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Intervju
Ivan Pungerčar
Poznamo vas predvsem kot vinogradnika, vendar
ste bili aktivni tudi v številnih društvih, gradbenih
odborih in krajevni skupnosti.
Zgodaj sem postal član Gasilskega društva
Tržišče, 16 let sem bil tudi predsednik, zdaj pa
aktivno sodelujem v veteranski desetini, s katero
se redno udeležujem gasilskih tekmovanj. Sem
tudi lovec, v Lovski družini Tržišče sem bil 16
let gospodar in osem let blagajnik, v Društvu
upokojencev pa sem le aktiven član. Veliko let sem
deloval v Krajevni skupnosti Tržišče, en mandat
sem bil tudi predsednik. Vodil sem gradbene
odbore za gradnjo ceste Tržišče–Malkovec in
Malkovec–Telče in oba gradbena odbora za gradnjo
malkovškega vodovoda. Ker smo včasih vse gradili
z udarniškimi akcijami, je bilo samoumevno, da
sem povsod sodeloval.
Največji pečat pa ste vendarle pustili v Društvu
vinogradnikov Malkovec.
Pred 40 leti se nam je dolenjskim vinogradnikom
uspelo organizirati. Bil sem ustanovni član
dolenjskega in tudi našega domačega društva
vinogradnikov. Cviček je bil od nekdaj znano
vino, v določenem času pa je nekoliko izgubil svoj
ugled. Malkovško društvo sem vodil kar 18 let, v
njem pa sem še zdaj zelo aktiven. Ob ustanovitvi
smo si zadali drzne cilje in vesel sem, da lahko
rečem, da smo jih v celoti dosegli. Cviček je
priznano in zaščiteno vino, znanje vinogradnikov
in kletarjev je na zelo visoki ravni. Navsezadnje pa
je vinogradništvo tudi pomembna gospodarska
panoga.
Verjetno smo z dobrim delom pritegnili
vinogradnike, da se jih je precej vključilo v društvo.
Vedno smo zelo poudarjali izobraževanje, spremljali
napredek in predstavljali tehnološke novosti. V
goste smo vabili najboljše strokovnjake in rezultati
so bili kmalu vidni. Tudi družabnega druženja,
izletov in tekmovanj je veliko. Ljudje se družijo, si
izmenjujejo izkušnje in se drug od drugega učijo.
Tako smo povezali prijetno s koristnim in lahko
rečem, da na Malkovcu pridelujemo dober cviček.
Ivan Pungerčar je starosta malkovških in
dolenjskih vinogradnikov, je soustanovitelj Društva
vinogradnikov Dolenjske in Društva vinogradnikov
Malkovec. Vse svoje življenje je posvetil vinski trti.
Pozna in do podrobnosti obvlada delo v vinogradu
in kleti. Cepi in vzgaja trsne cepljenke, obdeluje več
tisoč trt in v kleti neguje več deset hektolitrov vina.
Za svoje delo in dosežke je prejel številne nagrade
in priznanja, najbolj pa je ponosen na letošnje
priznanje in čast, ko je postal ambasador cvička.
Vse življenje že živite na Malkovcu …
Kmalu bo 83 let, kar sem se rodil v Kompoljci,
kot se po domače reče delu Malkovcu, kjer so
najboljši vinogradi. Tam sem živel do leta 1942, ko
so med vojno Italijani ustrelili očeta in požgali dom.
Mati je ostala sama s štirimi otroki. Življenje se je
popolnoma spremenilo, kot najstarejši sem moral
poprijeti za vsako delo, da smo preživeli vojno.
Preselili smo se na drugi konec Malkovca. Tam
sem si pozneje ustvaril družino in smo si zgradili
tudi dom, kjer živim še zdaj in nikoli nisem pomislil,
da bi odšel z Malkovca.
Kako ste postali vinogradnik?
Leta 1942 sem končal takratno štiriletno osnovno
šolo, potem pa je bilo zaradi vojne šolanja konec.
Po njej sem želel obiskovati nižjo gimnazijo, a so me
leta 1947 sprejeli v Splošno kmetijsko šolo Grm
Novo mesto – smer vinogradništvo in sadjarstvo.
Tam sem si pridobil res dobro podlago za svoje
nadaljnje delo. Po šoli sem v takratni Kmetijski
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zadrugi Tržišče delal v trsnici, nekaj časa pa tudi
v trgovini. Leta 1956 sem prevzel vodenje vinske
kleti na Malkovcu. Vodil sem jo dobrih 30 let, vse
do upokojitve.
Tudi ko nisem bil v službi, sem bil najraje v
vinogradu. Ko je zadruga opustila trsnico, sem jo
odkupil in začel sam cepiti in vzgajati trte. Nekaj
zemlje sva z ženo podedovala, nekaj pa smo je
dokupili, povsod pa so zdaj vinogradi. Večino smo
jih že obnovili, da jih lahko obdelujemo strojno. V
vinogradu je vedno delala vsa družina in najbolj
sem zadovoljen, da poleg sinov zdaj z veseljem
delajo tudi vnuki.

Letos ste dobili naziv ambasador cvička. Kaj vam to
priznanje pomeni in kakšna je vloga ambasadorja?
Moram priznati, da je to zamene izjemna čast
in priznanje. Naloge ambasadorja so predvsem
varovanje ugleda cvička, promocija te pijače,
prenašanje znanja in izkušenj na mlajše generacije.
Vabijo me na številne prireditve, proslave, izlete,
tako da je priložnosti za izpolnjevanje mojega
poslanstva dovolj.
Nekateri imajo predsodek do vina kot alkoholne
pijače.

Veliko občanov spremlja na spletu vremenske Če kdo preveč popije, prav gotovo ni krivo vino,
podatke z Malkovca. Večina pa jih verjetno ne ve, ampak človek sam. Ljudje uživamo vino že več
tisoč let in pozitivni, včasih celo zdravilni učinki
da ste tudi malkovški vremenar.
na človeški organizem so bili velikokrat dokazani.
Vinogradnik je zelo odvisen od vremena. Seveda pa je najpomembnejše, da te učinke
Bolezni trte navadno izbruhnejo ob določenih dosežemo, in sicer z zmernostjo pri pitju. Tako je
vremenskih razmerah. Ko smo se pogovarjali, z vsemi dobrimi stvarmi. Strokovnjaki in tudi sam
kako bi vinogradnike opozarjali na nevarnost sem vedno poudarjal in spodbujal kulturo pitja.
izbruha bolezni, smo ugotovili, da potrebujemo Mislim, da smo na tem področju kar uspešni.
meteorološko postajo. Skromna postaja je
nekoč na Malkovcu že bila. Vremenarji so jo hitro
priskrbeli, veliko let sem jo upravljal popolnoma
ročno, pisal dnevnike in enkrat na dan poročal v
Ljubljano. Zdaj je postaja že več let avtomatizirana,
zbiram le kontrolne podatke in nadziram delovanje
sistema. Z leti je to postalo moj hobi, ki mi je v
veliko veselje. Vsak dan spremljam podatke in sem
se v več letih iz njih kar dobro naučil napovedati
vreme.

Ivan Pungerčar je še trden mož. Vsak dan gre v
vinograd, kjer je vedno obilo dela. Pravi, da mu
zdravje še dobro služi. Mi pa mu želimo, da bi bilo
še dolgo tako.
Gospod Ivan, hvala za pogovor, želimo vam, da bi
še dolgo uživali med svojimi domačimi in nam delili
dragocene nasvete.

Pogovarjal se je: Alojz Povšič

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

Ko l o f o n

V teh vročih dneh si vsakdo vzame nekoliko
več časa zase, spremeni okolje, nekateri
tudi navade, drugi se družijo s prijatelji ali
pa le počivajo. Nekateri si gredo nabirat
energijo v hribe, drugi na morje, v bazene
ali pa se podajo na raziskovanje. Spet
drugi svoje proste dni posvetijo raznim
opravilom doma, na vikendih ali pa pomagajo
prijateljem, znancem.
Kakršnekoli že bodo naše aktivnosti, naj
bodo počitniške radosti sestavljene iz
mozaika neponovljivih trenutkov, takšnih,
ki nam bodo v dneh, ko si jih bomo še kako
želeli ponoviti, prinesli nasmeh na lica, nas

napolnili z energijo. To so trenutki, za katere
se je vredno potruditi. v takšnih za krajši
čas odmislimo in pozabimo na tegobo,
neprijetnost, nepravilnost in krivico.
Kar zares šteje, so smeh, zabava, objemi,
fotografije, trenutki zaupanja, povezanosti
in občutka pripadnosti. To nas gradi, hrani in
nikoli ne mine. To ostaja zapisano v spominih
in je del prehojene poti, za katero lahko
rečemo, da je bila prava, nam je pustila pečat
in nas ohranila v pozitivnem razmišljanju ter
ukrepanju v prihodnje.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Božislava Čož - razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide septembra 2013, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

BAZEN SEVNICA
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00
ZABAVNE ANIMACIJE, ob 16. uri:
torek: IGRE V VODI
cetrtek: ŽIV ŽAV
V

petek: ŠALJIVE SPRETNOSTNE IGRICE V IN OB VODI

AVGUST:
50 % popusta ob
nakupu sezonskih kart

nedelja: IGRE OB VODI

5. 8.
Plavalni tecaj
v

dopoldanske, popoldanske,
družinske, študentske,
sezonske, prenosne karte.
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Občinske strani
Tri nova igrišča z igrali
Preživljanje časa na prostem predvsem v poletnih
dneh nudi veliko možnosti. Občina Sevnica je za
najmlajše v ta namen uredila tri igrišča z igrali,
in sicer na območju parka ob Savi pri Srednji šoli
Sevnica, na območju novega naselja na Drožanjski
Občina Sevnica intenzivno nadaljuje s projektom cesti in v Naselju heroja Maroka.
»Sanacija okolice Gradu Sevnica«. Gre za projekt
celostne ureditve okolice gradu kot osrednjega
kulturno-zgodovinskega spomenika v občini,
skupaj z oskrbnikovo hišo in grajskim parkom.

Ureditve okolice gradu

Igrala na območju Naselja heroja Maroka so v
juliju prišli preizkusiti tudi malčki iz bližnjega Vrtca
Ciciban Sevnica, ki jih je ob tej priložnosti obiskal
V sklopu investicije, katere pogodbeni izvajalec župan Srečko Ocvirk s sodelavci.
je Remont d.d. iz Celja, bo izvedena celovita
rekonstrukcija
zunanjosti
in
notranjosti
oskrbnikove hiše. Z obnovo oskrbnikove hiše, ki je
skupaj z gradom zaščitena kot kulturni spomenik
lokalnega pomena, bo pridobljen prostor za
dodatne vsebine. V samem grajskem parku
bodo urejene povezovalne poti, ki povezujejo
vzhodni in zahodni parkovni plato, poleg videza in
večje urejenosti parka pa pomenijo tudi dodatne
sprehajalne poti za obiskovalce gradu. Prenovljene
V Boštanju se je zaključila ureditev 120-metrskega so tudi kamnite škarpe.
odseka lokalne ceste od krožišča v starem delu
naselja v smeri proti Grahovici in Vrhu.

Prometna
pridobitev v Boštanju

Igrišče z igrali v parku ob Savi

Obisk občin iz tujine

Pogled na novo prometno ureditev

Dela so zajemala širitev vozišča, ureditve
enostranskega pločnika za pešce z javno Pogodbena vrednost projekta znaša 656.600
razsvetljavo in mejnih površin ter zaščito ali evrov, pri čemer je Občina Sevnica z uspešno prijavo
prestavitev komunalnih vodov.
projekta na razpis Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
pridobila 85–odstotno sofinanciranje upravičenih
stroškov projekta. Investitor in izvajalec projekta
ter KŠTM Sevnica kot skrbnik gradu usklajujejo,
da aktualne prireditve in dogodki na gradu tudi v
času izvajanja del potekajo nemoteno.

Občina Sevnica je uspešno sodelovala v okviru
projekta Korak za korakom do pobratenja II. V
sklopu tega je Informacijska pisarna programa
Evropa za državljane organizirala študijski
obisk predstavnikov občin iz tujine v Slovenijo.
Študijskega obiska so se udeležili predstavniki
občin iz Romunije, Črne Gore, Estonije, Finske in
Portugalske, ki so se na svoji poti ustavili tudi v
občini Sevnica. Na Gradu Sevnica je predstavnike
sprejel župan Srečko Ocvirk, sledila pa je
obširnejša predstavitev občine z demografskega
in geografskega ter širšega družbenega vidika.
Predstavniki občin navedenih držav so se ob tem
seznanili z že izvedenimi in aktualnimi projekti,

Z novo pridobitvijo je ustrezno prometno urejen
vstop v naselje ter izboljšana in varnejša raba
mejnih površin tako za pešce kot tudi za krajane,
ki živijo ob cesti.

RAZPIS ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ

Ob obisku

V teku je razpis za podelitev
občinskih priznanj v letu 2013.
Razpis, ki je odprt do 6. septembra 2013,
je v celoti objavljen na spletni strani
www.obcina-sevnica.si.
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Gradbiščna tabla

s poudarkom na investicijah, sofinanciranih iz
različnih skladov – od evropskega regionalnega
sklada,
evropskega
kohezijskega
sklada,
državnih razpisov, programa razvoja podeželja in
čezmejnega sodelovanja. Predstavitvi je sledila
razprava o možnostih čezmejnega sodelovanja in
povezovanja, nato pa še ogled občine na terenu.
Pri tem so si gostje ogledali Lisco in rastlinsko
čistilno napravo, ki je bila zgrajena lani.

Občinske strani
Koncert ob dnevu državnosti

Praznovala je KS Blanca

V prijetnem ambientu atrija sevniškega gradu
je 21. junija potekal slavnostni koncert Godbe
Sevnica v počastitev dneva državnosti. Glasbeno
obarvani dogodek vsako leto v času praznovanja
dneva
državnosti
tradicionalno
organizira
Kulturno društvo Godba Sevnica v sodelovanju
z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica. Slavnostni
koncert je bil letos obogaten z nastopom Okteta
Jurij Dalmatin in podelijo nagrad sevniškega
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo
najboljšim osnovnošolcem na literarnem natečaju
»Moja domovina«. Na natečaju so je sodelovalo 50
učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica. Tretje mesto
je osvojil Žan Seničar, drugo Tim Baumkirher,
najboljše pa je bil ocenjen spis Maje Jakše.

Krajevni praznik je 13. julija obeležila Krajevna
skupnost Blanca. Krajevna skupnost ima svoj
praznik sicer 10. julija, saj se je prav na ta dan v
letu 1945 pouk na tamkajšnji osnovni šoli ponovno
pričel izvajati v slovenskem jeziku. Krajani so se ob
prazniku veselili več pridobitev, ki prispevajo k lepši
urejenosti kraja in večji varnosti v prometu. Občina
Sevnica je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Blanca zaključila izgradnjo pločnika skozi naselje v
skupni dolžini 680 metrov, ob izgradnji pločnika pa
sta bila urejena kanalizacija in vodovod. Izvedena
je bila sanacija ter preplastitev odseka ceste proti
Pokleku ter dokončana sanacija plazu na javni poti
proti Gradcu. V teku so zaključevanja ureditev
ob gradnji HE Blanca. Med investicijami krajevne
skupnosti je obnovljenih nekaj odsekov cest,
olepšana okolica z odrom pri kulturnem domu,
ureditev pokopališča pri sv. Kancijanu in druge.
Otvoritveni trak so prerezali predsednik sveta
KS Blanca Franc Pavlin, župan Srečko Ocvirk in
domačin Aljoša Radej.

O hidroelektrarnah in
čezmejnih projektih
Župan Srečko Ocvirk je skupaj s sodelavci
sprejel predstavnike občine Brdovec in mesta
Zaprešić. Namen delovnega obiska je bila
seznanitev z umeščanjem in gradnjo spremljajoče
infrastrukture ob hidroelektrarnah ter prenos
izkušenj in praks, s katerimi se je lokalna skupnost
srečevala oziroma se še srečuje ob izvedbi tega
velikega projekta.

Delovno srečanje

Od drugih tem je Občina Sevnica predstavila
uspešnost pri črpanju sredstev iz različnih
evropskih skladov in državnih virov, na katerih
temeljijo finančne konstrukcije vseh večjih
projektov sevniške občine v zadnjih letih. Občine
so izrazile interes za sodelovanje v čezmejnih
projektih v prihodnji finančni perspektivi na
različnih vsebinskih področjih. Eden takšnih je
v preteklosti že bil projekt »Remedisanus«, v
katerem sta sodelovala tudi sevniška občina in
mesto Zaprešić. Po predstavitvenem delu na
Gradu Sevnica so si gostje iz Hrvaške ogledali
hidroelektrarno Arto-Blanca.

Godba Sevnica

V spremljevalnem programu je sodelovala
tudi skupina mažoret Društva TRG Sevnica,
ki je poskrbela za prijeten sprejem gostov na
slavnostni dogodek.

Ob prerezu traku

Koncert je bil zelo dobro obiskan

Slavnostni govornik je bil Martin Novšak,
predsednik upravnega odbora Gospodarske
zbornice Slovenije, območne gospodarske zbornice
Posavje. »Vsi, ki sprejemamo odgovornost in s
svojimi odločitvami vplivamo na nadaljnji razvoj,
se moramo zavedati, da je ohranjanje ekonomske
suverenosti temelj državne suverenosti,« je bila
ena od osrednjih in poudarjenih misli slavnostnega
govornika. Zbrane je nagovoril tudi župan Občine
Sevnica Srečko Ocvirk.
Foto: Rok Petančič

Prerezu traku je sledila slovesnost s podelitvijo
krajevnih priznanj. Zbrane sta uvodoma nagovorila
predsednik sveta Krajevne skupnosti Blanca
Franc Pavlin in župan Srečko Ocvirk, ki sta v
nadaljevanju skupaj podelila priznanja. Prejemnika
plakete sta postala podjetje Plastoform Blanca
d.o.o. s sedežem v Kladju nad Blanco in Jožef
Vidmar iz Čanja. Javno pohvalo so prejeli Ivan Mirt
iz Kladja nad Blanco, Andrej Budna iz Podgorja in
Bojan Zapušek s Pokleka nad Blanco. Za dobro
sodelovanje z Občino Sevnica in občinsko upravo je
predsednik sveta KS Blanca Franc Pavlin pohvalo
izročil tudi županu Srečku Ocvirku. Oba sta v svojih
nagovorih poudarila dobro sodelovanje za dosego
skupnih ciljev in projektov, ki so že bili uspešno
izvedeni oziroma so načrtovani v prihodnje.

Pet let od nesreče
pri HE Blanca

Tretjega julija, ob peti obletnici tragične nesreče
pri hidroelektrarni Blanca, se je spominu na
preminule poklonilo tudi vodstvo Občine Sevnica
ter svojci, predstavniki krajevnih skupnosti,
različnih organizacij in drugi posamezniki.

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO
(odprto širokopasovno omrežje)
Izgradnja hišnih priključkov (RNO) na optično omrežje
v občini Sevnica se nadaljuje.
Na objektih je vgrajenih preko 100 omaric OŠO,
od tega je koriščenje optičnega omrežja
že omogočeno 450 uporabnikom.
Način pridobitve možnosti priklopa na OŠO:
Sklene se pogodba med naročnikom in
koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o.
(pogodbo vam ponudi izvajalec GVO d.o.o.)
Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o.
opravi izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.
Naročnik izmed treh ponudnikov
(Kabelska televizija Sevnica, Siol in Amis)
izbere ponudnika in z njim
sklene naročniško razmerje.
V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja in
potrditvi o možnosti priklopa
s strani GVO d.o.o. sledi priklop na optično omrežje.
Informacije – GVO d.o.o.
Za področje KS Sevnica, Blanca in Zabukovje:

matejko.resnik@telekom.si / 031 227 594

Za področje KS Loka pri Zidanem Mostu in Boštanj:

Dobitniki priznanj KS Blanca

Kulturni program so oblikovali člani Godbe Blanški
vinogradniki, Ljudski pevci Blanca, Kvartet Jarica
in člani Društva harmonikarjev Povše, program
kulturnega praznika pa je povezovala Alenka
Černelič Krošelj. V sklopu celodnevnega dogajanja
je na Blanci potekalo gasilsko tekmovanje –
Memorial Lada Mešička. Med skupno 13 ekipami
sta bili tako v ženski kot moški konkurenci najboljši
V spomin na preminule so zbrani položili cvetje in ekipi s Pokleka nad Blanco. V večernih urah je
prižgali sveče, priložnostni program pa so izvedli sledila gasilska vrtna veselica.
učenci Glasbene šole Sevnica.

josip.ivanisevic@telekom.si / 041 774 967

Za področje KS Studenec, Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž:

sebastjan.spec@telekom.si / 031 769 604
Informacije – Občina Sevnica
Bojan Kostevc (vodja projekta OŠO)
bojan.kostevc@obcina-sevnica.si / 051 348 039

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Blagoslov kipa Lurške Marije
v Rožnem Dolu

Aktiviraj se!
Pridruži se!

Poletno dogajanje v
Stari šoli Sevnica

Na poti proti vasici Čanje na desni strani potoka
malo navkreber stoji čudovita skalna votlina s
studenčkom, streljaj stran pa pravo vodno zajetje,
iz katerega teče po žlebih hladna voda. Kraj, kjer
so postavili kip Lurške Marije, se je ponujal kar
sam. Blagoslova kipa in svete maše, ki jo je daroval
župnik Vinko Štrucelj, se nas je udeležilo približno
150, vsi pa smo bili presenečeni nad lepoto
kraja. Ko je iz mladih grl pevk Dekliškega pevskega
zbora sv. Antona puščavnika z imenom Kresničke
zazvenela pesem Lurške Marije Zvonovi zvonijo,
se nam je naježila koža.

V svoje vrste vabimo vse inovativne, kreativne
ali le zdolgočasene, da se vključite v različne,
brezplačne dejavnosti Socialnega inkubatorja
Posavja v Sevnici, na Prvomajski ulici 15, v
bazenskem objektu. V inkubatorju bodo potekale
Poslovne urice, brezplačni nasveti, kako uresničiti
svojo poslovno idejo ali ustanoviti podjetje, tam
bo Informacijska točka socialnega podjetništva,
Infotočka EVS in Youth in Action. Vabimo vas, da
se pridružite tudi Timu lokalnih kreatorjev, ki bodo
odpravljali lokalne težave in ponujali inovativne,
sodobne rešitve. Lahko pa le pridete na klepet in
izmenjavo mnenj s somišljeniki za mizo Coworking
ali se udeležite zanimivih delavnic in predavanj.

Julija smo bili v Stari šoli kljub vročini zelo aktivni.
Organizirali smo delavnico za naše najmlajše, kjer
so lahko pod mentorstvom deklet EVS ustvarjali
in gradili iz legokock. Organizirana je bila tudi
kreativna dobrodelna akcija izdelave zapestnic
prijateljstva v naravoslovni učilnici OŠ Sava
Kladnika, v sodelovanju z Zeleno Sevnico. Vsak
udeleženec si je lahko izdelal svojo zapestnico.
Druge ustvarjene zapestnice na delavnici pa
se prodajajo v Stari šoli (Sevnica in Krško). Del
izkupička od njihove prodaje bomo namenili
Društvu za zaščito živali Posavje.

Na podobicah, ki smo jih dobili v spomin na ta
dan, je zapisano: »Ko veliki obmolknejo, govori
narava, neprecenljiva je njena govorica.« Res je
ttudi, kar so povedali na koncu: »To je čudovito
mesto za umiritev, molitev, za prošnje in zahvale,
za meditacijo in ob poslušanju petja ptic in
žuborenju potoka za premišljevanje o lepoti
narave in življenja. Namenjeno je današnjemu
preobremenjenemu človeku, vernim in nevernim,
žalostnim in veselim, zdravim in bolnim, družinam
in posameznikom, ki bi radi počastili Marijo ali si
polepšali dan, tistim, ki želijo kaj narediti za dušo in
telo, ki si želijo razbremeniti polno glavo. Na tako
čudovitem kraju se ti glava napolni s pozitivnimi
mislimi in v duši zavlada mir.«

Ker pa je poletne dneve najlepše preživeti v
naravi, na vrtu, v gozdu, ob vodi, smo odprli vrata
naravoslovne učilnice. Tudi v središču Sevnice
imamo lepo zeleno oazo, ki občanom omogoča
stik z naravo. Zavod KNOF, so. p., je v sklopu
projekta Zelena Sevnica prevzel skrb za odpiranje
naravoslovne učilnice pred OŠ Sava Kladnika
Sevnica dvakrat v tednu. Vrata odpiramo vsak
torek in četrtek ob 18. uri in poskrbimo za red in
čistočo ter zalijemo cvetlično gredo.

Veseli smo, da v vrt prihaja čedalje več
obiskovalcev, starejših občanov, mladih staršev
z otroki in naključni mimoidoči. Za zainteresirane
pripravljamo
različno
vsebino,
delavnice,
pogovorne teme, hold up lokalnih kreatorjev.
Čeprav je poletje
čas
počitka,
n a s t a j a j o
ustvarjalne idej
ves čas.
Obiščite nas!

Vir: KNOF Sevnica

Vzemite si čas in obiščite ta čudoviti kraj. Ko ga
boste enkrat obiskali, se boste vanj vračali vedno
znova.

Manca Kozinc
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Vesela novica v Zavodu KNOF, so. p., pa je tudi
nova pridobitev. Trgovina Stara šola bo dobila novo
poslovalnico, in sicer bo septembra odprla vrata
tudi v Trbovljah. Prostor je že odobren in pripraven,
zato vse poteka zelo intenzivno. V poslovalnicah v
Krškem in Sevnici pa nas obiščite in si privoščite
knjigo za poletno branje po smešno nizkih cenah.
Razveselimo pa vas lahko tudi s čedalje pestrejšo
ponudbo izdelkov (igrač, vozičkov, sedežev, oblačil
…) za vaše najmlajše.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega socialnega sklada, poteka pa v sklopu
Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete:
Enakost možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti, 4.1 prednostne
usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti.

Vir: KNOF Sevnica

Oglasi
www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Turizem, TZOS
Namig za premik
Obiščite Sevnico, zakladnico doživetij
Vabljeni.
Ko boste enkrat prišli, se boste radi vračali.
Sevniško občino obiskujejo gosti zaradi neokrnjene
narave,
kulturnozgodovinskih
znamenitosti,
gostinske ponudbe in gostoljubnih domačinov.
Prav ti so za turizem zelo pomembni, saj s svojimi
društvi in skupinami pripravljajo številne prireditve,
te pa pripomorejo k ustvarjanju sproščujočega in
poživljajočega prostora, kar se dopolnjuje z vedno
novo ponudbo v naši občini.

Poletne, dobrodelne,
zbiralne akcije Stare šole
Ekipa Stare šole je zbirala tudi igrače za bolne
otroke. Vse se je začelo že aprila v sklopu
mestnega sejma v Kostanjevici. Pridno ste nam
jih prinašali, zato smo jih zbrali kar veliko. S
partnerjem pri projektu, Zavodom Otok, smo v
torek, 9. julija, igrače predali direktorju bolnišnice
Brežice Draženu Levojeviću in osebju otoškega
oddelka, s čimer smo razveselili otroke, ki so tam
na okrevanju. Zdaj si bodo lahko z njimi krajšali
dneve. Iskrena hvala.

Zeleni nasveti
Dan si lahko polepšate s šopkom domačega
cvetja. V poletnem času ne manjka hortenzij,
raznih poleti cvetočih čebulnic, dalij, trajnic in
grmovnic. Namesto vaze uporabite vrč, lonec ali
drugo posodo in jo napolnite z vodo.
Cvetje bo precej obstojnejše, če ga boste porezali
v večernih urah ali zgodaj zjutraj. Dele pecljev, ki
segajo v vodo, je treba očistiti in odstraniti liste.

Opisne table ob turističnih zanimivostih

Širša okolica Sevnice omogoča čudovite
doživljajske izlete in piknike, pohodništvo,
kolesarjenje in ribolov ob akumulacijskih jezerih.
S kolesi se lahko odpravite po pomirjajočih in
sproščujočih sedmih poteh, ki so opisane na
kolesarskem vodniku, predstavljene pa so tudi
zanimive točke ob teh poteh. Med drugimi je
zanimivo kolesarjenje po obronkih velikega gozda
Jatne, kjer lahko spoznate preproste gostoljubne
domačine, ki živijo v sožitju z naravo.
Lepe trenutke boste preživeli tudi na Lisci, ki je
najvišja razgledna točka ter znani planinski in
izletniški cilj. Zelo je mikavna tudi za drugačne
ljubitelje višin, zmajarje in jadralne padalce.
Pozimi, odeta v snežno belino, pa vabi tudi na
zimske radosti na vrh in niže na Okroglice.
Sevniško občino je narava obdarila z dvema
avtohtonima rastiščema cvetja. Nad Boštanjem
se razrašča znamenita azaleja (Rhododendron
luteum), ki cveti spomladi in je botanična redkost
Evrope. Na Lovrencu nad Okroglicami pa je veliko
rastišče encijana (Cluzijev sirištar), ki s svojo
kraljevsko modrino odene okoliške travnike.
Stare zgodbe pri nas v svoji mistični spokojnosti
pripovedujejo številne cerkve, kamor pride veliko
romarjev.
Arhitektura srednjeveškega sevniškega gradu
je nema priča o preživelih obdobjih, zdaj pa vam
ponuja tudi možnost različnih porok. Tudi na
prostem, v lepo urejenem grajskem parku, ki ga
urejajo.

V trgovinah Stara pola pa še vedno poteka akcija
zbiranja računalnikov in monitorjev, ki jih zavod
Knof, so. p., potrebuje za izpeljavo brezplačnih
delavnic in opremo prostora coworkinga, tečaja
računalništva za starejše in drugih projektov.
Zato vas prosimo in vabimo, da nam svoje stare Preden šopek postavite v vodo, vedno porežite
računalnike in zaslone podarite in jih prinesete v spodnji del pecljev. To naredite z ostrim nožem ali
katerokoli trgovino Stare šole.
škarjami. Pred sestavljanjem šopkov naj bo cvetje
vsaj nekaj ur v vodi.

Vir: KNOF Sevnica

Trg svobode 10
8290 Sevnica

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

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada, poteka pa v
sklopu Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojne
prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje
socialne vključenosti, 4.1 prednostne usmeritve
Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne
vključenosti.

Vir: KNOF Sevnica

Doživite
turistično ponudbo
sevniškega gradu
ali degustacijo
vin in salam pri gospodarju.
Lahko prenočite ali pa imate izlet
in za to ste še nagrajeni!!!
Sporočite nam kdaj pridete in kuponi z
nagrado vas bodo čakali pri ponudniku.

Več informacij poiščite na spletni strani
www.dozivljaj.si in 07/81 65 462

Posebnosti gostinskih ponudnikov

Za gurmanske užitke poskrbijo vsak po svoje v
vsaki vasi, zato vas vabimo, da se prepričate o
kakovosti združevanja naših naravnih danosti v
harmonijo najboljših občutij in doživetij.
Vabljeni! »Ko boste enkrat prišli, se boste radi
vračali.«

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Turizem, TZOS
Glavna gradbena dela je izvedel Milan Stopar s
svojo ekipo, veliko ur prostovoljnega dela pa so
poleg ključarjev opravili še posamezni domačini
in več članov Planinskega društva Lisca Sevnica,
ki se jim še posebej zahvaljujemo za pomoč pri
ureditvi klopi in okolice ter pri čiščenju notranjosti
cerkve. Posebna zahvala gre gospodinjam, ki so
poskrbele za prehrano, ter vsem ostalim, ki so
kakorkoli pomagali, zlasti pa še enkrat tistim, ki so
bodisi kot darovalci mesnih dobrot ali kot kupci leteh sodelovali na dosedanjih licitacijah. Vsi skupaj
na svoj način pomagamo skrbeti za ohranjanje
kulturne dediščine in stvaritev naših prednikov za
naše zanamce.

Cerkev sv. Jošta pod Lisco
v sijoči preobleki
Obnovljena zunanjost cerkve
sv. Jošta pod Lisco
S sredstvi, v pretežni meri zbranimi s pomočjo
tradicionalne lisictacije krač na pustno nedeljo,
obnovili še zunanjost cerkvice sv. Jošta župnije
Razbor pod vrhom Lisce.

Matej Imperl

Ena od novih miz s klopmi pri sv. Joštu

Kot številne, zlasti manjše podeželske cerkve,
je tudi sv. Jošt načenjal zob časa in domačini
skupaj z župnijo Razbor smo se že pred poldrugim
desetletjem lotili obnove, in sicer tudi tako,
da smo sredstva za obnovo zbirali z obuditvijo
običaja licitacije krač in salam, kar je bila pri tej
cerkvi navada že od nekdaj, zadnjih šestnajst
let pa poteka na pustno nedeljo. Do letos smo
sanirali in obnovili streho, notranjost, kipce in
okna cerkve, v letošnjem maju in juniju pa se je
v vrednosti nekaj manj kot 10.000 € uredila tudi
zunanja fasada cerkve. Kot ključar te cerkve je
bil glavni organizator del Dani Vidic, ki je z Radom
Vidmarjem ter še nekaterimi domačini s traktorji k
nedostopni cerkvi zvozil ves material, vodo, pesek,
gradbeni oder in vse ostalo, potrebno za obnovo.
Najprej je bilo potrebno sanirati kolovozno pot
do cerkve, da je bila sploh prevozna za traktorje.

sv. Jošt med obnovo

Prenovljena zunanja podoba sv. Jošta pod Lisco (v juniju)

V mesecu juniju smo po več kot enem mesecu
zaključili obnovitvena dela na fasadi cerkve sv.
Jošta pod vrhom Lisce, ki je poleg župnijske cerkve
in še dveh podružničnih cerkva na Lovrencu in v
Kremenu nad Henino ena od štirih cerkva župnije
Razbor pod Lisco.

Člani PD Lisca Sevnica na delovni akciji
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Kultura
Keltske melodije

MePZ LISCA na Lošinju

Glasbeni večer z Vokalno skupino Amabile

Člani Mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica
smo se v drugi polovici junija odpravili na
tradicionalni podaljšani dopust za konec tedna
na Mali Lošinj. Štiridnevni oddih s kopanjem
v prijetnem zalivu Čikat skupaj z nekaterimi
družinskimi člani smo pevci v večernih urah
popestrili s pevskim gostovanjem v hotelih Helios
in Bellevue neposredno ob zalivu. Občinstvo,
dopustniki različne narodnosti, je bilo nad
nastopom našega pevskega zbora navdušeno, saj
so z bučnim aplavzom zahtevali pevski dodatek.
Tako so v poletni večer zadonele slovenske
narodne, ljudske pa tudi umetne pesmi s pridihom
naše slovenske zavesti. Hvala vsem, ki ste nam
oddih in gostovanje na Malem Lošinju omogočili
oziroma kakorkoli pripomogli, da smo se imeli
lepo.

V petek, 28. junija, je bil med zidovi polne Lutrovske
kleti, v sklopu prireditev Sevniško grajsko poletje
2013, koncert keltskih in angleških pesmi z
naslovom Keltske melodije. Vokalna skupina
Amabile, ki jo sestavljajo Nina Božjak Lipovšek,
Lucija Markošek, Nataša Mervič, Klavdija Novšak,
je ob spremljavi Benjamina Lipovška predstavila
številne znane irsko-angleške melodije. Odzvanjale
so Danny Boy, Over the rainbow, Scarborough
Fair, priredbe irske pevke Enye in veliko drugih.

Vokalna skupina Amabile med freskami Lutrovske kleti

Nastop v hotelu Helios

Meditacija s šamanskimi
bobni na sevniškem gradu
Zvok bobna prebudi v nas poznavanje starodavnih
bajk in pripovedk o Indijancih, šamanih in drugih
ljudstvih, ki so dihali z Materjo Zemljo. Po duhovnih
vodnikih in pomočnikih nam odpre vrata v svet, ki
mu vladata harmonija in usklajenost z ritmi narave
in celotnega stvarstva. Onstran časa in prostora
prebuja zavedanje o povezanosti ljudi, živali, rastlin
in okolja.

V četrtek, 18. julija, se je grajski atrij spremenil
v prostor meditacije s šamanskimi bobni. Za
vse obiskovalce so eno uro s šamanskimi bobni
različnih dimenzij bobnali Urška Korun, Nina
Dolinšek in Zoran Zavor. V ritmu šamanskega
bobna smo doživeli nepozabno potovanje v svet
prvobitnih zvokov Matere Zemlje.

Prav posebno vzdušje je s svojim igranjem
tradicionalnih keltskih skladb pričaral godalni
kvartet Ad Libitum. Večer je povezovala Jekla Bec
in z opisi keltske zgodovine in kratkimi prevodi Naš namen je ohranjati lepo slovensko pesem in
pesmi popestrila večer.
se s petjem ljudske, narodne in umetne zborovske
glasbe med seboj združevati in pomagati ter ta
pozitivni del duha, ki ga med seboj ustvarjamo,
deliti tudi s poslušalci. Zato jeseni lepo povabljeni
tudi novi člani, da bomo skupaj polepšali še kakšno
prireditev.

B. K.

Godalni kvartet Ad Libitum

www.ajdovski-gradec.com

Meditacije se lahko v grajskem atriju spet udeležite
v četrtek, 22. avgusta, ob 19. uri. Lepo povabljeni!

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

To je bil nekoliko drugačen projekt, poln glasbe,
sklenil pa se je s pogostitvijo v grajski vinoteki.
Dobri odzivi in zadovoljni obrazi občinstva pa
izražajo željo po novih srečanjih.

SPONZOR

N. B. Lipovšek

foto: Rok Petančič
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Kultura
Slovesno obeležili
175. obletnico rojstva
Antona Umeka – Okiškega
V rojstnem kraju Okič je
15. junija 2013 potekala
slavnostna prireditev v
spomin okiškega rojaka,
pesnika,
pisatelja,
urednika in profesorja
Antona Umeka – Okiškega.
Raziskovanja
njegovega
življenja in del so prinesla
nova odkritja – ohranjene
originalne rokopise ter
ugotovitev, da si je v
Celovcu ustvaril družino.
»Anton Umek iz Okiča je v svojem času veljal za
enega največjih slovenskih literarnih talentov.
Njegova pesniška zapuščina je ostala na
Koroškem skozi več generacij v privatni lasti,
sedaj je dostopna v deželnem arhivu v Celovcu
za raziskovalne namene«, so v posvetilu zapisali
Dr. Wilhelm Wadl, direktor deželnega arhiva v
Celovcu ter Helfried Sila in Martha Peternell iz
Avstrije, katerim smo zelo hvaležni za odlično
sodelovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

2013
Sreda, 7. avgusta 2013, ob 20. uri
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:

Radogost – Stoparjev gost kulturni večer v zbirki Ogled
avtorja Rudija Stoparja

Gost: HOMMAGE: SIGMUND COLNAR - ŽIGA – kipar,
Sevnica (1890 - 1969)
Kulturni program v grajski kapeli: Ljudske pevske
Solzice iz Budne vasi.
Sponzorja večera: Pekarna Kruhek. Razstava bo na
ogled do vključno 1. septembra 2013 v odpiralnem
času gradu. Vstop prost!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

Nedelja, 18. avgusta 2013, ob 20. uri
v atriju gradu Sevnica:

Vito Marenče Flamenco Duo

Vito Marence & Ana Pandur

Četrtek, 22. avgusta 2013, ob 19. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Meditacija s šamanskimi bobni
Zvok bobna v nas prebudi znanje starodavnih bajk in
pripovedk o Indijancih, šamanih in drugih ljudstvih, ki
so dihali z Materjo Zemljo. Prek duhovnih vodnikov
in pomočnikov nam odpre vrata v svet, ki mu vladata
harmonija in usklajenost z ritmi narave in celotnega
stvarstva. Onstran časa in prostora prebuja zavedanje
o povezanosti ljudi, živali, rastlin in okolja.
Za vas bomo eno uro neprestano bobnali Urška Korun,
Nina Dolinšek in Zoran Zavor, s šamanskimi bobni
različnih dimenzij. Skozi ritem šamanskega bobna
boste doživeli nepozabno potovanje v svet prvobitnih
zvokov Matere zemlje.
Meditacija traja eno uro. Za meditacijo so prostovoljni
prispevki. Na meditacijo ste vabljeni vsi, ki vas zanima
in privlači zvok šamanskega bobna.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo na:
pesem.duse@gmail.com, 040 155 929 (Urška)
Org.: Društvo Pesem duše, www.pesem-duse.com

Petek, 30. avgusta 2013, ob 20.00
v atriju Gradu Sevnica:

KATRINAS - akustični koncert
ob spremljavi klavirja

Dela Antona Umeka – Okiškega so obiskovalcem
podali okiški recitatorji ob čudoviti spremljavi citer
in kitare. Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji so
kot posebnost zapeli pesnikovo uglasbeno pesem
Mornarska, z zvoki lovskih fanfar so zadoneli lovski
rogisti iz Škocjana. Sevniški župan Srečko Ocvirk
je v govoru poudaril veliko ustvarjalnost Antona
Umeka – Okiškega, pomembnost lastne identitete
ter ohranjanja spomina kot vodilo za prihodnost.

Vabimo vas v Knjižnico Sevnica na ogled razstave
s prikazanimi rokopisi in listinami, ki so se ob tem
spominskem obeležju prvič pojavili v slovenskem
prostoru.

Vito Marenče (kitara) in Ana Pandur (ples) sta edina
profesionalna ustvarjalca flamenka v Sloveniji, ki skupaj
ustvarjata novo, avtentično in avtorsko interpretacijo
flamenka. Njun program temelji na avtorskem plesu
in glasbi, ki je zasidrana v tradicionalnem flamenku,
sloni na njegovih primarnih in unikatnih elementih, ki
jih sestavljajo kitara, ples, ploskanje, vokal, vse to pa
združujeta z jazzovsko improvizacijo, indijsko klasično
ritmiko, balkanskim in arabskim melosom ter elementi
sodobnega plesa.

Katrinas sestavljajo Katarina Habe, Sanja Mlinar
Marin in Neža Drobnič Bogataj. Vsa tri dekleta imajo
za seboj solistično glasbeno kariero, ki pa so jo v želji
po kvalitetnem večglasnem petju spletle v skupno
glasbeno zgodbo. V medijskem prostoru se pojavljajo
predvsem na večjih koncertih in festivalih (EMA,
Cena vstopnice v predprodaji (od 9. 8.) v TA Doživljaj: 5 EUR. Slovenska popevka…), kjer so prejele že več nagrad
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred začetkom): 7 za svojo avtorsko glasbo. Pri ustvarjanju sodelujejo z
EUR. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Rokom Golobom, enim izmed vidnejših akademsko
Alberta Felicijana.
izobraženih skladateljev mlajše generacije, ki deluje
Org.: KŠTM Sevnica.
tako na klasičnem kot na zabavnem glasbenem
področju doma in v tujini. Posnele so pet zgoščenk.
Koncertirajo z različnimi zasedbami, od bolj „intimnih“
koncertov ob spremljavi pianista ali kitarista, do bolj
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
energičnih nastopov z bendom, pogosteje pa tudi z
Koordinator festivala
big-bendom, simfoničnim ali pihalnim orkestrom.
Sevniško grajsko poletje 2013 je KŠTM Sevnica.
Cena vstopnice v predprodaji (od 23. 8.) v TA Doživljaj: 8 EUR.
Izvedbo festivala pa finančno podpira in omogoča
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred začetkom): 10
Občina Sevnica.

Kontakt: Rok Petančič
tel. 07 81 61 075 / 051 680 289,
e-pošta: grad.sevnica@kstm.si
Več informacij o prireditvah na:
www.grad-sevnica.com

Generalni sponzor: HESS
Hidroelektrarne na spodnji Savi

EUR. V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturni
dvorani Sevnica.
Org.: KŠTM Sevnica.

www.grad-sevnica.com

Tatjana Žužek
Ivan Cajner
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 3.8.

Tekmovanje gasilskih enot v veslanju na reki Savi

pri mostu HE Vrhovo

Org.: Prostovoljno gasilsko društvo Loka

vrt
pri gasilskem domu Loka

Org.: Prostovoljno gasilsko društvo Loka

Trgovina Stara šola

Org.: Zavod KNOF so.p., projekt Stara šola v
sodelovanju z EVS prostovoljkami.

sobota, 3.8.
sobota, 3.8.,
ob 9.30

Družabno srečanje z ognjemetom
130-obletnica delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Loka,
gasilska veselica z ansamblom Fantje izpod Lisce, ognjemet
Ulični butik
Sprehodite se mimo in pridite "pofirbcat" veliko izbiro izdelkov

sobota, 3.8.,
ob 19.00

Gasilska veselica z Ansamblom Toneta Rusa

Športni park Tržišče

Org.: PGD Tržišče;
Info.: Janez Pungerčar, 041/642-256

od ponedeljka, 5.8.
do petka, 9.8.

Potepanje po slovenskih gorah
Potepali se bomo po raznih hribih in gorah po Sloveniji. Cena izleta
bo odvisna od lokacije pohoda.

Razni hribi
po Sloveniji

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica;
Info.: Grega Valič, 041/261-870

ponedeljek, 5.8.,
ob 13.00

Izpit iz prve pomoči

Učilnica
OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Socialni inkubator KNOF
Posavja, baze Sevnica

Org.: Zavod KNOF so.p.,
projekt Znanje za zaposlovanje

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

Športni park Krmelj

Org.: Društvo Knap'n'fest

sreda, 7.8.,
ob 10.00
sreda, 7.8.,
ob 20.00
sobota, 10.8.,
od 9.00
sobota, 10.08.,
ob 9.00
sobota, 10. 8.,
ob 20.00

Poslovne urice
Za pogovor najava zadravka@insert.si , 041/640-328.
Sevniško grajsko poletje 2013:
Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer
Gost: Hommage: Sigmund Colnar – Žiga, kipar, Sevnica (1890 - 1969)
Kulturni program v grajski kapeli: Ljudske pevske Solzice iz Budne vasi.
Sponzor večera: Pekarna Kruhek.
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Knap'n'fest
Spominski pohod Malkovec
V spomin na dogodke leta 1942 na Malkovcu krajevni odbor ZZB za
vrednote NOV pripravlja pohod po poteh in skrivnih gozdnih stezicah
tedanjih borcev za svobodo.
Vrtna veselica z ansamblom Veseli Dolenjci
Popoldan: gasilsko tekmovanje za Pokal Šmarčne 2013 - Tomos

Zbiranje:
pri Leničevih,
Malkovec
Šmarčna

Org.: VS in GE Šmarčna

četrtek, 15. 8.,
ob 9.00

Poletni športni vikendi – turnir v malem nogometu

igrišče pri
Športnem domu Sevnica

Org.: KMN Sevnica, ŠKS; Info.: Tomaž Blatnik,
040/518-993, kmn.sevnica@gmail.com

od četrtka, 15.8
do nedelje, 1.9.,
od 16.00

Piknik pečene koruze

Vinotoč Žnidaršič
Hudo Brezje

Org.: Tone Žnidaršič;
Info.: 041/500-968

Bar Dile

Org.: Miran Štojs;
Info.: 041/720-248

Zbiranje:
AP Sevnica

Org.: Turizem Toni;
Info.: Toni, 031/643-338

pred Športnim domom
Sevnica

Org.: Miran Štojs;
Info.: 041/720-248

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
7. Kitarijada
Modre zvezde, Samorastniki, Svit, X-Ray, B.B. Thing, Živel je mož
Izlet:
sobota, 17. 8.
Belgrade Beer Fest
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
sobota, 17. 8.,
7. Kitarijada
ob 19.00
Morg, Kitarzani, Liquf, Patina, Adi Smolar, The Drinkers, Makadam s.p.
Sevniško grajsko poletje 2013:
nedelja, 18.8.,
Vito Marenče Flamenco Duo
ob 20.00
Cena vstopnice v predprodaji (od 9. 8.) v TA Doživljaj: 5 EUR.
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred začetkom): 7 EUR.
Kolonija za osnovnošolce
od ponedeljka, 19.8.
Namenjena je osnovnošolcem, ki si želijo preživeti počitnice ob
do ponedeljka, 26.8.
morju. Cena: 102 €
sreda, 21.8.,
Krvodajalska akcija
7.00 - 13.00
Ne oklevajte in pridite, nekdo vam bo hvaležen.
četrtek, 22.8.,
Krvodajalska akcija
7.00 - 13.00
Ne oklevajte in pridite, nekdo vam bo hvaležen.
Sevniško grajsko poletje 2013:
Meditacija s šamanskimi bobni
četrtek, 22.08.,
Za vas bomo eno uro neprestano bobnali Urška Korun, Nina
ob 19.00
Dolinšek in Zoran Zavor, s šamanskimi bobni različnih dimenzij.
Meditacija traja eno uro. Za meditacijo so prostovoljni prispevki.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.
petek, 16.8.,
ob 20.45

petek, 23.8.,
ob 16.00
petek, 23.8.,
ob 19.00
nedelja, 25.8.,
ob 10.00
ponedeljek, 26.8.,
7.00 – 13.00
ponedeljek, 26.8.,
ob 16.00
petek, 30.8.,
ob 20.00
sobota, 31.8.,
ob 5.00
sobota, 31.8.,
ob 9.00
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Lovrekov memorial – spominski rokometni turnir
EVS Mednarodni kulturni večer
Predstavitev evropskih držav: Romunija, Francija in Španija
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
22. Skok na Lisco
Najboljši tekmovalci v posameznih kategorijah prejmejo medalje in
pokale. Cena: 15 €
Krvodajalska akcija
Ne oklevajte in pridite, nekdo vam bo hvaležen.
Tečaj CPP
Sevniško grajsko poletje 2013:
Katrinas - akustični koncert ob spremljavi klavirja
Cena vstopnice v predprodaji (od 23. 8.) v TA Doživljaj: 8 EUR.
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred začetkom): 10 EUR.
Izlet:
Dnevno nočni Gardaland
Košarkarski turnir je za mlajše kadete U15.
Sodelujoče ekipe: KK Dražena Petroviča ŠIBENIK, KK Union Olimpija
LJUBLJANA, KK Cibona ZAGREB, KK Krka NOVO MESTO in
maskota Eurobasketa LIPKO, ambasador košarke Peter Vilfan...

Grad Sevnica, atrij
KŠTM Sevnica;
(v primeru slabega vremena: Org.:
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si
v dvorani Alberta Felicijana)
Mladinsko zdravilišče in
letovišče Debeli Rtič

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica in
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica in
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

Grad Sevnica,
atrij

Org.: Društvo Pesem duše;
Info.: Urška, 040/155-929,
www.pesem-duse.com

Športna dvorana
Sevnica

Org.: Rokometni klub Sevnica

Bar Dile

Org.: prostovoljke EVS iz društva KNOF

Zbiranje:
Športni dom Sevnica

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica

OŠ Krmelj

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica in
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

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

Grad Sevnica, atrij
KŠTM Sevnica;
(v primeru slabega vremena: Org.:
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si
Kulturna dvorana Sevnica)
Zbiranje: AP Sevnica

Org.: Turizem Toni;
Info.: Toni, 031/643-338

Športni dom Sevnica

Org.: Sava avto d.o.o., Sevnica z Košarkarsko
zvezo Slovenije.

Koledar prireditev
Vsak torek in četrtek, ob 18.00

BAZEN SEVNICA
Vsak torek, ob 16.00;
Zabavne animacije na Bazenu Sevnica: igre v vodi;
Org.: KŠTM Sevnica

Vsak četrtek, ob 16.00;
Zabavne animacije na Bazenu Sevnica: živ žav;
Org.: KŠTM Sevnica

Vsak petek, ob 16.00;
Zabavne animacije na Bazenu Sevnica: šaljive igrice v in ob vodi;
Org.: KŠTM Sevnica

Vsako nedeljo, ob 16.00;
Zabavne animacije na Bazenu Sevnica: igre ob vodi;

Odprta vrata naravoslovne učilnice

Poletne dneve je najlepše preživeti v naravi, na vrtu, v gozdu, ob vodi,… Tudi v središču Sevnice imamo lepo
zeleno oazo, ki občanom nudi stik z naravo. Za zainteresirane pripravljamo različne vsebine, delavnice,
pogovorne teme, hold up lokalnih kreatorjev.
Obiščite nas v naravoslovni učilnici pred Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in se prepričajte.
Org.: Zavod KNOF so.p., projekt Zelena Sevnica

vsako sredo od 9.00 do 14.00

Coworking

je sodoben način dela, ki samozaposlenim, drugim profesionalcem, študentom, starim, mladim omogoča,
da si občasno ali stalno delijo coworking prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog.
Socialni inkubator KNOF Posavja, bazenski objekt Sevnica
Org.: Zavod KNOF so.p., Socialni inkubator Posavja

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/

Org.: KŠTM Sevnica

Vsak torek ob 19.00 - 20.00;

Joga v parku.

Naravoslovna učilnica OŠ Sava Kladnika Sevnica/zunanji prostor v naravi
pred OŠ; Vadba je brezplačna; v primeru slabega vremena vadba odpade;
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto; Info: 040/615-000, www.jvvz.org/novomesto
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Mladina, šolski zvonec
Počitniško dogajanje v MC Sevnica

Četrtkov otroški Živ žav
na sevniškem bazenu

Začele so se šolske počitnice in s tem tudi
počitniško dogajanje v MC Sevnica. V MC smo
zato spremenili odpiralni čas, slednji se namreč
odpre v jutranjih urah in sicer od 10.00 do 15.00
med delavniki ter ob sobotah od 15.00 do 19.00.

V MC smo poskrbeli, da nikomur ni dolgčas in
za vsakogar se najde dejavnost s katero si lahko
popestrimo jutranje ure. Vsak dan ustvarjamo
nove umetnine in vzpodbujamo kreativnost z
likovnimi delavnicami in izdelovanjem umetnin s
perlicami, prepletanjem vrvic...., zabavamo se
z različnimi družabnimi igrami prav tako pa so

Od julija pa vse do konca kopalne sezone bodo na
Bazenu Sevnica otroške delavnice, ki jih organizira
KŠTM Sevnica. Otroški Živ žal bo potekal vsak
četrtek, od 16. do 19. ure, na travi pod prijetno
senco ob otroškem bazenu.

na voljo tudi športne igre, kot so ročni nogomet,
namizni tenis, pikado, badminton in igre z žogo,
ker pa ni priporočeno izvajati nekatere športne
igre v notranjih prostorih mladinskega centra ob
interesu otrok obiščemo bližnje šolsko igrišče,
prav tako pa si včasih ogledamo kakšen film ali
risanko. Zahvaljujemo se DI Zaupanje, saj brez
animatorjev, ki so dnevno na voljo otrokom, ne bi
mogli realizirat toliko različnih želja otrok. Skratka
imamo se super, zato vas vabimo, da se nam Na delavnicah bodo otroci skupaj z animatorji
ustvarjali razne umetnine ter se prepustili
pridružite.
valovom kreacij in domišljije. Ob ustvarjalnicah se
bomo igrali različne družabne igre, tudi z žogo, in
organizirali kakšno nagradno igro.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Vabimo tudi otroke, mlajše od štirih let, saj so lahko
ob njih na delavnicah starši ali sorodniki. Pridite
vsi v čim večjem številu, da bosta ustvarjanje in
zabava še večja.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.facebook.com/mladinski.sevnica
14
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Mladina, šolski zvonec
Avgusta spet
Mladinski svet naše občine
Igre brez meja za osnovnošolce pripomore
k zaposlovanju mladih
Družinski inštitut Zaupanje v sodelovanju s
KŠTM Sevnica in lokalnimi društvi že četrto leto
zapored organizira več tednov počitniških iger za
osnovnošolce. Igre brez meja, ki se jih je v preteklih
letih udeležilo že več kot 200 osnovnošolcev
v različnih krajih naše občine, so namenjene
aktivnemu, sproščenemu in ustvarjalnemu
preživljanju počitniških dni.

Angleški jezikovni tabor
na Lisci
Na Lisci je od 14. do 19. julija potekal angleški
jezikovni tabor.

Udeležilo se ga je 13 otrok in mladostnikov iz
celotne Slovenije, vsi pa so se želeli učiti angleški
jezik in ga utrjevati. Tabor so vodili trije anglisti:
Sara Bizjak ter Gašper in Miha Martinšek. Dnevi so
bili zapolnjeni z zanimivimi in poučnimi aktivnostmi,
Otroci se bodo na igrah kratkočasili na treh lokacijah:
zabavnimi večeri in športnimi igrami. Med drugim
v Sevnici, na Lukovcu in v Boštanju.
smo šli na nočni pohod z baklami, zakurili taborni
ogenj in pekli indijanski kruh. Komunikacija med
Letošnje igre bodo potekale na treh lokacijah, in
Sevniški mladinski svet ali MSOS je zaradi mentorji in otroki je ves čas potekala v angleščini,
sicer v
Sevnici (Športni dom Sevnica in MC Sevnica, 5.–9. problematike mladih v program za leto 2013 kar je izjemno pripomoglo k razvoju govornih in
vključil predvsem aktivnosti, ki spodbujajo pisnih sposobnosti otrok.
avgusta), na
zaposlovanje. Konkretno smo jih razdelili v dva
Lukovcu (12.–16. avgusta) in v
sklopa, in sicer izdajanje priloge Vejžde, ki mlade
Boštanju (26.–30. avgusta).
informira o podjetništvu, zaposlovanju, ekologiji
in mladinskih iniciativah, ter sklop brezplačnih
delavnic usposabljanja Vsak svojo priliko ima.
Vejžde je julija že izšel v sodelovanju z Zavodom
Regio iz Krškega kot priloga Publike julij/avgust v
obsegu osmih strani. Vsebino bomo predvidoma
razširili na 12 strani, zato še vedno pozivamo
mladinske aktiviste k sodelovanju, svoje podatke
pošljite na vejzde@gmail.com.

Zaradi pozitivne energije na taboru so se spletle
močne prijateljske vezi, zato je bilo poslavljanje na
koncu toliko težje.

Na igrah tudi letos ne bo manjkalo športnih
aktivnosti (kraja zastavic, nogomet, namizni
tenis...), ustvarjalnih delavnic in zanimivih
družabnih ter skupinskih iger, obiskali pa bomo
tudi sevniški bazen. Vsako jutro bomo začeli ob
9., končali pa ob 14. uri. Malica in pijača bosta iz
nahrbtnika!

Intenzivno poteka tudi organizacija petih
brezplačnih delavnic, ki se bodo zvrstile v zadnjem
tednu avgusta v sodelovanju s KNOF Akademijo in
projektom Znanje za zaposlovanje. Gre za pomoč
pri zaposlovanju mladih in drugih brezposelnih, ki Angleški jezikovni tabor bomo prihodnje leto med
si želijo več poslovnega znanja, vsebina delavnic pa poletnimi počitnicami ponovili, predvidoma v dveh
je: Vsak svojo priliko ima, Ključne veščine za uspeh, terminih.
Osebna moč vodje, Razumevanje prodaje ter
Možnosti razvoja poslovne ideje v okviru Socialnega
inkubatorja Posavja. Sklop delavnic organiziramo
z namenom spodbujanja zaposlovanja mladih in
drugih, ki jih zanima samozaposlitev oziroma bi
se radi poučili o poslovanju in si pridobili prodajno
znanje za morebitne samostojne priložnosti.
Delavnice so brezplačne, potekale pa bodo v
Sevnici, predvidoma v Športnem domu. Prijave
pošljite na elektronsko pošto zdravka@insert.si,
več informacij pa lahko dobite na 041 640 328.

Iger se lahko udeležite brezplačno.
Otroci, lepo povabljeni!

KNOF Sevnica

Damijan Ganc

Sara Bizjak

www.mojaobcina.si/sevnica
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Šolski zvonec
Finale MC-lige
v namiznem tenisu

Počitnice na morju za otroke

Tudi letos se je SMC Sevnica potrudil in za otroke
organiziral počitnice na morju za vse teden.
Konec junija se je v Mladinskem centru Sevnica Poleg kopanja so bili deležni tudi drugih zabavnih
končala liga v namiznem tenisu. Zmagovalca sta aktivnosti in zanimivosti, pri katerih ni manjkalo
zmagala v svoji starostni kategoriji.
smeha, igre in veselja.

Skupinska fotografija na pomolu v Ankaranu

Zmagovalec v kategoriji do 14 let

Oratorij 2013 s SMC Sevnica
Naslov letošnjega oratorija je Bog je z nami. Tudi
letos je Salezijanski mladinski center Sevnica
zavihal rokave in pripravil program, namenjen
otrokom, trajal pa je dva tedna.

Dvig zastave ob začetku oratorija

Pridružilo se nam je zelo veliko otrok, kar 70,
zanje pa je skrbelo 30 animatorjev prostovoljcev.
Med tednom smo spoznali zgodbo iz Narnije –
Kot že veliko let je Salezijanski mladinski center Potovanje jutranje zarje, v kateri smo ugotovili,
Sevnica tudi letos odpeljal poln avtobus otrok da denar ni tako pomemben, kot so prijatelji in
na morske počitnice. Prebivali smo v župnišču v medsebojna pomoč.
Ankaranu in doživeli topel sprejem. Ves teden so
si bili dnevi precej podobni.

V kategoriji za igralce do 14 let je bil boljši od
tekmecev Nikolai Šahov, saj je odlično igral že
v rednem delu tekmovanja, v finalu pa je ponovil
suvereno igro in si priigral darilni bon za sezonsko
vstopnico na Bazen Sevnica. V kategoriji od
15 let smo dobili zmagovalca, ki si je nagrado
pridobil »za zeleno mizo«. Ker ni bilo nasprotnika
in po zamujenem časovnem roku za konec lige,
smo nagrado darilni bon za sezonsko vstopnico
na Bazen Sevnica podelili Goranu Ognjenoviću.
Povsem zasluženo, saj je bil ves čas tekmovanja
suveren in hkrati »trd oreh« za nasprotnike.
Čestitamo obema zmagovalcema in jima želimo,
Zabavne vodne igre
da bi jima bilo vreme čim bolj naklonjeno, da bosta
čim bolj izkoristila vstopnico za bazen.
Zjutraj smo se zbudili okrog osmih in imeli jutranjo
molitev, za tem zajtrk. Po njem smo se na hitro
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica preoblekli in odšli na plažo. Ugotovili smo, da je
morska voda še vedno slana in da je čofotanje
po njej še vedno zelo zabavno. Za dodatno
popestritev smo igrali odbojko na mivki. Čas je
hitro minil in morali smo se vrniti, saj nas je čakalo
ko otroci odrastejo in razumejo logiko,
slastno kosilo. Ker so bili naši trebuščki polni, smo
ki vodi starše pri vzgoji….
po kosilu imeli malo prostega časa za počitek ali
igro. Popoldne smo spet odhiteli na plažo in se
Dovolj sem te imela rada, da sem te vprašala, kam tam zabavali do večerje, po nje pa imeli kratko
greš, s kom in kdaj se vrneš.
sveto mašo.
Večer je bil pester, saj so animatorji za vsak dan
Dovolj sem te imela rada, da sem molčala in pripravili drugačen program. Zabavali smo se pri
dopustila, da sam dojameš, da te tvoj najboljši vodnih igrah, se med seboj bolje spoznali, naučili
prijatelj izkorišča.
plesati, igrali štafetne igre, sprehajali ob morski
obali, obiskali zabaviščni park in drugo. Bili so tudi
Dovolj sem te imela rada, da sem ti par ur stala za dnevi, ko je bilo vreme slabše, vendar smo se tudi
vratom, dokler nisi pospravil svojo sobo – delo, za s tem uspešno spopadli in namesto zabave na
katero si potreboval samo 15 minut.
plaži imeli zabavo na igrišču.

Pismo staršev –

Otroci delavnice Nakitki

Oratorij smo že tradicionalno vsako jutro začeli
z dvigom zastave, jutranjo molitvijo, zgodbo
in katehezami. Za tem je bilo na vrsti zabavno
ustvarjanje različnih izdelkov. Izbire je bilo
veliko, saj smo imeli kar 11 različnih delavnic,
kjer so otroci ustvarjali in pokazali svoje ročne
spretnosti. Vsak dan smo potrebovali ogromno
energije, saj smo se po odličnem kosilu zabavali
v velikih igrah. Tako smo se vrnili v čas gusarjev,
spoznali zombije, se ohladili z vodnimi igrami,
spoznali delo vinogradnikov ter doživeli še veliko
drugih zanimivih dogodivščin. Vse skupaj smo še
dodatno popestrili s celodnevnim izletom na Lisco
in nočnim kampiranjem pri cerkvi sv. Roka.

Dovolj sem te imela rada, da sem ti dopustila videti
jezo, razočaranje in solze v mojih očeh (otroci
morajo videti, da njihovi starši niso popolni).
Dovolj sem te imela rada, da sem te naučila
da je pomoč drugim dar in da sem ti to s svojim
zgledom tudi pokazala,

Druženje v naravi

Skratka, zabave in smeha ni nikoli manjkalo. Zadnji
dan smo priredili sejem, na njem pa so otroci s
pestrim programa pokazali, kaj so na oratoriju
ustvarjali. Bilo je zabavno, zato že z veseljem
razmišljamo o oratoriju za prihodnje leto.
Pridružite se nam!

Dovolj sem te imela rada, da sem ti dopustila, da si
lahko izkusil posledice tistega, kar si naredil, celo
tedaj, ko so bile tako boleče, da so meni lomile
srce.
Igra z ogromnim padalom
A najbolj od vsega, dovolj sem te imela rada, da
ti rečem NE, tudi kadar sem vedela, da me boš Skratka, imeli smo se super, otroci so bili veseli
sovražil zaradi tega. To so bile najtežje bitke. Veseli in zadovoljni. Vsi komaj čakamo prihodnje leto, ko
me, da sem jih premagala, saj to so navsezadnje bomo spet takoj po koncu šole odhiteli na morje.
tudi tvoje zmage.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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Milan Metelko

Milan Metelko

www.mojaobcina.si/sevnica

Grajska skrinja
Grajska tržnica unikatnih izdelkov in starin
vabilo k sodelovanju

Pšenična polja
Razveseljuje me pogled
na pšenična polja,
širna so in čudovita,
mlada pšenica je nežno zelena,
zoreča je zlatorumena.
Vetrič se razigrano
v poletnem dnevu
s klasi poigrava,
nalahno jih boža,
jih ljubko pozibava.

Grajska tržnica unikatnih izdelkov in starin
Staro mestno jedro Sevnice
(park pred občino),
14. septembra 2013
Vabilo k sodelovanju

Za sodelovanje morate izpolniti prijavnico, ki je
tudi na spletni strani
www.grad-sevnica.com – napovednik prireditev.
Vljudno vabljeni, da obogatite ponudbo na tržnici
unikatnih izdelkov in starin v starem mestnem
jedru Sevnice!

Zaveje med pšenično bilje
in se narahlo skozi prepleta,
žitno polje v vetru zavalovi,
valoveče se žito oživi.
Zlato polje dozoreva,
podarja nam kruh naš,
vsakdanji.

Eva Keber

Spoštovani!
Živimo v času intenzivnega potrošništva, ko se
s poplavo izdelkov (post)industrijske proizvodnje
izgublja vrednost unikatnim izdelkom na prodajnih
policah. Z zavedanjem o njihovem pomenu in
vrednosti jih želimo čim bolj približati ljudem in jih
ponuditi v našem okolju. S tem želimo poudariti
predvsem vrednost izvirnim stvaritvam, ki jih
izdelujejo rokodelci, obrtniki in drugi ustvarjalci
unikatnih izdelkov. Ogledali in kupili boste lahko
tudi starine.
Vse dodatne informacije o tržnici lahko dobite:
– 07 81 61 075 (do 15. ure) ali 051 680 289
(Rok Petančič),
– na e-pošti: grad.sevnica@kstm.si.
Ob obisku Sevnice vam priporočamo oglede
turističnih znamenitosti, naravne in kulturne
dediščine v Sevnici in njeni okolici ter spoznavanje
drugih turističnih zanimivosti v Posavju. Oglede in
programe vam organiziramo v Turistični agenciji
Doživljaj Posavje.
Več informacij na:
www.dozivljaj.si, 07 81 65 462 ali 051 680 287.

Poletni večer
Korak čez prag – tema me objame,
zvezdnato nebo mi sapo vzame.
Čudovit je lunine svetlobe odsev,
murenčkov petja je glasen odmev.
Vabi v noč me poletni večer,
v srcu poraja se čudni nemir.
Pogled mi zabrede v to lepo dolino,
osvetljeno z meseca sinjino.
Naenkrat se zdi kot dežela iz sanj.
Duša in telo se izgubita vanj.
Kot vile zazdijo v mesečini se hiše,
drevesom mogočno senco nariše.

Lokacija in čas tržnice
Tržnica unikatnih izdelkov in starin bo v soboto,
14. septembra 2013, od 9. do 13. ure v starem
mestnem jedru Sevnice (park pred stavbo Občine
Sevnica).

Topli vetrič igra se v laseh,
v daljavi sliši se oddaljeni smeh.
Preliva se listov dreves šelestenje,
ko hodim k potoku – njega šelestenje.

Organizator:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Tel: 07 81 61 070, Fax: 07 81 61 079
E-pošta: info@kstm.si. URL: www.kstm.si

Osvetljena cesta odpelje me v raj
skozi dolino v hišico mojo nazaj.
Malce še v pravljičnosti postojim,
potem pa se v svetlobo hiše izgubim.

Tanja Košar

Jezikovni kotiček: KROŽIŠČE
Vsebina in program tržnice
Na tržnici se bodo predstavljali le izdelovalci
unikatnih izdelkov (iz lesa, nakita, slik in drugih
predmetov) in ponudniki starin, pa tudi različni
ponudniki hrane iz naše občine in od drugod. Povabili
smo le tiste, ki imajo ustrezne obrate (gostinske,
mesarske, sirarske, pekarske ali čebelarske).
Predstavljali se bodo le z visokokakovostnimi
izdelki, ki skupaj tvorijo zanimivo in pestro ponudbo
predvsem lokalno značilnih proizvodov.

Krožišče je nova slovenska beseda. Nastala je iz
potrebe po poimenovanju sodobne ureditve pometa na cestnih križiščih. Mnogo cestnih vozlišč
so preuredili tako, da je na sredi dosedanjega križišča nastal prometni otok, okrog katerega poteka
promet samo v eni smeri. Cestno križišče nima
več oblike križa, na sečišču cest s prometnim
otokom je značilna podoba krog-torej je krožišče
ustrezna beseda za ta kraj. Besedo krožni promet

lahko uporabljamo tudi v prihodnje, kadar bomo
govorili o načinu, kako promet poteka. Prostor
cestnega vozlišča s prometnim otokom pa naj bo
odslej krožišče. Tako bomo imeli besedo za običajno cestno križišče in ustrezno besedo za križišče
s prometnim otokom.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Povzela po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc
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Bazen Sevnica v akciji
Tudi letos smo na sevniškem bazenu zelo aktivni.
Vsak dan nas obišče precej ljudi, če nam ne
ponagaja vreme. Še vedno poteka jutranje
plavanje od 8. do 10. ure, bazen pa je vsak dan
odprt do 19. ure. Organizirali smo tudi plavalni
tečaj za najmlajše, vodi ga usposobljeni učitelj
plavanja, vsak dan potekajo tudi igre v vodi in ob
njej z našimi animatorji. Ob petkih so pri nas šaljive
spretnostne igrice, ob torkih zabavna animacija v
vodi, vsako nedeljo igre ob vodi: odbojka, namizni
tenis, vaterpolo in druge. Ob bazenu so vedno tudi
naši prijazni, simpatični in seveda usposobljeni
reševalci iz vode, pri blagajni pa prodajajo
vstopnice prijazni prodajalci, pri katerih dobite
tudi vse druge informacije. Do zdaj nas je obiskalo
že več kot 3000 ljudi. Nekaj gostov je stalnih, saj
so zadovoljni, da je temperatura vode vedno ravno
pravšnja za ohladitev in sprostitev. Prodali smo
tudi veliko sezonskih vstopnic, saj so cene ugodne.

Športna 40-letnica
Drušva invalidov Sevnica

Robert in Hana zmagovalca
Teka Primoža Kozmusa

Društvo invalidov Sevnica je v soboto, 8. junija,
organiziralo športno prireditev v sklopu 40-letnice
DI Sevnica v namiznem tenisu, v Športnem domu
Sevnica. Tekmovanja se je udeležilo sedem društev
iz regije Zasavja in Posavja, in sicer MDI LitijaŠmartno, DI Zagorje, DI Trbovlje, DI Hrastnik, DI
Krško, MDI Brežice in DI Sevnica. Tekmovalcev je
bilo 32 v štirih kateogrijah. V kategoriji težji invalidi
je bil vrstni red naslednji: 1. Marjan Šinkovec
(DI Zagorje), 2. Anton Gabrič (DI Sevnica), 3.-4.
Ivan Umek (DI Krško), Ivan Hribar (DI Sevnica), v
kategoriji invalidi nad 50 let je 1. mesto dosegel
Viki Košar (DI Sevnica), 2. Zupan Peter, 3.-4.
Branko Franc Vidmar (DI BRežice), Franc Kačič
(DI Hrastnik), v kategoriji invalidi do 50 let je 1.
mesto dosegel Edhem Ibrahimovič (DI Trbovlje),
2. David Radej (DI Krško), 3. Gregor Erman (DI
Hrastnik), v kategoriji ženske je 1. mesto osvojila
Martina Baznik (MDI BRežice), 2. Andrejka Erman
(DI Hrastnik).

V soboto, 29. junija, je v sklopu prireditev Brežice,
moje mesto potekal 3. Tek Primoža Kozmusa po
ulicah Brežic, udeležilo pa se ga je skoraj 400
tekmovalcev. Najmlajši so pretekli netekmovalni
Lučkin tek, preostali pa 10,5 ali 3,5 kilometra.

Zmagovalec Robert, drugi je bil Sine in tretji Nik

Na zadnjem so slavili člani AK Sevnica, saj si
je absolutno zmago pritekel Robert Lendaro,
drugi je bil Sine Karlovšek in tretji Nik Rantah.

Zmagovalka Hana

Kupite jo lahko za jutranje plavanje, otroške,
študentske, odrasle in tudi družinske. Posebna
akcija bo avgusta, ko bo mogoče sezonsko
vstopnico kupiti s 50-odstotnim popustom.
Lepo povabljeni vsi, ki si želite ohladitve, sprostitve,
igre, druženja …

Polona L. in Žarko

Robert Lendaro dvakratni
veteranski prvak v teku
V soboto in nedeljo, 15. in 16. junija, je bilo v Velenju
odprto državno prvenstvo za veterane v teku.

Veteranska državna prvaka

Državnega prvenstva sta se oba dneva udeležila
tudi Robert in Vanja Lendaro. Robert je osvojil dva
naslova državnega prvaka M 40, in sicer v teku na
1500 in 800 m. Vanja je nastopila na 400, 1500
in 800 m ter osvojila tri zlate medalje v kategoriji Ž
40. Kljub precejšnji vročini je potekalo tekmovanje
v prijetnem vzdušju.

Vanja Lendaro
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Tekmovanje je s pozdravnim govorom odprl župan
Srečko Ocvirk, vse pa je pozdravil tudi predsednik
DI Sevnica Franc Boljte.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, ki so prispevali
po svojih močeh za našo prireditev, posebna
zahvala pa Borutu Simončiču, ki je povezoval
prireditev. Medalje in pokale je podelil Primož
Jeralič, predstavnik Zveze za šport invalidov
Slovenije, za kar se mu zahvaljujemo.

Roman Novšak

Pri ženskah je v cilj absolutno prva pritekla Hana
Kranjec, druga je bila Jerneja Prah, četrta pa
Vanja Lendaro. Janja Košar je bila sedma, Marjeta
Košar pa je v cilj pritekla 21. Zmagovalcem sta
na velikem prireditvenem odru medalje, pokale
in praktične nagrade podelila Primož Kozmus in
župan Brežic Ivan Molan. Za tem je bil na vrsti
koncert Nine Pušlar in Bajage in instruktorjev,
ki so razgreli velikansko množico, zbrano na
prireditvenem prostoru.

Vanja Lendaro

Šport in rekreacija
Novice
iz Fitnes studia Sevnica
30. maja, ob svetovnem dnevu športa, smo imeli
dan odprtih vrat, obiskalo pa nas je deset fantov
in deklet. Vsi so pridno »vadili« in od KŠTM dobili
plastenko vode. Bili so zadovoljni in upam, da se
nam bodo kmalu pridružili pri redni vadbi.
********
13. junija je bil Luka Pernovšek, maturant, član
Rokometnega kluba Sevnica, naš letošnji 5000.
obiskovalec.
********
23. junija se je naš »jekleni Anton« Žibret udeležil
svetovnega prvenstva v bodibildingu v Kopru.
Podrobnosti in zanimivosti s tekmovanja boste
izvedeli v naslednji številki Grajskih novic.
********
Julija in avgusta bomo imeli v fitnesu poletni
delovni čas. Vabimo vas, da se nam pridružite
oziroma nam ostanete zvesti.

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

PREDMET POZIVA:

1. 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 22.00
- sobota, nedelja: od 9.00 do 22.00 (tekme, turnirji).
Nudimo vam redni ali občasni najem.
2. 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 8.00 do 22.00
- sobota: od 9.00 do 20.30.
Nudimo vam redni ali občasni najem.

B. POGOJI ZA PRIJAVO
Na poziv se lahko prijavijo:
- izvajalci športnih dejavnosti (zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije),
- zavodi s področja izobraževanja,
- ostali zainteresirani posamezniki.

C. ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Uporabniki morajo svojo prijavo oddati najkasneje do ponedeljka, 12. avgusta 2013.
Prijava: na naslov: KŠTM Sevnica.
DELOVNI ČAS od 1. julija do 31. avgusta 2013
PONEDELJEK: 9.00–11.00, 19.00–22.00
TOREK: 19.00–22.00
SREDA: 9.00–11.00, 19.00–22.00
ČETRTEK: 19.00–22.00
PETEK: 9.00–11.00, 19.00–22.00
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je fitnes zaprt.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

www.fitnes-sevnica.com

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

1. Slovenska liga pred vrati, znan prvi nasprotnik
Klub malega nogometa Sevnica je v prejšnji sezoni
zabeležil odmnevne rezultate. V članski zasedbi
so se po treh letih ponovno uvrstili v 1. Slovensko
futsal ligo, mladinska selekcija (U21) pa se je
prvič v zgodovini kluba okitila z naslovom državnih
prvakov.
Žreb za novo sezono je bil opravljen 19.7.2013
prvenstvo pa se začne 20.9.2013. Uprava
KMN Sevnice je sklenila, da bo igralski kader s
pripravami začel na sredini avgusta. Izpostavljeni
so trije datumi:
- 15.8.2013 organiziran turnir v malem nogometu
v sklopu Poletnih športnih vikendov
- 19.8.2013 pričetek kondicijskih priprav
- 30.8.2013 skupščina kluba
Na skupščini bodo obelodanila cilje za novo sezono,
predstavila nove sodelavce ter dokončen igralski
kader. Na klubski uradni spletni strani www.kmnsevnica.si si lahko preberete mnenje predsednika,
ki se udeležil žreba za prihajajočo sezono. Na
socilanem omrežju facebook pa lahko najdete
nov profil KMN Sevnice, kjer so predstavljeni foto
utrinki lanske sezone. Preverite.

Tomaž Blatnik
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Utrip življenja
Kolumna

Trpljenje torej na specifičen način razkriva in
odkriva človekovo enkratnost, neponovljivost.
„Človek se mora tudi v trpljenju prikopati do
zavesti, da je s svojo trpečo usodo tako rekoč
Izziv preživetja
enkraten in edinstven v vsem vesolju. Nihče mu ga
ne more odvzeti, nihče ga ne more namesto njega
Pred nekaj dnevi se je hčerka odpravljala na pretrpeti. V tem pa, kako prizadeti nosi svojo
skavtski tabor. Zadnja triada devetletke. Pred usodo, svoje trpljenje, se skriva tudi enkratna
odhodom je navdušeno razlagala, da bodo imeli možnost za edinstveni uspeh,“ pravi Frankl.
letos, nekje ob Kolpi, 12 – dnevni „izziv preživetja“.
Njeno navdušenje nad izzivom preživetja je v
mag. Martin Lisec, direktor Stopinje
meni sprožilo razmislek, da je soočanje z „izzivi
preživetja“ pravzaprav osnovna oblika človekovega
obstoja.

Napolnimo košaro

Vabimo vas k sodelovanju pri akciji Napolnimo
košaro z vrtninami. Vsi, ki ste na svojem vrtu
pridelali več, kot potrebujete, nam lahko poklonite
svoj presežek zelenjave v skupno košaro. Pridelke
Boj za preživetje torej še zdaleč ni, kot priča črna bomo na posebnem dogodku delili tistim, ki nimajo
statistika porasta samomorilnosti v Grčiji, samo svojega vrta.
neki zunanji boj, prerivanje v polju življenja za
koščkom kruha, požirkom vode in vdihom zraka,
ampak nekaj kar (lahko) vedno znova načne našo
notranjo eksistenco. Zunanja moč za soočanje
s težkimi situacijami življenja izvira iz človekove
notranje moči. Dokler je duh svež, volja odločna in
duša vedra, ljudem zunanje okoliščine pravzaprav
ne morejo zares do živega. Človek zmore
kljubovati neugodnim življenjskim okoliščinam iz
svoje notranje moči.

Pre-živeti
v skrajnostih bivanjske praznine

Vzorčen primer so posamezniki, ki jih pozna ves
svet zaradi njihove pokončne drže in njihovega
pogosto nemega, a vztrajnega kljubovanja. Ne
bom govoril o Ghandiju, Kingu, Kolbeju. Na misel
mi prihaja Nelson Mandela, o čigar zdravstvenih
težavah so v zadnjih dneh mediji pogosto poročali.
V našem prostoru bi lahko recimo omenili tiste
direktorje in lastnike podjetij, ki so kljubovali
skušnjavi pohlepa in v preteklih letih niso vstopili
v bančno samopostrežbo tajkunskih kreditov,
ampak so svojo dejavnost razvijali znotraj logike
poštenja in organske rasti. Medtem ko si tisti,
ki so pred leti letali visoko, danes podajajo kljuke
sodnih dvoran in zavodov za prestajanje kazni, ti
drugi, kljub turbulencam sedanjosti, nadaljujejo
z razvijanjem svoje dejavnosti. Izkušnja ponovno
potrjuje staro pravilo, da se na dolgi rok resnično
splača biti pošten in času primerno skromen.
Če se ozrem v krog ljudi, s katerimi se srečujem
v svojem življenju, lahko tudi vidim mnoge
premočrtne osebnosti, ki ostajajo zveste sebi.
Notranji praznini in obdobjem notranje teme
se nihče ne more izogniti. V tej klecavi hoji za
smislom in osmišljanjem stvari, ki se nam v teku
življenja dogajajo, smo si vsi ljudje podobni. Razlika
je v načinu, kako se s takimi stiskami soočamo,
in v odnosu, ki ga do težkih situacij s katerimi se
srečujemo, zavzamemo. Govorim o tem, da se
ob identični diagnozi en bolnik zlomi, medtem ko
drugi sprejme bolezen kot šolo življenja; ali o tem,
da predstavlja za nekoga ločitev samo polom,
medtem ko drugi verjame, da je prav neuspeh
partnerstva izjemna priložnost za osebnostno
rast v smislu prepoznanja lastnih napak in
napačnih drž, ki jih v prihodnosti ne sme več
ponoviti; in o tem, da nekoga pogrezanje v labirint
alkoholne omame psihično in fizično povsem uniči,
medtem ko drugi potem, ko se je dotaknil dna,
pobere koščke svoje duše in srca in gre naprej v
življenje. Govorim o tem, o čemer pripoveduje Adi
Smolar v pesmi Ne se bat.

Vsi, ki želite sodelovati, nas pokličite na
040 777 233 ali nam pišite na naslov
Zavod KNOF, so. p., Ob gozdu 11, Sevnica ali na
kontakt@knof.si.

Vir:KNOF Sevnica

PIKNIK
PEÈENE
KORUZE

Od èetrtka 15.8. do nedelje 1.9.
od 16. ure naprej

Vinotoè �nidar�iè
Hudo Brezje

grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica
avgust 13

Marelično pecivo
25 dag moke,
1/2 pecilnega praška,
15 dag sladkorja,
1 vanilin sladkor,
4 jajca, sok polovice limone,
1 dcl vode in
1 dcl olja.
Iz moke, pecilnega, 4 rumenjakov, vanilje
pripravimo gosto testo, dodamo limonin sok, vodo
in olje, zmešamo, dodamo sneg iz 4 beljakov, rahlo
premešamo in razgrnemo po pekaču. Na testo
nadevamo razpolovljene marelice in pečemo na
srednji temperaturi 30 minut.

Osvežilna jogurtova torta
Podlaga:
200 gr maslenih polnozrnatih keksov
nadrobimo in jih prelijemo s 100gr stopljenega
masla. Položimo po pekaču.
Nadev:
- 6 listov želatine razmoči v topli vodi,
-250 ml sladke smetene čvrsto stepemo
-1/2 lončka jogurta zmešaj s 100 gr sladkorja
v prahu in vanilijo, dodaj razmočeno želatino in
rahlo primešaj stepeno smetano. S to zmesjo
premaži podlago. Postavi v hladilnik za eno uro,
nato dodaj borovnice, ali katerokoli sezonsko
sadje in prelij z vrečko želeja za torte.

Pečena ajdova kaša:
400 gr ajdove kaše dobro operemo in jo skuhamo
v 1 litru mleka, ki smo mu dodali ščepec soli.
Kuhamo 20 minut in ohladimo. Nato penasto
zmešamo 2 jajci, dodamo 200 gr kisle smetane in
200 gr skute. Vse to dodamo kuhani ohlajeni kaši
in stresemo po pomaščenem pekaču. Pečemo 20
minut, da se naredi lepa skorjica.
Postrežemo lahko kot prilogo k glavni jedi, če
pa posujemo s sladkorjem v prahu pa lahko
uporabimo kot desert.

Info in prijave: Tone, 041 500 968
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Recepti

Piščančja solata s sadjem in šampinjoni
Kuhano piščančje meso nareži na kockice, dodaj
nekaj rezin ananasa, rezine pomaranče, narezane
šampinjone, 1 konzervo koruze, nekaj kislih
kumaric in prelij z dresingom iz 3 žlic majoneze, 2
žlic smetane, malo karija, soli, popra in limoninega
soka. Dobro premešaj in pusti malo stati, da se
okusi prepojijo.
Preden postrežeš posuj z nasekljanim peteršiljem.

Recepte pripravila: Cveta Jazbec

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

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

94.9 MHz

96.7 MHz

95.5 MHz

95.9 MHz

Novo mesto z okolico

Brežice, Krško (Posavje)

95.5 MHz

88.7 MHz

Ljubljana z okolico

Celje z okolico
RV-220x152.indd 1

Sevnica (Posavje)

Dobova, Bizeljsko

www.veseljak.si
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Razvedrilo
VICOTEKA
Program
Mož: »Kateri program je potrebno vklopiti za
pranje majice?«
Žena: »Ali je majica bombažna ali sintetična ?«
Mož: »Ne vem!«
Žena (znervirano): »Kaj piše na majici?!«
Mož: »Laško je zakon!«

Zamera
Ej stari sory ker ti hrbet kažem.
Eh nič ni, opraviči se rajši onim, ko te morejo
v faco gledat.

Oglas
Sem lep fant, resen, nekadilec, z enkratno
službo, novim avtom, stanovanjem in
vikendom na morju.
Nič ne iščem samo hvalim se…

IZREK ZA LEPŠI DAN
Samo dva načina sta, kako živimo svoje
življenje. Eden je, da se nam nič ne zdi čudežno.
Drugi pa, da je čudež prav vse.
(Albert Einstenin)

Uganka za brihtne glavce
Jože in Branko sta igrala tenis.
Odigrala sta 5 nizov.
Vsak od njiju je zmagal 3 nize.
Kako je to mogoče?
Rešitev križanke iz prejšnje številke je: CHARLIZE THERON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Sonja Tomažin, Dolnje Orle 5, 8293 Studenec
2. nagrada: Marija Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica
3. nagrada: Antonija Žužek, Jablanica 59, 8294 Boštanj
4. nagrada: Janez Stegenšek, Dolenji Boštanj 20d, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec AVGUST:
1. nagrada: Bon v vrednosti 20 EUR, katerega podarja Salon Ella,
Šmarska cesta 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: Darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
3. nagrada: Darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
4. nagrada: Zložljiva eko vrečka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. avgusta 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
7. Je pravilni odgovor! 6 fantov in eno dekle.
Izžrebanec:
Mitja Tomažin, Dolnje orle 5, 8293 Studenec

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
V katere gorice pelje cesta?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Tk-pav ali Črna mlaka
Izžrebanka:
Anica Groznik, Šentjanž 2a, 8297 Šentjanž

Oglasi

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Stre��e kriti�e

AKCIJE
od

5,46 €/m
barvni

2

do 18 %

popusta

že od
8,06 € / m2
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
s�e��l��i� �le���i���

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vabimo vas k vpisu v
brezplačne programe
splošnega neformalnega
izobraževanja za odrasle
(SNIO).
Projekt SNIO zajema 14 različnih izobraževalnih
programov, za različne ciljne skupine: zaposleni
v starosti od 25. do 55. leta, brezposelni, starejši
odrasli (nad 55. letom), prebivalci podeželja, Romi
in zaporniki.
Več o programih, pogojih za
vključitev in urnikih na:

Vabljeni.

www.ciktrebnje.si/projekti/item/snio
T: 07 34 82 103 | info@ciktrebnje.si

avgust13
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Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

ZAKLADNICA KULTURNE DEDIŠČINE POSAVJA

Brežiški grad je mogočna utrdba iz 16. stoletja, kasneje stanovanjski objekt grofov Attemsov, v katerem je leta
1949 začel delovati Posavski muzej Brežice. Več tisoč muzejskih predmetov iz arheologije, etnologije, zgodovine
in umetnostne zgodovine je postavljenih na ogled v prostorih pristne ravninske grajske stavbe – nekdanjem
bivalnem gradu. O zgodnjih časovnih obdobjih od prazgodovine do prihoda Slovanov z izkopaninami
pripoveduje bogata arheološka zbirka; kako so stanovali, delali, verovali in se likovno izražali prebivalci Posavja
v 19. in 20. stoletju priča nekaj sto predmetov v etnološki zbirki. V zbirki Kmečki upori in reformacija so na zidu
zapisane prve tiskane besede v slovenskem jeziku: Le vkup, le vkup, le vkup, uboga gmajna. Med razstavljenimi
predmeti je izpostavljena dragocena Biblija, eden od 78 ohranjenih izvodov, prevod Svetega pisma iz nemščine v
slovenščino.
Brežiški grad posebej odlikuje barok, ki mu sledimo od poslikanega stopnišča in kapele do s freskami poslikane
in največje takšne dvorane v Sloveniji. Nedavno obnovljena Viteška dvorana je na ogled v vsej svoji svežini in
sijaju. Pogled nanjo nam vsaj prvikrat vzame dih, zaradi izjemne zvočnosti pa drugič spet ob poslušanju klasične
baročne glasbe med vsakoletnimi koncerti.
Razstava Bürger – mestjan – meščan v prostoru med dvorano in izhodom na teraso nas povabi v leto 1900,
sprejme nas v intimo meščanske spalnice in salona s pogledom na mestno ulico. Dvorne baročne stopnice
vodijo iz dvorane v drugo polovico muzeja, ki jo pričenja zbirka novejše zgodovine z izgnanstvom, nadaljuje
umetnostnozgodovinska zbirka s posvetno in cerkveno dediščino Posavja, zaključi pa spominska galerija
Franja Stiplovška, ustanovitelja in dolgoletnega ravnatelja muzeja.
Prenovljena viteška dvorana jemlje dih in je prostor za prestižne poroke.
Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice www.posavski-muzej.si

Vljudno vabljeni!

