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Intervju
Tine Bec, mladi pianist, pevec, zborovodja in skladatelj iz Boštanja
Družinska naveza je, kot ste zelo lepo povedali, pri
vas zelo močna. To boste v tujini gotovo pogrešali.
Zagotovo, kot sem že rekel, brez podpore družine
ne bi zmogel. Pogrešal bi jo zagotovo, vendar vem,
da bom podporo občutil vedno in povsod, tudi če
bom v tujini.
Zelo aktivno delujete v domačem okolju, vodite
Mešani pevski zbor Zvon, Oktet Jurij Dalmatin, ves
čas sodelujete z drugimi sestavi. Kaj vam pomeni
vpetost v domače okolje, saj vam bodo tudi ta
druženja v tujini gotovo manjkala?
Res je. Imam res veliko srečo, da lahko v domačem
kraju sodelujem z odličnimi sestavi. Želim si, da bi
v naših krajih čim bolj razvijali kulturo petja, zato
tudi s ponosom predajam svoje znanje, hkrati pa
se od vseh sestavov veliko novega tudi naučim.
Zagotovo bom vse te lepe trenutke močno
pogrešal, saj sem navezal tudi veliko prijateljskih
stikov.

Glasbeno pot ste začeli v Glasbeni šoli Sevnica. pomena besede, vedel pa sem, da lahko s trdim
Kateri so bili vaši ključni mejniki do zdaj oziroma na delom in voljo dosežem zadane cilje. Torej, nikoli se
katere dosežke ste najbolj ponosni?
nisem zanašal na talent ali nekakšno nadnaravno
silo, ker sem vedel, da samo od sebe ne bo nikoli
Res je, s pripravnico in učenjem klavirja sem začel prišlo nič. Seveda ima veliko vlogo pri razvoju
pri petih letih na Glasbeni šoli Sevnica. Sicer sem tudi pravilno pedagoško usmerjanje, za kar
najprej želel igrati violino, vendar sem se pozneje sem zelo hvaležen vsem svojim profesoricam in
odločil za klavir, ko sem obiskal uro klavirja s svojim profesorjem.
starejšim bratom, ki se je prav tako učil klavir na
sevniški glasbeni šoli.
Vsekakor pa sem hvaležen tudi svoji družini. Glasba
je bila v naši družini, odkar pomnim. Vsi otroci smo
Težko bi govoril o zares ključnih mejnikih v svoji obiskovali glasbeno šolo, največji vzor pa mi je bila
karieri do zdaj, lahko pa rečem, da sem izpolnil starejša sestra, ki sem ji sledil vse življenje – prav
vse do zdaj zadane cilje. Prvi je bil dosežen, ko tako je maturirala na Konservatoriju za glasbo in
sem bil sprejet na Konservatorij za glasbo in balet balet v Ljubljani (iz violine), zdaj pa končuje študij
v Ljubljani in tam maturiral iz glasbenega stavka na Akademiji za glasbo. Ker sta sestra in starejši
in klavirja. Zdaj že končujem prvo stopnjo študija brat pred mano obiskovala glasbeno šolo, se mi
kompozicije na ljubljanski Akademiji za glasbo, tako je zdelo čisto samoumevno, da se bom vpisal tudi
bo kmalu dosežen še en cilj, to je diploma. Brez nje jaz. V nič nisem bil prisiljen, imel sem le dilemo,
je v tem poklicu zelo težko – skoraj nemogoče dobiti kateri instrument bi igral. Od družine sem vedno
službo, zato si najprej želim končati izobraževanje, dobil in še dobivam veliko podporo, čustveno in
predno se lotim kakšnih večjih ciljev.
moralno, brez tega ne gre. Podpora na koncertih,
doma ali finančna podpora, karkoli od tega me
Med šolanjem sem dobil veliko državnih in spodbuja k ustvarjanju, saj vem, da imam za seboj
mednarodnih priznanj ter nagrad na področju ljudi, ki me imajo radi.
klavirja, solopetja, kompozicije, glasbene teorije
in komorne glasbe. Prejel sem tudi Škerjančevo Seveda ne gre tudi brez okolja, v katerem
nagrado Konservatorija za glasbo in balet ustvarjam. Vesel sem, da imam doma in v Ljubljani
Ljubljana, ki jo vsako leto podelijo najbolj zaslužnim okolje, v katerem imam veliko možnosti za izvajanje
dijakom v generaciji. Dosežki so mi pomagali koncertov kot pianist, pevec ali skladatelj. Veliko
pridobiti tudi Zoisovo štipendijo, ki jo prejemam že je vokalnih in instrumentalnih skupin, ki izvajajo
od začetka srednje šole.
glasbo mladih slovenskih skladateljev, kar je zelo
pomembno pri razvoju, saj se največ naučiš prav
Sicer se nisem nikoli močno ponašal s temi takrat, ko slišiš svoje delo. Čudovito je biti tudi v
nagradami, bolj so mi bile vredne kot potrdilo, da neposrednem stiku z drugimi umetniki, od katerih
sem na pravi poti in da sem res izbral pravi poklic. se lahko učiš nove stvari iz prve roke, spoznavaš
Bolj sem ponosen na to, da se lahko ukvarjam z inštrumente, za katere pišeš, njihove slabosti in
glasbo, ki jo imam neizmerno rad, in z igranjem, prednosti ...
komponiranjem, prepevanjem in izvajanjem svoje
glasbe razveselim ali se kako drugače dotaknem
svojih poslušalcev. Ponosen sem tudi, da sem imel Odpravljate se v tujino. Kaj pričakujete od te
čast z glasbo spoznati največja imena slovenske izkušnje?
glasbene scene in tudi z njimi sodelovati, se od njih
učiti.
Drugo leto se po vsej verjetnosti odpravljam v
Amsterdam na nadaljevanje študija kompozicije.
Pričakujem, da bom razširil svoje znanje, spoznal
Kakšno vlogo imajo za pravo smer razvoja nove metode, stile komponiranja in sklenil nova
glasbenega talenta delavnost, podpora družine, poznanstva z vsega sveta, saj je Amsterdam
okolja?
kulturno zelo raznovrstno mesto. Rad bi se tudi
uveljavil kot zborovodja in zborovsko glasbo naših
Za razvoj glasbenega talenta ima delavnost skladateljev, ki je zelo bogata, razširil tudi v tistem
zagotovo veliko vlogo. Nikoli se nisem imel za okolju, morda tudi po svetu.
talentiranega, ker dolgo nisem vedel pravega
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Ste pevec, pianist, komponist, zborovodja. Vse
vloge vam odlično ležijo. Katera pa vam je najbolj
všeč in zakaj?
Najbolj sta mi všeč vlogi komponista in zborovodje.
Kot komponist lahko z glasbo povem zgodbe,
poskušam pojasniti ljudem, kaj mi glasba pomeni,
in z njo tudi pomagati, da najdejo inspiracijo, kot jo
v glasbi tudi sam. Kot zborovodja pa rad podajam
svoje znanje za mlajše in starejše generacije, saj
se mi zdi, da je moja dolžnost, da kot glasbenik
spodbujam k ohranjanju naše kulture in jo
kakovostno tudi predstavljam.
Kaj poleg dodatnih glasbenih aktivnosti še
sestavlja vaš vsakdan? Ostane še kaj časa za vas?
Dejansko ostane malo časa, veliko je nočnih
ur, malo spanja. Nikoli ne zmanjka stvari, ki so
povezane z glasbo, vendar ob kakšnih počitnicah
le pride čas za kaj drugega, kot na primer za
košarko, nogomet, kolesarjenje. Rad gledam tudi
filme, moji najljubši so Boter 1 in 2, Schindlerjev
seznam, Vojna zvezd IV, V, VI, risanke, med njimi
najbolj Disneyjeve in Tom & Jerry, ter serije, med
katerimi je moja najljubša drama Breaking Bad,
komedija Prijatelji oziroma Friends. Ne pa zgolj
zaradi zgodb, v njih proučujem tudi glasbo in
njene vplive na gledalce. Sicer pa proste ure rad
preživljam z družino in prijatelji.

Pogovarjala se je Tanja Žibert.

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

Ko l o f o n

V življenju je pomembno zavedanje, tukaj in
zdaj.
Dogodki v naših življenjih niso mi. So posledica
naših hotenih ali nehotenih dejanj. Njihovo
trajanje je omejeno. Mi pa smo nekaj več.
Imamo čudovito orodje, naš um, ki pa ga
moramo znati uporabljati. Ne smemo
dovoliti, da um uporablja nas. Imamo telo, ki
je naš oklep in nam daje možnost premikanja,

delovanja, ustvarjanja in izražanja misli. Brez
uporabe uma pa je to lahko brezsmiselno,
neuporabno.
Človeškemu umu moramo pustiti svobodo.
Tako bodo tudi nastajali odnosi. Medsebojni
odnosi pa so tisti, iz katerih se učimo, in
to vse življenje. Učenje pa je spoznavanje.
Spoznavanje življenja. In učenje je užitek.

Mojca Pernovšek
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Vikend dalmatinske
glasbe v obèini Sevnica

Koncerti klape Komiža
Cerkev Boštanj - vstop prost
četrtek, 2. junij, ob 20. uri
Malus Malkovec - prijave
petek, 3. junij, ob 19. uri
Večnamenski dom Zabukovje
vstop prost
sobota, 4. junij, ob 20. uri
Podrobnosti na www.kstm.si / 07-81-61-070
Organizator projekta: KŠTM Sevnica in Občina Sevnica s partnerji

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 M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: 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 julija 2016, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 6. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Krajevna Skupnost
Vsem krajanom čestitke ob prazniku

Krajevna skupnost Blanca
bo krajevni praznik tudi letos obeležila
z novimi pridobitvami.
V petek, 10. junija 2016, bo ob 17. uri
namenu najprej predan prenovljen odsek javne poti
na Graèki gori, ob cesti med Poklekom in Graèko goro.
Ob 18. uri bo sledilo odprtje lokalne ceste
med Blanco in Krajnimi Brdi, v bližini domaèije Blatnik.
Oba dogodka bo pospremil priložnostni kulturni program.

Osrednja proslava ob prazniku
Krajevne skupnosti Blanca
pa bo ob 19. uri na prireditvenem prostoru
pri Kulturnem domu Blanca.
Ob tej priložnosti bodo ob
spremstvu glasbeno-kulturnega programa
podeljena priznanja.
Vljudno vabljeni.
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Občinske strani
Kaj veš o prometu
Že 48. leto zapored je bilo v Sevnici tekmovanje
Kaj veš o prometu, preverjali pa so teoretično in
praktično prometno znanje šolarjev z osnovnih
šol sevniške občine. Soorganizacijo je tudi tokrat
izvedel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Sevnica v sodelovanju s sodelavci
občine, Policijske postaje Sevnica in Avtošole Prah
Sevnica.

Sanacija plazu na Podvrhu
in mostu čez Grahovico
Na lokalni cesti Podvrh–Zabukovje se končuje
sanacija plazu zaradi žledoloma februarja
2014. Za vozišče je občina skrbela z začasnimi
ureditvami nasipov, vendar je vsakokratno večje
deževje povzročilo vnovično posedanje, zato je bila
potrebna celovita sanacija.

Celostna prometna strategija
Občina Sevnica in podjetje Savaprojekt, d. d.,
iz Krškega sta podpisala pogodbo za izdelavo
celostne prometne strategije občine Sevnica,
strateškega
dokumenta
za
vzpostavitev
trajnostnega načrtovanja prometa na območju
občine in v mestu Sevnica, ki ima status mestnega
naselja.
Cilj celostne prometne strategije je vzpostavitev
trajnostnega prometnega sistema, ki zagotavlja
kakovostno dostopnost bivališč, delovnih mest in
storitev za vse, izboljša prometno varnost, zmanjša
obremenjevanje okolja, emisije toplogrednih plinov
in porabo energije, povečuje učinkovitost, znižuje
stroške potniškega in tovornega prometa ter
izboljšuje privlačnost in kakovost okolja.

V uvodnem delu sta tekmovalce pozdravila ter
varno vožnjo in veliko znanja voščila župan Srečko
Ocvirk in ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica,
ki je tekmovanje gostila, Mirjana Jelančič. Sledil
je teoretični preizkus znanja iz cestnoprometnih
predpisov, preizkus spretnostne vožnje z
gorskim kolesom na poligonu pri Osnovni šoli
Sava Kladnika Sevnica, nato pa še ocenjevalna
vožnja na prometnih površinah Sevnice. Preizkus
znanja je budno spremljala ocenjevalna komisija
predstavnikov vseh sodelujočih institucij.

Rok za izdelavo strategije je do konca aprila 2017,
pogodbena vrednost pa znaša 49.000 evrov.
Izdelavo strategije v vrednosti 85 odstotkov
upravičenih stroškov sofinancirata Evropska
unija iz kohezijskega sklada in Republika Slovenija,
izvaja pa se v sklopu Operativnega programa za Med skupno 42 udeleženci s šestih osnovnih šol je
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju bil najuspešnejši Vid Žganjar iz OŠ Milana Majcna
Šentjanž in je kot najbolje ocenjeni tekmovalec
2014–2020.
sevniško občino konec maja zastopal na državnem
Sestavni del Celostne prometne strategije je tekmovanju v Poljanah nad Škofjo Loko. Drugo
akcijski načrt ukrepov trajnostne mobilnosti, mesto je osvojil Miha Lamovšek, prav tako iz
kot so določeni v Operativnem programu za OŠ Milana Majcna Šentjanž, tretje pa učenec
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju OŠ Sava Kladnika Sevnica Žiga Novšak. Na vrhu
2014–2020. Pripravljavec pa mora pri pripravi skupinskega seštevka točk je bila OŠ Milana Majcna
upoštevati tudi sedanje in načrtovane migracijske Šentjanž, druga OŠ Tržišče, tretje mesto pa sta si
tokove ter prometne vplive širšega območja razdelili OŠ Blanca in OŠ Boštanj. Najuspešnejšim
so priznanja in nagrade podelili predsednik Sveta
jugovzhodne Slovenije.
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Sevnica Drago Kovač, koordinator tekmovanja
Občine Sevnica Jurij Kuhar in ravnateljica Mirjana
Jelančič.

100 let Angele Šalamon

Sanacija plazu

Ta zajema izvedbo podporne pilotne stene,
odvodnjavanja, ureditev komunalnih vodov in novi
zgornji ustroj asfaltacijo v celotni širini ceste.
Pogodbena vrednost znaša okrog 138.000 evrov,
za sanacijo pa je občina pridobila državna sredstva
Ministrstva za okolje in prostor, sektorja za
zmanjševanje posledic naravnih nesreč, v znesku
110.000 evrov. Obvoz do Zabukovja je mogoč po
lokalni cesti Sevnica–Drožanje–Metni Vrh–Padež–
Zabukovje oziroma Zabukovje–Dol.

Gradnja novega mostu

Poteka pa tudi sanacija dotrajanega in zaradi
visokih vod poškodovanega mostu čez potok
Grahovica v Boštanju, na lokalni cesti Boštanj–Vrh
pri Boštanju. Nov most bo zgrajen do konca tega
meseca.
Na predmetnem odcepu je popolna zapora ceste,
obvoz pa je po dolini potoka Grahovica oziroma
skozi kraj Okič.

Obvestilo o začetku del
v sklopu gradnje trgovskega objekta Lidl

Maja je 100. rojstni dan praznovala Angela
Šalamon z Orehovega. Slavljenki so poleg
domačih in prijateljev voščili tudi župan Srečko
Ocvirk, predsednica Sveta Krajevne skupnosti
Sevnica Stanka Žičkar, predsednica sevniškega
območnega združenja Rdečega križa Sevnica mag.
Breda Drenek Sotošek, predstavnica sevniške
krajevne organizacije Rdečega križa Marjeta
Revinšek in predsednica Društva upokojencev
Sevnica Marijana Kralj.
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Začele so se aktivnosti in dela na območju
načrtovanega
trgovsko-poslovnega
centra
Šmarje s spremljajočimi infrastrukturnimi
ureditvami. Investitor je podjetje Kostak GIP, d.
o. o. Podlaga za prostorsko umestitev investicije
je občinski podrobni prostorski načrt, ki je bil
sprejet decembra 2015. Izvedbeno in finančno
razmejitev stroškov je opredelil program
komunalnega opremljanja, ki ga je občinski svet
sprejel februarja 2016.
Konec maja so se začela dela v povezavi s
priključevanjem trgovskega centra Lidl na
regionalno cesto iz smeri Sevnice pred mostom
čez Savo pri odcepu za Orehovo z ureditvijo
krožišča na regionalni cesti. Investitor obvešča,
da bodo pri izvajanju del na križišču regionalne
ceste zaradi potreb pri gradnji krožišča
postavljene ustrezne zapore in preusmeritve, ki
se bodo prilagajale poteku izvajanja del.

Prometna ureditev bo organizirana tako, da bodo
med delom omogočeni nemoteni prehodi mimo
območja gradbišča. Dela se bodo izvajala vsak
dan, tudi ob sobotah, in po potrebi ob nedeljah
in praznikih. Predvidoma do avgusta 2016
bo končana gradnja krožišča s spremljajočimi
ureditvami na regionalni cesti.
Do konca novembra 2016 bodo predvidoma
končana dela v sklopu gradnje objekta. V tem
času bodo nastajale občasne motnje prometne
ureditve, povečan bo tudi hrup.
Investitor občane in druge udeležence v prometu
prosi, naj z razumevanjem sprejmejo vse ukrepe,
ki so nujni za varno izvajanje del na objektu in
njegovi okolici. Ob tem se vljudno opravičujejo
za morebitne motnje, ki bodo nastale zaradi
gradbenih del.

Občinske strani
Praznik
Krajevne skupnosti Sevnica
Svoj praznik je na začetku maja praznovala
Krajevna skupnost Sevnica, povezan pa je z enim
najpomembnejših kulturno-političnih zgodovinskih
dogodkov za Sevnico in občino, sevniškim taborom,
ki se je 2. maja 1869 po številu udeležencev
ter radikalnosti in zrelosti zahtev vpisal med
najpomembnejše slovenske tabore.

Fitnes tudi v Krmelju
Odziv na fitnes na prostem v sevniškem parku ob
Savi je bil zelo dober in vsak dan privablja vadeče
različnih generacij. Sevniškemu se je na pobudo
lokalne skupnosti pridružil še fitnes na prostem
v Boštanju, pri tamkajšnjem gasilskem domu,
od maja pa je za takšno pridobitev bogatejši še
Krmelj.

Na tamkajšnjem športno-rekreacijskem območju
pri osnovni šoli in vrtcu je občina postavila komplet
šestih naprav za fitnes, ki omogočajo vadbo za
Igralska sekcija Društva Trg Sevnica
celotno telo in vse sklope mišic, pa tudi sočasno
vadbo do desetih uporabnikov. Namenjene so
Praznovanje je bilo drugo leto zapored, za zunanjo uporabo, na lastno odgovornost,
programska novost letošnjega dogodka pa je bila primerne so za mladino od 14. leta starosti ter
podelitev priznanj. Zlato listino zahvale je Krajevna odrasle in starejše generacije.
skupnost Sevnica podelila Društvu Trg Sevnica,
Aktivu kmečkih žena Sevnica in Vinku Špitalarju,
posthumno pa tudi Stanku Šešku. Prejemnika
najvišjega priznanja, zlate plakete Krajevne
skupnosti Sevnica, pa sta podjetje Kopitarna
Sevnica za dolgoletno dobro delo, sodelovanje
z lokalno skupnostjo, za nudenje zaposlitve
Sevničanom in promocijo Sevnice po vsem svetu
ter fotograf Ljubo Motore za izjemen prispevek
k prepoznavnosti Sevnice. Prvič je bila na
praznovanju predstavljena tudi celostna podoba
krajevne skupnosti Sevnica z novim grbom, ki ga je
izdelal vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar.
Odprtje fitnesa na prostem je pospremil
priložnostni program otrok tamkajšnje Osnovne
šole Krmelj, uporabo naprav so prikazali
člani Judo kluba Olimpija Krmelj. Navzoče sta
pozdravila podžupan Janez Kukec in predsednica
Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt,
poslanec Tomaž Lisec pa je ob tej priložnosti
krajevni skupnosti predal sredstva, zbrana na
dobrodelnem teku, ki jih bodo namenili za ureditev
otroških igral na območju športnega parka.
Dogodek je povezovala Renata Mlinarič. za tem
je bil na vrsti medgeneracijski turnir v malem
nogometu v organizaciji Mladinske sekcije Krmelj.

Predstavnica Kopitarne Sevnica Marija Grm in
predsednica KS Sevnica Stanka Žičkar

25. junij

DAN DRŽAVNOSTI
Koncert
Godbe Sevnica
ob dnevu državnosti
Petek,
24. junija 2016, ob 19. uri,
v atriju Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica)

Koncert bo obogaten
z dodatnim kulturnim programom
in nagovorom slavnostnega govornika.
Vstop prost

BIZIfest.

VABILO
Na pobudo sevniških podjetij ter s podporo Občine Sevnica bo organiziran prvi lokalni
podjetniški festival z imenom BIZIfest.
Festival je namenjen predstavitvi domačih podjetij in storitev, pridobivanju informacij ter iskanju
priložnosti za nova sodelovanja oziroma zaposlitev na enem mestu.

KDAJ? 10. 6. 2016, od 15. ure dalje

Mladinski pevski zbor OŠ Sava Kladnika Sevnica

V nagovoru je navzoče s ključnimi prelomnicami
leta popeljala predsednica Stanka Žičkar, vse pa
je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Glasbeno
so prireditev dopolnili učenci Glasbene šole
Sevnica in Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
z dramaturškim vložkom pa še igralska sekcija
Društva Trg Sevnica.

KJE? Na parkirišču ob stavbi Bowling DeLuxe

Obiščite sevniška podjetja na njihovem razstavnem prostoru, ne spreglejte pestrega
dogajanja na glavnem odru, se medtem okrepčajte z dobro hrano in pijačo
ter se prepustite glasbi sevniških ansamblov Plus in Potep.
Veseli bomo vašega obiska in s tem podpore prvemu sevniškemu podjetniškemu
festivalu - BIZIfest!
junij 2016
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Promocija lokalnega gospodarstva

Po občini

V soboto, 7. maja, je Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo Sevnica že četrtič organiziralo
spominski pohod po poteh tajnih skladišč orožja v
vojni za Slovenijo 91.

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje člane na naslednje prireditve:

V soboto 11. junija 2016 bodo v Leskovcu pri Krškem vseslovenske veteranske športne igre v
soorganizaciji OZVVS Krško. Igre bodo potekale v športnih objektih OŠ Leskovec v vseh dosedanjih
disciplinah. Vabljeni k tekmovanju in ogledu.
V nedeljo 12.junija 2016 ob 10. uri vabi Združenje borcev za vrednote NOB Sevnica na srečanje
borcev in aktivistov Kozjanskega odreda (iz šestih nekdanjih občin) tudi veterane OZVVS Sevnica.
Srečanje bo pri Športnem domu v Sevnici (pri bazenu).
V sredo 22. junija 2016 bo letošnja osrednja slovenska, veteranska prireditev ob Dnevu državnosti,
ki bo v Velenju s pričetkom ob 18.uri. Vabljeni k udeležbi!
Obvezna je pred prijava zaradi organiziranja regijskega prevoza najkasneje do 17. junija.
Za vse prireditve priporočena udeležba v veteranski obleki.
Prijave za prvo in tretjo prireditev prosimo na tel. 041-378-153 (sekretarka Branka Z.)

Aktivnosti DI Sevnica
Udeleženci smo se zbrali v Šentjanžu, z
dobrodošlico pa so nas pričakali člani Turističnega
društva Šentjanž, predsednik KS Boštjan Krmelj
in domači veterani s harmonikarjem Janezom
Šoštaričem. Po uvodnem okrepčilu in pozdravih
smo se podali na pot proti Peklu in naprej proti
Cerovcu. Po poti sta nas vodili Fanika Rupar in
vsestransko aktivna lokalna turistična vodnica
Cvetka Jazbec. Na Cerovcu pri Ruparjevi zidanici,
kjer so v strogi tajnosti leta 1991 hranili orožje
z edino vednostjo lastnikov, je bila spominska
slovesnost. Tedanji odgovorni Slavko Hočevar se je
zahvalil gospe Faniki, tedanji tajnici na OŠ Šentjanž,
in njenemu pokojnemu možu za pogumno dejanje
v odločilnih trenutkih za samostojnost Slovenije.
Ob tej priložnosti smo ji podelili spominsko
knjižno darilo. Enako tudi sinu Mojmirju in ženi

Društvo invalidov Sevnica je v sodelovanju s člani iz
Šmarčne organiziralo srečanje v pikadu, udeležili
pa so se ga tekmovalci iz DI Sevnica, DI Radeče in
DU Sevnica. Skupaj je bilo 33 tekmovalcev. Pomerili
so se v prijateljski tekmi v pikadu, namen pa je
bil predvsem druženje, ne rezultati. Zahvala gre
vsem prostovoljcem v DI Sevnica, ki so sodelovali
pri prireditvi, predvsem tudi gostilničarju Francu
Simončiču, ki je pripravil okusen bograč in podelil
tri nagrade, pa tudi vaški skupnosti Šmarčna za
prostore, v katerih je bilo srečanje.
Socialna komisija pri DI Sevnica je organizirala
2. kopalni dan v Dobovi, ki je bil tokrat v petek,
6. maja. Na avtobusni postaji v Sevnici se nas je
zbralo 58 članov invalidov, prevoznik AP Novak
pa nas je odpeljal na triurno kopanje. Po njem
smo imeli okusno večerjo in klepet ter povratek
domov v večernih urah. Člane smo tudi obvestili
o dogajanju v
naslednjih mesecih. Obiranje
mandarin bo od 7. do 9. oktobra, kopalni izlet
v Strunjan pa 15. julija, ogledali si bomo tudi
gledališko predstavo na prostem na Studencu pri
Domžalah. Vse informacije prejmete lahko dobite
ob uradnih urah v društveni pisarni.

Balinanje

NAROČENA OBJAVA

Že četrti pohod po poteh
tajnih skladišč orožja
v občini Sevnica
Šentjanž–Cerovec

Trobilni kvintet
orkestra slovenske policije
na OŠ Ane Gale Sevnica
V sredo, 11. maja, so nas obiskali člani trobilnega
kvinteta orkestra slovenske policije in nam
predstavili svoje delo, zasedbo, v kateri igrajo,
kateri inštrumenti so zastopani v trobilnem
kvintetu in vrste skladb, ki jih izvajajo.

Ker nam je bilo naklonjeno tudi vreme, smo
njihovim melodijam lahko prisluhnili kar na šolskem
dvorišču. Imeli smo tudi dovolj prostora, da smo
ob prijetnih melodijah zaplesali in se poveselili. Na
obisk so prišli tudi naši prijatelji iz VDC Sevnica, za
katere prav tako upamo, da so uživali ob nastopu
glasbenikov. Ob trobilnem kvintetu orkestra
slovenske policije smo spoznali, da policisti
opravljajo tudi prijetna dela in ljudi med seboj
povezujejo ob lepi in kakovostno izvedeni glasbi.
Trobilnemu kvintetu in Mirjam Repovž, ki je bila
organizatorica srečanja, se lepo zahvaljujemo za
obisk in upamo, da se še kdaj srečamo in skupaj
poveselimo.

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

Alenki, ki upravljata objekt in sta nas skupaj s
sosedom, veteranom
Viktorjem Repovžem,
ob tem dogodku tudi pogostila. Spregovorili so
tudi predsednik OZVVS Ivan Cajner, predsednik
posavske veteranske organizacije Sever Rajko
Veber in domačin Milan Gorjanc. Dogodek so
popestrili še člani moške pevske skupine Lira, ki
jo vodi prizadevni Franc Bastardi, in harmonikar.
Slavnost in pohod
je organizirala in vodila
prizadevna Cvetka Biderman, njen mož pa je bil
tudi pobudnik za organizacijo teh pohodov. Po
osmih kilometrih prehojene poti, na kateri smo
izvedeli tudi veliko zgodovinskih podatkov, smo
dogodek sklenili s poznim kosilom v šentjanški
dvorani in se v dobri volji zaobljubili, da prihodnje
leto spet snidemo.

Obvestilo lastnikom psov

V naseljih Boštanj in Dolenji
Boštanj je bilo opaziti motenje
zasebne posesti, ki so jo
ovzročili lastniki psov.
Vse lastnike psov vljudno
prosimo, da morebitne pasje
iztrebke pospravite in svoje
ljubljenčke negujete doma,
in ne na zasebnih kmetijskih
površinah.
Skladno z veljavno zakonodajo vas hkrati
obveščamo, da je na javnih površinah prepovedano
prosto gibanje psov in drugih domačih živali ter
onesnaževanje z njihovimi iztrebki.
V primeru nespoštovanja zakonodaje bomo
kršitve predali na Medobčinski inšpektorat –
Janez Levstik Društvo invalidov Sevnica je organizator državnega
skupni prekrškovni organ Krško.
prvenstva Slovenije v ekipnem balinanju, ki bo 4. Hvala za razumevanje.
junija na balinišču v Boštanju z začetkom ob 8.45.
Jože Udovč,
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj
Vir: Društvo invalidov Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica
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Po občini
O modri frankinji tudi na
tiskovni konferenci

Sevniški devetošolci
so zasadili drevo za spomin

V KŠTM Sevnica tudi letos intenzivno nadaljujemo
aktivnosti, usmerjene v povečanje prepoznavnosti,
kakovosti in razširjenosti uporabe modre frankinja,
najbolj kakovostne rdeče sorte v vinorodni deželi
Posavje. Da bi širši javnosti predstavili aktivnosti,
je bila v ponedeljek, 16. maja, na našem gradu
tiskovna konferenca o modri frankinji, pripravili
pa smo jo pred prihajajočim ocenjevanjem in 6.
festivalom modre frankinje.

V petek, 22. aprila, na dan Zemlje, smo učenci 9.
razredov OŠ Sava Kladnika Sevnica v naravoslovni
učilnici posadili drevo – rdeči dren. Na naši šoli
je to že vsakoletna tradicija, saj posajeno drevo
simbolizira odhod devetošolcev.

Čistilno akcijo na naši šoli organiziramo vsako
leto. V petek so se učenci od 1. do 5. razreda po
malici odpravili po Sevnici. Prvi razredi so odšli
proti Hrastam in pot nadaljevali proti pokopališču.
Drugi in četrti razredi so se namenili očistiti pot
proti Kopitarni in nadaljevali pobiranje smeti proti
Taborniški ulici in Planinski cesti. Tretji razredi so
poskrbeli za čisto okolico blokov okrog Naselja
heroja Maroka. Peti pa so se odpravili čistiti v
smeri proti stari Sevnici.
Vsi skupaj so pobrali veliko odpadkov, ki v naravo
ne spadajo, in pripomogli k boljšemu in čistejšemu
okolju.

Žan Seničar, 8. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Dan Zemlje: posadili smo
sevniško voščenko
Vsako leto praznujemo dan Zemlje 22. aprila. Na
ta dan se spomnimo, kako je Zemlja dragocena.
Daje nam vodo, prst, drevesa, rastline ... Dan
Zemlje je povezan tudi z varovanjem okolja.
S promocijo modre frankinje (vinarjev, ponudbe)
smo na številnih vinskih, kulinaričnih in preostalih
dogodkih v Sloveniji in tujini. Januarja smo v
grajskem vinogradu izvedli tradicionalno rez trt
modre frankinje, obiskali smo sejem Turizem
in prosti čas na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani. Imeli smo tudi skupni sestanek z vinarji
in gostinskimi ponudniki, na katerem smo začrtali
nadaljnje smernice skupnih aktivnosti, promocije
in povečanja prepoznavnosti. V petek, 8. aprila,
smo sodelovali pri izvedbi kulinaričnega večera
Lokalno je modro v gostilni Kunst v Krškem. Od
6. do 8. maja smo se udeležili največje prireditve
dolenjskih vinogradnikov – 44. Tedna cvička v
Trebnjem, 20. maja smo organizirali Sevn'ško
kuhinjo na trgu in mali festival modre frankinje,
27. maja smo sodelovali pri izvedbi kulinaričnega
večera Jem modro, pijem modro v gostilni Pri
šoferski mamici v Ločici pri Vranskem. Junija
bomo sodelovali tudi na največjem avstrijskem
vinskem sejmu VieVinum na Dunaju, predstavili pa
se bodo tudi slovenski pridelovalci modre frankinje.
Vse leto pa potekajo različne vinsko-kulinarične
prireditve v Ljubljani (poletna vinska razvajanja,
mesto vina, martinovanje …). Mednarodno
ocenjevanje modrih frankinj je potekalo 26.
maja na sevniškem gradu pred tradicionalnim
mednarodnim 6. festivalom modre frankinje, ki bo
v četrtek, 9. junija 2016, na gradu. Po festivalu
se bodo najboljši pridelovalci modrih frankinj
predstavili na posebnem vinsko-kulinaričnem
večeru oktobra v Vinski knjižnici Grand Hotela
Union v Ljubljani, najboljšim bodo ponujene številne
možnosti in priložnosti za predstavitev in prodajo
modre frankinje. Jeseni bomo organizirali trgatev
modre frankinje v grajskem vinogradu gradu.
Prizadevamo si tudi za vzpostavitev »modrih
polic« v trgovinah z vini (v trgovini Izidor (KZ
Sevnica) v Sevnici je že postavljena), da bi kupci
lahko kupovali v domačem okolju pridelano modro
frankinjo v trgovinah, saj je ponudba modrih
frankinj pri vseh trgovcih žal še vedno zelo slaba.
Vse leto se trudimo promovirati modro frankinjo
z objavami in obveščanji o dogodkih v različnih
medijih (revija Vino, Pet zvezdic, Slovenske
novice, Delo). Redno pripravljamo t. i. Modre
novice (novice, povezane z modro frankinjo), ki
jih po e-pošti pošiljamo čedalje več vinarjem,
gostincem, medijem … Nadaljujemo aktivnosti in
se dogovarjamo za načine povezovanja vinarjev,
gostincev in skupne promocije modre frankinje.
Modra frankinja postaja čedalje bolj prepoznavna
sorta in turistični produkt, ki identificira naše
okolje ter ga dela prepoznavnega doma in tudi
onkraj naših meja.

V zemljo smo poleg sadike položili še steklenico,
v kateri so imena vseh letošnjih devetošolcev. Za
nas to predstavlja bližajoče se slovo, vendar vemo,
da bomo še naprej prijatelji. Sajenju so poleg
učencev prisostvovali še nekateri naši učitelji.
Ko smo drevo zasadili, smo ga prekrili z zemljo,
potem pa smo prebrali opis drevesa in sporočilo
dneva Zemlje.
Če bodo prihodnji rodovi nekoč kopali po
naravoslovni učilnici, bodo v zemlji pod njo našli
Na ta dan smo na POŠ Loka pri Zidanem Mostu
polno steklenic z imeni sevniških učencev.
pripravili program, naš največji cilj pa je bil, da
posadimo staro vrsto jabolk, sevniško voščenko.
Nina Krejan, 9. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica
Otroci iz vrtca so zapeli pesmici, mi pa smo kot
šolarji zaigrali prizor babice in vnukinje, ki se
pogovarjata o starih časih, zaigrali igrico Očistimo
sadovnjak, zapeli našo ekohimno, Zala je zaigrala
Živimo na planetu Zemlja, ki nam omogoča hrano, na flavto, Jakob pa na harmoniko. Z nami so bili
vodo in življenje. Po vsej Sloveniji so na dan Zemlje, tudi ravnateljica vrtca Vlasta Fele, ravnateljica
šole Mirjana Jelančič, župan Srečko Ocvirk,
22. aprila, potekale akcije za čistejše okolje.
predsednik KS Loka Janko Metelko, direktorica
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in Annemarie
Culetto. Po programu smo skupaj posadili drevo.
Na koncu smo imeli še pogostitev. Mi smo se
posladkali s sladoledom. Bilo mi je zelo všeč. Tisti
dan pa sem bila zelo ponosna, kako smo lepo
nastopali, zasadili sevniško voščenko, najbolj pa,
da lahko živim na planetu, ki mu je ime Zemlja.

Ohranimo naš planet

Emanuela Klaindienst, 4. razred
POŠ Loka pri Zidanem Mostu

BAZEN SEVNICA
BAZEN
SEVNICA

od 18. 6. dalje

junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

jutranje plavanje

OTVORITVENA�ATRAKCIJA
N�����������������
sezonske karte
ugodnosti za društva
popusti za podjetja

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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TZOS
Po naravoslovni poti azaleje
v Boštanju

Pohod Azaleja Vrhek v Tržišču

V soboto, 7. maja, se je napovedoval prekrasen
sončen dan, ravno pravšnji za obisk botanične
Kljub deževnemu sobotnemu jutru 14. maja redkosti, rastišča rumenega sleča na Vrhku
se je zbralo nekoliko več kot 15 pohodnikov na nad Tržiščem. Maja KS Tržišče praznuje krajevni
tradicionalnem pohodu v Boštanju.
praznik in pohod k azaleji je ena izmed prireditev
v sklopu tega praznika; hkrati pa je bil pohod tudi
uvod v Posavski festival tematskih poti.

Tradicionalni pohod
po poteh KS Loka
letos pohod štirih letnih časov

Kljub izredno neobetavni vremenski napovedi, ki
nam jo je za ta dan namenil muhasti april, se je 27.
aprila na tradicionalni pohod po poteh KS Loka, ki
ga organizira Turistično društvo Loka, odpravilo
okoli 40 pohodnikov. Pogumne je pot vodila v
kratkih rokavih do Žirovnice, proti Zavratam v
jopicah, iz Lovrenca na konec na lovski koči v
jaknah, s kapami na glavi in rokami globoko v žepih.

Po jutranjem prigrizku, ki ga je pripravil Aktiv žena
Boštanj, in pozdravu predsednika turističnega
društva smo se podali po malo oroselih starih
stezicah pod cerkvijo in okrog nje ter obujali
spomine na pretekla stoletja v Boštanju, od leta
1197, ko je bila zapisana prva omemba kraja.
Na griču nad pokopališčem nas je začel obdajati
omamni vonj z naravnega rastišča Azaleje pontike,
ki je v najlepšem razcvetu v rumeno odevala
severovzhodni del gozda na Gavgah.

Kot vsako leto so nas prijazno sprejeli in pogostili
na čebelarski kmetiji Janeza Jeraja in lovski
domačiji Ernesta in Ade Plazar. Po ogledu krajev
nekdanjih prvih elektroenergetskih objektov v Dol.
Boštanju in lovišča podusti smo se v prijetnem
vremenu po štirih urah pohoda vrnili mimo obiliska
lovkam rib in kapelice sv. Jurja na izhodišče pri
domu TVD Partizan. Tam so nam članice ŠKD Log
pripravile slasten pražen krompir, ob druženju pa
Za kulinarično popestritev in okrepčilo so kot smo ga zalili še z dolenjsko kapljico.
vsako leto poskrbele članice Aktiva žena Loka
in Loški zeliščarji, že drugo leto pa so se nam
Janez Levstik
pridružili tudi prijatelji iz turističnih društev Tržišče
in Majolka iz Gornje Radgone.
Dobre volje in pesmi na letošnjem pohodu ni
»V naravi ni ničesar nekoristnega...«
manjkalo.

Annemarie Culetto

Start: ob 9. uri pri KMD Lukovec
Info.: KŠD Lukovec, Stanko, 031 827 482
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Več kot 100 pohodnikov od blizu in daleč, tudi
večje organizirane skupine, se je zbralo pri
pletenki v Tržišču. Pozdravili so jih predsednica TD
Tržišče Milena Knez, predsednik KS Tržišče Janez
Virant, podžupan občine Sevnica Janez Kukec,
predsednica sevniške turistične zveze Annemarie
Culetto in Jože Prah, predsednik odbora za
tematske poti pri RRA Posavje. Osnovnošolki
Lučka in Tamara ste recitirali svojo pesmico, mladi
glasbenik Valentin Knez pa je pospremil pohodnike
ob zvokih harmonike.
Pot nas je vodila navkreber, z domačo pesmijo pa
so nas pozdravili Vrhovški ljudski pevci. Zanimiv
je bil tudi prikaz ročnega košenja trave in pletenja
košar. V goste so prišli tudi zeliščarji iz Loke pri
Zidanem Mostu in postregli okusen zeliščni čaj.
Potem smo stopili v objem gozda in občudovali
zlati zaklad Vrhka, rumeni sleč ali azalejo pontica.
Maja zacvetijo grmi s svojimi živo rumenimi in
omamno dišečimi cvetovi. Zaradi redkosti spada
med ogrožene rastlinske vrste in je že od leta
1976 zavarovana vrsta. Velika zahvala vaščanom
Vrhka, ki s svojim prostovoljnim delom redno
čistijo in vzdržujejo to rastišče. Tu je Jože Prah,
gozdar in velik ljubitelj narave in pohodništva,
povedal nekaj besed o tej ogroženi rastlinski vrst.
Zanimiv je bil tudi njegov pogled na pomen gozda,
narave, varovanja narave. Pot smo nadaljevali
na najvišjo točka Vrhka, do kozolčka s sodčkom
cvička »v štantu«, in tam so nas domačini pogostili
z domačimi dobrotami. Nadaljevali smo proti
Krmelju in se v gostišču Marjana okrepčali s toplo
malico.

Michel Eyquem de Montaigne

Pohod po Marinkini poti
NEDELJA, 5. junij 2016
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Pogostitev na Vrhku (foto: Stane Markovič)

Azaleja pontica na Vrhku je bila v polnem razcvetu
(foto: Stane Markovič)

Pohodniki so se zadovoljni vračali domov z lepimi
vtisi iz naših krajev in zagotovo se še vrnejo. To
je veliko priznanje organizatorjem in prizadevnim
domačinom Vrhka, ki so nas prijazno sprejeli in
pogostili, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Turizem
Grad Sevnica in
gradovi Posavja na
evropskem sejmu gradov v
Hunedoari v Romuniji

Turistična predstavitev na
sejmu Prava doba v Zagrebu

KŠTM Sevnica je zakupil manjši razstavni prostor
in ga s TA Doživljaj vabljivo opremil s fotografijam
grajskega pobočja, vinorodnimi območji, našo
ponudo in predvajanjem promocijskih filmov.
Grad Hunedoara je eden najmogočnejših Obiskovalcem smo predstavili ponudbo s
srednjeveških gradov Transilvanije v Romuniji, promocijskim materialom tudi v hrvaškem jeziku.
na katerem so drugo leto zapored organizirali Glavni poudarek je bil na promociji programov za
evropski sejem gradov in je potekal 14. in 15.
maja.

Med 30 gradovi Evrope smo se predstavili tudi
gradovi Posavja, in sicer Kulturni dom Krško z
gradom Rajhenburg, Posavski muzej Brežice,
Kostanjevica na Krki z Galerijo Božidarja Jakca,
Kozjanski park z gradom Podsreda in KŠTM
Sevnica s sevniškim gradom. V Transilvaniji, ki je
v Romuniji in v svetu znana kot regija gradov, med
katerimi je poleg Hunedoare najbolj slaven grad
Bran kot grad grofa Dracule, se je tudi Posavje
predstavilo kot regija gradov. Vedno znova se
Posavju potrjuje, da nikjer v svetu ni toliko tako
lepo ohranjenih gradov na tako malem prostoru
kot ravno pri nas v Posavju in Kozjanskem.

Izjemno uspešno
državno prvenstvo mažoretk
Mažoretke Sevnica so se 7. in 8. maja udeležile
državnega prvenstva MZS, ki je bilo v Novem
mestu. V soboto je v dopoldanskem delu potekalo
tekmovanje najmlajših tekmovalk, v disciplini
Prvi korak so tekmovale najmlajše štiri sevniške
mažoretke Zoja Cestnik, Lia Lapornik Koleto in
Sara Savinc ter prejele priznanje, Julija Hahn pa
prvo bronasto medaljo. V popoldanskem delu so
se Sevničanke v zelo močni konkurenci potegovale
za odličja v solo in par programih:

• solo kadet: Ida Pintar 5. mesto, Nika Jazbec 2.
mesto in Teja Krajnc 1. mesto,
• solo junior: Anja Popelar 7. mesto in Tjaša Brvar
5. mesto,
• solo senior: Eva Železnik 5. mesto in Eva Senica
3. mesto,
• par kadet: Ana Prosenik in Laura Strajnar 2.
mesto,
• par junior: Zala Elizabeta Ramovš in Hana Vukalič
7. mesto in Ajda Mesojedec in Tajda Župevc 6.
mesto,
družine in manjše skupine ter vsebine kataloga • par senior: Tjaša Habinc in Tjaša Jezernik 5.
turistične ponudbe, ki vključuje programe mesto in Tadeja Mrgole in Monika Seničar 3.
enodnevnih in večdnevnih izletov na naše območje mesto.
in širše v Posavje in na Lisco. S posebnimi
publikacijami smo izpostavili še možnost krajših V nedeljo so sevniške mažoretke na tekmovanje
izletov s kosilom pri različnih ponudnikih, ogledom pripeljale štiri tekmovalne skupine, ki so s svojimi
našega gradu in degustacijo vin na našem območju izjemnimi nastopi Sevnici priplesala naslednje
s poudarkom na sevniški salami z vključenimi rezultate:
prireditvami.
Sejem je bil, tudi zaradi prostega vstopa in naše • skupina kadet pom pom 5. mesto,
nagradne igre, dobro obiskan. Prišli so iz Zagreba • skupina kadet palica 3. mesto,
in raznih turističnih združenj Hrvaške.
• skupina junior palica 3. mesto,
• skupina senior pom pom je osvojila zadostno
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica število točk za udeležbo na evropskem prvenstvu.

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

Tako se bo na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo
v Vinkovcih na Hrvaškem, za najboljša odličja
med vso evropsko elito borilo kar 5 neformacij
in 3 sevniške skupine. Do tedaj pa jih čaka veliko
različnih nastopov po vseh Sloveniji.

Vir: Društvo TRG Sevnica, sekcija mažoretke

Trg svobode 10, 8290 Sevnica
Poleg ohranjenosti gradov smo lahko ponosni
tudi na njihove vsebine, programe in dodatno
ponudbo. Grad Sevnica se je na sejmu v Romuniji
predstavil kot izjemno ohranjen grad na čudoviti
lokaciji nad starim mestnim jedrom ob največji
slovenski reki, na katerem potekajo animirano
vodeni ogledi za mlajše, krasne grajske poroke v
gradu ali v parku gradu za mlade pare, ki se lahko
pohvali s svojim vinogradom in svojim vinom,
svojim lutkovnim gledališčem in prodajo pristnih
lokalnih spominkov in kjer se poleg običajne
galerijske in muzejske vsebine gradov občutita
domačnost in vsakodnevni živahen utrip, ki mu
ga dajejo Grajska kavarna, degustacije sevniške
salame in regionalnih vin ter redni obiskovalci
številnih prireditev. S festivalom modre frankinje
in najstarejšo salamijado na svetu smo poudarjali
našo lokalno in regionalno kulinariko. Prepričani
smo, da lahko s povezovanjem gradov naše
regije ter povezovanjem z gradovi celjske regije
in regije hrvaškega Zagorja postanemo eno
pomembnejših središč gradov Evrope. Če zgodbo
gradov povežemo še z zgodbo termalne ponudbe
širše regije, se nam ob potrebni dodatni promociji
zagotovo obetajo turisti tudi iz Romunije. Gradovi
Posavja smo poleg splošne promocije na sejmu
v Romuniji sklenili tudi poznanstva in poslovne
stike s preostalimi gradovi, kar nam zagotavlja
boljše možnosti v mednarodnem povezovanju
pri morebitnih skupnih projektih in možnostih
programskega sodelovanja.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

DOŽIVETJA

za družine
ali manjše skupine z najavo
· Kosilo (posamezno si izbirate meni)
(otroška igrala v bližini)
· Panoramski ogled mesta Sevnica
z Grajskega balkona
· Vodeni ogled Gradu Sevnica
prilagojen vaši družini
Cena: 19,50 EUR/osebo in vkljuèuje kosilo,
vstopnina in vodenje po Gradu Sevnica in okolici,
darilni bon v rednosti 1 EUR/osebo,
ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur èasa.

Dodatna ponudba:
· ogled mesta z vodenim sprehodom
po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur
»srce Save«,
· degustacije vin pri ponudnikih
na Vinsko turističnih cestah,
· kopanje na bazenu Sevnica
najave in informacije na:

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Šentjanške mažoretke
na državnem tekmovanju
V Novem mestu je bilo 7. in 8. maja v dvorani Leona
Štuklja 2. odprto državno tekmovanje Mažoretne
zveze Slovenije, ki so ga gostile novomeške
mažoretke.
Predstavila so se številna društva iz vse Slovenije,
v različnih starostnih kategorijah in skupinah. V
soboto so se predstavile mažoretke v kategorijah
prvi korak, cici korak ter solo in parih. V nedeljo
so nastopile skupine s pom pomi ter skupine s
palicami. Pravično ocenjevanje nastopajočih je
bilo pod budnim očesom mednarodne zasedbe
sodnikov. Vzdušje v dvorani je bilo enkratno, za kar
so poskrbeli zvesti navijači in voditelj, mažoretke
pa so navdušile s svojimi točkami.
Med drugimi se je predstavilo tudi Društvo
mažorete Šentjanž, ki se je po dobrem letu in pol
delovanja prijavilo na prvo tekmovanje v kategoriji
pom pom, skupine kadet v figurativi in paradi. V
kategoriji prvi korak so se predstavila tri dekleta,
ki so sodelovala prvič in osvojila bronasti medalji
ter priznanje. Skupina v kategoriji pom pom kadet
so dosegle nepričakovano 3. mesto, kar je veliko
priznanje za dekleta, trenerko in starše, ki dekleta
podpirajo. Dekleta so si tako pridobila vstopnico
za evropsko tekmovanje, ki bo septembra.
Čestitamo.

Marjetka Erman
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Kultura
Sreča v naravi
Gregorja Pratnekerja na
sevniškem gradu

Življenje je vendar tako lepo! Filmska ekipa
se vrača z novim uspehom
Življenje je vendar tako lepo je naslov zbornika
spominov na »pianistko, režiserko, šiviljo,
strokovnjakinjo za vlaganje, govornico, vodjo
izletov in odgovorno za zabave, nežno sestro,
mamico, ženo, hčer in učiteljico«, kakor jo je
opisala njena sestra, loška literatinja Zora Tavčar,
Miro Zelinka.

V mesec ljubezni smo na gradu vstopili s kulturnoumetniško in družabno prireditvijo, tradicionalnim
večerom Radogost. Na njem smo začutili »srečo
v naravi«, kakor je Gregor Pratneker iz Maribora,
tokratni likovni gost, poimenoval svojo razstavo
Sicer bolj znana kot pravljičarka, avtorica zbirke
najnovejših velikoformatnih slik v klasični tehniki
pravljic Božična drevesca, Zmešnjava v gozdu,
olja na platnu.
Pravljice za male in velike ter zbirke pravljic
Kraljestvo morja, ki je pri Goriški mohorjevi
založbi izšla lani, se je rodila v Loki pri Zidanem
Mostu, večji del življenja pa preživela v Celju in
se tam zapisala tudi odrskim deskam. Literarni
večer v Loki pri Zidanem Mostu je s pripovedmi
tistih, ki so Miro poznali in je v njih kot izredno
vedra in dobra oseba pustila poseben pečat,
ter nastopajočimi iz Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica in podružnične osnovne šole Loka postal
pravcato pravljično doživetje.

Dijakinje Grma Novo mesto, centra biotehnike
in turizma ne morejo spustiti filmske kamere
iz rok. Po tem, ko so na državnem tekmovanju
IATEFL Slovenia zmagale in si prisvojile mesto na
mednarodnem filmskem tekmovanju, so uspešno
končale še en filmski projekt. V petek, 13. maja,
je bil v Pionirskem domu v Ljubljani premierno
predvajan novi kratki igrani film Tudi ženske
zmoremo! Film je bil posnet v sklopu projekta
Evropa v šoli in je na državni ravni srednjih šol
zasedel prvo mesto.

FIlm govori o današnjih družbenih problemih,
sploh v neenakopravnosti spolov. Zgodba govori
o treh ženskah, ki opravljajo poklice, ki so značilni
za moške: vojakinja, policistka in mehaničarka. V
filmu vidimo nesramnost moških do žensk, saj so
prepričani da ''moškega'' poklica niso sposobne
opravljati. Na koncu zgodbe se kljub temu izkaže,
da so tudi ženske sposobne uspešno opravljati
različne poklice.

Njegove slike brez dvoma učinkujejo izraziteje
v grajskih ambientih, sredi naravnega okolja.
Njegov »opus magnum« in razstavo je podrobneje
predstavil likovni kritik Mario Berdič.

Ves čas je bil z nami in v nas spremljajoči soul
duše, ki so nam ga pričarale izjemne glasbenice
– skupina brhkih deklet Jazz Ladies, za pogostitev
ob prijetnem druženju pa je odlično poskrbela
ekipa Gostilne Repovž iz Šentjanža.
Brezplačno razstavo si lahko ogledate do vključno
12. junija, in sicer v petek od 15. do 18. ure, v
soboto in nedeljo pa od 13. do 18. ure. Dobrodošli.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com
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Tako smo se tudi tisti, ki je nismo osebno poznali,
srečali s še eno od »kupa umetnikov«, ki jih je
»Loka, ta vasica mala, dala«, kakor je Zelinka
zapisala leta 1997.

Sergeja Sever je v filmu policistka, Tjaša Coter
mehaničarka, Sara Praznik pa vojakinja in
režiserka celotnega filma. Ogledati si ga je mogoče
tudi na spletu.

Annemarie Culetto

Sara Praznik

Kdor poje, zlo ne misli

Kultura

Sevniško
grajsko
poletje
2016

vsakdanje nesporazume in ljubezenski vozel štirih
oseb s poudarkom na osebni drami junaka, ki ga sicer
navidez navdihuje ljubezen, dejansko pa je izgubil
svoj življenjski smisel. Osebe, ki jih je življenje tako
ali drugače ujelo v svoj klobčič so statične, šibke in
melanholične. Čakajo, da se nekaj spremeni, vendar
same niso pripravljene sprejeti nobene spremembe,
zato gre življenje mimo njih, brez pravega občutka
vznemirjenja ali veselja. Vse osebe so prikazane
tragično, kot, da komaj čakajo na smrt, kot rešitev
življenjskih muk, a so brez pravega poguma tako za
smrt kot tudi za življenje.
Čehov svoje osebe prikazuje realistično, skozi
dramatičen dialog, vendar brez obtožb ali pojasnil.
Ne prinaša nam nobenih lekcij in želi prikazati le
Sreda, 1. junija 2016,
stanje posamezne duše v tem času in prostoru iz
katerega se nobena od njih ne more izviti.
ob 20. uri
Režija: Robert Kaše, scenarij: Emil Stopar
v zbirki Ogled
Vloge: Vanja - Emil Stopar, Astrov - Jur Kmetič,
na Gradu Sevnica:
profesor - Franci Gros, Jelena - Katja Čeč, Sonja Radogost večer
Tanja Pavlič, Marja - Karmen Sladič, Teljegin - Domen
v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja
Sladič, Marina - Katja Sever.
Gost: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje –
Vstopnine ni!
Lucijan Raščič – slikar, Trebnje (hommage).
Org. Društvo TRG Sevnica
Glasbeni program: Glasbena šola Sevnica Pokrovitelj:
Pekarna Kruhek.
Četrtek, 9. junija 2016,
Vstopnine ni!

Org. JSKD - Območna izpostava Sevnica in
Zveza kulturnih društev Sevnica.
Info: 041 328 166, oi.sevnica@jskd.si

Petek, 24. junija 2016,
ob 19. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Koncert Godbe Sevnica ob dnevu
državnosti

Koncert bo obogaten z dodatnim kulturnim
programom ter nagovorom slavnostnega govornika.
Vstopnine ni!
Org. KD Godba Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica.

Nedelja, 26. junija 2016,
od 10. do 18. ure
ob 17. do 22. ure na Gradu Sevnica:
na Gradu Sevnica: Dan odprtih vrat Gradu Sevnica

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

Petek, 3. junija 2016,
ob 19. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Jubilejni koncert
MePZ Lisca Sevnica
ob 40. obletnici delovanja

MePZ LISCA Sevnica vabi na jubilejni koncert 40
let delovanja. Najstarejši zbor v občini Sevnica s
ponosom predstavlja kulturno in zborovsko življenje
v naši občini in izven nje. Njihov namen je vseskozi
ohranjati lepo slovensko pesem s petjem ljudske,
narodne in umetne zborovske glasbe, se med
seboj združevati, pomagati in ta pozitivni del duha,
ki ga med seboj ustvarjajo, deliti z občinstvom.
Zborovska pesem je utrip ljudi, ki skupaj ustvarjajo, se
prilagajajo, združujejo energijo. Za sinergijo ubranih
glasov je odgovoren zborovodja g. Jože Pfeifer,
ki je hkrati tudi ustanovitelj zbora, ki svoj začetek
delovanja beleži v letu 1976. Vstopnine ni!
Org. MePZ Lisca Sevnica

Sobota, 4. junija 2016,
ob 20. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Premiera drame
Striček Vanja

Razstava del
z izborom bo v
novembru ob prireditvah
občinskega praznika, kjer
bo v Stari galeriji na ogled
postavljena tudi razstava lanskega
prvaka shoda
Zdravka Červa iz Novega mesta.
Vstopnine ni!

“Striček Vanja”, s podnaslovom “prizori iz vaškega
življenja v štirih dejanjih”, je drama ruskega pisatelja
Antona Pavloviča Čehova, ki je bila prvič uprizorjena
leta 1897 in še vedno sodi med največkrat igrana
dela svetovne dramatike.
Zgodba se dogaja na posestvu upokojenega
profesorja Serebrjakova, na katerega se ta
preseli s svojo mlado ženo Jeleno. Posestvo
upravlja Sonja, njegova hčer iz prvega
zakona, skupaj s svojim stricem Vanjo
in njegovo mamo Marjo, v družinsko
dogajanje pa se zaplete tudi obiskovalec,
podeželski zdravnik Astrov.
Zgodba je predstavljena v štirih
dejanjih in v času njenega odvijanja
ni posebnega dogodka, ki bi
predstavljal izrazit mejnik
dogajanja. Resničnega dogajanja
je malo in tudi zaplet ter
razplet lahko zgolj slutimo.
Avtor nam prikazuje

6. festival modre frankinje

Napovedujemo najbolj moder festival v Sloveniji!
Za vas v idiličnem ambientu Gradu Sevnica, biseru
v ogrlici gradov Posavja, pripravljamo edinstven
vinsko-kulinarični dogodek s pokušinami najboljših
modrih frankinj, vrhunsko kulinariko, nagradno igro,
vodenim ogledom gradu in zanimivim kulturnoglasbenim programom...
POKUŠINE NAJBOLJŠIH MODRIH FRANKINJ
Pokušine najboljših modrih frankinj iz vseh
vinorodnih območij modre frankinje, predstavitev
pridelovalcev
VRHUNSKA KULINARIKA
Med festivalom bodo kulinarični del prevzeli vrhunski
kulinariki (Gostilna Repovž, Gostilna Vovko, Vila
Podvin - Uroš Štefelin, Hotel Jelovica z Bleda).
V ponudbi bodo tudi izdelki Grajskih mesnin (izbrano
meso in mesni izdelki iz lastne predelave Kmečke
zadruge Sevnica).
Najboljše modre frankinje, ocenjene na festivalu,
bodo tako s pokušino tvorile edinstveni kulinarični
dvospev z izbranimi jedmi. Vstopnine ni!
Več informacij na spletni strani:
www.modra-frankinja.com
Org. KŠTM Sevnica

Četrtek, 16. junija 2016,
ob 18. uri
v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica:

Babice vnukom – razstava ročnih
del PZDU Posavja.
Org. Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja

Program:
ob 10. uri
z začetkom v atriju gradu:

»Spoznaj barona Moscona!«

Animiran ogled gradu za otroke z baronom
Mosconom, grajsko gospodo in lutkami. Animacije
z lutkami, lutkovne in ustvarjalne delavnice, grajske
igre z lokostrelstvom in iskanjem grajskega zaklada.

od 10. do 18. ure
v atriju gradu:

Grajska tržnica starin in
unikatnih izdelkov

Prinesite starine in unikatne izdelke, ki jih želite
prodati, zamenjati ali podariti. Pridite tudi, če jih
želite kupiti. Na ogled in naprodaj bodo številne
zanimive starine in unikatni izdelki. Za ponudnike so
potrebne predhodne prijave (do 20. 6.) na 051 680
289 ali grad.sevnica@kstm.si, kjer dobite tudi vse
dodatne informacije.

od 10. do 17. ure
v grajskem parku:

Razstava eksotičnih živali

v organizaciji Študentskega kluba Sevnica in v
sodelovanju z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali
Bioexo (http://www. bioexo.com/) bo pripravljena
čudovita razstava eksotičnih živali s poudarkom na
strupenjačah. Tako boste lahko v živo videli številne
strupene in nestrupene kače, manjkali pa ne bodo
zanimivi kuščarji, žabe, žuželke in dihurčki. S kačo se
boste lahko tudi fotografirali. Med trajanjem razstave
bosta organizirani tudi predavanji z naslovom (1)
Eksotične živali – kaj je to? in (2) Kako premagati
strah pred kačami in podobnimi gomazečimi bitji.

Petek, 17. junija, in ob 13. in 16. uri
z začetkom v atriju gradu:
sobota, 18. junija 2016,
Brezplačna vodena ogleda
od 10. do 18. ure gradu za odrasle.
na Gradu Sevnica:

XVI. SEVNIŠKI LIKOVNI SHOD
GRAD 2016

Tradicionalni likovni dogodek se bo dogajal tretji
petek in soboto v juniju. Dogodek je namenjen
nadaljevanju iskanja korenin preteklih dni in
nadgradnji temam shoda 2014 in 2015. Tema
letošnjega shoda je »Obujanje zavedno usnule
kulturne dediščine naših prednikov«.

Predstavljena bo vsa ponudba in programi na
Gradu Sevnica. Na ogled bo tudi Lutrovska klet,
predstavljena pa bo tudi obnovljena okolica gradu
(grajski park, vila…).
Na vse programske vsebine dneva odprtih vrat
vstopnine ni!

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

junij 2016

11

Koledar prireditev
Datum in ura
sreda, 1. junij
ob 17.00
sreda, 1. junij
ob 20.00
četrtek, 2. junij
ob 16.00
četrtek, 2. junij
ob 20.00
petek, 3. junij
ob 8.00 - nedelja,
5. junij ob 16.00
petek, 3. junij
ob 19.00
petek, 3. junij
ob 19.00
petek, 3. junij
ob 19.00
sobota, 4. junij
ob 8:30

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Paleta brez meja 2016

Knjižnica Sevnica

JSKD OI Sevnica in Knjižnica Sevnica

Radogost večer - Gost: Galerija likovnih samorastnikov Trebnje –
Lucijan Raščič – slikar

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert Klape Komiža, Okteta Jurij Dalmatin
in pevskega zbora La Vita - vstop prost

Cerkev Boštanj

KŠTM Sevnica in KS Boštanj

6. Tridnevni pohod Krekove konjenice
po mejah občine Sevnica

Šentjanž

Inf.: Strnad Franci 031 873 722

Jubilejni koncert MePZ Lisca Sevnica
ob 40. obletnici delovanja

Grad Sevnica

MePZ Lisca Sevnica

Kulinarični večer s Klapo Komiža - prijave

Zidanica Malus Malkovec

KŠTM Sevnica,
prijave na 051 680 288 do zapolnitve mest.

Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
občine Sevnica 2016

Kulturna dvorana Tržišče

JSKD OI Sevnica

Mednarodni turnir v košarki

Športna dvorana Sevnica

Sava avto d.o.o.

Dan ribiške družine Sevnica: Obeležitev 60-letnice delovanja Ribiške
Kmečka tržnica Sevnica
družine Sevnica ter ribiško obarvana degustacija dobrot Ribiške
družine Sevnica in Osnovne šole Krmelj
sobota, 4. junij
Dan ribiške družine Sevnica: Obeležitev 60-letnice delovanja Ribiške Trasa Orehovo
od 10.00 do 11.00 družine Sevnica - vodeni ogled trase s kratko predstavitvijo
Dan ribiške družine Sevnica: Obeležitev 60-letnice delovanja Ribiške
sobota, 4. junij
družine Sevnica - vodeni ogled ribje steze in hidroelektrarne s strani HE Arto-Blanca
od 11.00 do 12.00
HESS d.o.o.
sobota, 4. junij
od 8.00 do 10.00

sobota, 4. junij
ob 8:45
sobota, 4. junij
ob 9.00
sobota, 4. junij
ob 9.00
sobota, 4. junij
ob 20.00
sobota, 4. junij
ob 20.00
sobota, 4. junij
ob 20.00
nedelja, 5. junij
ob 9.00
sreda, 8. junij
ob 19.00
četrtek, 9. junij
ob 17.00
petek, 10. junij
ob 15.00
petek, 10. junij
ob 17.00
petek, 10. junij
ob 18.00
petek, 10. junij
ob 19.00
petek, 10. junij
ob 17.00
petek, 10. junij
ob 17.00
sobota, 11. junij
ob 10.00 in nedelja,
12. junij ob 18.00
sobota, 11. junij
ob 16.00
nedelja, 12. junij
ob 10.00
nedelja, 12. junij
ob 10.00
nedelja, 12. junij
ob 12.00
nedelja, 12. junij
ob 15.00
četrtek, 16. junij
ob 16.00
četrtek, 16. junij
ob 18.00 - sobota,
16. julij ob 18.00
petek, 17. junij
ob 9.00
petek, 17. junij
ob 10.00
petek, 17. junij
ob 10.00 sobota,
18. junij ob 18.00
petek, 17. junij
ob 16.00
petek, 17. junij
ob 18.00
sobota,18. junij
ob 9.00
ponedeljek, 20. junij
ob 15:30
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Ribiška družina Sevnica
Ribiška družina Sevnica

Ribiška družina Sevnica

Državno prvenstvo Slovenije za invalide v balinanju - ekipno

balinišče v Boštanju

Društvo invalidov Sevnica

XII. Likovna kolonija Krmelj 2016

OŠ Krmelj

3. dobrodelni vseslovenski rotarijski pohod na Lisco

Lisca, zbor pri Vinski kleti
Mastnak v Krakovem

DKŠD Svoboda Krmelj - likovna sekcija, prijave
031 629 372
Rotary klub Sevnica Priporočeni dobrodelni
prispevek: 20 EUR–odrasli, 10 EUR–člani
Rotaracta in Interacta.

Koncert Klape Komiža in vokalne skupine Rosa - vstop prost

Večnamenski dom
Zabukovje

KŠTM Sevnica in KS Zabukovje

Premiera drame Striček Vanja

Grad Sevnica

Društvo TRG Sevnica

Vrtna veselica na ŠMARČNI - igra ansambel RUBIN

Šmarčna

Šmarčanke in Šmarčani

Pohod po Marinkini poti

KMD Lukovec

Kulturni program ob dnevu Primoža Trubarja in odprtje razstave
Silva Mirta

Cerkev sv. Helene Loka

KŠD Lukovec
inf.: Stanko 031 827 482
KD Primož Trubar, TD in KS Loka pri Zidanem
Mostu

6. festival modre frankinje

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica Vstop prost.

BIZIfest, promocija lokalnega gospodarstva
Praznik KS Blanca:
odprtje prenovljenega odseka javne poti na Grački gori
Praznik KS Blanca:
odprtje lokalne ceste med Blanco in Krajnimi Brdi
Osrednja proslava ob prazniku Krajevne skupnosti Blanca

Na parkirišču ob stavbi
Bowling DeLuxe
Ob cesti med Poklekom in
Gračko goro
Krajna Brda, v bližini
domačije Blatnik
Prireditveni prostor pri
Kulturnem domu Blanca

Sevniška podjetja s podporo lokalne skupnosti
KS Blanca
KS Blanca
KS Blanca

Predavanje Janje Urbančič: Sočutno starševstvo

Mladinski center Sevnica

Janja Urbančič

50 let planinskih taborov pri PD Lisca Sevnica

Planinsko zavetišče pod
sv. Rokom

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Mladi gradimo trajnostno!

Kmetija Veles, Svinjsko,
Šentjanž

Zavod KNOF

Fear factor

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Srečanje borcev in aktivistov Kozjanskega območja

Igrišče pred Športnim
domom Sevnica

Konjeniške igre

Odbor borcev in aktivistov kozjanskega
območja, Združenje borcev za vrednote NOB
Sevnica, Občina Sevnica
Turistična kmetija Žnidar- Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica,
šič Hudo Brezje, Studenec inf.: Anton 051 500 968

"Kdor poje rad v srcu je bogat " koncert ljudskih pesmi

Cerkev na Brunku

Ljudske pevke Solzice iz KUD Budna vas

Deset zeliščnih: Vse naše krompirjade

Park pri gasilskem domu
v Loki

TD Loka pri Zidanem Mostu, Loški zeliščarji

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Babice vnukom – razstava ročnih del PZDU Posavja

Grad Sevnica

Pokrajinska zveza društev upokojencev
Posavja

Dan odprtih vrat ČD Šentjanž

Učni čebelnjak Šentjanž

ČD Šentjanž,
inf.: Ciril 041 342 070

Čebelarski dan odprtih vrat

Čebelarski dom Sevnica

Čebelarsko društvo Sevnica

XVI. Sevniški likovni shod 2016

Grad Sevnica

JSKD – OI Sevnica in ZKD Sevnica

Tečaj CPP

Učilnica AŠ Prah Sevnica

Aš Prah,
inf.: Toni, 031 643 338

Literarni večer in predstavitev knjige Zlati avatar

Mladinski center Sevnica

Društvo za dušo Celje in KŠTM Sevnica

Pohod po poti Antona Umeka Okiškega. Pot ni težavna.

Dom gasilcev in vaščanov
na Okiču

Inf.: 041 382 540

Učilnica RK Sevnica

OZ RK Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

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

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 21. junij
ob 15:30
četrtek, 23. junij
ob 15.00
četrtek, 23. junij
ob 16.00
petek, 24. junij
ob 19.00
sobota, 25. junij
ob 15.00
sobota, 25. junij
ob 16.00
sobota, 25. junij
ob 16.00
sobota, 25. junij
ob 19.00
nedelja, 26. junij
ob 10.00
nedelja, 26. junij
ob 14.00
ponedeljek, 27. junij
ob 7.00 petek,
1. julij ob 15.00
ponedeljek, 27. junij
ob 11.00
torek, 28. junij
ob 10:30
sreda, 29. junij
ob 10.00
četrtek, 30. junij
ob 10.00

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

Učilnica RK Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ RK Sevnica
Inf.: 07 81 65 070
OZ RK Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti

Grad Sevnica

KD Godba Sevnica, Občina Sevnica,
KŠTM Sevnica

Deset zeliščnih: Peš do Kosmovih: dan odprtih vrat v nasadu sivke

Loka pri Zidanem Mostu

TD Loka pri Zidanem Mostu v sodelovanju z
družino Kosem

Scavenger hunt

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Dan odprtih vrat v nasadu sivke na Kosmovi domačiji

Radež

Družina Kosem, Darko Kosem v sodelovanju s
TD Loka in prijatelji

Tradicionalno kresovanje pri Lovski koči LD Boštanj

Lovska koča LD Boštanj

LD Boštanj

Dan odprtih vrat Gradu Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Otroške likovne delavnice

Družina Orešnik, Pibernik,
Osredek pri Krmelju

Sekcija ART LIPA iz KUD Budna vas

Počitniško varstvo za otroke - 1. teden

Salezijanski mladinski
center

Salezijanski mladinski center Sevnica

Športno olimpijski teden: bowlanje

Mladinski center Sevnicaa

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, Občina Sevnica

Športno olimpijski teden: hrčkanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, Občina Sevnica

Športno olimpijski teden: balinanje v fitnesu na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, Občina Sevnica

Športno olimpijski teden: Športni dan v Krmelju

tenis igrišče v Krmelju

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, Občina Sevnica

12.6.2016 od 10:00

do
15
:0
0

Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica, 041/500 968, Anton

KO Rdeèega križa Boštanj vabi krajane in krajanke Krajevne skupnosti Boštanj,
ki ste ali boste v letošnjem letu 2016 dopolnili 70 let in veè, na letošnje sreèanje

IZLET V BELO KRAJINO
Kdaj: v nedeljo, 12. 6. 2016, z odhodom ob 8.30;
Zbirno mesto: pred župnijsko cerkvijo v Boštanju;
Kam: Bela krajina
Potek izleta:
- odhod ob 8.30 izpred župnijske cerkve Boštanj
- Jugorje - postanek za kavo
- Rosalnice - ogled Treh far
- Radovica - Osnovna šola » brihtna glava«
- Drašièi - ogled soseske zidanic
- kosilo in druženje na turistièni kmetiji Bajuk
Prispevek posameznika je eur 10,00.

Prijavite se do 7. 6. 2016
vašim poverjenikom RK:
Blas Rafael, telefon: 031 615 662
Bec Jelka, telefon: 051 357 397
Dobovšek Marjeta, telefon: 041 276 221
Odbor KO RK Boštanj
junij 2016
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Mladina
Počitniški odpiralni čas
MC Sevnica

Pilates za otroke in
mladostnike v MC Sevnica

OD 25. 6. DO 31. 8. 2016

Ker se o pilatesu pri nas (še) ne govori, da bi postal V soboto, 14. maja, je Sevnico spet zatresel težko
del učnega procesa, čeprav ga v svetu že uvajajo pričakovani Vejžde žur 2016.
v predšolski in šolski učni sistem, smo ga izvedli v
Mladinskem centru Sevnica. Redna vaja pomaga
pri pravilni telesni drži, koordinaciji, dihanju,
motoriki telesa, ravnotežju, večji gibljivosti in
prožnosti. Poleg tega gre pri tej vadbi tudi za
umiritev – otroci se z vadbo umirijo, sprostijo,
izboljša se jim samopodoba, družijo se z vrstniki

MED TEDNOM: od 10.00 do 15.00
OB SOBOTAH: od 15.00 do 19.00
NEDELJE IN PRAZNIKI: zaprto

Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 076

Majsko dogajanje v MC Sevnica
V maju nismo bili tako nori kot običajno. Bliža se
konec šole, tako da smo bili izjemno pridni pri
ponavljanju snovi in pripravah na celoletne teste
(ali pa popravljanju kakšnih starih grehov). Držimo
pesti za vse naše mladince in druge … še nekaj dni
je do konca šole – potrudite se, da bo poletje res
lahko brezskrbno. Da pa ne boste mislili, da smo
le garali. Seveda smo se tudi zabavali, prirejali
razne kvize (ti so nekako rezervirani za deževne
dni – teh pa veste, je bilo veliko), izmenjavali
igrače, možgane smo imeli na paši na raznih
ustvarjalnicah (izdelovali smo okvirje za slike, vaze
za rože in zapestnice).

in si lahko med seboj priskočijo na pomoč. Odziv
je bil neverjeten in ker je koristno, da tudi otroci in
mladostniki naredijo nekaj za svojega duha in telo,
vsekakor ponovimo oz. nadaljujemo vadbo vsaj
enkrat na mesec.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Saj ni res, pa vejžde je –
pregnal jih ni niti dež

Imenovani dogodek, ki velja za največji projekt
Študentskega kluba Sevnica, je bil letos
organiziran že peto leto. Ob tej priložnosti se je
prestavil tudi nazaj na maj – mesec ljubezni, greha
in mladosti. Energično vzdušje so vzpostavili fantje
iz skupine RockDefect, za fenomenalni vrhunec
sobotne noči so poskrbeli Tabujevci s pevko Evo
Beus, srbski Ritam Sex-i-Ja (Red Hot Chili Peppers
Tribute band) pa nas je popeljal v čudovit zaključek
dogajanja. (Fotografije so na voljo na spletni strani
in Facebooku strani Študentskega kluba Sevnica.)
Obiskovalke in obiskovalci so dokazali, da dober žur
ni nikoli odvisen od vremena, in kljub dežju vztrajali
ter plesali do zgodnjih jutranjih ur. V sevniškem
študentskem klubu smo takšnega odziva zelo
veseli, ob tem pa se iskreno zahvaljujemo tudi
Občini Sevnica, Javnemu zavodu KŠTM Sevnica,
Gostinskemu podjetju Sevnica, tiskarni Pro Print,
podjetju MV Design, Cestnemu in gradbenemu
podjetju Novo mesto, DJ Andyju, Bojanu Kostevcu,
Tanji Žibert in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri
organizaciji in izvedbi dogodka.

Sevniški učenci
državni prvaki v krosu
V četrtek, 21. aprila, je potekalo ekipno državno
tekmovanje v krosu. Ob osmih smo se zbrali na
ploščadi pred šolo, si razdelili malico in se odpravili
na pot proti Mariboru.

Da niso naši mladinci preveč pred računalnikom in
televizorjem, jih zabavamo z raznimi »tekmovanji«,
kot je mrhovinarski lov, čakamo še sonček –
pa bomo imeli igre brez meja. Drugače pa so
družabne igre nekaj svojega. Brežčasni človek ne
jezi se, karte ali puzzli – ob vsem se zabavamo in
tudi nasmejemo do solz. Telo in duha smo umirili s
pilatesom, sprostili pa ob zvokih gongov. Potepali
smo se tudi z Zoranom Furmanom po Pakistanu.
Za lažje spremljanje dogodkov in prireditev v
mladinskem centru se nam lahko pridružite na
Facebooku Mladinski C Sevnica, da boste redno
obveščeni o dogajanju v MC.

Najprej so tekmovali srednješolci, nato mlajši
učenci. Nekaj minut pred začetkom so nas spustili
na startno črto. Napetost in nervoza sta se
povečevali. Starter je prišel do starta s posebno
pištolo. Pok. Začelo se je. Tekli smo po ravnini okoli
nogometnega igrišča in spet nazaj. Pred ciljem
sem porabil še zadnje moči. Tam nas je čakala
ena izmed naših učiteljic in nam dala vodo, da smo
se odžejali. Pred nami je bil še ves dan, zato smo
igrali nogomet ter spodbujali prijatelje in sošolce.
Končno smo dočakali razglasitev. Učenci in učenke
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
7. razredov smo postali državni ekipni prvaki med
vrstniki, prav tako smo kot šola ubranili vseekipni
državni naslov iz preteklega leta. Pohvaliti je treba
vse naše tekmovalce, saj so prav vsi v konkurenci
najboljših osnovnošolskih tekačev Slovenije dosegli
odlične rezultate. ˝

Sporočamo tudi, da je Rotaract klub Sevnica na
svoji stojnici s prostovoljnimi prispevki zbral 100
evrov, znesek pa bo porabljen za lažjo izvedbo
dobrodelne odprave na Madagaskar. Skupina, ki
jo sestavljajo tri študentke splošne in študentka
ter študent dentalne medicine, se bo namreč
oktobra 2016 udeležila trimesečne humanitarnomedicinske odprave na omenjenem otoku. Več
o projektu lahko preberete na http://www.
madagaskar-oktober2016.si/.

Črt Pinterič, 7. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Andreja Špitalar, Študentski klub Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica
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Zaključek bralne značke
na OŠ Boštanj
Kdo ne pozna slovenskega pesnika, pisatelja,
dramatika, igralca in prevajalca Andreja Rozmana
– Roze? Pridni bralci naše šole ga zagotovo, saj
nas je 15. aprila obiskal na prireditvi ob koncu
bralne značke. Vsi, ki smo med letom pridno
prebirali knjige, smo ga lahko spoznali in poslušali
njegove duhovite zgodbe in uganke.

Državno tekmovanje
domača kuhna pa to s
krmeljskimi kuharji

Dan družin – Pozdrav pomladi
na sevniški šoli

Na sevniški osnovni šoli že od leta 2008
organiziramo dobrodelno prireditev Pozdrav
Kuharska ekipa Knapec iz Osnovne šole Krmelj pomladi. Zbrani denar je namenjen šolskemu
se je že peto leto zapored udeležila tekmovanja skladu, ki finančno podpira učence, da se lahko
v sklopu projekta KuhnaPaTo, njen namen pa je udeležijo različnih dejavnosti.
oživljanje starih avtohtonih jedi in predstavitev
tradicionalnih jedi na sodobnejši način, kar je
letošnja novost. Učenci so tekmovali v treh
kategorijah, in sicer priprava lokalno značilne jedi
prednikov in razlaga njenega kulturnega ozadja,
adaptacija omenjene jedi na sodoben način v obliki
in obdelavi določenih sestavin in pozdrav ali lokalna
dobrodošlica, značilna za kraj bivanja skupine.

Povedal nam je marsikatero zgodbo iz otroštva in
svojo slavno priredbo Prešernovega Povodnega
moža, z naslovom Urška, in zgodbo o Lepi Vidi.
Tudi prvošolci so se nasmejali, ko jim je postavljal
uganke, ki jih ni uganil nihče.
Na koncu je zlatim bralcem, ki so pridno brali vseh
devet let osnovne šole, podelil priznanja in knjižno
darilo. Vsem pa je rekel, da je branje znanje sveta
in da lahko z njim dosežeš vse, kar si želiš.

Mladi kuharji Anja Gruden, Jessica Jaklič, Sabina
Zaman in Mitja Svenšek so pod mentorstvom
učiteljice Tatjane Selak pripravili tri jedi:
»jaboučnik« nekoč in danes ter ocvirkove kroglice.
Na regijskem tekmovanju, ki je potekalo marca,
so naše jedi navdušile strokovno komisijo, ki
Manca Simončič, 8. b, OŠ Boštanj nas je izbrala za državno tekmovanje aprila v
Hotelu Union v Ljubljani. 28 ekip iz vse Slovenije
je pripravilo dovršene krožnike, ki jih je ocenjevala
skupina znanih kuharjev pod vodstvom dr. Janeza
Bogataja. Za svoje okusne in inovativne jedi so
Učenci 4. in 5. razreda POŠ Studenec smo imeli osvojili 3. mesto. Spodbudne besede komisije in
v torek, 18. maja, drugi del naravoslovnega dne bogate izkušnje pa so le še večja motivacija za
Vrt. Pregledali smo, kako nam uspevajo pridelki prihodnje leto.
na vrtu: jagode lepo cvetijo, redkev se debeli,
Mentorica Tatjana Selak, Osnovna šola Krmelj
drobnjak cveti, kosmulje in ribez že kažeta debele
plodove. Rabarbara si je že opomogla od snega.
Cvetove smo morali odrezati, saj so se pod težo
snega zvili in polegli. Zelišča veselo iščejo pot proti
nebu. Pa tudi plevel se bohoti, zato smo se ga z
veseljem lotili z orodjem, ki smo ga dobili, ko smo
bili v projektu.
V torek, 19. aprila, smo se učenci OŠ Sava
Kladnika Sevnica odpravili na Senovo, na sklepno
regijsko prireditev natečaja v Posavju Evropa
v šoli, katerega tema je bila Ustvarimo še boljši
jutri. Kulturni program je potekal v prelepi zgradbi,
v Kulturni dvorani XIV. divizije Senovo, zbralo pa
se je veliko ustvarjalcev letošnjega zanimivega
natečaja.

Na vrtu in obisk čebelarja

Tudi letos smo na lep in sončen pomladni petek
organizirali dobrodelno prireditev, na kateri je
sodelovalo veliko učencev, učiteljev in zunanjih
sodelavcev, ki so si prostovoljno vzeli čas in nam
pomagali.

Regijska prireditev
Evropa v šoli

Obiskal nas je čebelar Miha Metelko. S seboj
je prinesel panj s pravimi čebelami. Predstavil
nam je čebeljo družino in opisal delo čebelarja.
Čebelarjeva žena Sara nas je pogostila z okusnimi
medenjaki. Mmmm, so bili dobri! Čebelarju smo
poklonili poslikane panjske končnice, da bo lahko
okrasil svoj novi čebelnjak. Izvedeli smo, da je
gospod Miha predsednik Društva čebelarjev
Sevnica. Vsa društva se zavzemajo, da bi 20. maj
postal svetovni dan čebel. Želimo jim, da jim bo
kmalu to uspelo doseči.

Sodeloval sem v ekipi, ki je ustvarjala film Jaz sem
kriv. Za film smo prejeli priznanje in se uvrstili
na državno tekmovanje. Preostali učenci so
sodelovali na likovnem ali literarnem področju in
za svoje delo prav tako prejeli priznanje. Nekateri
izmed sodelujočih pa bodo dobili priložnost, da se
udeležijo prireditve na državni ravni.
Priznanj smo se razveselili in v prihodnjem
šolskem letu bomo spet z veseljem ustvarjali v
tem projektu.

Prireditev je slavnostno odprl šolski ansambel,
govor pa je imela ravnateljica Mirjana Jelančič. za
tem smo se štiri ure družili v različnih delavnicah.
Učenci, starši in vsi drugi obiskovalci so se lahko
učili osnov prve pomoči in klekljanja, se pomerili v
igri med dvema ognjema, hokeju in kraji zastavic,
hodili po vrvi, se udeležili kolesarskega izleta in
drugih zanimivih dejavnosti. Kuharice in učenci
so skupaj pripravili pice, čevapčiče in palačinke za
vse, ki so se na delavnicah že utrudili in so se želeli
okrepčati. Na prireditvi sta nas zabavala šolski
ansambel in skupina Makadam.
Do zdaj smo za udeležbo na različnih delavnicah
prodajali kupončke. Zaradi nove zakonodaje letos
to ni bilo mogoče, zato smo zbirali prostovoljne
prispevke. Bili smo v skrbeh, saj nismo vedeli,
ali bomo zbrali dovolj denarja za vse nastale
stroške. Na koncu prireditve pa smo bili prijetno
presenečeni, saj smo zbrali največ do zdaj.
Udeleženci so s svojimi prostovoljnimi prispevki
zbrali kar 2800 evrov.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pomagali
pri organizaciji in izvedbi prireditve ter dokazali, da
imamo v našem kraju dobrosrčne ljudi.

Andreja Janc, POŠ Studenec

Žan Seničar, 8. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tinkara Jene, 9.b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Skupaj s čebelarjem smo preživeli poučno urico.
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Šport

SEVNICA
Javni poziv za uporabo
Športne dvorane Sevnica
(pri OŠ Sava Kladnika Sevnica)
in Športnega doma Sevnica
A.

Učenke OŠ Sava Kladnika
Sevnica dominantno na
državnem prvenstvu v teku
trojk, učenci tretji

DBV IPPON
ekipno na zmagovalni
stopnici slovenskega pokala
v ju jitsu

V soboto, 7. maja, je v Ljubljani potekalo državno
tekmovanje v teku trojk za osnovne in srednje šole.
Posebnost tekmovanja je ta, da morajo trije tekači
skupaj teči celotno progo in skupaj prečkati ciljno
črto. Zaradi te posebnosti je ekipa tako močna,
kot je močen njej najšibkejši člen.

V nedeljo, 15. maja, je v Šempetru domače
društvo ju jitsu Fudoshin organiziralo 3. krog
slovenskega pokala v ju jitsu za mlade do U15.
Omenjeno tekmovanje se je kot finale štelo za
slovenski pokal mladih v borbah ju jitsu. Izreden
uspeh je dosegla mlada generacija tekmovalcev
IPPONA iz Sevnice. Po končanem finalu pokala so
tekmovalci osvojili 3. mesto v skupni uvrstitvi in s
tem močno motivirani končali spomladanski del
tekmovanj.

PREDMET POZIVA:

• oddaja večnamenskega športnega objekta
oz. prostorov v Športni dvorani Sevnica, na
Trgu svobode 42 (pri Osnovni šoli Sava Kladnika
Sevnica).
– ponedeljek–petek: od 15.15 do 22. ure
– sobota, nedelja: od 9. do 22. ure (tekme,
turnirji).
Nudimo vam redni ali občasni najem.

Osnovnošolci smo morali preteči razdaljo treh
kilometrov. Našo šolo so zastopale tri trojke, dve
trojki učenk in ena trojka učencev. Po poku pištole
smo se vsi podali na progo. Užitek je bilo teči po
Ljubljani v lepem in toplem sončnem vremenu.
Nina Lisec, Nika Dobovšek in jaz smo si med
učenkami pritekle prvo mesto z minuto in desetimi
sekundami prednosti pred drugouvrščeno trojko
učenk, ki so poleg nas zastopale OŠ Sava Kladnika
Sevnica in nas s svojim rezultatom zelo presenetile.
Sestavljale so jo Eva Tratar, Julija Kermc in Naja
Zupančič. Tomaž Sešlar, Anže Trebče in Tilen Fon
pa so si med precej večjo konkurenco pri učencih
pritekli odlično tretje mesto. Proga niti ni bila tako
zahtevna in dolga, kot smo pričakovali.
Za dosežen uspeh smo dobili medalje, pokale
in praktične nagrade. Vsi smo bili zelo veseli in
zadovoljni. Upam, da se bomo teka trojk udeležili
tudi prihodnje leto in ponovili uspeh, ki smo ga
dosegli letos.

Mladi tekmovalci DBV IPPON Sevnica v finalu
slovenskega pokala 2016

Rezultati 3. kroga

U10
1. mesto Izza Cvelbar,
1. mesto Nika Medved,
1. mesto Lan Prah,
2. mesto Ajda Stritar,
2. mesto Nejc Očko,
3. mesto Dejan Mirt,

-28 kg
-40 kg
-30 kg
-28 kg
-34 kg
-34 kg

U12
1. mesto Eva Tisa Oreškovič,
4. mesto Nai Klavs,
5. mesto Val Medved,

+48 kg
-38 kg
-38 kg

Lea Haler. 7. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica U15
1. mesto Tina Cigler,
U15 -44 kg
1. mesto Liza Senica,
U15 -63 kg
2. mesto Eva Ocvirk,
U15 -40 kg
2. mesto Maša Medvešek,
U15 -52 kg
3. mesto Amadej Krnc,
U15 -55 kg
Na 47. turnirju GRAND PRIX OF LIBERTATION 5. mesto Nik Mrvič,
U15 -44 kg
2016, ki je potekal v Plznu od 5. do 9. maja, je 5. mesto Urban Jazbec,
U15 -60 kg
Blaž Kunšek, v sestavi slovenske reprezentance, 5. mesto Klemen Kajtna,
U15 -50kg
z dobrim streljanjem v finalu, disciplina MK pištola
50 m, osvojil četrto mesto posamezno. V 16
Rezultati ekipno slovenski pokal borbe
strelih je dosegel 148,2 kroga, kar ni bilo dovolj
mladi U15, 2016
za stopničke.

Kunšek četrti v Plznu
• oddaja večnamenskega športnega objekta
oz. prostorov v Športnem domu Sevnica, na
Prvomajski ulici 15/a v Sevnici. Poziv velja za
termine v Športnem domu v času odprtja objekta,
in sicer:
– ponedeljek–petek: od 8. do 22. ure
– sobota: od 9. do 20.30.
Nudimo vam redni ali občasni najem.

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto
8. mesto

B. POGOJI ZA PRIJAVO

Na poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci športnih dejavnosti (zavodi,
gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije),
– zavodi s področja izobraževanja,
– preostali zainteresirani posamezniki.

C. ROKI IN NAČIN PRIJAVE

Uporabniki morajo svojo prijavo oddati najpozneje
do petka, 3. junija 2016.
Prijava na naslov KŠTM Sevnica.

D. INFORMACIJE

– Petra Biderman, 031/703-982; petra.
biderman@kstm.si;
Prijavnico dobite skupaj s cenikom na sedežu
KŠTM Sevnica in e-strani www.kstm.si.

Selphy SLO reprezentance za MK pištolo 50 m.
Kunšek v sredini, levo Venta in desno Čeper.

Kvalifikacijsko tekmovanje s 556 krogi je ravno
tako končal na četrtem mestu. Slovenska
reprezentanca za MK pištolo 50 m v sestavi Blaž
Kunšek (556 krogov), Kevin Venta (550 krogov) in
Jože Čeper (527 krogov) je zasedla tretje mesto
od 14 ekip in 98 posameznikov, ki so nastopili v tej
disciplini.

Mirko Ognjenovič
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KBV Fudoshin Šempeter 107 točk
ŠK Sibor Ribnica 88 točk
DBV Ippon Sevnica 72 točk
DBV Katana Artiče 65 točk
ŠD Sibor Kočevje 64 točk
JJK Samuraj Gornji grad 52 točk
JJK Tabor Maribor 46 točk
DBV Obala Koper 22 točk

Posamezno prvaki Slovenskega pokala 2016
1. mesto Lan Prah,
1. mesto Iza Cvelbar,
1. mesto Nika Medved,
Nosilci medalj Slovenskega pokala 2016
2. mesto Maša Medvešek,
2. mesto Liza Senica,
3. mesto Dejan Mirt,
3. mesto Eva Ocvirk,
3. mesto Tina Cigler,

Miran Grubenšek

Šport
Mednarodni košarkarski turnir Karateistom 8 medalj na
mladinskih ekip
šolskem državnem prvenstvu

Kickboksarji uspešni
na Balkan Open

V Športni dvorani Sevnica bo 4. junija potekal
mednarodni košarkarski turnir mladinskih ekip
letnika 1998 in mlajših. Turnir bo že šesto leto
zapored organiziralo podjetje Sava avto, d. o. o.,
Sevnica. Na turnirju bodo sodelovale ekipe KK
Cedevite in KK Dubrava iz Hrvaške ter KK Krka
in KK Union Olimpija. Kot gosti se bodo dogodka
udeležili košarkarski strokovnjaki, nekdanji
košarkarji in aktualni trenerji, saj kar nekaj fantov
že igra za članske selekcije.

Uspeh sevniških kickboksarjev, 3 medalje, 1
srebrna in 2 bronasti

Loškim in sevniškim karateistom na DP 8 medalj,
2 zlati, 2 srebrni in 4 bronaste
V soboto, 7. maja, so se karateisti KBV Sevnica
prvič
odpravili v goste na karatejski turnir
osnovnih in srednjih šol za šolsko leto 2015/2016,
ki je potekalo na Igu, pod okriljem S.K.I.F. zveze
Slovenije. Sevničani so Osnovni šoli Sava Kladnika
Sevnica priborili 7 medalj. Lina Zavrl Zupanc,
Sara Šantej, Tinkara Kelenc in Tilen Cvelbar so
posegli po bronasti medalji, Dejan Maljenović po
srebrni, Klara Štigl in David Kocman pa sta se
Vsaka ekipa bo na turnirju odigrala dve tekmi, in povzpela na najvišje stopničke in osvojila naslov
sicer po naslednjem programu:
prvaka kategorije. I. gimnazijo v Celju je zastopala
8.30
KK Union Olimpija – KK Dubrava
mladinka Tia Šantej, ki je z zaostankom 0,1 točke
10.15
KK Krka – KK Cedevita
za prvouvrščeno osvojila odlično 2. mesto.
13.00
Tekma za tretje mesto
Čestitke tudi vsem preostalim tekmovalcem, ki
15.00
Finale
so prikazali odlične nastope, ter tehničnemu
organizatorju S.K.I. klubu IG – SHOTOKAN za
Organizirana bosta tudi tekmovanje v metu za 3 gostoljubje in odlično organizacijo. Učenci OŠ
točke in met s sredine igrišča.
Sava Kladnika Sevnica, člani KBV Sevnica so na
22. Državnem šolskem karatejskem prvenstvu na
Igu v skupnem seštevku osvojili odlično 3. mesto.

MEDNARODNI.��RNIR.�.KOŠARKI
selekci�S.i�ralcSd.ro�Sni�.1���.in.mla�ši�

sobota,.�4.6.6.016
Športna.�dorana.�Svnica
...�.�0.....KK.�nion.Olimpi�a..�..KK.D�brava
10.1�.....KK.Krka..�..KK.�S�Svita.
1�.00....tSkma.�a.�..mSsto
1�.00.....�inalS....
�ost�S�.
košarkarski.strokovn�aki,.
bidši.košarkar�i.in.
akt�alni.trSnSr�i
tekmovan�S.d.mSt�.�a.�.točke
mSt.i�.srS�inS.i�rišča

Bliža se poletje
in Bazen Sevnica
bo odprl svoja vrata
Prav je, da svojim zaposlenim
zagotovite karte za kopanje
po ugodnejših cenah.
Ponujamo
vam popuste
pri nakupu
sezonskih kart
za
odrasle,
otroke in
študente:

www.kstm.si

Informacije na upravi KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, Sevnica, tel. 07 81 61 070.

Tri medalje na Balkan Open 2016

Centar borilačkih sportova Tešanj je v sodelovanju s
Kickboxing federacijo Bosne in Hercegovine vzorno
izpeljal Odprto balkansko prvenstvo v kickboxingu,
ki se ga je udeležilo več kot 500 tekmovalcev iz
12 držav Švedske, Poljske, Nemčije, Avstrije,
Madžarske, Italije, Slovenije, Hrvaške, Srbije,
Makedonije, Črne gore in BiH. Na omenjenem
tekmovanju, ki je v koledarju svetovne organizacije
WAKO, so svoj nastop delno upravičili tudi člani in
članice Kluba borilnih veščin Sevnica. V zelo močni
konkurenci so prikazali dovršno mero borbenosti
in željo po uspehu. Za piko na i pa jim je v primerjavi
s tekmeci manjkalo nekaj več tekmovalnih izkušenj,
predvsem pa so tuji udeleženci pogrešali boljše in
nepristransko sojenje. Domači sodniki so svojim
tekmovalcem namenjali veliko več pozornosti kot
preostalim sodelujočim, da so na koncu v večini
primerov prišli do zmagovalnih stopnic. Žal se s
takšnim pojavom srečujemo na vseh športnih
prireditvah, toda tega se ne bo dalo izkoreniniti
čez noč. Kljub temu pa so bili v sevniškem taboru
zadovoljni, saj sta mladinki Aleksandra Spaseski in
Teja Cesar, v disciplini Kick-light KL -60 kg osvojili
3. mesto. Maruša Crnić je pri članicah -60 kg v
Osem medalj za podmladek KBV Sevnica
borbi za preboj v polfinale žal izgubila s poznejšo
zmagovalko Čvrkovo iz Hrvaške. Na koncu se je
1. OŠ Ig
morala zadovoljiti s 5. do 6. mestom. V moški
2. OŠ Gornji Petrovci
članski konkurenci je uspelo le Žanu Hižmanu, ki je
3. OŠ Sava Kladnika Sevnica
klonil v finalu proti makedonskemu reprezentantu
Pregled uvrstitev KBV Sevnica:
in se na koncu zadovoljil s srebrno medaljo. Klub se
KATA POSAMEZNO:
zahvaljuje svojemu zlatemu pokrovitelju, podjetju
1. mesto: Klara Štigl, mlajše malčice, 10.-8.kyu
Tanin Sevnica, d. d., ki je omogočilo, da so se lahko
1. mesto: David Kocman, starejši malčki 8.kyu
člani KBV Sevnica udeležili odprtega balkanskega
2. mesto: Tia Šantej, mladinke
prvenstva in častno zastopali sevniške barve
2. mesto: Dejan Maljenović, mladinci
3. mesto: LinaZavrlZupanc,mlajšemalčice,10-8.kyu kluba. Udeležbo na prvenstvu je podprl tudi
sevniški župan Srečko Ocvirk, za kar se mu klub
3. mesto: Sara Šantej, mlajše deklice, 6.kyu
3. mesto: Tinkara Kelenc, starejše deklice, 6.-5.kyu iskreno zahvaljuje.
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
3. mesto: Tilen Cvelbar, mlajši malčki, 10.-8.kyu
KICK LIGHT
4. mesto: Lia Dragar, mlajše malčice, 10.-8.kyu
2. Žan Hižman, člani kick-light -84 kg
4. mesto: Gašper Štigl, mlajši dečki, 10.-7.kyu
4. mesto: Aleksander Kožar, mlajši dečki, 6.-5.kyu 3. Aleksandra Spaseski, mladinke kick-light -60 kg
3. Teja Cesar, mladinke kick–light -60 kg
4. mesto: Tomaž Kajtna, starejši dečki 6.-5. kyu
4. mesto: Amadej Božič, starejši dečki, 10.-7.kyu 5.-6. Maruša Crnić, članice kick-light -60 kg
5.-8. mesto: Tadej Božič, mlajši malčki, 10.-8.kyu
Jurij Orač
5.-8. mesto: Matic Paskvale, mlajši malčki,10.-8.kyu
5.-8. mesto: Črt Pačnik, mlajši malčki, 10.-8.kyu
5.-8. mesto: Alen Fočič, starejši dečki, 10.-7.kyu

Državno UKV ARG Ormož

S tekmovanja sta poročala
Marja Zidarič in Rok Kuzem, KBV Sevnica. Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub
AMATER iz Sevnice.

»Če mi spodleti, nisem poraženec uspel sem, ker sem poskušal.«

neznan avtor
PIONIRJI : 4. mesto Leon Kmetič

Za ARG POSAVJE – Jani Kusel
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Iz preteklosti v sedanjost
Lutrovska klet
Jugovzhodno pod našim največjim kulturnim
biserom, gradom Sevnica, ki dominira nad
starim mestnim trgom, stoji nič manj kulturno
in zgodovinsko pomembna Lutrovska klet. Ime
postavlja stavbo v obdobje protestantizma, v
16. stoletje.
V čas, ko je bila grajska posest v lasti
salzburške nadškofije. Na prvi pogled gre
za stavbo precej velikih dimenzij, ki s svojo
zunanjostjo spominja bolj na gospodarsko
poslopje kot protestantsko kapelo, zidano v
renesančnem ahitekturnem stilu. V njej so se
menda skrivaj dobivali pripadniki nove vere,
navdihnjene po zahtevah Martina Luthra. V
njej naj bi protestantskega duha širili tudi Jurij
Dalmatin. Vse do zdaj se je ohranila prvotna
arhitekturna podoba, enonadstropna stavba
s pravokotnim tlorisom in strmo streho
na čop. Zunanjo podobo motivno poživljata
vhodni portal in stražni stolpič na robu
obzidanega zemljišča.

Sloveniji za 25 let
Bistven del Lutrovske kleti je poslikava
vzhodnega kletnega prostora. Protestanti
so verski nauk širili v ljudstvu lastnem jeziku
in s poslikavami, ki upodabljajo pomembne
dele svetega pisma, da jih je lahko razumel
preprost človek. Obok zavzema poslednja
sodba, na slavoloku so podobe pametnih
in nespametnih devic, na zunanji strani
angeli z mučilnimi orodji. Med sosvodnicami
vidimo preroke, nad osrednjim prizorom
križanje sv. Janeza in sv. Pavla. V nišah so
upodobljeni štirje evangelisti, izraelski kralj,
bog Oče, Mojzes in Elija. V niši severno je
rojstvo, južno polaganje v grob, osrednjo
poslikavo predstavlja križanje. Ne enem
mestu je torej zbrano vse ikonografsko
izročilo, ki ga srečujemo v cerkvah tudi zdaj,
le da je dopolnjeno z nekaterimi elementi iz
stare zaveze. Poslikava je edinstvena tudi
po načinu slikanja, saj gre za redek primer
slikarske tehnike v oljni temperi na običajni
slikarski podlagi. To je razlog za živost barvnih
odtenkov in slikarskih učinkov, ki jih z običajno

Ti moja deželica rodna,
najlepši si biser sveta,
od kod vsa tvoja nam dota,
vsak te vzljubi, brž ko te spozna.
Si z grički in hribi obdana,
bohotiš se z vrhovi gora
in kdor je ljubitelj planin,
bi te najraje objel z vseh vzpetin.
Krase te zeleni gozdovi,
na poljih žito in ajda v soncu žari,
za vinograde, travnike, vrtove,
skrbe roke pridnih, delovnih ljudi.
Le tiste složnosti nikjer več ni,
kot takrat, ko smo odločali se zate,
in »ZA« brez oklevanja obkrožili vsi.
Saj upali smo, da po stoletjih temačnih,
ki jih je skozi zgodovino pisal čas,
zaživeli končno smo v državici drugačni,
ker verjeli smo, da »ljudstva izbranci«
bodo vneto in zavzeto znali poskrbet za nas.
No, državico zdaj svojo že petindvajset let imamo,
a se v podobi »druge Švice« še zdaleč ne prepoznamo.
Kdo ve, morda bo mlajšim rodovom uspelo,
če špetir in blebetanje bosta zamenjala
do ljudi spoštovanje in delo!

Zdravka Brečko

Sončni zahod
Mrak ovija Zemljo vso
v večerno nam oblekico...
Veter lovke svoje že pospravlja,
sonce tiho se poslavlja.
Utaplja se z mavrico barv v morje,
veličasten je njega zahod,krasno obzorje.
Iz trenutka v trenutek bolj tema postaja
a lepota na nebu me s kremplji obdaja.

Ni dvoma, da je bila zidana za posebne, kultne
namene. Sprva namenjena bogoslužju je bila
za časa prvega lastnika iz vrst Mosconov,
Inocenca Moscona, spremenjena v nesojeno
grobno kapelo zanj in njegovo ženo Ano na
vzhodu in klet na zahodu. Med 2. svetovno
vojno je postala poslednje bivališče moža
in hčere zadnje lastnice gradu Sevnica,
Mathilde Arco-Zinneberg. Glede prvega
nadstropja si zgodovinski viri niso enotni. Po
nekaterih prepričanjih bi zgornje nadstropje
lahko
služilo
prebivališču
predikanta,
protestantskega pridigarja, po drugih kašči.

tehniko ni mogoče doseči. Gre za izrazit
primer manierizma renesančnega slikarstva,
navdihnjenega po enem največjih umetnikov
16. stoletja Michelangelu.
Ko boste prihodnjič stopili skozi portal v
notranjščino kleti in se bodo vaše oči navadile
nekoliko mračnega prostora, se spomnite,
koliko pomembnih in edinstvenih ljudi ter
stvari se je v njej skozi bogato večstoletno
zgodovino zvrstilo, in se šele nato s
spoštovanjem prepustite uživanju v vsem, kar
vam ponuja.

Povzeto po knjigi Grad Sevnica
in zbirki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije
Annemarie Culetto

Železne okove sem na noge dobila
in moj pogled daljava je nase privila,
utaplja oko mi trudno to barvno simfonijo,
požene nemir v kosti,srce polni z energijo.
Na obzorju je le oblak v kričeče oranžno zaobljen,
barve bele,rumene z žareče rdečo zarobljen...
Okrog njega vse žgoče rumeno se razliva,
le tu in tam lila se med oranžno in rdečo preliva.
Pretkano se sončni žarek še v ozadju obotavlja,
s trenutki spreminja paleto barv,ko se poslavlja.
Narava ni slikar,je pa prava čudodelka,
niti najboljšu umetnik nima tako popolnega izdelka.

Tanja Košar

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja

14. 11. 2015 je začel veljati novi Pravilnik o službi
nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št.
81/2015 in 93/2015 - v nadaljevanju Pravilnik),
ki v VIII. poglavju ureja področje zdravstvenega
varstva na prireditvah. Dostopen na spletni
stani:
http://www.uradni-list.si/1/objava.
jsp?sop=2015-01-3193
1. VRSTA PRIREDITEV IN PRESOJA TVEGANJ
Določenih je enajst vrst prireditev, odvisno
od števila udeležencev, zdravstvenih in drugih
tveganj: nezahtevna prireditev tipa A, B, C, D in E;
srednje zahtevna prireditev tipa A in B; zahtevna
prireditev; zelo zahtevna prireditev; tvegana
prireditev tipa A in B.
Organizator je dolžan v sodelovanju z izvajalcem
zdravstvenega varstva na prireditvi oceniti kakšno
vrsto prireditve organizira. Kriteriji za razvrstitev
prireditve in vrsta zdravstvenega varstva, ki je
glede na vrsto prireditve določena, so opisani
v Prilogi 16 Pravilnika Pri presoji ogroženosti
oziroma tveganj si organizator lahko pomaga s
Prilogo 15 Pravilnika: Dokončna presoja tveganja
na prireditvi in ustreznosti zdravstvenega varstva
je v pristojnosti upravnih organov in izvajalca
službe NMP na območju, kjer bo prireditev
organizirana.
2. IZVAJALCI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA
PRIREDITVI
Pravilnik določa, da je lahko izvajalec zdravstvenega
varstva na prireditvi tisti, ki izpolnjuje pogoje
za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pogoje,
določene s tem pravilnikom, kar pomeni, da lahko
zdravstveno varstvo na prireditvi izvajajo ekipe
NMP iz Priloge 1 Pravilnika in drugi izvajalci, ki
imajo dovoljenje Ministrstva za zdravje za izvajanje
te dejavnosti. Izvajalec zdravstvenega varstva za
posamezno vrsto prireditve je določen v Prilogi 16
Pravilnika.
3. OSEBE, KI LAHKO IZVAJAJO ZDRAVSTVENO
VARSTVO NA PRIREDITVAH
Pravilnik določa, da morajo biti zdravstveni delavci,
ki izvajajo zdravstveno varstvo na prireditvi,
usposobljeni v skladu z zahtevami Pravilnika,
torej morajo delati v enotah NMP, ali pa morajo
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz Priloge
2 Pravilnika.
4. OBVEŠČANJE
Pravilnik določa, da organizator srednje zahtevne,
zahtevne, zelo zahtevne in tvegane prireditve
najmanj 15 dni pred prireditvijo o prireditvi obvesti
najbližjega izvajalca službe NMP in priloži načrt za
izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvi.
Ob obveščanju policije in upravnih enot pa je za
vsako prireditev, ki zahteva zdravstveno varstvo,

potrebno priložiti: izpolnjeno Prilogo 15 Pravilnika,
oceno o tipu prireditve in obrazložitev ocenjenih
meril iz Priloge 16 Pravilnika, oddaljenost
prireditve od najbližjega izvajalca službe NMP,
izražena v kilometrih in v minutah nujne vožnje in
dokazilo o zagotavljanju zdravstvenega varstva
na prireditvi, ki se ureja s pisnim dogovorom
med organizatorjem prireditve in izvajalcem
zdravstvenega varstva.

Upravna enota Sevnica

Komunali Sevnica certifikat
družini prijazno podjetje
Javno podjetje Komunala, d. o. o., Sevnica je na
slovesni podelitvi v petek, 13. maja, v Ljubljani
prejelo osnovni certifikat družini prijazno podjetje
in se tako pridružilo projektu, v katerega je
vključeno že več kot 250 podjetij in organizacij, ki
zaposlujejo skupaj okrog 80.000 delavcev.

Certifikat družini prijazno podjetje izhaja iz sistema
European work & familiy audit, ki ga je razvila
nemška organizacija Berufundfamilie. V Sloveniji
certifikat družini prijazno podjetje podeljujeta
Ekvilib inštitut, ki je tudi nosilec postopka
certificiranja, in Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Komunala Sevnica je z aktivnostmi za pridobitev
tega certifikata začela v letu 2015. Pripravili smo
nabor 12 ukrepov, s katerimi želimo pripomoči k
dolgoročnemu procesu spreminjanja kulture v
podjetju, ozavestiti zaposlene, da uspešna kariera
in družina nista nezdružljivi in se ne izključujeta
ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati
družinskega življenja.
V podjetju pričakujemo zmanjšanje fluktuacije
zaposlenih, manj bolniških odsotnosti in nezgod,
hkrati pa želimo doseči večje zadovoljstvo
zaposlenih, posledično pa tudi večjo produktivnost
in pripadnost podjetju ter izboljšano organizacijo
dela.

Vir: Komunala Sevnica

Recepti
Juno strjenka modre frankinje
Za dve osebi potrebujemo:
2 dcl modre frankinje
1 dcl mleka
1/4 žličke mletih vaniljevih semen
1 rumenjak
2 žlici sladkorja
1 žlico jedilnega škroba
nekaj kapljic mleka
1 žlico masla
smetano za stepanje, rozine, temno čokolado
in listke melise za dekoracijo
Modro frankinjo, mleko in mleta semena vanilje
zavremo. Med tem penasto umešamo rumenjak
in sladkor ter dodamo jedilni škrob in nekaj
kapljic mleka. Premešamo. Prilijemo precejeno
mešanico modre frankinje, mleka in vanilje. Dobro
premešamo. Postavimo na ogenj, ko zavre, na
zmernem ognju mešamo še 3 minute. V še vročo
zmes vmešamo žlico masla, da se raztopi. Še vroče
vlijemo v dva pod vodo ohlajena kozarca za rdeče
vino. Pustimo, da se ohladi, in čez noč postavimo v
hladilnik. Okrasimo s stepeno smetano, rozinami,
nastrgano temno čokolado in svežimi listi melise.

Bezgov sirup
Preden naberete cvetje,
se drevesu tri krat opravičite:
Za približno 6 steklenic potrebujemo:
24 cvetov
3 litre vode
3 kg sladkorja
3 citronke
Vodo in sladkor zavremo, ohladimo in v to namočimo
cvetove. Pustimo od 24 do 48 ur, odvisno od
tega, koliko močno aromo želimo. Precedimo,
dodamo citronko in pustimo, da se raztopi. Še
enkrat precedimo. Nalijemo v steklenice in močno
zapremo. Postavimo v temen hladen prostor. Po
istem postopku lahko pripravite sirup iz melise,
mete, kopriv ali sivke.

Recepta je pripravila Annemarie Culleto.

Zagotavljanje zdravstvenega
varstva na prireditvah
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Oglasi
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž,
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na
Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

barve, ki ščitijo vaš dom
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www.chemcolor.si

šalo

di
in spet bo

!
i
l
o
k
o
a
n
dalec

Kmec¡ka zadruga Sevnica

.,

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38
8290 Sevnica
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Tel.:07 81 62 360

Drevnina - 30%
Thuja smaragd za
žive meje 1,10 m
cena 6,19 (tole
lahko daš kot akcija)
Balkonsko cvetje in
enoletnice po
ugodnih cenah

FįßĤqľįÑĽæÅľįĤįídıQďďď

B R E Z P L A Če n
ODVOZ VSE *
BELE TEHNIKE

(POKLIČITE NA telefon 031 28 11 77)
THUJA
SMARAGD (živa meja)
1,10 m po 6,19 EUR
* po dogovoru z Ekipo Stara šola

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.

Vabilo na predavanje

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

AKCIJA

BALKONSKO
CVETJE

- 20%
junij 2016
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Razvedrilo
VICOTEKA
Petje
Jože, zakaj ti vedno stojiš na balkonu,
ko tvoja žena poje?
Zato, da ne bi kdo mislil, da jo tepem.

Tla v dvigalu
Se zaposli blondinka za čistilko v trgovskem
centru.
Šef ji naroči, da mora vsak dan očistiti tudi
tla v dvigalu.
Blondinka vpraša: A to v vsakem nadstropju?

Japonski kreator
Vprašanje: Kako se imenuje najbolj poznan
japonski kreator?
Odgovor: Zašij Sako.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Nihče ne more zares manipulirati z nami,
če mu sami tega ne dovolimo.

Uganka za brihtne glavce
Mamica in hčerke
enak naziv imajo,
naše mamice
pa jih rade v cmoke dajo.

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: IGOR E. BERGANT.
Izžrebani so bili:

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Obleka, ki se suši.
Izžrebanka:

1. nagrada: Alenka Leskovšek, Trnovec 75, 8292 Zabukovje
2. nagrada: Lado Kovač, Gabrijele 47A, 8296 Krmelj
3. nagrada: Saša Hahn, Drožanjska c. 89, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec JUNIJ
1. nagrada: dve dnevni vstopnici za bazen Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: napihljiva žoga, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.6.2016 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Fani Ivanjko, Cesta na bokalce 19, 1125 Ljubljana Vič

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje kraj na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev na sliki stoji na Lovrencu –
			
Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu
Izžrebanka:
Patricija Redenšek, N.H.M. 10, 8290 Sevnica

Oglasi

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
od 4,80 € / m2
barvni

AKCIJE

do 32,85 %

popusta za model DIAMANT

novi model
JUPITER

že od
13,23 € / m2

Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

junij 2016
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Mesto in grad Sevnica,
Festival modre frankinje
T

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

S www.dozivljaj.si
www.kstm.si

Cena: 22 € /osebo (min 35 oseb)

PROGRAM:

Cena vsebuje: stalno vodenje po novem in starem delu
Sevnice, obisk elektrarne, malica in vstopnina Grad z degustacijo vin, domačega kruha, salam in sirov. Za manjše skupine
cene po dogovoru.

•
•
•
•

V

odnik sprejme skupino na dogovorjeni lokaciji. Po prigrizku
sledi ogled zanimivosti novega in starega dela mesta Sevnica. Po ogledu bo sledila malica, nato pa se boste odpravili
na panoramski ogled HE Blanca in ribje steze, ki poteka poleg
nje. Od tu se boste nato odpravili na grad Sevnica, kjer
boste pobližje spoznali Festival modre frankinje,
tradicionalni dogodek, mednarodnega slovesa. Tu
boste imeli degustacijo vin, domačega kruha, salam
in sirov.

sprejem s prigrizkom
ogled mesta Sevnica
pokrajinsko značilna malica
panoramski ogled HE Blanca z ribjo
stezo
• ogled gradu Sevnica
• Festival modre frankinje
(degustacija vin in sevniških
salam)

Za program rabite cca 9 ur, ure in program je možno
prilagoditi.
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