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Intervju

Zoran Košir
Bil sem ustanovitveni član ansambla Melos iz
Ljubljane in Predor iz Krškega in Sevnice. Leta
1986 sem se priključil ansamblu Šok iz Ljubljane
in kasneje ansamblu Petra Ugrina. Z Big Bandom
RTV Slovenija sem sodeloval na različnih javnih
prireditvah - izbor za popevko Evrovizije leta 1988,
Slovenska popevka in drugi festivali, oddaje Kar
znaš, to veljaš, Veseli tobogan in različna snemanja
skladb za arhiv RTV Slovenija. Spremljal in snemal
sem kitaro za različne znane slovenske in tuje
pevce, sodeloval kot solist na kitari v moderni operi
v SNG Opera in balet Ljubljana z opernim zborom
in orkestrom, pri RTV simfoničnem orkestru in
revijskem orkestru RTV Slovenija in z različnimi
Big Bandi po Sloveniji.
V zadnjih letih pogosto igram sam, sodelujem
v duetu Ko-Ko, z ansamblom MJ4, rock&roll
bandom Patina, z Otom Pestnerjem, Alenko
Godec, Nušo Derenda ...
Poleg glasbe, ki je hkrati poklic in hobi, s čim se še
ukvarjate?
Moj velik hobi je od leta 1977 radioamaterstvo.
Redno spremljam dogajanje na radioamaterskih
frekvencah in sem aktiven na različnih
tekmovanjih.
V vseh teh letih se je nabralo kar precej pokalov,
plaket, diplom tako v slovenskem kot v svetovnem
merilu. Meni so najbolj zanimiva tekmovanja v
telegrafiji oz. Morsejevi abecedi. Kot zanimivost 73 v radioamaterstvu pomeni lep pozdrav.
Kaj se vam zdi v življenju najpomembneje in kaj bi
sporočili mladim, ki se podajajo na glasbeno pot?
Pomembno se mi zdi, da bi znal vsak posameznik
odkriti in razvijati svoj talent, v danem trenutku pa
presoditi, kaj je prav in kaj ni. Ko bi vsi to zmogli, bi
bilo čudovito.
Kako ste preživeli otroštvo in mladost in kako se je Igrali ste v mnogih zasedbah, ansamblih.
tedaj razvijala vaša glasbena pot?
Katere bi izpostavili?
Otroštvo in mladost sem preživel v Sevnici. V 3.
razredu OŠ so me starši vpisali v glasbeno šolo
k pouku kitare. S sosedom Brankom Košarjem,
ki je igral harmoniko, sva se naučila pesmici
Jager pa jaga in Na planincah in prvič nastopila v
taborniškem domu v Sevnici. Pri 10-ih letih sva
požela velik aplavz. Nepozabno doživetje pa je bilo,
ko so mi doma kupili električno kitaro, ki sem jo na
začetku priključil kar na domači radio. Kmalu sem
se pridružil šolskemu ansamblu, iz katerega se je
razvil ansambel Venera. Posledično sem se začel
več ukvarjati z glasbo in se odločil, da mi bo le-ta
moj poklic. Vpisal sem se na Srednjo glasbeno
šolo v Ljubljani, predmet kitara in takoj začel igrati
pri šolskem Big Bandu. Vodil ga je prof. Dušan
Veble, ki me je popeljal v dolgoletno sodelovanje z
Big Bandom RTV Slovenija. Njega, Jožeta Privška,
Bojana Adamiča, Milana Ferleža in Petra Ugrina
se spominjam z globokim spoštovanjem, saj so
v meni pustili velik glasbeni pečat. Na Akademiji
za glasbo v Ljubljani sem diplomiral iz klasične
kitare.
Ob vstopu v zrela leta ste se izobraževali in učili
tudi v tujini. Kje ste bili in kakšna so bila ta leta?
Leta 1988 sem odšel v Švico. Tam sem spoznal
veliko odličnih glasbenikov, predvsem na Akademiji
of contemporary music Zurich. Pot me je zanesla
tudi v Kanado, v Montreal, kjer sem obiskoval
Akademijo za glasbo, smer jazz-rock. Preživljal
sem se z igranjem in delom v glasbenih studijih,
kar ni bilo lahko. Leta 1989 so se mi v Montrealu
odprla vrata kitarista pri svetovno znani pop pevki
Celine Dion. Z njo naj bi snemal CD ploščo in igral
kitaro v njeni spremljevalni skupini. Zaradi okoliščin
sem ponudbo zavrnil in mogoče storil napako.
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Tisti, ki se podajate na glasbeno pot, vedite, da je
glasba samo ena, takšna ali drugačna. Imejte jo
radi, naj vas spremlja povsod in naj vam nikoli ne
Omenil sem ansambel Venera, ki nedvomno bo žal vseh odigranih ur.
predstavlja nekakšno prelomnico. Na srednji
glasbeni šoli smo ustanovili ansambel in igrali Nekoč se obrestuje.
na šolskih plesih. Leta 1982 sem se priključil
skupini, ki je v poletnem času v Avstriji na Vrbskem
jezeru igrala plesno glasbo za turiste. V tistem
času sem igral tudi v skupini Utrip, ki je takrat
Pogovarjal se je Rok Petančič
igrala ob sobotah v Festivalni dvorani v Ljubljani.

Uvodnik

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

Ko l o f o n

Okoli nas je polno vprašanj, na katera nimamo
odgovorov, skrivnosti, nepredvidenih situacij.
Nekateri nam predstavljajo izzive, drugi
strahove in bojazni. Odgovore smo iskali vedno
in jih nikoli ne bomo prenehali. Predvsem na
vprašanja o skrivnosti življenja.
Vsakdo si želi, da bi ga življenje vodilo po
poti sreče, zdravja, ljubezni in denarja. Ne
vsi po istem zaporedju in ne vsi v enakih
količinah. Za temi besedami se skrivajo vse
želje in hrepenenje. Pa se vprašamo, kakšno
skrivnost poznajo tisti, ki so bogati, ki imajo
denar. Ni skrivnosti. Meje za bogastvo ni.
Res je, da si lahko, če imaš več denarja,
tudi več privoščiš. Pa si zato bolj srečen,
bolj zdrav? Nesreče ne izbirajo. Pravo
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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.

prijateljstvo ne gleda na denar. Bogastvo v
odnosu in mir v duši se merita v popolnoma
drugi valuti. Ali ni sreča že samo iskrica v očeh
nekoga, ki si mu polepšal dan, in to samo zato,
ker si ga znal potrepljati po rami in mu s tem
potrdil, da je nekaj dobro naredil? To nikakor
nima cene.
Postanimo to, o čemer največ časa
razmišljamo. Vse, kar v svojem življenju
potrebujemo, bomo privlačili, da se bo
uresničilo. Vsaka misel si utira svojo pot,
vse poti z isto vsebino ali smerjo pa se med
seboj privlačijo. V svoje vsakdanje življenje si
privabljajmo dogodke, ljudi in okoliščine, ki jih
ustvarjamo s svojimi mislimi in nas bogatijo ter
delajo srečne.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, 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: Grafika Zlatečan d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Mojca Pernovšek

intervju
občinske strani
po občini
turizem, TZOS
kultura
koledar prireditev
mladina, šolski zvonec
grajska skrinja
šport in rekreacija
utrip življenja
razvedrilo

Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide oktobra 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 9. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

KŠTM Sevnica
vas ob odprtju
novih prostorov
Turistièno informacijske pisarne,
TA Doživljaj
in Mladinskega centra Sevnica

VABI NA SLOVESNOST
uradnega odprtja

v soboto, 1. 9. 2012, ob 11. uri,
na Trgu svobode 10, 8290 Sevnica (nad NLB)

2. Festival
modre
frankinje

Grad Sevnica

Petek, 14. september 2012
www.modra-frankinja.com

Spremljevalni program od 10. ure:
Predstavitvene stojnice, Harmonikaš Kristjan, Dy Dani,
Zoran Košir, Barman Èipe, ogled prostorov, pogostitev...
Vljudno vabljeni v MC Sevnica tudi popoldan, od 15.00 do 19.00
na LAN PARTY, tetoviranje, risanje na nohte, skratka druženje z DJ Danijem!

ODPIRALNI ÈAS

pon - pet: 13.00 – 19.00
sob: 15.00 - 19.00

pon - pet : 9.00 - 17.00
sob: 9.00 - 13.00
www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

tel: 07 81 65 462, 051 680 287

www.kstm.si
mojca.svigelj@kstm.si

fax: 07 81 61 079

tel.: 07 81 61 076, 051 680 290

nedelja in prazniki: zaprto
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Občinske strani

V teku postopki za razglasitev
kulturnih spomenikov

Cilj investicije je ureditev grajskega parka in okolice
gradu, obnova vrtnarjeve vile z njeno okolico ter
sanacija brežine na grajskem pobočju. Občina
Sevnica želi na podlagi razpisa pridobiti 495.000
evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja dobrih
Leta 2002 je bil v Uradnem listu Republike 70 % celotne ocenjene vrednosti investicije.
Slovenije objavljen Odlok o razglasitvi spomenikov
lokalnega pomena na območju občine Sevnica. S projektom želimo urediti okolico z grajskim
Podlaga zanj je bila pripravljena na Zavodu za parkom, vrtnarjevo vilo in dostopnimi potmi ter
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območni tako doseči še bolj celovito urejenost širšega
grajskega hriba nad starim mestnim jedrom.
Načrtovana ureditev bi poleg celovite urejenosti
in dopolnitev že obstoječe vsebine prinesla še
večjo uporabnost za občane z vidika preživljanja
prostega časa in rekreacijskih možnosti.

Celovit pristop k urejanju
vodooskrbe
V sklopu Gradu Sevnica, enega osrednjih kulturnih
spomenikov v občini, KŠTM Sevnica z namenom
dopolnitve vsebin postopoma obnavlja grajsko
kapelo. (Foto: Rok Petančič)

enoti Celje. V letošnjem letu je omenjeni zavod na
pobudo Občine Sevnica v okviru rednega programa
pripravil Strokovne podlage za razglasitev kulturnih
spomenikov v občini Sevnica, ki so izdelane na
podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Zavod je pri pripravi strokovnih podlag izhajal iz
ponovnega terenskega pregleda, analize stanja
kulturne dediščine na območju občine Sevnica, ki
Avgusta je v uporabo stopil nov sistem omejenega je bila razglašena v letu 2002, ter z upoštevanjem
parkiranja v delovnem času na delu javnega nastalih sprememb njihovega stanja.
parkirišča na sevniškem Trgu svobode za
HTC. Parkiranje na območju modre cone, ki se Lastniki nepremičnin oziroma lastniki nepremičnin,
nahaja v ulici med objektom HTC in parkiriščem katerih parcele se nahajajo na vplivnem območju
ter na četrtini samega parkirišča, je prvo uro kulturnega spomenika, so na dom prejeli
brezplačno, za vsako nadaljnjo uro pa je potrebno obvestilo o predvideni razglasitvi nepremičnine za
na parkomatu vnaprej plačati pol evra. Vozilo, kulturni spomenik lokalnega pomena. V mesecu
parkirano na območju modre cone, mora imeti na septembru želi Občina Sevnica v sodelovanju
vidnem mestu nameščen parkirni listek. Parkiranje z zavodom organizirati javne obravnave, kjer
po opisanem sistemu je plačljivo od ponedeljka do bodo lastniki nepremičnin in lastniki parcel, ki
sobote med 6. in 16. uro, ob nedeljah, državnih se nahajajo na vplivnem območju kulturnega
praznikih in v času prireditev pa je brezplačno. spomenika, pridobili vse potrebne informacije
o tem, kakšne so možnosti obnove obstoječih
stavb, kaj pomenijo posamezni varstveni režimi
ter kakšne so možnosti pridobivanja sredstev za
obnovo in vzdrževanje.

Parkiranje za HTC

Cilj celovite ureditve
grajskega pobočja

Obvestilna tabla ob vstopu na parkirišče.

Namen ureditve, ki temelji na odredbi Občinskega
sveta Občine Sevnica, je povečanje frekvence
uporabe parkirnih mest in rešitev problematike
prezasedenosti parkirišč.
Uporabnike vljudno naprošamo za razumevanje.

Nov parkomat.
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Občina Sevnica je na razpis Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev
nepovratnih sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj prijavila operacijo »Sanacija
okolice Gradu Sevnica«, osrednjega kulturnega

Urejena in kakovostna vodooskrba je z vidika
slehernega občana velikega pomena. S širjenjem
obstoječe mreže vodovodnih sistemov ter s
sledenjem potrebam in interesom po priključitvah
na javne vodovodne sisteme Občina Sevnica
ustrezno pristopa k celovitemu urejanju tega
infrastrukturnega področja. Pomembnosti vode
se prav zaradi dobre dostopnosti do te osnovne
življenjske dobrine nemalokrat pozabimo zavedati,
zato ni odveč opozarjanje na varčevanje z vodo, še
posebej v sušnih obdobjih.

Gradnja vodovoda v kraju Murnce v KS Šentjanž.

Oskrba z vodo je v sevniški občini dosegla visok nivo,
k čemur pomembno prispeva dobro sodelovanje z
Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica, ki kot
podjetje v lasti Občine skrbi za javne vodovode,
ter krajevnimi skupnostmi. Zelo malo je v sevniški
občini še zaselkov, ki nimajo ustrezno urejenega
dostopa do pitne vode. Gradnja vodovodnih
sistemov zahteva velike finančne vložke, še posebej
na razgibanih območjih, kot je pokrajina sevniške
občine. Ob tem dodajmo zanimivost, da imamo
vodovod urejen od najnižje ležečih predelov pa vse
do višine 720 metrov, kolikor meri nadmorska
višina najvišje točke vodovoda na Leskovcu nad
Šentjanžem.

Tudi v letošnjem letu je Občina Sevnica na
področju urejanja vodooskrbe zelo dejavna. Na
območju Šentjanža, kjer je vzpostavljeno izjemno
dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo, so
bili vodovodi urejeni v krajih Cerovec, Podboršt,
Murnce, Ovseno in Gabrce. Investicije so bile
opravljene tudi na območjih Loke pri Zidanem
Mostu, Radeža, Jevše, Slapa, Male Breze in
Okroglic. V zaključevanju je gradnja vodovoda v
predelu Krmelja in Polja, v izvajanju je vodovod
Tržišče–Vrhek, pričele pa so se tudi aktivnosti v
(Foto: Rok Petančič)
sklopu ureditve vodovoda na Pečju. Z investicijami
hrama in ene najpomembnejših turističnih točk v vodooskrbne sisteme sledimo potrebam, ki se
sevniške občine. Investicijski projekt obnove je pojavljajo, in tako omogočamo neomejen dostop
na svoji zadnji seji potrdil Občinski svet Občine občanov do vode kot najbolj osnovne življenjske
dobrine.
Sevnica.

Občinske strani

V Krmelju
novo odbojkarsko igrišče

3. člen

Naziv Častni občan Občine Sevnica je lahko
podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem
in stvaritvami na posameznih področjih življenja
in dela prispeva k izjemnemu razvoju in ugledu
Občine.
Grb Občine Sevnica se praviloma podeljuje
podjetjem, zavodom, društvom, klubom,
združenjem, drugim organizacijam in skupinam.

Drugi vikend v avgustu je družabno dogajanje v
občini Sevnica prijetno zaznamoval glasbeno,
zabavno in športno obarvan festival Knap'n'fest
2012. V sklopu te že četrte tradicionalne prireditve
v organizaciji istoimenskega krmeljskega društva,
ki je poleg glasbenega programa obiskovalcem
ponudila turnirje v različnih športnih disciplinah
ter raznovrstne zabavne dejavnosti, so namenu
uradno predali novo igrišče za odbojko na mivki.

4. člen

Predlog za podelitev priznanja lahko podajo
občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge
organizacije in skupine, organi lokalne skupnosti.

5. člen

Predlog za dobitnika priznanja mora vsebovati:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek oziroma naziv predlaganega
kandidata za dobitnika priznanja z njegovimi
osebnimi podatki,
3. obrazložitev predloga,
4. vrsto predlaganega priznanja.

Prerez traku pred otvoritveno tekmo.

Pobudnik za ureditev igrišča je bila Krajevna
skupnost Krmelj v sodelovanju z Občino Sevnica,
namenjeno pa je ljubiteljem odbojke na mivki vseh
generacij. Igrišče je del tamkajšnjega športnega
parka, kjer je po pripravljeni projektni dokumentaciji
v prihodnosti načrtovana postopna vzpostavitev še
več športnih površin. Pri urejanju odbojkarskega
igrišča je bil zelo pomemben tudi prispevek
domačih športnikov in članov sveta krmeljske
krajevne skupnosti v obliki prostovoljnega dela. V
spremljevalnem programu otvoritve je sodelovalo
več znanih slovenskih športnikov, med njimi Primož
Peterka, Eva Logar, Anja Tepeš, Katja Požun in
Vanja Brodnik, ki so na novem igrišču skupaj z
domačini odigrali otvoritveno tekmo. Zbrane sta
nagovorila predsednica sveta Krajevne skupnosti
Krmelj Slavica Mirt in sevniški župan Srečko
Ocvirk, ki sta mladim Krmeljčanom čestitala ob
uspešni organizaciji festivala.

Idejna zasnova
ureditve SMC Sevnica
V lanskem oktobru je na območju Sevnice in
Boštanja
potekala
urbanistično-planerska
delavnica v izvedbi skupine študentov in mentorjev
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter
Fakultete za arhitekturo s sodelovanjem Občine
Sevnica. Študentje so pod vodstvom mentorjev
obravnavali različna prostorska vprašanja, kot so
prometni dostop do mesta Sevnica, razpoložljive
površine za nadaljnji razvoj, ureditev površin ob reki
Savi in prostorske možnosti ureditve industrijske
cone v Sevnici. Po opravljeni terenski obravnavi in
analizi stanja so pripravili idejne koncepte, rešitve
in predloge, ki so jih skupaj z izdelanimi plakati in
publikacijo predstavili junija na Gradu Sevnica.
Ob naštetih analizah, ki smo jih v medijih že
predstavili, je bila v sklopu delavnice opravljena
tudi analiza območja Salezijanskega mladinskega
centra (SMC) Sevnica. Pripravljena idejna
zasnova, ki je bila v poletnih mesecih predstavljena
tudi predstavnikom sevniške župnije, predstavlja
dobro osnovo za nadaljnje načrtovanje ureditve
tega območja.

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

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 63/11, 103/11) in
17. člena Odloka o priznanjih Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 25/09-UPB, 51/12)
objavlja Odbor za priznanja pri Občinskem svetu
Občine Sevnica

R A Z P I S
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA
DOBITNIKE PRIZNANJ OBČINE
SEVNICA ZA LETO 2012
1. člen

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12.
novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom,
klubom, združenjem, drugim organizacijam in
skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov,
razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju
gospodarstva, kulture, športa, zdravstva,
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja,
ekologije, znanosti in drugih področjih človekove
ustvarjalnosti.

2. člen

Priznanja, razvrščena od najvišjega do najnižjega
ranga, so naslednja:
- naziv Častni občan Občine Sevnica,
- Grb Občine Sevnica,
- Zlata plaketa Občine Sevnica,
- Srebrna plaketa Občine Sevnica.
Vsako leto se lahko podeli največ en grb Občine
Sevnica, največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica in
največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

JAVNI POZIV
ZA SODELOVANJE
V PROGRAMU PRIREDITEV
OB OBČINSKEM PRAZNIKU
OBČINE SEVNICA
Poziv je namenjen kulturnim, športnim,
turističnim in drugim društvom ter
organizacijam v občini Sevnica. Vabimo vas,
da s svojimi prireditvami obogatite kulturno
in družabno dogajanje v času praznovanja
občinskega praznika.
Osrednja slovesnost ob počastitvi
občinskega praznika Občine Sevnica bo
v petek, 9. novembra 2012, ob 17. uri
v Športnem domu Sevnica,
ostale prireditve pa se bodo odvijale tekom
celega meseca novembra.

Če je za dobitnika priznanja Občine Sevnica kot
kandidat predlagan posameznik, je v skladu z
8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in na podlagi
21.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08,
100-Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10,
84/10–Odl.US, 40/12-ZUJF) obvezno priložiti
pisno izjavo kandidata (posameznika) o osebni
privolitvi v zbiranje in obdelovanje njegovih osebnih
podatkov in seznanitvi, da bodo osebni podatki
obdelovani v postopku kandidiranja, odločanja o
prejemnikih in podelitve priznanj Občine Sevnica,
kot ga določa Odlok o priznanjih Občine Sevnica –
obrazec P.
Obrazec je na voljo v vložišču Občine Sevnica in na
spletni strani www.obcina-sevnica.si.

6. člen

Predloge za podelitev priznanja bo obravnaval
Odbor za priznanja po zaključku razpisa.
O podelitvi priznanj Občine Sevnica s sklepom
odloči občinski svet na predlog Odbora za
priznanja.
Priznanja podeljuje župan Občine Sevnica ali od
njega pooblaščena oseba praviloma ob prazniku
občine.

7. člen

Predlogi za dobitnike priznanj Občine Sevnica v
letu 2012 se zbirajo do petka, 7. septembra 2012
(za pravočasno oddan predlog šteje tudi predlog,
poslan priporočeno 7. 9. 2012)
na naslovu OBČINA SEVNICA, Odbor za priznanja,
Glavni trg 19 a, 8290 SEVNICA.
Predlogi, ki bodo prispeli po tem roku, ne bodo
obravnavani.
Občina Sevnica, Odbor za priznanja

Informacije o predvidenih prireditvah, ki
so širšega javnega pomena in jih boste
organizirali v novembru, bomo strnili v
celovit program prireditev.
Program bo objavljen v medijih in na
spletni strani Občine Sevnica.
Prosimo, da nam podatke o nazivu prireditve v
počastitev občinskega praznika, kraju in času
dogajanja ter organizatorju prireditve (naslov,
telefonska številka kontaktne osebe) zaradi
uskladitve koledarja posredujete pravočasno,
v pisni obliki na naslov Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na
kabinet.zupana@obcina-sevnica.si,
najkasneje do 30. septembra 2012.
Za dodatne informacije lahko pokličete v
Kabinet župana (81 61 213).

Občina Sevnica
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Po občini

Svetovno prvenstvo
mladih ribičev
z izvrstnimi vtisi
Od 24. do 29. julija je v odlični organizaciji Ribiške
družine Sevnica in Ribiške družine Radeče na
območju obeh občin potekalo Svetovno prvenstvo
mladih ribičev Slovenija 2012. Za organizacijo
tega velikega mednarodnega tekmovanja je bila
Slovenija izbrana po prijavi na mednarodni razpis
svetovne ribiške organizacije. Ribiška zveza
Slovenije je izvedbo tekmovanja zaupala ribiškima
družinama Sevnica in Radeče, ki imata odlično
tekmovalno traso ob akumulacijah hidroelektrarn
Vrhovo in Boštanj ter hkrati veliko izkušenj z
organizacijo tekem republiškega in mednarodnega
ranga. Mladi ribiči, ki so v Slovenijo prišli iz 18
držav in jih je bilo skupno kar 220, so tekmovali v
starostnih skupinah U 14, U 18 in U 23.

Foto: Neža Tretnjak

Uspešno izvedeni dogodek pomeni veliko spodbudo
nadaljnjemu razvoju športnega ribištva na našem
območju, pomemben pa je tudi za promocijo naše
bogate turistične ponudbe. V ta namen so se
pri organizaciji prvenstva z ribiškima družinama
povezali tudi KŠTM Sevnica in KTRC Radeče
ter obe občini, sevniška in radeška. Svetovno
prvenstvo je v Sevnici uradno odprl predsednik
svetovne ribiške organizacije Claudio Matteoli,
otvoritvene slovesnosti pa se je udeležil tudi
minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič.

Letovanje mladine
v organizaciji PGD Loka
PGD Loka je letos že tretjič organiziralo letovanje
mladine v Ratečah. Dne 21. julija se je za teden
dni odpravilo na oddih 18 otrok, starih od štiri
do osem let, in mentorjev. Naši pohodniškodopustniški dnevi so bili prilagojeni letom, zato
smo se v teh dneh večkrat pogumno podali
na več kot 1000 metrov nadmorske višine in
obiskali Tromejo, si ogledali Planico velikanko,
dolino Tamar, izvir Nadiže, Vitranc, Ciprnik, bili
pri Zelencih, pri Martuljših slapovih, občudovali
medvedko z mladičkom pri lovskem domu na
Stolu, predzadnji dan pa smo se prijetno osvežili v
Bohinjskem jezeru. Pozabili nismo niti na izbiranje
najboljšega mentorja in gasilca.

Čeprav je nekdanja vojaška stražnica na
osamljenem mestu, nas je obiskalo tudi kar
nekaj živalic. Največ je bilo miši, proti katerim
se je naša ekipa deratizatorskih mentorjev zelo
uspešno bojevala, na pomoč je eno noč prišla tudi
muca, eno prenočitev pa je pri nas izkoristila tudi
kozica z zvončkom in nas zjutraj ne ravno po tiho
prebudila.
Imeli smo se zelo lepo, celo vreme nam je bilo
naklonjeno. Nemogoče je opisati vsa doživetja,
zato s prijetnimi spomini na prelep teden: Na
pomoč!

Vir: PGD Loka pri Zidanem Mostu

Društvo invalidov na izletu
Društvo invalidov Sevnica je avgusta organiziralo
izlet v Ankaran. Zbrali smo se na avtobusni postaji
v Sevnici ob 6. uri, pobrali udeležence izleta še
v Šmarju, Boštanju, Tržišču in se dobre volje
odpeljali naprej proti morju. Vmes smo se ustavili
na počivališču Barje, si privoščili jutranjo kavico in
sveže žemljice, ki smo jih imeli s seboj. Nadaljevali
smo pot, posijalo je tudi že sonce.

Foto: Neža Tretnjak

Zaključna slovesnost s podelitvijo pokalov
najboljšim ekipam in posameznikom v posameznih
kategorijah je bila v Radečah. V sklopu svetovnega
ribiškega prvenstva je na sevniškem gradu
potekala tudi likovna kolonija »Ribe–Fish 2012«,
kjer so mladi likovniki iz sevniške in radeške občine
ustvarili preko sto izdelkov ter z njimi okrasili
mesto in označili poti do tekmovalnih prog.

Besedilo: Občina Sevnica

www.kstm.si
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V Ankaranu smo takoj odšli na plažo. Večina se
nas je kopala v morju, nekaj pa v letnem bazenu.
Vreme je bilo lepo, toplo, prijetno za plavanje in
poležavanje na plaži ali ob bazenu. Na obali sta tudi
restavraciji, tako da je bilo za kosilo poskrbljeno.
Na plaži smo se kopali, sončili in se precej
pogovarjali. Nasploh je bilo prijetno in veselo. Ob
18. uri smo se odpravili proti domu. Vsi smo se
strinjali, da je bil izlet s kopanjem res uspešen, da
smo s plavanjem, sončenjem in druženjem med
sabo res prijetno preživeli dan.

Damjan Škerbec

Fotoreportaža:
Kitariada 		

Foto: Tjaša Ašič
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Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vabi k vpisu v šolskem letu 2012/2013
Program osnovna šola za odrasle
(brezplačno)

Poklicno-tehniško izobraževanje
• EKONOMSKI TEHNIK
• GASTRONOMIJA

Srednje poklicno izobraževanje
• ADMINISTRATOR
• GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE
• TRGOVEC

Srednje strokovno izobraževanje
• EKONOMSKI TEHNIK
• PREDŠOLSKA VZGOJA
• GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Višješolski strokovni programi
• ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
• EKONOMIST
• LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

(kot študij na daljavo izvaja ERUDIO izobraževalni center)

E-informativni dnevi: 28.8., 11.9. in 25.9.2012, ob 16.00 uri
Preverite ponudbo TEČAJEV, programov USPOSABLJANJ in drugega SPLOŠNEGA izobraževanja.
Informacije in prijave

CIKoglas_Grajske novice_152x220mm_08-2012.indd 1

CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje | www.ciktrebnje.si
T: 07/ 34 82 100, 34 82 103, 34 82 104, 34 82 105 | E: info@ciktrebnje.si
20.8.2012 8:29:50
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Turizem, TZOS

Namig za premik
Na Lovrenc, Veliko Kozje in Kincl iz Loke
Nezahtevna pot, spust iz Čelovnika pa je
orientacijsko zahtevnejši.

Do Loke se lahko pripeljemo z avtom ali vlakom.
Pot začnemo po markirani poti, pri trgovini
najdemo markacije, ki nas po cesti pripeljejo
do pokopališča. Potem zavijemo levo po cesti
ob sadovnjaku. Po cesti gremo vse do lovske
koče, nad njo pa je steza, ki vodi v gozd navzgor
in preseka serpentino. V 45 minutah pridemo iz
Loke v naselje Radež.

Na koncu vasi zavijemo po markacijah nekoliko levo
navzgor v gozd. Pot nadaljujemo po stezi navzgor
skozi gozd. Ko pridemo na travnik, je pred nami že
zaselek Zavrate (naselje Radež). Tu spet pridemo
na cesto in po njej nadaljujemo navzgor, vendar nas
markacije kmalu usmerijo na pot preko vzpetine
na travnik mimo križa in spet na cesto. Po cesti
nadaljujemo pot vse do Lovrenca. Iz Radeža bomo
hodili eno uro. Na Lovrencu (713 m) je žig sevniške
planinske poti št. 14. Tam je znamenito rastišče
clusijevega svišča.

Z Lovrenca gremo na Veliko Kozje, markacije nas
vodijo proti zahodu predvsem po grebenu ali tik
pod njim. V eni uri bomo prišli, a bomo v zadnjem
delu kar močno grizli v strmino, na 986 m visoko
Veliko Kozje. Razgledni vrh je malo naprej na
skalnem robu, kjer sta tudi žig in vpisna knjiga. Tu
so rastišča avriklja in blagajevega volčina, pa tudi
rododendrona in nekaterih drugih rastlin, značilnih
za visoke hribe.

8
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Ko se z razgledne točke vračamo, gremo levo
strmo navzdol. Sledimo smernim tablam in
markacijam v smeri Radeč. S strmine pridemo
na travne površine in pri domačiji na cesto. Po
njej nadaljujemo mimo lesenega vikenda. Kmalu
sledimo markacijam na desno mimo domačije in
po travniku v gozd, nakar se začnemo spuščati
po stezi, kmalu pridemo do znamenite cerkvice
sv. Duha. S Kozjega bomo za pot potrebovali spet
kakšno uro. Od cerkvice se spustimo navzdol na
asfaltirano cesto in desno do naselja Čelovnik. Ko
pridemo skozi Čelovnik po markirani poti na koncu
vasi do počitniških hišic, zavijemo desno in pri
zadnji od hišic poiščemo stezico navzgor v gozd,
ki nas bo pripeljala na razgledni greben Kincl (631
m). Od cerkve bomo potrebovali slabe pol ure.
V 10 minutah bomo prišli po isti poti znova na
cesto in na markirano pot proti Radečam. Po
dobrih 200 m zavijemo levo. Ko pridemo na zelo
razgleden del ceste, je levo kar dobra pot, ki pelje
po travniku navzdol. Ko imamo možnost, zavijemo
desno do domačije s hišno številko Čelovnik 4 in
gremo pod gospodarskim poslopjem in domačijo
po zaraščajočem travniku ter poti naravnost proti
zahodu. Kmalu smo pri seniku, kjer se pot konča.
Navzdol najdemo stezo, ki se spušča v gozd. Po
40 metrih se steza obrne proti jarku, poiščemo
rahlo zaznavno stezo, ki pelje po grebenu navzdol
v gozd. Ko pridemo na gozdno pot, ki preči greben,
zavijemo levo po poti do potoka. Na drugi strani
potoka se spuščamo navzdol, desno pod nami je
slap. Do slapa bomo s Čelovnika hodili 20 minut.

»Dnevi odprtih vrat v Posavju«
Stojnica in info točka RRA na prireditvi
»CVIČKOV VEČER« Raka 10.8.2012
Na prireditvi »CVIČKOV VEČER« smo na svoji
stojnici opremljena z jasnimi napisi RRA in logotipi
ob stojnici Aktiva žena Raka izvajali predstavitev
Posavskih občin v okviru projekta »dnevi odprtih
vrat Posavja«

Ob 17:00 smo opremili stojnico s plakati produktov
in promocijskem materialom posameznih občin in
skupnimi Posavskimi zloženkami. Največji obisk
stojnice je bil ob prihodu gostov in povabljenih
na prireditev. Kasneje so se nekateri vračali
po posamezne materiale in povpraševali po
podrobnostih. Po končanem uradnem delu se je
zopet povečal obisk, ki je dosegel vrhunec okrog
22. ure. Obiskovalci stojnice so z zanimanjem
prisluhnili govornim predstavitvam ponudbe
posamezne občine po končanih predstavitvah so
izbirali in vzele opisne materiale, ki so jih zanimali.
Največ povpraševanja je bilo za označene pešpoti
po posameznih občinah in ponudbi na vinskih
cestah. Stojnico so med drugimi obiskali, župan
občine Škocjan, predstavniki organizatorjev
prireditve, predstavnica občinske uprave Krško,
enolog Jurij Nemanič, etnolog Bogataj in več
predstavnikov vinogradniških društev.

Ko se pot skoraj izravna, gremo mimo travnika
sredi gozda in pridemo na glavno staro pot, ki je
včasih bila edina pot v Loko, in nadaljujemo navzdol
na asfaltirano cesto, levo pa se že začne naselje
Loka.
Za vso pot bomo potrebovali 5 ur in 20 minut
Obiskovalci so bili navdušeni nad pestrostjo
(14,3 km).
turistične ponudbe Posavja, katero premalo
poznajo.
Vir: Vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Turizem, TZOS

Spominski pohod
ob 70. obletnici dogodkov
na Malkovcu

Telška žetev
in žetev 2000 zlatih zrn

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Tržišče
je v sodelovanju s KS Tržišče, Aktivom kmečkih
žena in Turističnim društvom Tržišče 4. avgusta
pripravila spominski pohod ob 70. obletnici
odhoda fantov v partizane in zločinov okupatorja
nad domačini.

Potovalno-pohodni tabor
po romunskih gorah
V torek, 31. julija, smo se planinci srečno vrnili
z 11-dnevnega potovalno-pohodnega tabora po
romunskih gorah. Organizator je bilo PD Lisca
Sevnica z vodnikom Janezom Levstikom. Udeležili
pa so se ga tudi kolegi planinskih društev od
Kranja, Črnomlja, Litije, iz Posavja in Zasavja, tako
da nas je bilo 40.

Kljub slabi vremenski napovedi smo organizatorji
letošnje že 9. Telške žetve vztrajali pri izpeljavi
prireditve. Tokrat se je simbolika pevske žetve
povezala z dejanskim opravilom – žetvijo. Poželi
smo zlata zrna, ki so na Telče prišla v sklopu
projekta 2000 zlatih zrn iz Babincev.

Skoraj sto pohodnikov od blizu in daleč se je
zbralo na Otavniku ali natančneje v Bojniku. Tam
so udeležence pozdravili predsednik krajevne
organizacije Janez Lenič, član predsedstva ZZB za
vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc in podžupan
občine Sevnica Janez Kukec. Vsi so si bili edini, da
so bili dogodki pred 70 leti pomemben del naše
zgodovine, ki je ne smemo pozabiti pri ustvarjanju
Letošnja žetev je bila že 13. po vrsti in morda prihodnosti svoje domovine.
je tudi trinajstica povzročila nekaj težav pri
ohranjanju pridelka in seveda sreče pri končni
izpeljavi dogodka. Številni obiskovalci, ki so se
kljub nevihti tik pred prireditvijo udeležili srečanja,
so bili navdušeni nad programom. Tega sta ob
pevcih, folklori, glasbenikih in mlatičih popestrila
Martin in Micka s svojo duhovitostjo, voditelj pa
je bil Darko Povše. Pri programu so sodelovali
Koledniki iz Bušeče vasi, Folklorna skupina iz Zreč,
Tamburaška skupina Odpisani iz Cankove, Fantje
izpod Rogle, Novi Dolenjci in Ljudske pevke s Telč.

Pohodniki so hodili po skrivnih stezicah skozi
gozd proti Krsinjemu vrhu, nato so se po novo
oblikovani poti spustili v Čehnarjevo dolino, kjer
so se v nekdanjem mlinu zbrali fantje, ki so se
pridružili partizanom. V krajši slovesnosti, v kateri
je sodelovala legendarna Duletova četa društva
Hrast Tržišče pod vodstvom Janeza Valanta, so
ob ostankih mlina odkrili spominsko ploščo, ki jo
je izdelal podpredsednik krajevne organizacije
Branko Zupančič. Po slovesnosti je bila partizanska
malica s krompirjem, domačim kruhom, čebulo
in slanina, na voljo sta bila tudi hladna voda in v
potoku ohlajeni cviček. Zadnja etapa pohoda je
vodila po Kumpolci. Tam so se udeleženci ustavili
ob spominski plošči na Prijateljevi vili, pohod pa se
je končal s toplo malico v Vinskem dvoru Deu.

Irena Lindič, TD Tržišče

Obiskali smo pogorje Bihor v Apusenih v zahodni
Romuniji, za tem drugo največjo evropsko
ledeno jamo Pastero-Scarisoaro, v vzhodnih
Karpatih najlepši predel – Ceahlavsko planoto z
najvišjim vrhom Toaca. Vse to je del kamninskega
geosestava. V južnem delu pa pogorje Bucegi
s slikovitim 60 m visokim osvetljenim križem
na vrhu gore Caraiman (2384 m), s čimer je to
največja tako visoka zgradba na svetu. Proti koncu
smo se podali še na 3-dnevni pohod na najvišji
vrh Romunije Moldoveanu (2544 m) in gorsko
verigo do Balea-lac. V teh čudovitih gorah so
posneli tudi del filma Gospodar prstanov. Obiskali
smo številne čudovite soteske, jezera, toplice in
zgodovinska in turistična mesta (Temišvar, Sibiu,

Brasov, Sighisoara), Drakulov grad Bran, prevozili
slikovito transfagaraško magistralo in se na
koncu poslovili od Romunije, ko smo šli mimo toplic
Baile Herculane in Đerdapskega jezu ter srbske
Đerdapske klisure. Na petih celodnevnih pohodih,
za kar smo morali biti precej vzdržljivi, se je izredno
izkazalo 26 udeležencev z najstarejšim 75-letnim
Vinkom Šeškom. Prepotovali smo 4000 km in
prehodili več kot čez 100 km. Bili smo pozitivno
presenečeni nad lepoto in velikostjo države, saj
naše mnenje o njej ni bilo takšno.

Besedilo in foto: Janez Levstik

Kot že vse dosedanje prireditve so tudi letošnjo
podprli številni donatorji, brez katerih izpeljava
ne bi bila mogoča. Hvala vsem, ki so kakor koli
pomagali pri organizaciji, in sicer finančno, s
svojim delom ali materialnim prispevkom.

Zvonka Mrgole
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Kultura

Razstava
Mladega avtorja 2011

Grajsko lutkovno gledališče
Sevnica na turneji po
otokih Cresu in Lošinju

Fotoreportaža
Sevniško grajsko poletje 2012

Projekt Mladi avtor poteka že drugo leto. Zasnovan
je bil z namenom, da bi k ustvarjanju spodbujal
mlade nadarjene umetnike. Lani se je za omenjeni V prvi polovici meseca julija smo se na povabilo
naziv potegovalo deset mladih ustvarjalcev, starih organizatorja poletnega gledališkega festivala
» TEATAR NA PJACETI« mesta Cres odzvali
do 27 let.
in uspešno nastopili z lutkovno predstavo Trije
prašički.

Likovna razstava »Riba ve«

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali slikarka
Mojca Marija Vilar, Manja Miketič in slikar Niko
Robiča, je za mladega avtorja 2011 izbrala Otroke in odrasle smo ne glede na jezik (nastopali
smo v slovenščini) navduševali v mestu Cres, v
Zagrebčana Maria Vijačkića.
idiličnem zalivu Valun, v turističnem naselju Bučanje
na otoku Lošinju in v A/C Lopari v Nerezinah.
Z dinamično in doživeto igro smo popeljali otroke
v lutkovno deželo Treh prašičkov, kjer so Papi, Čiči
in Čunki oživeli ob znani melodiji in v veščih rokah
lutkaric Marjane Štojs in Snježane Pungerčič.
Gledalci so uživali v predstavi in sodelovali z
betežnim volkom, ki ga je prepričljivo odigrala
Snježana Pungerčič, tako da so se otroci proti
koncu predstave, ko volk ob dobrih zvočnih in dimnih
efektih pade v dimnik, celo pognali v zakulisje, da bi
videli, kam je zgrmela volčja mrcina.

Radogost večer: »Fantje z Razborja«

Radogost večer: »Milan Gabrič in Rudi Stopar«

Naziv mu je omogočil prvo samostojno razstavo 9.
avgusta v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu.
Mario je tudi študent modnega dizajna, svojo prvo
razstavo pa je poimenoval Tragovi. Upodobil je
osebe, ki so se ga v življenju opazno dotaknile.

Punk rock koncert: »Retarded fish«

Projektu Mladi avtor se je tudi letos dobrodelno
pridružil sevniški umetnik Rudi Stopar in že za
prihodnjo razstavo podaril grafike, ki jih bomo
prodali na dražbi na Grajski trgatvi. Za kulturni
program ob odprtju razstave je poskrbel
Boštanjčan Tine Bec.

Katja Pibernik, JSKD in ZKD Sevnica

www.grad-sevnica.com
// vljudno vabljeni //
10
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Na vseh predstavah je zmanjkalo sedežev, saj je
veliko gledalcev sedelo na tleh ali stalo.
V slovenskem turističnem naselju Bučanje si
je predstavo ogledalo več kot 300 ljudi, ki so
nastopajoči lutkarici nagradili z dolgim aplavzom,
otroci so si pa ogledovali lutke, se z njimi
fotografirali in jih poskušali animirati.
Za tehniko in logistiko je skrbel Bernard Pungerčič,
fotografiranje in snemanje pa je prevzel Miran
Štojs, čigar delo so tudi pričujoči posnetki s
predstav.
Vse predstave smo odigrali na odprtih scenah ob
prvem večernem mraku, kar je ob mediteranski
arhitekturi in atmosferi še dodatno prispevalo k
čarobnosti doživetja.
Ob navdušenju in pohvalah nad predstavo je sledilo
še vabilo za sodelovanje v naslednji sezoni.
Istočasno smo poskrbeli tudi za promocijo Sevnice
in med gledalce razdelili veliko propagandnega
materiala turistične ponudbe občine in gradu
Sevnica ter jih povabili na naš lep grad.

Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

Razstava Mladi avtor 2011: »Mario Vijačkić«

Zabavna predstava Radio Yu Tup

Kultura

S septembrom se prireditve sevniškega grajskega poletja počasi
zaključujejo. Zato ste v septembru lepo vabljeni na Grajsko tržnico
(razstavljalci in obiskovalci), na koncert ¨La bella Italia¨, festival modre
frankinje s koncertom Alenke Godec ter na magični kabaret.

2. Festival
modre
frankinje

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

Prireditev

petek, 31. 8.,
ob 18.00

Kino Sevnica: Zrcalce, zrcalce
SINHRONIZIRANO, domišljijska pustolovščina 106 minut
Planinski izlet Mariborsko Pohorje
in obisk svetovnega festivala praženega krompirja v Mariboru

sobota, 1. 9.,
ob 6.00
sobota, 1. 9.,
ob 8.00

Kje?

Organizator - informacije

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

zbiranje:
Org.: PD Lisca;
Avtobusna postaja Sevnica Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697
parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

torek, 4. 9.,
ob 8.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov
Odprtje prenovljenih prostorov
Turistične pisarne in Mladinskega centra
Kino Sevnica: Sneguljčica in lovec
pustolovsko domišljijska akcija; 127 minut
Rokomet: Super pokal:
RK Celje Pivovarna Laško - RK Gorenje Velenje
Razstava fotografij:
Bojana in Sabina

sreda, 5 .9.,
ob 19.00
četrtek, 6. 9.,
ob 19.00

sobota, 1 . 9.,
9.00 – 13.00
sobota, 1. 9.,
ob 11.00
sobota, 1. 9.,
ob 19.00
nedelja, 2. 9.,
ob 18.00

petek, 7. 9.,
ob 19.00
petek, 7. 9.,
ob 19.00
sobota, 8. 9.,
ob 19.00
nedelja, 9. 9.,
ob 10.00

petek, 14. 9.,
11.00 – 21.00

petek, 14. 9.,
ob 15.00

Vsakomesečni sejem

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica;
Info.: rk.sevnica@gmail.com

Knjižnica Sevnica

Org.: Društvo ljubiteljev fotografije Krško;
Info.: 07/81-40-304

Radogost – Stoparjev gost
Gost: Nande Tihole, slikar (hommage)

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
Info.: 051 680 289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com

Sevniško grajsko poletje 2012
Razstava Aspekta X3 - Kreativni tabor
Sevniško grajsko poletje 2012
“La bella Italia” – koncert Irene Tratnik Dosso
in vrhunskega pianista Blaža Jurjevčiča

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Lisca

Org.: PD Lisca Sevnica; Info.: Tone Šeško,
041/640-160, tone.sesko@gmail.com

Grad Sevnica in
staro mestno jedro

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com

Vstopnina: 8 EUR (odrasli), 4 EUR (otroci do 14. leta). Vstopnice bodo naprodaj od
31. avgusta v TA Doživljaj ter Papirnici Lindič v centru Sevnice.

Kino Sevnica: Na varnem
akcija; 94 minut
Kino Sevnica: Kaj pričakovati, ko pričakuješ
romantična komedija; 100 minut
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Lisca poje - srečanje pevskih zborov in skupin na Lisci
Sevniško grajsko poletje 2012
2. Festival modre frankinje
Vabljeni na edinstven enološki dogodek s predstavitvijo in promocijo modre
frankinje. Ocenjevanja modrih frankinj, delavnice in predstavitve vinarjev,
vinogradnikov in degustacije modrih frankinj, kulinarična ponudba lokalno značilnih
jedi in kulturni program. Vstopnina: 10 EUR (+ 5 EUR kavcija za kozarec).

Več info na www.modra-frankinja.com
Sevniško grajsko poletje 2012
2. Festival modre frankinje
Strokovno predavanje: prof. dr. Tatjana Košmerl:
Vpliv fenolov na pridelavo vina modra frankinja

Zaradi omejitve števila udeležencev so obvezne predprijave na gsevnica@gmail.
com ali 051/680-289 (Rok). Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

petek, 14. 9.,
ob 16.30

T.A. Doživljaj in MC Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica
(Trg svobode 10, Sevnica)

Sevniško grajsko poletje 2012
2. Festival modre frankinje
Predstavitev knjige: Ida Intihar:
Prehranska kulturna dediščina Posavja.

Org.: KŠTM Sevnica;
Grad Sevnica,
Info.: 051/680-289,
Albert-Felicijanova dvorana gsevnica@gmail.com

Org.: KŠTM Sevnica;
Grad Sevnica,
Info.: 051/680-289,
Albert-Felicijanova dvorana gsevnica@gmail.com

Za vse obiskovalce festivala je vstop prost.

petek, 14. 9.,
ob 17.30

petek, 14. 9.,
ob 19.00
petek, 14. 9.,
ob 19.30
sobota, 15. 9.,
ob 19.00
sobota, 15. 9.,
ob 19.30
ponedeljek, 17. 9.,
ob 16.00

Sevniško grajsko poletje 2012
2. Festival modre frankinje
Kulinarična delavnica: Jože Rozman, revija Vino:
Značilne posavske jedi z modro frankinjo
Kotizacija: 15 eur / osebo. Zaradi omejitve števila udeležencev so obvezne
predprijave na gsevnica@gmail.com ali 051/680-289 (Rok). Prijave zbiramo do
zasedbe prostih mest.

Kino Sevnica: Rock za vse čase
glasbena komedija; 123 minut
Sevniško grajsko poletje 2012
2. Festival modre frankinje
Koncert Alenke Godec s spremljavo kitarista Zorana Koširja
Kino Sevnica: Neverjetni Spider-man
akcijska pustolovščina; 136 minut
Rokomet: 1A DRL:
RK Sevnica - RK Jeruzalem
Tečaj CPP

sobota, 22. 9.,
ob 17.00
od sobote, 22 . 9.,
do nedelje, 7. 10.

Bučariada 2012
Likovna razstava del likovne sekcije ART lipa

četrtek, 20. 9.,
ob 18.00
petek, 21. 9.,
ob 17.00
petek, 21. 9.,
ob 20.00
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Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Grad Sevnica, grajski park

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica;
Info.: rk.sevnica@gmail.com

(koncert slovenskih zimzelenih popevk) Za vse obiskovalce festivala je vstop prost.
Vstopnina za izven: 10 EUR.

Predstavitev knjige:
Milena Miklavčič: Ženske
Predavanje: Brane Krapež (Šola čustvene inteligence):
Kako sprejeti in ceniti samega sebe?
Kino Sevnica: Ledena doba 4
animirana družinska pustolovščina; 94 minut
Folklorno-vinogradniški večer na Razborju
Gostje: Folklorna skupina Lipa Rečica, Fantje z Razborja
Bučariada 2012
Odprtje Bučariade 2012 s predstavitvijo TD Bučka

sreda, 19. 9.,
ob 18.00

Grad Sevnica,
konferenčna dvorana

učilnica Avtošole Prah
Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Sevnica, NHM 29, Sevnica Info.: Toni, 031/643-338
Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Dom Krajanov Razbor

Org.: Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor

na trgu v Šentjanžu

Org.: TD Šentjanž

sejna soba KS Šentjanž

Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas;
Info.: Magda, 031/353-388,
magda.sigmund@gmail.com

Koledar prireditev
Datum in ura
sobota, 22. 9.,
ob 19.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Sevniško grajsko poletje 2012
Wladimirjev Magični kabaret

Grad Sevnica,

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289,

Org.: KŠTM Sevnica

Vstopnina: 8 EUR (odrasli), 4 EUR (otroci do 14. leta). Vstopnice bodo naprodaj od 14. Albert-Felicijanova dvorana gsevnica@gmail.com
septembra v TA Doživljaj ter Papirnici Lindič v centru Sevnice ter 1 uro pred predstavo.

sobota, 22. 9.,
ob 18.00

Kino Sevnica: Ledena doba 4
animirana družinska pustolovščina; 94 minut

Kulturna dvorana Sevnica

nedelja, 23. 9.,
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Spominska svečanost
v čast padlim kurirjem kurirske postaje TV S-5 na Okroglicah

Okroglice nad Loko

nedelja, 23. 9.,
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Glasbeno popotovanje skozi grajsko zgodovino

Grad Sevnica,
Lutrovska klet

ponedeljek, 24. 9.,
ob 19.00

Bučariada 2012
Predavanje o samooskrbi
Bučariada 2012
Organiziran sprehod po Jatni

torek, 25.9.,
ob 9.00

Org.: OO ZB za vrednote NOB Sevnica,
Občina Sevnica, KS Loka pri Zid.Mostu,
KO ZB za vrednote NOB Loka pri Zid.Mostu,
Veterani vojne za Slovenijo
Org.: KŠTM Sevnica,
Društvom Sevniški graščaki;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

Kulturna dvorana Šentjanž Org.: TD Šentjanž
Šentjanž

Org.: TD Šentjanž

četrtek, 27. 9.,
10.00 – 12.00

Obeležitev svetovnega dne turizma

T.A. Doživljaj
(Trg svobode 10, Sevnica)

Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 27. 9.,
ob 18.00

Potopisno predavanje:
Jože Cajzek: Peru, Čile

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304

petek, 28. 9.,
ob 19.00

Slovesnost ob 20-obletnici Atletskega kuba Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Atletski klub Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Šentjanž

Org.: TD Šentjanž

sobota, 29. 9.,
ob 18.00
nedelja, 30. 9.,
10.00 – 16.00

Kino Sevnica: Popolni spomin
ZF, akcija; 118 minut
Bučariada 2012
2. Šentjanška tržnica in
odprtje del slikarske kolonije "ArtEko Šentjanž 2012"

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 9. na: grajske.novice@kstm.si

grajske.novice@kstm.si
JUDO KLUB OLIMPIJA-KRMELJ

petek, 31. 8., ob 18.00

SINHRONIZIRANO domišljijska pustolovščina // 106 min

sobota, 1. 9., ob 19.00
pustolovska domišljijska akcija // 127 min

petek, 7. 9., ob 19.00
akcija // 94 min

sobota, 8. 9., ob 19.00
romantična komedija // 100 min

petek, 14. 9., ob 19.00
glasbena komedija// 123 min

sobota, 15. 9., ob 19.00
akcijska pustolovščina // 136min

petek, 21. 9., ob 17.00
animirana družinska pustolovščina // 94 min

sobota, 22. 9., ob 18.00
animirana družinska pustolovščina // 94 min












www.kstm.si

sobota, 29. 9., ob 19.00
ZF, akcija // 118 min

Delujemo v središču Mirnske doline ter
združujmo mlade in tiste mlade po srcu člane
iz bližnjih krajevnih skupnosti in občin. Naš
najmlajši član Nejc Norčič ima namreč le 4 leta,
najstarejša članica Štefka Colarič pa šteje že
več kot 70 pomladi.
Ponosni smo, da otrokom omogočamo
harmoničen razvoj, uživanje v športnih
dejavnostih in uresničevanje drznih športnih
sanj. Veseli smo tudi, da lahko pomagamo
mladini in odraslim skrbeti za boljšo telesno in
kondicijsko pripravljenost ter s tem za boljše
zdravje in počutje.
Za pomoč, vztrajnost, lepe trenutke in skupne
zmage se zahvaljujemo vsem sodelujočim v
naših programih, staršem otrok, donatorjem in
Občini Sevnica.
Želimo si, da šport postane vrednota vsakega
posameznika!
3. septembra zato spet začenjamo z redno
vadbo. Pridružite se nam lahko v številnih
programih:
- Judo telovadba za cicibane od 5 do 7 let
- »Mala judo šola« za otroke od 8 do 10 let
- Judo in sambo za otroke in mladino od 11 do
15 let
- Judo in sambo rekreacija za mladino
- Funkcionalna vadba »Vitalnost« za ženske
- Funkcionalna vadba »BodiFit« za moške
- Funkcionalna vadba »Živimo zdravo« za
seniorke
Dodatne informacije:
Spletna stran: www.judo-dolenjska.com
E-pošta: judoklub.krmelj@siol.net
Telefon: 041-545-292 (Inna)
VABLJENI!
Pripravila: Inna Toropejeva
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Mladina, šolski zvonec

40. osnovnošolski tabor
Slatna 2012

Ustvarjalnice
na Bazenu Sevnica

Festival glasbe, športa in
zabave Knap’n’fest 2012

Letos smo v mladinskem odseku PD Lisca Sevnica
organizirali 40. osnovnošolski tabor, ki je potekal
od sobote, 14. julija, do sobote, 21. julija. Cel
teden so potekale dejavnosti, s katerimi smo
otrokom zapolnjevali prosti čas in jih s tem učili
veščin, ki jih potrebujejo v gorah. Seveda pa so
imeli tudi čas zase. Med vsemi dejavnostmi, ki so
bile organizirane, smo izvedli tudi planinsko šolo,
v kar spada prva pomoč, vozli, gibanje v gorah in
orientacija. To nam je pomagal izvesti tudi član
GRZS Jure Jeršin, ki je član izpostave v Ratečah.
Za to se mu še enkrat iskreno zahvaljujem v imenu
celotne ekipe, ki je organizirala tabor.

V času počitnic nadaljujemo z ustvarjanjem na
Bazenu Sevnica. Tako smo v avgustu iz odpadnih
materialov izdelali stojala za svinčnike, ribice, ki
lahko krasijo naše domove. Na tretjo ustvarjalnico
pa smo na veliko željo otrok uvrstili hama perlice.

Krmelj, 20. Avgust 2012 – 10. in 11. avgusta je v
Krmelju potekal že četrti festival glasbe, športa
in zabave, imenovan Knap’n’fest. Oba dneva so
potekali turnirji v različnih športih, zvečer pa je za
zabavo poskrbel bogat glasbeni program. Petek je
zaznamovala tudi otvoritev novega odbojkarskega
igrišča.

V petek se je festival začel s otvoritvijo
odbojkarskega igrišča na kateri so sodelovali tudi
znani športniki: Eva Logar, Katja Požun, Anja Tepeš,
Špela Rogelj ter njihov trener Primož Peterka.
Pridružila se je tudi smučarska reprezentantka
Vanja Brodnik. Odigrali so tekmo in prvi preizkusili
igralno površino. Po nagovorih vseh glavnih
sodelujočih pri projektu je sledila na vsakoletna
rokometna tekma Kraljevine Krmelj. Petkov
večerni program je bil v znamenju elektronske
glasbe. Nastopili so DJ Carbon, DJ Guli, DJ Andy,
DJ Manuel Dark vs. Erxon (Dirty funk) in DJ Simon
Mays vs. Aliash, vsi iz festivala Final Destination.
Soboto so se udeleženci lahko pomerili v različnih
turnirjih. V teniškem turnirju je zmagal Damir
Škerl, v košarki je bila najboljša skupina Tulipani,
v nogometu pa moštvo KMN REM. Prvo mesto
v odbojkarskem turnirju so si priigrali Slamnikarji
iz Mokronoga. V teku je pri moških bil najhitrejši
Dušan Krašovec, pri ženskah pa je bila najhitrejša
Hana Kranjec. Novost letos pa je bila tudi nova
panoga Crossfit.

Izvedli smo tudi tradicionalne štafetne igre,
kjer se skupine preizkusijo v različnih hitrostnih
in pa tudi spretnostnih igrah, ki nam dajo na
koncu zmagovalca. V sredo smo dan izvedli v
Kranjski Gori. Na igrišču so bile športne igre, kot
so nogomet, odbojka, med dvema ognjema …
Popoldan smo se kopali v Aqua centru Larix.

Bilo je zabavno, poučno, ustvarjalno …
Kot glavna dejavnost na taboru pa so seveda
planinski pohodi ali ture. Letos smo za spremembo
že na začetku razdelili udeležence v dve skupini.
Skupaj smo izvedli kar 6 tur. Prvi pohod je imel za
cilj Tromejo in Vitranc ter Cipernik v enem. Drugi
pohod je bil izveden na Prisojnik po Kopiščarjevi
poti, medtem ko so mlajši odšli do Vratc pod Malo
Ponco. Tretji in zadnji pohod pa smo izvedli na Špik,
za manjše pa spust z Vršiča do jezera Jasna.
Zadnji dan smo imeli druženje s starši ob 40. OŠ
taboru. Kljub slabemu vremenu smo jim poskušali
predstaviti, kako poteka dan na taboru, in jim
pokazati, kaj so se otroci naučili. Poskrbljeno pa je
bilo tudi za hrano in pijačo.
Za konec lahko rečem, da je tabor uspel in da z
veliko dobre volje čakamo na naslednje leto in na
nov izziv – OŠ tabor 2013.
Povezave do blogov in spletnih galerij:
http://blog.planinski-tabor.net/
https://picasaweb.google.com/planinski.tabor
http://www.planinski-tabor.net/

Načelnik MO PD Lisca
Urban Dimec
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Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Igre brez meja
razveseljevale osnovnošolce
Tudi med letošnjimi počitnicami je Družinski
inštitut Zaupanje v sodelovanju s KŠTM Sevnica
pripravil in izvedel »Igre brez meja«, tritedensko
športno-ustvarjalno druženje osnovnošolcev, ki
so del počitniškega časa preživeli v zabavnem,
sproščenem ter ustvarjalnem druženju vrstnikov
in animatorjev. Igre so potekale v drugi polovici
avgusta, razveselili pa so se jih otroci na Lukovcu,
v Sevnici ter v Boštanju. Igre so tako kot ponavadi
zaznamovale številne športne aktivnosti, družabne
in miselne igre, ustvarjalne delavnice, številni
pohodi po bližnji okolici, obisk bazena ter veliko
sproščenega druženja in vzpostavljanja novih vezi
in prijateljstev. Sporočilo iger je bilo tudi letos
»jasno in glasno« - aktivno, ustvarjalno in varno
preživljanje prostega časa v družbi vrstnikov je
najbolj zabavno in sproščujoče!

Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Za zabavo pa so v večerenih urah poskrbele
skupine Avven, Makadam s.p., Liquf, Trash Candy
in Muff. Zabava se je nadaljevala tudi po nastopih
skupin, za glasbo pa so poskrbeli DJ-ji.
Na festivalu je bilo organizirano brezplačno
kampiranje in parkiranje, festival pa je bil ponovno
brez vstopnine.
Za več informacij si oglejte spletno stran festivala
(http://knapnfest.si/2012/), »všečkajte« Knap
'n' fest na Facebooku in sledite dogajanju na
Twitterju (#Knapnfest).

Petra Jontez

Mladina, šolski zvonec

Naj stare spretnosti
ne gredo v pozabo!
V »Stari šoli«, prostoru lokalne izmenjave, vsako
sredo potekajo kreativne šiviljske delavnice, kjer
lahko udeleženci pridobijo znanje iz osnov šivanja,
se naučijo nove ročne spretnosti, štrikanja,
kvačkanja, ali pa sešijejo nov izdelek po lastni ideji
iz starih oblačil in blaga.

SEPTEMBRSKO DOGAJANJE V MC SEVNICA
DATUM

URA

DOGODEK

OPIS DOGODKA

6.9.

17.00

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

informacijski sestanek in vpis

7.9.

17.00

LIKOVNE DELAVNICE

informacijski sestanek in vpis

7.9.

19.00

SKUPINA ZA MLADOSTNIKE

prvo srečanje

11.9.

16.00

USTVARJAMO SKUPAJ

ustvarjalna delavnica za najmlajše

12.9.

17.00

DANCE in STEP AEROBIKA

informacijski sestanek in vpis

14.9.

17.00

ANGLEŠKI JEZIK- NADALJEVALNI

informacijski sestanek in vpis

14.9.

18.00

ŠPANSKI JEZIK- NADALJEVALNI

informacijski sestanek in vpis

13.9.

16.00

TRŽNICA IGRAČ

otroci lahko svoje igrače prodajo, oddajo,
zamenjajo…

17.9.

17.00

TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

informacijski sestanek in vpis

19.9.

9.00

DRUŽENJE Z OZARO

ustvarjalnica "Izdelajmo cvetje iz krep papirja"

19.9.

17.00

TEČAJ ŠPANSKEGA JEZIKA

informacijski sestanek in vpis

22.9.

18.00

FILMSKI VEČER

skupni izbor in ogled filma

24.9.

17.00

TURNIR PIKADA

turnir

26.9.

17.00

ŠAH MAT DRUŽENJE

turnir

28.9.

17.00

TURNIR V NAMIZNEM TENISU

turnir

Info in prijave: Kštm Sevnica, Mojca Švigelj, 051 680 290

Namen delavnic je širjenje rokodelskega znanja, saj
opažamo, da med mladimi zopet obstaja interes
za ročne spretnosti, obenem pa tako spodbujamo
kreativno predelavo starih oblačil, kar zmanjšuje
količino odvrženih odpadkov na smetišča in ohranja
naravne vire, potrebne za izdelavo novih izdelkov.
Sredine delavnice potekajo po 16. uri, vodi pa jih
rokodelka iz Budne vasi, ki vodi tudi popravljalnico
oblačil, kjer vam zamenja zadrgo, skrajša hlače ali
pa zakrpa luknje na vaših najljubših oblačilih.
V projekt »Stara šola« se lahko vključite vsi, ki
imate kakšno ročno spretnost, od pletilcev košev,
izdelovalcev lesenih izdelkov, nakita, izdelkov iz
papirja ali kakšnih drugih starih oziroma novih
ročnih del. Lahko se vključite kot mentorji
delavnic, kjer delite svoje znanje, lahko pa svoje
izdelke predstavite tudi v »Rokodelskem kotičku«,
kjer so že na voljo različna ročna dela posavskih
rokodelcev.

Več informacij dobite na 07 81 44 119 ali pa v
sami trgovini »Stara šola«, ki je po novem odprta
vsak delovni dan od 9. do 17. ure, ob sredah do
19. ure.

KNOF so.p., KŠTM Sevnica, Občina Sevnica
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Programske vsebine v novem MC-ju v Sevnici
Medgeneracijsko druženje z Ozaro
Ozara služi različnim oblikam preživljanja prostega
časa, družabnemu življenju in skupinskim
dejavnostim. Vključenim osebam so na voljo
različne ustvarjalne delavnice (likovna – slikanje na
steklo, platno, svilo idr.; keramična – oblikovanje
različnih izdelkov iz gline; aranžerska – izdelovanje
embalaže, aranžmajev, čestitk idr.), izobraževalne
in interesne dejavnosti (literarna, glasbena in
kulinarična delavnica, tečaji tujih jezikov idr.) ter
različni družabni dogodki.

Kot obljubljeno, smo prvo soboto v mesecu
avgustu, odprli vrata novega Mladinskega centra,
na naslovu Trg svobode 10. S selitvijo na novo
lokacijo želimo, poleg racionalizacije poslovanja,
predvsem omogočiti lažjo dostopnost in uporabo
prostorov MC-ja. Zaradi samega posega v prostor,
ki je zahteval dodatne inštalacije, prezračevanje,
pregrade, toaletne prostore…, smo morali
investicijo v novo opremo prestaviti. Vsekakor pa
trenutno razpoložljiva oprema in pripomočki , kljub
starosti, služijo svojemu namenu. V prihodnjih
mesecih se nam pridružite pri:

Mesečno bomo nadaljevali z:
• Fotografske in filmske enodnevne delavnice na
določeno temo
• Foto in video delavnice.
• Tečaji računalništva
• Tečaji programa Adobe
Photoshop za grafično
Druženje s Šahovskim klubom Milan Majcen
oblikovanje in obdelavo slik
Mesečna druženja bodo namenjena vsem, ki jih • Ogledi dokumentarnih filmov
šah zanima. Organizirali bomo tudi skupinska • Filmskimi večeri
tekmovanja proti posameznikom, najboljšim • Vadba step in dance aerobike
članom ŠK Milan Majcen.
• Potopisnimi predavanji
• Ustvarjalnicami za vse
generacije
• Tematskimi večeri
• Glasbenimi dogodki
Zavedamo se, da program brez udeležencev
nima vrednosti zato vas pozivamo, da nam še
vnaprej podajate želje, hotenja, zanimanja… preko
facebook profila: MladinskiC Sevnica, po e-pošti:
mojca.svigelj@kstm.si ali na: 07-81-61-076.

Dnevna učna pomoč
osnovnošolcem
in
pomoč pri nalogah
Mnogi učenci se med
obilico
učne
snovi
ne znajdejo najbolje.
Bodisi so manjkali pri
podajanju snovi, bodisi
je bila snov prehitro
Začetni tečaji angleškega in/ali španskega jezika podana ali pa počasneje
Poudarek bo na osnovah verbalne komunikacije, npr: in težje sledijo razlagi.
• kako se predstavimo, pozdravimo…
Mnogi se tudi ne znajo
• komunikacija na potovanjih
učiti. Pomoč lahko vsak
• naročanje hrane, pijače…
delovni dan poiščejo v
• formulacija vprašanj, odgovarjanje
Mladinskem centru.
• uporaba osnovnih časov za izražanje sedanjosti, Družabne
igre
in
preteklosti, prihodnosti
turnirji
Tečaj je namenjen vsem začetnikom, ali vsem
tistim, ki bi radi le osvežili svoje znanje angleščine. V
MC
Sevnica
Nadaljevalni tečaji angleškega in/ali španskega spodbujamo
igranje
jezika
družabnih
iger,
s
katerimi želimo otroke
Likovne delavnice »V barvah je svet lepši«
in mladostnike odvrniti
Namenjene so vsem, ki jih risanje veseli. Delavnice od
prekomerne
bodo potekale enkrat tedensko, skozi celoten uporabe računalnika
mesec, na koncu pa bomo organizirali razstavo (socialnih
omrežij)
ustvarjenih del. Za pomoč in svetovanje bo z vami in
jim
predstaviti
mentor Miha.
igre, ki temeljijo na
neposrednem druženju
in
zdravih
oblikah
preživljanja prostega
časa. S tem otroci
začutijo
skupinsko
dinamiko in se med
seboj povežejo. Kot do
sedaj, bomo večkrat
organizirali
tudi
turnirje s simboličnimi
nagradami
za
najboljše.
Skupina
za
mladostnike
Vabimo vse mlade,
da se nam pridružijo
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pri tedenskih pogovorih, ogledih filmov, raznih
natečajih, skupnih izletih, bowlanju, športnih
igrah…. Z vami bo Damijan Ganc iz Družinskega
inštituta Zaupanje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Na novi lokaciji:

TRG SVOBODE 10
d NLB)

na
SEVNICA (
amo
Podpir

!

mladE

EJE!

RAZVIJAMO ID

Odpiralni èas MC Sevnica:
pon - pet: 13.00 - 19.00
sob: 15.00 - 19.00

zaprto: nedelje in prazniki

USTVARJAMO!

S
ZUJEM

POVE

O

JAM

BU
POD

O
IVNO
MISLIMO POZIT
SE ZAB

DEJAVNOST:

- KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
- BREZPLAČEN DOSTOP DO INTERNETA
- NAJEM PROSTORA za praznovanja, predavanja…

AVAMO
Upravlja:

- INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
- USTVARJALNICE ZA OTROKE
- PRODUKTIVNE DEJAVNOSTI
- SKUPINA ZA MLADOSTNIKE
- DRUŽABNE IGRE IN TURNIRJI
- IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
- KLUBSKA DEJAVNOST
- GLASBENI VEČERI
- UČNA POMOČ
- GALERIJE

Sofinancira:
REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD ZA MLADINO

www.kstm.si

Grajska skrinja

Nekoč, letovščarstvo v Sevnici

Prvi korak čez šolski prag
Sem deklica vesela, razigrana,
mi ime je Adriana.
Tako sem že velika,
da me vrtec več ne mika.,
zato že letošnjo jesen seveda
postala bom učenka prvega razreda.
Mi bo po vrtcu malo res hudo
saj bom pogrešala prijateljice,
zveste igrače in prijazne vzgojiteljice,
a najbrž mora bit tako,.
Tu in tam že malce trepetam,
ker pravijo, da v soli resne še dogajajo reči,
a ker le velike strah ima oči
Mu užitkov in veselja jaz ne dam.
In ker že nekaj črk poznam,
le, da ne vem, kam E O U naj dam,
se nasmejem, ko do tri preštejem,
si pesmico po tiho šepetam.

Trg Sevnica je bil letovišče od zadnjih desetletij
19. stoletja pa vse do druge svetovne vojne.
Lepa mirna okolica, milo podnebje, urejene hiše,
številne tujske sobe, naravno kopališče na Savi,
lepi izleti po okolici, dobra hrana in gostoljubnost
Sevničanov so v Sevnico za časa avstro-ogrske
monarhije v poletnih mesecih privabljali tuje
goste in letoviščarje iz Avstrije, pa tudi Nemčije,
Madžarske, Češke, Hrvaške, Primorja in celo
iz Rusije in Velike Britanije. Razvoj turizma je
omogočila železnica, ki je Sevnico povezovala
z glavnimi središči srednje Evrope. Sevnica je
zaradi milega podnebja in čistega zraka slovela kot
»spodnještajerski Meran«.
Sevničani so znali poskrbeti za dobro turistično
ponudbo. Gostom niso ponudili le čistega zraka,
vode in lepe okolice, marveč tudi veliko urejenih
tujskih sob, obilno hrano, šport, zabavo in
razvedrilo. V trgu je bil pred prvo svetovno vojno
hotel Simončič in šest gostiln, ki so imele tudi
prenočišča. Letoviščarji so stanovali v hotelu
Simončič v trgu, hotelu Neuheim in restavraciji
Lamper pri železniški postaji ter v zasebnih sobah
v trgu. Skoraj vsaka trška hiša je zlasti pred prvo
vojno oddajala sobe, tako da je bilo poleti v trgu
več letoviščarjev kot domačinov. Tržani so za
nekaj mesecev prepustili svoje bivalne prostore
gostom, sami pa so se umaknili v podstrešne
in manj primerne prostore. Občinski možje so
sprejeli tudi odredbo, po kateri je bila mlačev
dovoljena le dopoldne in proti večeru, samo da bi
lahko gosti v miru počivali. Letoviščarji so se lahko
hranili v obeh hotelih, restavraciji in gostilnah

Valant, Krulej in Cimperšek. V hotelu Neuheim pri
železniški postaji, kjer je bila plesna dvorana, je bil
v poletnih mesecih redni plesni spored. Pred prvo
svetovno vojno je imela Sevnica kar pet pokritih
kegljišč.
Po prvi svetovni vojni je letoviščarstvo nekoliko
zamrlo. Število tujih gostov se je zmanjšalo. Hotel
Simončič je zaprl svoja vrata, Hotel Neuheim pri
železniški postaji pa je dobil slovenskega lastnika
in se preimenoval v Hotel Triglav. Novega lastnika
je dobila tudi restavracija, ki se je preimenovala
v Restavracijo Merc. Z razpadom avstro-ogrske
monarhije in odhodom tu živečih Nemcev je odšlo
tudi veliko letoviščarjev, njihovih sorodnikov in
znancev. Povečalo pa se je število hrvaških gostov,
predvsem Zagrebčanov. Zanje se je pri Sevnici
začela »lepa Slovenija«. Bližina hrvaškega glavnega
mesta je omogočala enodnevne nedeljske izlete
v Sevnico in okolico. Cene letovanja so bile nižje
kot v turistično razvitejših krajih, zato so Sevnico
obiskovali predvsem ljudje iz srednjih družbenih
slojev, ki si niso mogli privoščiti letovanja v
mondenih letoviščih. To so bili predvsem študenti,
nižji uradniki, upokojenci in drugi. Sevničani so
znali zanje dobro poskrbeti. Ponudili so jim dobro
in obilno hrano, zvečer pa so jim v Hotelu Triglav
igrali zabavni ansambli. Med obema vojnama je
bilo v trgu kar devet gostiln.
Turizem je bil gospodarsko pomemben vse do
druge svetovne vojne. Kar 50 let se letoviščarstvo
uvrščalo med najbolj donosne dejavnosti
trga. Z drugo svetovno vojno je bil turizem v
Sevnici prekinjen. Po
drugi
svetovni
vojni
je
letoviščarstvo
popolnoma
zamrlo.
Trg je s tem izgubil
značilno živahnost in
svetovljanstvo. Od takrat
nihče v trgu ne oddaja
več sob. Šele od začetka
21. stoletja se okrepilo
prizadevanje,
da
bi
privabili tuje goste.

Povzetek iz knjige Mojce
Terčelj, Občina Sevnica
(Etnološka topografija 20.
Stoletja, izdana 1989)
Zdravko Remar,
KŠTM Sevnica

Ojoj, ojoj, saj še ne vem,
kakšne mi bo šola delala skrbi,
vsak dan znova naloge, učenje,
kdo ve, če časa bo kaj ostalo za igranje
in koliko preglavic, muk,
mi povzročal bo pouk.
Mar povsod po svetu tako je v modi,
da otrok vsak v šolo hodi?
No, če že tak deželice je naše ukaz,
bom z veseljem v šolo hodila tudi jaz.

Zvonka Brečko

Orel
Vsak dan poletiš v nebo
in gledaš svet z višine.
Naužiješ visoke se tišine
in obzorja veličine.
Mogočnejši si od letala
in lepši od ladje, ki plava.
Ko zaokrožiš vrh Triglava,
bi rada s tabo zaplesala.
Ko v višino poletiš,
odnesi mojo misel s sabo,
ne bo ti v veliko breme,
meni pa izpolniš hrepenenje.

Kristina Rilak, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Violina
Mili zvoki, harmonija,
to je prava čarovnija.
Šestnajstinke, polovinke in osminke
po notnem črtovju hitijo
in v srcih hrepenenje prebudijo.
Mili zvoki, harmonija,
to je prava čarovnija.
Strune sladko zazvenijo,
ko se v prelepo skladbo spojijo.
Ljubezen in veselje
ter mili zvoki violin
so tihi zapisi v spomin.

Tinkara Jene, OŠSava Kladnika Sevnica

www.kstm.si
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Slavnostni dogodek
ob 20. obletnici
Atletskega kluba Sevnica

Alen Mirtelj v samem vrhu

V Centru varne vožnje v Vrbini pri Krškem od
meseca maja potekajo tekme za Karting Raceland
Cup. Na tem prvenstvu tekmujejo amaterski
tekmovalci s svojimi karti iz cele Slovenije.
»Vesel sem in v čast mi je, da služim ATLETIKI Odlični, mladi Alen Mirtelj iz Boštanja, se je do
KRALJICI ŠPORTA, da služim Atletskemu klubu
sedaj udeležil vsake tekme in vedno zasedel odlično
Sevnica, Občini Sevnica in državi Sloveniji.« je
mesto.
v uvodu publikacije, ki je izšla ob 10. obletnici
Atletskega kluba Sevnica, napisal Rafko Povhe,
glavni trener AK Sevnica.

5000. obisk v
Fitnes studiu Sevnica
6. avgusta je naš zelo dober in obetaven rokometaš,
Miloš Djurdjević, prestopil prag fitnesa in obeležil
5000. obisk v letošnjem letu.
V primerjavi z lanskim in predlanskim letom se
je to zgodilo kar mesec dni prej. To pomeni, da je
obiskov več, kar je zelo pohvalno.

Alen ob štartu, na drugi pozicijii

Na prvi in drugi tekmi je zasedel zavidljivo drugo
mesto, na tretji pa pokazal vse svoje vrline in
premagal vso konkurenco. Na četrti tekmi, v juliju, Ob tej priložnosti smo Miloša, sicer študenta z
V Sevnici so ljudje že od nekdaj zelo radi tekli
Lukovca, skromno obdarili. Miloš vadi redno in
pa ponovno visoko drugo mesto.
in na raznih tekmovanjih dosegali tudi zelo
naporno skozi vse leto. Zaželeli smo mu uspešno
dobre rezultate, vendar zgolj in le amatersko.
rokometno sezono z veliko doseženimi goli in brez
Organizirane vadbe atletike v Sevnici do leta
poškodb.
1989 tako rekoč sploh ni bilo. Vendar je skupina
zanesenjaških
športnih
navdušencev
10.
Estera Savič Bizjak
februarja 1989 botrovala ustanovitvi atletske
sekcije v okviru Kulturno-športnega društva Log
pri Sevnici. Zastavili so si cilj, da čim več mladih
navdušijo za atletiko, hkrati pa jim omogočijo redno
vadbo. V začetku je bila to le manjša skupina, ki se
je udeleževala predvsem rekreativnih tekmovanj,
zabeležili pa so tudi nekaj nastopov na republiškem
nivoju. Leto 1992 je bilo za sevniško atletiko
izredno uspešno. To je bilo tudi leto, ki je pomenilo
prelomno točko, saj je bil 1. oktobra, na pobudo
Alen na podelitvi pokalov (levo)
trenerja in gonilne sile Rafka Povheta, ustanovljen
samostojni Atletski klub Sevnica.
Do konca prvenstva sta še dve tekmi in v primeru
Letos beležimo 20 let obstoja Atletskega kluba
izvrstnih nastopov še lahko osvoji skupno prvo
Sevnica. Takšno obdobje delovanja zahteva
mesto.
prav poseben slavnostni dogodek. Praznovanje
Mlademu kartistu čestitke in vljudno vabljeni, da
obletnice kluba bo v petek, 28. septembra, v
ga vzpodbudite na njegovi športni poti.
Kulturni dvorani Gasilskega doma Sevnica.
V počastitev obletnice bo izšla tudi publikacija »20
Petra Biderman
let Atletskega kluba Sevnica, 1992-2012«
Foto: Mirko Ognjenovič
19.00 Slavnostna akademija
Skupaj se bomo ozrli na prehojeno pot Atletskega
kluba Sevnica ter podelili posebna priznanja najbolj
zaslužnim članom kluba.

www.fitnes-sevnica.com

ROKOMET SEVNICA

Druženje ter prijeten klepet po končani prireditvi.

AK Sevnica

S septembrom se vrača
tudi košarkarska šola
V mesecu septembru, ko v šolske klopi ponovno
sedejo učenci, svoja vrata odpira tudi Košarkarska
šola Sevnica. Vsi, ki si želite obiskovati treninge in
svoje znanje preizkusiti na tekmah Grajske lige,
ste lepo vabljeni. Košarkarske veščine bomo učili
tako začetnike kot tiste, ki si želijo svoje znanje
nadgraditi.
Treningi bodo potekali v ustaljenem ritmu, trikrat
tedensko, v Športnem domu v Sevnici. Poleg
treningov in tekem bomo igralcem ponudili obisk
članske košarkarske tekme in tudi gostje ne bodo
manjkali. Torej, košarkarski navdušenci vabljeni na
treninge košarke.
Prijave in info: www.kosarka-sevnica.si ali na
telefon 040-220-267 (Žiga).

Žiga Kobaševič
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VABI k vpisu nove člane
(osnovnošolci, osnovnošolke 5. in 6. razred)
športnega strelstva:
športna puška in športna pištola.
splošne informacije:
Mirko, 031/748-402
informacije za puško:
Martin, 070/642-626
informacije za pištolo:
Tajda, 051/475-638

vpisuje nove člane od letnika 2004 dalje
Informacije: 041-745-396, rokomet.sevnica@gmail.com

Vabljeni k ogledu tekem:
sobote, ob 19.30,
v Športni dvorani Sevnica.
več na: www.rokomet-sevnica.com

Šport in rekreacija

KK Blanca 2003
POSAVJE SEVNICA
KOŠARKARKARSKI TRENINGI

Avgust
na sevniškem kopališču
Vroče in stabilno vreme je tudi v avgustu
omogočilo našim kopalcem prijetno kopanje. Do
20. avgusta je bilo sevniško kopališče odprto vsak
dan, obiskalo pa nas je okrog 4300 kopalcev.

Poletni športni vikendi
Študentski klub Sevnica je v sodelovanju s Klubom
posavskih študentov tudi letos tradicionalno
organiziral Poletne športne vikende. Odigrali so
se trije turnirji, tekmovalo se je v odbojki na mivki
(17 ekip), ulični košarki (3 ekipe) in v futsalu (15
ekip). Tekmovanje izjemoma ni potekalo za vikend,
marveč smo sredi tedna, 15.8., športno preživeli
Marijin praznik na igriščih pri bazenu v Sevnici.
V krasnem vremenu ter olimpijskem duhu se je
festivala udeležilo več kot 250 tekmovalcev in
radovednežev, kateri so lahko uživali v pravem
športnem ambientu, hladni pijači v baru Dile in
osvežilni vodi na bazenu Sevnica.

Tekmovanje v futsalu, končni vrstni red;
1. Mesto: ŠS Pikacom
ZA MLAJŠE SELEKCIJE - Šolsko leto 2012/2013
V tem času smo imeli 12 kopalnih dni (več kot 2. Mesto: Kiwi shop
NAMENJENO ZA:
200 obiskovalcev). Sicer pa nas je letos obiskalo 3. Mesto: Bar Safir
Dečke in deklice od 5. do vključno 9. razreda.
14450 kopalcev, bilo pa je 37 kopalnih dni. Za
Za vse osnovne šole v občini Sevnica in Radeče,
dobro počutje smo poskrbeli ob torkih z igranjem Tekmovanje v odbojki na mivki, vrstni red ženske:
ter vse ki želijo usvojiti osnove košarke in tekmovati
odbojke, veliko zanimanje pa je za namizni tenis in 1. Mesto: B na kvadrat
v državnem tekmovanju pod okriljem KZS.
vaterpolo. Za najmlajše so še posebno privlačne 2. Mesto: Sara in Špela
otroške delavnice vsak četrtek, ko pod vodstvom 3. Mesto: Bombe
KRAJ IZVEDBE:
prizadevnih animatork najmlajši sproščajo svojo
Športni dom Sevnica (dvorana pri bazenu),
domišljijo v izdelovanju različnih izdelkov. V soboto, Vrstni red moški odbojka:
2 x na teden.
18. avgusta, so nas obiskale mažoretke in pri nas 1. Mesto: Uri in Iztok
PROJEKT IZVAJAJO:
preživele prijetno popoldne. Nadaljnja vremenska 2. Mesto: Cestnik in Bedrač
Licencirani trenerji KZS.
napoved nam daje upanje, da bo letošnja sezona 3. Mesto: Sladki greh
ena najboljših, vsekakor se trudimo, da bi bili naši
VADNINA: 12 EUR/mesec
obiskovalci čim bolj zadovoljni.
Tekmovanje v košarki:
PRIJAVE: Božo, 041 720 135
1. Mesto: Drekci
E-naslov: b.arnsek@preis.si
Matjaž Koritnik 2. Mesto: Team 87
3. Mesto: Bar Dile
Vse udeležence vabimo na prihodnje športne,
kulturne in druge dogodke Študentskega kluba
Sevnica, organizatorji pa se zahvaljujemo našim
sponzorjem za pomoč pri izvedbi projekta.
VADBA:

Andrej Pešec

 BABY ŽVERCE (otroci
od 1. leta dalje)

 ŽVERCE (otroci od 3.
leta dalje)

 GIM ŽVERCE

(gimnastika za dekleta
od 4. leta dalje)

 GIMNASTIKA (za vse
od 9.—100. let)

Športno društvo
Partizan

 AEROBIKA
 PILATES

vas vabi
med svoje vrste.
V mesecu septembru
pričenjamo z vadbo!

Kontaktna oseba: Marjanca Pečar 051 302097
Urnik vadbe bo znan v mesecu septembru!
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Utrip življenja

»Česar ni škoda,
bo nova moda«

Policijska obvestila
Začenja se šola,
vozniki bodite pozorni
Lep pozdrav vsem bralcem časopisa. Že sta tu
september in novo šolsko leto za osnovnošolce
in srednješolce. Na pot v šolo se bodo odpravili
tudi prvošolci in se podali novemu znanju in
dogodivščinam naproti. Starše prvošolcev želimo
opozoriti na nekaj zakonskih predpisov, ki jih
morajo upoštevati otroci prvošolci:
- nošenje rumene rutice okoli vratu na poti v šolo
in domov,
- spremljanje otroka na poti v šolo in domov, pri
tem naj otroku pokažejo, kako se pravilno in kar
najbolj varno hodi po tej poti (nepregleden ovinek,
prečkanje ceste ...),
- v vozilu uporaba dodatnega sedeža za otroke,
primernega njegovi rasti (do otrokove velikosti
150 cm),
- nošenje kresničk, odsevnih trakov ob zmanjšani
vidljivosti (megla, dež).
Voznikom pa svetujemo, da so pri vožnji na šolskih
poteh in v okolici šol še veliko bolj pozorni na otroke
pešce, saj se lahko zgodi, da otrok nenadoma
stopi na cesto, ne da bi se prej prepričal, ali lahko
to stori varno.

Recepti
POMARANČNE KOCKE

Nasveti iz Stare šole,
centra ponovne uporabe:

Sestavine za testo:
20 dag margarine,
6 jajc (sneg iz beljakov),
25 dag sladkorja.
25 dag pecilnega praška,
1 dcl mleka,
1 in pol pomaranče (nastrgan olupek in sok),
15 dag mletih orehov
Sestavine za preliv:
1 in pol pomaranče (nastrgan olupek in sok),
10 dag sladkorja v prahu

Če imate radi šale in ogrlice okrog vratu, vam
ponujamo rešitev, kako iz stare majice naredite nov
izdelek. Vse, kar potrebujete, so le škarje, stara
majica in ura časa. Če hočete biti še natančnejši,
lahko uporabite tudi šivanko in sukanec. Po
končanem delu skoraj ne boste imeli odpadnega
materiala in vam ne bo treba veliko čistiti, dobili pa
boste nov in unikaten modni dodatek.
MATERIALI IN PRIPOMOČKI:
• ena ali več majic,
Opozorilo velja tudi staršem, ki otroke vozijo v
• škarje,
šolo. Vozilo ustavite na takem mestu, da ne boste
• trakci, biserčki, bucike, broške (po lastni izbiri).
ovirali prometa ali pešcev. Otrok naj izotopa iz
vozila na tisti strani, ki je bliže roba vozišča, in ne
1. KORAK
proti njegovi sredini. Svojih vozil ne ustavljajte na
Najprej
s
škarjami
avtobusnem postajališču pri šoli, ker s tem ovirate
narežete ravne trakove
varen avtobusni promet.
do podpazduh, ni treba,
da so čisto ravni, saj na
Vsem učencem želim varno pot v šolo, za varnost
končnem izdelku to ne
pa smo s previdnostjo in z upoštevanjem vseh
bo vidno.
cestnoprometnih pravil odgovorni vsi.

Jože Sladič,
vodja policijskega okoliša

Pozor Ambrozija

3. KORAK
Trakove zberite skupaj. Ker so na trakovih šivi, ki
so majico držali skupaj, jih je treba skriti. Vzamete
en trakec, ga prerežete na pol in ovijete okrog
šivov.

Cveta Jazbec
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Nasvet:
za ljubitelje čokolade lahko pecivo po vrhu
preliješ z čokolado (enako količino jedilne
čokolade in margarine stopiš nad ognjem)

2. KORAK
Narežete jih lahko poljubno število (17), odvisno,
kako dolga je majica in kako široki so trakovi.
Iz vsakega traku zvijete krog. Trakove močno
raztegnete, da so enako dolgi.

Ambrozija je ena najbolj alergenih rastlin, ki se
intenzivno širi tudi v naše kraje. Čas cvetenja je od
avgusta do konec septembra. Največ jo najdemo
ob cestah in njivah. Bodite pozorni na njeno
prisotnost in jo redno odstranjujte. Zatiranje te
nevarne rastline je zakonsko določeno.

Člani TD Šentjanž že vrsto let izvajamo akcije
puljenja te alergene rastline in pozivamo ljudi k
akciji. Tudi letos se je akcije udeležilo nekaj pridnih
članic, ki so pulile ob cesti Birna vas- Šentjanž.
Vendar jih ni bilo veliko, tako kot vedno, eni in isti.
Zatiranje te nevarne rastline je zakonsko določeno.
Ministrstvo za kmetijstvo je leta 2010 izdalo O D
R E D B O o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin
iz rodu Ambrosia . Podrobnosti uredbe in navodil
za uničevanje te zelo strupene in škodljive rastline
si lahko preberete na: http://www.furs.si/svn/
zvr/ambrosia_osn.asp.

Postopek:
Margarino dobro premešaš. Dodaš sladkor
zmešan z rumenjaki, sok in naribano lupinico
pomaranč, orehe ter mleko. Vse skupaj še
enkrat dobro premešaš. Na koncu dodaš
še moko in sneg iz beljakov. V namaščenem
pekaču pečeš pol ure pri temperaturi 180°C.
Ko je testo pečeno, ga še vročega na več
mestih prebodeš z vilicami ali zobotrebcem
in ga preliješ z mešanico sladkorja v prahu in
nastrganim olupkom ter sokom pomaranče.

ROLADA
Z MARMELADO IN MANDELJNI
Sestavine za testo:
zmešaš 6 rumenjakov in 12 dag sladkorja.
Nato dodaš 12 dag ostre moke,
1 dcl mlačne vode,
1 vanilijev sladkor in
1 pecilni prašek.
Na koncu dodaš sneg iz 6 beljakov.
Postopek:
Na pomaščen pekač položiš papir za peko.
Papir premažeš kot pekač (z margarino za
peko) in ga narahlo pomokaš. Testo vliješ v
pekač in ga pečeš na zmerni temperaturi do
zlato rumene barve. Ko je testo pečeno, ga
preložiš na vlažno kuhinjsko krpo in narahlo
zviješ. Ko se ohladi, ga razviješ in namažeš z
marmelado. Po marmeladi potreseš na lističe
narezane mandeljne (lahko tudi druge oreščke;
po okusu) in po mandeljnih še tanko plast
sladke smetane. Vse skupaj rahlo zaviješ in
rolado prečno razrežeš.

4. KORAK
Vaš novi šal je končan, če
želite, mu lahko dodate
biserčke, trakce in razne
druge okraske.
Vir: http://www.ettestudios.
com/2011/03/diy-recycledtshirt-scarf-roundup.html
Več informacij o ponovni
uporabi najdete na starasola.
knof.si.

Nasvet:
Priporoča se marmelada kiselkastega okusa.

Zavod KNOF, so. p.

Recepte pripravila: Mojca Pernovšek

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.

Najboljši
glasbeni miks
za vso Slovenijo
September 12
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Razvedrilo

VICOTEKA
Izplačilo
Vdova je od zavarovalnice zahtevala
zavarovalnino za pokojnim možem.
»Vaš mož je bil zavarovan samo proti
požaru,« ji reče zavarovalniški zastopnik.
»Vem, zato sem ga pa dala kremirati.

Scenarij
»Ali je scenarij za film popolnoma čist v vseh
pogledih?« je vprašal producent.
»Seveda!« je odgovoril scenarist.
»Vse se dogaja v kopalnici!«

Duhovi
Učiteljica in učenci se pogovarjajo o duhovih.
Učiteljica: Veste da duhovi obstajajo.
Janezek: A tud u naši kleti?
Učiteljica: Tudi.
Janezek: Ka ste neumni mi sploh nimamo
kleti!!

Težka vprašanja
“Včeraj sem delala test za nosečnost.” pove
prva blondinka.
“So bila težka vprašanja?” vpraša druga.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Možgani vidijo tisto kar čuti srce…

Uganka za brihtne glavce
Luknjica
Luknjica pri luknjici, pa vendar vodo drži.

Rešitev avgustovske križanke je: Loka pri Zidanem Mostu.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Nuša Borštnar, Krmelj 86, 8296 Krmelj
2. nagrada: Lovro Habinc, Ledina 54a, 8290 Sevnica
3. nagrada: Škoda Alen, Pečje 6, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec SEPTEMBER:
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino,ki jo podarja podjetje
Evergreen, Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. septembra 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Rešitev1: veter
Rešitev2: jež
Izžrebanca:
Karmen Gorjup, Razbor 14, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Janko Luc, Obrežje 26, 1433 Radeče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja predmet na fotografiji in za kaj se uporablja?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Ob potoku Sevnična, (stara Kozinčeva žaga)
Izžrebanec:
Matej Kovač, Log 9, 82964 Boštanj

Oglasi

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vabimo vas k vpisu v
brezplačne programe
za odrasle
UŽU – Beremo in pišemo skupaj
UŽU – Most do izobrazbe
UŽU – Izzivi podeželja
Branje za znanje in branje za zabavo
Računalniška pismenost za odrasle
Več o programih www.ciktrebnje.si
Info in prijave 07/34 82 103|info@ciktrebnje.si

CIKoglas_Grajske novice_75x108mm_08-2012.indd 1
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tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE

2

od 5,84 €/m

do 24,56 %
popusta

veè kot
43 %
popusta
Strešna okna

na doloèene modele
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.

www.str ehe.si

Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

Izolacija

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!

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

