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Dušan Klenovšek
l
vode nas povezujejo
l
moja dežela
l
historični klavir
l
bazen Sevnica
l
razvedrilo
Glasilo KŠTM Sevnica, julij 2013, letnik XI, številka 75, www.kstm.si

Intervju
Dušan Klenovšek
Kdo je Dušan Klenovšek?
Številni Sevničani se me spomnijo kot učitelja, saj
sem na osnovni šoli podajal naravoslovne vsebine,
zvrstilo pa se je več kot 1500 učenk in učeencev.
Še zdaj vedo, da so bili »moji učenci«. Pred
meseci me je tako v čisti primorščini popolnoma
nepričakovano na to spomnila gostinka na
slovenski obali. V vseh letih sem si prizadeval,
da bi mladostniki čim bolj neposredno spoznali
naravo domačega okolja in z njo vzpostavili
čustveno vez. Le tako so jo pripravljeni kot odrasli
tudi varovati. Poleg poučevanja o naravi je moje
vodilo tudi njeno ohranjanje. Zato me je poklicna
pot iz šole popeljala na Zavod RS za varstvo
narave ter končno v Kozjanski regijski park. Poleg
terenskega dela je v ospredju tudi ozaveščanje ljudi
o vrednotah Narave, njeni krhkosti in potrebi po
spoštljivem odnosu do nje. Zato veliko predavam,
pišem prispevke v medije in vodim ekskurzije.
S čim se najbolj ukvarjate in brez česa ne bi mogli
živeti?
Če se omejim na poklicni del življenja, potem
je to Narava (z veliko začetnico, saj bi morala
biti pred vsemi našimi osebnimi egoističnimi
interesi). Spoznavanje njenega bogastva je
temelj. Rastlinskemu svetu, pticam, dvoživkam,
metuljem, kačjim pastirjem, hroščem in plazilcem
je namenjeno največ pozornosti. Pri tem me vedno
spremlja tudi fotoaparat, s katerim poskušam
njihove podobe shraniti v digitalni obliki. Ne toliko
zase (raje jih doživljam v živo), temveč za druge.
Fotografija ima veliko večji učinek kot še tako lepo
povedane besede. Kombinacija obojega pa je
optimalna pri mojem »poslanstvu«, opozarjanju
ljudi na pravice narave, vsakega še tako majhnega
in na videz nepomembnega žužka.
Kako gledate na naravo in kaj vas žalosti v odnosu
ljudi do nje?
Narava je temelj vsega. Vsako živo bitje lahko živi
in preživi le z njeno pomočjo. Smo le kamenček
mozaika Narave. Kot trobentica, regrat, črmlj,
močerad ali gams. Enako pomemben za celovitost
in nemoteno delovanje mozaika (narave). In
nič več. Človek pa si žal v času tehnološkega
napredka vse prevečkrat domišlja, da je mogoče s
tehnologijo narediti vse, da Narave ne potrebuje,
da je ta le vir dohodka. Za lasten kratkoročni
dohodek (denar) smo pripravljeni katastrofalno
uničujoče posegati v Naravo. Izkušnje tisočletnega
življenja prednikov, življenjske modrosti nam ne

pomenijo nič v primerjavi z novim avtom prestižne
znamke, (pre)veliko hišo z nemogočo barvo fasade
na neprimerni lokaciji, posedovanjem delnic
z »nemoralno« visokim indeksom rasti njene
vrednosti … Nič ne čutimo do travnika in njegovih

prebivalcev, ko z rotacijskimi kosilnicami balirkami
in cisternami gnojevke posegamo vanj, ni nam
mar za živali, ki potrebujejo v gozdu suh in trohneč
les, ali do malega deževnika – male ptice, ki brez
prodišč na vodotokih izumira.
Ob vsem tem prizadevanju vam verjetno ne
ostane veliko časa?
Če ti je za Naravo mar, potem to ni le v
službenem času, ampak postane način
življenja. Vanj je vpeto tudi družinsko življenje.
Moje vodilo je, da morajo otroci od staršev
dobiti največ. Tako je, če jim podariš svoj
čas. Zato poskušava z ženo čim več časa
posvetiti »druženju« z najinima sinovoma.
Prepričana sem, da imate za bralcem
Grajskih novic kakšno sporočilo.
Ne počnimo soprebivalcem (soljudem,
rastlinam, živalim) te naše matere Zemlje
ničesar, kar ne bi želeli, da oni počno z nami.
Tako kot zelo cenimo lastno življenje, bi
morali spoštovati pravico do življenja vseh
drugih živih bitij.

Pogovarjala se je: Cvetka Jazbec
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Uvodnik
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Zelo
veliko
informacij
in
podatkov
sprejemamo iz raznih občil. Vedno znova pa
ugotavljam, da so skoraj vedno povezane z
istimi področji, temami in osebami. Videti
je, kot da je svet osredotočen na vedno ista
vprašanja. Kot da ne bi bilo na tisoče oz.
milijone ljudi z različnim okusom, željami,
hotenji. Zakaj ne bi bili prav mediji tisti, ki bi
povedali še kaj drugega, na primer, kako lep
je svet kljub vsemu dogajanju okoli nas. Nas
spomnili na to, da bi nam bilo lahko še teže,
nam pokazali dosežke posameznikov in nas
spomnili na lepe trenutke.
Prav je, da nismo neuki. Pa vendar se vsi,
ki nam novice sporočajo, premalo zavedajo

načina, na katerega nam jih posredujejo.
Pričakovali bi nekoliko več pozitivnega
odnosa in pristopa. Pričakovala bi besede,
ki bi nas spodbudile k širšemu razmišljanju,
ustvarjanju, k novim idejam, razvoju. K
zavedanju, da nam je lepo in da lahko zadeve
spremenimo počasi in da se vse začne pri
nas samih.
Med prebiranjem literature sem našla rek
neznanega avtorja: »Če daš ljudem, kar
pričakujejo, da bodo videli, v glavnem ne
vidijo ničesar.« Ob njem sem se zamislila.
Pa vi?

Mojca Pernovšek

N e p re z r i t e
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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 avgusta 2013, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 7. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

KS BLANCA

obeležuje krajevni praznik
Obeležitev bo
v soboto, 13.7., ob 18. uri,
pri Kulturnem domu Blanca.
obeležili bomo praznik krajevne skupnosti,
z otvoritvijo pridobitev, kulturnim programom in
podelitvijo priznanj.

Vsem krajanom čestitke ob prazniku,
Franc Pavlin
predsednik sveta KS Blanca
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Občinske strani
Vode nas povezujejo!

Gradnja pločnikov na Studencu

Na območju občin Sevnica in Radeče je bilo prvo
soboto v juniju 18. Srečanje turističnih krajev
Slovenije s sloganom Vode nas povezujejo!
Dogodek je potekal v organizaciji Turistične zveze
Slovenije in Skupnosti objezerskih krajev Slovenije
v sodelovanju z občinama Sevnica in Radeče ter
KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, Turistično zvezo
občine Sevnica, Turističnim društvom Radeče,
Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom
lastnikov gozdov Sopota – Laško.

Občina Sevnica nadaljuje z gradnjo pločnikov na
Studencu, in sicer na začetku naselja, ob lokalni
cesti iz smeri Impoljce. Izvajalec del je Komunalno
stanovanjsko podjetje Brežice, izbrano na javnem
razpisu. Načrtovana je gradnja enostranskega
pločnika dolžine 325 metrov in širine 1,2 metra,
hkrati pa bo na tem odseku urejena tudi javna
razsvetljava. Gradnja je razmeroma zahtevna,
vsaj na delu odseka, ki je strm in zahteva tudi
podporne zidove.

Podpis pogodbe na Studencu

Razprava na sevniškem gradu (Foto: Rok Petančič)

22. redna seja
občinskega sveta
19. junija je na Gradu Sevnica potekala 22.
redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica.
Po prvi obravnavi so člani sveta sprejeli Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, ki
celovito ureja področje gospodarskih javnih služb.
Novi odlok združuje dva doslej veljavna odloka in
pomeni uskladitev z zakonskimi spremembami.
Z vsebinskega vidika med drugim prinaša
spremembe pri določitvi izvajalcev javnih služb ter
pri poimenovanjih, določitvi novih in izločitvi javnih
služb, ki niso več v pristojnosti občine.
Svetniki so obravnavali in se opredelili do stališč
in pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sevnica. Gre za nekaj sprememb
in dopolnitev tekstualnega, ne pa tudi grafičnega
dela odloka, ki so bile potrebne zaradi prilagoditve
novim situacijam in tekočim potrebam prostora.
S tem sledimo usmeritvi, da je prostorski načrt
živ dokument, ki ga bo tudi v prihodnje potrebno
aktualno prilagajati bivanjskemu prostoru.

Številni udeleženci srečanja so se zbrali pred
sevniškim športnim domom in se odpravili na
ogled treh znamenitosti: Mirnske doline, Lisce
in Gradu Sevnica. V sklopu tretjega programa
je potekal osrednji vsebinski del srečanja,
okrogla miza s tematiko plovnosti na reki Savi.
Reka je osrednji povezovalni element Posavja,
hidroelektrarne pa so v prostor vnesle številne
spremembe ter pričakovanje lokalne skupnosti in
širše javnosti. V sklopu večnamenske rabe reke
in površin ob njej, od energetske, gospodarske
in kmetijske rabe, ter velikega pomena z vidika
protipoplavne zaščite, je ena od pomembnih
možnosti tudi rekreacijsko-turistična raba.
Sevniška, radeška in krška občina so v sklopu
svojih pristojnosti plovbo za nemotorna plovila
uredile same, skladno z zakonom, medtem ko je
motorna plovba v pristojnosti vlade. Z namenom
spodbuditve pristojnih institucij in predstavitve
pomena ureditve tega področja je potekala tudi
razprava, sklepi pa so posredovani pristojnim
institucijam. Po programu na območju sevniške
občine se je družabni del nadaljeval v Radečah pri
ribiškem domu s kulturnim programom.

Po skrajšanem postopku je občinski svet sprejel
Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2013. Rebalans ne prinaša bistvenih
sprememb, temveč uskladitve za nemoteno
izvajanje proračuna, med drugim zaradi povečanja
sredstev za poplačilo povečanih stroškov izvajanja
zimske službe ter uskladitve aktualnega izvajanja
Sprejem udeležencev v Sevnici
projektov. V primeru večjih posegov rebalansa
državnega proračuna na področju investicijskih Turistični delavci Objezerskih krajev Slovenije so bili
dejavnosti v občinah bodo potrebne prilagoditve presenečeni nad bogato ponudbo in organizacijo, ki
tudi proračuna Občine Sevnica še tekom leta.
je presegla pričakovanje. Udeležence so navdušile
zanimive in urejene izletniške točke, razgibanost
Med drugimi točkami dnevnega reda so krajine in urejenosti okolja, navdušili sta jih tudi
svetniki sprejeli sklep o potrditvi mandata člana gostoljubnost in bogata ponudba domačih dobrot.
Občinskega sveta Občine Sevnica Vincenca Sitarja Dokazali smo, da skupaj zmoremo res veliko.
iz Zgornjih Vodal.

www.obcina-sevnica.si
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Konec del je predviden letos septembra, skupna
pogodbena vrednost projekta pa je dobrih 58.000
evrov.

Posvet o razvoju kmetijstva
Občina Sevnica je konec maja pripravila srečanje in
delovni posvet z generalno direktorico Direktorata
za kmetijstvo dr. Martino Bavec. Prvi del srečanja
je bil namenjen obisku podjetja Sadjarstvo Blanca
ter predstavitvi podjetja in načrtovanega projekta
namakanja, kar sta podala direktor Jože Ratajc
in župan Srečko Ocvirk. Temu je sledil delovni
posvet na sevniškem gradu, udeležili pa so se ga
predstavniki vseh institucij, ki na območju občine
in širše delujejo na področju kmetijstva. Župan je
predstavil razmere in pogled na razvoj kmetijstva
v občini ter problematiko s tega področja z
namenom seznanitve in težnje k iskanju skupnih
rešitev. Generalna direktorica je med drugim
predstavila nadaljnje usmeritve kmetijske politike
ter usmeritve finančnih perspektiv in koriščenja
razvojnih sredstev v sklopu programa razvoja
podeželja.

Posvet na sevniškem gradu

Razpravljavci, med njimi direktor Kmetijskogozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič,
predsednik Odbora za kmetijstvo Božidar Beci
ter predstavniki naše občine in Lokalne akcijske
skupine Posavje so v nadaljevanju predstavljali
naslednjo vsebino: pomen lokalno pridelane
hrane in problematiko prehranskih verig v javnih
ustanovah, prihodnost programa LEADER,
problematiko
zaščitenih
kmetij,
varovanje
kmetijskih zemljišč in novo obdavčitev kmetov
po katastrskem dohodku. Generalna direktorica
Direktorata za kmetijstvo se je v nadaljevanju
popoldneva udeležila zasaditve vrta pri enoti Kekec
Vrtca Ciciban Sevnica, ki je bil urejen na pobudo
sveta staršev ter s podporo župana Srečka
Ocvirka ter poslanca in nekdanjega ministra za
kmetijstvo in okolje Franca Bogoviča. Ob tem so
v vrtcu pripravili prijeten spremljevalni program.

Občinske strani
Srečanje
sevniških gospodarstvenikov

Na sprejemu pri županu
letos 32 najuspešnejših

Na povabilo župana Srečka Ocvirka in Oddelka za
gospodarske dejavnosti so se junija na sevniškem
gradu srečali gospodarstveniki, ki delujejo na
območju naše občine. Namen vsakoletnega
srečanja je predstavitev aktualnih kazalcev ter
krepitev povezovanja gospodarskih subjektov z
lokalno skupnostjo, katere naloga in usmeritev
je zagotovitev dobrega podpornega okolja za
razvoj gospodarstva. Župan je povedal, da je eden
pomembnejših dosežkov občine v zadnjem letu
tudi za gospodarski sektor sprejetje občinskega
prostorskega načrta in s tem povečanje
obsega poslovnih con. Pomen dela občin je tudi
v zagotavljanju javne infrastrukture: »Občine v
Foto: Vita Simončič
slovenskem merilu razporejajo z majhnim deležem
javnih sredstev, s čimer pa vodijo večino javnih Ob hujših in večjih nesrečah je za hiter prevoz
investicij, pomembnih tudi za gospodarstvo.«
ponesrečencev to ključnega pomena.

Po tradiciji je župan Srečko Ocvirk ob koncu
šolskega leta na sprejem povabil najuspešnejše
učenke in učence vseh sedmih osnovnih šol
sevniške občine – OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ
Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika
Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče
ter Glasbene šole Sevnica. Pohvalo in knjižno
darilo je letos prejelo 32 učenk in učencev, ki so jih
predlagale šole. Prireditev je bila v poročni dvorani
sevniškega gradu, s programom pa so jo obogatili
učenci Osnovne šole Tržišče.

Slovesno ob prazniku
KS Tržišče

Direktorica sevniške območne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje Irena Pirc je
predstavila trg dela v Posavju in programe aktivne
politike zaposlovanja za brezposelne. Direktor
GZS Območne zbornice Posavje Darko Gorišek
je predstavil kazalce poslovanja gospodarstva
v Posavju in občini ter podatke o najuspešnejših
podjetjih. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Sevnica Drago Krošelj je ob predstavitvi razmer v
obrti v Sevnici poudaril, da bi bilo Posavje ob izvzetju
osrednjih energetskih podjetij iz statistike po
kazalcih pod slovenskim povprečjem, ter kritično
opozoril na ključne težave, s katerimi se srečujejo
sevniški obrtniki, med njimi infrastrukturno
odrezanost, omejene osne pritiske za prevoze
tovora, premalo pomoči države za lokalni obstoj in
potrebo, da bi država zaščitila proizvajalce.
Osrednji
gost,
predsednik
Gospodarske
zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič, je
ob predstavitvi razmer gospodarstva v Sloveniji
izpostavil predvsem majhno gospodarsko rast,
visoko stopnjo brezposelnosti, trend zniževanja
zaposlovanja med delodajalci, slab bančni sistem
in izgubo občutka pravne varnost. Pri tem v
zadnjih letih ni bilo doseženo nikakršno izboljšanje
razmer, ukrepi države niso koristili. Med
rešitvami je predsednik gospodarske zbornice
navedel zagotovitev okoliščin za nov gospodarski
razvoj in uresničitev pripravljenih projektov. V
sklepnem delu srečanja se je gospodarstvenikom
predstavilo socialno podjetje KNOF.

Prikaz vaje reševanja
ponesrečenca s helikopterjem
Slovenska vojska je med 27. majem in 7. junijem
v zračnem prostoru Republike Slovenije izpeljala
osrednjo vajo Premik 2013. V njenem sklopu je
1. junija na pristajališču Radna potekal prikaz
pristanka helikopterja za prevoz ponesrečencev.
Cilj vaje je bil preizkus predvidene ploščadi za
tovrstne primere ter pripravljenosti oziroma
usklajenosti ekip helikopterske enote, enote nujne
medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica
in gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva
Sevnica.

Najuspešnejše osnovnošolce letošnje generacije
v sevniški občini je nagovoril župan Srečko
Ocvirk. Zaželel jim je veliko uspeha pri nadaljnjem
izobraževanju in vseh življenjskih izzivih. Vse dobro
in prijetno preživete poletne počitnice je učencem
voščila tudi predsednica aktiva ravnateljev,
ravnateljica Osnovne šole Boštanj Vesna Vidic
Jeraj.

Tekmovali v znanju o prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sevnica je v maju pripravil vsakoletno
tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Učenci sevniških
osnovnih šol so svoje prometno znanje pokazali
tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika.
Teoretični preizkus znanja je zajemal vprašanja
iz cestno-prometnih predpisov. Sledil je preizkus
vožnje s kolesom na poligonu pri Osnovni šoli Sava
Kladnika Sevnica, nato pa še mestna vožnja po
Sevnici. Preizkus znanj je spremljala ocenjevalna
komisija v sestavi predstavnikov Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Občine
Sevnica, Policijske postaje Sevnica in Avtošole
Prah Sevnica.

Prejemniki priznanj

V kulturnem programu slovesnosti, katerega
rdeča nit je bilo čebelarstvo, so se petjem in
igro predstavili učenci Osnovne šole Tržišče.
Med gosti sta bila tudi nova cvičkova princesa
Andreja Simeonov in novi ambasador cvička
Ivan Pungerčar, oba iz Društva vinogradnikov
Malkovec, ki sta prav tako pozdravila in nagovorila
Ob podelitvi priznanj in nagrad
zbrane. Program je povezovala Irena Klukej.
Po prireditvi je bilo na vrsti družabno srečanje z Med skupno 29 udeleženci iz štirih osnovnih
dobrotami, ki so jo pripravili v Aktivu kmečkih žena šol je bil najuspešnejši Rok Krošelj iz OŠ Blanca.
Drugo mesto je osvojil Jure Zelič iz OŠ Sava
Tržišče in Društvu vinogradnikov Malkovec.
Kladnika Sevnica, tretje pa David Remar,
učenec OŠ Milana Majcna Šentjanž. Na vrhu
skupinskega seštevka točk je bila OŠ Milana
Majcna Šentjanž, druga OŠ Blanca, tretja pa OŠ
Sava Kladnika Sevnica. Zmagovalec Rok Krošelj
se je ob doseženem prvem mestu razveselil
tudi posebnega darila organizatorja tekmovanja
– novega kolesa. Najuspešnejšim so priznanja
in nagrade podelili podžupan Občine Sevnica
Jožef Žnidarič, predsednik Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica
Janez Podlesnik, koordinator tekmovanja s strani
Občine Sevnica Jurij Kuhar in ravnateljica OŠ Sava
Kulturni program
Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Srečanje sevniških gospodarstvenikov

Z osrednjo prireditvijo je svoj krajevni praznik 24.
maja praznovala Krajevna skupnost Tržišče. Ob tej
priložnosti so prejeli priznanja krajani in društva,
ki pomembno soustvarjajo družbeno življenje in
utrip krajevne skupnosti, in sicer Zdenka Slapšak,
Martina Žibert, Marjeta Kukec, Polde Borštnar in
Ljudski pevci z Vrhka. Zbrane v tamkajšnji kulturni
dvorani sta nagovorila predsednik krajevne
skupnosti Janez Virant in župan Srečko Ocvirk
ter predstavila pregled opravljenih in načrtovanih
projektov na območju skupnosti. Predsednik
je poudaril, da so bili uresničeni vsi cilji, ki jih je
načrtovala krajevna skupnost za leto 2012. To pa
kaže na dobro podporo sveta krajevne skupnosti,
krajanov in občinske uprave. Župan Srečko
Ocvirk je v svojem nagovoru poudaril nujnost
sorazmernega razvoja na celotnem območju
občine, kar je za preteklo in načrtovano delo vidno
tudi za krajevno skupnost Tržišče.

Foto: Rok Petančič

Po občini
Gostovanje v Trubarjevem
domu upokojencev
V petek, 31. maja, se je v Trubarjevem domu
upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu predstavil
tudi KŠTD Blaža Jurka, česar so se stanovalci zelo
razveselili.
Da so sodelovanje, sobivanje in medgeneracijsko
druženje še kako pomembni, so s povabilom k
gostovanju dokazali tudi člani Folklorne skupine
Blaž Jurko, ki so se predstavili z nizom plesov,
medse pa povabili še Fante z Razborja in
nepogrešljive Ljudske pevke z Razborja.
Bilo je prijetno, predvsem pa doživeto popoldne, V bazenskem objektu na Prvomajski 15 bo
ki je srca stanovalcev Trubarjevega doma v Loki novi prostor Socialnega inkubatorja Posavja, v
napolnilo s prijetnimi spomini na mlada leta.
katerem bo delovala prva informacijska točka
socialnega podjetništva v Sloveniji, v njih bodo
potekale Poslovne urice predvidoma vsako prvo
sredo v mesecu. Pogovori o vaših pomislekih in
priložnostih o njih bodo brezplačni. Poglejte tudi
na www.knof.si in na koledar dogodkov.
Vljudno vabljeni k prijavi.

Zdravka Abram, ZZZ, Zavod KNOF, so. p.

Imaš idejo? Daj ji krila!
Dobiš podporo pri socialnem
inkubatorju Posavja
Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor je ob tem
dogodku premierno predstavila zloženko Od
fotografije do kostuma, ki so jo pripravili v sklopu
dogodkov s skupnim imenom Iz skrinje naših
dedov in babic. Zloženka vsebuje stare fotografije
posameznikov v oblekah, značilnih za sevniško
območje okoli leta 1900, in s tem predstavlja prvo
raziskavo oblačilne kulture tega območja, ki je bila
ob tej priložnosti poljudno prikazana tudi širšemu
občinstvu.
Z željo, da bi se spet srečali, smo člani KŠTD Blaža
Jurka sklenili gostovanje s prijetnim pomenkom
z osebjem doma, domačim folklornikom pa
zaželeli srečno pri organizaciji takšnih in podobnih
dogodkov tudi v prihodnje.

Konec maja je v Sevnici potekal prvi nacionalni
posvet socialnih inkubatorjev v Sloveniji.
Organiziralo ga je socialno podjetje Zavod KNOF,
ki deluje tudi kot Socialni inkubator Posavja.
Njegovo poslanstvo je omogočiti nova delovna
mesta in priložnosti za kreativne poslovne zamisli
v lokalnem okolju ter pri tem upoštevati načela
trajnostnega razvoja in dajati prednost teže
zaposljivim skupinam ljudi, kot so neizobraženi
mladi do 25 let, starejši od 50 let in invalidi ali
drugače ranljivi posamezniki.

KŠTD Blaž Jurko

www.mojaobcina.si/sevnica

Zavod KNOF,
socialno podjetje, projekt
Znanje za zaposlovanje
V Zavod KNOF, so. p.,
deluje projekt Znanje
za zaposlovanje, ki
vključuje
področja
poslovnih in prodajnih
znanj
ter
osebne
moči in motivacije za
uspešno poslovanje. Namenjen je ljudem z željo po
poslovanju, idejami in tistim, ki bi radi našli svojo
priložnost, pa se o tem ne morejo pogovoriti z
nikomer. Zdaj se bodo lahko na Poslovnih uricah,
ki se bodo poskusno začele julija letos.
V sklopu projekta ZZZ se pripravljajo delavnice
z namenom zaposlovanja mladih in drugih, ki jih
zanima samozaposlitev oziroma bi se radi poučili
o možnostih poslovanja, prodajnem in podobnem
znanju za morebitne samostojne priložnosti.
Predvideni čas začetka je konec poletja, ob
morebitnem velikem zanimanju pa tudi že prej.
Delavnice bodo v Sevnici in bodo BREZPLAČNE.
Če vas ta področja zanimajo, se lahko prijavite na
mail zdravka@insert.si ali na telefonski številki
041/640 328. Natančni datumi bodo določeni
pozneje.
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Socialni inkubator Posavja pomaga pri zagonu in
omogoča podporo pri oblikovanju novih podjetniških
idej v obliki trženjske podpore, sodobnega načina
dela ali coworkinga, ki samozaposlenim in drugim
profesionalcem omogoča, da si občasno ali stalno
delijo “sodelavni” prostor z drugimi ustvarjalci iz
svoje ali sorodnih panog, zagonskega kapitala,
administrativne
in
računovodske
pomoči,
pravnega svetovanja, priprave razpisov in tehnične
ter grafične pomoči, fotografiranja, odnosov z
javnostjo. Pobuda za organizacijo prvega posveta
socialnih inkubatorjev je nastala zaradi potrebe po
povezovanju organizacij s podobnim poslanstvom,
ki jih je v zadnjim času v Sloveniji čedalje več. V
prvem delu smo se predstavniki inkubatorjev
sestali v MC Sevnica, delovnega posveta so se
poleg direktorice Zavoda KNOF, so. p., Mojce
Žganec Metelko in predstavnice Socialnega
inkubatorja Posavje Nataše Rupnik udeležili še
Tomaž Stritar in Matic Kašnik, strokovnjaka za
socialno podjetništvo, Franci Bačar iz društva
mladih CEH, Tadej Slapnik, generalni sekretar
Foruma za socialno podjetništvo, in Jasmina
Vidmar, predstavnica Skupnosti občin Slovenije.

V drugem delu posveta na sevniškem gradu so
bili poleg omenjenih navzoči in aktivni v razpravi
Srečko Ocvirk, Tomaž Lisec, poslanec v DZ RS,
Mojmir Pustoslemšek, župan občine Kostajevica
ob Krki, Irena Pirc, direktorica ZZRS območne
enote Sevnica, in drugi. S posvetom smo želeli
opozoriti tudi na pomembnost inovativnih in
kreativnih pristopov pri odpravljanju težav, zato
smo izpeljali skupinsko delavnico in vanjo vključili
odločevalce. Skupaj smo našli kar nekaj mogočih
rešitev za učinkovitejše, predvsem pa trajnostno
delovanje inkubatorja ter novih načinov za
sodelovanje z vsemi vključenimi partnerji.

Socialni inkubator Posavja, Zavod KNOF, so. p.

Dobrodelni
rotarijski pohod na Lisco
V soboto, 8. junija 2013, smo v Rotary klubu
Sevnica organizirali dobrodelni rotarijski pohod na
Lisco, najbolj obiskano izletniško točko v Posavju.
Druženje se je pričelo z ogledom in degustacijo
penin v Vinski kleti Mastnak v Krakovem, kjer so se
nam pridružili rotarijski prijatelji iz Rotary klubov
Velenje, Slovenj Gradec, Žalec in Čatež ob Savi,
in tudi guverner Rotary Slovenija dr. Otmar Zorn.

Pot nas je vodila do vasi Cirje, kjer smo si ogledali
zapuščeni rudniški rov. Za slikovit opis območja
je poskrbel domačin Vinko Zalezina. Ob svojem
domu sta nas prijazno in gostoljubno sprejela
ter pogostila Milena in Jože Žnidarič. Naslednji
postanek je bil pri obnovljeni cerkvi Sv. Jošta,
kjer nas je pričakala družina Imperl z Razborja
s številnimi domačimi dobrotami. Pot smo
nadaljevali proti vrhu Lisce, kjer smo si ogledali
Rastlinsko čistilno napravo Lisca, športno novost
Hrčkanje, družbo pa so nam delali tudi številni
zmajarji, rekreativci in ostali obiskovalci Lisce. Po
kosilu v Tončkovem domu smo izvedli dobrodelni
rotarijski srečelov, zaigrala je harmonika,
preizkusili pa smo se tudi v Frizbi Golfu.

Vsa sredstva, zbrana s prijavninami na pohod,
dobrodelnim srečelovom in s prostovoljnimi
prispevki, namenjamo Anžetu Rupniku za
štipendijo. Prijetno rotarijsko druženje se je
zaključilo z lepimi občutki in hkrati z željo, da s
tovrstnimi druženji in aktivnostmi nadaljujemo
tudi v prihodnje, saj z njimi spodbujamo druženje,
povezovanje med rotarijci, obenem pa opravimo
dobro delo in zberemo sredstva za tiste, ki jih
najbolj potrebujejo.
Več o delu Rotary klub Sevnica je dostopno na
spletni strani www.rotary-sevnica.si.

Rotary klub Sevnica
Foto: Rok Petančič

Turizem, TZOS
Moja dežela,
lepa in gostoljubna
Občinsko ocenjevanje
V ponedeljek, 3.junija in v sredo,5. junija si je
komisija za ocenjevanje urejenosti krajev pri
Turistični zvezi občine Sevnica
ogledala vse
krajevne skupnosti v občini Sevnica, ter jih ocenila.
Komisijo sestavljajo Cvetka Jazbec- predsednica
TZOS, Marta Kralj Turistično društvo Tržišče,
Karlinca Golob AKŽ Tržišče, Milena Mastnak
Zavod KNOF so.p..

Pohod po dolini Štagine
»Daj soseda, pridi v nedeljo na sestanek k nam v
zidanico. Pripravili bomo pohod po Štagini ...«
»Joj, Tone, pa kje si spet našel mene!«
In se je začelo. Tone Žnidaršič nas je povabil v
svojo zidanico v Breški gori pri Hudem Brezju in
pozval k ustanovitvi turističnega društva. Njegov
namen bi bil organizacija pohoda po dolini Štagine
na meji med sevniško in krško občino, ki ga je Tone
prijavil na letošnji Posavski festival pohodništva.

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala splošno
urejenost kraja kot celoto,kakovost turističnih
Čeprav smo se v nedeljo, 26. maja, zbudili v
ponudb,varovanje naravne in kulturne dediščine,
deževno jutro, nas to ni ustavilo! Na start smo
varovanje okolja, gostoljubnost, komunalno in
videli prihajati pohodnike z dežniki, med njimi tudi
turistično infrastrukturo itd....
predsednika krajevne skupnosti Janoša Janca in
njegovo ženo. To nam je dalo nov zagon in nihče
nas ne bi mogel ustaviti. Z dežniki smo se najprej
odpravili do kmetije Metelkovih. Tam smo se za
pogum okrepčali z domačim žganjem gospoda
Darka in odlično postrežbo gospe Marije. Ob
ogledu ostankov starega Starčevega mlina in
življenja v potoku se je uradni del nadaljeval. Prav
zaradi obilice padavin je imel potok svoj čarobni
tok in je ponujal res lep pogled na svojo strugo.
Hodili in prijetno klepetali smo do mesta, kjer je
bil nekoč Rubičev mlin, si ogledali vhod v jamo v
Štagini in pritoke potoka. Narava v tem predelu
Članice komisije so nad podobo naših krajev
je res nekaj čudovitega. Na koncu poti smo si
prijetno presenečene. Viden je velik napredek pri
ogledali mogočni gaber na Žnidaršičevem pašniku
skoraj vseh ocenjenih krajih. V veliko primerih se
in pohod končali v Tonetovi zidanici. Predsednik
vidi pripadnost kraju in velika vnema krajanov pri
Društva vinogradnikov Studenec Matjaž Jakše
skupnih akcijah.
je predstavil nagrajena vina članov društva in
jim podelil priznanja. Miss panonike harmonike
Natalija Hočevar je za vzdušje raztegnila meh
svoje harmonike in dobra volja se je nadaljevala.
Pohod je uspel kljub slabemu vremenu in zato polni
optimizma stopamo naprej po poti ustanavljanja
društva, ki bo povezoval ljudi dobre volje. Tudi ob
slabem vremenu.

3. pohod
po meji občine Sevnica
Krekova konjenica spet na poti

Zadnji majski dan se je Krekova konjenica podala
na 3. tridnevni pohod po meji občine Sevnica. Po
blagoslovu, ki nam ga vsako leto podeli gospod
Janez Cevec, se je konjenica kljub slabemu
vremenu podala na pot. Prvi dan nas je pod vodila
skozi Šentjanž, Malkovec, Primož, Zavratec,
Rovišče, Arto, naš cilj pa je bila Blanca. Naslednji
dan smo pot nadaljevali skozi Krajna Brda, Selca,
Stranje, Podskalce, Dul pri Božiču, Podgorje do
druge prenočitve v Okroglicah. Zadnji dan smo
se spustili iz Okroglic do Loke, od tam naprej do
Vrhovega, vzpeli smo se do Novegrada, nato pa
smo bili že na svojem terenu, ki ga konji že poznajo.

Odhod iz deževnega Šentjanža

Tako so skozi Brunk in Leskovec kljub dolgi poti
iskrivo topotali, saj smo se bližali končnemu cilju –
Šentjanžu. Ob koncu konjenice se je stotnik Franci
zahvalil konjenikom za vzorno vedenje na poti in
nazdravil srečni vrnitvi.

Brez božjega blagoslova pa ne gre.

Konjeniki smo bili ves čas prešerno razpoloženi,
posebno veseli pa smo bili številnih občanov
ob poti, ki so nas bodrili, pogostili ali pa nam le
pomahali.
Lepo je, če si dobrodošel, kamorkoli prideš, zato
se Krekova konjenica zahvaljuje gostiteljem na
poti za vse kulinarične dobrote, prenočišča in
vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pohodu.

Brigita Blas

Mojca Osredkar

www.mojaobcina.si/sevnica
Kljub
pozitivnemu
mnenju pa je še vedno
najti tudi napake in
slaba ravnanja v okolju.
Komisija je opažanja
opisala in podala pobude
in predloge za nadaljnje
delo. Vsa turistična
društva kot tudi krajevne
skupnosti
so
dobili
zapisnik
ocenjevanja.
V projektu se nadaljuje
regijsko
ocenjevanje,
nato
državno
in
verjamemo
da
bo
kakšen izmed krajev
naše občine prepoznan
za lepo urejenega.

Vir: TZOS

Trg svobode 10
8290 Sevnica

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

» Z družino v Benetke!!«
iz Pirana že za 135,00 EUR,

NOVO: možnost prevoza do Pirana
pri nas uredite vse za dopust in potovanja
preko vodilnih Slovenskih agencij !

Košnja na Lisci
sobota 20. julij 2013
ob 17.00 uri

aktualna ponudba darilnih bonov
obdarjenec si izbere destinacijo
po svoji želji
julij 13
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Oglas

LE NAJBOLJŠE, ZA VAS
IN VSO DRUŽINO

Najsodobnejše storitve SiOL na optičnem omrežju v občinah
Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna,
Žužemberk, Sevnica in Krško
Za polno mero nepozabnih doživetij, začinjenega humorja ter odkrivanje novih znanj, zadnjih
modnih trendov in vseh podrobnosti iz sveta slavnih vam ni treba odpotovati v daljne dežele.
Najboljša zabava za vso družino je sedaj na voljo kar v udobju vašega doma. V visoki ločljivosti, ob
najboljših vsebinah. Na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna,
Žužemberk, Sevnica in Krško je bilo pred kratkim zgrajeno sodobno, optično odprto širokopasovno
omrežje. Omogoča vam dostop do storitev, kot so SiOL internet s hitrostmi do 50 Mb/s, napredna
SiOL TV, sodobna SiOL telefonija ter digitalna kabelska televizija.

S SiOL internetom boste s svetom povezani hitro, zanesljivo in varno. Z velikimi hitrostmi, ki jih nudi optično omrežje, boste
lahko internet hkrati uporabljali vsi člani družine, spremljali HD-vsebine ter prenašali glasbo in filme.

Kot dodatek k storitvam SiOL je na optičnem omrežju na voljo tudi Kabelska TV. Njena namestitev ne zahteva dodatne opreme,
priklopite pa lahko več televizorjev. V ponudbi več kot 100 izbranih digitalnih programov boste zagotovo našli vsebino za vso
družino.
Naročnikom SiOL je na voljo strokovna pomoč 24 ur na dan, sodelujejo pa lahko tudi v programu zvestobe, kjer lahko izbirajo
med ugodnim nakupom izdelkov na obroke ali izberejo popust na mesečno naročnino. Novi naročniki pa lahko izkoristijo še
posebno ugodno akcijsko ponudbo televizorja ter ponudbo brezplačne izgradnje optičnega omrežja do svojega doma. Vse
informacije o aktualni ponudbi storitev SiOL na optičnem odprtem širokopasovnem omrežju so vam na voljo v Telekomovem
centru Novo Mesto ali na brezplačni telefonski številki 080 8000.

Ne zadovoljite se z manj.
Promocijsko sporočilo
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siol.net/storitve

Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana

SiOL TV ponuja novosti na slovenskem trgu že 10 let, pri čemer vam nudi le najboljše. Tako lahko s SiOL TV spremljate več
kot 200 izbranih TV-programov, od tega kar 28 v visoki ločljivosti (med njimi tudi dokumentarni History HD, popotniški Travel Channel HD, modni Fashion TV HD, glasbeni iConcerts HD in znanja poln Discovery HD), HBO, BBC Knowledge, vsebine za
odrasle za vse vaše skrite strasti, programe Balkan in sinhronizirane otroške programe za nepozabno zabavo najmlajših, kot
tudi vse pomembnejše nacionalne in regionalne televizijske ter radijske programe. Poleg tega lahko poslušate več kot 70.000
radijskih postaj in si ogledate številne filme, risanke ali druge vsebine, ki so na voljo v več videotekah, do katerih dostopate s
pritiskom na gumb vašega daljinca. Izbrane programe si lahko ogledate tudi do 48 ur nazaj, lahko pa zamujeno oddajo ali film
tudi posnamete. Če vam je družinski član spet zasedel TV, si lahko svoj najljubši film, oddajo ali izbrano nogometno tekmo
UEFA Lige prvakov v živo ogledate tudi na računalniku, tablici ali mobitelu s storitvijo SiOL TViN. Tako boste vedno in povsod
na tekočem. Na TV-zaslonu lahko pregledujete fotografije ali posnetke z vašega računalnika, se zabavate z igranjem igric, na
voljo pa so vam tudi aktualne informacije, vremenska napoved, športni rezultati ter dostop do Twitterja in Facebooka. SiOL TV
omogoča, da si izberete paket programov, ki vam najbolj ustreza, in si z vrsto dodatnih vsebin in možnosti uporabe prilagodite
gledanje televizije svojemu načinu življenja.

Oglas

NAJHITREJŠI INTERNET IN
NAJBOLJŠA TELEVIZIJA
SEDAJ TUDI PRI VAS DOMA!
Sodobno optično omrežje, v izgradnji na območju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert,
Trebnje, Mirna, Žužemberk, Sevnica in Krško, vam omogoča, da v svoj dom pripeljete storitve kot
sta SiOL internet s hitrostmi do 50 Mb/s in napredna SiOL TV z najboljšimi TV-programi, tudi v visoki
ločljivosti, ogledom programov za nazaj, snemanjem, poslušanjem več kot 70.000 radijskih postaj
ter ogledom izbranih filmov kadarkoli želite. V ponudbi sta tudi sodobna SiOL telefonija ter digitalna
Kabelska TV.

Izberite
storitve SiOL in
izkoristite akcijsko
ponudbo televizorja
pod izjemno
ugodnimi pogoji!*

Prihranek
LED TV Samsung 39F5300
Energijski razred: A

*
263
€
za LED TV

14 €*

Dodatna ugodnost:
optično omrežje do
vašega doma pripeljemo
brezplačno!**

Prihranek

192 €**
Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana

24 x
na mesec

Za več informacij o ponudbi storitev SiOL na odprtem širokopasovnem omrežju pokličite brezplačno številko
080 8000 ali obiščite Telekomov center Novo Mesto.

Ne zadovoljite se z manj.

siol.net/storitve

*Ponudba televizorja velja do 31. 8. 2013 za obstoječe in nove naročnike na storitve SiOL. Prihranek 263 EUR se nanaša na izdelek Samsung LED TV 39F5300 ob plačilu na 24 obrokov po 14 EUR, kar znese 336 EUR.
Redna cena izdelka je 599 EUR. Razlika med redno ceno in plačilom na obroke je prihranek v višini 263 EUR. Količine izdelkov so omejene. V primeru, da dobava določenega izdelka znotraj obdobja zaradi porabe količin,
umika iz prodaje ali drugih razlogov ni več mogoča, si pridržujemo pravico do dopolnitve ponudbe s ponudbo novega primerljivega izdelka.
**Ponudba brezplačna izvedba izgradnje hrbteničnega omrežja do objekta naročnika velja od 3. 5. 2013 do 31. 8. 2013 za nove naročnike na storitve SiOL na odprtem širokopasovnem omrežju na področju občin Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Šentrupert, Trebnje, Mirna, Žužemberk in Sevnica (ne velja na področju Krškega), ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Velja za ceno izgradnje v višini do 192 EUR.
Cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d. d. si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Za dodatne informacije, pogoje in cene obiščite www.siol.net/storitve, pokličite 080 8000 in
041 700 700 ali obiščite Telekomove centre.
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Kultura
Ustvarjali smo na deveti
likovni koloniji KRMELJ 2013

Srečanje ljudskih pevcev
v Boštanju

Slikar Polde Mihelič
v oknu Radogost

V petek, 31. maja, in soboto, 1. junija, je v
Krmelju ustvarjalo 28 slikarjev, ljubiteljskih
slikarjev in fotografov. Pod mentorstvom slikarja
Toneta Zgonca so nastajale podobe Krmelja,
nekoč rudarskega kraja, in okolice ter zanimive
fotografije. Udeležencem lanske likovne kolonije
se nam je letos pridružilo še šest drugih: iz
Gorenjske, Zasavja in Dolenjske.

Ljudski pevci Boštanj so pripravili 31. maja v
dvorani TVD Partizan Boštanj 12. tradicionalno
srečanje ljudskih pevcev z naslovom Tako se je
pelo nekoč. V večeru, posvečenem slovenski
ljudski pesmi kot delu bogatega ljudskega izročila
in naše kulturne dediščine, so se zvrstili nastopi
domače in štirih gostujočih skupin.

Prvo sredo junija je bila v sklopu stalne mesečne
prireditve Radogost – Stoparjev gost na gradu
Sevnica predstavitev slikarja Poldeta Miheliča
iz Vrhpolja pri Kamniku. Pri odprtju slikarske
razstave so z zanimivim glasbenim programom v
grajski kapeli sodelovali učenci in učenke Glasbene
šole Trebnje.
Veliko lepih in iskrenih besed je o umetniku
povedal gostitelj Rudi Stopar, še posebej prisrčno
pa je pozdravil slikarjevo hčer. »Redki in prezrti,
pozabljeni naslikani prizori ostajajo v zgodbah
slikarskih mojstrov, kakršen je bil Polde Mihelič,«
je dejal Rudi Sopar.

Prihajam iz Zasavja, rudarskega kraja Hrastnik,
in tudi v Krmelju so včasih rudarili. Zato nisem
oklevala, ko me je na slikarsko kolonijo povabila Ana
Hočevar, saj mi je ta kraj zelo blizu. S seboj sem
povabila tudi »sošolko« in prijateljico Sonjo Grešak
s Tretje univerze v Hrastniku, kjer obiskujeva
likovni tečaj pod mentorstvom priznane umetnice
Severine Trošt Šprogar.

Te so bile: Fantje z vasi iz Škocjana, skupina Florjan
– Veterani PGD Sevnica, Ljudski pevci Ajda iz
Dolenje vasi pri Krškem ter Katarinski fantje iz Čeč
nad Trbovljami. Gostujoče pevce in obiskovalce
koncerta je pozdravil in nagovoril predsednika
sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč. Po
pevskem delu smo se družili ob dobrotah Aktiva
žena Boštanj.

Ljudski pevci Boštanj

Ljudske pevke Solzice
so praznovale
V soboto 1. junija, se je v kulturni dvorani Šentjanž
razlegala ljudska pesem in prav prijetno božala
srca in ušesa poslušalcem.
Ljudske pevke Solzice in Kulturno umetniško
društvo Budna vas so ob 15-letnem javnem
delovanju pevk pripravili koncert. Poleg slavljenk
so nastopili še Koledniki iz Bušeče vasi, Ljudske
pevke Ragle, Prešmentani faloti, Fantje s preske
in Etno skupina Nojek. Program je povezovala
Veronika Sigmund.

Razstavljena dela v grajskem oknu je podrobneje
predstavila vodja Galerije likovnih samorastnikov
Trebnje Andrejka Vabič Nose, saj je bil Polde
Mihelič med tistimi, ki so daljnega leta 1968 prvič
sodelovali na prvem taboru likovnih samorastnikov
v Trebnjem in zato so ob letošnji 90. obletnici
slikarjevega rojstva pripravili retrospektivno
razstavo z naslovom Polde Mihelič – v iskanju
pozabljenih trenutkov. Ogledate si lahko 45
njegovih slikarski del. V grajskem oknu Radogost
na sevniškem gradu je število razstavljenih del
veliko manjše. Na ogled so postavljene slike
z motivom ženske, ki je bil stalno prisoten v
slikarjevem ustvarjalnem opusu.
Spomin na slikarja, ki se je rodil leta 1923 v vasi
Vrhpolje pri Kamniku, umrl pa je leta 2007, bodo
ohranjale njegove slike, ki so v Galeriji likovnih
samorastnikov Trebnje na ogled do oktobra.

Smilja Radi

Organizatorji so nas lepo sprejeli in nam izrekli
dobrodošlico.
Potem smo se zaradi dežja
odpravili v prostore šolske telovadnice, tam pa je
bilo že vse pripravljeno za naše delo. Najprej smo
si izbrali svoj motiv za slikanje. Tone Zgonec nam
je na začetku svetoval, potem pa budno spremljal
naše ustvarjanje.
Na začetku je vsakdo ustvarjal bolj zase, pozneje
pa smo si že upali malo naokrog pogledat, kako
Ljudske pevke Solzice so s koncertom praznovale
gre našim tekmecem. Pri nekaterih se je videlo,
15 let javnega delovanja.##
da so pravi mojstri slikarske umetnosti.
Prvi dan smo ustvarjali do poznega popoldneva,
nato pa nekoliko utrujeni in dobre volje odšli domov. Ljudske pevke Solzice so izkoristile priložnost in
Za oddaljene je bilo organizirano tudi prenočišče. se zahvalile Rozaliji Tomažin za dosedanje vodenje
skupine, profesorici Andreji Tomažin za pomoč
Drugi dan smo začeli bolj zgodaj in počasi se je pri dosedanjem delovanju, vsem članicam, ki so
bližal čas, ko so naša dela že dobivala končne že prenehale delovati, in vsem, ki jih že 15 let
podobe in prepoznavnost. Nekateri so naredili še podpirajo.
kakšno sliko več, kot je bilo treba. Za tem pa je Vodja JSKD, izpostava Sevnica, Katja Plibernik in
bilo na vrsti prijetno druženje, potem pa smo se predsednik ZKD Sevnica Jože Novak sta pevkam
počasi odpravili vsak na svoj konec, bogatejši za podelila Maroltove značke za področje ljubiteljske
folklore in skupini priznanje za delovanje. Ob jubileju
nova spoznanja in nova prijateljstva.
so jim čestitali in jim zaželeli še veliko let uspešnega
Stanka Bantan delovanja v imenu občine Sevnica podžupan Jožef
Žnidarič, v imenu šentjanške krajevne skupnosti
svetnik Marko Repše in nekateri predstavniki
skupin ljudskih pevcev in društev.
Za konec so vsi nastopajoči zapeli skupno pesem,
potem pa je bilo na vrsti prijetno druženje.

www.ajdovski-gradec.com
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Dobrodelna prireditev
Objem ljubezni
V petek, 14. junija, smo si v sklopu sevniškega
grajskega poletja 2013 na sevniškem gradu
ogledali dobrodelno prireditev Objem ljubezni,
katere namen je bil pomagati indijskim otrokom
pri šolanju in gradnji sirotišnice.

Pri bogatem programu je sodelovalo kar nekaj
nastopajočih, ki so spet dokazali, da je v naši
občini še veliko glasbenih in plesnih talentov, ki
jih je vredno poslušati in videti. Lahko smo slišali
pevski nastop Dive, Suzi Mirt, glasbeno točko
Anje Konajzler, zabavni nastop Fantov izpod Lisce,
plesni in pevski talent so pokazale tudi učenke
in učenci OŠ Boštanj pod mentorstvom Zdenke
Kozinc ter Tamara in Aleksandra Pinoza. Na
koncertu pa ni manjkal niti sam baron oscon z
Kulturno umetniško društvo, Magda Sigmund grajsko gospodo.

Kultura

2013
Sreda, 3. julija 2013, ob 20. uri
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:

Petek, 12. julija 2013, ob 20. uri
v atriju Gradu Sevnica:

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

Gost: BORIS LAVRIČ - slikar, Kranj
Sponzor večera je Pekarna Kruhek. Razstava bo na
ogled do vključno 4. avgusta 2013 v odpiralnem času
gradu. Vstop prost!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

Skupaj smo preživeli prijeten večer, na koncu pa
smo se obiskovalci posladkali tudi z okusnimi jedmi
Aktiva žena Sevnica.
Hvala Igorju Fischerju, predsedniku Društva
botrov otrok TWIMC, in vsem sodelujočim za
pomoč!

Petek, 5. julija 2013, ob 20. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Koncert Vlada Kreslina

V koncertnem večeru z naslovom POJEZIJE Vlado
Kreslin prepleta svojo glasbo s poezijo. Muziko, ki jo
poje in ustvarja že od časa skupine Martin Krpan in
prekmursko ljudsko pesem, ki jo oživlja z legendarno
Beltinško bando, podčrta z branjem pesmi in zgodb iz
svojih zbirk Pojezije in Venci - Povest o Beltinški bandi.
Tako »Višina« zazveni z ramo ob rami z »Venci«,
»Cesta« z »Micko«, morda pa bomo slišali tudi kaj s
pravkar izdanega albuma Čarobnice.

Eva Simončič

Območno srečanje
pevcev ljudskih pesmi
občine Sevnica 2013
«skupaj se znajdemo mi«
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih
viž naše občine z naslovom Skupaj se znajdemo
mi je letos potekalo v dvorani gasilskega doma na
Studencu.
Koncert je soustvarilo 11 skupin pevcev ljudskih
pesmi iz občine Sevnica in ljudski godec Janez
Košar. Nastopili so Ljudski pevci Blanca, Ženski
pevski zbor Azalea iz Boštanja, Ljudske pevke
Razbor, Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču, Ženska
pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, Ljudski pevci
Boštanj, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi,
Ljudski pevci in ljudske pevke folklorne skupine DU
Razbor, Ljudske pevke s Telč in Fantje s Preske.

Večer z Jonasom Žnidaršičem

Prijatelji, znanci, ljubitelji komedije in tujega trpljenja,
pridružite se Jonasu v njegovih razmišljanjih o
mladosti, svojih začetkih, televiziji, zvezdniških
prijateljih, otrocih in življenju vobče. Vse s kritično
distanco in obilno mero smeha! Namenjeno najširši
publiki, ki se na koncu lahko vključi v interaktiven
odnos z Jonasom.
Cena vstopnice v predprodaji (od 28. 6.) v TA Doživljaj: 6 EUR.
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred začetkom): 8
EUR. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani
Alberta Felicijana.
Org.: KŠTM Sevnica.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Koordinator festivala
Sevniško grajsko poletje 2013 je KŠTM Sevnica.
Izvedbo festivala pa finančno podpira in omogoča
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
Skupine pevk in pevcev so predstavile raznovrsten
program in tako je petkovo srečanje minilo v
zabavnem vzdušju. Za ohranjanje ljudske tradicije
se torej ne gre bati, pesem in glasba pa bosta
vedno ostali tisto, kar druži ljudi.
Srečanje je strokovno spremljala Katarina Šivic,
poznavalka ljudskega izročila na Slovenskem. V
pogovoru je povedala, da je kakovost ljudskega
petja v naši občini že na visoki ravni.

Katja Pibernik,
koordinatorka JSKD OI Sevnica

Generalni sponzor: HESS
Hidroelektrarne na spodnji Savi

Cena vstopnice v predprodaji (od 5. 7.) v TA Doživljaj: 10 EUR.
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred koncertom):
12 EUR. V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturni
dvorani Sevnica.
Org.: KŠTM Sevnica.

Četrtek, 18. julija 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. Vstop
prost!
Za meditacijo so prostovoljni prispevki. Na meditacijo
ste vabljeni vsi, ki vas zanima in privlači zvok
šamanskega bobna. Vstop prost!
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

www.grad-sevnica.com
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

od ponedeljka, 1. 7.
do petka 5. 7.,
od 7.00 do 16.00

Počitniško varstvo za otroke - 2. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica;
Info.: Neža Jene, 051/321-972

Učilnica
OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Učilnica
OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

Učilnica
OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Grad Sevnica, atrij
ob slabem vremenu v
dvorani Alberta Felicijana.

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

Tržišče

Org.: DPM Tržišče

Blagoslov kipa Lurše Marije

v votlini Rožni dol - Beček
pri Blanci

Info.: Štefka, 041/637-692

Počitniško varstvo
za otroke - 3. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica;
Info.: Neža Jene, 051/321-972

Oratorij 2013
s SMC Sevnica - 1. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

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

petek, 12. 7.,
ob 20.00

Koncert Vlada Kreslina
Cena vstopnice v predprodaji (od 5. 7.) v TA Doživljaj: 10 EUR.
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred koncertom): 12 EUR.

Grad Sevnica, atrij
V primeru slabega
vremena bo prireditev v
Kulturni dvorani Sevnica.

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

sobota, 13. 7.,
ob 18.00

Obeležitev praznika krajevne skupnosti Blanca
z otvoritvijo pridobitev, kulturnim programom in podelitvijo priznanj

pri
Kulturnem domu Blanca

Org.: KS Blanca

Počitniško varstvo
za otroke - 4. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica;
Info.: Neža Jene, 051/321-972

Oratorij 2013
s SMC Sevnica - 2. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

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

sreda, 17. 7.,
ob 11.00

Otvoritev prostorov socialnega inkubatorja Posavja
Hrati bo info točka socialnega podjetništva ter coworking prostor.
Delovni čas: 9.00 - 14.00.

Socialni inkubator Posavja,
Org.: Socialni inkubator Posavja,
Prvomajska ulica 15,
Zavod Knof, so.p.
Sevnica

četrtek, 18. 7.,
ob 19.00

Meditacija s šamanskimi bobni
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Grad Sevnica,
atrij

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

petek, 19.7.,
ob 16.00

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

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

od ponedeljka, 22. 7.
Počitniško varstvo
do petka 26. 7.,
za otroke - 5. teden
od 7.00 do 16.00

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica;
Info.: Neža Jene, 051/321-972

od srede, 24. 7.
do petka 26. 7.

Salezijanski mladinski
center Sevnica

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

Dile Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica, Dile Sevnica

Dile Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica, Dile Sevnica

Dom gasilcev in vaščanov
Okič

Org.: VO Okič in Gasilska trojka Okič,
Info: Jože, 041/926-556

zbiranje:
Športni dom Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Aleksander, 031/876-455

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Org.: Salezijanski mladinski center Sevnica;
Info.: Neža Jene, 051/321-972

ponedeljek, 1. 7.,
ob 15.30
torek, 2. 7.,
ob 15.30
sreda, 3. 7.,
ob 20.00
petek, 5. 7.,
ob 13.00
petek, 5. 7.,
ob 20.00
nedelja, 7. 7.,
ob 15.00
nedelja, 7. 7.,
ob 15.00
od ponedeljka, 8. 7.
do petka 12. 7.,
od 7.00 do 16.00
od ponedeljka, 8. 7.
do petka 12. 7.,
od 9.00 do 15.00

od ponedeljka, 15. 7.
do petka 19. 7.,
od 7.00 do 16.00
od ponedeljka, 15. 7.
do petka 19. 7.,
od 9.00 do 15.00

sobota, 27. 7.,
ob 16.00
sobota, 27. 7.,
ob 21.00
nedelja, 28. 7.,
ob 12.00

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer v zbirki Ogled
Gost: Božidar Zavšek - Dare - slikar, Žalec
Glasbeni recital: Eva Zavšek z inštumentom XYVA
Izpit iz prve pomoči
Večer z Jonasom Žnidaršičem
Cena vstopnice v predprodaji (od 28. 6.) v TA Doživljaj: 6 EUR.
Cena vstopnice na dan prireditve (1 uro pred začetkom): 8 EUR.
28. Kmečki praznik v Tržišču
Zabava z Ansamblom Naveza.

Kampiranje za mlade
Otroške karaoke
Za otroke v starosti do 14 let, trije najboljši nagrajeni.
Karaoke night
Za otroke v starosti nad 14 let, trije najboljši nagrajeni.
Gasilska veselica na Okiču
Tradicionalno gasilsko tekmovanje za Memorial Toneta Simončiča.
Zabaval vas bo Ansambel Petra Finka.

od ponedeljka, 29. 7.
do četrtka 1. 8.,
Poletni kamp
od 10.00
od ponedeljka, 29. 7.
Počitniško varstvo
do petka 2. 8.,
za otroke - 6. teden
od 7.00 do 16.00
ponedeljek, 29. 7.,
ob 15.30

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

torek, 30. 7.,
ob 15.30

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

Vsak torek ob 19.00 - 20.00;

Joga v parku.
Vadba je brezplačna;
v primeru slabega vremena vadba
odpade; Naravoslovna učilnica OŠ Sava
Kladnika Sevnica/zunanji prostor v
naravi pred OŠ;
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo mesto;
Info: 040/615-000, www.jvvz.org/novomesto
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predavalnica
Zdravstvenega doma
Sevnica
predavalnica
Zdravstvenega doma
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

BAZEN SEVNICA
julij - avgust:

dopoldanske, popoldanske,
družinske, študentske,
sezonske, prenosne karte.

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

C
že od ena kart
2,00 
dalje.

Nakup
na blagajni bazena.

Info.: 051-680-284, www.kstm.si

Koledar prireditev
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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Mladina, šolski zvonec
Prva predstava
Grajskih harlekinov
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica je v tekoči
gledališki sezoni v sklopu torkovih lutkovnih
delavnic ustanovilo otroško lutkovno skupino
Grajski harlekini, ki so se premierno predstavili v
sredo, 12. junija, v dvorani Alberta Felicijana na
sevniškem gradu z duhovito lutkovno igro Zrcalce.

Podmladek sevniškega lutkovnega gledališča je
gledalke in gledalce prijetno presenetil s svojim
temperamentom in doživeto igro. Prepričljivo so
odigrali svoje vloge, ki so jih izpilili pod vodstvom
in mentorstvom lutkarice Snježane Pungerčič,
ki je tudi poskrbela za režijo, glasbo, tehniko in
brezhiben potek predstave. Lutke je kreiral in
ustvaril Bernard Pungerčič.
Premierni predstavitvi otroške gledališke skupine
je sledila še Andersenova lutkovna predstava Grdi
raček, ki je s svojo močno emocijo pritegnila staro
in mlado. Vloge sta suvereno odigrali lutkarici
Marjana Štojs in Snježana Pungerčič, ki je tudi
režiserka omenjene predstave.

Smilja Radi

Afriški večer na Dilah
V soboto, 15. junija, smo bili priča pravemu
afriškemu vzdušju, pa ne le zaradi vročine, ki nas
je pregnala, da smo se šli hladit v senco ali bazen,
ampak tudi Afriškega večera, ki sta ga organizirala
KŠTM in bar DILE ob odprtju kopalne sezone na
Dilah.

EVS in Otroci v akciji

Uspešni fiziki na OŠ Boštanj

V ŠMRK društvu K. N. O. F. že skoraj pet mesecev
živijo in delujejo tri prostovoljke. Prihajajo iz
Hrvaške, Bolgarije in Romunije, na življenje v
Sevnici pa so se že privadile. Pripravile so nekaj
manjših in večjih projektov za lokalno skupnost.

Po uspehu na tekmovanju Mladi genijalci, kjer
je ekipa OŠ BOŠTANJ (Anže, Karin in Timotej)
zasedla drugo mesto, so bili naši učenci zelo
uspešni tudi na prireditvi Verižni eksperiment,
ki je v organizaciji Društva matematikov, fizikov
in astronomov Slovenije, Tehniškega muzeja
Slovenije
in Pedagoške fakultete potekala
v soboto, 1. junija, na Pedagoški fakulteti v

V sklopu trgovine Stara Šola so izpeljale kreativne
delavnice iz ponovno uporabljenih materialov.
Udeleženci so izdelovali različne izdelke, od
zapestnic, vrečk, prepletali so ograje iz tekstila.
Maja so pripravile tudi modno revijo Desetletja
in na njej predstavljale predelana oblačila, ki jih je
priskrbela trgovina Stara šola.
Ljubljani. Prireditve se uspešno udeležujemo
že peto leto. Letos smo v napravi, imenovani
Magnetna šola 21. stoletja, prikazali nekatere
lastnosti trajnih magnetov, kot so magnetno
zaviranje, enakomerno gibanje navzdol, magnetno
lebdenje magnetna ter ojačevanje magnetne sile.
Naprava, ki so jo izdelali Žiga, Tilen, Tim in Tjaž, si
je prislužila nagrado strokovne komisije, podeljeno
najboljšim glede na izvirnost, prikaz fizikalnih
zakonitosti in zanesljivost delovanja. Po vzoru
te prireditve je potekala hkrati tudi prireditev v
Krakowu na Poljskem, z njo pa so vzpostavili tudi
videokonferenčno povezavo.
Junija so prostovoljke organizirale dvodnevni
festival za otroke z imenom Otroci v akciji.
Festival je potekal v sodelovanju z Osnovno šolo
Sava Kladnika in drugih prostovoljcev iz lokalne
skupnosti, udeležilo se ga je več kot 30 otrok. Ti
so se v dveh dneh festivala med seboj bolj spoznali,
se igrali, učili med timskim delom, uporabljali pa so
svojo kreativnost in domišljijo. Rdeča nit festivala
so bili pirati in Sevnica kot pristaniško mesto, kar
smo skupaj povezali z igro, spoznavanjem, timskim
delom, njihovo kreativnost pa smo preizkusili
v izdelovanju piratskih zastav in pri delavnici
izdelovanja piratske opreme. Drugi dan festivala je
bila Sevnica polna malih piratov, njihova naloga pa
je bila poiskati skriti zaklad. Festival je bil namenjen
neformalnemu učenju, druženju in spodbujanju k
inovativnosti, kreativnosti, kar je društvo skupaj z
otroki tudi doseglo.

Glavni kuhar Evans, afričan po rodu.

Rdeča nit Afriškega večera je bila pokušnja prave
afriške hrane, pripravila pa sta jo Evans, po rodu
Afričan, ki živi v Sloveniji, in njegova žena Helena. Ob Prostovoljke bodo v Sevnici živele še nekaj mesecev
okusnem okrepčilu smo se sprostili tudi ob ritmih in pripravljale nove projekte. Aktivnosti programa
afriške glasbe in različnih koktajlih. Afriški večer Mladi v akciji financira Evropska komislija.
je bil zelo obiskan dogodek in je trajal dolgo v noč.
Vanjo so nas pospremile tudi bakle in poskrbele
ŠMRK društva K. N. O. F.
za odlično vzdušje.Mnogi med obiskovalci verjetno
nikoli ne bomo obiskali Afrike, se nam je pa vsaj za
en večer malo približala.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Mentor: Andrej Kozinc

Šola v naravi
Učenci 5. razreda na plavalnem
usposabljanju
Tudi letos so se učenci 5. razreda podali v plavalno
šolo v naravi v Novi Vinodolski.

Učenci 5. razreda OŠ Tržišče se vsako leto veselijo
začetka junija, saj je to čas, ko skupaj odidejo na
krajši delovni dopust na morje. Tudi letos so skupaj
z učenci iz OŠ Milana Majcna Šentjanž odpotovali
v Novi Vinodolski in si tam pridobivali plavalne
spretnosti. Domov so se vrnili kot uspešni
plavalci, bogatejši pa so tudi za vrsto spoznanj o
obmorskem svetu. Teden je ob prijetnih doživetjih
in pestrih dejavnostih kar prehitro minil.

Zvonka Mrgole

www.facebook.com/mladinski.sevnica

Literarni natečaj
Moja rodna domovina

Šolski vrt
Skrbimo za zdravo zelenjavo

Na 4. literarnem natečaju Moja rodna domovina
je osmošolka Franja Vovk iz OŠ Sava Kladnika
Sevnica prejela priznanje za pesem Moja domovina
Slovenija.

Pri OŠ Tržišče smo letos zaorali del njive in uredili
šolski vrt. Nanj so učenci v sklopu varstva vozačev,
vrtnarsko-ekološkega krožka in naravoslovnih
dejavnosti posejali razna semena. Na gredicah se

Literarni natečaj je organizirala Osnovna šola Vič
skupaj s Koordinacijo domoljubnih in veteranskih
organizacij Slovenije. Osnovnošolci od 6. do 9.
razreda so s prostimi spisi, pesmicami, črticami
in eseji opisovali svoj odnos do domovine, v kateri
so se rodili in kjer živijo.
Ocenjevalna komisija je podelila priznanje Franji
Vovk za njeno pesem. Poleg priznanja je bila
učenka vabljena na sklepno prireditev v Ljubljano,
pesem pa bo izšla v knjigi z nagrajenimi deli.
Franji iskreno čestitamo za njeno uvrstitev in ji
želimo še veliko pesniških užitkov.

Odprtje
kmečke tržnice v Krmelju

Dne 1. junija je potekalo odprtje kmečke tržnice
pri gasilskem domu v Krmelju s krajšim kulturnim
programom učencev iz OŠ Krmelj. Ti so pokazali
svoje izdelke, ki so jih ustvarili v sklopu likovne
in tehnične vzgoje in projekta Evropska vas.
Posamezniki iz okoliških kmetij so predstavili svoje
domače izdelke, mogoče je bilo kupiti tudi domače
mleko, salame, mlečne izdelke, kot so jogurt,
kruh, pecivo, in drugo.

Mentorica Marjeta Teraž,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

je poleg zelenjave pojavila tudi pleva, ki jo pridno
odstranjujemo. Veseli spremljamo prve pridelke
in ugotovili smo, da je solata z našega vrta bolj
dobra kot kupljena, zato jo poizkusijo tudi tisti
otroci, ki je sicer ne marajo. Tudi redkvice so bile
zelo okusne. Menimo, da bo tudi to pripomoglo k Upajmo, da bo ta naša nova ideja, ki smo jo dolgo
temu, da bodo učenci bolj cenili domačo hrano.
čakali, zaživela tudi v našem kraju.

Zvonka Mrgole

Moja domovina Slovenija
Slovenija je majhna demokratična država,
ki jo poleg Drave in Mure obliva Ljubljanica,
pa tudi naša najdaljša reka Sava.
Pesniki in pisatelji so v svojih pesmih in besedi
opevali lepote domovine,
njene čiste reke, zelene ravnine in
opisovali svoje misli in občutke
ob pogledu na čudovite planine.
Ponos mi v prsih trepeta,
ko gledam, kako se Tina Maze z nasprotnicami igra,
ko pa slišim, da je prva,
me ponese od veselja do neba.
Tina se veselo smehlja,
ko v roki drži pokala dva.
Domovino moramo imeti radi,
jo za naše naslednike obvarovati,
saj so mnogi narodi propadli,
v nesmiselnem boju za ideali,
ker niso se imeli radi.

Franja Vovk, 8. b,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Irena Orač Kranjc

PLAVALNI TEČAJ
na

BAZENU SEVNICA

od ponedeljka, 1. 7. dalje
Prijave:
051 / 680-284, Petra
julij 13
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Šolski zvonec
Sevniške mažoretke
tudi med najboljšimi

2. Otroške razglednice
na gradu Sevnica

Mažoretke Društva Trg Sevnica so se v soboto,
25., in nedeljo, 26. maja, udeležile 13. državnega
prvenstva Mažoretne in twirling zveze Slovenije v
Radečah.

V okolju sevniškega gradu so potekale v četrtek,
6. junija, 2. Otroške razglednice, likovna kolonija
učencev osnovnih šol naše občine v organizaciji
OŠ Boštanj in ob podpori KŠTM Sevnica in Občine
Sevnica.
Slikarsko platno je bilo tokrat nekoliko drugačno.
Svojo ustvarjalnost so otroci prelili na dežnike
in tako interpretirali letošnji naslov kolonije Moj
dežnik je lahko …

Skupina Junior palica

V kategorijah kadeti in junior so s skupinskim
nastopom v palicah dosegle sicer nehvaležno 4.
mesto, vendar je to odličen rezultat. V kategoriji
pom pon junior so zasedle 1. mesto in se s tem
uvrstile na evropsko prvenstvo, ki bo septembra v
Brnu. Še z enim prvim mestom se lahko pohvalita
Hana Vukalič in Zala – Elizabeta Ramovš, ki sta v
duo plesu med kadetkami osvojili zlato, takoj na
drugo stopničko pa sta se v isti kategoriji povzpeli
Ajda Mesojedec in Tajda Župevc. Naša dekleta so
tekmovala tudi v kategoriji solo kadet, kjer je Anja
Popelar zasedla 8. mesto, Nuša Kranjc pa 10. V
kategoriji solo junior je Kristina Beskorvajni zasedla
9. mesto, Sanja Žveglič 11. mesto. V kategoriji
solo senior je sevniške barve zastopala Eva Senica
in zasedla 7. mesto. Med tekmovalkami junior duo
sta Eva Železnik in Monika Seničar zasedli 10.
mesto, takoj za njima sta se v isti kategoriji uvrstili
Tjaša Jezernik in Lucija Kajtna. V tekmovalni
skupini duo senior sta Sara Suhodolčan in Monika
Murenc zasedli 12. mesto. Oba tekmovalna dneva
so imele tekmovalke močno podporo na tribuni,
saj so njihovi zvesti navijač in dekleta pokazali,
da bo v prihodnje treba računati na modro-belo
kombinacijo v vrhu slovenskih mažoretnih skupin.
V sklepnem delu prireditve je župan Srečko Ocvirk
prevzel zastavo MTZS ter jo predal predvodnici
sevniških mažoretk in s tem so Sevničani tudi
uradno sprejeli organizacijo 14. državnega
prvenstva MTZS, ki bo prihodnje leto v Sevnici.

Z mladimi ustvarjalci in njihovimi mentorji sta
izmenjevala zamisli tudi sevniška likovna umetnika,
kipar Rudi Stopar in slikarka Jerca Šantej. Ob
zabavnem ustvarjalnem druženju in pisani paleti
vsemogočih idej so se zagotovo ustvarila nova
poznanstva, kar je bil tudi eden izmed namenov
kolonije.
Po kosilu so se udeleženci odpeljali na izlet na
Lisco in ob druženju v naravi in športnih animacijah
preživeli prijetno popoldne.
Celodnevno druženje smo po ogledu gledališke
predstave Čarovnica, ki ni mogle biti zlobna v
izvedbi Prosvetnega društva Vrhovo zaokrožili z
odprtjem razstave likovnih del. Poslikani dežniki
so živahno napolnili grajski atrij in park. Učenke
četrtega in petega razreda OŠ Boštanj so nam v
kulturnem programu pričarale pravi ples v dežju,
ob glasbeni spremljavi Eve Železnik s petjem pa
sklenili učenki Gaja Nepužlan in Sara Praznik. V
umetniškem zanosu vsega dogajanja nas niso
zmotile niti kaplje dežja, saj nas je z njimi počastila
tudi narava.

Simona Koritnik

Nena Bedek, likovna pedagoginja na OŠ Boštanj
Foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

POLETNI KAMP

29.7. - 1.8.2013

za mlade: 8 - 14 let,
v Sevnici
noro
zabavne igre
skriti zakladi
pot
potrpežljivosti
ustvarjalne
delavnice
Organizator: KŠTM Sevnica,
Info: 031/876-455
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Policisti na obisku
pri otrocih v vrtcu
V našem vrtcu se vsak dan dogaja veliko
zanimivega. Tokrat pa smo še bolj nestrpno
pričakovali petek kot navadno, saj sta svoj obisk
najavila policista Marko Turšič in Mitja Šalamon.
Nam otrokom in tudi odraslim, sta pripravila
izredno bogat program. Pripeljala sta konjenico iz
Stožic, vodnika psov in pse ter policijsko godbo.
Kakšno veselje je bilo v igralnicah, ko smo skozi okna
opazovali policiste, ki so iz svojih vozil vodili konja,
psa ovčarja ter pripravljali ostalo svojo opremo. V
športni igralnici pa so godbeniki pripravljali svoje
inštrumente. Komaj smo dočakali, da smo odšli
na notranje dvorišče vrtca. Izvedeli smo veliko
novega o delu policistov, pa tudi, kako je potrebno
skrbeti za živali. Policisti so nam dovolili, da smo
pobožali konja in psa, oblekli smo se v opremo
specialne policije, nato pa še pokukali v notranjost
njihovega vozila. Čudovita izkušnja!

Otroci vseh oddelkov smo se nato zbrali v športni
igralnici, kjer je bilo že vse pripravljeno za koncert
policijskega kvinteta. Do tega srečanja nismo
vedeli, da znajo policisti tudi igrati na inštrumente.
Uživali smo v živahni glasbi, zraven zapeli pesem
o Hudi mravljici in Piki Nogavički. Ob Avsenikovi
Golici smo veselo poskakovali. Všeč pa sta nam
bili tudi melodiji o Pink Panterju ter Orion.
Polni vtisov smo se poslovili in se jim zahvalili, da
so nam podarili svoj prosti čas. Želimo si, da bi še
večkrat prišli na obisk v naš vrtec.

Otroci iz Vrtca Ciciban Sevnica

BAR DILE

SOBOTA, 26.07.2013

KARAOKE
OB 16.00: STAROST DO 14 LET

OB 21.00: STAROST NAD 15 LET
Prijave sprejemamo do
23.07.2013
051-680-290 Mojca
051-725-251 Boby.
STROKOVNA KOMISIJA BO IZBRALA TRI NAJBOLJ�E
IZ VSAKE SKUPINE IN JIH BOGATO NAGRADILA.

Vstop je prost.

Grajska skrinja
Historični klavir na Gradu Sevnica

Solzna dolina
Pesem murna se sliši na ves glas,
oznanja nam poletja, košnje čas,
v rosi jutranji vsa dolina se iskri,
meglice oblak jo zakriva, sonca pa ni.

Objema vse zjutraj res hladen še zrak,
pesem se ptic prepleta v moker korak.
Kaplja z dreves še rosa večernega dežja,
hlad te objema vse do vročega srca.

Na Gradu Sevnica smo letos spomladi dali popraviti
in uglasiti historični klavir, ki tako ponovno služi
svojemu namenu. Klavir firme »Jakob Czapka«
je postal del grajskega inventarja leta 2008. Po
ustnih podatkih ga je nekdanja lastnica kupila kot
grajsko opremo leta 1954 in je torej nekoč že bil
del opreme gradu. To bi lahko pomenilo, da ga je
kupila plemiška družina za svoje potrebe. Datacija
klavirja kaže, da je bil instrument izdelan ok. 1860,
in sicer v znani dunajski delavnici. Leta 2008 ga je
lastnica muzeju podarila.
Napis nad klaviaturo: »FABRIK JACOB CZAPKA
IN WIEN« poteka po celotni dolžini letvice nad
klaviaturo in je na temnejši podlagi kot je siceršnji
furnir ohišja klavirja. Je umetelno izdelan z
biserno matico, na sredini med imenom in
priimkom je stilizirana lira, črke imena in priimka
so dvodimenzionalno zadebeljene. Napis deluje
kot okras glasbila. Ohišje je furnirano na oreh, v
spodnjem delu ima okrog in okrog vdelano okrasno
kovinsko nitko, kar je bila značilnost dobrih
mojstrov. Politura in vzorec postavljanja furnirja
kažeta na dobrega mizarskega mojstra. Delavnice
klavirjev so namreč imele zaposlene različne
pomočnike, med njimi mizarje, ki so skrbeli zgolj
za lesene dele instrumenta in tudi za to, da so bila
ohišja skladna s trendi in stili umetne obrti. Ohišje
stoji na treh močnih šesterokotno oblikovanih
nogah, ki se zaključujejo s tradicionalnimi koleščki.
Lira, v katero sta vpeta dva pedala, ima prav
tako ornament s kovinsko nitko. Oba pedala sta
oblikovana kot v neobaročnem stilu. Furnir je
v solidnem stanju, poškodbe so najizrazitejše
na vrhnjem delu pokrova, ki so posledica vlage
oziroma tja postavljenih lončnic. Črvojedost je
najizrazitejša na desnem boku ohišja in je videti
dokaj sveža.
Klaviatura je enovita, videti precej igrana. Spodnje
tipke so prevlečene s slonovino, morda deloma
s kostjo, kar bi pokazala podrobnejša analiza,
zgornje tipke so obložene z ebenovino, možen je
tudi temno lužen les drugačne kvalitete. Obseg
instrumenta: A2 – a4 oziroma 7 oktav.
Notno stojalo je umetelno izrezljano v neobaročnem
oziroma vitičnem vzorcu. Polje stojala je dvodelno,
zrcalno enako, na sredini je oblikovana lira. Oba
stranska dela, ki delujeta kot podstavka za sveče,
sta stilno skladna, vendar imata poenostavljani
vzorec, simetrično sta enaka.

Mehanika je dunajska, značilna za sredino 19.
stoletja. Kladivca so videti še originalna, kar
pomeni, da so večinoma ohranjene originalne
polstene obloge. Po izrabljenosti sodeč je bil
instrument precej igran. Mehanika je v solidnem
stanju in s pozornim restavriranjem instrumenta
ponovno dobro funkcionira. Tip mehanike je danes
sicer zastarel, toda kot historični klavir se vrača v
funkcijo. Uglaševalna deska je še lesena, kar je bilo
značilno do druge polovice 19. stoletja, vendar je
učvrščena s kovinsko prečko. To pomeni, da ima
klavir manj trdno in manj trajno uglasitev in ga je
potrebno večkrat uglasiti. Sicer je okvir za strune
vzdolžno učvrščen s kovinskimi prečkami. Strune
so v basih enojne, nato dvojne in v diskantu trojne.
Večinoma so ohranjene originalne. Resonančna
deska je videti zdrava, kar je zelo pomembno.
Pedalna vzvoda sta bila povezana z dvema
registroma, piano in forte.
Delavnica Jakoba Czapke ima dolgo zgodovino.
Jakob Czapka starejši je bil rojen 1811 in je umrl
leta 1844 na Dunaju. Kot pomočnik se je izučil
pri priznanem mojstru Josephu Riesu. Njegov
sin Jakob, izdelovalec klavirja iz gradu Sevnica, je
obrtne pravice dobil leta 1842 kot dunajski meščan
na naslovu: Windmühl Nr. 58, po letu 1845 je
bilo to v istem predelu, vendar že s poimenovano
ulico (Krongasse 58), med leti 1847 do 54 je bil v
predelu Neue Wieden, nato pa je firma do ukinitve
leta 1900 delovala na Kettenbrückengasse 9.
Delavnica je pod imenom Jakob Czapka delovala
do leta 1877, ko se je preimenovala v Jakob
Czapka & Sohn.
Klavir sodi v čas ok. 1860, natančne letnice zaradi
pomanjkanja podatkov o razvoju firme ni mogoče
podati. Njegova oblika, mehanika in obseg kažeta
na omenjeno datacijo. Ta delavnica sicer ne sodi
v sam vrh dunajskih delavnic 19. stoletja, vendar
instrument kaže na mojstra solidnih kvalitet. Teh
klavirjev je nekaj v muzejih in zasebnih zbirkah po
Evropi, največ v sedanji Avstriji. Vsekakor velja
za dober izdelek, ki mu sedanje stanje omogoča
restavriranje, ne samo mehanike, temveč tudi
vseh njegovih ostalih sestavnih delov.

Rok Petančič
Vir: Koter, dr. Darja (2010) Mnenje o klavirju
»Jakob Czapka/Wien« iz Gradu Sevnica

Malce začne se že vreme jasniti,
spet nam nebo oblaki hočejo prekriti,
vetra nam sapa nič ne pomaga,
jočejo vsak dan vse do hišnega praga.
Moja vas je že kot solzna dolina,
večkrat na dan jo pere nebeška modrina ...
Vsa trava v rosi in blatu je nepokošena,
njena podoba izgleda tako neurejena.

Nezadovoljstvo vseh se stopnjuje ljudi,
delo še zdaleč zunaj opravljeno ni.
Lovimo za delo trenutke suhega vremena,
a brez sonca toplega vse je brez pomena.

Tanja Košar
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Odprtje bazena

Kickboxing

Prijetno ozračje, ki ga v vročih poletnih dneh ponuja
bazenski kompleks, tudi letos vabi k osvežitvi,
druženju in rekreaciji. Zunanji bazen v Sevnici je bil
odprt na začetku poletja, v soboto, 15. junija.

Wako, Balkan open 2013

Obiskovalci so se že prvi dan lahko osvežili in
zaplavali v njem, ali pa so se s prijatelji družili ob
sladoledu in hladili ob osvežilni pijači. Pričakale vas
bodo novo opremljene garderobe, prijetna glasba,
vodne igre in zabava. Za gostinske storitve bodo
za obiskovalce tudi letos poskrbeli v gostinskem
lokalu Dile.
Obiskovalce vabimo k nakupu sezonske vstopnice,
da boste lahko bazen obiskovali neomejeno.
Dobrodošli!

Mladinsko evropsko
prvenstvo v ARG

Izjemen uspeh sevniških kickboksarjev, 5 medalj,
2 zlati in 3 bronaste
Tia Šantej in Zlatko Pučko, balkanska prvaka
V soboto 15. junija, je Kickboxing federacija Bosne
in Hercegovine organizirala mednarodni turnir v
kickboxingu Balkan open 2013. Udeležilo se ga je
več kot 500 tekmovalcev iz 12 držav. Tekmovanje
je v koledarju svetovne organizacije WAKO, na
njem pa so so izjemno uspešno nastopili tudi mladi
upi Kluba borilnih veščin Sevnica Tereza Alja Kožar,
Klara Kocjan, Tisa in Tia Šantej ter Zlatko Pučko.
Športnike so spremljali trenerji Marja Zidarič,
Mitja Čokl in Jurij Orač ter bili po koncu tekmovanja
izjemno zadovoljni nad svojimi varovanci, saj so v
zelo močni konkurenci prikazali pravo borbenost
in željo po uspehu. V disciplini light kontakt so
naše starejše kadetinje Tereza Alja Kožar -50 kg,
Klara Kocjan -46 kg in Tisa Šantej -42 kg osvojile
bronasto odličje. Tia Šantej je naredila še korak
več in vse svoje nasprotnice v kategoriji -46 kg
gladko odpravila z maksimalnim rezultatom 3:0
ter se zavihtela na najvišjo stopničko. V disciplini
kick light je mladinec Zlatko Pučko deklasiral vse
tekmece in v kategoriji -63 kg zasluženo osvojil
zlato odličje.

David Zakšek

Zmaga, kdor v najkrajšem času odkrije določeno
število oddajnikov, odvisno od kategorije.
V slovensko mladinsko reprezentanco do 15 let
sta se uvrstila Jan Vrtačnik in David Zakšek, oba
iz posavskega Radiokluba AMATER Sevnica.

Eva Simončič

M14 : 16. mesto Jan Vrtačnik, 20. mesto David
Zakšek, ekipno 5. mesto SLOVENIJA

Zadnja majska nedelja
v znamenju kolesarstva
Kolesarsko društvo Sevnica je zadnjo nedeljo maja
izpeljalo tradicionalni, že 18. sevniški kolesarski
maraton. Dežne kaplje in za mesec maj precej
nizke temperature niso ustavile množice 39
kolesarjev in kolesark, da so se ob 10. uri izpred
sevniškega športnega doma odpravili na pot
proti Mirnski dolini. Družinski maraton v dolžini
33 kilometrov (Sevnica–Tržišče–Sevnica) je
prekolesarilo 16 udeležencev, na 63-kilometrsko
razdaljo (Sevnica–Mokronog–Škocjan–Studenec–
Sevnica) pa se jih je podalo preostalih 23.

Amatersko RadioGoniometriranje, popularno
imenovano lov na lisico', je radioamaterska
športno-tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin, razporejeni pa so v več kategorij.
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni
razdalji od štirih do deset kilometrov zračne linije.

73 ali radioamaterski lep pozdrav!

Jani Kuselj, ARG POSAVJE
Kickboxing team Sevnica s petimi medaljami

Državni prvak na
Festivalu športa mladih v Kopru

Člani KBV Sevnica so na tekmovanju osvojili
neverjetnih pet medalj, od tega dve zlati in tri
bronaste, Tia Šantej in Zlatko Pučko pa sta v svoji
Najuspešnejši učenci OŠ Boštanj v šolskem letu
kategoriji zasluženo osvojila še naslov balkanskega
2012/2013 in celoten 7. razred so se v sredo, 5.
prvaka.
junija, udeležili 4. Festivala športa mladih v Kopru.
Na prireditvi, kjer sta potekala finala v atletiki in
Jurij Orač
judu za OŠ, so v spremljevalnem delu potekale tudi
športno-zabavne animacije za vse otroke. Učenci
so res uživali v celotnem programu, saj je vsakdo
našel kaj zase. A najpomembnejše je bilo, da so
navijali za svoje sošolce, ki so si prizadevali za čim
boljšo uvrstitev. Tadej Vintar v skoku v višino, Eva
Močnik in Adrijana Tomažič pa v metu vortexa.
V petek, 7. junija, sta bila v Tržiču državno
prvenstvo veteranov v cestnem teku na 10.000
m in hkrati tek po ulicah Tržiča, ki se ga je kljub
slabemu vremenu udeležilo precej tekačev.

Lendaro
državni prvak na 10 km

Pred startom
18. sevniškega kolesarskega maratona

Poleg spominske medalje in svniškega salamina
so bile podeljene vse posebne nagrade, med njimi
za najstarejšega in najmlajšega kolesarja ter
najstarejšo in najmlajšo kolesarko. Najštevilnejša
je bila ekipa Dolenjske balance iz Mokronoga.
Organizatorje je zelo razveselila udeležba
kolesarja Mitje Roka, zmagovalca DOS Extrene
2013, ki je tudi tokrat najhitreje premagal razdaljo
velikega maratona. Po podelitvi nagrad je bil na
vrsti družabni sklep prireditve v priljubljenem Robert Lendaro je postal v teku na 10.000 m
sevniškem lokalu Dile pri bazenu.
državni prvak v kategoriji M 40.

Vir: Občina Sevnica
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Vanja Lendaro

Tadej Vintar na zmagovalnem odru

Vsi trije so odlično tekmovali, Tadej pa je navijače
nagradil z naslovom državnega prvaka. Šport je
res prava energija za življenje, kar so učenci na OŠ
Boštanj že večkrat dokazali.

Za literarno-novinarski krožek,
mentorica Silvestra Kotar

Šport in rekreacija
Cooperjev test

Turnir Dren open kata

150 let Sokolov v Sloveniji

Klub borilnih veščin Sevnica je v soboto, 1. junija,
izpeljal preizkus zmogljivosti Cooperjev test, in
sicer tek za ženske na 1600 m in tek za moške
na 2400 m na makadamskem nasipu ob Savi
pri Srednji šoli Sevnica. Vsak udeleženec je po
koncu teka prejel diplomo z vpisanim doseženim
rezultatom. Udeležencem testa oz. teka so
predstavili tudi tako imenovano mobilno aplikacijo
@life, ki jo je mogoče brezplačno naložiti s spleta.

Sevniškim karateistom 15 medalj

Dne 15. junija je športno društvo Narodni dom
praznovalo 150-letnico delovanja z velikim javnim
telovadnim nastopom po zgledu znamenitih
sokolskih zletov. Ob spremljavi Orkestra slovenske
vojske se je zbranim predstavilo več kot tisoč
nastopajočih iz Slovenije in tujine, predsednik
države Borut Pahor pa je zlati red predal
predsedniku društva Dejanu Crneku.

V soboto, 1. junija, so člani KBV Sevnica,
sicer učenci OŠ Sava Kladnik Sevnica in POŠ
Loka, nastopili na turnirju Dren Open kata za
osnovnošolce pod vodstvom trenerke Marje
Zidarič, vzorno pa ga je organiziral Klub borilnih
veščin Dren iz Leskovca. Iskrene čestitke vsem
dobitnikom odličij, še posebno najmlajšim, za
katere je bilo to prvo tekmovanje.

Cooperjev test, ženske na 1600 m

Projekt Gibanje za zdravo življenje je eden Pregled uvrstitev:
najpomembnejših dejavnikov za prebivalstvo in
DEKLICE 2003 C
je popolnoma brezplačen za vse udeležence. Ker
2. mesto: Sara Šantej
opažamo, da je preveč ljudi telesno neaktivnih, bi
DEČKI 2005 C
radi spodbudili vsakega občana k bolj aktivnemu
1. mesto: Aleksander Kožar
načinu življenja. Gibanje ni le šport, ampak mora
3.mesto: Lan Dragar
postati način življenja. Telesna dejavnost ugodno
4. mesto: Žiga Plazar
vpliva na zdravje, pripomore pa tudi k boljši telesni
DEČKI 2003 C
in duševni kakovosti življenja. Že 30 minut zmerne
3. mesto: Tomaž Kajtna
telesne dejavnosti na dan, na primer hitre hoje,
DEČKI 2002/1 B
koristi zdravju odraslega človeka. Zato bo KBV
2. mesto: Žiga Pigac
Sevnica tudi v prihodnje v sodelovanju z ZD Sevnica
3. mesto: Aljaž Lednik
pripravil še več tradicionalnih preizkusov telesne
DEKLICE 2002 B
pripravljenosti za starejše.
2. mesto: Lea Ivandič
3. mesto: Tereza Alja Kožar
Jurij Orač
DEKLICE 2000 B
1. mesto: Tisa Šantej
DEKLICE 1999 A/B
1. mesto: Tia Šantej
2. mesto: Jasmina Očko
3. mesto: Klara Kocjan
DEČKI KATA EKIPNO
2. mesto: KBV Sevnica
V Radencih je potekal že 33. maraton treh src,
(Tomaž Kajtna, Žiga Pigac, Aljaž Lednik)
udeležilo pa se ga je več kot 4000 tekačev iz
4. mesto: KBV Sevnica
različnih držav, tudi kenijski tekači, ki so kot vedno
(Aleksander Kožar, Lan Dragar, Žiga Plazar)
poskrbeli za atraktivnost prireditve. Tudi člani AK
DEKLICE KATA EKIPNO
Sevnica so se udeležili prireditve in dosegli lep
1. mesto: KBV Sevnica
uspeh. Na 21 km dolgo progo sta se poleg 1682
(Tia Šantej, Tereza Alja Kožar, Tisa Šantej)
tekmovalcev podala tudi Robert Lendaro in Dušan
3. mesto: KBV Sevnica
Krašovec. Tekma je štela za državno prvenstvo
(Klara Kocjan, Jasmina Očko, Lea Ivandič)

Sevničani na 33. maratonu
treh src v Radencih

Med nastopajočimi smo bili tudi člani ŠD Partizan
Sevnica in smo nastopili s sokolsko skupinsko vajo,
pri kateri so sodelovali mlajše deklice in veterani.
Pred začetkom smo se nastopajoči predstavili v
veliki paradi (na čelu je bila konjenica, za njo pa več
kot tisoč nastopajočih) z začetkom na Krekovem
trgu. Pred magistratom nas je pozdravil ljubljanski
župan Zoran Janković, ustavili smo se pred
Prešernovim spomenikom, nato pa šli po Čopovi,
mimo Narodnega doma, do letnega telovadišča v
Tivoliju. Tam se je kmalu začela prireditev.
Športno društvo narodni dom se ponaša z
veličastno dediščino slovenske organizirane
telovadbe, ki so jo pred 150 leti v Sloveniji začeli
sokoli kot del slovanskega sokolskega gibanja v
avstro-ogrski monarhiji. Pod geslom zdrav duh v
zdravem telesu so se organizirali v društvo, ki je
ob telovadbi povezalo svobodomiselne ljudi.
Slovenski sokoli so nam med drugim zapustili tudi
prvo slovensko strokovno literaturo o telovadbi
in usposobili prve generacije visoko izobraženih
športnih učiteljev.

Estera Savić Bizjak

www.fitnes-sevnica.com
www.mojaobcina.si/sevnica

S turnirja je poročala: Marja Zidarič

fitnes studio
sevnica
Dušan, Robert in Vanja v Radencih

Slovenije. Uvrstila sta se odlično, saj je bil Robert
absolutno 23, Dušan pa 28 med 1682 tekači. V
kategoriji M 40–44 pa je Robert Lendaro zasedel
2. mesto, Dušan Krašovec pa je bil v kategoriji M
45–49 tretji. V teku na 5,5 km je nastopila tudi
Vanja Lendaro, ki je med 371 ženskami zasedla
absolutno 14. mesto.

Vanja Lendaro

vabi tudi poleti

www.fitnes-sevnica.com
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Utrip življenja
Čas kot psihološka kategorija

Zeleni nasveti, Vzgoja
zelenjadnic v plastenki

„Nimam časa!“ „Dolg čas mi je!“ „Celo večnost te
nisem videla, nič se nisi spremenil!“ „Povej hitro,
Plastenko (1,5 l) obrnemo tako, da je zamašek
mudi se mi!“
spodaj, in z nožem ali škarjami odrežemo njeno dno,
Kako ljudje danes zaznavamo čas?
nato odrezani rob zgladimo. V tako pripravljeno
plastenko nasujemo grob material, najbolje je
Dolgčas
uporabiti zdrobljene glinaste delce (opeka ali stari
Ko smo pred leti začeli z uličnim delom v okviru lonci, glinopor), ki služijo kot drenaža. Na to plast
projekta Skala ter se ob poznih večernih in nočnih nasujemo substrat in posadimo želeno rastlino.
urah srečevali z mladimi v ljubljanskih blokovskih Rastlino zalijemo in postavimo v zato pripravljeno
naseljih, je bil uvodni pozdrav pogosto enak: obešalo.
„Kako si? Kaj dogaja?“ Tudi njihov odgovor je bil
skoraj vedno enak: „Nič! Dolgčas …“ Zanimivo je
– ali pa tudi ne –, da danes, dvajset let pozneje, ni
veliko drugače. Pred kratkim sem sedel na kavi z
naključno skupino študentov. Bili so z vseh koncev
Slovenije – iz Dravograda, Kočevja, z Jesenic, iz
Sevnice … V nekem trenutku se mi je v duši zavrtel
film v preteklost, ponovil sem jim tisto vprašanje:
„Kaj se zanimivega dogaja v vašem kraju?“
Odgovori so bili skoraj identični odgovorom, ki so
jih mladi pred skoraj dvema desetletjema sredi
noči izstrelili na kakšni od ljubljanskih ulic: „Nič!
Vse je mrtvo. En sam dolgčas …“
Mladostniki enako kot njihovi vrstniki pred
dvajsetimi leti na prvo žogo zelo hitro odgovorijo:
„Kako je v šoli?“ „Dolgčas.“ „Kako je doma?“
„Dolgčas.“

Recepti
Hladna juha za poletne dni
2 večji kumari,
1 manjša čebula,
1 žlica belega vinskega kisa,
125 ml kisle smetane,
125 ml tekočega jogurta,
3 žlice sesekljanih orehov,
beli poper,
malo peteršilja
Kumare olupi, nastrgaj, malo posoli in naj počiva
1 uro. Nato jih odcedimo, damo v splender,
dodamo nasekljano čebulo, kis, smetano, jogurt
in orehe.
Premešamo, po želji popopramo.
Juho čez noč shranimo v hladilniku.
Postrežemo hladno, navrh posujemo še malo
nasekljanih orehov in nasekljan peteršilj.

Jagodna pena

Čas je v nekem smislu res „rabelj kruti“, kot se je
izrazil Prešeren. Če trenutkov dneva ne zapolnimo
s čim smiselnim, če jih ne napolnimo s smiselnimi
opravili, postane čas res dolg, začne se vleči v
brezkončnost, spremeni se v dolgčas.
Dolgčas je tisto občutje, ko človek zavestno ali
podzavestno čuti, da je duša zastala v togosti, v
notranji nebogljenosti. Dolgočasenje pomeni beg
iz vsakdanjosti v neko pasivno obliko otopelosti
v upanju, da „se bo s časom vse uredilo“. Toda
dolgčas je kot močvirje: ko se zapletemo v
občutek dolgočasja, ta z minevanjem ur v prazno
ne pojenja, ampak se navadno še poglablja in Obešalo za vzgojo zelenjave je lahko narejeno
stopnjuje. Spirala navzdol je pogubna: če je ne iz starega lesenega obešalnika in ponovno
presekamo, končamo v apatiji.
uporabljene tkanine. V Stari šoli lahko te izdelke
tudi kupite. Mini vertikalni vrt je primeren za vzgojo
zelenjave in dišavnic na terasi, balkonu ali steni.
Pomanjkanje časa
Po drugi strani je paradoksalno, da se danes
praktično ni mogoče izogniti splošnemu vtisu,
da ljudje nimamo časa. Vedno kam hitimo, kljub
trdemu in prizadevnemu delu se težko izognemo
občutku, da seznamu obveznosti ni videti konca.
Dom, služba, konjički, take in drugačne stvari
… Zmanjkuje časa za branje, za družino, za
obiskovanje prijateljev, za kakovostno vzdrževanje
socialnih vezi.
Starši pogosto tarnajo, kako težko najdejo čas za
igro in sobivanje z otroki, starejši ljudje tarnajo čez
mlajše, pogosto svoje otroke, da si ne vzamejo
nobenega časa zanje in da komaj kdaj pridejo na
obisk, otroci so zaposleni z dejavnostmi, ki jim
poleg šole od jutra do večera zapolnjujejo urnike.
Pritiski v službi napolnjujejo ljudi z občutkom, da so
vedno v zaostanku – dela je vedno več kot časa,
ki je na razpolago, da bi delo kakovostno opravili.
Občutek in dejstvo, da nam v tempu, kakršnega
živimo, primanjkuje časa, poraja v vsakdanjem
življenju številne stiske, probleme in nesporazume.

400gr gozdnih jagod,
100gr sladkorja,
3 beljaki,
10gr želatine
Jagode pretlačimo, dodamo želatino po
navodilih. Beljake stepemo s sladkorjem,
med mešanjem dodajamo po žličkah pretlačene
jagode z želatino.
Strjeno peno damo v skodelice ali kozarce,
jo ohladimo in okrasimo s celimi jagodami in
listkom mete.

Češnjevo pecivo
750 gr izkoščičenih zrelih češenj,
1 limona,vanilja,
125 gr mehkega masla,
125 gr rjavega sladkorja,
ščepec soli,
3 velika jajca,
200 gr moke,
1noževa konica pecilnega praška,
sladkor v prahu za posipanje.
Stepemo maslo, sladkor,vanilijo,sol,limonino
lupino in sok, da nastane pena. Postopoma
dodajamo jajca. Zmešamo moko s pecilnim
praškom in jo sipamo k masi.
Testo damo v pekač prekrit s peki papirjem in
ga plosko porazdelimo in posujemo s češnjami.
Pečemo 50 minut na 180 stopinjah.

Martin Lisec je
direktor podjetij Stopinje in
Mohorjeva d.o.o., Ljubljana.

Pecivo ohladimo in posujemo s sladkorjem v
prahu.

Knof Sevnica

grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica
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Dober tek!

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

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

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
Samo en dela
Trije so v pisarni, ampak samo en dela.
Kaj je to?
2 uradnika, pa en ventilator...

Direktor
»Javite direktorju, da prihajam!« je ženska
rekla vratarju.
»Direktor je odpotoval!«
»Ne boste me! Jaz sem njegova žena!«
»Ta laž mi je znana. Tako pravijo vse!«

Janezek
V šoli se učijo o naših prednikih. Učitelj vneto
razlaga, da smo nastali iz Adama in Eve.
Janezek pa dvigne roko in pojasni: “Moj oče
je rekel, da smo nastali iz opic.”
Učitelj pa: “Vaša družinska zgodovina me ne
zanima…”

IZREK ZA LEPŠI DAN
Če človek le sledi množici, ne bo prišel nič dlje
od nje. Človek, ki hodi sam, se bo verjetno znašel
na mestih, kjer ni bilo še nikogar drugega. V
življenju imate dve izbiri: lahko se potopite
v množici ali pa ste nekaj posebnega. Da ste
nekaj posebnega, morate biti drugačni. Da ste
drugačni, si morate prizadevati biti to, kar ne
more biti nihče drug.«
(Alan Shley - Pitt)

Uganka za brihtne glavce
Ata in mama imata 6 sinov
in vsak sin je imel sestro.
Koliko je vseh skupaj?
Rešitev križanke iz prejšnje številke je: DIANE LANE.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Marjeta Revinšek, Savska cesta 6, 8290 Sevnica
2. nagrada: Silvester Ganc, Glavni trg 42, 8290 Sevnica
3. nagrada: Olga Medved, Rožna ul 1, 82830 Mokronog
Nagrade za mesec JULIJ:
1. nagrada: Dve enodnevni vstopnici za bazen Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, 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. julija 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Luknja
Izžrebanka:
Katja Sitar, Tržišče 43, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Ime ribnika na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Kozolček se nahaja ob glavni cesti v spodnjem Boštanju.
Izžrebanka:
Majda Kugonič, Boštanj 10, 8294 Boštanj

Oglasi

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

tomaz.krnc@siol.net

14.5.2013 12:45:37
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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!

