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Intervju
Eva Kotar in Anže Rupnik

Eva Kotar

Predstavljamo dva mlada sevniška
glasbenika,
izjemna
saksofonista,
Evo Kotar in Anžeta Rupnika. Šolanje
na Konservatoriju za glasbo in balet
v Ljubljani sta letos zaključila z
maturitetnim koncertom, študij pa bosta
po uspešno opravljenih sprejemnih
izpitih nadaljevala v Kölnu.

ANŽE: Prepričan sem, da so bili glavni dejavniki,
ki so pripomogli do te stopnje, odlična izobrazba,
s tem mislim predvsem na profesorja Matjaža
Škoberneta in Oskarja Laznika, podpora tako
staršev kot ostalih članov družine, v veliki meri pa
tudi sama glasba in zanimanje zanjo. Ponosen sem
predvsem na dosežke s tekmovanj v zadnjih nekaj
letih, na projekte z raznimi komornimi sestavi,
kot je na primer Posavski kvartet saksofonov,
v največji ponos pa mi je opravljen sprejemni
preizkus na Visoko šolo za glasbi in ples v Kölnu.

Glasbeno pot sta pričela v Glasbeni šoli Sevnica.
Kateri so bili ključni mejniki do vpisa na študij Glasbeni talent je prirojena danost. Kakšno vlogo
v tujini? Na katere dosežke sta ob tem najbolj pa imajo za pravo smer razvoja talenta delavnost,
podpora družine in okolja?
ponosna?
EVA: Z glasbo sem se pričela ukvarjati pri šestih
letih. Prva leta sem igrala kljunasto flavto in se
nato z desetimi leti odločila za saksofon. Odločitev
je bila nedvomno prava. Pri razvoju talenta so zelo
pomembni kakovostni profesorji, s katerimi se
dobro razumeš. Pri meni je bil prvi pomembnejši
mejnik uspešno opravljen sprejemni izpit na
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Pri
tem je imel, poleg lastnega interesa, pomembno
vlogo profesor saksofona Matjaž Škoberne.

EVA: Ključno vlogo pri razvoju talenta ima podpora
družine in spodbuda prijateljev. Člani družine
so vedno prisotni na mojih nastopih in mi stojijo
ob strani. S tem mislim tudi na prilagajanje
načinu mojega dela, ki zahteva veliko ur vadenja
inštrumenta. Čutim, da glasba postaja način
mojega življenja, zato mi veliko pomenijo prijatelji,
ki so povečini prav tako glasbeniki. Imamo skupne
interese in si lahko tudi pomagamo, ko je to
potrebno.

Pred tem pa so bili pomembni številni nastopi,
pri katerih sem uživala. Delo na srednji glasbeni
šoli s profesorjem Oskarjem Laznikom mi je
odprlo nova razmišljanja in odločitev, da se želim
s tem ukvarjati vse življenje. Vsakemu mlademu
glasbeniku je pomembno sodelovanje na državnih
in mednarodnih tekmovanjih. Najbolj sem ponosna
na zlato priznanje in posebno pohvalo na državnem
tekmovanju TEMSIG leta 2013 ter prvi nagradi na
letošnjem mednarodnem tekmovanju v Beogradu
in Varaždinu. Vsekakor pa me v tem trenutku
najbolj radosti opravljen sprejemni preizkus na
Visoki šoli za glasbo in ples v Kölnu. Ideja o študiju
v tujini je namreč pri meni prisotna že kar nekaj
časa.

ANŽE: Seveda je delavnost zelo pomembna, saj
brez vaje ni osnovnih pogojev za napredovanje.
Nič manj pa ni nujna podpora družine, prijateljev
in mentorjev, brez katerih tako ali tako ne bi vedel,
kaj početi. Sam vem, da brez podpore družine
ne bi imel pogojev, niti ne bi bil sposoben doseči
teh uspehov. Okolje, v katerem deluješ, lahko
močno vpliva na delo in motiviranost, zato so bila
zadnja štiri leta življenja med samimi glasbeniki na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana zame
velik plus. Tam praktično živiš v svetu glasbe in se
tako izobražuješ od jutra do večera – že samo s
tem, ko prestopiš prag šole, saj je prva star, ki jo
slišiš, zvok klasične glasbe, ki prihaja iz šolskega
radia.
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Anže Rupnik

Skupaj s prvim učiteljem Matjažem Škobernetom
ter kolegom Juretom Knezom iz Radeč sestavljata
Posavski kvartet saksofonov. Oba sta tudi
godbenika – Anže je član domače Godbe Sevnica,
Eva pa Godbe Slovenskih železnic iz Zidanega
Mosta. Kaj poleg dodatnih glasbenih aktivnosti še
sestavlja vajin vsakdan?
EVA: Ukvarjanje z glasbo, pa tudi drugimi
aktivnostmi, omogoča pester vsakodnevni urnik.
Poleg šolskih obveznosti, ki so potekale čez dan,
rada obiskujem koncerte in druge glasbene
prireditve, s katerimi prav tako pridobivaš znanje.
To je tudi priložnost za druženje. Vesela sem, da
smo se lani z Matjažem, Juretom in Anžetom
odločili pripraviti koncert, ki je privabil veliko ljudi.
Poleg članstva v Godbi Slovenskih železnic sem v
času srednje šole igrala tudi v pihalnem orkestru
konservatorija in kvartetu saksofonov. Občasno
se še vedno pridružim orkestru Glasbene šole
Sevnica. Okolje, v katerem živim, mi je omogočilo
srečanje z drugimi umetnostnimi področji. Rada
fotografiram, rišem, si ogledam kakšno kvalitetno
razstavo. Sem mnenja, da glasba odpira vrata
na različna področja, ki se med seboj tesno
prepletajo.
ANŽE: Zaradi velike obremenjenosti s strani
šolskih obveznosti sem v svojem prostem času
predvsem počival ali se družil s sošolci in prijatelji.
Za ostale dejavnosti nekako nikoli ni bilo časa.
Ampak mislim, da se bo to sedaj ob odhodu
na akademijo zaradi manj zahtevnega urnika
spremenilo. No, vsaj upam, da se bo.

Pogovarjala se je: Tanja Žibert

grajske.novice@kstm.si

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

Ko l o f o n

Otroci in starši gradijo celico, ki je skupek
navad, pridobljenega znanja, sposobnosti in
potreb.
Starši bi radi imeli poslušne in pridne otroke,
otroci bi radi imeli starše, ki jih ne bi grajali
in nadzorovali. Oboji pa želijo najboljše pri
drugem, česar pa ne znajo vedno dobro
izraziti.
Če pogledamo starše, budno spremljamo
razvoj svojih otrok, jih nenehno usmerjamo,
kažemo pravo pot in jih učimo ter nadzorujemo.
So pa ti dobri nameni največkrat pri otrocih
slabo sprejeti. Nam staršem se zdi logično,
da dobro dela dobro in obratno. Dejansko pa
otroci naša dejanja vidijo kot opominjanje,
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celo kritiziranje in prepotrebno nadzorovanje.
Besede, kot so: Bodi priden, Ne počni tega
na takšen način, nimajo ravno pozitivnega
prizvoka. Starši premalokrat uporabljamo
besede pohvale, kot so: Dobro si naredil,
Ponosen sem nate.
Otroke preveč nadzorujemo in jih usmerjamo
ter opominjamo. Premalo jih damo svobode,
da bi se izrazili. To pa izhaja iz dejstva, da jim
želimo le dobro, razpoloženje nas vseh pa ni
vedno enako oz. nismo vsi mojstri izražanja.
Prav pa bi bilo, da bi rekli, kar res mislimo,
in prej uredili svoje misli. Prave besede so
neprecenljive.

Mojca Pernovšek

intervju
iz grajske skrinje
občinske strani
po občini
TZOS, turizem
kultura
koledar prireditev
mladina
šport
iz preteklosti v sedanjost
utrip življenja

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja
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: Petra Biderman
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide septembra 2015, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani
Opozorilni sistem
pri nezavarovanem prehodu
v Pijavicah

Naročijo lahko tudi individualni odvoz, in sicer
tako, da preko spletne strani www.komunalasevnica.si oziroma po navadni pošti pridobijo
obrazec »Naročilnica za odvoz kosovnih odpadkov
iz gospodinjstva«, ki jo je potrebno izpolniti
po pripravljenem navodilu na obrazcu in vrniti
Komunali Sevnica. Realizacija odvoza je v roku 14
dni ali po dogovoru. Vsako gospodinjstvo z območja
sevniške občine, ki ima poravnane obveznosti za
komunalne storitve, ima pravico do brezplačnega
odvoza dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov
enkrat letno.

S ciljem izboljšanja prometne varnosti je občina
pristopila k ureditvi svetlobnega prikazovalnika
z opozorilno vsebino na obeh straneh
nezavarovanega nivojskega prehoda v Pijavicah,
kjer je bil ta doslej opremljen le z Andrejevim
križem. Prehod je zaradi večjega pretoka vozil,
šolskih avtobusov, pa tudi turističnih znamenitosti
precej obremenjen, kar zaradi nezavarovanosti
nivojskega prehoda predstavlja veliko tveganje za
nastanek prometne nesreče. Dodatna nevarnost
je pri prečkanju prehoda tudi slaba preglednost, ki Na način pogodbene pošte Pošta Slovenije odslej
omejuje vidno polje cestnega udeleženca na obe posluje tudi na Studencu. Poštne storitve so
strani železniške proge.
krajanom na voljo v prostorih trgovine Kmečke
zadruge Sevnica, ki je pogodbena izvajalka poštnih
storitev. Delovni čas je vsak dan med 9. in 12. ter
med 15. in 17. uro, ob sobotah pa od 9. do 12.
ure.

Pogodbena pošta na Studencu

Ureditve
mirujočega prometa v Sevnici
Z ureditvijo prometne signalizacije in postavitvijo
parkomata je v praksi zaživela Odredba o ureditvi
parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na
Trgu svobode v Sevnici, sprejeta na februarski seji
Občinskega sveta Občine Sevnica. Po vzoru dobro
sprejete tovrstne ureditve režima parkiranja
za HTC in v starem mestnem jedru sta zdaj na
povsem enak način urejeni tudi parkirišči na obeh
straneh stavbe NLB ter pred trgovino Izidor v
središču Sevnice. Parkomat se nahaja na pločniku
pri banki.

Na nevarnost odslej dodatno opozarja sistem
COPS@rail, ki sestavlja nabor detektorjev vozil
in drugih prometnih udeležencev ter svetlobni
opozorilni prikazovalnik z opozorilno vsebino in
rumenimi utripalci za opozarjanje prometnih
udeležencev na nevarnost trka. Sistem uporablja
enostopenjski način opozarjanja, in sicer se
opozarjanje aktivira ob približevanju prometnega
udeleženca nivojskemu prehodu, ne glede na
prisotnost vlaka, s čimer udeleženca opozarja
na večjo previdnost od približevanju nevarnemu
prometnemu odseku. Signalizacija ni povezana
z železnico na način, da bi hkrati opozarjala
o prihodu vlaka, pomembno pa opozarja na
potencialno nevarnost.

Namen modrih con je povečanje frekvence
uporabe parkirnih mest v delovnem času in s tem
rešitev problematike prezasedenosti parkirišč.
Parkiranje je prvo uro brezplačno, za vsako
nadaljnjo uro pa je potrebno na parkomatu vnaprej
plačati 0,5 evra. Parkiranje po opisanem sistemu
je plačljivo od ponedeljka do vključno sobote med Prosti poletni dnevi v času dopustov dajejo
6. in 16. uro, ob nedeljah, državnih praznikih in v priložnost tudi za urejanje in čiščenje doma z
času prireditev pa je brezplačno.
okolico. S tem namenom ponovno obveščamo o
pravilnem načinu ravnanja s kosovnimi odpadki
ter obstoječe možnosti, ki jih nudi Javno podjetje
Komunala d. o .o. Sevnica v okviru gospodarske
javne službe ravnanja z odpadki. Kosovnim
odpadkom je namenjena še posebna pozornost,
saj že po svoji velikosti ne sodijo v zabojnike za
mešane odpadke. Kosovni odpadki so predvsem
kosi pohištva, sedežne garniture, kopalniška
oprema, vzmetnice, preproge, talne obloge,
razni športni rekviziti, igrače, štedilniki, hladilniki,
televizije, bojlerji, radiatorji, kovinski in plastični
sodi, posoda, vrtne garniture in podobna
gospodinjska oprema. Med kosovne odpadke pa
ne sodijo gradbeni odpadki, azbestni odpadki,
avtomobilski deli, stavbno pohištvo oziroma okna
in zeleni obrez.

Kako pravilno ravnati
s kosovnimi odpadki

www.obcina-sevnica.si
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Kosovne odpadke lahko uporabniki komunalnih
storitev z območja občine Sevnica sami brezplačno
dostavljajo na Zbirni center za odpadke na Savski
cesti v Sevnici.

Ob odprtju pogodbene pošte

Odprtje pogodbene pošte je Kmečka zadruga
Sevnica v juliju pospremila z družabnim srečanjem,
ob tej priložnosti pa so zbrane krajane nagovorili
direktor zadruge Borut Florjančič in predsednik
uprave zadruge Peter Camloh, direktor
novomeške enote Pošte Slovenije Cvetko Sršen in
župan Srečko Ocvirk.

Mladinski hotel v Sevnici
Z julijem je v Sevnici tudi uradno zaživela ideja
mladinskega turizma oziroma »Youth hostla« mladinskega hotela. Gostom iz bližnje in daljne
okolice omogoča nočitve v prenovljenih prostorih,
ki so del Dijaškega doma v okviru Srednje šole
Sevnica – v prijetnem okolju mesta, ob reki Savi, z
veliko spremljajočimi vsebinami.
V zgradbi Srednje šole Sevnica, ki je bila zgrajena
leta 1904 in adaptirana leta 1982, je doslej kot
dodatna dejavnost srednje šole s programoma
»mizar« in »frizer« deloval tudi dijaški dom.
Izračuni so pokazali, da bi za delovanje v
obvladljivih finančnih, pa tudi strokovnih okvirih, v
dijaškem domu moralo bivati več dijakov. Prehod
na financiranje cene programa po dijaku po novi
metodologiji je od zavoda zahteval odločitev, kako
naprej.

Cena nočitve z zajtrkom je 15 evrov.

Občinske strani
Vsebinska obogatitev koncerta je bila še podelitev
nagrad osnovnošolcem in mentorjem OŠ Sava
Kladnika Sevnica, ki so sodelovali na literarnem
natečaju sevniškega Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo, tokrat na tematiki
»Šport, športniki in Slovenija« ter »Je slovenščina
še moj jezik?«. Da je bil slavnostno obarvan prihod
obiskovalcev na sevniški grad, so poskrbele
mažorete Društva TRG Sevnica.

Predsednik Popotniškega združenja Slovenije Igor
Jurišič in v. d. ravnatelja SŠ Sevnica Matjaž Prestor

Glede na številne naravne in kulturne danosti, ki
jih lahko ponudi Sevnica s širšo okolico, so začeli
razmišljati o ideji mladinskega turizma. Temeljito
so preuredili 16 sob, še več jih načrtujejo v
nadaljevanju.
Prenovljene prostore si je ob dnevu odprtih vrat,
ki so ga pripravili 1. julija, ogledal tudi predsednik
Popotniškega združenja Slovenije Igor Jurišič, ki
je v družbi v. d. ravnatelja Srednje šole Sevnica
Matjaža Prestorja tudi odprl to novo pridobitev v
Sevnici.

15 let KD Godba
Blanški vinogradniki
Godba Blanški vinogradniki letos praznuje 15
let delovanja. Ob jubileju so 11. julija pripravili
pester glasbeni in družabni program, pri tem pa
so se jim pridružili še glasbeni gostje – godbe iz
slovenskih Liboj, Vodic in Bistrice ob Sotli, godba
iz avstrijskega Šmihela in Folklorna skupina
KUD Hrvata BIH Rugvica. Gostujoči sestavi so z
nastopi najprej razveselili krajane po več krajih
okolice Blance, sledila je parada pihalnih orkestrov
v spremstvu mažoret Društva TRG Sevnica do
gasilskega doma na Blanci.

Slavnostno
ob dnevu državnosti
V Sevnici in širšem posavskem prostoru smo dan
državnosti počastili s tradicionalnim koncertom
Godbe Sevnica, ki je potekal na predvečer
praznika v atriju sevniškega gradu. S programom,
v katerega je dirigent Matic Nejc Kreča uvrstil
raznolika koncertna glasbena dela, je Godba
Sevnica vnovič prepričala številčno občinstvo,
to pa je glasbenike nagradilo z močnimi aplavzi.
Občinstvo je poleg godbe z dvema solističnima
skladbama navdušil še glasbeni gost, klarinetist
Domen Marn, nato še v triu skupaj z violinistko
Klavdijo Novšak in pianistko Niko Tkalec.

Informacija o odprtem
širokopasovnem omrežju na
območju občine Sevnica
Gospodinjstva,
ki že imajo zgrajene priključke
Gospodinjstva, ki že imajo zgrajen optični
priključek (imajo sivo omarico na objektu z
napisom »OŠO«), se lahko za priklop na omrežje
obrnejo na izbranega operaterja. Na območju
občine Sevnica storitve ponujajo naslednji
operaterji:
• Amis d. o. o. (www.amis.net, 080/20-10)
• Telekom Slovenije, d. d. (www.telekom.si,
080/80-00) in
• Zavod kabelske televizije NHM Sevnica
(www.jatel.si, 041 876 596).
Priključitev v povprečju traja približno 14 dni od
sklenitve pogodbe z izbranim operaterjem.

Naročilo izgradnje priključka
in splošne informacije
Predsednik godbe Roman Kragl
se je zahvalil vsem sodelujočim pri izvedbi praznovanja.

Pod vodstvom Martina Marka je Godba Blanški
vinogradniki tam izvedla slavnostni koncert, tudi
ob spremljavi pevskega terceta, družine Klinc.
Slavnostni govornik je bil župan Srečko Ocvirk,
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože
Novak pa je podelil Gallusove značke.

Sedem let
od nesreče pri HE Blanca
3. julija je minilo sedem let od nesreče pri HE
Blanca. Tudi letos smo se pri spomeniku pri
hidroelektrarni poklonili spominu na vse preminule
v tragičnem dogodku.

Gospodinjstva, ki razvodnega naročniškega
priključka še nimajo, lahko izgradnjo priključka
naročijo pri upravljavcu omrežja, podjetju
GVO, d. o. o. Prav tako na spodnji kontaktni
številki uporabniki dobijo splošne informacije o
odprtem širokopasovnem omrežju:
Kontakt: Andrej Luthar
(andrej.luthar@telekom.si, 02/333-26-23)
Cenik za izgradnjo priključkov je objavljen na
spletni strani www.gvo.si > Kaj ponujamo >
OŠO za občane. Izgradnja priključka v povprečju
traja tri mesece od naročila.
Za gospodinjstva, ki so izgradnjo priključka
že naročila in kjer ni objektivnih zadržkov za
izgradnjo priključka (npr. zapleti pri dobivanju
soglasij, velika oddaljenost ipd.), bodo priključki
zgrajeni predvidoma do konca leta 2015.

Godba Sevnica

Delovno srečanje pred koncertom

Zakoličba obstoječega omrežja

Razpis

za dobitnike priznanj Občine Sevnica
Občina Sevnica ob prazniku občine, 12.
novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom,
klubom, združenjem ter drugim organizacijam in
skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov,
razvoju in ugledu občine Sevnica na področju
gospodarstva,
kulture,
športa,
zdravstva,
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja,
ekologije, znanosti in drugih področjih človekove
ustvarjalnosti. Razpis za zbiranje predlogov za
dobitnike občinskih priznanj za leto 2015 bo
objavljen 3. avgusta 2015 na spletni strani Občine
Sevnica in bo odprt do vključno 7. septembra 2015.

Uporabnikom in izvajalcem gradbenih posegov
na
območju
odprtega
širokopasovnega
omrežja priporočamo, da pred kakršnimkoli
gradbenim posegom pri GVO, d .o. o., naročijo
zakoličbo (natančno označitev poteka omrežja
pred posegom). Zakoličba je za fizične osebe
brezplačna, z njo pa se izognete morebitnim
poškodbam omrežja in s tem stroškom
popravila.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Voščilu ob dnevu državnosti s strani župana
Srečka Ocvirka je sledil slavnostni nagovor
podpredsednika Vlade Republike Slovenije in
ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja.
Med drugim je opomnil na številne dobrine
slovenske države, od naravnih danosti do
inovativnih poslovnih idej. Izpostavil je pomembno
vlogo Posavcev v času nastajanja nove države in
osamosvojitvenih procesov. Še pred koncertom je
minister opravil tudi delovno srečanje z županom
Srečkom Ocvirkom, podžupanoma Janezom
Kukcem in Danico Božič ter poslancem Tomažem
Liscem.

Naročila zakoličb: Andrej Luthar
(andrej.luthar@telekom.si, 02/333-26-23)

Poškodbe omrežja
V primeru kakršnihkoli poškodb na omrežju
o tem v najkrajšem možnem času obvestite
upravljavca omrežja GVO, d. o. o., in sicer prek
telefonske številke 02/333-26-23 (Andrej
Luthar).
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Grajska kavarna

Kako lahko vsakdo od nas
pripomore k družbi »zero
waste«?

Dragi Sevničani,
na idiličnem hribčku nad Savo stoji vsem dobro
znani sevniški grad. Ta bo obrnil nov list papirja
za Grajsko kavarno, ki bo vsem na široko odpirla
vrata 1. avgusta. Takrat se bomo ob dobri pijači
in veselem vzdušju zabavali do jutranjih ur. Naš
namen je ustvariti lokal s prijetnim vzdušjem
in tople narave, obdan pa bo z edinstvenim
razgledom in urejeno okolico. Imeli bomo odlično
kavo, slastne tortice, vino in pivo z vseh vetrov. In
še kaj, seveda. Vabljeni!

Odpiralni čas:
Pon–čet: 12.00–22.00
Pet–sob: 7.00–24.00
Ned: 7.00–22.00
Grajska kavarna, Klemen Lisec, s. p.

Od obdelave fotografij do
spoznavanja pametnih
telefonov
Naš novi program računalniških uric se je uspešno
začel v sredo, 8. julija, na uvodno srečanje pa je
prišlo pet udeležencev. Od takrat se dobivamo
vsako sredo, vsebina se spreminja, naša skupina
pa se še širi. Čez poletje spoznavamo facebook, na
katerem ohranjamo stik, se obveščamo na strani
skupine Tečaji računalništva SUNK, podali pa smo
se tudi že na področje digitalnih fotoaparatov,
ki smo jih priklopili z računalnikom, uredili svoje
fotografije, jih pošiljali, objavljali in tudi olepševali.

Kar nekaj občin Slovenije, med njimi tudi posavske,
se je odločilo, da se bodo usmerile k občinam
»zero waste« oziroma bodo postale občine brez
odpadkov, pri čemer ima največjo vlogo omejitev
nastajanja odpadkov. Pri tem imamo občani
precej veliko, če ne največjo vlogo. Že zdaj je kar
nekaj možnosti, da vsakdo od nas pripomore k
temu, da bi pridelal čim manj odpadkov. Zato
lahko v sevniško Staro šolo, trgovino od A do Ž,
prinesete še uporabne in lepe stvari, ki jih ne
potrebujete več. Veseli bodo predvsem posode,
kozarcev, šalic, lesenih igrač, opreme za otroke,
gospodinjskih pripomočkov, obutve, okraskov in
slik. Če postanete donator Stare šole, pridobite
tudi člansko izkaznico, s katero imate 10
odstotkov popusta pri nakupu vseh izdelkov v
trgovini. Morda boste našli, kar iščete. V takšnih
trgovinah je prostor za izmenjavo stvari, ustvarijo
se zelena delovna mesta in preprečimo, da bi še
uporabni predmeti pristali na odpadu, se veliko
let razkrajali in povzročali še dodatne stroške
obdelave. Na zmanjšanje nastanka smeti, ki so
še posebno problematične, lahko precej vplivajo
bodoči ali mladi starši, ki se odločajo, ali bo njihov
novorojenček uporabljal plastične ali pralne plenice
iz blaga. Ponudba pralnih plenic je čedalje večja in
ponosni smo lahko, da imamo v Posavju lastnega
proizvajalca Pralnih plenic KiSS. Seveda so to
sodobne plenice, ki jih ni treba likati, zapnejo se
preprosto na pritiskače, starši pa so z nakupom
kompleta 25 pralnih plenic brez dodatnih stroškov
za dodatno nakupovanje plenic, s čimer prihranijo
V soboto, 11. julija, se je pred spominskim
približno 500 EUR, lahko pa jih uporabljajo tudi pri
obeležjem v Jatni zbralo več kot 40 pohodnikov.
drugem otroku.
Prisluhnili so kulturnemu programu učencev OŠ
MM Šentjanž. O nastanku in pomenu kurirskih
postaj je govorila predsednica KODIS Šentjanž.
Pozdravila je vse in med drugim dejala: »Bili so
dnevi in dogodki, ki so vredni spomina, bili so
ljudje, zaradi katerih je ta svet lep. Poskrbimo, da
ohranimo spomin na te ljudi, da bo svet danes in
jutri še lepši. Danes smo se zbrali, da počastimo
spomin na 70. obletnico smrti dveh kurirjev tu v
Jatni 13. februarja 1945, kurirske postaje TV-5A,
le nekaj mesecev pred osvobodtvijo. Hvala vsem,
ki ste si vzeli čas za uro spomina v Jatni, hvala
tovarišu Francu Bastardiju za njegov govor.«

www.knof.si

Spominska ura v Jatni

Rezka Repovž, Odbor za pripravo spominske ure

Aktivnosti
Društva invalidov Sevnica

Odkrili in preizkusili bomo tudi nekaj poglavitnih
zvijač, ki jih je dobro upoštevati, da fotografije
čimbolj uspejo. Jeseni se bo začelo spoznavanje
naših pametnih telefonov in tablic, povezav z
računalnikom, spoznavanje naprednih funkcij
programa Word, delo v oblaku in še veliko drugih
uporabnih in sodobnih tem, ki vam bodo razširile
obzorje. Računalniške urice pa so tudi odlična
priložnost, da skupaj najdemo rešitev za vse
težavice, ki se pojavljajo ob delu z računalnikom.
Če se nam želite pridružiti, nas pokličite na 051
309 063 ali pišite na mojca.metelko@knof.
si Delavnice potekajo na KNOF v stavbi bazena
Sevnica.

Pleničke je mogoče prati v pralnem stroju skupaj
z drugim perilom za dojenčka, bodiji, slinčki,
krpicami, ki jih je na začetku veliko, blato pa se
pred pranjem skupaj z biorazgradljivo krpico
odvrže v stranišče. Pleničke se lahko perejo pri 90
stopinjah, a jih ni treba, saj se lepo oprerejo pri 60
stopinjah, sušijo pa se lahko na zraku ali v sušilnem
stroju. Če še vedno niste prepričani, zakaj bi se
odločili za pralne plenice namesto plastičnih, vam
k odličitvi lahko s pojasnili pomagajo zadovoljne
mamice, ki so se za pralne plenice odločile tudi
zaradi zdravja svojega otročka in tega, da je ta
pri letu in pol že brez pleničk ter opravlja potrebo
v kahlico. To sta torej načina, ki sta že na voljo
vsem občanom, skupni cilj pa je postati družba
brez odpadkov. Z vašo pomočjo pa bodo izumili še
kakšno drugo rešitev v dobro okolja in uporabnikov.

V soboto, 6. junija, je Društvo invalidov Sevnica
organiziralo izlet na Višarje, udeležilo pa se ga je
39 članov. Ogledali so si lepoto Višarji, obiskali
Trbiž, Begunje, Letališče Lesce in Brezje.
Dne 20. junija je odbor DI Sevnica v Krmelju
pripravil piknik za svoje člane, prišlo pa je 30
članov. Udeležence je v imenu društva pozdravil
predsednik Franc Boljte.
Ob dobri hrani in pijači, ki so jo pripravile članice
društva, in ob zvokih harmonikarja Lojzeta so
uživali do večernih ur kljub deževnemu vremenu.
Dne 4. julija smo se odpravili na kopanje v Strunjan.
Iz Sevnice smo krenili ob 6. uri zjutraj. Nekateri
smo uživali v bazenu, drugi na lepi sončni plaži.
Za hrano je poskrbel vsak sam v lokalih, ki so ob
morju. Domov smo se vrnili dobre volje v večernih
urah.
Piknik DI Sevnica, ki naj bi bil 5. septembra, je
prestavljen zaradi obnovitvenih del
prostora
na Logu. O novem terminu se pozanimajte v
društveni pisarni ob uradnih urah.

Vir: Knof Sevnica

Vir: Knof Sevnica

Vir: Društvo invalidov Sevnica
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Sobotne predstavite temeljnih
postopkov oživljanje z
uporabo avtomatskega
defibrilatorja na Lisci

Naučili so se tudi, da je zelo pomembno, da pri
neodzivni žrtvi, ki ne diha, nemudoma pričnemo
z temeljnimi postopki oživljanja. Menjaje 30
pritiskov na prsni koš z 2 vpihoma skozi žrtvina
usta. Ko kdo prinese AED, naj ga prižge, pripravi
elektrodi, reševalec potem takoj prekine oživljanje,
namesti elektrodi in sledi navodilom, ter vztraja
pri oživljanju menjaje z stiski in električnimi sunki,
V mesecu maju je Rdeči križ Sevnica na Lisci v dokler žrtev ne zadiha, dokler zmore ali dokler ne
javno uporabo predal avtomatski defibrilator pride reševalna ekipa.
(AED). To je prenosna elektronska naprava, ki
je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku.
S pomočjo električnega sunka pa lahko srce
ponovno požene in s tem reši življenje.

Pot 2: CICIBANOVA POT (dolžina: 10,9 km)
(Sevnica, Lamperče, Drožanje, Sveti Rok, sevniški
grad, Sevnica), start ob 9.00Pot 3: LISJAKOVA
POT (dolžina: 18,6 km) (Sevnica, Ledina, Zleteče,
Cerje, Lisca, Polana, Ledina, Sevnica), start ob
8.00
In še glavni poudarki teh srečanj, kaj lahko kot Pot 4: AJDOVSKA POT (dolžina: 29,2 km) (Sevnica,
Ajdovski gradec, Zabukovje, Podgorje, Ivce, Lisca,
očividci naredimo?
Polana, Ledina, Sevnica), start ob 8.00
- toliko, kot zdravnik brez opreme,
- z AED pa skoraj toliko, kot reševalna ekipa z vso
opremo!
AED je nameščen v vhodnem prostoru Tončkovega - Samo uporaba AED, brez stiskov prsnega koša in
doma v za to namenjeni omarici, opremljeni z umetnega dihanja, je neučinkovita!
alarmom, ki se sproži, ko odpremo vratca. Aparat
Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica
bo redno pregledovan in vključen v slovensko
mrežo javno dostopnih AED-jev.
Na RK Sevnica imajo usposobljeni dve ekipi prve
pomoči, ki bi posredovale v primeru večjih ali
množičnih nesreč v našem okolju. Odločili so se,
da svoje znanje o oživljanju in uporabi AED delijo
z občani, zato so zainteresiram to prikazovali na
Lisci vsako soboto v juniju ob 10. uri. Srečanja
so bila vsakič zanimiva in poučna, vsi, ki so želeli,
so lahko tudi sami na lutki poskusili temeljne
postopke oživljanja.
Obiskovalci so bili predstavitev zelo veseli, večina
jih je menila, da bi morali znanja o prvi pomoči
redno obnavljati, kajti od tedaj, ko naredimo tečaj
za voznike in se tega naučimo, sčasoma večino
pozabimo. Bili so presenečeni nad enostavno
uporabo AED-ja, ki daje navodila v slovenščini.
Naučili so se, da AED sam po sebi seveda ne
rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek
pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masažo srca)
in umetnim dihanjem. Če je v srcu ena od hudih
aritmij, tega ne prekine nič drugega kot električni
sunek. S stiski sicer z lastnimi rokami stiskamo
srce, ne bo pa srce začelo samo od sebe biti.
Zato srce potrebuje močan električni sunek, ki ga
»resetira« in spravi nazaj v svoj normalni ritem.
Drugače povedano, če srce fibrilira, ga želimo
spraviti ven iz fibrilacije – torej defibrilirati. Od tod
izraz defibrilator.
Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga,
umre v približno 10 minutah (možnost preživetja
je vsako minuto manjša za 10%), možgani pa
se nepopravljivo pričnejo okvarjati že po nekaj
minutah. Večina zastojev srca in posledične smrti
se pripeti izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev.
Vzroki za tako stanje se lahko večinoma pozdravijo
le s sunkom električnega toka. Z AED damo
možnost vsakemu očividcu, da prične z postopki
oživljanja že veliko preden prispe reševalna ekipa.
Hitreje kot začnemo oživljati, več možnosti za
preživetje ostane. Strokovnjaki si želijo, da bi
človeka prvič stresli z električnim sunkom v 3-5
minutah od tega ko se je zgrudil, kar seveda
reševalna ekipa z rešilcem ne zmore. Očividec, ki
je ob dogodku prisoten, pa to zmore.

Sevniški
planinski maraton 2015

Pot 5: MARATONOVA POT (dolžina: 46,1 km)
(Sevnica, Ajdovski gradec, Zabukovje, Skalica,
Planina, Rudenik, Lisca, Polana, Ledina, Sevnica),
start ob 7.00
Pot 6: GAMSOVA POT (dolžina: 67,1 km) (Sevnica,
Ajdovski gradec, Zabukovje, Skalica, Planina,
Rudenik, Lisca, Lovrenc, Loka pri Zid. Mostu,
Vrhovo, Okič, Boštanj, Sevnica), start ob 6.00

Prireditev ni tekmovalne narave, za hitrost bo
nagrajen le najhitrejši udeleženec/-ka najdaljše
Planinsko društvo Lisca Sevnica organizira ob Gamsove poti s številko 6.
110-letnici delovanja množično športno pohodnorekreativno prireditev Sevniški planinski maraton. Poti vodijo po markiranih planinskih poteh
Ponujamo zanimiv izbor 6 različnih pohodnih poti po gozdovih, travnikih, grebenih s čudovitim
(dolgih od 6 do 67 km), ki potekajo pretežno po razgledom, mimo izjemnih kulturnih in naravnih
Sevniški planinski poti, markirani obhodnici po znamenitosti. Posebno zanimivo je območje
območju občine Sevnica, njeni krajši odseki poti pa Lisce (947 m). Na poteh bodo kontrolne točke
potekajo tudi po občinah Šentjur, Radeče, Laško z okrepčili, kulturnim programom, animacijami
in Škocjan.
za najmlajše … Po prihodu na cilj se boste lahko
Sevniški planinski maraton ponuja pestro izbiro osvežili na bazenu Sevnica ali se udeležili številnih
pohodnih izzivov za vse starostne skupine. Je športno-animacijskih aktivnosti v popoldanskih
izziv za vztrajne pohodnike, tudi tekače, omogoča urah, po podelitvi nagrad in priznanj ob 20. uri pa
pa pohodniške užitke, rekreacijo družinam inr bo planinska zabava s skupino Makadam.
športno-kulturno-zabavno preizkušnjo najmlajšim,
ki jih spodbujamo k zdravemu načinu življenja z Prijavnina (za posameznike)
gibanjem v naravi.
• Zgodnje prijave in plačilo do vključno 1. 8. 2015
Prireditev bo v soboto, 29. avgusta, s startom ob – 10 EUR
6.00 (pot 6), 7.00 (pot 5), 8.00 (poti 3,4), 9.00 • Prijava in plačilo do vključno 15. 8. 2015 – 12
(poti 1 in 2) in ciljem na igrišču pri Športnem domu EUR
Sevnica, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica.
• Prijava in plačilo od vključno 16. 8. 2015 – 15
EUR
Pot 1: ŠKRATKOVA GRAJSKA POT (dolžina: 6,1 km)
(Sevnica, Sveti Rok, sevniški grad, Sevnica), start Prijavnina (za družine): (vsaj 3 člani): 8 EUR/osebo
ob 9.00
V ceni prijavnine so vključeni okrepčilo na
kontrolnih točkah (voda), topel obrok na
cilju, spominsko darilo (majica), udeležba na
organiziranih dejavnostih, žreb pokroviteljskih
nagrad po podelitvi priznanj in nagrad, kulturni
program. Vsak obiskovalec, ki zbere vse žige na
prehojeni poti, ima na dan prireditve prost vstop
na Bazen Sevnica.
Podrobne informacije (o poteh, nagradah …) so
objavljene na spletni strani www.planinskimaraton.
si, na kateri se že lahko prijavite, in tudi obvezne
predprijave na prireditev.
Vabljeni!

Vir: PD Lisca Sevnica
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Namig za premik
Šentjanž – Veliki Crnik – Stražberk –
Koluderje

Nadaljujemo z jase po gozdni poti v gozd, po približno
300 metrih zavijemo levo po grebenu navzdol po
stezi (tod so nosili v mlin) in se spuščamo precej
strmo do vodotoka Hinja in ostankov Klanškovega
mlina, na prostoru, kjer je stal, je betonski most
čez vodo. Ko ga prečkamo, nadaljujemo desno po
poti ob levem robu doline v smeri toka vode. Kmalu
zavijemo levo na nekdanjo kolovozno pot, ki se ob
robu gozda dviguje do Koludrskega križišča. Tam
lahko, če smo še želni hoje, zavijemo desno v smer
proti Tk- pavu, drugače pa levo skozi vas Koludrje
in po cesti Krmelj–Šentjanž nazaj na izhodišče.
Želimo vam varen korak in veliko prijetnih doživetij.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Košnja na Lisci

Opisana pohodna pot je dolga 12,5 km, dobra
polovica je asfaltirani del, ki je markiran kot
Sevniška planinska pot, drugo zahteva lastno
orientacijo ob pomoči tega opisa. Sicer ni Lisca je drugo julijsko soboto v svoj svež, poletni
zahtevna, vendar priporočamo primerno obutev popoldan privabila številne obiskovalce od
blizu in daleč. Ali je bilo vzrok tako številnega
in pozornost predvsem pri spustu v dolino Hinje.
obiska prijazno vreme ali je ljudi na 948 metrov
visoko Lisco privabil pester program prikaza
tradicionalne košnje na koso, to niti ni važno,
smo pa organizatorji v Kulturnem, športnem
in turističnem društvu Blaž Jurko Razbor pod
Lisco, skupaj z okoli 100 aktivnimi udeleženci
košnje veseli, da se nam je po ocenah to popoldne
pridružilo kar okoli 2000 ljudi.

Srčno si želimo, da bo naslednjo liško travo z nami
kosil tudi Ivan iz Šmiklavža. Ob letu osorej – na
svidenje na 5. Košnji na Lisci!
Več na www.mojaobcina.si/sevnica/

Matej Imperl, predsednik
KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

Rokodelska tržnica ob košnji na Lisci
Na letošnji košnji je bila prvič organizirana tudi
rokodelska tržnica, na kateri so se s svojimi izdelki
predstavili rokodelci iz lokalnega in tudi širšega
območja.

V. Cirnik iz zraka - smer nakazana za Stražberk

Iz Šentjanža (344 m) gremo za smer Veliki Cirnik,
ob cerkvi desno navzdol, skozi naselje Hinje
proti Podborštu, prečkamo
Hinjo in po cesti
nadaljujemo pot do naselja Podboršt. Nadaljujemo
v drugo dolino in prečkamo tudi Podborški potok
in se začnemo vzpenjati proti Velikemu Cirniku.
Ko smo na križišču za opisno tablo vasi, je cesta
levo proti Stražberku. Na desni priporočamo,
da obiščete bližnjo vas Veliki Cirnik, cerkev sv.
Križa s pokopališčem ter spomenikom NOB na
njem. Zanimivi za ogled so tudi kozolca »cvitarja«
ob gasilskem domu, ob njem se na velikem
večnamenskem prostoru odvijajo tudi znamenite
cirniške Gasilske igre brez meja, in sicer vsako
tretjo soboto julija ali za najavljene skupine na
žaleni dan.
Vračamo se nazaj na križišče, od koder smo prišli
iz Šentjanža do označevalne table vasi Veliki Cirnik,
in gremo naravnost v hrib in pri cestnem ogledalu
levo skozi gozd (Bukovje). Ko pridemo po cesti v
prvo naselje Mali Cirnik (Stražberk), za prvo hišo
na levi zavijemo levo z asfalta na kolovozno pot. Po
približno 100 m vidimo desno na hribčku razpelo,
ki označuje prostor, na katerem so padli talci v 2.
sv. vojni. Čez košenine nekdanjih njiv se vzpnemo
po kolovozni poti mimo razpela čez rob (471 m) do
roba jase, tam je lepa razgledna točka po celotni
Šentjanški dolini. Na severni strani tega grebena
je včasih stal grad Stražberk.

Za popestritev med košnjo so poskrbeli mladi
harmonikarji, otroci pa so lahko iskali skriti zaklad
v kopici sena in se sankali na kartonu. Na letošnji
košnji je bila prvič organizirana tudi rokodelska
tržnica, na kateri je sodelovalo 15 rokodelcev.
Nekateri izmed njih so bili prvič na Lisci, nad lepoto
pokrajine in prireditvijo pa so bili zelo navdušeni.
Med košnjo in po njej je bil na vrsti še zabavni
kulturni program.
Več kot 35 koscev je ostrino svojih kos preizkusilo
na planinskih travnikih vrh Lisce, 5 klepačev pa jim
je kose v primeru neljubega srečanja s kamnom
sproti poklepalo. Tudi najstarejši kosec, 86-letni
Ivan Palčnik iz Kremena, in 83-letna Terezija Frece
iz Loke sta se pridružila koscem. Gospodar Milan
Volavšek je kmalu po pričetku na lojtrnem vozu, ki
ga je vlekel par močnih konjev pod vajetmi Stanka
Klenovška, pripeljal malico in sod vina za kosce ter
za pridne grabljice. Slednje so najprej redi trave
za kosci raztrosile, nato pa suho travo, pokošeno
prejšnji dan, pograbile, da jo je gospodar s svojima
pomočnikoma ročno naložil na voz.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

POZIV

ZA OPRAVLJANJE
LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA
IN VODENJA NA GRADU SEVNICA
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica
na podlagi licence o opravljanju dejavnosti
organizacije in prodaje turističnih aranžmajev
vabi turistične vodnike, ki bi želeli izvajati
vodenja na Gradu Sevnica in lokalna turistična
vodenja, da oddajo vlogo.
Pogoja za dogovor:
• Zaključen izpit za vodnika (lokalnega ali GZS),
• aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
• možnost izstavitve računa za opravljeno
storitev vodenja.
Prijavo lahko oddate osebno ali po pošti na
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Stražberški hrib 471m
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Dodatne informacije na tel.: 07/81 65 462.

Turizem
Postanite boter trtam
modre frankinje
v grajskem vinogradu
Leta 2007 je upravljavec grajskega kompleksa
KŠTM Sevnica s pomočjo domačih društev
vinogradnikov uredil grajski vinograd s 500 trtami
modre frankinje na južnem delu grajskega pobočja
nad starim mestnim jedrom Sevnice. Leta 2009
smo dočakali prvo letino. S ponudbo botrstva
grajskim trtam vas želimo vključiti v urejanje
grajskega vinograda in pridelavo modre frankinje
s cilji promocije kulture vinogradništva in modre
frankinje kot sorte z izjemnim potencialom ter
vam ponuditi možnost shranjevanja, promocije in
prodaje vin v Grajski vinoteki.

Vabimo vas, da postanete boter vinskim trtam
v grajskem vinogradu. Veselimo se sodelovanja
z vami. Prosimo, da nas obvestite na spodnje
kontakte o svoji nameri, saj bi želeli z vami
vzpostaviti tudi osebni stik in se pogovoriti o
medsebojnem sodelovanju in vaših željah.
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kontaktna oseba:
Rok Petančič, telefon 07 81 61 075 ali 051 680
289, e-pošta: grad.sevnica@kstm.si.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Vabilo k oddaji vzorcev
na ocenjevanje in predstavitev
na 5. Festivalu modre frankinje
Spoštovani vinarji!
Vabljeni na praznik vina v čast modri frankinji,
temu žlahtnemu proizvodu narave in trdega dela
človeških rok.
Lokacija in čas festivala: 5. festival Modre frankinje
bo potekal v petek, 11. septembra (strokovnoprogramski del), ter v soboto, 12. septembra
2015, od 15. do 22. ure na Gradu Sevnica.
Vsebina in program festivala:

ENOLOŠKI DEL:

Vabimo vas k botrstvu trt modre frankinje v
grajskem vinogradu na južnem pobočju pod
sevniškim gradom. Botrstvo pomeni zakup
poljubnega števila trt modre frankinje, s čimer
ima vsak boter naslednje pravice in dolžnosti:
– Zakupnik trte modre frankinje postane njen t. i.
boter za dobo zakupa.
– KŠTM Sevnica poskrbi za urejanje vinograda
in pridelavo vina, od botra pa se pričakuje, da
je pri rezanju trt in na trgatvi – oba dogodka
sta organizirana s kulturnim programom in
pogostitvijo.
– Cena za zakup 1 vinske trte je 27,50 EUR na leto
za najmanj 3 leta ali 30,50 EUR na leto za leto dni.
– Boter lahko zakupi poljubno število trt modre
frankinje, ki se po zakupu označijo s posebno
tablico z imenom botra za čas zakupa, vsak boter
pa je naveden tudi na skupni tabli nad vinogradom.
– Z zakupom grajske trte modre frankinje dobi
vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, brezplačno 1
prostor za shranjevanje, promocijo z možnostjo
neposredne prodaje vina v Grajski vinoteki.
– Vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, ima v času
botrstva enkrat na leto možnost brezplačne
uporabe grajske vinoteke za potrebe srečanj
in pogostitev po dogovoru z upravljavcem ter
brezplačen voden ogled gradu za 2 osebi.
– Vsak boter, ki zakupi vsaj 10 trt, ima v času
botrstva enkrat na leto možnost brezplačne
uporabe grajske vinoteke za potrebe srečanj
in pogostitev po dogovoru z upravljavcem ter
brezplačen voden ogled gradu za 4 osebe ter 2
brezplačni vstopnici za vsakoletni Festival modre
frankinje.
– Vsak boter dobi vsako leto tudi steklenico grajske
modre frankinje, ki jo prejme na grajski trgatvi.
Rok za prijavo zakupa oz. botrstva trt modre
frankinje je odprt do zakupa vseh trt. Z vsakim
botrom bo sklenjen dogovor o sodelovanju. Prijavo
z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, telefon)
in številom vinskih trt, ki bi jih želeli zakupiti,
pošljite na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290
Sevnica, osebno ali po pošti ali po elektronski
pošti na naslov grad.sevnica@kstm.si. Botrstvo
trt je lahko tudi odlično in izvirno darilo!

Predhodno (27. 8. 2015) ocenjevanje in izbor
najboljših modrih frankinj v treh kategorijah:
(1) letnik 2014 in
(2) ostali letniki (vključno z barrique),
(3) ostali (predikati, penine, rosé…).
Jedro festivala modre frankinje je pokušina modrih
frankinj ter predstavitev pridelovalcev te sorte
v soboto, 12. 9. 2015, od 15. do 22. ure na Gradu
Sevnica.

www.modra-frankinja.com
Ob oddaji vzorcev morate izpolniti prijavnico.
Prijavnica je dostopna na spletni strani www.
modra-frankinja.com. Ocenjevanje modrih frankinj
bo izvedla mednarodna strokovna komisija po 20
točkovni metodi v naslednji sestavi: g. Jože Simončič
(predsednik komisije, Kartuzija Pleterje, d.o.o.,
Slovenija), g. Iztok Klenar (enolog, podpredsednik
Mednarodne zveze enologov (UIOE), Slovenija), g.
Mojmir Wondra, prof. dr. (predstojnik Katedre za
tehnologijo vina, Biotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani, Slovenija), ga. Tatjana Košmerl, prof.
dr. (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani,
Slovenija), ga. Darja Bovha (Vinska klet Vila
platana, Slovenska Bistrica, Slovenija), dr. József
Kosárka (degustator, Budimpešta, Madžarska),
ga. Anna Schachner (dipl. somelje, Gradec,
Avstrija) in bo potekalo v četrtek, 27. 8., v Vinski
kleti Mastnak v Krakovem pri Sevnici. Rezultati
ocenjevanja bodo objavljeni najkasneje dne 1.
9. 2015 na spletni strani http://www.modrafrankinja.com ter v festivalskem katalogu, ki ga
bo prejel vsak obiskovalec festivala ob vstopu na
festival na Gradu Sevnica.
Jedro festivala modre frankinje je pokušina modrih
frankinj ter predstavitev pridelovalcev te sorte v
soboto, 12. 9. 2015, od 15. do 22. ure na Gradu
Sevnica. Na festival ste vabljeni vsi pridelovalci
modre frankinje iz vseh vinorodnih območij modre
frankinje.

STROKOVNO-PROGRAMSKI DEL:

Vse dodatne informacije o festivalu lahko dobite
na tel. št. 07 81 61 075 (do 15. ure) ali na mobilni
številki 051 680 289 (Rok Petančič),
na e-pošti: grad.sevnica@kstm.si,
na spletni strani: www.modra-frankinja.com.

KULINARIKA:

Ob festivalu vam priporočamo oglede izbranih
vinarjev in nastanitvene ponudbe na Bizeljsko
sremiški in Gornje dolenjski vinsko turistični cesti
in ob tem spoznavanje tudi ostalih turističnih
zanimivosti v Posavju.
Več informacij na: www.dozivljaj.si,
tel. 07 81 65 462 ali 051 680 287.

V petkovem delu festivala bo organizirano
tematsko predavanje ter kulinarični večer, v
sobotnem delu pa se bo odvijal kulturno-glasbeni
program – večer slovenskih popevk z Evo Černe.
Podroben program festivala je objavljen na spletni
strani www.modra-frankinja.com.
Med festivalom bodo za kulinariko skrbeli vrhunski
kulinariki Gostilna Repovž, Gostišče Dolinšek in
Chef Galerije okusov Borut Jovan, ki bodo osmislili
modro frankinjo z različnimi jedmi; predstavljena
bo tudi ponudba Grajskih mesnin (izbrani mesni in
suhomesnati izdelki iz lastne predelave Kmečke
zadruge Sevnica). Najboljše modre frankinje,
ocenjene na festivalu, bodo tako s pokušino tvorile
edinstveni kulinarični dvospev z izbranimi jedmi.

Organizator festivala:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
tel. 07 81 61 070, Fax: 07 81 61 079,
info@kstm.si, URL: www.kstm.si

Prijavnina znaša 20 EUR na vzorec. Prijavnino
lahko poravnate v gotovini ob oddaji vzorcev ali
vam izstavimo račun. Prijavnina mora biti plačana
pred ocenjevanjem. Vzorce (3 steklenice vsakega
vzorca) zbiramo do vključno ponedeljka, 24.
avgusta 2015, do 16. ure na naslednjih lokacijah:
1. v Turistični agenciji Doživljaj, Trg svobode 10,
8290 Sevnica, vsak delovni dan od 9h do 17h.
Kontakt: 051 680 287 ali 07 81 65 462.
2. v Kmečki zadrugi Sevnica, PE KOC Bizeljsko,
Bizeljska cesta 38, 8259 Bizeljsko, vsak delovni
dan od 7.00 do 18.00, sobota od 7.00 do 13.00.
Kontakt: 07 45 20 350.
3. v lokalu Mala Mačka, Vrhovčeva ulica 14, 8000
Novo mesto (vsak dan od 07.00 do 22.00, petek
od 07.00 do 24.00, sobota od 09.00 do 24.00,
nedelja zaprto), Kontakt: 031 854 421 (Meta).
4. v Weinbau Fam. Hans Rohrer, Hauptstraße
92, 7361 Lutzmannsburg, Avstrija, Tel/Fax: +43
(0)2615 87 230 | e-mail: info@rohrerwein.at
5. v VinOliva Kft., Városkép Irodaház, Budai Nagy
Antal u. 1. III. Emelet, Pécs, Madžarska.
Tel.: +36 70 311 98 35
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Kultura
Razstava fotografij na temo
»Šport v občini Sevnica« na
Gradu Sevnica

Miniature so bile slike ali risbe, navadno portreti
v tehniki akvarela ali gvaša, naslikane na lesu,
bakru, svili, pozneje tudi na porcelanu, slonovini.
So pogost okras pohištva, doz in vaz. Miniatura je
nastala v 16. stoletju, velik razcvet pa doživela v
18. stoletju. Zatonila je z izumom fotografije.

Razstava je nastala kot izbor najboljših 20
fotografij, s katerimi so različni avtorji ob koncu
leta 2014 sodelovali na fotografskem natečaju,
ki ga je razpisal KŠTM Sevnica z željo, da bi za
namen promocije športa v občini pridobili čim več
ustreznih fotografij.

Dare je svojim miniaturam v več letih umetniškega
ustvarjanja vtisnil lastno ikonografijo, simboliko
in značilno likovno gradnjo, s podpisom, ki je skrit
v sliki, pa dopuščajo gledalcu različno gledanje in
interpretacijo, kot je značilno za različne načine
nadrealnega upodabljanja. 35 miniatur v grajskem
oknu in 15 miniatur v zbirki Ogled je vsekakor
očaralo, začaralo in prevzelo slehernega gledalca.
S skladbami, odigranimi na tradicionalno afriško
glasbilo marimba, je ob odprtju razstave prvo
julijsko sredo očarala tudi slikarjeva hči Eva
Zavšek, prof. glasbe, tolkalistka, ki je pred letom
dni na Akademiji za glasbo opravila magistrski
študij z odliko.

Po kriterijih kakovosti, raznolikosti, prepoznavnosti
in umetniškega vtisa je komisija izbrala 20
fotografij, ki so predstavljene na skupni razstavi,
katere odprtje je bilo v Mosconovi galeriji Gradu
Sevnica v četrtek, 16. julija. Med 20 fotografijami
je komisija izbrala tudi najboljše tri fotografije, za
katere so avtorji prejeli praktične nagrade.
Prva nagrada:
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
»Hud boj na klancu«, Aleš Štricelj,
Druga nagrada:
»Jesenska strast«, Špela Štojs,
Tretja nagrada:
»Skok za zadetek«, Mirko Ognjenovič.
Poleg navedenih so na fotonatečaju sodelovali še
avtorji Vinko Šeško, Judith Zgonec, Jože Hvala in Zadnjo junijsko nedeljo smo v sklopu Dneva odprtih
Vladimir Pintar.
vrat gradu Sevnica malim in velikim grajskim
obiskovalcem z animiranim ogledom gradu in
grajskimi igrami predstavili programe, ki jih za
naše najmlajše pripravljamo in izvajamo na našem
gradu. Vsako leto nas obišče veliko otrok iz vrtcev
in šol iz vse Slovenije.

Dan odprtih vrat na
sevniškem gradu

Koncert za ženske Okteta
Jurija Dalmatina iz Boštanja
Na prehodu iz pomladi v poletje je Oktet Jurija
Dalmatina spet poskrbel za nepozaben večer. V
sklopu Sevniškega grajskega poletja so v soboto,
13. junija, v atriju sevniškega gradu priredili koncert
in ga poimenovali Koncert za ženske. Sproščeno in
hudomušno je s svojimi komentarji med pesmimi
krmaril umetniški vodja okteta Tine Bec. Bogat
glasbeni program je pobožal marsikatero, ne
samo žensko dušo. Ljubezenski napevi, začinjeni
s ščepcem dalmatinskega melosa, so očarali
občinstvo. Prisluhnili smo znanim priredbam
slovenskih glasbenikov, premierno pa ja bila
zapeta pesem Poljubi me skladatelja Ambroža
Čopija, katere besedilo je napisal prekmurski
pisatelj Feri Lainšček. Za popoln glasbeni večer
so s svojim vložkom poskrbeli mladi glasbeniki,
študenti ljubljanskega konservatorija za glasbo.

Če sklepamo po uvodu v poletje, je pred nami
dolgo, vroče poletje, polno ljubezni.

Andrej Lisec

Koncert Okteta 9 in Vokalne
skupine Amabile
V slikovitem in na začetku prijetno hladnem
ambientu Lutrovske kleti na našem gradu se
je v nedeljo, 12. julija, zgodilo presenečenje.
V simboličnem »pevskem dvoboju« smo se s
precej širokim naborom pesmi spoprijeli Vokalna

V kulturnem programu odprtja razstave je
nastopil in s svojimi akrobacijami navdušil mlad
športni plesalec Klemen Čančer iz Trbovelj.
Razstava je na ogled do vključno 6. septembra
2015 v odpiralnem času Gradu Sevnica.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Oktet 9 in VS Amabile (Foto: R. Petančič)

Miniature v oknu Radogost

Programi so skupni projekt KŠTM Sevnica,
društva Sevniški graščaki in Grajskega lutkovnega
gledališča Sevnica. V popoldanskih urah smo z
vodenim ogledom po gradu popeljali tudi veliko
odraslih, jim predstavili vsebino, programe in
ponudbo. Z zanimanjem so prisluhnili in z nakupom
vin, salam ali spominkov tudi podprli naše
prizadevanje za urejenost, programsko pestrost
in raznovrstnost dogajanja in ponudbe na gradu.

skupina Amabile z žensko interpretacijo različnih
žanrov ter fantje iz celjskega Okteta 9 z močnim
moškim stavom. S pomočjo obiskovalcev, ki so
na koncu najbolj pripomogli k oblikovanju večera
z naključnimi izbori naslednje pesmi, se je razvil
izjemno spontan, nasmejan in sproščen večer. V
duhu Avsenikove Ostanimo prijatelji smo na koncu
vendarle sklenili, da bo najbolje, da se »spravimo«
kar z dvema skupnima pesmima. In smo se. Na
koncu pa celo utrdili naše dobre namere pod oboki
Grajske vinoteke.
Največjega presenečenja smo bili v resnici deležni
prav nastopajoči. Ob prihodu na oder nas je čakala
nabito polna dvorana poslušalcev, ki so nam s
svojimi nasmeški namenili daleč najlepše darilo za
konec pevske sezone. Predvsem pa so nam dali
zagon, da jih bomo prihodnje leto spet presenetili
s čim novim.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

N. B. Lipovšek

Julija so bile v grajskem oknu Radogost in v zbirki
Ogled na sevniškem gradu predstavljene slikarske
miniature Božidarja Zavška - Dareta iz Žalca.
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Kultura
Medgeneracijsko druženje z
Nežo Maurer v MC Sevnica

ROCK
V četrtek, 9. julija, smo v MC Sevnica organizirali
medgeneracijsko druženje z Nežo Maurer. Ob tej
priložnosti je Zdravka Brečko pripravila poseben
pozdravni nagovor, ki ga objavljamo v celoti.

Cenjeni pesnici gospe Neži Maurer
Dolga leta je v meni tlela želja spoznati tako
plemenito gospo, kot je spoštovana pesnica Neža
Maurer. Sploh ne vem, zakaj ni nikoli do tega
prišlo. A zdaj je tu pred menoj in med nami, zato
si z velikim veseljem priznam: »Bolje pozno kot
nikoli!«
To si štejem v veliko čast, saj imam končno
priložnost od blizu pogledati v njene igrive oči in ji
morda celo uspem seči v toplo dlan.
Moram priznati, da ste, spoštovana gospa Neža,
čudovito, nežno in sočutno bitje. Iz iskric v vaših
očeh sije vedrina. Ob vas je čutiti prijaznost,
milino, dobroto srca. Nasmeh vaših lic izžareva
toplino duha, je nežen kot vaša poezija. Skratka, v
vas se skriva eno samo sonce.
Ste mar že kot dete v zibelki dali staršema čutiti,
naj vam po vsebini krhke duše podarita vam najbolj
primerno, kot na kožo napisano ime Neža?
Naj vam ob koncu zaželim še veliko trdnega zdravja
in radostnih dni; pa seveda še veliko pesmic naj
izpod peresa vaših rok po papirju zdrsi! Gotovo jih
imate še veliko v rokavu.

ArtEko Šentjanž 2015 je tudi letos postregel z
mednarodno udeležbo sodelujočih. Tako so v Peklu
poleg Ane Žerjal iz Nove Gorice, Tomaža Dernovška
– Vinčija iz Vač, Jožeta Šubica iz Maribora, Vesne
Davidovič in Tonija Vučajnka iz Dobove, Mojce
Marije Vilar iz Domžal, Ane Jazbec in Matica
Svažiča iz Sevnice ter domačinke Elene Sigmund,
ustvarjali tudi Dime Temkov iz Makedonije, danes
pa živeč v Ljubljani ter Tamara Grbavac in Mišel
Stojanović iz Hercegovine. Vseh pet let se je s
slikarji družil, in nič drugače ni bilo letos, tudi
publicist in okoljevarstvenik Anton Komat, ki je v
teh štirih dneh raziskoval naravne lepote okolice
dogajanja in se v četrtek dopoldan z domačini tudi
odpravil na pohod po rudarski tematski poti Tk
Pav, kjer je bil še posebej navdušen nad rastiščem
šotnega maha, ki je v Sloveniji prava redkost.
V Peklu je res nebeško, vedno znova zatrjujejo
umetniki, ko odhajajo od nas. Nebesa nam vsako
leto pomagajo pričarati številne pridne domačinke
in domačini, brez pomoči katerih se udeleženci
ArtEka ne bi počutili tako domače kot se počutijo
sicer. Jim je pa letos na pomoč priskočil tudi
Matjaž Derstvenšek iz Sevnice, ki jih je še dodatno
razvajal s svojimi kulinaričnimi dobrotami in tako
dodal Arteku še večjo domačnost.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica Da so domačini ArtEko Šentjanž vzeli za svojega
dokazuje tudi zelo lepo obiskan zaključni večer
z delovno razstavo na prostem. Izdelki so
bili razstavljeni na pročelju hiše, skednja, na
dvorišču. Ob prijetnem druženju, ki so ga naredili
še prijetnejšega domači glasbeniki Zoran Košir,
Matija Vidmar in Andrej Fon smo se lahko
posvetili občudovanju izdelkov, ki nas niso pustili
ravnodušne.
Ognjeni
spektakel
sodelujoče
umetnice Ane Žerjal pa je dodal tisto piko i
popolnemu razpoloženju.

5. ArtEko Šentjanž

Prve štiri dni letošnjega julija so se na stari
domačiji družine Felicijan v Peklu pri Šentjanžu že
petič povrsti družili umetniki iz Slovenije in tujine.
Pod okriljem Turističnega društva Šentjanž in
Zavoda Qra iz Sevnice, ki sta bila organizatorja tudi
letošnje likovne manifestacije, se je v peklenskem
raju na stičišču dveh potočkov ob izviru stoletne
vode tokrat srečalo trinajst ustvarjalcev, katerih
umetniška vodja je bila, kot vsa leto do sedaj, Jerca
Šantej iz Sevnice. Kot že iz samega poimenovanja
dogodka lahko sklepamo je bila rdeča nit tudi
letošnjega ArtEka Šentjanž ustvarjalna reciklaža.
Tako so umetniki slikali na platna napeta na stare
okenske okvirje, odpadno steklo, ogledala, panjske
končnice ter iz materiala, ki so ga našli v bližnjem
gozdu izdelovali različne objekte.

Sevniško grajsko poletje 2015
Sreda, 5. avgusta 2015, ob 20. uri
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica

Radogost večer v zbirki Ogled
avtorja Rudija Stoparja
Gost: SYLVIANE GRATIO, PARIZ, FRANCIJA – slikarka
avtodidakt - vodeča francoska slikarka mestne naive.
Kulturni program v grajski kapeli. Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Petek, 21. avgusta 2015, ob 19. uri
v atriju Gradu Sevnica

Koncert Big band Zagorje

Glasbena gosta: Marijan in Majda Petan. Vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Torek, 25. avgusta 2015, ob 19. uri
v parku Gradu Sevnica

Meditacija
s šamanskimi bobni

Edinstvena meditacija, ki prizemljuje našega duha
in pomaga prvobitnemu jazu zopet na prosto. Ena
ura magičnih zvokov šamanskega bobna, ki miselno
in čustveno popeljejo osebo globoko v sprostitev,
umirijo misli in jo povežejo z vibracijami Narave in
Zemlje.
Meditacija traja eno uro, med meditacijo se
neprenehoma bobna v enakomernem ritmu, kar
pomaga človeku, da se potopi v globlje stanje zavesti
in se prepusti globokemu sproščanju in prepuščanju
od vsakodnevnega tempa in misli. Zven bobna
sprošča tudi mišice in tkiva ter tako blagodejno vpliva
na celoten organizem.
Za vas bova eno uro neprestano bobnala Urška
Korun in Zoran Zavor iz društva Pesem duše. Skozi
ritem šamanskega bobna boste doživeli nepozabno
potovanje v svet prvobitnih zvokov Matere zemlje.
Meditacija traja eno uro. Za meditacijo so prostovoljni
prispevki. Na meditacijo ste vabljeni vsi, ki vas zanima
in privlači zvok šamanskega bobna.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo na:
pesem.duse@gmail.com,
040 155 929 (Urška). V primeru slabega vremena bo
meditacija prestavljena na petek, 28. avgusta, od 19.
do 20. ure.

ArtEko dogodki se za letos še niso zaključili. Tako
Vas že danes vabimo na razstavo izdelkov nastalih
na letošnjem ArtEku Šentjanž, katere otvoritev Org.: Društvo Pesem duše, www.pesem-duse.com
se bo zgodila v okviru Šentjanške tržnice, zadnjo
nedeljo v septembru v Šentjanžu na Repovževi
štali. Sledili bosta predvidoma še dve gostujoči
razstavi po Sloveniji. Najlepše povabljeni, da nas
spremljate!

www.grad-sevnica.com

Petra Majcen

avgust 2015

11

Koledar prireditev
Datum in ura
sobota, 1. 8.
ob 18.00
sobota, 1.8.
ob 19.00
sobota, 1. 8.
ob 19.00
ponedeljek, 3.8.
ob 7. 00 - 15.00
ponedeljek, 3. 8.
ob 11.00
ponedeljek, 3.8.
ob 15.00
torek, 4. 8.
ob 11.00
torek, 4. 8.
ob 19.00
sreda, 5. 8.
ob 10.00
sreda, 5. 8.
ob 20.00
četrtek, 6.8.
ob 12.00
četrtek, 6.8.
ob 16.00
četrtek, 6. 8.
ob 19.00
petek, 7.8.
ob 10.00
petek, 7.8.
ob 16.00
sobota, 8.8.
ob 9.00
sobota, 8. 8.
ob 15.00
sobota, 8. 8.
ob 19.00
ponedeljek, 10. 8.
ob 7.00
ponedeljek, 10. 8.
od 7.00 - 15.00
ponedeljek, 10.8.
ob 11. 00
torek, 11. 8.
ob 7. 00
torek, 11. 8.
ob 11.00
sreda, 12. 8.
ob 10.00
četrtek, 13. 8.
ob 12.00
četrtek, 13. 8.
ob 16.00
petek, 14. 8.
ob 10.00
petek, 14. 8.
ob 13.00
petek, 14. 8.
ob 20.00
sobota, 15. 8.
ob 15.00
sobota, 15. 8.
ob 20.00
sobota, 15.
ob 20.00
ponedeljek, 17. 8.
od 7.00 - 15.00
ponedeljek, 17. 8.
ob 11.00
torek, 18. 8.
ob 11.00
sreda, 19. 8.
ob 10.00
četrtek, 20. 8.
ob 12.00
četrtek, 20. 8.
ob 16.00
petek, 21.8.
ob 10.00
petek, 21. 8.
ob 13.00
petek, 21. 8.
ob 19.00
sobota, 22. 8.
ob 18.00
sobota, 22. 8.
ob 20.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Kino večer

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica v Tržišču z ansamblom Nemir

Tržišče

PGD Tržišče, Janez 041 642 256

Odprtje Grajske kavarne

Grad Sevnica

Klemen Lisec, s.p. – najemnik kavarne

Počitniško varstvo za otroke – 6. teden –
do petka 7. avgusta

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, 07 81 65 070

Torkov šport vseh sort : X BOX - ples

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Pilates

Grad Sevnica – grajski park
PilatUs, Nežka
V primeru dežja - odpade

Sam(o) svoj kuhar: Palačinke

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2015
Radogost večer - gost: SYLVIANE GRATIO

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Tematsko druženje

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Pilates

Grad Sevnica – grajski park
PilatUs, Nežka
V primeru dežja - odpade

Šport na igrišču pred OŠ Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

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

12. Kristjanov memorial v malem nogometu

igrišče na Studencu

ŠD Studenec

Proste aktivnosti

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Velika vrtna veselica z ansamblom GADI

Boštanj

Org.:PGD Boštanj,
inf.: Mira 031-304-257

Krvodajalska akcija
(od 7. do 13. ure)

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

Počitniško varstvo za otroke – 7. teden - do petka, 14. avgusta

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Krvodajalska akcija
(od 7. do 13. ure)

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

Torkov šport vseh sort : X BOX - Bowling

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ping pong turnir

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tematsko druženje

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Šport na igrišču pred OŠ Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Igralni petek:
Nagradni turnir v družabni igri SPOMIN

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

9. velika kitariada 2015 - 1. dan

Športni dom Sevnica

KŠTM Sevnica

Proste aktivnosti

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica na Pokleku
z Ansamblom Štrajk

Pred gasilskim domom na
Pokleku

PGD Poklek;
Inf: Gregor 031 463 905

9. velika kitariada 2015 - 2. dan

Športni dom Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniško varstvo za otroke – 8. teden – do petka 21. avgusta

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Torkov šport vseh sort :
Nagradni turnir v metanju trojk

Igrišče NHM

KŠTM Sevnica

Sam(o) svoj kuhar: Smootiji

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tematsko druženje

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Šport na igrišču pred OŠ Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Igralni petek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2015
Koncert Big band Zagorje z gosti

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Kino večer

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Vejžde žur

Parkirišče pred Caffe
central's

Študentski klub Sevnica

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 24. 8.
7.00 - 15.00
ponedeljek, 24. 8.
ob 10. 00
ponedeljek, 24.8.
ob 15:30
torek, 25. 8.
ob 11. 00
torek, 25. 8.
ob 13. 00
torek, 25. 8.
ob 15:30
torek, 25.8.
ob 19. 00
torek, 25.8.
ob 20. 00
sreda, 26. 8.
ob 10.00
četrtek, 27. 8.
ob 12.00
četrtek, 27.8.
ob 16. 00
četrtek, 27. 8.
ob 20. 00
petek, 28. 8.
ob 10.00
petek, 28. 8.
ob 13.00
sobota, 29. 8.
ob 6.00
sobota, 29. 8.
ob 11. 00
sobota, 29. 8.
ob 15. 00
nedelja, 30. 8.
ob 10.00
nedelja, 30. 8.
ob 10. 00
ponedeljek, 31.8.
ob 11. 00
ponedeljek, 31. 8.
ob 15.00

Počitniško varstvo za otroke – 9. teden –
do petka, 28. avgusta

Salezijanski mladinski
center

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, 07 81 65 070

Torkov šport vseh sort : Nagradni pikado turnir

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Torkov šport vseh sort : X BOX

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, 07 81 65 070

Grad Sevnica

Društvo Pesem duše

EVROPSKE PEŠPOTI

S L O V E N I J A

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo
znanje obnoviti
Sevniško grajsko poletje 2015
Meditacija s šamanskimi bobni
Pilates

Grad Sevnica – grajski park
PilatUs, Nežka
V primeru dežja - odpade

Turnir v ročnem nogometu

MC Sevnica

KŠTM SEVNICA

Tematsko obarvano druženje

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Pilates

Grad Sevnica – grajski park
PilatUs, Nežka
V primeru dežja - odpade

Šport na igrišču pred OŠ Sevnica

MC Sevnica

KŠTM SEVNICA

Igralni petek: šlik šlak šlok

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniški planinski maraton 2015
www.planinskimaraton.si

Športni dom Sevnica

PD Lisca Sevnica

Srečanje upokojencev Posavja

Ribniki, Mačkovci
Brestanica

PZ DU Posavje
inf.: DU Sevnica, Marijana Kralj

Proste aktivnosti

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni ponedeljek

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

24. "Skok na Lisco"

Športni dom Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica

Torkov šport vseh sort : Ping pong turnir

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica, 07 81 65 070

KOMISIJA ZA EVROPSKE PEŠPOTI V SLOVENIJI
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

40 let

Vabimo Vas na druženje in osrednjo prireditev
ob 40. letnici Evropske pešpoti (Ciglarjeve poti) E6
v soboto 29. avgusta 2015,
Predgozd (Mohorjevo), občina Velike Lašče.
Odhod avtobusa:
Sevnica ( Avtobusna postaja), ob 6.0 uri,
Tržišče ( Mlin) ob 6.15, Trebnje (Avtobusna
postaja) 6. 25, Ljubljana (Rutar) 7.05 – Turjak 7.
35 - Rob (Parnas) 8.0 uri.
Velike Lašče (prihod iz Roba) 10.30, Krvav peč
(prihod iz Roba) 11.0 uri,
Mohorje - prihod ob 12.0 uri .
Cena: 5,0 EUR
Prijave zbirata:
Cveta Jazbec, 031 825 053,
cveta.jazbec@gmail.com in Jože Prah, 041 657
560, joze.prah@amis.net, do zasedbe mest v
avtobusu. Povratek po 19.0 uri.

Program:
Ob 14.0 uri osrednja prireditev na
Mohorjevem, pol ure hoda od križišča
E6 in E7 v Predgozdu.
Pohodi in zbirna mesta:
1. Turjak, Okrepčevalnica Rozika, hoje 5- 6 ur.
2. Rob, PARNAS, obisk interpretacijskega centra
Rob, sprehod po Geološki poti v Kobilji curek, (nato
z avtobusom do Velikih Lašč ali Krvave peči).
3. Krvava peč, (presenečenje domačinov) ob 11.0
uri in pohod do Mohorja, 1,5 do 2 uri hoda,
primerno tudi za družine.
4. Velike Lašče, ob 11.0 uri, 3 ure hoda do Mohorja.

5. Z avtobusom do osrednje prireditve na
Mohorjevem in sprehod do Predgozda pol ure.
(Hodimo na lastno odgovornost, oprema naj bo
vremenu in poti primerna, za hrano in pijačo bo
poskrbljeno na prireditvenem prostoru.)
Evropska pešpot E6 je v Sloveniji dolga skoraj
350 km in se vije od Radelj do Strunjana. Mi
bomo lahko občudovali del te poti ob križišču E6
in E7. Spoznali bomo naravno in kulturno
dediščino občine Velike Lašče.

Pridite in pustite se presenetiti !

Srečanje so omogočili: Občina Velike Lašče, KEUPS, PD Velike Lašče, Parnas, Turizem Toni // Informacije: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net , KEUPS
avgust 2015
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Mladina
Angleški jezikovni tabor
Lisca 2015

42. Osnovnošolski
planinski tabor v Slatni

Počitniške delavnice v
MC Sevnica: Rišemo po korakih

Učenje skozi zabavo je bilo glavno vodilo angleškega
jezikovnega tabora na Lisci, ki je v dveh terminih
(od 12. do 17. julija in od 19. do 24. julija) že tretje
leto zapored potekalo na vrhu Lisce. Otroci z
različnih koncev Slovenije so se združili, v prvem
terminu nekoliko starejši, od 10 do 14 let, v
drugem pa mlajši, od 7 do 11 let, in v prijetnem
vzdušju spletli nova spoznanstva ter pridobili
novo znanje angleškega jezika. V lepem vremenu
so uživali v strateških in športnih igrah, imeli
različne učne aktivnosti in se vsak večer zabavali

Po dveh letih je spet zaživel osnovnošolski
planinski tabor v organizaciji Mladinskega odseka
PD Lisca Sevnica. V soboto, 11. julija, smo se
nadobudni planinci odpravili z vlakom iz Sevnice
proti Jesenicam novim dogodivščinam naproti.
Nastanili smo se v taboru Slatna nad Ratečami
in tam si je vsakdo poiskal svoj bivanjski kotiček v
šotorih. Obiskali smo dolino Tamar in se seznanili
z različnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami
ter nazivi gora. Druga tura je bila z Vršiča na
Slemenovo špico, pri izvedbi pa sta pomagala
izkušena planinska vodnika Tone Svenšek in Vinko
Šeško. Vreme in razgledi so bili prečudoviti.

Julija so se v Mladinskem centru Sevnica zvrstile
tri ustvarjalne likovne delavnice za vse, ki se radi
izražajo z risbo in sliko ter si želijo poiskati svoj
izraz, se naučiti kaj novega in pri tem uživati.

Danilo, vodja delavnic, nam je pokazal različne
tehnike in nas naučil osnov risanja. Prva delavnica
je bila v torek, 7. julija, za njo pa še dve, in sicer 14.
in 21. julija.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Četrtkove ustvarjalnice
na Bazenu Sevnica

ob različnih večernih animacijah. Komunikacija
mentorjev z otroki je v celoti potekala v angleškem
jeziku. Otroci se tega načina zelo hitro navadijo
in brez težav spremljajo navodila ter pogovor
v angleškem jeziku. S spodbudno besedo hitro
premagajo strah in »spregovorijo«. Tabor bodo
anglisti zagotovo ponovili prihodnje leto, saj se
otroci vedno radi vračajo.

Da bazen ne bi bil le voda in sonce, smo tudi
v letošnji kopalni sezoni pripravili četrkove
ustvarjalnice na bazenu v Sevnici. Z vami smo od
15.30 do 19.00, vsakokrat z drugačnim izzivom.
Pridružite se nam.

Sara Bizjak

Zaključni izlet tečajnikov
Kot se za šolarje spodobi, smo ob koncu učenja
slovenskega jezika organizirali izlet. Ker večina
tečajnikov še ni bila na Lisci, so se strinjali, da bi se
podali prav tja. Ne samo, da smo spoznali lepote
Lisce, temveč smo si na poti tja in nazaj ogledali še
točke, kamor se bomo radi vračali.

Zadnja pot nas je vodila na Tromejo. V prostem
času smo si dan popestrili z različnimi vodnimi
in štafetnimi igrami. Udeležence tabora smo
seznanili tudi s prvo pomočjo in planinskimi vozli.
Imeli smo tudi orientacijo in v njej so otroci zelo
uživali. Večere smo preživljali ob tabornem ognju
in petju planinskih pesmi. Tabor je bil uspešno
izpeljan, zato upamo, da se ga bo prihodnje leto
udeležilo še več mladih planincev. Lep planinski
pozdrav!

Valentina Žibert in Sabina Kocijan

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

MLADINSKI CENTER
Na koncu smo bili polni lepih vtisov in soglasni, da
smo lahko ponosni na lepote naše občine.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica

SEVNICA
Poletni odpiralni èas ( 26.6 - 31.8. )
PON - PET: 10.00 - 15.00
SOBOTA: 15.00 - 19.00
PRAZNIKI IN NEDELJE ZAPRTO!
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Mladina
Olimpijski teden 2015
Za čim bolj pestro dogajanje otrok in mladostnikov
smo združili moči KŠTM, ŠKS in ŠZ ter pripravili
res pester program v Olimpijskem tednu, ki je
potekal od 29. junija do 4. julija. V ponedeljek smo
bovlali, v torek hrčkali pri bazenu, v sredo smo
skupaj s trenerjem za fitnes preizkusili naprave za
fitnes na prostem in balinali z balinarskim klubom.
Četrtkov športni dan v Krmelju je bil bolj teniški in
pohodniški, zato smo se v petek hladili na bazenu
v Sevnici. Sobota je bila tekmovalna. Zvrstili so se
turnirji v futzalu, košarki, odbojki in tenisu. Gostili
smo tudi ekipe iz sosednjih držav, tako da so bili
dogodki tudi mednarodni.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

avgust 2015
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Šport
Drugi javni poziv za uporabo KK SIGAS Sevnica
Rokomet
Športne dvorane Sevnica (pri s polno paro v novo sezono
Mlajši dečki drugi v Makarski
OŠ Sava Kladnika Sevnica) in Po koncu sezone so se, kot je bilo napovedano,
v sevniškem košarkarskem klubu zgodile Uspešna udeležba na mednarodnem
Športnega doma Sevnica
Makarski

turnirju v

nekatere pomembne spremembe. Klub se po
novem imenuje Košarkarski klub SIGAS Sevnica,
novoizvoljeni predsednik Žiga Kobaševič pa
že načrtuje zanimive košarkarske projekte za
prihajajočo sezono, ki bodo še dodatno izboljšali
košarkarsko dogajanje v novi sezoni.
Jeseni bo svoja vrata spet odprla košarkarska
šola, ki je namenjena predvsem osnovnošolcem.
Vadba pod strokovnim vodstvom bo organizirana
v Športnem domu v Sevnici in v Športni dvorani
OŠ Krmelj. Termini v Sevnici so že znani, treningi
bodo potekali ob ponedeljkih in petkih, od 16.00
do 17.30.

Novi organizacijski izziv bo zagotovo Rekreativna
košarkarska liga, ki bo ob petkih popoldne po
dvokrožnem sistemu s končnico od oktobra do
A. PREDMET POZIVA:
maja v Športnem domu v Sevnici. Za tekmovalne
• oddaja večnamenskega športnega objekta
drese, sodnike in drugo bo poskrbel organizator z
oz. prostorov v Športni dvorani Sevnica, na
namenom, da se bodo laže vklopili mladi rekreativni
Trgu svobode 42 (pri Osnovni šoli Sava Kladnika
košarkarji iz domače občine. Nosilec lige bo
Sevnica). Poziv velja za še nezasedene termine:
Košarkarski klub SIGAS Sevnica v sodelovanju
s Športno zvezo Sevnica in ob podpori Zavoda
– ponedeljek–petek: od 15.15 do 22. ure,
KŠTM Sevnica.
– sobota, nedelja: od 9. do 22. ure (tekme,
turnirji).
Razpis za ligo s pravili in pogoji sodelovanja bo
Mogoč je redni ali občasni najem.
objavljen na spletnih straneh športne zveze in
www.facebook.com/kosarka.sevnica.
• oddaja večnamenskega športnega objekta
oz. prostorov v Športnem domu Sevnica, na
Za dodatne informacije lahko pokličete telefonsko
Prvomajski ulici 15/a v Sevnici. Poziv velja za
številko 040 220 267 (Žiga).
termine v Športnem domu v času odprtja objekta,
in sicer za še nezasedene termine:
Žiga Kobaševič
– ponedeljek–petek: od 8. do 22. ure
– sobota: od 9. ure do 20.30.
Prosti termini so vidni na objavljenem urniku na
spletni strani www.kstm.si.
Mogoč je redni ali občasni najem.
B. POGOJI ZA PRIJAVO
Na poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci športnih dejavnosti (zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije),
– zavodi s področja izobraževanja,
– drugi zainteresirani posamezniki.

Povabilo k sodelovanju
Simbioza Giba 2015
Simbioza giba je vseslovenski prostovoljski projekt
na področju telesne kulture in medgeneracijskega
sodelovanja.
Letos je Občina Sevnica pristopila k projektu, ki
bo od 21. do 27. septembra letos potekal pod
sloganom GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE
JE.

C. ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Uporabniki morajo svojo prijavo oddati najpozneje
Namen projekta je, da odpremo športne objekte
do zapolnitve vseh terminov.
in združimo ponudnike različnih gibalnih aktivnosti
Prijava: KŠTM Sevnica.
in vse, ki bi si želeli informacij, začeti, nadaljevati
ali pa preizkusiti nekaj popolnoma novega na
D. INFORMACIJE
gibalnem, rekreativnem in športnem področju.
Petra Biderman, 031/703-982;
Zato ponujamo priložnost vsem generacijam, da
petra.biderman@kstm.si.
spoznajo nove zvrsti aktivnosti športnorekreativne
vadbe.

Vabimo vas, da se projekta udeležite s svojimi
že utečenimi aktivnostmi, ali pa za ta namen
pripravite nove aktivnosti za prepoznavnost
svoje dejavnosti. Koordinatorja projekta KŠTM
Sevnica in Športna zveza Sevnica bova izdala
predstavitveno brošuro, v kateri bodo navedeni
vsi dogodki od 21. do 27. septembra, vsakemu
udeležencu pa bomo zagotovili tudi spominsko
majico.
Vljudno vabljeni kot ponudniki raznih gibalnih
aktivnosti in tudi kot udeleženci aktivnosti
omenjenega projekta.
Za več informacij pišite na naslov
Prijavnico dobite skupaj s cenikom na sedežu
petra.biderman@kstm.si ali pokličite na tel. št.
KŠTM Sevnica in spletni strani www.kstm.si.
031 703 982.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Na lanskem mednarodnem rokometnem turnirju
v Makarski so člani mlajših selekcij Rokometnega
kluba Sevnica osvojili glavno nagrado makarsko
sunce. Zato smo se tudi letos odločili, da ob koncu
šole in sezone v sodelovanju s starši in pokrovitelji
omogočimo fantom udeležbo na tem turnirju.
Letošnji turnir je bil že 18. po vrsti in je bil rekorden
po številu udeležencev. Več kot 1440 aktivnih
udeležencev iz Avstrije, Madžarske, Francije,
Švedske, Norveške, BiH, Litve, Tajvana, Slovenije
in Hrvaške je bilo razvrščenih v 105 ekip iz 52
rokometnih klubov, v sklopu turnirja pa so odigrali
320 tekem.
V kategoriji mlajših dečkov 2002/2003 je
bilo prijavljenih 16 ekip. Sevničani so bili v
predtekmovalni skupini z ekipami Izviđač,
Jerkovac in Škofljica. Najprej so z lahkoto
premagali Izviđača z rezultatom 20:8, v drugi
tekmi pa še Jerkovac 17:9. Nekoliko bolj napeto
je bilo na tekmi proti ekipi Škofljice, a so o fantje
na koncu premagali 13:9 in se uvrstili med osem
najboljših ekip. Z zmago v četrtfinalni tekmi proti
ekipi Mokerc-Ig 18:13 so v polfinalu dobili za
nasprotnika drugo ekipo Škofljice. Na začetku
tekme ni kazalo, da bo na koncu razlika tako velika.
Zmaga z rezultatom 17:11 je pomenila uvrstitev v
finale in tekmo proti ekipi iz Tajvana. Že na začetku
tekme so nasprotniki precej vodili, Sevničani pa so
rezultat poskušali zmanjšati kar nekaj časa, a so
zapravili nekaj lepih priložnosti. Na koncu je trener
Dernovšek v igro poslal še preostale fante, da so
tudi oni zaigrali v finalu. Na koncu je bil rezultat
13:25, ker je pomenilo drugo mesto in srebrno
medaljo. Posebno nagrado je na razglasitvi prejel
Mitja Janc, ki je na turnirju dosegel 41 zadetkov in
bil najboljši strelec turnirja.

Starejši dečki 2000/2001 so bili na letošnjem
turnirju igralsko nekoliko oslabljeni, a so kljub
temu strnili vrste in pokazali veliko svojega znanja.
V skupinskem delu so igrali proti ekipam Škofljica,
Tuzla, Jerkovac in Marina Kaštel. Najprej so tesno
premagali Jerkovac 13:12, nato izgubili proti
Marina Kaštel 13:19 in Škofljici 8:19 ter na koncu
dosegli še eno tesno zmago proti Tuzli 18:17. V
skupini so osvojili tretje mesto in se borili za 7.
do 9. mesta. Tu so bili boljši od ekipe Međugorje
14:11, izgubili pa so z ekipo Elektromos 14:20
ter tako zasedli končno osmo mesto med 15
prijavljenimi ekipami.
Na turnir so potovali tudi kadeti, ki so se po
nekoliko ponesrečeni sezoni pošteno spočili in
spodbujali svoje mlajše naslednike ter pomagali
pri njihovih aktivnostih.
V zgodnjih jutranjih urah so nas ob povratku
prijetno presenetili tudi starši, saj so nas pričakali
s transparentom in bučnim aplavzom ter tako
nagradili vse skupaj za še eno uspešno zaključeno
sezono.

Vir: RK Sevnica

Šport
Gaber Vandur
Bazen Sevnica
Kunšek dosegel normo
dvakratni prvak na velodromu Letos nam je vreme res naklonjeno. Še dobro, da za evropsko prvenstvo
V poletnih mesecih nam je kolesarstvo, tudi zaradi
rekreativnega ukvarjanja z njim, kar blizu. Tudi
zato, ker lahko po televiziji spremljamo največje
dirke ali pa se sami zapeljemo po posavski dolini.
Na velodromu v Kranju je bilo 8. in 9. julija državno
prvenstvo (DP). Sevniška ekipa se ga je udeležila
v vseh starostnih kategorijah, tudi U-19. Izredno
uspešno je nastopil Grega Podlesnik U-13. Izkazal
se je z dvema petima mestoma v vožnjah na
razdaljah 500 in 2000 m. Izjemen rezultat je s
ponovitvami lanskih naslovov DP dosegel Gaber
Vandur. V vožnjah na razdaljah 500 in 2000 m je
zmagal z majhnimi razlikami desetink, kar je za to
disciplino vsakdanje, le da zmagovalec ne prihaja
s klubov, kot so Adria Mobil, Radenska Rog, Sava
Kranj ali Perutnina Ptuj. Tudi drugi so se dobro
borili na »ovalu«, kjer so trenirali le enkrat: Leon
Klopčič U-13 (12., 13.), Drejc Bedek U-14 (13.,
14.), Luka Kavšek U-17 (13., 15.), Grega Podlesnik
U-17 (15., 16.) in Žan Bregar U-19 (9., 11.).

imamo v Sevnici bazen, kjer se lahko v teh vročih
dneh ohladimo in sprostimo. Program na bazenu
je pester. Četrtek je dan, ki je rezerviran za
naše najmlajše obiskovalce. Skupaj s starši lahko
pokažejo svoj umetniški talent na ustvarjalnih
delavnicah. Vsak dan, ob deveti uri je organizirana
vodna aerobika. Prav tako pa se lahko udeležite
animacije v in ob vodi ob torkih, petkih in nedeljah
ob 16. uri. Z veseljem smo organizirali otroški
plavalni tečaj in tako omogočili, da se otroci
naučijo osnovnih prvin plavanja.

Blaž Kunšek je z dobrimi nastopi na kvalifikacijskem
turnirju in državnem prvenstvu v streljanju z MKpištolo proste izbire na 50 metrov dosegel normo
za nastop na evropskem prvenstvu. To je prvi
Sevničan, ki bo v tej disciplini nastopil na njem.

Blaž Kunšek med treningom
na elektronski tarči z MK pištolo

Prvo normo je Kunšek dosegel na drugem
kvalifikacijskem turnirju v Pragerskem, na
katerem je s 548 krogi zasedel 3. mesto.
Drugo normo je dosegel na državnem prvenstvu,
ki je potekalo od 11. do 12. junija v Pragerskem,
s 548 krogi je zasedel 5. mesto, čeprav se je v
finalu uvrstil na 2. mesto.
Foto: Uroš Martič
Z doseženo normo bo nastopil na evropskem
v
sestavi
slovenske
strelske
Vabljeni na bazen Sevnica, da preostanek vročega prvenstvu
reprezentance.
poletja preživite v naši družbi.

Vir: KŠTM Sevnica

Mirko Ognjenović

Fitnes Studio
Dne 28. julija je Mirna Peč gostila DP v cestni
vožnji od U-17 do članov. Kolesarji KD Sevnica
TANIN SEVNICA so odlično izkoristili težko in
selektivno traso dirke. Tako so se težke ure
treningov obrestovale. Mlajši mladinci so vozili
71 km dolgo dirko. Anže Podlesnik je v konkurenci
52 tekmovalcev zasedel 25. mesto sredine, Luka
Kavšek pa 27. mesto. Odlična pripravljenost je
razlog tudi za odlično uvrstitev Aljaža Praha v
konkurenci 39 tekmovalcev kategorije starejših
mladincev. Aljaž je v času četrtouvrščenega
osvojil 7. mesto. Pohvale tudi sotekmovalcu Žanu
Bregarju, ki se je na 107 km dolgi dirki boril do
konca ter se uvrstil na 17. mesto. Med člani je
v skoraj neokrnjeni konkurenci že drugič uspelo
mlademu Luki Piberniku (Lampre-Merida).
V sklopu DP v Gaberju za mlajše kategorije in
amaterje 8. junija sta sevniško kolesarstvo v dirki
za naslov DP med policisti uspešno zastopala
Dušan Korene s 6. in Peter Resnik 8. mestom
ter potrdila, da postaja Sevnica kolesarsko
mesto. Čestitke vsem in vabljeni na osebni test
in kolesarsko druženje ob 24. skoku na Lisco v
nedeljo, 30. avgusta, v organizaciji KD Sevnica.

Sevnica

Poletni delovni čas ( 1. 7. - 31. 8.):

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
5.30 - 11. ure in 19. - 22. ure
TOREK, ČETRTEK
19. - 22. ure
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI
zaprto

Robert Kosaber

PLAVALNI TEČAJ
na

BAZENU SEVNICA

od ponedeljka, 3. 8. dalje
ZA OTROKE
IN ODRASLE

Prijave:
031 / 703-982, Petra
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Iz preteklosti v sedanjost
Jakilova graščina v Krmelju

Poletje
Z svinčnikom živčno tapkam po mizi.
V šoli se mi nobena pametna misel ne porodi.
Kot vsak normalen otrok sem v krizi,
dokler šolski zvonec še zadnjič ne zazvoni.
Šole je konec, počitnice so tu,
vsi smo vzhičeni kot v snu.
Spričevalo sicer ni tako dobro, kot bi moralo biti,
a se ga pred starši še vedno da skriti.
Vsi matematični dosežki so naenkrat pozabljeni.
Kdo pa dandanes še sploh ve, koliko je trikrat tri?
Mi že ne, preveč se nam mudi,
da vsak svojo učilnico že zapusti.
V tej stari zgradbi se je že kdaj zgodilo kaj lepega.
Solze, smeh – polno je bilo le-teh.
In obrazov svojih učiteljev ne bomo nikoli pozabili,
čeprav se bomo še naprej trudili.

Tamara Špan
Krmeljska graščina na stari razglednici

Graščina je uvrščena med kulturne spomenike,
ki imajo za lokalno okolje poseben pomen.
Stavba sicer arhitekturno ni nekaj posebnega,
predstavlja pa identiteto kraja, ki je imel poldrugo
stoletje rudarsko podobo.
Graščinsko poslopje še priča o moči in bogastvu
nekdanjega lastnika rudnika Krmelj, industrialca
Jakila. Družina Jakil se je v Krmelj preselila iz
Rupe pri Gorici in tu so imeli gozdove in rudnik. Na
območju Krmelja je Andrej Jakil leta 1917 kupil
rudnik in v središču Krmelja v drugi polovici 19.
stoletja zgradil tudi graščino z lepim vrtom. Jakil
je precej razširil in dvignil rudnik, v lasti pa je imel
tudi veleposestva v Boštanju in Radečah.

Podkletena nadstropna krmeljska graščina
s tremi trakti v obliki črke U je dobila svoje ime
predvsem zaradi svoje velikosti in značilne
arhitekture, arhitekturna členitev stavbe pa
je z začetka 20. stoletja. Graščina je služila kot
stanovanjsko poslopje, v katerem so imeli svoja
stanovanja lastniki premogovnika, po 2. svetovni
vojni pa je bil v njej sedež osnovne šole in pozneje
trgovina železnina. Zdaj so v graščini najemniška
stanovanja in izgnanski muzej kot odprta
spominska soba s stalno razstavo z naslovom:
Krmelj in Krmeljčani v vojnih letih 1941–45, ki
priča o dogodkih iz 2. svetovne vojne, ko je bil
Krmelj z okolico mejno območje med dvema
okupatorjema, Italijo in Nemčijo.

Glasba

Suzana Mirt
Nisem nič posebnega...
Nora, sramežljiva,
včasih pa malo obojega.
A imam posebno sposobnost,
ki je nima nihče.
Več vidim, več slišim, več čutim.
Kajti, ko slišim glasbo,
v meni kar zavre.
Pa bi plesala, bi pela, bi igrala
in kar vse od sebe dala.
Bi poskakovala po ulicah smejoč,
da bi me čudno gledal vsak mimoidoč.
Jaz pa ljubim vsako melodijo,
ki jo slavni tako radi delijo.
Ne vem, kdo je prvi občutil, da brez glasbe ne gre.
Pa tudi ne, kdo je prvi našel note, ritme.
No, kdor koli je že bil,
da je to čarovnijo odkril,
oboževalka sem.
In to mora biti zdaj jasno že vsem.
Krmeljska graščina zdaj

Tamara Špan

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja
Prvi nakup domače hrane prek
Skleda.org že stekel
Prvo nakupovanje oz. prvi prevzem po načinu
prodaje skupnostnega naročanja Skleda.org smo
izvedli v sredo, 1. julija, in naredili velik korak.
Led so prebili štirje ponudniki lokalnih pridelkov
in devet naročnikov. V naši ponudbi najdete
večino sezonske zelenjave, ponudba se nadaljuje
s svežim mlekom in mlečnimi izdelki, imamo pa
tudi kakšen sadež, domača jajca, pa tudi brez
raznovrstne domače moke in mlevskih izdelkov ne
gre. Treba je tudi omeniti, da so nekateri izdelki
cenejši kot v trgovinah, so pa lokalno pridelani.
Če sklepamo po prvi menjavi, sta bili zadovoljni
obe strani, pridelovalec in kupec, vsi pa so se
razšli z zagotovilom, da se kmalu spet snidejo.

IZKORISTITE
DODATEN POPUS
na spominke al
Kumarična juha vodeni ogled
Gradu Sevnica

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

DOŽIVETJA
za družine ali manjše skupine
» že za 14,50 EUR po osebi«

· vodeni ogled Gradu Sevnica ali
kopanje na bazenu
· kosilo (na izbrani lokaciji)
· panoramski ogled
starega mestnega jedra
in še žreb za tri bogate nagrade
www.dozivljaj.si/lokalno/nagradna-kartica-veselja

Dodatna ponudba:
· ogled »Dolinškovega toplarja«
z bogatimi etnološkimi zbirkami,
· vodeni sprehod po energijsko bogatem parku
kamnitih skulptur »srce Save«,
· degustacije vin pri ponudnikih
na Vinsko turističnih cestah.
najave in informacije na:

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

FITKO
FITnes & Kopanje v Sevnici

Naročilo domače hrane iz Posavja je mogoče na
spletni strani www.skleda.org, lahko pa pokličite
tudi telefonski številki 041 326 829 (David) ali
051 309 063 (Mojca) in oddate svoje naročilo.
Spremljajte nas tudi na facebooku: Skleda.org,
skupnostno naročanje Posavje.

Recepti

delovni čas:
Delavniki:
9.00 – 17.00
Sobote:
9.00 – 13.00

Po treningu v Fitnes centru Sevnica
vam ponujamo 2 uri brezplačne uporabe
Bazena Sevnica.
Več informacij v Fitnesu.

Vir: Knof Sevnica

www.kstm.si

Čas priprave 20–25 minut
Sestavine za 4 osebe
2 srednje veliki solatni kumari
1 majhna čebula
več na povezavi
1 strok česna
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexc
1 jedilna žlica masla ali
2 jedilni žlici oljčnega olja
2 krompirja (za zgoščevanje) ali
2 žlici mehke moke
NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIV
3/4 l juhePODARITE
iz koncentrata
1/2 lončka kisle smetane ali
creme fraîche malo limonovega soka
2 jedilni žlici nasekljanega kopra ali
peteršilja
sol, poper
·Krepko
kosilo (otroška igrala v bl

AKTUALNO - IZLET:

Družinska snidenja

·prilagojen ogled vaši družini,
Grad Sevnica in
mesto
iz Grajskega
– za posebne priložnosti dodamo
juhi 10 balkona
dag
Za okrasitev

kuhanih škampov
Cena: 14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnin
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vred
Kumarici olupimo,
ju po
dolgem
razpolovimo
1EUR/
osebo,
ki se izkoristi
za napitekinalijima
nakup spomi
s kavno žličko odstranimo pečke. Eno kumarično
Za program
potrebujete
približno 5za
ur časa.
polovico narežemo na
kocke in
jo prihranimo
pozneje.
Preostale kumarične polovice in olupljena
krompirja narežemo na tanke rezine.
Čebulo in česen olupimo, nasekljamo in popražimo
na vroči maščobi. Dodamo kumarice in krompir,
zalijemo z juho, solimo in popramo. Juho kuhamo
10–15 minut na zmernem ognju (če smo uporabili
manjši krompir, vlijemo v juho med stalnim
mešanjem še žlico ali dve moke, zmešani s
kislo smetano. Uporabimo lahko tudi instantno
prežganje).
Juho obdelamo s paličnim mešalnikom, jo dodatno
začinimo ter ji dodamo koper ali peteršilj in
prevrete kumarične kocke.
Nasvet: kumarično juho lahko postrežete tudi
hladno, kar je še posebno primerno za poletne
dni. Je zelo osvežilna in lahka. Pred serviranjem
jo morate v tem primeru za 6–8 ur postaviti v
hladilnik. Juha bo še boljša, če ji boste namesto
kisle smetane ali creme fraîche dodali lonček ali
dva jogurta.

Kremna juha iz pire
Čas priprave pribl. 15 minut
Sestavine za 4 osebe
1 l vode
4 dag masla
4 jedilne žlice pirine moke
sol, muškatni orešček
Pristavimo 3/4 l vode. Pirino moko zmešamo
z 1/4 l mrzle vode in jo skupaj z maslom in
začimbami umešamo v vrelo vodo.
Kuhamo približno 5 minut in jo medtem
večkrat premešamo. Preden jo postrežemo,
juho potresemo z nasekljanim peteršiljem in
baziliko.

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno, Marija
Steinbrugger, www.mohorjeva.si
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Oglasi

ZAMAŠKI
A
Z
MATEJA

Matej je triletni deček
iz okolice Sevnice,
ki je letos zbolel
za neozdravljivo
Duchennovo distrofijo
(odmiranje mišic).
Bolezen zelo hitro napreduje,
zato naj bi že pred vstopom
v osnovno šolo potrebovali
invalidski voziček.
Zaradi tega sta se
ZBIRNA MESTA:
starša odločila za
Občina Sevnica
zbiranje pokrovčkov,
Mladinski
center Sevnica
da bi lahko stanovanje
Turistična agencija Doživljaj
prilagodila za invalida.
Športni dom Sevnica
Fitnes studio Sevnica
Športna dvorana Sevnica
Osnovne šole v občini Sevnici
PROSIMO VAS,
da po svojih močeh
pomagate
pri uresničitvi sanj
našega MATEJA
in mu skupaj poskušate
omogočiti čim boljše in
lepše življanje.

e-mail: jazbec.anton@gmail.com
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ZBIRAMO samo ZAMAŠKE:

plastenk, sadnih sokov, olja, kisa,
pralnega praška, mehčalca,
plastični deli Kinder jajčk...
oziroma:
vse, ki imajo znak za reciklažo
ali/in oznako PP, PE...
in še druge kombinacije.

NE VELJAJO:

zamaški iz poliestra PS
(od margerine pokrovčki,
skute, ovitki od CD-jev...)
Odkupna cena za tono zameškov je 300 €.

Mateju lahko pomagate tudi z nakazilom
denarnih sredstev:
Območno združenje Rdečega križa Sevnica,
TRR: SI56 02379-00177-32206
s pripisom: ZA MATEJA
sklic: 00 04112011

SEVNICA

Za vse dodatne informacije
prosim pokličite na tel. številko:

051 454 627

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

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

avgust 2015
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Razvedrilo
VICOTEKA
Dvorjenje
V kupeju na vlaku je možakar sedel nasproti
mične mladenke, ki je imela v naročju
mladega psička, katerega je nežno božala.
Možakar je želel začeti s pogovorom, zato je
rekel:« Želim si, da bi bil jaz na mestu vašega
psa.«
»O gospod, nikar si ne želite tega, peljem ga
k veterinarju na kastracijo!«

Sluh
Ali tvoja babica po operaciji ušes kaj bolje
sliši?
»Seveda, dosti bolje. Vsakič ko je nevihta in
kam trešči, vedno zavpije: Naprej!«

Muholovec
Žena pride v kuhinjo in vidi moža z
muholovcem v roki » Kaj pa delaš ?« Mož ji
mirno odgovori: »Pobijam muhe …« »A res
in si že katero pobil ?« »Ja, 3 samce in 2
samici!« Žena začudeno: »Kako pa veš katera
je samica in kateri je samec.« Mož odgovori:
»3 so sedele na pivu in 2 na telefonu!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Dobrota
Ne pozabite –
dobro se vrača z dobrim…
morda res ne takoj… vendar se.

Uganka za brihtne glavce
Žival
Dve glavi, dvoje rok,
ta žival ima žival šestero nog,
a le po štirih hodi, teče.dirja.
Kako se tej živali reče?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: ANDREJ ROZMAN ROZA.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Nina Gole, Križišče 3, 8296 Krmelj
2. nagrada: Marta Kralj, Vrhek 5, 8295 Tržišče
3. nagrada: Luka Ržen, Okroglice 42, 1434 loka pri Zidanem Mostu
4. nagrada: Julijana Radej, N.H.M. 24, Sevnica

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Čevelj.
Izžrebanka:
Valentina Žveglič, Podgorje ob Sevničini 4, 8292
Zabukovje

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE

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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.8.2015 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje kraj na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev na sliki se nahaja na Šmarčni.
Izžrebanec:
Stane Mirtelj, Dolenji Boštanj 12a, 8294 Boštanj

Oglasi

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE
od

5,76 € / m
barvni

2

že od
2
8,06 € / m

Preplet

okusa in

kvalitete...

do 25,6 %

popusta
Vse za

kmetijo

novi model
NEPTUN

in dom.

Obiščite trgovine KZ Sevnica,, kjer lahko kupite
vse za kmetijo in dom.
Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

BAZEN SEVNICA
v avgustu

ponedeljek�����nedelja���
8.00������9.00
Sezonske�karte
�0���pop�sta�

�.�8.
Plavaln��tečaj
za�otroke��n�odrasle

Info.: www.kstm.si
avgust 2015
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PRIHAJAMO V SEVNICO !
Vaša naklonjenost in zaupanje Delavski hranilnici d.d. Ljubljana bo neprecenljiv prispevek k
nadaljnjemu uspešnemu razvoju Delavske hranilnice, še posebej njene poslovne enote
v Sevnici. Z Vami, ki boste odslej koristili našo ugodno ponudbo bančnih in drugih finančnih
storitev, bo naš razvoj še hitrejši in še bolj uspešen.
Ob tej priložnosti Vas seznanjamo, da je Delavska hranilnica uspešna bančna institucija, prisotna na
bančnem trgu že 24. leto. Posluje z dovoljenjem Banke Slovenije in je vključena v jamstveno shemo
bank in hranilnic. Delavska hranilnica opravlja vse bančne in druge finančne storitve kot ostale
bančne institucije, zato boste pri nas lahko deležni kvalitetnih in predvsem Vam prijaznih in cenovno
najbolj ugodnih bančnih in drugih finančnih storitev.
Kot posebnost vam tokrat omogočamo plačilo položnic javnih podjetij in
zavodov mestne občine Sevnica brez provizije.
Hranilnica omogoča vsem občanom, v mesecu
avgustu in septembru 2015 plačilo vseh položnic brez provizije,
v odslej vaši podružnici Sevnici.
Obljubljamo, da se bomo potrudili in dokazali, kot Vaša bodoča najbolj ugodna bančna
ustanova. Računamo na Vas in se Vam v naprej zahvaljujemo za zvestobo.
Slovesna otvoritev podružnice Sevnica,
Glavni trg 24, bo v četrtek 6. avgusta 2015 ob 10.00 uri.
Sprejmite to sporočilo hkrati kot iskreno P O V A B I L O na
spoznavne dneve druženja od 6. do 21. avgusta 2015,
vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure,
v novih in sodobno urejenih prostorih Delavske hranilnice,
na Glavni trg 24 v Sevnici.
Srečanje z Vami bo priložnost, da poklepetamo o naših in vaših pričakovanjih poslovnega
sodelovanja in načrtih za prihodnje.
Veselimo se Vašega obiska.

Direktor Podružnice Sevnica

Predsednik uprave

Dejan Cvetan

Jože Stegne dr. vet. med.

