zbrani krožkarji so
še najbolj občudovali tiste medene sate, ki so bili
do zadnjega kotička pokriti z voščenimi pokrovčki.
Tokrat je bila pomoč staršev, ki zvesto spremljajo
mlade čebelarje, še posebej dobrodošla pri
odkrivanju pokrovčkov in vrtenju točila. Krožkarji pa
so si po celoletnem delu in uspehih na tekmovanjih
mladih čebelarjev tudi zaslužili počitnice.

Delo čebelarjev pa se seveda ne zaključi s
točenjem. V juliju in avgustu se namreč že začne
priprava čebeljih družin na prezimovanje, od
tega pa je v največji meri odvisna moč družin v
naslednjem letu.

Mentor: Andrej Kozinc
Stara šola je odprta vsak dan, točen odpiralni čas
in več informacij je na voljo na starasola.knof.si

Petra Felicijan

grajske.novice@kstm.si

Zavod KNOF, socialno podjetje
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Angleški kamp
Otroci ustvarjali v naravi
Odnosi in vzorci bivanja
„Champs Camp“ Razbor 2012 V Šentjanžu so se 1. julija odvijale otroške likovne To zgodbo mi je povedal štirinajstletni
Četrto soboto v juniju se je ponovno odvijal angleški
kamp „Champs Camp“, tokrat na nogometnem
igrišču Razborju. Zaradi omejenega urnika
ameriških animatorjev je kamp trajal en dan, in
sicer od 9. do 18. ure. Tudi letos so kamp vodili
animatorji iz Teksasa s pomočjo nekaj lokalnih

prebivalcev. Naš dan je bil napolnjen s športnimi
in drugimi igrami, z že znanimi in novimi pesmimi
ter ročnimi delavnicami, imeli smo pa tudi malo
bolj umirjen del učenja angleškega jezika ter veliko
zabave s prakticiranjem naše angleščine. Vmes
smo si privoščili tudi precej ameriško kosilo in par
okusnih malic. Veliko otrok, ki so sodelovali na
kampu, je že naših „starih“ znancev, saj nas dosti
od njih spremlja na naših mesečnih angleških
klubih, ki jih prirejamo vsako prvo soboto v mesecu
na Razborju, tako da smo imeli res zabaven dan,
poln smeha in iger. Naš dan smo zaključili veselo,
razigrano in z nestrpnim pričakovanjem našega
naslednjega angleškega kluba. Če bi tudi vaši otroci
želeli izboljšati svoje znanje in predvsem praktično
uporabo angleškega jezika na zelo zabaven in
sproščen način, lahko dobite več informacij na tel.
št. 051/308 648 (Vanja Kleindienst). Angleški
klub je brezplačen in namenjen otrokom od 1. do
9. razreda osnovne šole.

Vanja Kleindienst

Počitniške
»IGRE BREZ MEJA«
za osnovnošolce - VABLJENI
Družinski inštitut Zaupanje bo v sodelovanju s
KŠTM Sevnica tudi letos organiziral tri tedne
počitniškega druženja za osnovnošolce.
Igre brez meja bodo letos potekale na treh
lokacijah in sicer
na Lukovcu (13.-17.8),
v Sevnici (20.-24.8.) in
v Boštanju (27.-31.8.).
Druženje je namenjeno varnemu, ustvarjalnemu in
brezskrbnemu preživljanju prostega časa v najbolj
prijetni družbi – družbi vrstnikov in prijateljev. Na
igrah tako kot ponavadi ne bo manjkalo športnih
aktivnosti, družabnih in miselnih iger, ustvarjalnih
delavnic ter sproščenega druženja otrok. Odpravili
se bomo tudi na kakšen krajši pohod, če nam
bo uspelo, pa se bomo osvežili tudi v sevniškem
bazenu.
Igre bodo potekale vsak delovni dan med 9.00
in 14.00 uro. Sama izvedba iger je tudi tokrat
brezplačna, saj jo podpirata MDDSZ in Občina
Sevnica, prispevek za malico je 3 EUR.
Prijave in informacije na tel. 041/77-22-45 oz.
e-naslovu: druzinski.center.sevnica@gmail.com,
(Damijan Ganc),.
Otroci, popestrite si zaključek počitnic z zabavnim
druženjem!

Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica
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delavnice v naravi, ki jih je organiziralo Kulturno
umetniško društvo Budna vas. Ob 14. uri so
se v gozdu, ki je last Musarjevih, pričeli zbirati
otroci različnih starosti, mlajši so pripeljali s
sabo tudi starše ali stare starše, da so jim
kasneje pomagali pri ustvarjanju. Po pozdravnem
nagovoru predsednice društva je vodja delavnic
Elena Sigmund razvrstila mlade ustvarjalce v
dve skupini. Mlajšim je pokazala enostavnejše,
starejšim pa malo zahtevnejše tehnike risanja.

fant. Ko
je bil star enajst let, je bil zelo jezen na svojega
očeta. Vsakokrat, ko je padel in se udaril, je oče
kričal nanj. Prisegel si je, da bo drugačen, ko sam
odraste. Lani, ko se je njegova mlajša sestra igrala
z drugimi otroki, je padla z gugalnice in si odrgnila
koleno. Koleno je bilo krvavo, fant pa je postal zelo
jezen. Hotel je zakričati: »Kako si neumna! Zakaj
si to naredila?«, vendar se je pravočasno ustavil.
Ker je vadil dihanje in pozornost, je jezo prepoznal
in se ni pustil ujeti vanjo.
Odrasli so dobro poskrbeli za njegovo sestro,
očistili rano in dali nanjo obliž, zato se je počasi
umaknil in predihaval svojo jezo. Naenkrat se je
spomnil, da je točno tak kot njegov oče. Rekel mije:
»Ugotovil sem, da bom jezo, ki je v meni, prenesel
na svoje otroke, če z njo ne bom ničesar naredil«.
Hkrati pa je videl še nekaj drugega. Videl je, da je bil
njegov oče verjetno prav tako žrtev, kot je on sam.
Seme jeze se je na očeta verjetno preneslo od
njegovih starih staršev. To je bil izjemen vpogled za
štirinajstletnega fanta, vendar ga je lahko dosegel,
ker je vadil pozornost. »Rekel sem si, da moram
nadaljevati z vajo, da bom lahko jezo preoblikoval
v nekaj drugega.« In čez nekaj mesecev je njegova
jeza izginila.

Vir.: avtor Thich Nhat Hanh

Ribe 2012 / Fish 2012

Pri mentorstvu so ji pomagali tudi člani likovne
sekcije. V hladni senci velikih dreves nam ni bilo
prav nič prevroče in otroci so ustvarili kar nekaj
likovnih izdelkov, ki so prav vsi vredni pohvale. Na
koncu so še oblikovali drevo prijateljstva, obesili
nekaj izdelkov na razstavo in se fotografirali za
spomin. Vsem, ki smo sodelovali pri pripravah in
pri samih delavnicah, je bilo prijetno toplo pri srcu,
ko so otroci ob odhodu spraševali, kdaj bodo spet
delavnice. Veseli smo, da smo polepšali nedeljsko
popoldne otrokom od blizu in daleč, prišli so tudi iz
Sevnice in Radeč. Upamo, da so bili vsi zadovoljni.

Spremljevalna
kulturno
umetniška
dogodka ob svetovnem prvenstvu mladih
ribičev
V naši občini smo gostili najboljše svetovne mlade
ribiče, njihove spremljevalce, trenerje, medije in
zato smo pokazali, da smo ustvarjalni, iznajdljivi,
delovni in se ob vsem tem tudi zelo zabavamo.

Magda Sigmund, predsednica
Kulturno umetniško društvo Budna vas

Foto: Pavel Perc

Na pobudo Jerce Šantej smo skupaj označili pot iz
centra Sevnice do prizorišča ribiškega prvenstva.
Vsak izmed udeležencev je na svojstven način
ustvaril ribico, ribo ali ribona, kot usmerjevalno
tablo. Z ustvarjenimi izdelki smo postavili največjo
ulično razstavo.

Foto: Pavel Perc

Teden pred kolonijo pa je ekipa Artilerija poslikala
hišico na parkirišču v Šmarju . V duhu ribic je hišica
simbolno najavila dogajanje na prvenstvu.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Grajska skrinja

Naravno zgodovinske zanimivosti Krmelja

Luža velika
Jutro je mirno,v zraku opojno,
luža velika kot ogledalo spokojno.
Žarkov prvih odseva še ni,
v morju življenja veliko cveti.
Izvabi me temna modrina
morja neskončnosti globina.
Jutranji hlad me tiho objame,
korak ob obali že me prevzame.
Po grebenih skalnatih se plazim,
osamljenega galeba tam opazim.
Iščem nevidno roko moči,
ki draži srce,da zjutraj ne spi.
Oster pesek se v stopala zajeda
in morja tisoč oči na obalo gleda.
Jaz pa tiho na skali sedim,
gledam v morje veliko, molčim.

KRMELJ

V dolini potoka Hinje, obdanega s
številnimi griči, znanimi po tem, da
tam vsako leto zraste čedalje boljši
cviček, leži kraj imenovan Krmelj. Ime
naj bi dobil po kmetu, ki je imel svojo
posest in mlin ob mostu čez Hinjo.
Kraj je izhodišče za pohodnike na nižje
okoliške hribe; Kamenško (475 m),
Aplejek (350 m), Stražberk (471 m) in
Vrhek (350 m).
Ko boste na sprehodu ob ribniku ali
pa nabirali gobe in se vam bo zazdelo,
da je še nekdo z vami, se nikar ne
ustrašite. To je le jamski rudniški
škrat Knapec. Sicer pa kraj na vsakem
RIBNIK
koraku spremlja duh preteklosti in dogodkov, ki so v Krmelju je manjše jezero, ki je nastalo zaradi
ga zaznamovali.
posledic dnevnega kopa v rudniku rjavega
premoga. Ribnik je hidrološki naravni spomenik.
Znan je po lepi legi z urejeno okolico z drevoredom
VHOD V RUDNIK RJAVEGA PREMOGA
priča o rudarski preteklosti naselja. Prvi izvirni topolov. Zanimiv je za ribiče in sprehajalce. Ob
podatki o začetku premogovnika v okolici lepem vremenu je prijeten kraj za piknike. Ob
današnjega rudnika segajo v leto 1809. Najprej ribniku je ribiška koča, ki jo lahko po dogovoru tudi
se je rudnik imenoval Šentjanski rudnik, po najamete.
osvoboditvi se je preimenoval v Krmeljski rudnik.
Pomenil je glavno materialno podlago za celotno STARI KAMNITI MOST
gospodarstvo kraja in glavni vir dohodka za čez reko Hinjo je bil del pomembne prometne
prebivalce bližnje in daljne okolice. Največji razcvet povezave, po kateri so vozili furmani iz Trsta v
je dosegel leta 1919 zaradi zgrajene železnice notranjost Slovenije. Zgrajen je bil kot del verige
do Trebnjega. Leta 1962 se je začela kriza na mostov v krajih Mirna, Bistrica, Sv. Rok, Krmelj
trgu premoga in tako je premogovnik istega leta in Boštanj.
prenehal delovati.

Zdaj tu me imaš,ti luža velika,
srce je moje odsev tebe le slika,
le vate zazrt je pogled mojih oči
in duša si moja črpa iz tebe moči.

Tanja Košar

Barka
Mirno počiva morje široko,
skrivnostnih poti,morje globoko.
Kot šipa prozorna je njega gladina,
vabi nas vse opojna modrina.
Barka počiva na njegovih rokah,
sanja viharje v nemirnih vodah.
Jadro ima zvito in trdno spi,
jambor se njen v nebo iskri.
Ob trup njen senca je izlita,
rib je jata pod njo varno skrita.
Ribic malih tam milijon lebdi,
v vodi hladni družbo dela ji.
Sivi galeb k obali prileti
obkroži barko,nanjo se spusti.
Nemirno okrog sebe gleda,
dolge ure na njej poseda.
Njeno leseno srce
objemajo morske vode.
In še na najbolj miren dan
nanjo misli kapitan.

LOKOMOTIVA

Postavljena v spomin na železnico, ki je bila speljana
v Krmelju leta 1908, po njej pa so prevažali potnike
in tovor. Železnico so zaprli leta 1997.

GRAŠČINA

je bila zgrajena konec 19. stoletja. Svoje ime je
dobila zaradi velikosti in značilne arhitekture. Bila
je stanovanjsko poslopje, v katerem so imeli svoja
stanovanja lastniki premogovnika. Zdaj so v njej
muzej izgnancev in najemniška stanovanja.

STARA OSNOVNA ŠOLA

je bila zgrajena leta 1927. V njej je bila nekoč
bolnišnica. Med 2. svetovno vojno je bila stavba
požgana, vendar so jo po koncu vojne obnovili. Od
leta 1984 poteka v njej šolski pouk.

ŽELEZNI KIPI,

katerih načrte so pripravili trije japonski umetniki,
izdelala pa jih je Metalna v drugi polovici 20.
stoletja.
Če utegnete, izkoristite priložnost in se podajte
v te kraje, kjer se še tako zahteven obiskovalec
ob prijaznosti domačinov počuti domače ter se
RUDARSKI VOZIČEK
ali hunt je ob cesti v Krmelju postavljen v spomin vsekakor rad vrača.
na rudnik rjavega premoga. Takšne vozičke so
Vir: Vodniška mapa Krmelja
rudarji uporabljali za prevoz premoga.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Tanja Košar

Morja objem
Ostri zrak v nos prodira
tako močno,da zaboli,
pogled na morje se odpira
medtem,ko avto še drvi.
Rahla sapa morje kodra,
sivih pen vse valovi.
Oči umirja barva modra
a krajina siva spi.
Le tu in tam še palmovec
med kamenjem zeleni,
morda osamljeni borovec
stoji med gručo z vikendi.
Ko prvi sončni žarek vstaja,
že vročina k tlom tišči,
razbeljenih skal,nikjer ni kraja,
ki sonce ga ne razžari.
Sivih galebov glasni kriki
odmevajo v morski raj.
Morje v objem svoj krasni
vabi vedno le nazaj.

Tanja Košar

Avgust 12
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Šport in rekreacija

Letovanje na morju
Gimnastičnega društva
Sevnica

Plavalni tečaj

Sevniški kolesarji
na obisku Kozjanskega
in Hrvaškega Zagorja

Športna zveza Sevnica je s sodelovanjem KŠTMja in zavarovalnice Triglav organizirala 5 dnevni
plavalni tečaj na bazenu v Sevnici. Plavalni tečaj je
potekal v mesecu juniju, udeležilo se ga pa je 12
Gimnastično društvo Sevnica je po nekaj letih zopet
Kolesarsko društvo Sevnica je od 5. do 8. julija
otrok in 2 starejši osebi.
organiziralo letovanje na morju za svoje vadeče.
organiziralo vsakoletni tradicionalni večdnevni
Učitelj plavanja pa je bil Goran Brečko. Bodočim
kolesarski izlet. 14 članov in članic društva se
plavalcem pa želimo veliko mokrih užitkov.
je letos s kolesi podalo na obisk Kozjanskega in
Hrvaškega Zagorja.

Dekleta so se 8. julija odpravila na slovensko
obalo, natančneje v Pacug, kjer so se nastanila v
naselju podjetja Inkos Krmelj.
Teden kopanja, iger v vodi in na kopnem so si
popestrile še s treningi, saj se že pridno pripravljajo
na nastop ob 100-letnici sokolstva v Sevnici, ki bo
v začetku novembra. Vrnila so se v soboto, 14.

Matjaž Koritnik

PLAVALNI TEČAJ
na
BAZENU SEVNICA
od ponedeljka,
Prijave:
6. 8. dalje 041 / 516-344,
Matjaž

julija, z obilico lepih spominov na vroče poletne
dni in prijetno preživete večere ob slovenskem
morju. Glede na uspešno izvedeno letovanje smo
prepričani, da bomo podobne počitnice ponovili.
Naše naslednje celotedensko druženje pa bodo
gimnastične priprave konec avgusta. Za izvedbo
gre zahvala Tini in Meliti Sebanc, Nuši Janežič, Čeprav večina športnih klubov vsaj v mesecu
juliju nima rednih treningov, pa imajo vsi športniki
Olgi Knez in Sari Bizjak.
pripravljene programe za aktivni odmor.
Borut Bizjak Poleg nekaterih članov Rokometnega kluba
Sevnica so se nam v Fitnes studio pridružili:

Priznani športniki
vadijo v fitnesu tudi poleti

www.sportna-zveza-sevnica.si

reprezentantka v nogometu ter občinska
športnica leta Kristina Erman, odbojkarski
reprezentant in občinski športnik leta Andrej Flajs,
rokometaši Matjaž Mlakar, Aleš Sirk, Matej Flajs,
Alen Dražetič …, reprezentant v futsalu Sebastjan
Drobne. Stalno pa z nami vadi Robi Titovšek, ki je
v dvojicah na nedavnem evropskem prvenstvu v
speed badmintonu osvojil srebrno kolajno.
Vrhunski športniki se zavedajo pomembnosti
redne vadbe, saj nekajtedenski premor lahko
naredi veliko škode njihovi težko pridobljeni moči,
kondiciji in hitrosti.

Estera Savić - Bizjak

Avgust 12

Vir: KD Sevnica

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA
PRVOMAJSKA CESTA 15, SEVNICA

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
oddaja v najem poslovni prostor v pritličju
poslovnega objekta na naslovu Prvomajska
cesta 15, Sevnica, v izmeri 49,25 m2, ki se
nahaja v centru mesta Sevnica, in sicer:
Najemnina ne vključuje obratovalnih
stroškov. Najemno razmerje se sklepa za
obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora
KŠTM Sevnica izvesti postopek javnega
zbiranja ponudb.

Matej Flajs
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Prvi dan je sevniške kolesarje pot vodila preko
Planine, Gorice pri Slivnici, svetega Štefana,
Tinskega, Ločneca, Šmarja pri Jelšah, Spodnjih
Mestinj in Podčetrtka do mesta dvodnevne
nastanitve na prijetni domačiji Haler v Olimju.
V petek je sledilo kolesarjenje po Hrvaškem
Zagorju, sprva tik ob meji do Miljane in nato proti
dvorcu Veliki Tabor. Po prijetnem spustu mimo
vasi Zagorska Sela ob zapuščeni železniški progi
Kumrovec–Imeno je sledil obisk Kumrovca. Nato
so kolesarili preko mejnega prehoda Bistrica ob
Sotli, Polja ob Sotli in Imenega do Olimja. Sledil
je krajši popoldanski počitek in obisk golf igrišča
Amon.
Naslednji dan je sledil povratek proti Sevnici, in
sicer skozi kraje Imeno, Virštanj, Lesično, Kozje,
Kostanjevico, Veliki Dol, Brestanico ter po poti ob
levem bregu reke Save v domačo Sevnico.
Udeležencem bo izlet v sončnem vremenu in
tradicionalno prijetnem vzdušju še dolgo ostal v
lepem spominu.

Podrobnejši podatki in informacije:
KŠTM Sevnica, Petra Biderman,
07 81 61 073; 051 680 284.
Ogled poslovnega prostora
je možen po predhodnemu dogovoru.

Šport in rekreacija

Robert Lendaro
štirikratni državni prvak
V Celju je 23. in 24. junija potekalo državno
prvenstvo veteranov Slovenije. Oba dneva je
nastopil tudi Sevničan Robert Lendaro, ki je osvojil
kar štiri naslove državnega prvaka M40. Prvi dan
je nastopil na 400 in 1500 m, drugi dan pa na
800 in 5000 m, kjer je bil prav tako nepremagljiv.
Oba dneva je nastopila tudi Vanja Lendaro, ki je
osvojila tri srebrne medalje in en naslov državne
prvakinje.
V Mariboru je isti vikend potekalo državno
prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, oba
dneva je tekmoval Klemen Lendaro, ki je v teku
na 1500 m izboljšal svoj osebni rekord ter osvojil
10. mesto, na 3000 m pa je osvojil 7. mesto. Na
3000 m je nastopila tudi Sara Karlovšek, ki je
osvojila 6. mesto.

AK Sevnica

Sevniški atleti
uspešni na tekmah

13. evropsko
mladinsko prvenstvo v
amaterski radiogoniometriji
			
Amatersko
radiogoniometriranje,
popularno
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin in so razporejeni v več kategorij. Tekmovalci
s posebnimi sprejemniki odkrivajo več skritih
oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni razdalji
od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec je
tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno
število oddajnikov, odvisno od kategorije.
V litovskem kraju Siauliai je od 11. do 14. julija
potekalo evropsko prvenstvo.
Iz posavskih radioklubov so se v mladinsko
reprezentanco uvrstili Tadej Tihole (Sevnica), Jure
Zelič (Sevnica) ter Blaž Hrvatin(Krško).
REZULTATI: 6. mesto Tadej Tihole (Sevnica),
10. mesto Jure Zelič (Sevnica), 24. mesto Blaž
Hrvatin (Krško). Slovenija pa je osvojila ekipno 4.
mesto, kar je do sedaj najboljša mladinska državna
uvrstitev.
73 ali radioamaterski lep pozdrav!		

ARG Posavje – Jani Kuselj
V Šmarjeških Toplicah je potekal že 17. tek. Na 300
m je zmagala Ajda Slapšak pred Živo Slapšak. Na
2 km dolgi progi je v absolutni konkurenci zmagala
Klara Zakšek, 4. je bila Urška Krašovec in 5.
Brigita Karlovšek. Pri fantih je na 2 km absolutno
zmagal Sine Karlovšek, 5. mesto pa je dosegel
Klemen Sladič. Na 10 km je slavila Karin Gošek,
4. pa je bila Sara Karlovšek. Pri fantih si je 11. Na veteranskem srečanju, ki je bilo 26.5.2012 na
mesto pritekel Nik Rantah, Dušan Krašovec si je Raki so sevniški veterani za 61 krogov ugnali ekipo
pritekel 27. mesto, Boštjan Sladič pa je končal na zasledovalcev.
46. mestu.

Prepričljiva zmaga
sevniških strelskih veteranov

Javni poziv
za uporabo Športne dvorane Sevnica (pri OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
in Športnega doma Sevnica
PREDMET POZIVA:
1. oddaja večnamenskega športnega objekta
oz. prostorov v Športni dvorani Sevnica, na
Trgu svobode 42 (pri Osnovni šoli Sava Kladnika
Sevnica).
- termini med tednom: od 14.30 do 22.00
- termini ob vikendih: od 9.00 do 22.00
(tekme, turnirji).
2. oddaja večnamenskega športnega objekta
oz. prostorov v Športnem domu Sevnica, na
Prvomajski ulici 15/a v Sevnici
- ponedeljek - petek: od 8.00 do 22.00
- sobota: od 9.00 do 20.30.
Nudimo vam redni ali občasni najem.
ROK PRIJAVE
Uporabniki morajo svojo prijavo oddati najkasneje
do petka, 10. avgusta 2012.
INFORMACIJE
- Matjaž Koritnik, 041/516-344;
matjaz.koritnik@kstm.si;
- Petra Biderman, 051/680-284;
petra.biderman@kstm.si .
Več info: www.kstm.si.

BAZEN SEVNICA
SEZONSKE KARTE
v avgustu:

- 50 %

Info: Matjaž, 041/516-344

Dve posavski medalji v
racketlonu na Dunaju
Na mednarodnem racketlon turnirju na Dunaju v
začetku julija so nastopili trije člani Squash kluba
Za Sevničane so nastopili Marko Črnič, Miroslav
igRaj Sevnica in v močni konkurenci osvojili dve
Markovič, Ivan Kaligaro, Drago Jaklič, Franci Selak
medalji. V elitni skupini sta tako Primož Gajšek in
in Marjan Slapšak.
Damir Škerl osvojila 2. in 3. mesto, Tomaž Čampa
29. junija je postal absolutni zmagovalec 2.
pa 7. Za vse je bil v turnirskem sistemu premočan
brežiškega teka s Primožem Kozmusom na 3,5
km Sevničan Klemen Lendaro, ki je absolutno
zmagal na tem teku tudi lansko leto. Absolutno
drugo mesto je pripadlo Robertu Lendaru, tretje
pa mlademu Niku Rantahu. Na 3,5 km je tekla tudi
Janja Košar, ki je bila 6.

BAZEN SEVNICA

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

torek, sobota:
vodne igre

četrtek:
animacija za otroke

dopoldanske, popoldanske,
družinske, študentske,
V Kopru je 7. in 8. julija potekalo odprto državno
prvenstvo za člane, ki sta se ga udeležila tudi sezonske, prenosne karte.
Robert Lendaro in Alenka Radej. V soboto sta oba
nastopila na 5000 m, Robert je osvojil 7. mesto,
Alenka pa 6. V nedeljo je Robert tekel še na 3000
m, kjer je osvojil 13. mesto.

AK Sevnica

Cena kart
že od 2,00 € dalje.
Nakup
na blagajni bazena.

041-516-344, www.kstm.si

prvi nosilec in 44. s svetovne lestvice Thomas
Wagner, ki je v vseh treh tekmah proti Slovencem
tesno zmagal šele v tenisu. Ti rezultati bodo tri
posavske racketlonce že postavili na rob najboljše
svetovne stoterice, kar zagotovo predstavlja
izjemen uspeh posavskih igralcev. Pri racketlonu
gre za loparski mnogoboj, v katerem nasprotnika
igrata namizni tenis, badminton, squash in tenis,
zmaga pa tisti, ki v vseh disciplinah skupaj zbere
več točk. V Sloveniji se na omejenih prostorskih
zmogljivostih s tem mnogobojem ukvarja nekaj
manj kot sto igralcev. Več o racketlonu v Sloveniji
poiščite na: www.igraj.org/racketlon.

Squash klub igRaj Sevnica

Avgust 12
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Utrip življenja

Vseslovenska
humanitarna akcija

27. spominski pohod na Triglav

»Peljimo jih na morje 2012«

Letošnjega, 27. tradicionalnega spominskega
pohoda na Triglav, od 5. do 7. julija, smo se iz OZVVS
Sevnica udeležili štirje pohodniki, in sicer Fanika in
Jože Zemljak ter Ivan in Cvetka Biderman.

Rdeči križ Slovenije letos že peto leto zapored
organizira vseslovensko humanitarno akcijo
»Peljimo jih na morje!«, namenjeno zbiranju
prostovoljnih finančnih prispevkov za brezplačno
letovanje otrok in starostnikov iz socialno
ogroženih sredin.
Z izvedenimi akcijami v letih 2008 -2011 je Rdeči
križ Slovenije s prostovoljnimi prispevki fizičnih in
pravnih oseb uspel zbrati skupaj 647.854 EUR,
ki jih je prispevalo 28.215 darovalcev. S pomočjo
zbranih sredstev je Rdeči križ Slovenije na morje,
v Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa
Slovenije Debeli rtič in v Mladinsko počitniški dom
Frankopan v Punatu na Krku, odpeljal 1.811 otrok
in 480 starejših.
Otroci in starostniki iz socialno ogroženih sredin,
ki jim je omogočeno tedensko brezplačno letovanje
na morje prihajajo iz celotne Slovenije.
Rdeči križ Slovenije vključuje v brezplačna letovanja
otroke in starostnike iz socialno ogroženih sredin
na osnovi sodelovanja s 56-timi območnimi
združenji Rdečega križa, le-ta pa se povezujejo s
svojimi lokalnimi Centri za socialno delo, socialnimi
službami na šolah in drugimi strokovnimi službami,
ki delujejo na lokalnem nivoju ter seveda s svojimi
prostovoljci, ki so vpeti v prostovoljno delo po
krajevnih organizacijah Rdečega križa. Na ta način
območna združenja Rdečega križa zagotovijo
otroke in starostnike, ki so najbolj potrebni
vključitve v brezplačen program letovanja.
Cilj vseslovenske akcije »Peljimo jih na morje
2012«, ki bo potekala od 16.5. do 30.9.2012,
je zbrati sredstva in na morje odpeljati vsaj 500
otrok in 100 starejših iz socialno šibkih sredin.
Akcijo podpirajo tudi Telekom in Simobil z
brezplačnim SMS storitvami, večina bank in Pošta
Slovenije, ki za prostovoljne prispevke ne bodo
obračunavali provizije ter seveda različnim mediji
z brezplačnim oglaševanjem.
Darovalci lahko prispevajo z UPN obrazcem
na račun številka 03100 1234567891, sklic
937030, pošljejo SMS z besedo MORJE na številko
1919 in prispevajo 1,00 EUR, pošljejo SMS z
besedo MORJE5 na številko 1919 in prispevajo
5,00 EUR ali pokličejo na brezplačno številko 090
933 088 in prispevajo 1,25 EUR.

Recepti
Zelena solata s peso
Polovico glave zelene solate
1 manjša rdeča pesa,
malo oljčnega olja,
malo mlete kumine,
sok polovice limone,
sol
Natrgamo očiščene liste solate. Peso olupimo
in na drobno naribamo na solato.
Pripravimo preliv in vmešamo v solato.

Na pot smo se podali v četrtek z Rudnega polja
na Pokljuki. Večji del poti nas je spremljala nevihta
s točo, planinsko cvetje pa nam je dajalo zagon.
Z dobro voljo in vztrajnostjo smo prispeli do
Vodnikovega doma, se tam posušili in prenočili.
V petek, v zgodnjih jutranjih urah, smo nadaljevali
pot proti Kredarici in vrhu Triglava. Vsem štirim je
uspel vzpon na vrh, ob Aljaževem stolpu pa smo
naredili skupno fotografijo. Srečno smo sestopili
na Kredarico. Popoldne smo se udeležili proslave
pred Triglavskim domom. V soboto smo se vrnili na
Pokljuko, kjer je bila sklepna prireditev s slovesnim
sprejemom 600 pohodnikov s spominskega
pohoda na Triglav. Tam so bili člani ZB za vrednote
NOB Sevnica, za katere je bil organiziran avtobusni
prevoz. Slavnostni govornik na prireditvi je bil
Milan Kučan.

Cvetka Biderman

Praktični nasveti
Priprava domače protibolečinske kreme

Naberemo pest rožmarina, pest majarona in pest
mete. Vse nasekljamo.
V ponvi stopimo 10 dag neslane svinjske masti,
10 dag čebeljega voska, dodamo nasekljane zeli
in nato na nizki temperaturi cvremo 10 minut.
To mešanico pustimo nekaj časa, da se ohladi,
dodamo nekaj kapljic propolisa, nato pa stisnemo
skozi gazo in poskušajmo dobiti skozi čim več zeli.
Shranimo v čistih kozarčkih na hladnem prostoru.
Mazilo je dobro za utrujene noge, za vsako drugo
bolečino in pomirja po piku insektov.

Soda bikarbona je vsestransko uporabna

V posodo, kamor odlagamo biološke odpadke, na
dno posujemo sodo bikarbono, da ne smrdi.
Umivanje sadja, zelenjave in igrač: liter vode in žlica
sode bikarbone, v nje pa operite agrume in drugo
sadje, ki ga prinesete iz trgovine. Tudi otroške
igrače je treba oprati, čeprav so nove.
S sodo bikarbono očistimo hladilnik, pečico,
Vsem darovalcem se Rdeči križ Slovenije vnaprej
štedilnik, dodamo jo v pomivalni in pralni stroj, je
zahvaljuje za dobrosrčnost in podporo, v imenu
pa tudi dobro čistilo za preproge in oblazinjeno
vseh , ki jih bomo peljali na morje.
pohištvo.

Peljimo jih na morje!
Veliko otrok letos ne bo šlo na morje. Pomagajmo jim.
Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin
na letovanje na Debeli rtič in Punat. Pridružite se akciji in darujte tudi vi!

Breskov kolač
500 g puste skute,
12 dag margarine,
15 dag sladkorja,
1 vanilin,
3 jajca,
ščep soli,
4 žlice zdroba,
0,5 vaniljevega pudinga,
sveže breskve
V skledi zmešamo sladkor, margarino, vaniljev
sladkor, rumenjake, skuto, pudingov prašek in
zdrob.
Iz beljakov naredimo sneg, dodamo sol in nato
umešamo v pripravljeno maso.
Pekač obložimo s papirjem za peko, vanj
vlijemo maso in po masi položimo rezine
breskev ali marelice.
Pečemo 45 minut pri 175 stopinjah.
Če želimo, lahko kolač premažemo še z
marelično marmelado.
Ponudimo mlačno ali hladno.
Pripravila:

Cvetka Jazbec

Brezplačna objava

Vir: RKS

Ta solata je bogat vir vitaminov, rudnin in
antioksidantov.

Več o akciji tudi na spletni strani: www.rks.si/morje

Telekom Slovenije in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije.
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Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Oglasi

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.

VSAKO JUTRO NA RADIU CENTERroke! in sedmine,
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LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 106.4★NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3★ZA 88.2★AJ 106.9
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Razvedrilo

VICOTEKA
Tinček in pes
Tinček si je močno želel psa.
Za rojstni dan so mu ga starši le podarili. Pes
je bil zelo velik, zato ga je Tinček nekaj časa
preplašeno gledal, potem pa vpraša:
Ali ste dali zdaj psa meni ali mene psu?

Očka in sin
sin: očka, a ti si vozil avto že pred poroko?
očka: da sin.
sin: kdo te je pa takrat učil voziti, ko še ni bilo
mamice?

Pes
Se vozijo v vlaku moški, ženska ter pes.
Čez čas reče gospa moškemu naj umakne
psa, ker ji leze bolha po nogi.
Moški reče:
REKS!!! PRIDI SM, GOSPA MA BOLHE!!!

IZREK ZA LEPŠI DAN
Ljudje, razpotegnimo obraz v prešeren nasmeh
in dobro počutje nam naj polepša vsak dan v
tednu. Od ponedeljka do nedelje.
Vsak teden znova in znova…

Uganki za brihtne glavce
1.
Poje, vriska, joče, stoče,
koder hoče se podi,
okrog vogla priropoče, šipo ubije in zbeži.
2.
V noči mož ne bo počival, kaj bo delal, kaj bo
delal? Bo mar šival? Igle je zapičil v suknjo. Si
bo z njimi krpal luknjo?

Rešitev julijske križanke je: BAZEN SEVNICA.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Ignac Farkaš, Zgornje Vodale 72, 8295 Tržišče,
2. nagrada: Januš Rohtek, Orehovo 48, 8290 Sevnica
3. nagrada: Dragica Zupanc, Glavni trg 17, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec AVGUST:
1. nagrada: 2 vstopnici za bazen Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: športna torba, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
3. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Rešitev: Marko je bil plešast.
Izžrebanki: 1. Taja Kralj, Drožanjska 79, 8290 Sevnica
2. Cvetka Popelar, NHM 8, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Ob katerem potoku se nahaja žaga na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Okrasek se nahaja na Lovrencu v cerkvi, ki je posvečena Sv. Lovrencu.

do 15. avgusta 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

22

Avgust 12

Pravilnih rešitev ni bilo.

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Oglasi

Strešne kritine

AKCIJE

2

od 5,84 €/m
do 17 %
popusta
veè kot
43 %
popusta

Strešna okna

na doloèene modele

Izolacija

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

Avgust 12
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

