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Intervju
Katarina Simončič, Boštanjčanka, zaposlena v Kleti Krško.
vin, je unikatna, kar prepoznavajo številni vinski
poznavalci doma in tudi v tujini. Zdaj pa je na nas
vinarjih, da izkoristimo te priložnosti in jo kupcem
predstavimo v pravi podobi ter zagotavljamo
najvišjo raven kakovosti. Tu imajo zelo pomembno
vlogo gostinci, zato cenim in spoštujem vse, ki
v naših krajih v svojo ponudbo uvrščajo vina in
kulinariko z našega lokalnega območja
S katerimi načini in ukrepi bi modri frankinji
povečali kakovost, prepoznavnost in uporabo v
gostinstvu, lokalni preskrbi?

Klet Krško je postala absolutna zmagovalka
(prvakinja) na mednarodnem ocenjevanju vin, 7.
festivalu modre frankinje, ki je potekal v Sevnici
septembra lani. Na njem so ocenili 116 vzorcev
modrih frankinj iz štirih držav. Kaj vam ta naziv
pomeni?

Kako ste doživeli 7. festival modre frankinje?
Festivala modre frankinje v Sevnici se kot
predstavnica Kleti Krško udeležujem že od vsega
začetka in naj omenim, da obiskujem številne vinske
dogodke doma in v tujini. Ta festival je organiziran
na visoki ravni, zato vse čestitke KŠTM Sevnica,
ker se vsa ta leta izpopolnjujejo, nadgrajujejo in
uresničujejo želje in interese obiskovalcev ter tudi
nas vinarjev in preostalih ponudnikov.
Na našem razstavnem prostoru je bilo zelo
živahno, kot se za takšen dogodek seveda spodobi.
Še posebno smo bili veseli udeležbe in podpore
naših zvestih članov Kluba ljubiteljev Vinske kleti
Krško, ki so ob prejemu odličij z nami delili lepe
trenutke.

Ekipa Kleti Krško je vsekakor ponosna in
počaščena ob laskavem nazivu prvakinje –
absolutne zmagovalke na 7. festivalu modre
frankinje v Sevnici, saj smo z letnimi pridelki okoli
100.000 litrov skoraj vodilni pridelovalec našega
''žametnega vina Posavja''. Potrditev stroke v
mednarodni sestavi, da je bila modra frankinja
premium letnik 2015 ocenjena najvišje in takoj
na drugem mestu modra frankinja prestige letnik
2011, kaže, da tehnološke postopke v vinogradu
in kleti izpolnjujemo z visokimi standardi kakovosti.
Naziv pomeni potrditev dobrega dela in je hkrati Ima modra frankinja kot vino potencial za razvoj?
izziv ter priložnost za izboljšave, saj se je treba
ves čas prilagajati zahtevnemu trgu in upoštevati Modra frankinja je gotovo vinska sorta, ki lahko
nove smernice.
daje ''velika'' vina. Res pa je, da gre za vino, ki v
svetu ni znano, morda ravno zato, ker je nimajo
Francozi. Prepričana sem, da bi bila vpisana v vrh
S katerimi dejavnostmi se ukvarjate in katera vina vinskega zemljevida, če bi bila njihova. Smo pa
pridelujete?
lahko toliko bolj ponosni, ker so nemški stokovnjaki
novembra lani objavili strokovne študije, v katerih
Klet Krško ima tradicijo od leta 1928, prihodnje je genetsko potrjeno, da gre za avtohtono
leto pa bomo praznovali 90. obletnico ustanovitve slovensko sorto. Zanimiva je zato, ker je posebna,
prve Vinarske zadruge v Kostanjevici na Krki, kjer ni uniformalen tip italjanskih in tudi ne francoskih
so bili naši začetki.
V sedemdesetih letih se je klet zaradi premajhne
zmogljivosti preselila na današnje območje
Leskovca pri Krškem. Tam pod oboki čudovite
stare grajske kleti (ki je bila nekoč last grofov
Auerspergov) kletarimo vino cviček ptp in hkrati
na lokalnem območju povezujemo več kot 230
vinogradnikov in njihovih družin v naše podjetje
Kmečka zadruga Krško, z. o. o. Gradimo na
tradiciji, večletnih izkušnjah, dobrem poznavanju
dolenjskih značilnosti in sodobnih tehnologij, kar
zagotavlja, da je klet opazna ponudnica vin najvišje
kakovosti in hkrati vodilna pridelovalka vina
cviček ptp. Poleg tega na lastnih vinogradniških
površinah na Sremiču pridelujemo vrhunska vina,
kot so modra frankinja, zeleni silvanec, beli pinot,
chardonnay, sauvignon, laški rizling normalnih
trgatev in tudi predikate. Najpomembnejša
blagovna znamka Kleti Krško je gotovo cviček ptp
z značilno rdečo etiketo z motivom stare grajske
kleti, Slovenci pa ga dobro poznajo. Vse postopke
v kleti opravljamo skladno s predpisi certifikata
kakovosti ISO 9001:2015 in mednarodno
priznanim standardom v živilski industriji HACCP.
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Za izboljšanje celotne verige se je treba vrniti
''h koreninam'', kamor najprej spadata pravilna
selekcija in odpiranje trsnih cepljenk za posamezne
vinorodne lege, sledijo vsa dela v vinogradu,
vključno z odbiro zdravega grozdja, kar je prvi
pogoj za pravilne fermentacije. Pomembno vlogo
vinogradnika nato nadaljuje kletar in ko so vsi
postopki dovršeni, lahko govorimo o ukrepih, ki so
omogočali izboljšave za kakovost vina … Potem
pa smo nekako šele ''na začetku'', saj pravimo, da
najboljše vino ni tisto, ki dobi zlato medaljo, temveč
najbolje prodano in plačano vino. Ko bo tako, bom
s ponosom rekla, da sta naša frankinja in cviček
najboljša, zdaj pa samo vem, da sta.
Dejstvo je, da vse promocije pripomorejo k
boljšemu poznavanju in potencialno večjemu
povpraševanju po modri frankinji. Projekt,
poimenovan Modra frankinja – žametno vino
Posavja, ima za prepoznavnost tega vina največ
zaslug, zato bomo tudi v prihodnje podpirali skupno
sodelovanje. Le povezovanje je namreč tisto, kar
nas dela močnejše in uspešnejše.
Kakšni so vaša vizija in načrti za prihodnost?
Pred kratkim smo posodobili celostno podobo
za ponudbo z novimi etiketami in linijami (classic,
premium, prestige).
Zavedamo se, da smo dobri, želimo biti še boljši,
naša vizija in poslanstvo sta, da ohranjamo
največje cvičkovo domovanje in pridelujemo
najboljša posavska vina.
Načrtov za prihodnost je veliko, vendar se kot
zadruga, ki uresničuje širše interese, vedno
odločimo za nekoliko varnejšo pot, čeprav je na
prvi vtis manj sodobna. Pravijo, da se moraš, če
želiš biti najhitrejši, na pot podati sam. Če želiš
priti najdlje, moraš na pot skupaj z ekipo, ki ji
zaupaš. Prepričana sem, da bomo na njej še dolgo
skupaj.

Pogovarjal se je: Rok Petančič

Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Kadar človek naloge ne more opraviti sam, ker
ta presega njegovo znanje ali kompetence, je
še kako pomembno, kakšne ljudi ima okoli
sebe. Predvsem pa to, ali se ti ljudje sploh
želijo vključiti, ali imajo ustrezno znanje,
energijo in so usmerjeni v isti cilj.
Pru delu v skupini so zelo pomembni
komunikacija, razdelitev del in nalog,
spoštovanje in razumevanje. To je še posebno
izrazito takrat, ko kaj ne gre po načrtu, ko
je treba najti druge poti in orodja za dosego
ciljev. Ključna pa sta strpnost in pripravljenost
na pomoč ter prevzem dela, ki mogoče niti ni
naloga, ki ti je bila dodeljena na začetku.
Ob tem je vsako mnenje še kako dragoceno.
Vsaka nova ideja lahko prinese nove poglede,
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pristope, mogoče celo razvoj novih idej.
Rezultat pa je delo skupine, in ne posameznika
ne glede na to, kolikšen je bil posameznikov
prispevek.
Bolj ko so različni posamezniki v skupini, več
truda je potrebnega pri usklajevanju, iskanju
skupnih dogovorov in rešitev. Je pa zato
lahko tudi rešitev zelo kreativna in verjetnost
učinkovite rešitve zelo velika.
Ne bojmo se drugačnosti in ne podcenjujmo
nikogar.
»Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je
zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za
druge.« Lewis Carroll

Mojca Pernovšek

intervju
iz grajske skrinje
občinske strani
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mladina
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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 6.750 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 M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
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 KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p.,
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 avgusta 2017, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 7. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

BAZEN SEVNICA
JULIJ - AVGUST
ponedeljek - nedelja
8.00 - 19.00
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Občinske strani
Praznik
Krajevne skupnosti Tržišče
Krajevna skupnost Tržišče je konec maja z
osrednjo prireditvijo zaznamovala krajevni praznik.
Praznično in veselo vzdušje je v domačo kulturno
dvorano prinesel zelo raznovrsten in bogat
kulturni program, v katerem so svoje glasbene in
plesne talente pokazali: otroški in mladinski pevski
zbor Osnovne šole Tržišče, šolska plesna skupina,
citrarka Nuša Štih in čelistka Ajda Jamšek, pevci
Društva vinogradnikov Malkovec, Ljudske pevke s
Telč in Mlade žurerke.
Srečanje gospodarstvenikov na sevniškem gradu

23. redna seja
občinskega sveta
Na sevniškem gradu je 24. maja potekala 23.
redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.
Člani sveta so sprejeli predlog sklepa o soglasju k
določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve Pomoč družini na domu za leto 2017.
S subvencijo Občine Sevnica je uporabnikom
zagotavljena nižja cena in tako sledi smernici
povečevanja deleža storitve pomoči na domu
v primerjavi z vključevanjem v institucionalno
varstvo. Za uporabnike storitve ostaja cena
enaka.
Sprejet je bil predlog Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
komunalnega prispevka mladim družinam za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v občini
Sevnica. Ker zakon o prostorskem načrtovanju v
delu komunalnega prispevka ne pozna posebnih
olajšav za mlade družine, je Občina Sevnica to
uredila že leta 2014 s posebnim občinskim
pravilnikom. Občinski svet je sprejel sklep, da
kot mlada družina šteje družina z najmanj enim
otrokom, v kateri vsaj eden izmed staršev ni
star več kot 35 let ne glede na starost otrok, in
življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim
ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj
en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o
komunalnem prispevku.
Zaradi v zaključnem računu preteklega leta
ugotovljenega presežka in spremenjene dinamike
pridobivanja v tekočem proračunu načrtovanih
investicijskih virov je bil pripravljen in sprejet Odlok
o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto
2017. Člani sveta so se na seji seznanili z razpisom
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
za pripravo projekta umestitve atletske steze s
tribunami na območju načrtovanega sevniškega
stadiona.
Poročilo junijske seje občinskega sveta
objavljeno v prihodnji številki Grajskih novic.

Podjetja se prilagajajo svetovnim smernicam in
konkurenci, nujno pa je proaktivno sodelovanje z
domačim okoljem v luči odgovornosti do občanov
in okolja. Javne državne in lokalne službe pa
morajo skrbeti za ustrezno infrastrukturo,
prilagajanje kadrovskih potencialov in ustrezno
usmerjanje izobraževanja, ustrezno stanovanjsko
politiko in splošno raven kakovosti bivanja, od
dobrih zdravstvenih storitev in socialne varnosti
do prijetnega družbenega okolja.
Dobrim smernicam na področjih gospodarske
rasti in stanja zaposlovanja v sevniški občini sta
pritrdila Martin Novšak, predsednik upravnega
odbora Gospodarske zbornice Slovenije, Območne
zbornice Posavje-Krško, in Saša Mohorko iz
sevniške območne službe Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje.
V luči velikega pomena zagotavljanja kadrov v
domačem okolju je predstavitev Srednje šole
Sevnica in programov podal ravnatelj Matjaž
Prestor. Gostja dogodka je bila tudi izvršna
direktorica Ameriške gospodarske zbornice
Slovenije Ajša Vodnik. Navzočim je predstavila
delovanje zbornice, možnosti sodelovanja tudi
sevniških podjetij z zbornico in tako vzpostavljanja
stikov z ameriškim gospodarskim okoljem.

Sprejem
pred zaključkom šolskega leta
Po vsakoletni tradiciji so se z županom Srečkom
Ocvirkom ob koncu šolskega leta srečali
najuspešnejši učenci in učenke vseh sedmih
osnovnih šol sevniške občine – OŠ Blanca, Boštanj,
Krmelj, Ane Gale Sevnica, Sava Kladnika Sevnica,
Milana Majcna Šentjanž in Tržišče ter Glasbene
šole Sevnica.

Prejemniki priznanj
z županom Srečkom Ocvirkom in predsednikom
Krajevne skupnosti Tržišče Janezom Virantom

Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne
skupnosti Janez Virant in župan Srečko Ocvirk,
predstavila krajevne in občinske naložbe,
se zahvalila za dobro sodelovanje vsem
soustvarjalcem prijetnega bivanjskega okolja
in poudarila, da vsak posameznik z dobrimi
odnosi in družbenim udejstvovanjem pomembno
pripomore k izboljšanju kakovosti bivanja. Ob
povezovanju moderatorke Magde Flajs sta nato
podelila priznanja za dolgoletno in predano delo na
področju družabnega udejstvovanja, društvenih
dejavnosti, prostovoljstva in prepoznavnosti
domačih krajev Štefki Lenič, Olgi Majcen, Toniju
Janežiču in Marjanu Dirnbeku.
Obiskovalci so si v bližnjem gasilskem domu
po prireditvi ogledali razstavo. Ta je izbrano
prikazala pestro, 15-letno kronologijo delovanja
Turističnega društva Tržišče.

Na obisku mlada pisateljica
Ob svetovnem dnevu mladinske književnosti v
aprilu je domačinka, mlada pisateljica Tamara
Špan, v Knjižnici Sevnica predstavila svoj knjižni
prvenec Nore, ali samo zaljubljene?! Talentirana
literarna ustvarjalka, učenka Osnovne šole
Boštanj, je priznanje za svoje literarno ustvarjanje
pred kratkim prejela tudi od Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

bo

Srečanje gospodarstvenikov
Župan Srečko Ocvirk in Oddelek za gospodarske
dejavnosti Občine Sevnica sta na srečanje na
sevniškem gradu povabila gospodarstvenike,
ki delujejo na območju sevniške občine.
Župan je predstavil pomembnejše kazalce
poslovanja gospodarskih družb in podjetnikov
ter se osredotočil na vzvode, s katerimi lokalna
skupnost v trajnem dialogu spodbuja kakovostno
podporno okolje za razvoj gospodarstva. Med
njimi so proračunske spodbude, štipendiranje,
komunalno opremljanje poslovnih con in učinkovito
sprejemanje prostorskih aktov, saj se potreba po
večjih poslovnih površinah ves čas povečuje.
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Skupinska fotografija v spomin na lep dogodek

Prireditev, ki je potekala v poročni dvorani
sevniškega gradu, je glasbeno začela violinistka
Ana Močnik ob spremljavi pianistke Špele Troha.
Najuspešnejše osnovnošolce letošnje generacije v
sevniški občini sta nato nagovorila župan Srečko
Ocvirk in predsednik aktiva ravnateljev, ravnatelj
Osnovne šole Blanca mag. Vincenc Frece. Sledila
je podelitev pohval in knjižnega darila letošnjim 35
udeleženkam in udeležencem sprejema, ki so jih
predlagale šole, nato pa še prijetno druženje.

Sprejem mlade pisateljice Tamare Špan

Ob tem lepem dosežku se je junija srečala še z
županom Srečkom Ocvirkom. Ta ji je čestital in vse
dobro na nadaljnji poti zaželel v družbi sodelavcev,
direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek in
direktorice Knjižnice Sevnica Anite Šiško. Tamara,
ki se je sprejema udeležila skupaj z družino in
mentorico, učiteljico slovenskega jezika Silvo
Žveglič, je bila čestitk izjemno vesela, zahvalila se
je tudi z zapeto pesmijo in zbranim pokazala še
enega svojih talentov.

Občinske strani

Ob prihodu ga je najprej navdušil razgled z gradu ...

Sevnico je na začetku junija obiskal ameriški
filmski igralec Bill Murray. V Sloveniji je gostoval
v družbi ameriškega kuharskega mojstra Petra X.
Kellyja in slovenskega podjetnika Emila Gasparija,
ki je za organizacijo srečanja pobudo naslovil na
župana oziroma lokalno skupnost. Ob obisku so
želeli Sevničani gostom predstaviti čim več lepega
o kraju oziroma občini ter turistične posebnosti,
na katere je lokalna skupnost še posebno
ponosna. Občina Sevnica je skupaj s KŠTM
Sevnica organizirala sprejem na našem gradu in
se povezala z več ponudniki domačih dobrot.

... v nadaljevanju pa tudi gostoljubje Sevničanov.

Goste so navdušili potica in torta iz Slaščičarne
Julija Sevnica, domače specialitete Gostilne
Repovž, tradicionalni suhomesni izdelki Kmečke
zadruge Sevnica in Vina Kobal. Druženje in
degustacijsko predstavitev na sevniškem gradu je
v domači Gostilni Repovž v Šentjanžu za posebne
goste nadgradil Grega Repovž s kulinaričnim
doživetjem, ob spremstvu predstavitve vin
priznanega enologa Bojana Kobala. Gosti so bili
nad Sevnico, gostoljubjem domačinov, sevniško
kulinariko in vinsko ponudbo preprosto navdušeni.

Pogled v modro

Dvodnevni dogodek je bil na igrišču pri Športnem
domu Sevnica, kjer je bil postavljen montažni
bazen. Organizacija je potekala pod okriljem
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica,
ki ima že od leta 2006 tudi svojo potapljaško
enoto, v kateri je 11 članov, med njimi sta dva
inštruktorja potapljanja. Od lani ima sevniška
potapljaška enota na podlagi državne Uredbe o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč tudi nalogo reševanja
ob nesrečah na tekočih in stoječih vodah na
območju sevniške občine. Po podatkih sevniškega
gasilskega društva se tovrstne nesreče na tem
območju zgodijo od tri- do štirikrat na leto.

Praznično v KS Blanca
Dne 10. junija praznuje svoj praznik Krajevna
skupnost Blanca. To je na dan, ko se je leta 1945
na blanško šolo vrnil slovenski jezik. Praznik je
krajevna skupnost obeležila 16. junija z odprtji
novih cestnoprometnih pridobitev, ki oblikujejo
lepšo in prijetnejšo podobo krajev, še predvsem
pa so pomembne za zagotavljanje višje kakovosti
vsakdana krajank in krajanov ter za večjo
cestnoprometno varnost.

Promocijo varnega potapljanja za učence
osnovnih šol sevniške občine so strokovno izvajali
in prikazali člani sevniške potapljaške enote
in specialne enote potapljačev Nemo Adria iz
Zagreba, organizirano je bilo tudi potapljanje za
člane gasilskih društev, skupaj se je v njem torej
preizkusilo kar 350 udeležencev.

Opremljenost z wi-fijem
na javnih mestih
Po v p r aše v anje
po
javni
dostopnosti
do spleta prek
b r e z ž i č n e
povezave
je
čedalje
večje.
Tudi na območju
sevniške občine
je bilo, skladno
z razvojem sodobnega časa in čedalje večjih
potreb informacijske družbe, v zadnjih letih na več
območjih vzpostavljeno brezplačno wi-fi brezžično
internetno omrežje.
Občina Sevnica je za odjemna mesta poskrbela in
brezplačno omrežje uporabnikom omogočila na
naslednjih lokacijah: na Glavnem trgu v starem
mestnem jedru Sevnice, na gradu Sevnica, v
parku pri stavbi Občine Sevnica, v središču mesta,
z omrežjem pa so opremljeni tudi športni objekti,
med njimi športna dvorana in športni dom ter
bazen. Omrežje je na voljo v Krmelju s središčem
pri kulturnem domu, v Šentjanžu na trgu ter tudi
na najbolj priljubljeni in obiskani planinski izletniški
točki, na Lisci. Z možnostjo uporabe wi-fija je
opremljenih tudi več gasilskih domov po občini.

Odprtje ceste na Čanju

Prejemniki krajevnih priznanj

Na Čanju sta bila najprej namenu predana
obnovljeni odsek lokalne ceste Blanca–Čanje in del
javne poti na Čanju. V gasilskem domu na Pokleku
je bila nato osrednja proslava, na kateri so bila
ob spremstvu glasbeno-kulturnega programa
podeljena priznanja krajevne skupnosti. Javno
pohvalo krajevne skupnosti so letos prejeli Milan
Kozole, Matjaž Njeguš in Valerija Mirt, plaketa
krajevne skupnosti bo podeljena Milki Slemenšek.

Pomen storitve je velik, saj lahko občani ali turisti
brezplačno prenašajo internetne podatke na
prenosne računalnike, tablice ali mobilne telefone.

Sevnica je gostila poseben dogodek, imenovan
Pogled v modro. Vsebina je zajemala promocijo
varnega potapljanja – priljubljene adrenalinske,
a predvsem zelo zahtevne in odgovorne veščine,
ki zahtevajo veliko tehničnega znanja, izkušenj,
fizične pripravljenosti in psihične sposobnosti. To Alojzija Vovk je praznovala svoj 95. rojstni dan.
znanje je izjemnega življenjskega pomena, saj ob
nesrečah na vodi rešuje življenja.

95 let Alojzije Vovk

V Domu upokojencev Sevnica sta jo ob tem
častitljivem jubileju obiskala tudi župan Srečko
Ocvirk in predsednica Območnega združenja
Rdečega križa Sevnica mag. Breda Drenek
Sotošek ter ji v družbi zbranih iz kroga družine in
vodstva doma upokojencev zaželela vse najboljše.

Odprtje ceste Poklek–Podvrh

Priznanja sta podelila in navzoče nagovorila
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Blanca
Marjan Ločičnik in župan Srečko Ocvirk. Kulturni
program so izvedli Godba Blanški vinogradniki,
Ljudski pevci Blanca, Osnovna šola Blanca in
Kulturno-umetniško društvo Poklek, program pa
sta povezovala Domen Mirt in Tanja Žibert. Po
prireditvi je ob zvokih ansambla Jarica sledilo še
odprtje prenovljene lokalne ceste Poklek–Podvrh,
ki prav tako pomeni pomembno cestnoprometno
izboljšavo.
Foto: Marko Kozinc

www.obcina-sevnica.si
julij 2017
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Bill Murray v Sevnici

Po občini
Poletne filmske delavnice
v Sevnici
Poletne filmske delavnice produkcije LIJAmedia
so namenjene otrokom in mladim, ki jih zanimajo
snemanje, pisanje zgodb, nastopanje pred
kamero, računalniška montaža in ustvarjalno
druženje. Na delavnici mladi udeleženci na
neformalen in sproščen način pridobivajo različna
tehnična znanja, razvijajo sposobnosti, kot so delo
v skupini, razvijanje ustvarjalnosti, raziskujejo
različne teme, predvsem pa se sproščeno družijo
in kreativno preživljajo počitniške dni. Za prijavo
na filmsko delavnico predznanje ni potrebno,
primerne pa so za mlade iz zadnje triade osnovne
šole in starejše. Počitniška filmska delavnica v
Sevnici bo potekala od 25. do 28. julija, vsak dan
od 9. do 13. ure, v prostorih skupnosti KNOF (pri
bazenu).

V Sevnici so aktivnosti že v polnem teku,
program se večinoma izvaja v prostorih MC
Sevnica in Družinskega inštituta Zaupanje. Poleg
izvajanja vsebin za mlade (različne delavnice,
športne aktivnosti, skupinske in družabne igre,
učna pomoč, razvijanje prostovoljstva med
mladimi ...), je v programu veliko pozornosti
namenjene tudi drugim ciljnim skupinam. Izvaja
se tečaj slovenskega jezika za priseljence,
različne delavnice in tečaji za brezposelne,
tečaj rahločutnega starševstva in različne
medgeneracijske aktivnosti (klekljarska skupina
Bucike, začetni tečaj angleščine, neformalno
druženje, program Sopotniki – brezplačni prevozi
za starejše ...). Za izvajanje aktivnosti so svoja
vrata prijazno odprli tudi Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica (klekljarska skupina) in Srednja
šola Sevnica (začetni tečaj računalništva za
brezposelne).
V aktivnost programa je v prvem polletju redno
vključenih več kot 160 uporabnikov. Med
počitnicami bo avgusta v sklopu programa VGC
Posavje organizirano počitniško varstvo otrok, in
sicer v prostorih MC Sevnica. Poskrbljeno bo za
pester program, dobro voljo in prijetno počutje
otrok v družbi izkušenih animatorjev.
Program omogočajo Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti in Občina
Sevnica.
Več informacij o programu ter prijave na telefonski
številki 041 772 245 in vgc.posavje.sevnica@
gmail.com.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Damijan Ganc

Aktivnosti DI Sevnica
Kopalni dan za težje invalide

Pol stoletja od guljenja
osnovnošolskih klopi v
Boštanju
V petek, 9. junija, smo se pred nekdanjo šolo v
Boštanju zbrali sošolke in sošolci, ki smo pred
50 leti končali osnovno šolo. Spomnili pa smo se
tudi kar devetih že pokojnih sošolk in sošolcev s
prižigom sveč na grobovih in kratko molitvijo. Po
ogledu cerkve, doma TVD Partizan, ki je bil naša
telovadnica in igrišče, smo nazdravili pod cvetočimi
lipami v Boštanju in se odpeljali na skupno kosilo z
glasbo na turistično kmetijo Močivnik.

Življenjske poti so nas vodile na različne konce
sveta: v Nemčijo, Avstralijo, na Nizozemsko, v
Švico, večina pa nas je ostala v Sloveniji. Ugotovili
smo, da smo bili poslovno in družbeno zelo
uspešna generacija, s posamezniki, ki so opravljali
pomembne naloge: direktor novomeške tiskarne
Peter Ivančič, direktor Don Boskovega centra
v Celju in duhovnik Slavko Pajk, predsednik KS
Boštanj Jože Udovč, dolgoletni svetnik občinskega
sveta, kralj cvička, kmetovalec Alojz Zalašček,
mizar Anton Judež,
žagar Alojz Žnidaršič,
gostinca in mentorja gostinstva Silvo Hrovat in
Milka Košak, glasbenik Jožko Živic in drugi.
Od petih še živečih učiteljic se je srečanja udeležila
le razredničarka 4. razreda Slavka Smrdelj Rupar.
Spomnili smo se tudi vseh drugih. Mariki Haler,
ki okreva po poškodbi, smo po telefonu na njeno
željo zapeli pesem Lepo je v naši domovini biti
mlad. Hvaležni pa smo tudi razredničarki zadnjih
dveh razredov Marinki Hafner, ki nam je dala
veliko življenjskih napotkov in je pred leti umrla v
Domžalah, stara 103 leta.

V petek, 19. maja, smo se člani Društva invalidov
Sevnica v sklopu programa za ohranjevanje
zdravja spet odpravili na 2. kopalni dan v Dobovo.
Iz Sevnice je z avtobusom odpotovalo 49 članov,
prevoznik pa je bil AP Novak. Po triurnem kopanju
smo zaužili dobro malico v restavraciji Paradiso.
Predsednik DI Sevnica Franci Boljte je s skromnim
darilom obdaril sedem naših članov, ki so v tem
mesecu praznovali rojstni dan. Razložil nam je
tudi program dela in aktivnosti do konca leta. Šli
Janez Levstik
bomo tudi na kopalni izlet na slovensko obalo 11.
Prijave Lija.info@gmail.com/031 803 599.
Več informacij je na voljo na naši spletni strani: avgusta.
www.produkcijalIjamedia.weebly.com.
Dne 3. avgusta
se bomo udeležili iger na
Vabljeni v našo družbo.
Studencu pri Domžalah. Jeseni, 7. septembra
Zavoda MU in KNOF bomo organizirali tudi izlet v Belo krajino, vse
informacije pa boste dobili ob uradnih urah v V četrtek, 8. junija, smo imeli v dvorani gasilskega
doma na Studencu predstavitev uporabe
pisarni našega društva.
defibliratorja. Organizirala sta jo KS Studenec
Pripravili bomo tudi srečanje za težje invalide v in PGD Studenec, izvedli pa medicinski sestri iz
Šmarčni, in sicer 2. septembra. Vse dejavnosti Sevnice. Pravilno rabo smo vsi tudi praktično
so navedene v internem glasilu Utrip. Naloga preizkusili. Najprej smo poskušali izvajati masažo
nas članov je, da se zaradi lažje organiziranosti srca in umetno dihanje, nato pa smo izvedli vajo
pravočasno prijavimo in odjavimo, če se nam in poskušali v parih vsak po pet minut izvajati
Z novim letom je tudi v Posavju zaživel eden zgodi, da se kopanja, srečanja ali izleta ne moremo oživljanje. Bilo je poučno, zanimivo in pripravljeni
izmed 15 večgeneracijskih centrov v Sloveniji. Za udeležiti, ker morajo organizatorji vnaprej naročiti smo na defiblirator, ki ga bodo namestili na stavbo
projektna sredstva so uspešno kandidirali Ljudska hrano.
gasilskega doma.
univerza Krško (prijavitelj), Družinski inštitut
Zaupanje in ZPTM Brežice (partnerja v projektu). Obveščamo tudi člane DI Sevnica, da bomo
Družinski inštitut Zaupanje je odgovoren za sofinancirali letne kopalne vstopnice za sevniški
izvajanje projektnih aktivnosti v Sevnici in Radečah. bazen.

Na Studencu pripravljeni
na defiblirator

Živahno v programu
Večgeneracijskega centra
Posavje v Sevnici

Interni nadzor ZDIS

Društvo invalidov Sevnica je imelo 30. maja v
društvenih prostorih interni nadzor ZDIS. Končna
ugotovitev nadzorne komisije je bila, da delo
društva zgledno.

Vir: DI Sevnica
Praktična vaja

www.mojaobcina.si/sevnica

Nabavo defibliratorja so omogočili posamezniki s
prostovoljnimi prispevki in KS Studenec.

Andreja Janc

6

julij 2017

Po občini
Čedalje več avtodomov
Druženje
s Krekovo konjenico Šentjanž v Sevnici
V prazničnem nedeljskem dopoldnevu je park
Trubarjevega doma upokojencev obiskala Krekova
konjenica iz Šenjanža, ki vsako leto potuje po meji
občine Sevnica.

Zagotovo je vsakdo izmed nas tudi v Sevnici opazil
hišico na kolesih oziroma avtodom. Potovanje
in počitnikovanje z avtodomom je čedalje bolj
priljubljen način preživljanja dopusta in prostega
časa ter ena najbolj trendovskih oblik turizma,
zato ne preseneča, da avtodome čedalje
pogosteje opazimo tudi pri nas in v naši okolici.
Avtodomarji so zaželeni turisti in v kraju ostanejo
tudi dlje časa, če jim je prijetno, zanimivo in se
počutijo dobrodošli. Tako pa je takrat, ko so v kraju
parkirišča, na katerih se lahko ustavijo, še bolje
pa se počutijo, če so v kraju urejene površine za
postajališča za avtodome (PZA).

Letos so se ustavili tudi v domskem parku in
privabili množico ljudi. Ne samo stanovalcev doma,
ampak tudi njihovih svojcev. V spremstvu staršev
so prišli tudi otroci in nekateri krajani iz Loke pri
Zidanem Mostu. Lep pogled na številčno konjenico
je številne stanovalce Trubarjevega doma vrnil v
spomine, ko so doma še imeli konje. Potrebovali so
jih pri delu, za mnoge pa je bil tudi edino prevozno
sredstvo. Zato so jih z veseljem opazovali, božali,
jim dajali priboljške, najpogumnejši obiskovalci pa
so jih tudi jezdili. Ura skupnega druženja je kar
prehitro minila, le še pozdrav v slovo in konji so
nadaljevali pot naprej. In za konec še želja, ki jo je
izrekel stanovalec: »Srečno pot in da bi se drugo
leto spet videli.«

izpust fekalij in odpadne vode. V senci dreves
grajskega gozda sta ob parkirišču urejena tudi
prostora za piknik z lesenima mizama in klopmi
ter koši za smeti. Vse to je na voljo brezplačno,
avtodomarji pa so z različnimi informativnimi
tablami obveščeni in povabljeni h kupovanju dobrin
pri lokalnih ponudnikih, s čimer pripomorejo k
razvoju mesta. PZA Grad Sevnica je lahko »bazni
tabor« za različne vrste krajših ali malo daljših
izletov, k čemur jih vabita zemljevid in zapisano na
isti informacijski tabli.

PZA Lisca

PZA Grad Sevnica

V občini Sevnica je po določenih standardih
najbolje urejeno postajališče pri gradu Sevnica, in
sicer le okoli 100 metrov od gradu, ob dostopni
cesti na njegovi severni strani. Makadamsko
parkirišče ponuja udobno parkiranje za od 10 do
15 avtodomov, odvisno od velikosti. Leta 2014
je bil nameščen sanitarni vozel, ki omogoča
Nada Božnar dostop do elektrike in vode, pa tudi sistem za

Drugo postajališče za avtodome bo urejeno na Lisci
le 200 metrov od Tončkovega doma ob smučišču
Lisca na 920 metrih nad morjem na urejenem
makadamskem parkirišču. Tudi tam je prostora
za uporabo od 12 do 15 avtodomov. Trenutno še
ni posebne opreme za potrebe avtodomov, jim
je pa omogočeno nemoteno parkiranje, kar je po
njihovih besedah zanje najpomembnejše.
Obe postajališči sta vključeni v projekt mreže
postajališč za avtodome po vsej Sloveniji, vpisani
pa sta tudi v sklop postajališč Caravaning cluba
Slovenija.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

ANKETA ZA PREBIVALCE

Ime in priimek:

Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost
trajnostnega poslovanja in razvoja Sevnice. Vsi odgovori so zaupni.
Hvala za sodelovanje.

Naslov:
GSM:
E-pošta:

1. Na splošno sem s turizmom v Sevnici zadovoljen/-a.
Jeseni
Pozimi
Spomladi
Poleti

Zelo se strinjam

Strinjam se.

Sem neopredeljen/-a.

Ne strinjam se.

Sploh se ne strinjam.

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

2. Na splošno sem zadovoljen/-a z vključenostjo in vplivom prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma.
Zelo se strinjam

Strinjam se.

Sem neopredeljen/-a.

Ne strinjam se.

Sploh se ne strinjam.

O

O

O

O

O

3. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi.
Zelo se strinjam

Strinjam se.

Sem neopredeljen/-a.

Ne strinjam se.

Sploh se ne strinjam.

O

O

O

O

O

Ob nestrinjanju, kdo ima po vašem mnenju korist? ____________________________________________________________________
4. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, imam tudi jaz koristi.
Zelo se strinjam

Strinjam se.

Sem neopredeljen/-a.

Ne strinjam se.

Sploh se ne strinjam.

O

O

O

O

O
Se nadaljuje na naslednji strani

julij 2017
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Moja občina –
lepa in gostoljubna
V sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja
dežela – lepa in gostoljubna se je junija na ogled
krajev po občini Sevnica odpravila tričlanska
komisija Turistične zveze občine Sevnica. Splošen
vtis urejenosti krajevnih skupnosti je zgleden.

in vidnost. Na poti do znaka Slovenia green, ki
bo predvidoma trajala do konca leta, bomo z
različnimi aktivnostmi zbirali podatke o trajnosti
našega turističnega razvoja ter ozaveščali lokalno
prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in druge
deležnike o pomenu trajnostnega turizma.
Z znakom Slovenia green destination se bomo na
slovenskem, evropskem in globalnem trgu pokazali
kot destinacija, prijazna do okolja in družbe.
S celovitim vodenim postopkom bomo do konca
leta pridobili natančen vpogled v trajnost naše
destinacije na področju turizma in znak Slovenia
green destination zlate, srebrne ali bronaste
barve. V prvi polovici prihodnjega leta pa bomo
na podlagi ugotovitev in smernic pripravili še
akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno
poslovanje v destinaciji še izboljševali.
Zelena, okoljsko in družbeno odgovorna destinacija
ni zgolj projekt, naloga ali odgovornost le turistične
organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo
vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji v javnem,
nevladnem in zasebnem sektorju, in ne le v
Annemarie Culetto turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Ne
nazadnje so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v
destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da
je destinacija najprej prijetna in prijazna za vse, ki
tu delamo in živimo. S tem bo takšna tudi za ljudi,
ki nas obiščejo.
S kratko anketo bi radi povabili prebivalce občine
Sevnica, da nam posredujete svoj vidik in mnenje
o turizmu v občini Sevnica. Anketa je anonimna,
če pa želite sodelovati v žrebanju za praktične
nagrade, vas prosimo za pripis navedenih
podatkov.

Viden je celo spodbudni napredek splošne
urejenosti v primerjavi z lanskimi opažanji. Komisija
je znova dobila potrditev, da živimo v lepi občini, ki
ima veliko ponuditi občanom in obiskovalcem od
drugod. Ker je pogled komisije v zadnjih mesecih
še posebno pozorno usmerjen v Sevnico z okolico,
smo nekoliko več pozornosti namenili ogledu javnih
površin, turističnoinformacijske infrastrukture
in malih, vsakodnevno mimoidočemu morda
neopaznih kotičkov, ki tudi kažejo na osebnost nas,
ki živimo v tem okolju. In ravno tem bi, po mnenju
komisije, morali nameniti še nekaj pozornosti in
predvsem dobre volje. Na podlagi opažanj bodo
podani predlogi za ocenjevanje naprej na regijsko
raven, o ugotovitvah komisije bodo obveščeni tudi
vsa turistična društva in krajevne skupnosti v
občini Sevnica. V upanju, da je pohvala spodbuda
za skrb za čisto in urejeno okolje tudi vnaprej,
se vam zahvaljujemo za vaš prispevek, da je
ogled občine Sevnica lahko paša za oči tudi nam,
lokalcem.

Sevnica,
zelena turistična destinacija

6. Kako po vašem mnenju turizem vpliva na kakovost življenja v
Sevnici?
¤ Škoduje.
¤ Pomaga pri ohranjanju.
¤ Pomaga pri izboljševanju.
¤ Nima vplivov.

7. Kaj po vašem mnenju turisti pogrešajo v Sevnici?
¤ Poznavanje tujih jezikov.
¤ Več turistične ponudbe (napišite katere): __________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
¤ domače kulinarike
¤ drugo: _____________________________________________
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8290 Sevnica

¤ Škoduje.
¤ Pomaga pri ohranjanju.
¤ Pomaga pri izboljševanju.
¤ Ne vpliva.
¤ Drugo: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
Glavni trg 19

5. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju turizem na značilnosti in
lokalno identiteto, kulturo in dediščino Sevnice?

Anketo lahko izpolnite tudi na spletni strani
KŠTM Sevnica (www.kstm.si) ali na elektronski
povezavi www.1ka.si/a/133949.

Poštnina
plačana.
Pog. št.
103/8/S
8290 Sevnica

Sevnica se je pridružila destinacijam, ki svojo
trajnostno poslovanje na področju turizma
presojajo
z
mednarodnimi
orodji
Green
Destinations Standard in ETIS, kar nam bo
omogočilo nacionalno in mednarodno primerljivost

Turizem
7. Festival modre frankinje

Namig za premik

Pozitivni odzivi obiskovalcev in sodelujočih po
izvedbi 7. Festivala modre frankinje so spet utrdili
mesto tega edinstvenega vinsko-kulinaričnega
dogodka in krepijo prepoznavnost Sevnice in
Posavja. Najbolj modri festival v Sloveniji je 8. junija
tradicionalno povezal ponudnike modrih frankinj in
drugih vin iz Slovenije in sosednje Hrvaške.

Na Lisco z Brega čez Razbor

Festival modre frankinje je edinstveni enološkokulinarični dogodek, prepoznaven v domačem
okolju in zunaj njega. Je promocija vinogradništva
in kulture pitja vina ter modre frankinje kot
sorte vina, ki je po nedavnih raziskavah nemških
znanstvenikov izvorno slovenska sorta, njegov
namen pa je spodbujanje kakovostne pridelave in
prodaje vin ter spremljajoče kulinarične ponudbe.
Osrednja nit festivala, ki je potekal v parku gradu
Sevnica, je bila tako predstavitev 18 pridelovalcev
modre frankinje z vseh vinorodnih območij te
žlahtne sorte ter osvežilna ponudba kavarne
Graščakova hči. Modro frankinjo so z različnimi
jedmi in prigrizki osmislili kulinarični mojstri iz
Gostilne Repovž iz Šentjanža, Gostilne Kunst iz
Krškega in Hotela Splavar iz Brežic.

Dolžina: 5,8 km
Trajanje: 2 h 10 min.
Težavnost: nezahtevna pot

Dogajanje sta kulturno obogatila baritonist Jure
Klenovšek in harmonikar Uroš Polanec, zvrstili so
se pozdravi gostov, organizatorja, predstavnikov
lokalne skupnosti in podpornikov festivala, zbrane
pa je do konca prireditve navduševala etno banda
Od železniške postaje (190 m) gremo 700 m proti
Poseben gušt z izvrstno interpretacijo poezije
vzhodu, na križišču zavijemo levo proti Razborju
Iztoka Mlakarja.
in Lisci. Ko prehodimo še 800 m, poiščemo
markacije, ki nas popeljejo levo navzgor v gozd.
Kmalu bomo na travniku, po njem pa pri domačiji.
Tam zavijemo levo v gozd, nato se držimo desno
in nadaljujemo po grebenu navzgor. Ko pridemo
v vas Razbor, se pri cerkvi obrnemo levo in pot
nadaljujemo po cesti mimo pokopališča proti
zaselku Lisce. Za kapelico zavijemo desno na staro
cesto in po njej v zaselek Lisce (naselje Razbor). Ko
pridemo na cesto Breg–Lisca, gremo malo desno,
nato pa takoj navzgor v hrib proti severovzhodu.
Prečkamo asfaltirano cesto, ki pelje v zaselek
Polje. Pot nadaljujemo strmo v gozd. Ko pridemo
na traktorsko pot, gremo nekaj metrov v levo in pri
KŠTM Sevnica se kot organizator dogodka za
kamnolomu nadaljujemo po slabši stezi navzgor.
partnerstvo zahvaljuje Občini Sevnica, vsem
Pridemo na malo boljšo pot, ki nas nekoliko desno
sodelujočim pri izvedbi dogodka, podpornikom
pripelje do cerkve sv. Jošta. Tam je stičišče treh
festivala ter seveda vsem obiskovalkam in
dostopov na Lisco. Do vrha Lisce (948 m) bomo
obiskovalcem festivala.
potrebovali še približno 20 minut po stezi navzgor.
Z Brega na Lisco bomo hodili približno 2 uri in 10
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
minut (5,8 km).

www.modra-frankinja.com
Sevniška turistična
predstavitev v Velikih Laščah
V spremljevalnem programu so si številni
obiskovalci v popoldanskem času lahko vodeno
ogledali grad Sevnica, zvečer pa je sledila
slavnostna razglasitev rezultatov ocenjevanja
modrih frankinj. Sedemčlanska mednarodna
strokovna komisija pod vodstvom Jožeta
Simončiča iz Kartuzije Pleterje je na ocenjevanju,
ki je potekalo 25. maja, ocenila 116 vzorcev
modrih frankinj iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske
in Avstrije, in sicer v treh kategorijah. V kategoriji
redne trgatve letnika 2016 je zmagal Kobal Family
Wines iz Trnovca pri Sevnici, v kategoriji starejših
letnikov in barrique Klet Krško, v kategoriji
posebnih vin pa Vinska klet Prus iz Krmačine pri
Metliki. Prvakinja festivala, izbran med tremi
najboljšimi v posameznih kategorijah, je postala
Klet Krško z modro frankinjo letnik 2015 premium.
Celotna razvrstitev ocenjevanja je v priloženem
katalogu 7. Festivala modre frankinje.

V soboto, 10. junija, smo se s turistično
informativno stojnico predstavili na Trškem dnevu
v sklopu občinskega praznika občine Velike Lašče.
Med številnimi stojnicami so bile v ospredju tiste z
briškim sadjem in prehrambnimi izdelki, zanimanje
pa je bilo veliko tudi za turistično ponudbo, razstavo
malih živali, čebelarske pridelke, lončarstvo in
drugo. Triurno dogajanje na trgu so popestrili
številni mladi glasbeni kulturniki in umetniki,
pa tudi folklorna skupina starejših ni manjkala.

Povzel in dopolnil Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
Vir: Vodnik: Izleti v sevniško okolico, Vinko Šeško, 2002

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO

V petek, 30.6.2017
od 8. do 12. ure
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica
degustacija dobrot
novih ponudnikov.
Predstavlja se

KMETIJA MLAKAR
z mladimi kumaricami
in ostalo zelenjavo.

Nakup iz rok gospodarja se splača.
Zanimivo je bilo tudi tekmovanje v zabijanju žebljev
v vseh kategorijah. Verjetno bomo v prihodnjem
letu popestrili ponudbo tudi z našimi lokalnimi
izdelki.

Janez Levstik

Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si
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Kultura
Dan odprtih vrat
sevniškega gradu

Javno naznanilo

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko je že tretje leto
organizirala dneve odprtih vrat EU projekt, moj
projekt, ki so po vsej Sloveniji potekali 9. in 10.
junija. Projekte so na začetku leta predlagali
posamezniki, nato pa zanje tudi glasovali in izbrali
po njihovem mnenju najboljšega v vsaki od 12
statističnih regij v Sloveniji. V posavski statistični
regiji je največ glasov prejel projekt Sanacije
okolice gradu Sevnica, v sklopu katerega je bil
celovito obnovljen grajski park, opravljena je bila
rekonstrukcija sprehajalnih poti in obnovljena
vrtnarjeva vila. Grad privablja številne obiskovalce
in jim omogoča ogled številnih posebnosti. Te so
bile predstavljene 10. junija v sodelovanju KŠTM
Sevnica, Občine Sevnica in izvajalcev programa.

Predstavitev projekta prenove parka
in botaničnih posebnosti grajske okolice

Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Sevnica 2 (v nadaljevanju: SD
OPN 2). Predmet javnega naznanila je
tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN
2 spreminja namenska raba prostora;
objavljen je na spletni strani in oglasni
deski Občine Sevnica. Javna razgrnitev
teče od 23. junija do vključno 22. julija
2017 v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Sevnica v času uradnih ur,
na spletni strani www.obcina-sevnica.si
ter na spletnem portalu PISO.

Literarne delavnice
v Krmelju
Nekateri literarni ustvarjalci občine Sevnice in
dva iz Brežic obiskujemo literarne delavnice v
stari šoli v Krmelju. Spet smo sedli v šolske klopi.

Štiri nedelje bomo z našim mentorjem Rudijem
Stoparjem – vsestranskim sevniškem umetnikom
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo – spoznavali prozo, poezijo, esej, ritem, rimo,
12. julija 2017 ob 17. uri
analizirali dela pesnikov in pisateljev, pisali svoje
pesmi, eseje, pripovedi … ter jih pošiljali drug
v Kulturni dvorani Sevnica.
drugemu v oceno. Na koncu jih bo ocenil naš
V času javne razgrnitve in obravnave mentor in izbral za objavo. Zelo nam je bilo všeč,
dopolnjenega osnutka lahko svoje pripombe ko smo brali njegovo zbirko pesmi Brstenje iz leta
in predloge podajo vsi zainteresirani 195. Napisal jih je še kot srednješolec in nam jih dal
organi, organizacije in posamezniki. oceniti. Ob šestdeset let stari zbirki in njeni analizi
smo spoznavali, kako potrebno in pomembno
je prisluhniti dobronamernim predlogom in
popravkom, saj nam pokažejo pot k cilju in delo
še oplemenitijo. To je ugotovil mladi Rudi, njegova
izraznost je bila vedno boljša.
Ko bomo končali delavnice, bomo ustvarili knjižico
z našimi stvaritvami. Jeseni se bomo predstavili
s svojimi deli v krmeljskem kulturnem domu na 7.
V Knjižnici Sevnica si lahko do 4. julija ogledate Večeru ljubezenske poezije, glasbe in plesa.
izbrana dela otroškega likovnega natečaja Palet
Berta Logar
brez meja 2017.

4. Otroška likovna razstava
osnovnih šol občine Sevnica
Paleta brez meja 2017

Pester program je bil pripravljen tudi za najmlajše.

Dogodek se je začel dopoldne s sprejemom
obiskovalcev v grajskem parku in nagovorom
barona Moscona, župana Občine Sevnica,
glasbenim programom Godalnega orkestra
Glasbene šole Sevnica in veličastnim plesom
graščakov. Nato sta bili na vrsti predstavitev
projekta prenove parka v sodelovanju z Zavodom
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
in predstavitev botaničnih posebnosti grajske
okolice v sodelovanju s Kozjanskim parkom.
Za tem je sledil ogled grajske vile s predstavitvijo
projekta Modra frankinja z »modro« zgodbo o
grajskem vinogradu, vinu grajska kri in grajski
vinoteki, vključena je bila tudi predstavitev grajske
pojedine. V nadaljevanju programa je s koncertom
navdušila Glasbena šola Sevnica.

V cerkvi na Brunku
spet zvenela ljudska pesem
Prav lep sončen dan je bil v nedeljo, 11. junija, in
na Brunk so priromali pevci in pevke iz koroške in
sevniške občine.

Na letošnjem natečaju so sodelovale vse osnovne
šole v občini Sevnica: Sava Kladnika Sevnica s
podružnicama Loko in Studenec, Blanca, Boštanj,
Tržišče, Krmlej in Milana Majcna Šentjanž.

Ljudske pevke Solzice

Pester program je bil pripravljen tudi za najmlajše,
in sicer so potekale različne tematske delavnice
v sodelovanju z Mladinskim centrom Sevnica,
lutkovne predstave v sodelovanju z Grajskim
lutkovnim gledališčem Sevnica in viteške igre
v sodelovanju z Društvom sevniški graščaki.
Najmlajše obiskovalce je razveselil obisk čarodeja
Joleta Coleta, iskali so skriti zaklad in si ogledali
lutkovno predstavo Grajskega gledališča Sevnica.
Lep dan se je končal z večernim romantičnim
koncertom Alenke Godec.

Na natečaj je skupaj prispelo kar 314 likovnih del.
Strokovni izbor najbolj zanimivih in izvirnih del je
opravila tričlanska komisija v sestavi likovnih
umetnikov Nevenke Flajs, Toneta Zgonca in
Sebastjana Popelarja.
Tudi letos so opazili pester nabor motivov in tudi
slikarskih tehnik. Za razstavo so izbrali 60 likovnih
del različnih avtorjev.
Odziv na 4. likovni natečaj Paleta brez meja je
bil zelo velik, zato velja posebna zahvala vsem
mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter njihovim
mentoricam.
Za prijeten kulturni program je poskrbela mlada
glasbenica Neža Simončič na citrah, učenka
Glasbene šole Sevnica.

Že tradicionalno so Ljudske pevke Solzice iz KUD
Budna vas pripravile v cerkvi na Brunku koncert
ljudskih pesmi. Povezovalka Magda Sigmund je
dejala, da ta cerkev res potrebuje obnovo, kljub
temu pa se je po maši prijetno razlegalo prepevanje
ter božalo ušesa in duše poslušalcev. Letos so
poleg domačink z ubranim petjem nastopili še
Planinska pevska skupina iz Planinskega društva
Lisca Sevnica, skupina Stari časi iz Rimskih Toplic
in Ljudske pevke kmetic Bršljanke iz Mislinjske
doline, ki so s pesmijo prinesle lepe pozdrave iz
prelepe Koroške. Za konec so vsi nastopajoči
zapeli še skupno pesem. Po koncertu je bilo na
vrsti prijetno druženje v senci pod Skoporčevimi
orehi.
Vsi, ki ljubimo slovensko ljudsko pesem, se kdaj
vprašamo: »Ali bodo naši vnuki in pravnuki še peli
lepe slovenske pesmi?« Upamo, da bodo. Tega si
želimo, zato tudi pripravljamo takšne koncerte in
druženja.

Vir: Občina Sevnica

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

Magda Sigmund

Nastop Glasbene šole Sevnica
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Kultura
Loka je praznovala
dan Primoža Trubarja
V četrtek, 8. junija, smo se prebivalci Loke pri
Zidanem Mostu zbrali, da bi počastili spomin
na moža, ki je zaznamoval Slovence in na prav
poseben način tudi nas, Ločane. Mladi domačini
in učenci podružnične Osnovne šole Loka smo
namreč pripravili kratek kulturni program ob
dnevu Primoža Trubarja in ga praznovali prav 8.
junija, na dan njegovega rojstva. Po uvodnem
pozdravu je Natalija prebrala spomine na velikana
slovenske književnosti, Urban je predstavil njegovo
življenjsko pot, Luka pa je stopil v Trubarjeve čevlje
ter prebral nekaj njegovih izvirnih vrstic. Pod
vodstvom učiteljice Nataše Vidic so učenci POŠ
Loka zapeli venček ljudskih pesmi, na kitari jih je
spremljal devetošolec Primož Hrovat. Četrtošolci
in petošolci so se predstavili s plesom, mladi
igralski talenti pa so pod vodstvom mentorice
Marjete Česnik uprizorili igrico Muca Copatarica.

Sevniško
grajsko poletje 2017
Nedelja, 2. julija 2017, ob 19. uri
na Gradu Sevnica:

Vilinski glasbeno-kulinarični večer

A da bi bilo še bolj zanimivo, se nam
bo pridružil še velik poznavalec vin,
somelje Jože Rozman, ki bo ob glasbi
in poeziji ponudil še razkošje čutnega
zaznavanja skozi okušanja najbolje
ocenjenih modrih frankinj na zadnjem,
7. Festivalu modre frankinje. Prispevek za
večer s pokušino vin: 5 EUR / osebo.
Zaželene so rezervacije do 5. 7. na: 051 680 289.

Org.: KŠTM Sevnica v sodelovanju
z Zavodom za kulturne dejavnosti AmanArt

Četrtek, 13. julija 2017, ob 20. uri
v Mosconovi galeriji Gradu Sevnica:

Kulturni program smo sklenili z mislijo, da smo in
bomo tudi v prihodnje ponosni na to, da smo doma
v Trubarjevi Loki. Ob dobrotah, ki so jih pripravili
člani Turističnega in Kulturnega društva Loka,
smo v prijetnem vzdušju zaokrožili praznični dan.

Mladi iz Loke

Vokalna skupina Vilinke želi tudi v letošnjem poletju
prispevati svoj delček kulturnega utripa v mozaik
vsakoletnega festivala Sevniško grajsko poletje.
Koncept koncerta bo tokrat še posebej omamen,
umetnost glasbe bo namreč povezana s čarom
kulinarike. V sodelovanju s podjetjem Sava avto
d.o.o. Sevnica ter njihovim kulinarično-gostinskim
podjetniškim programom bo po koncertu v parku
sledila kulinarična predstavitev ter pokušina izbranih
dobrot in vin v grajskem atriju. Vstopnine ni.
Org.: Vokalna skupina Vilinke in Sava Avto, d.o.o. Sevnica

Sreda, 5. julija 2017, ob 20. uri
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:

Radogost večer

v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja

Gost: Marija Smolič,
slikarka iz Šentjerneja

Obisk godbe
iz Budimpešte

Vstopnine ni.

Glasba razveseljuje in povezuje. Zgled tega so
številna gostovanja raznih sevniških kulturnih
sestavov povsod po svetu, zelo veseli pa smo,
kadar prejmemo obisk, ki želi glasbeno obogatiti
našo lokalno skupnost. Tretji junijski konec tedna
smo gostili Pihalni orkester Kapele godba iz
Budimpešte Budafoki Fúvósegylet.

Na posebno željo in nam v veselje so gosti iz
Madžarske v sklopu gostovanja obiskali tudi
Sevnico, ob tem priredili nastop in si ogledali še
sevniški grad, tam pa jim je župan Srečko Ocvirk
predstavil kraj in občino.

Vir: Občina Sevnica

www.grad-sevnica.com

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

Petek, 7. julija 2017,ob 20. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Literarno-glasbeni večer »Boginja z
zamudo« z Jožetom Rozmanom

Večer poezije in glasbe skozi preplet ženskega
in moškega glasu, večer za dva glasova, dva
univerzuma. Maja Gal Štromar se bo
predstavila z dvojezično pesniško zbirko
BOGINJA Z ZAMUDO. Mitja Simič,
kitarist in pevec, pa s poezijo velikega
slovenskega poeta Tomaža Pengova.
Zazdi se, da sta se glasova od
vedno iskala in končno tudi našla
v zanimivem in nepretencioznem
prepletu, kjer ostaja dovolj
prostora za izvirno poetično
besedo brez odvečnega
scenskega dekorja.

Odprtje likovne razstave
Sonje Tkalec

Sonja Tkalec je ljubiteljska slikarka
in prihaja iz Boštanja. Ustvarja
predvsem slike z motivi iz narave,
na grajski razstavi pa bodo
predstavljeni ženski akti, fantazijske
slike, narava, živali, morje, vodni
slapovi…. Odprtje razstave bo
popestril glasbeni kulturni program.
Vstopnine ni!
Razstava bo na ogled v odpiralnem času gradu do
vključno 10. septembra 2017.
Org.: KŠTM Sevnica

Petek, 14. julija 2017, ob 20. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Koncert komorne glasbe
SONC FESTIVAL

Sonc Festival je mednarodni festival komorne glasbe
v Sloveniji. Letos se bo odvijal drugo leto zapored in
bo gostil 8 mednarodno uveljavljenih glasbenikov iz
5 različnih drzav (Slovenija, Libanon, Španija, Nemčija
in Italija) .Na koncertu bo nastopil godalni sekstet
v sestavi: Tanja Sonc (violina), Božena Angelova
(violina), Ribal Molaeb (viola), Christoph Slencka
(viola), Bea Blanco (violončelo), Maruša Bogataj
(violončelo). Več informacij na: www.tanjasonc.com.

Org.: Kulturno umetniško društvo Sonc

Petek, 21. julija 2017, ob 21. uri
v atriju Gradu Sevnica:

GRAJSKI KINO pod zvezdami

Org.: Kavarna Graščakova hči

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. Vse spremembe bodo objavljene na
www.grad-sevnica.com in www.kstm.si.
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Koledar prireditev
Datum in ura
sobota, 1. 7.
ob 8.00
sobota, 1. 7.
ob 15.00
sobota, 1. 7.
ob 16.00
sobota, 1. 7.
ob 17.00
nedelja, 2. 7.
ob 14.00
ponedeljek, 3. 7.
ob 9.00 - petek, 7.
7. ob 15. uri
ponedeljek, 3. 7.
ob 11.00
ponedeljek, 3. 7.
ob 15:30
torek, 4. 7.
ob 10.00
torek, 4. 7.
ob 15:30
torek, 4. 7.
ob 19.00
sreda, 5. 7.
ob 11.00
sreda, 5. 7.
ob 20.00
četrtek, 6. 7.
ob 10.00
četrtek, 6. 7.
ob 15.00
četrtek, 6. 7.
ob 19.00
petek, 7. 7.
ob 10.00
petek, 7. 7.
ob 20.00
sobota, 8. 7.
ob 16.00
nedelja, 9. 7.
ob 16.00
ponedeljek, 10. 7.
ob 9.00 - petek,
14. 7. ob 15.00
ponedeljek, 10. 7.
ob 11.00
ponedeljek, 10. 7.
ob 15.00
torek, 11. 7.
ob 11.00
torek, 11. 7.
ob 19.00
sreda, 12. 7.
ob 11.00
četrtek, 13. 7.
ob 16.00
četrtek, 13. 7.
ob 20.00
petek, 14. 7.
ob 20.00
sobota, 15. 7.
ob 16.00
ponedeljek, 17. 7.
ob 6:45 - petek,
21. 7. ob 15.00
ponedeljek, 17. 7.
ob 11.00
ponedeljek, 17. 7.
ob 16.00
torek, 18. 7.
ob 11.00
torek, 18. 7.
ob 19.00
sreda, 19. 7.
ob 11.00
četrtek, 20. 7.
ob 16.00
nedelja, 23. 7.
ob 15.00
ponedeljek, 24. 7.
ob 6:45 - petek,
28. 7. ob 15.00
ponedeljek, 24. 7.
ob 11.00
torek, 25. 7.
ob 9.00 – petek,
28. 7. ob 9.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Mesečni sejem v Sevnici

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Dan odprtih vrat v nasadu sivke Kosmovih

Radež, nasad sivke

Družina Kosem, Naravno in dišeče iz Radeža

Gasilsko tekmovanje in veselica

Šentjur na polju

Prostovoljno gasilsko društvo Breg

Kino večer

Mladinski center Sevnica

Likovne delavnice za otroke

Budna vas, prijave na 031 353 388 ali
Kulturna dvorana Šentjanž KUD
magda,sigmund@gmail.com

Oratorij 2017 s SMC Sevnica - 1. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Olimpijski teden: Bowlanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070

Olimpijski teden: Hrčkanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica - park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf. 07 / 337 4650, 040 615 000

Olimpijski teden: Fitnes na prostem, balinanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Radogost večer - gostja Marija Smolič, slikarka iz Šentjerneja

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Olimpijski teden: Pohod na grad in grajske igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070

Odprtje fotografsko-likovne razstave "Krmelj nekoč in danes"

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Olimpijski teden: Vodne igre na bazenu Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Literarno-glasbeni večer »Boginja z zamudo« z Jožetom Rozmanom

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica v sodelovanju z
Zavodom za kulturne dejavnosti AmanArt

VI. Tradicionalna košnja na Lisci

Lisca

KŠTD Razbor

14. "Telška Žetev"- srečanje ljudskih pevcev

Gasilski dom Telče

KŠD Telče - Ljudske pevke s Telč

Oratorij 2017 s SMC Sevnica - 2. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki: Izdelovanje nakita

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070

Družabne igre: Activity

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica - park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf. 07 / 337 4650, 040 615 000

Šport na prostem: Košarka

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Izdelovanje nakita

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Odprtje likovne razstave Sonje Tkalec

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert komorne glasbe Sonc festival

Grad Sevnica

KUD Sonc

Lan party

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniško varstvo za otroke - 1. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki: papirčkanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah

Avtošola Prah Toni Sevnica,
Inf.: Anton Prah, 031/643-338

Družabne igre: šah

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica - park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf. 07 / 337 4650, 040 615 000

Šport na prostem: badminton

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Papirčkanje

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica na Okiču

Dom gasilcev in vaščanov
Okič

PGD Okič

Počitniško varstvo za otroke - 2. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki: hama perlice

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniške filmske delavnice

KNOF (pri bazenu)

Produkcija LIJAmedia - Zavod Magičnost
ustvarjanja / www.produkcijaLijamedia.
weebly.com

KŠTM Sevnica

Koledar prireditev
Datum in ura
torek, 25. 7.
ob 9.00 – petek,
28. 7. ob 9.00
torek, 25. 7.
ob 9.00 – petek,
28. 7. ob 9.00
sreda, 26. 7.
ob 11.00
četrtek, 27. 7.
ob 16.00
sobota, 29.7.
ob 20.00
ponedeljek, 31. 7.
ob 6:45 - petek,
4. 8. ob 15.00
ponedeljek, 31. 7.
ob 11.00
torek, 1. 8.
ob 19.00

Kje?

Prireditev

Organizator - informacije
Produkcija LIJAmedia - Zavod Magičnost
ustvarjanja / www.produkcijaLijamedia.
weebly.com
Produkcija LIJAmedia - Zavod Magičnost
ustvarjanja / www.produkcijaLijamedia.
weebly.com

Počitniške filmske delavnice

KNOF (pri bazenu)

Počitniške filmske delavnice

KNOF (pri bazenu)

Šport na prostem: odbojka

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: hama perlice

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica v Tržišču z Ansamblom VESELI DOLENJCI

Športni park Tržišče

PGD Tržišče

Počitniško varstvo za otroke - 3. teden

SMC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki: mandale

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica - park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Inf. 07 / 337 4650, 040 615 000

Vabljeni na prireditve...
lepo bo

Vilinski

V

TI,
JAZ, ON,
MI, V
SI

glasbeno-kulinaricni

AKTIVNI,

SREDA ZABAVNI
PETEK
16. 8. - 18
. 8. IN NORČAVI DNEVI ŠOLA LOKA
med

10. in 17. uro

POLETNIH
POČITNIC
V DRUŽBI
ANIMATORJEV

in
OKOLICA

PRIJAVE: poletnasrecanavrvici@gmail.com / 031 871 012
org. Mladi v Loki v sodelovanju s TD, POŠ, KS, TZOS in ostalimi dsruštvi

Vokalna skupina Vilinke
želi tudi v letošnjem poletju
prispevati svoj delček
kulturnega utripa
v mozaik vsakoletnega
festivala
Sevniško grajsko poletje.

vecer

Vabimo vas,
da se nam pridružite
v nedeljo, 2. julija 2017,
ob 19. uri
na Gradu Sevnica.

Koncept koncerta bo tokrat še posebej omamen, umetnost glasbe bo namreč povezana s čarom kulinarike.
V sodelovanju s podjetjem Sava avto d.o.o. Sevnica ter njihovim kulinarično-gostinskim podjetniškim programom
bo po koncertu v parku sledila kulinarična predstavitev ter pokušina izbranih dobrot in vin v grajskem atriju.
Vstopnine ni.

ANGLEŠKI JEZIKOVNI TABOR LISCA

Vokalna skupina Vilinke
Sava avto d.o.o. Sevnica

STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

TERMINA: 23. 7. do 28. 7. 2017
30. 7. do 4. 8. 2017

NOSILEC
PROJEKTA

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo
- športne igre, ustvarjalne delavnice
- večerne animacije (disco, pijama party ...)

0€
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Nauci Se

PRIJAVE do 10. 7. 2017
051 680 290 / Mojca

INFO vsebina programa
031 855 490 / Sara

www.naucise.si
julij 2017
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Mladina
Dogajanje v MC Sevnica
V Mladinskem centru Sevnica nikoli ne počivamo.
Vsak teden ob bogatem programu ustvarjamo, se
učimo, družimo, igramo.
Med drugim se učimo francosko, hodimo na tečaj
taj čija, izvajamo program učenja slovenskega
jezika za tujce, se družimo na raznih ustvarjalnicah
za otroke in mlade.
Vsak dan poskrbimo, da našim obiskovalcem
ni dolgčas z igranjem ročnega nogometa in
namiznega tenisa, pri čemer se večkrat razvije
tudi prijateljsko tekmovanje. Za sprostitev od
vsakdana, šolskih obveznosti in drugih mladi igrajo
x-box, se igrajo s kartami in različnimi namiznimi
igrami. Z otroki večkrat ustvarjamo s hama
perlicami in izdelujemo različne izdelke iz papirja.
Na ustvarjalnicah pripravljamo različne darilne
škatlice iz papirja, ogrlice in zapestnice iz perlic,
ustvarjamo s sizzixom, das maso. Pri ustvarjanju
uporabljamo tudi material, ki ga najdemo doma:
tulce brisačk in straniščnega papirja, škatle
kosmičev, mleka, plastičnih steklenic, zamaškov…
in tako na zanimiv način pokažemo, da lahko
različne predmete na inovativne načine znova
uporabimo.

Tečaj slovenskega jezika
v MC Sevnica
Slovenski jezik ne obstaja le v eni obliki, ki bi bila
enaka za vse govorce. Razlike v jeziku so odvisne
zlasti od tega, kje je bil govorec rojen, komu je
sporočilo namenjeno, v kakšni vlogi nastopa, in
drugega, kar je za tujce pri razumevanju in učenju
slovenskega jezika velika težava.

Kot rojeni Slovenci imamo svoj jezik za
samoumevnega, vsa pravila, skloni, dvojina so za
nas samoumevni in rečemo, tako pač je. Vendar
je za tujca, ki se odloči za spremembo in se priseli
v Slovenijo zaradi nove službe ali iskanja novih
priložnosti, ta jezik ovira pri komunikaciji, druženju,
spoznavanju novih ljudi v okolju, kjer si je na novo
ustvaril življenje.
Zato smo tudi letos v sodelovanju z DI Zaupanje
izvedli brezplačni tečaj slovenskega jezika za tujce
v Mladinskem centru Sevnica.

Tečaj je potekal vsak ponedeljek ob 10. uri, tečajniki
pa so se ob sproščenem druženju spoznali s
slovenskim jezikom, njegovimi posebnostmi,
pravili in bogatenjem besednega zaklada. Bili so iz
različnih držav, in sicer iz Bosne in Hercegovine,
Srbije, Kosova, Amerike, Kube in Kolumbije.
Veliko različnih narodnosti in skupna točka želja
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica po učenju, spoznavanju slovenskega jezika. V
tem času smo se zelo zbližali in se tudi poučili o
državah, iz katerih so
prihajali.

Otroci se tako učijo različnih ročnih spretnosti in
sprostijo svojo domišljijo ter jo usmerijo v svoje
izdelke.
Otroci in mladi, vabljeni na druženje in ustvarjanje
v Mladinski center Sevnica.

Tečaj se je končal v
ponedeljek, 12. junija,
z obljubo, da bodo še
naprej razvijali svoje
pridobljeno znanje in
ga pridno nadgrajevali.
Septembra se spet
vidimo.

Mojca Švigelj,
KŠTM Sevnica
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Srečanja mamic z dojenčki
“Ženska se rodi trikrat. Prvič svoji materi, drugič v
ljubezni, tretjič, ko sama podari življenje.”

Postati mamica je lepo, a hkrati tudi polno skrbi in
presenečenj. Da bi med seboj lahko delile radosti
in težave materinstva, smo se junija v Mladinskem
centru začele srečevati mamice z dojenčki (in
malčki). Pogovarjamo se o najrazličnejših temah,
vmes pa opazujemo naše “sončke”, se igramo in
telovadimo z njimi ali gremo na sprehod z vozički.
Vabljene vse mamice pa tudi nosečnice in očetje,
da se nam pridružite, saj se bomo srečevali tudi
poleti (razenle 7. julija). Dobimo se vsak petek ob
9. uri pred Mladinskim centrom Sevnica.

Mamica Maja

POLETNI
POČITNIŠKI

ODPIRALNI ČAS
MC SEVNICA

od 26. 6. 2017
do 1. 9. 2017

PONEDELJEK–PETEK:
10.00–15.00
SOBOTA:
15.00–19.00
ZAPRTO:
nedelje in prazniki

Mladina
Dan družine – pozdrav
pomladi na OŠ Sevnica

Izdelovanje
Keopsove piramide
v MC Sevnica

Vendar pa ta zaključek ni zares konec naših
aktivnosti. Pred nami je poletje, ki bo polno
skavtskih dogodivščin. Čakajo nas tabori, kraje
zastav drugim skavtom, skavtski dnevi za mlajše
otroke, starejše pa tudi izlet v hribe. Do začetka
naslednjega skavtskega leta bomo zagotovo V petek, 2. junija, je na Osnovni šoli Sava Kladnika
Sevnica potekala tradicionalna dobrodelna
Tokrat smo v MC Sevnica, pod mentorstvom skupaj doživeli še veliko lepega.
prireditev Dan družine – pozdrav pomladi. Veliki in
Tomaža Adama, izdelovali Keopsove piramide iz
dolgo pričakovani dogodek se je začel ob 14. uri
Ana
Camloh
dvokomponentne smole, bakrene žice, kovinskih
s pozdravom in nagovorom ravnateljice Mirjane
in drugih delcev. V vsako smo vstavili najmanj en
Jelančič. Obiskovalci so se sprehajali po šolskih
žlahtni kamen – kristal in kristale kamene strele.
površinah, na katerih so potekale delavnice,
polne zabave in dobrodelnosti. Dogajalo se je
veliko – obiskali smo veliko poučnih, športnih in
ustvarjalnih delavnic oz. postaj, na katerih so
Otroci iz Vrtca Ciciban Sevnica so v torek, 13. različni izvajalci pripravili animacije in dejavnosti
junija, naredili velik korak proti šoli. V Športnem za male in velike. Na šolskih površinah je bilo polno
domu Sevnica je odmevalo lepo otroško petje, prostovoljcev iz šole, društev, organizacij in drugih
spremljali pa os ga iskren smeh in ponosni posameznikov, ki so naši šoli »podali roko«. Poleg
aplavzi staršev ter strokovnih delavcev vrtca. Na omenjenih delavnic ne smemo pozabiti na naše
prireditvi Srečno iz vrtca v šolo, ki jo je povezovala kuharske mojstre, ki so poskrbeli za jedačo in
pomočnica ravnateljice Zdenka Poljšak, so se s pijačo, ter na nadarjene mlade glasbenike, ki so
pestrim pevskim programom predstavile skupine, poživili prireditev. Vsi so se zbrali z enakim ciljem –
ki bodo jeseni prvič prestopile prag šole. Vrtcu v zbrati denar in ga uporabiti za pomoč učencem iz
Njihov namen je proizvajati energijo, ki je do človeka slovo so iz centralnega vrtca pomahali otroci z socialno ogroženih družin, nadarjenim učencem in
in okolja najbolj prijazna. Delujejo kot nekakšni oddelkov Čebelice z Jelko Vavtar, Emo Ločičnik in financiranju dejavnosti za učence, ki niso plačane
akumulatorji, saj v svojo notranjost vsrkavajo Kajo Pavlič, Metulji z Miro Kovač, Simono Pintar in iz javnih sredstev.
vso negativno energijo iz okolja in jo zaradi svoje Natašo Hribar ter Mravljice z Martino Štefanič in
sestave preoblikujejo v čisto frekvenco življenjske Zdenko Kozinc. Iz enote Boštanj sta se predstavili
energije. Energija tako vzpostavlja ravnotežje v skupini Balončki z Majo Žibert in Marjano Peša in
nas samih in okolju, v katerem živimo. Piramide ne Mehurčki z Alenko Motore in Markom Travnom.
nadomeščajo zdravil, ki jih predpisujejo zdravniki,
ampak učinkovito dopolnjujejo alternativne načine
zdravljenja. Vsak izdelek je unikaten in glede na to,
da smo pri izdelavi vanj vložili veliko ljubezni, smo
prepričani, da bo pozitivno vplival na nas in okolico.

Srečno
iz vrtca v šolo

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zaključek skavtskega leta
v Tržišču
Ob iztekanju šolskega leta tudi skavti sklenemo
svoja redna tedenska srečanja, kar se je zgodilo
konec tedna, 10. in 11. junija s potepi in skavtskimi
obljubami.

Skavtska srečanja potekajo med šolskim letom,
tržiški skavti pa se srečujemo vsako soboto.
Učimo se različnih skavtskih veščin, kot so vozli,
postavljanje in varno kurjenje ognja, postavljanje
bivakov, stezosledstvo, poznavanje rastlin ...
Veliko srečanj poteka v naravi, vedno pa je tudi
veliko igre, smeha in dobre družbe. Ob zaključku
skavtskega leta dobijo skavti vedno kakšen izziv.
Letos smo najprej v soboto vsi skupaj pregledali
vso našo opremo, ki jo potrebujemo za poletni
tabor. Sledilo je kosilo. Potem so voditelji vsako
skupino odpeljali v svoj konec in začeli so se potepi.
Vsaka je morala najti prenočišče, pripraviti
večerjo zase in izpolniti še nekaj drugih nalog,
ki jih je tokrat razdelil Sherlock Holms in so mu
pomagale razrešiti trenutni primer. V nedeljo
smo se spet zbrali v Tržišču. Povadili smo pesmi,
novinci pa so se pripravili za zaobljube. Sveta
maša je bila zaključek našega druženja, za novince
pa nov začetek, saj so dobili skavtske rutke in
slovesno izrekli skavtsko obljubo »... da bodo služili
Bogu in domovini, pomagali svojemu bližnjemu in
izpolnjeval skavtske zakone«.

Gobice, ki prihajajo iz enote Bibarija v Loki, sta
spremljali Katja Traven in Anica Gračner, Ribice iz
enote Kekec pa Irena Debevec in Tadeja Zupančič
Žužek. Manjkala pa nista niti dva Cepetavčka
z Danielo Klenovšek in Darjo Umek iz enote
Studenec. Otroško petje na odru je z inštrumenti
spremljala priložnostno sestavljena skupina, ki
so jo tvorili naslednji glasbeniki: Marko Traven,
Franci Požek in Marjan Direnbek s kitaro, Matjaž
Požun s klarinetom, Florijan Jazbec s pozavno in
Danijel Cajnar s harmoniko. Nastopajočim je poleg
ravnateljice vrtca Vlaste Fele nekaj spodbudnih
besed in lepih želja namenil tudi Srečko Ocvirk,
župan naše občine. Ob koncu slovesne prireditve
so se na odru zbrali otroci vseh oddelkov in pod
vodstvom Melite Železnik pogumno zapeli himno
vrtca Moj vrtec in pesmico o našem prijatelju
– medvedku Pikiju Jakobu. Ob žametnem glasu
Ivana Hudnika so se odrasle in otroške ročice
sklenile v krog prijateljstva in nepozabnih doživetij,
ki nam bodo ostala v lepem spominu. Najslajše
presenečenje za nastopajoče je bil medvedek Piki
Jakob (Marjana Peša), saj nam je prinesel sladko
osvežitev in prisrčno otroško veselje.
Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo, saj
so pripomogli k uspešni prireditvi. Naše bodoče
prvošolčke pa pospremimo z željo, da bi ohranili
veliko otroško srce. Želimo jim srečno iz vrtca v
šolo.

Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej. Hvala
vsem, ki ste pomagali pri izvedbi prireditve, in
seveda vsem, ki ste se prireditve udeležili in tako
prispevali v naš šolski sklad. Veseli smo, da ste
s svojimi prostovoljnimi prispevki darovali za vse
otroke naše šole, ki med letom potrebujejo vašo
pomoč.
“Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred
kratkim storil kaj dobrega.” (Jean del La Bruyere)

Novinarski krožek OŠ Sevnica

Prvošolci OŠ Sevnica
na ekskurziji v Rogatcu
V petek, 19. maja, smo imeli prvošolci zaključno
ekskurzijo v Rogatec. Učiteljice smo pot popestrile
s kratkimi zanimivostmi o krajih, mimo katerih smo
potovali. V Rogatcu smo si ogledali staro kmetijo,
kovačnico, skedenj, kozolec, staro trgovino, pravi
vodnjak. Učenci so bili še posebno navdušeni nad
izdelavo glasbil, peko kruha in izdelovanjem svečk.

Nataša Hribar, vzgojiteljica

Kdor vesele
pesmi poje
gre po svetu
lahkih nog ...

Zelo so bili veseli, da so si sami kupili spominčke
in se poigrali z njimi. Bilo je res prijetno sončno
vreme, učenci pa so spet dokazali, da se znajo
kulturno vesti in veseliti. Na koncu so si bili edini,
da si želijo še veliko podobnih dni.

Učenci in učiteljice 1. razreda
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Šport
22. Sevniški
kolesarski maraton ob Savi

Rokometaši MDB na Final 4
uspešni, RK Sevnica 2. mesto,
MRK Krka 3. mesto
Mladi rokometaši selekcije mlajši dečki B so v
soboto, 3. junija, nastopili na končnem turnirju
Final 4 v Slovenj Gradcu, poleg gostiteljev pa so
sodelovale tudi ekipe iz Sevnice, Novega mesta in
Škofljice.

Sevniško kolesarsko društvo se s podporo
sponzorjev in donatorjev približuje četrtstoletni
zgodovini organizacije rekreativno-družabnega
dogodka sevniškega maratona. Drugo leto
zapored potekata trasi po dolini Save. Družinska
trasa je udeležence vodila po zanimivi, razgledni in
množično obljudeni poti do Radeč ter povratkom
skozi Šmarčno, Kompolje in Boštanj na startni
ciljni prostor ob športni dvorani oz. bazenu, v
dolžini 28 km. Vseh udeležencev dogodka smo
organizatorji zabeležili 125, od kateri so se
približno enakomerno razdelili na že omenjeno
družinsko razdaljo in pa veliki maraton. Daljša
trasa (65 km) je poleg zanimivega odseka do Radeč
popestrena z vzponom na Studenec, prečkanjem
Blanškega mostu in obiskom vinorodnega okoliša
Trnovec Podvrh ter povratkom na že omenjeni
prireditveni prostor (letošnja izvedba je bila zaradi
rekonstrukcije ceste na Pokleku skrajšana na 55
km). Dogodek je spremljalo toplo poletno vreme, za
izvedbo in varnost je skrbelo 24 članov KD Sevnica
in ekipa nujne pomoči ZD Sevnica. Po prihodu v cilj
je bilo v uri druženja veliko priložnosti za klepet s
kolesarskimi znanci in prijatelji. V sodelovanju s
sponzorji in donatorji je vsak udeleženec prejel
spominsko medaljo, sladoled, enkratno vstopnico
za sevniški bazen in malico z izbrano pijačo.

Naslov državnega prvaka v kategoriji starejših
dečkov B so tudi letos osvojili gostitelji turnirja,
ekipa RK Slovenj Gradec 2011, drugi so bili
igralci RK Sevnica pod vodstvom trenerja Bojana
Drnovška, tretji MRK Krka pod vodstvom trenerja
Iztoka Adamčiča in četrti igralci ŠD Škofljica.
Razpored tekem:
1. tekma: RK Slovenj Gradec 2011 : MRK Krka
24:20 (14:10)
2. tekma: ŠD Škofljica : RK Sevnica 36:39 (15:16)*
po podaljških
3. tekma: ŠD Škofljica : MRK Krka 31:33 (16:16)
)* po podaljških
4. tekma: RK Slovenj Gradec 2011 : RK Sevnica
29:27 (14:12)
Končni vrstni red:
1. mesto: RK Slovenj Gradec 2011
2. mesto: RK Sevnica
3. mesto: MRK Krka
4. mesto: ŠD Škofljica
Priznanja, medalje in nagrade so ekipam podelili
pomočnik selektorja slovenske moške članske
reprezentance in članski trener Slovenj Gradca
Uroš Šerbec, podžupan Mestne občine Slovenj
Gradec Janez Potočnik in član slovenske
reprezentance in član poljskih Kielc Blaž Janc.
V najboljši sedmerki zaključnega turnirja sta
bila tudi igralca RK Sevnica, Mitja Janc (najboljši
desni zunanji) in Leon Gregorič (najboljši krožni
napadalec).
Čeprav je dvodnevni turnir potekal na Koroškem,
so imeli mladi rokometaši na tribunah športne
dvorane v Slovenj Gradcu bučno podporo staršev.
Posebne nagrade so prejeli Irena Berčon iz Ti so fante v velikem številu vso sezono spremljali
Trbovelj, ki je bla s 67 leti najstarejša kolesarka, in jih podpirali doma in na gostovanjih.
Luna Samide Rot iz Mokronoga je bila s 6 leti
Janez Kuhar
najmlajša, za nekaj mesecev je bil Anton Cesar 79
let iz Trbovelj najstarejši udeleženec, od zvestega
obiskovalca vseh prireditev in neutrudnega
nabiralca kilometrov Đura Kovača s Krškega,
najmlajši med fanti, 3-letni Mark Samide Rot
v sedežu očetovega kolesa in tradicionalno
najštevilčnejši obisk sosedov iz Mokronoga
KD Dolenjska balanca. Organizatorji opažamo Sobota, 27. maja, je bila spet praznik veteranskega
precejšnje povečanje rekreacije in kolesarstva, rokometa v Sevnici. Na povabilo Veteranskega
kar pa se ne kaže v organiziranem dogajanju. Želeli rokometnega kluba oldHANDsi iz Sevnice so se
bi povabiti vse, da se odločijo za obisk katerekoli celodnevnega druženja udeležile ekipe iz celotne
oblike množične rekreacije v svojem domačem Slovenije. Na ženskem delu turnirja je sodelovalo
okolju, ne le najbolj trženjsko izpostavljenih v 7, pri moških pa 9 ekip. Vse tekme so potekale v
državi in drugod, saj se bodo le tako ohranili dober prijateljskem in športnem duhu, večjih poškodb ni
rekreativni potencial kraja in regije, družabnost bilo. Če sklepamo po prikazanem, je videti še veliko
in navdih za nadaljnje osebne ter kolektivne cilje. energije, zanimivih potez in želje svoje rokometne
Vsem kolesarkam in kolesarjem in tudi drugim izkušnje pokazati na najboljši način. Prav vsi
ljubiteljem gibanja želimo »dobro sezono« in na udeleženci smo si bili edini, da je najpomembnejše
snidenje 27. avgusta na 26. Skoku na Lisco, 16. tisto na koncu turnirja, ko se poveselimo, obudimo
septembra pa na 3. srečanju s kolesom ob Savi spomine in sklenemo kakšno novo prijateljstvo.
Hvala vsem sponzorjem, donatorjem in tistim, ki so
od Radeč do Brežic.
omogočili izvedbo turnirja, ter vsem sodelujočim,
Robert Kosaber ki že vrsto let prihajajo v Sevnico na enega najbolj
Foto: Jakob in Jože Lekše obiskanih veteranskih turnirjev v Sloveniji.

15. veteranski rokometni turnir
oldHANDsi Sevnica 2017
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oldHANDsi 2017

Najboljšim ekipam in posameznikom je na skupni
večerji pokale podelil predsednik VRK oldHANDsi
Sevnica Zoran Bedek.
Rezultati:
Moški
1. mesto: Trebje
2. mesto: Velika Nedelja
3. mesto: oldHANDsi Sevnica
Ženske
1. mesto: Ajdovščina
2. mesto: Izola
3. mesto: Ptuj
Najboljši posamezniki turnirja 2017
Ženske
Najboljša vratarka: Pesko, Janja (Zagorje) Levo
krilo: Pohleven, Nada (Akcija Ljubljana) Leva
zunanja: Čvorak, Jelena (Izola) Srednja zunanja:
Groff, Suzana (Ajdovščina) Desna zunanja:
Dražetić, Mira (oldPUNCE Sevnica) Desno krilo:
Panić, Mirjana (Ptuj) Krožna napadalka: Boškovič,
Mojca (Novo mesto)
Moški
Najboljši vratar: Globokar, Beno (Trebnje)
Levo krilo: Resner, Primož (Radeče) Levi zunanji:
Varesano Claudio (Kras) Srednji zunanji: Ivančič,
Dejan (Velika Nedelja) Desni zunanji: Končina, Lojz
(Krmelj) Desno krilo: Kafol, Grega (Škofja Loka)
Krožni napadalec: Starič, Andrej (oldHANDsi
Sevnica)

Za oldHANDse Janez Kuhar

37. Maraton treh src
v Radencih
V Radencih je potekal 37. Maraton treh src in
presegel vse dosedanje rekorde glede udeležbe,
saj je nastopilo več kot 4000 udeležencev iz več
kot 20 držav. V sončnem in soparnem dnevu,
ob podpori ogromnega števila navijačev, se je
v Radencih znova zgodil tekaški praznik. Na 10
km dolgo progo se je podalo kar 1340 tekačev,
med njimi tudi Robert Lendaro iz Sevnice. Robert
je leta 2011 slavil absolutno zmago na 10 km v
Radencih. Letos je organizator nekoliko spremenil
potek prog in zaradi velikega števila udeležencev
je bilo na nekaterih delih proge kar malo gneče,
ko so se najhitrejši srečali s tistimi, ki so tekli
na 5 km. Robert je letos v cilj pritekel kot šesti.

Start teka v Radencih

Organizator se je znova potrudil in pričaral dan,
poln adrenalina, navdušenja, pozitivne energije
in nepozabnih doživetij. V Radence se zato vsako
leto zgrinja večja množica tekačev iz Slovenije in
tujine, da bi doživela ta tekaški praznik.

Vanja Lendaro

Šport
Prevlada sevniških atletov na
3-kilometrskem teku v Straži
Karavana Dolenjskega pokala se je ustavila tudi v
Straži, v kateri so poleg glavnega 10-kilometrskega
teka izpeljali tudi 3-kilometrsko preizkušnjo in
otroške teke v treh kategorijah. Sevniški atleti
so še posebno blesteli na krajši, 3-kilometrski
razdalji, v kateri so v moški konkurenci do 19 let
popolnoma zavzeli zmagovalni oder. Na najvišjo
stopničko je stopil Tomaž Sešlar, Žan Vozelj je bil
drugi, Tjaš Pelko pa je pritekel na tretje mesto.
Ekipni uspeh sta dopolnila še Luka Lazar s četrtim
in Timotej Krašovec s sedmim mestom.
V kategoriji deklic do 19 let je slavila Lea Haler
pred klubsko kolegico Ajdo Slapšak.

P1 Žiga Mirt, OŠ Boštanj
P2 Škornik Teodor, OŠ Boštanj
P3 Simončič Matjaž, OŠ Boštanj
P4 Nastjan Brce, OŠ Boštanj
P5 Ana Mak, OŠ Boštanj
P6 Manja Brce, OŠ Boštanj
P7 Iva Simič, OŠ Boštanj
P8 Nika Medved, OŠ Sevnica
Rezultati v borbah
B1 Anže Božič, OŠ Boštanj
B2 Rok Omerzel,OŠ Boštanj
B3 Svit Cestnik, OŠ Sevnica
B4 Jakob Žnidaršič, OŠ Boštanj
B5 Špela Mirt,OŠ Boštanj
B6 Ajda Stritar, OŠ Blanca
B7 Eva Ganc, OŠ Sevnica
B8 Lea Pungerčič, OŠ Sevnica
B9 Lan Prah, OŠ Boštanj

K-1, seminarski trening
prvič v Sevnici
V Sevnici je bil zelo uspešno izpeljan seminarski
trening K-1 kickboxing s Samom Petjem in njegovim
trenerjem Juretom Cesarjem. Samo Petje je
trenutno najboljši borec v K-1 in lastnik kar dveh
Miran Grubenšek šampionskih pasov v dveh različnih težnostnih
kategorijah, njegov osebni trener pa je Jure Cesar.

Ekipa SD Marok
zmagovalec lige

Prvi trije na 3-kilometrski progi

Odlične uvrstitve pa so sevniški atleti dosegli tudi
na daljši, 10-kilometrski razdalji. Miha Povšič
in Melani Knez sta bila absolutno druga, Dušan
Krašovec pa si je v svoji kategoriji pritekel zmago.
V otroških tekih sta si medalje AK Sevnica pritekla
Maj Repovž, in sicer zlato, ter Živa Slapšak, ki je
bila tokrat srebrna. Nika Tisu je bila četrta.

Ekipa SD Marok v sredini (Kolman, Janc in Petrin),
levo ekipa SK Brežice in desno ekipa SD Gorjanci

V Brežicah se je končal 6. zadnji krog druge
Vir: AK Sevnica državne lige z zračno pištolo. Ekipno so zmagali
Sevničani z desetimi točkami prednosti pred
drugouvrščenimi Brežčani in 21 točkami pred
tretjeuvrščenimi Novomeščani. Za Sevničane
so v ligi nastopali Matej Kolman, Danilo Petrin,
Aleš Janc, Jože Košir in Domen Špan. Najboljši
posameznik je bil Matej Kolman, ki je s 146
Dne 27. maja sta v športnem domu v Sevnici točkami, zbranimi v šestih krogih, prepričljivo
Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica in Krajevna zmagal. Drugi je bil Matejev klubski kolega Danilo
skupnost Sevnica, organizirala tekmovanje v ju Petrin s 127 točkami in tretji Božidar Štampek SK
jitsu za prehodni pokal Krajevne skupnosti Sevnica Brežice s 116 točkami.
2017. Tekmovanje, na katerem je nastopilo več
kot 50 mladih iz Male šole Jujitsu Ippon, se je
Mirko Ognjenovič
točkovalo tudi za ekipnega prvaka osnovnih šol

Ju Jitsu, pokal KS Sevnica
in ekipno prvenstvo šol

Državno KV ARG Cerknica

1. mesto OŠ Boštanj,
2. mesto OŠ Sevnica, 3. mesto OŠ Blanca

občine Sevnica.
Na začetku je predsednica sveta KS Stanka Žičkar
omenila sodelovanje krajevne skupnosti z društvi
na vseh področjih. V veliko veselje je tudi to, da so
mladi tekmovalci s svojo prireditvijo zaznamovali
praznik KS Sevnica, ki ga praznujejo maja. Na
koncu tekmovanja je Stanka Žičkar, skupaj z
direktorico KŠTM Mojco Pernovšek in evropskim
prvakom v Ju Jitsu Andrejem Ceškom, podelila
medalje in pokale mladim uspešnim tekmovalcem.
Rezultati:
1. mesto Osnovna šola Boštanj
2. mesto Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
2. mesto Osnovna šola Blanca
Posamezni zmagovalci v kategorijah so postali:
parter ne waza

Oba sta bila več kot odlična. Vsi udeleženci smo
bili nad prikazanim izjemno zadovoljni, izpeljali pa
smo kar dva izjemna in odlična treninga, pri tem
pa imeli kot prvi priložnost neposredno spoznati
tudi njuno skupno načrtovano vadbo in vodilo, ki
sta Samu Petju omogočila doseči svetovni vrh
profesionalnih borcev K-1. Iskrena hvala vsem
udeležencem, še posebno našemu članu kluba
Juretu Špitalarju za njegovo nesebično pomoč in
podporo pri nadaljnjem razvoju K-1 v Sevnici. Po
koncu seminarja sta se Samo Petje in Jure Cesar
udeležila še našega klubskega piknika v Loki pri
Zidanem Mostu. OSS.
Več na: http://www.kbv-sevnica.org

Jurij Orač

Učenci OŠ Sava Kladnika
državni podprvaki

Od posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub
Amater iz Sevnice.
Uvrstitev osnovnošolskega državnega prvenstva:
Pionirji : 3. mesto Leon Kmetič
73 ali lep pozdrav.

V soboto, 3. junija, so se mladi karateisti Kluba
borilnih veščin Sevnica udeležili že 23. Odprtega
državnega prvenstva osnovnih in srednjih šol v
tradicionalnem karateju. Prvenstvo je potekalo na
Igu, pod okriljem S. K. I. F. zveze Slovenije. Učenci
OŠ Sava Kladnika Sevnica so po lanskem osvojenem
tretjem mestu letos pristali na odličnem drugem.
Osnovni šoli Sava Kladnika so priborili 11 medalj,
od tega 8 zlatih, 2 srebrni in 1 bronasto. Osvojili so
še eno četrto in dve peti mesti. Zlate medalje so
osvojili Lina Zupanc Zavrl, Lia Dragar, Klara Štigl,
Gašper Štigl, Tilen Cvelbar, Tomaž Kajtna, David
Kocman in Sara Šantej; srebrne Nejc Zabasu in
Tadej Božič; bronasto medaljo pa Matic Paskvale.
4. mesto je osvojil Alen Fočić, 5. mesto pa Amadej
Božič in Lan Dragar. Čestitke vsem nastopajočim,
ki so prikazali odlične nastope, in tehničnemu
organizatorju S. K. I. klubu IG – Shotokan za
gostoljubje in odlično organizacijo. Učenci OŠ
Sava Kladnika Sevnica, člani KBV Sevnica, so na
23. Državnem šolskem karatejskem prvenstvu
na Igu v skupnem seštevku osvojili odlično 2.
mesto in postali državni podprvaki za šolsko leto
2016/2017.
Uvrstitev osnovnih šol:
1. OŠ Ig, 2. OŠ Sava Kladnika Sevnica, 3. OŠ Trzin
Več na: www.kbv-sevnica.org.

Za ARG posavje Jani Kuselj

Jurij Orač

Amatersko RadioGoniometriranje, popularno
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska
športno-tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin ter 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. Zmaga
tisti, ki v najkrajšem času odkrije določeno število
oddajnikov, odvisno od kategorije.
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Iz preteklosti v sedanjost
Biti na konju
V vsakem pogledu je dobro biti na konju. Zagotovo
pa to še toliko bolj velja za lastnike konj in konjenike,
ki najbolje poznajo občutke ter povezanost konja in
konjenika. Če je nekdaj konj pomenil delovno žival
za pomoč pri delu na kmetiji ali prevozno sredstvo,
ko še ni bilo avtomobilov, ima zdaj precej drugačno,
a nič manj pristno vlogo v življenju lastnika, saj se
med konjem in njim stkejo prav posebne vezi.

Prenovljene
predstavitvene table
na Lovrencu
Pri cerkvi sv. Lovrenca nad Okroglicami je junija
potekala priložnostna prireditev z odprtjem
obnovljenih predstavitvenih tabel botaničnega
naravnega spomenika, nahajališča clusijevega
svišča, vsem znanega kot encijan. Ta naravna
krasota je z odlokom Občine Sevnica razglašena
za botanični naravni spomenik, na travnikih pod
sv. Lovrencom pa je nahajališče clusijevega svišča
zaščiteno od leta 1994.

Prišlo je poletje
V vsem svojem žaru
se je razbohotilo poletje,
toplo sonce razgrnilo
na vse konce.
Narava odeta v zelenje in košato bujno cvetje
privabi vsak pogled,
namiguje, naj bi v senčko šel sedet!
So končno učenci in dijaki se oddahnili
od guljenja klopi, učenja
in mučnega izpraševanja.
Zakaj v prvih dneh počitnic si želijo le malo miru
in dolgega, dolgega spanja.
Potem pa skok v hribe ali na prelep naš Triglav,
kjer jim bo gorski vetrič ali maestral prepihal
in malo prevedril izmučene možgančke,
pregnal vse težave stran.

Z vidika turizma se konjeniški turizem v Evropi
precej povečuje in je ena posebnejših in
prestižnejših oblik turizma. Konjeniški turizem
je oblika rekreacije, ki zagotavlja odmik od
sodobnega vrveža, ponuja povezavo z naravo
in omogoča sprostitev, pa tudi različne oblike
zdravljenja. Konjeništvo in jahanje imata v Sloveniji
zaradi Kobilarne Lipica večstoletno tradicijo,
konjeniška doživetja pa v Sloveniji ponujajo številni
konjeniški centri, turistične kmetije in ranči (več
na
https://www.slovenia.info/sl/dozivetja/
aktivne-pocitnice/jahanje).

Tam pod senčnikom na plaži
se prav fino je predajati
užitkom sonca ob šumenju valov
v kopalkah enodelnih ali v bikini embalaži.

Table obveščajo in izobražujejo,
s tem pa varujejo območje.

Navzoče je z glasbo najprej pozdravil mladi
harmonikar Jakob Štigl. Sledili so nagovori župana
Srečka Ocvirka, direktorja Kozjanskega parka
Tea Hrvoja Oršaniča in direktorice KŠTM Sevnica
Mojce Pernovšek. Opozorili so na pomen dobrega
vzdrževanja in skrbnega ohranjevanja nahajališča
clusijevega svišča, s tem namenom so bile urejene
in postavljene tudi predstavitvene table pri cerkvi
in ob vstopu na rastišče botaničnega naravnega
spomenika ter še 12 razstavnih panojev v bližnji
Mežnarjevi hiši, ki prikazujejo rastlinske in živalske
vrste na tem območju.
Tudi v Posavju in občini Sevnica poznamo ponudbo
za ježo po razgibani naravi, gričih in dolinah, koder
vodijo urejene konjeniške poti s postojankami
s privezi za konje, senom in vodo. Konjeniška
doživetja v občini Sevnica je najbolje preizkusiti
z izkušenim vodnikom, ki vas popelje po urejenih
poteh območja celotne občine. Pravi naslov so
zagotovo konjeniki Krekove konjenice. Krekova
konjenica deluje v sklopu Društva rejcev in
ljubiteljev konj Šentjanž in vsako leto maja priredi
enodnevni, prvi teden junija pa tudi tridnevni
pohod po mejah občine Sevnica, pri čemer lahko
udeleženci uživajo v lepotah pokrajine, hkrati pa
okusijo dobrote gostinskih ponudnikov, ki konjenike
Član Planinskega društva Lisca Sevnica Alojz
z veseljem sprejmejo k sebi.
Rupar je zbrane razveselil s podatkom, da je
nahajališče v času cvetenja obiskalo okoli 2200
Več informacij poiščite na
obiskovalcev. Celoten čas cvetenja encijana
krekova.konjenica@gmail.com
so namreč člani planinskega društva območje
ali na elektronskem naslovu
rastišča, kjer je prosto sprehajanje omejeno,
https://sites.google.com/site/
skrbno varovali tudi z dežuranjem.
krekovakonjenica/.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica
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Zdravka Brečko

Poljub
S pogledom pod nogami spodnesi mi tla,
razburkaj kotiček ravnodušnega srca.
Naj kri mi po žilah zavre,ponori,
telo v življenju še enkrat zagori.
Oropaj me hladnosti dolge osame,
ovij me že enkrat v ljubezni omame,
razpihaj mi meglo misli tisočerih,
nate naj mislim ob dolgih večerih.
Prihajaj k meni kot angel brez telesa,
skozi neslišnost noči razkrivat čudesa.
V pišu večernega sanjarjenja bodi z menoj,
dodajaj popolnost,v tišini ob strani mi stoj.
Tvoj nasmeh odpira prostrana obzorja,
utaplja me v ljubezni razburkana morja,
izgubljam naj se le v tvoje oči,
varen pristan v nevihti bodi mi.

Vir: Občina Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Si zraven prižgal kak čik,
da je človek poleti bolj šik.
In ko se zgodi v grlu suša,
se s špricarjem ali pivcem
vsak odžejati poskuša,
si zraven mrmra:
Zakaj le bi tam na morju vodo pil,
se z njo vsak dan doma nacejam.

Razgrni na mizo prt mi življenja,
s srečo poraščen,brez trpljenja,
brez hinavščine,laži,praznih obljub,
v ljubezen popelje le tvoj me poljub.

Tanja Košar

Utrip življenja
Varnost je naša
skupna
dobrina,
ki
jo
policisti
u s t v a r j a m o
v
tesnem
sodelovanju
z
občani.
Policisti
Policijske postaje
Sevnica vas vse
občane v želji, da
bi čas počitnic
in
dopustov
preživeli
čimbolj
varno in prijetno,
opozarjamo na nekatere poglavitne samozaščitne
ukrepe, saj so lahko nepremičnine, vozila in
predmeti precej bolj varni, če za varnost poskrbijo
tudi lastniki.
Zato gotovine in zlatnine ne hranite doma, hiša
naj ne daje videza, da je dlje časa prazna, oken
ne zastirajte, ne puščajte obvestil na telefonski
tajnici, poštni nabiralnik pa je treba redno
prazniti ali pa preusmeriti pošto, priporočljiva
je tudi kombinacija tehničnega in mehanskega
varovanja, kot so časovna stikala za samodejno
prižiganje luči, magnetna stikala, ki oddajajo
zvok visoke frekvence, in alarmne naprave.
Na samozaščitno ravnanje ne smete pozabiti niti
takrat, ko ste na dopustu v novem okolju, kjer
nas ne poznajo, saj ste med letovanjem v tujini
pogosto izpostavljeni različnim prevaram ali celo
roparjem. Priporočamo, da pozornost namenite
svojim osebnim dokumentom in osebni prtljagi,
med obiski znamenitosti in lokalov pa s seboj ni
priporočljivo nositi večje vsote denarja.

pospešeno izgublja. Zagotavljanje zadostne
količine zdravstveno ustrezne vode je tudi
zakonska zabveza skrbnika živali, torej vsakogar, ki
odgovarja za žival ne glede na to, ali je njen lastnik
ali pa morda zanjo le skrbi. Seveda ne pozabite niti
na redno hranjenje.
Na voljo naj imajo senco
Zaradi sonca je zelo pomembno, da živalim,
ki so sicer na prostem, zagotovimo možnost,
da se lahko umaknejo v senco. Ta je seveda
lahko naravna (drevesa, grmovje …) ali umetna
(nadstreški …), še posebno pa je pomembno, da
senco zagotovimo živalim, ki so privezane. Te si je
v naravi ali bližini objektov namreč same ne morejo
najti.

Juha iz fižola in buč
Sestavine
30 dag fižola,
1/2 kg buč,
2 žlici olja,
2 žlici moke,
10 dag suhe slanine,
sol, poper,
1–2 stroka česna,
2–3 žlice sladke ali kisle smetane (po želji)
Priprava
Fižol operemo in namočimo čez noč. Naslednji dan
ga skuhamo z bolj drobno narezano slanino v 2,5
l vode. Bučo olupimo, odstranimo seme in mehki
del. Meso naribamo na rezance. Iz olja in moke
naredimo svetlo prežganje, ki ga s prav majhno
količino vode razkuhamo, dodamo naribano
bučo, prevremo, nato zlijemo k fižolu, ga solimo,
popramo, začinimo s strtim ali sesekljanim
česnom. Primešamo smetano in kuhamo še kakih
10 minut, da prežganje juho zgosti. Po želji lahko
juho nekoliko okisamo.

Ne pozabite pa, da ob vročem vremenu hišnih
živali ne smete puščati samih v parkiranih vozilih
(to je prepovedano tudi z zakonom), razen če jim
zagotovite primerno zračenje oziroma hlajenje.
Visoka temperatura v vozilu namreč lahko
povzroči vročinski udar pri živali, kar se lahko
konča s poginom.
V odnosu do živali ravnajte skrbno in odgovorno.
Če niste pripravljeni, jih raje ne imejte, kajti
nobeno živo bitje si ne zasluži trpeti zaradi človeške
brezbrižnosti in neodgovornosti.
Če v svojem okolju opazite neprimerno ravnanje
z živaljo, se poskušajte pogovoriti z lastnikom,
če to ne pomaga, prijavite zlorabo pristojnim
inštitucijam. Nikoli se ne obrnite stran. Mučenje
Gosta zlata juha
morate prijaviti. Prijava je najmanj, kar lahko
naredite za živo bitje, ki svoje bolečine ne more
Sestavine za 6 oseb
povedati na glas.
1 bučo, težko približno 1 kg,
20 dag špagetov,
3 dag masla,
1 liter mleka,
nariban parmezan,
sol.

Priprava
Očiščeno bučno oplodje narežemo na kockice.
Skuhajmo jih v slani vodi in pazimo, da se ne
razkuhajo. Odcedimo jih in jih pristavimo z
mlekom. Ko zavre, dodamo špagete in kuhamo ter
spet pazimo, da se vse ne razkuha. Odmaknemo s
štedilnika in primešamo maslo in parmezan.

S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem
svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate
priložnosti za izvršitev kaznivih dejanj in se
izognete neljubim dogodkom, kot so vlomi v
stanovanja, hiše, vozila, tatvine vozil, drzni ropi
ipd., saj je občutek varnosti subjektivne narave
in ga vsakdo doživlja na podlagi lastnih izkušenj.
Če kljub izvedenim poglavitnim samozaščitnim
ukrepom postanete oškodovanec kaznivega Za primere, ki se dogajajo zunaj uradnih ur in ne
dejanja, o tem takoj obvestite policijo na morejo počakati do naslednjega dne (res nujni
interventno številko 113.
primeri, ko bi recimo žival do naslednjega dne
lahko poginila), je 24 ur pristojen eden izmed
Daniel Žniderič, dežurnih veterinarskih inšpektorjev. Kontakte
komandir policijske postaje, dobite na Centru za obveščanje, na številki 112.
višji policijski inšpektor III
V zakonu je zapisano, da mora, kadar je žival v
življenjski nevarnosti, posredovati policija. To velja,
kadar se mučenje dogaja na javnem mestu ali je
odziv nujen (preden bi inšpekcija prišla, bi bilo že
prepozno).
Policijo (številka 113) morate nemudoma poklicati,
če opazite fizično nasilje, pretepanje, ali katerega
izmed naslednjih mučenj: zbadanje, stiskanje,
natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje,
udarjanje, dušenje živali, metanje, suvanje ali
Poletje je tu, z njim pa tudi temperature, ki se čez namerno povoženje živali, spolna zloraba živali,
dan lahko dvignejo tudi krepko čez 30 ali celo 35 izpostavljanje živali ognju, vročim ali strupenim
stopinj Celzija. Medtem ko se človek pred vročino sredstvom, streljanje živali, obmetavanje s
lahko umakne v senco ali notranje prostore, se petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi,
razmeram primerno obleče ali pa hladi, domače obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti,
borbe živali in podobno.
živali svojega kožuha ne morejo sleči.
Naloga in odgovornost skrbnika živali je, da ji Živali ne morejo povedati, le vi, ki vam ni vseeno,
zagotovi razmere, v katerih lahko žival prenaša lahko spregovorite namesto njih in ste njihov glas.

V vročih dneh
ne pozabite na živali, če
opazite neprimerno ravnanje
se nikoli ne obrnite stran

visoke temperature. Vsaka živalska vrsta ima sicer
razvit svoj način prenašanja visokih temperatur, a
v teh vročih dneh ji mora pri tem pomagati tudi
lastnik. To velja za vse živali, ne samo za pse in
mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov največ.
Zagotovite jim dovolj vode
Živalim je treba zagotoviti dovolj vode, ki jo vsak
kopenski organizem pri visokih temperaturah

Recepti

Povzela: Alenka Kozorog

www.kstm.si

Enolončnica iz buč
Sestavine
50 dag bučnega mesa,
50 dag krompirja,
šest strokov česna,
pol lončka kisle smetane,
šopek svežega ali žličko suhega kopra,
začimbe.
Priprava
Buče in krompir narežemo na enako velike kocke,
česen stremo. Vse skupaj dušimo na štirih žlicah
olja približno 15 minut, vmes prilijemo pol litra
vode. Nato dodamo koper, smetano, sol, poper in
žličko začimbnega posipa in kuhamo še pet minut.
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Recepti: vir: Almanah Moj kraj, moja občina, 2014

Policijska obvestila

Oglasi

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

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

V mesecu aprilu smo začeli z izvajanjem brezplačanih prevozov za
starejše v sevniški občini. Projekt ki ga izvajajo Zavod Sopotniki,
Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica, je bil zelo lepo sprejet in
našo storitev uporablja že 33 zelo zadovoljnih uporabnic in uporabnikov.
Storitev poteka tako, da se starejši (upokojeni oz. starejši od 60 let),
ki potrebujejo prevoz, vsaj en dan pred načrtovano potjo, naročijo na
vožnjo na telefonski številki 031 33 81 87.
Klice sprejemamo vsak dan med 8.00 in 15.00.
Program trenutno izvaja 5 aktivnih prostovoljcev, zato lepo vabimo vse,
ki lahko nekaj svojega časa podarite za pomoč starejšim, da se nam
pridružite!
Več informacij o projektu je na voljo na zgoraj omenjeni telefonski
številki (ga. Tanja Kralj, koordinatorka projekta v sevniški občini).

Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

Košnja na tradicionalni način, tržnica domače obrti in lokalno pridelane hrane,
kulturno zabavni program. Informacije: KŠTD Razbor (www.razbor.si × tel.: 041 254 217 - Matej)
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Zavod Sopotniki

Sobota: 9.00 – 13.00

(obdarjenec si bo izbiral iz ponudbe Slovenskih agencij in Term)
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· Knjiga - monografija Občine Sevnica
· Tradicionalna sevniška salama
· »Grajska kri« posebna modra frankinja
· izlet v okolico s praznično večerjo s sodelavci
· ali izlet v kakšno Evropsko prestolnico…

Naj bo prednovoletni čas
poln doživetij in veselja!

najave za izlete in informacije na:
+386(0)7 81 65 462 www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si
+386(0)51 680 287
RADIOCENTER.SI
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!
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Razvedrilo
MESTO V
INDIJSKI
DRŽAVI
RADŽASTAN

POGONSKO
GORIVO ZA NOVINAR
AVTE Z
KANONI
OTTOVIM
MOTORJEM

KRONIKA,
LETOPIS

KEMIJSKI
ZNAK ZA
NIKELJ

LADJA
ARGONAVTOV

SODOBNIK
ILIROV

PREBIVALKA
UNCA

Ravnatelj
Profesor je na tablo napisal naslov spisa«Kaj
bi naredil-a, če bi bil-a ravnatelj-ica.«
Učensi so začeli pisati, le Janezek je sedel
in čakal. Učitelj ga je vprašal:«Zakaj pa ti ne
pišeš?«
»Čakam na tajnico, da ji naročim, kaj naj
napiše!«

NEMŠKI
LETALSKI
KONSTRUKTOR
(CLAUDIUS)
LUIGI
GALVANI
SUMERSKO
BOŽANSTVO

GRŠKO
MESTO V
EPIRU
DVANAJST
MESECEV
NIČVREDNEŽ,
SLABIČ

IVAN
MINATTI

Nasprotno

MESTO V
HRVAŠKI
ISTRI

ZDRAVILNA
RASTLINA,
JETIČNIK

MESTO V
NEMČIJI
HLAPNE
ORGANSKE
SPOJINE
DALJŠI
KOL
(NAREČ.)

KRUH
RDEČE
BARVE,
NEKDAJ
ČUDEŽ

SVINČNICA,
GREZILO
MESTO V
SEVERNI
BOSNI

Simon, ti si svojega bratca naučil te grde
besede, ki jih sedaj govori?
Ravno nasprotno.. Samo povedal sem mu,
katerih grdih besed res ne sme govoriti!«

Polovica
VRSTA
OGLJIKOV.
HIDRATA
AZIJSKA
DRŽAVA

Ja, Blaž, zakaj pa si nalogo napisal samo do
polovice in jo nisi končal?
Sem jo imel namen dokončati, da sem
ob tem poslušal radio in igrali so same
nedokončane simfonije!

SILVO
TERŠEK
ŽITO S
TRIROBIM
ZRNJEM

RIBEZ S
ČRNIMI
PLODOVI
LETEV
GLASBENA
ZVRST
S TRINIDADA

DREVO
TROPSKE
AFRIKE

IZREK ZA LEPŠI DAN

KRMAR
ARGONAVTOV
ANETOVA
JUNAKINJA

PREGRETI
VODNI
HLAPI

ODJAVITEV

IZPRAZNITEV SLUŽBENEGA MESTA

POMLADANSKA
CVETLICA

kot vam ustreza. In razumite: TO NI SEBIČNO.
Sebično je zahtevati, da nekdo drug živi svoje

HOMERJEV
EP
MESTO
V MAKEDONIJI

POMOŽNI
DUHOVNIK

Reči ljudem NE je del prebujanja.
Del prebujanja je, da živite svoje življenje,

POGLAVAR
BENETK
KOREOGRAF
OTRIN

NAJVIŠJI IZVRŠNI
ORGAN DRŽAVE

življenje tako, kot vam ustreza.

Anthony de Mello

JURE
FRANKO

OSKRBNIK
HIŠE

DEL
OBLAČILA

JAZ
UNIČUJOČ
OGENJ

KRALJESTVO
SPODNJA
BURGUNDIJA

Uganka za brihtne glavce

CHARLES
NODIER

MADŽARSKI
PISATELJ
(ANDRAS)
FINSKI
POLITIK
(ESKO)

ČRNILO

MEJNI
PREHOD Z
ITALIJO
VETRNI
JOPIČ

IZMEČEK

LOJZE
KRAKAR

VICOTEKA

PEVKA
ČERNE
PRODUKT
ŽGANJA
APNENCA,
GRADBENI
MATERIAL

Rdeča, črnopikasta
je ta gospodična,
in zato med hroščki najlepša,
najbolj mična.

POLJSKI
PLEMIČ,
FEVDALEC

AVODIRE: drevo tropske Afrike, UDAIPUR: mesto v Indiji, DUGONICS: madžarski pisatelj

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: USAIN BOLT.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Alojz Povše, Florjanska ulica 35a, 8290 Sevnica
2. nagrada: Dragica Hostnik, Bohorska 1, 8290 Sevnica
3. nagrada: Meta Kralj, Krmelj 84, 8296 Krmelj

Nagrade za mesec JULIJ
1. nagrada: cel mesec 1 x na dan brezplačna kava po izbiri,
ki jo podarja Rezidenca bar, Gostinstvo Davor Možič s.p.,
2. nagrada: 1 x manikiranje nohtov, ki jih podarja ŠMRK DRUŠTVO K.N.O.F.
(Vera Kelemina )
3. nagrada: dve celodnevni vstopnici za Bazen Sevnica,
ki ju podarja KŠTM Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada,
ki jo podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.7.2017 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Vsi meseci imajo 28 dni. Nekateri jih imajo pa še več.
Izžrebanec:
Tadej Juntez, Vrhek 27, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje kraj na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Most na sliki se nahaja v Jelovcu.
Izžrebanec:
Miro Gačnik, Ledina 106, 8290 Sevnica

Do specialista
v manj kot
3 tednih!

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., maj 2017

Oglasi

Specialisti

Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Sklenite zdravstveno zavarovanje
Specialisti in si že od 9,43 € na
mesec zagotovite kakovostno ter
hitro specialistično obravnavo.
V primeru zdravstvenih težav se
splača imeti zanesljivega partnerja.

Halo zdravje

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Vaš partner za zdravje.

triglavzdravje.si
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barvni od 4,80 € / m2

ALPINA - novi model
KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
strešna okna
izolacije
gips plošče,
UGODNO podkonstrukcijski
profili

PRIKLOPITE NA
Radio Aktual
število poslušalcev

24.000

Val 202

13.000

Prvi

12.000

Sraka

12.000
10

NAREJEN ZA
!
VAŠA UŠESA
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Vir: Radiometrija Media Pool, oktober 2016, vse demografske skupine,
Območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, num: 6.575

AktualFlyer1.indd 4
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37.000

Radio 1
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oglaševanje
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