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Intervju
Rotaract
poslanstvo
vidimo
tudi v pomoči in
spodbudi
posebej
nadarjenim in pridnim
posameznikom,
vse
skupaj pa bi radi čim
bolj združili tudi z
zabavo, ki bi privabila
ljudi, predvsem mlade,
iz celotnega Posavja.
Ste predsednica. Kaj
vam pomeni vodenje
in kako sprejemate to
funkcijo?

Rotaract
je
mednarodna
nepridobitna
organizacija, ki združuje mlade posameznike,
stare od 18 do 30 let, ki si želijo sprememb in so
pripravljeni zanje nameniti svoj čas, ideje in delo.
Rotaract spada v družino Rotary International in
je kot Rotary razširjen po vsem svetu. Financira se
iz lastnih sredstev (članarin) in donacij. Rotaract
Sevnica je bil ustanovljen kot 18. klub v Sloveniji.
Guvernerji Rotary Slovenija poudarjajo, da ne
gre samo za prostovoljstvo in pomoč drugim,
pomembni so tudi prijateljstvo in dobri odnosi
članov v klubu, saj so prepričani, da vse to
pripomore k boljšemu sodelovanju in uspehu.
Kdaj in kje je bil ustanovljen Rotaract Sevnica?
Kdo so člani?

Kot
ustanovna
predsednica
vidim
svojo vlogo predvsem
v postavitvi trdnih
temeljev.
Poskrbeti
moram, da se bomo
člani med seboj dobro
razumeli, postali (če že
nismo) dobri prijatelji
in si postavili cilje,
projekte, ki jih bomo lahko vsako leto nadgrajevali.
Želimo vzpostaviti dobro delujoče društvo, ki bo
obstalo tudi, ko bodo na naša mesta prišle druge
generacije. Ta funkcija je častna in izjemno ponosna
sem, da jo lahko opravljam. Priznati moram, da
ustanovitev kluba Rotaract ni majhen zalogaj,
ampak z ekipo, kot je naša, ni nič nemogoče.
Zelo pomembno je tudi, da se predsedstvo in z njim
tudi vse funkcije v klubu (podpredsednik, tajnik,
zakladnik, klubski mojster) vsako leto zamenjajo.
Rotarijsko leto se začne/konča z junijem in takrat
tudi stari predsednik preda funkcijo novemu.
To mesto tako vsako leto zasede drugi član, kar
pomeni, da si imajo vsi v klubu možnost pridobiti
izkušnje tudi z vodenjem in se ob tem naučiti veliko
novih veščin.
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Kdo so lahko člani in kdo so vaši podporniki?

Naši člani so lahko mladi od 18. do 30. leta.
Vsakogar, ki bi se nam rad pridružil, mora povabiti
eden naših članov, ki mu potem postane tudi
boter. Kandidate za člane povabimo na sestanek,
da se nam predstavijo, nato pa imajo 6-mesečno
»preizkusno« dobo, v kateri se morajo izkazati
– hoditi na sestanke, pomagati pri organizaciji
dogodkov in drugih klubskih zadevah. Po izteku
tega obdobja o vsakem kandidatu glasujemo.
Če je sprejet, postane polnopravni član. Takšne
postopke prakticirajo v vseh klubih Rotary in
Rotaract, pomen pa je v tem, da ne želimo medse
sprejeti neaktivnih ljudi ali ljudi, ki niso pripravljeni
za delo, ki ga opravljamo, in so se nam želeli
priključiti iz napačnih razlogov, saj bi to lahko
povzročilo spore in slabe odnose med nami, česar
Zakaj se vam zdi pomembno takšno združenje v pa si ne želimo.
naši občini?
Kaj je po vašem mnenju pomembno za mlade v
Naše združenje se mi zdi pomembno za celotno življenju?
Posavje, ne samo za Sevnico. Dve članici sta iz
Krškega, veseli pa bomo tudi kakšnega člana od Zdi se mi, da je v življenju najbolj od vsega
drugod. Rotaract ne koristi samo prejemnikom pomembno to, da se ves čas premikamo naprej.
donacij, ki jih zberemo na naših dogodkih, koristen Spremljajte pa nas na našem Facebooku, na
je za člane zaradi vseh možnosti, ki jih odpira in katerem redno objavljamo svoje aktivnosti.
izkušenj, ki nam jih nudi; prav tako se vsi skupaj
trudimo čimveč dati tudi širši skupnosti, mladim Sanja, hvala za zanimive odgovore, Rotaractu
želimo ponuditi zabavo in jih hkrati spoznati z našim želim uspešno in plodno delovanje, vi pa ostanite
delom, pomagamo v obliki družbeno koristnih del, v pozitivni, prijazni in srčni.
prihodnje se bomo vsaj z enim projektom usmerili
tudi v pomoč živalim. Odprti smo za predloge in
prošnje, ki jih imajo ljudje, želimo si tudi čimveč
Pogovarjala se je Alenka Kozorog.
sodelovanja, da bomo skupaj naredili Sevnico še
bolj prijazno.

Rotaract Sevnica smo začeli ustanavljati že pred
nekaj leti. Zbirali smo člane, hodili na sestanke
drugih klubov, obiskovali konference, dogodke
... Svoj klub pa smo ustanovili letos, 1. aprila.
Na našem prelepem gradu je v edinstvenem
ambientu potekal ustanovni Charter, na katerem
se je zbralo 120 gostov iz vse Slovenije. Slovesni
del s podelitvijo ustanovne listine in pripenjanjem
značk Rotaract je potekal v Felicijanovi dvorani,
v atriju smo spuščali lampiončke, v Mosconovi
galeriji sta nas čakala vrhunska večerja v izvedbi
gostilne Repovž in džezovska glasba v živo, v
poznih večernih urah pa smo se mladi odpravili še
na zabavo v Grajsko kavarno.
Rotaract Sevnica ima 16 članov različnih starosti.
Prevladujemo dekleta, saj nas je kar 12, v
prihodnosti pa si vsekakor želimo še kakšnega
moškega člana. Imamo že tudi več kandidatov za
člane.
Katere projekte
načrtujete in katere
Kakšna sta poslanstvo in namen ustanovitve?
ste že izvedli?
V Posavju na sploh ni še nobenega tovrstnega
društva oziroma kluba za mlade, čeprav je
pripravljenosti za pomoč vedno veliko. Dobrodelnih
društev je že veliko, a se Rotaract od njih razlikuje
po tem, da se z vstopom v klub dejansko pridružiš
celotni družini Rotary. Rotaract in klubi Rotary se
vabimo na različne dogodke, na katerih imamo
možnost spoznati veliko uspešnih ljudi, od katerih
se lahko veliko naučimo. Seveda pa dobiš tudi
veliko novih prijateljev, odprejo se ti nove poti, nove
možnosti. Na voljo so nam tudi različne izmenjave
in celo mednarodno delovanje.
Seveda je naš glavni namen delovati v dobro
drugim, predvsem mladim. Ne gre le za pomoč
manj privilegiranim in socialno ogroženim, naše

mobilne telefone ter jih nato predali na zbirnem
mestu v OŠ Sevnica. Maja smo imeli dobrodelno
stojnico na Vejžde žuru, za kar se zahvaljujemo
Študentskemu klubu Sevnica. Tam smo zbrali
100 evrov in jih predali mladim prostovoljcem,
študentom medicine, ki oktobra načrtujejo
humanitarno medicinsko odpravo na Madagaskar.
Naš zadnji projekt pa je potekal v navezi s celjskim
klubom Rotaract, poimenovali smo ga Rotaractov
dan sonca. V 3 osnovnih šolah, OŠ Sava Kladnika,
OŠ Ana Gale in OŠ Lava, je 200 učencev sodelovalo
v nagradnem natečaju, pokazati pa so morali svojo
kreativnost in izdelati sončno uro. Barvite izdelke
smo razstavili obiskovalcem dobrodelne tržnice
Rotary 28. maja v Celju in mimoidoči so jih lahko
kupili. Avtorji treh najboljših izdelkov so prejeli
praktične nagrade, izžrebali pa smo tudi učenko,
ki je prejela glavno nagrado – enotedenski kamp
astronomije v vrednosti 230 evrov. Trenutno
smo vsi polno zaposleni, saj je izpitno obdobje na
vrhuncu, vendar pa še pred začetkom novega
študijskega leta načrtujemo dobrodelno zabavo
nekje na prostem, preostalo pa naj za zdaj še
ostane skrivnost.

Ker smo šele dobro
začeli delovati, še nismo
izpeljali veliko projektov.
Glavni dogodek je bila
naša
ustanovitvena
slovesnost na gradu. Z
donacijami smo zbrali
200 evrov in jih podarili
Anji Zamida, dekletu, ki
je potrebovalo denar za
operacijo možganskega
tumorja. Pridružili smo
se tudi vseslovenski
rotarijski akciji Halo, si
za to? in zbirali stare

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

Ko l o f o n

Spoštovani bralke in bralci Grajskih novic
Prihaja poletje, čas počitnic, dopustov. Vsak
človek potrebuje kdaj kakšen dan le zase, da
si spočije telo in dušo. Pa ni ravno treba, da se
odpravimo v kakšno mondeno letovišče, kajti
mir vedno najdemo v sebi in v družbi prijetnih
ter nam dragih ljudi. Včasih je dovolj le odmik v
naravo ali sprehod v gozdu ali objem drevesa.
Res pa je v teh časih med nami veliko
ljudi, ki sebi in svojim otrokom ne morejo
zagotoviti osnovnih reči, kaj šele dopusta ob
morju, medtem ko je to drugim popolnoma
samoumevno. Prav je, da se vsakdo izmed
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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.

nas ozre okoli sebe in kolikor je v njegovi moči,
sočutno pomaga tistim, ki njegovo pomoč
potrebujejo.
Želim vam, da bi našli svoj košček raja na
zemlji, preživeli lep dopust, pomagali ljudem in
živalim, saj s pomočjo drugim pomagate sebi.
In verjemite, svet in življenje sta zelo lepa,
le ozreti se je treba okoli sebe in vedno najti
srečo in zadovoljstvo v malih rečeh. Če boste
čakali na velike, boste ob poti življenja prezrli
vse majhne, lepe trenutke, do velike sreče pa
morda ne boste prišli nikoli.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Alenka kozorog, glavna urednica

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

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 2016, 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.

BAZEN
SEVNICA
julij - avgust:

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

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

Cena kart že od 2,20 € dalje.

Nakup na blagajni bazena.

Plavalni tečaj
za otroke in odrasle

VSAK ČETRTEK
LIKOVNE DELAVNICE

Info.: 031-703-982, www.kstm.si
julij 2016
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Občinske strani
Mednarodno srečanje o Savi

15. redna seja
občinskega sveta

Zbrane sta nagovorila predsednik krajevne
skupnosti Janez Virant in župan Srečko Ocvirk, v
kulturnem programu pa so se predstavili učenci
Dne 6. in 7. junija je Sevnica gostila dvodnevno Osnovne šole Tržišče, pevci Društva vinogradnikov
srečanje mednarodne komisije za Savski bazen, Malkovec in lovski rogisti. Program je povezovala
ki povezuje vse štiri države ob Savi. Udeležili so Romana Mislaj.
se ga člani komisije iz Hrvaške, Srbije, Bosne in
Hercegovine ter Slovenije, med njimi predstavniki
Občine Sevnica. Delo komisije usklajujeta
predsednik komisije dr. Mitja Bricelj z Ministrstva
za okolje in prostor Republike Slovenije in dr. Dejan
Komatina, sekretar v sekretariatu Mednarodne
komisije za Savski bazen s sedežem v Zagrebu,
njeno delovanje pa podpira ameriška vlada.
Njihov predstavnik je bil Raffi Balian z ameriškega
veleposlaništva na Madžarskem.
Nastop OŠ Tržišče

Osrednja vsebinska tema 15. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala
15. junija na sevniškem gradu, je bila uvodna
seznanitev članic in članov občinskega sveta z
izdelavo celostne prometne strategije sevniške
občine. Gre za strateški dokument vzpostavitve
Delovno srečanje na sevniškem gradu
trajnostnega načrtovanja prometa na območju
občine in v mestu Sevnica, ki ima status mestnega Osrednja tematika srečanja je bila trajnostno in
naselja.
večnamensko načrtovanje obrečnega prostora,
ki je kompleksen ekonomski, ekološki in socialni
Občina in izdelovalec strategije, podjetje prostor. Med člani komisije, predstavniki
Savaprojekt, d. d., sta predstavila cilje strategije: lokalnih skupnosti držav porečja Save, je na
vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema, razpravah potekala izmenjava praks in izkušenj
ki zagotavlja kakovostno dostopnost bivališč, življenja ob reki. Sevniška občina in regija
delovnih mest in storitev za vse, izboljšanje Posavje sta izvedli celovito predstavitev izkušenj
prometne varnosti, zmanjšanje obremenjevanja ob gradnji hidroelektrarn na Spodnji Savi in
okolja, emisije toplogrednih plinov in porabe njihovih vplivov, prikazali pa tudi vizijo regijskega
energije, povečanje učinkovitosti, zniževanje razvoja obsavskega prostora za vse posavske
stroškov potniškega in tovornega prometa občine. Udeleženci srečanja so si ogledali tudi
ter izboljšanje privlačnosti in kakovosti okolja. hidroelektrarno Arto-Blanca.
Pripravljavec mora pri pripravi upoštevati tudi
sedanje in načrtovane migracijske tokove ter
prometne vplive širšega območja jugovzhodne
Slovenije. Izdelavo strategije v vrednosti 85
odstotkov upravičenih stroškov sofinancirata
Evropska unija iz kohezijskega sklada in Republika
Slovenija, izvaja pa se v sklopu Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020.
Ogled HE Arto-Blanca
Člani sveta so podali nekaj pobud, ki bodo vključene Srečanje se je končalo z več sklepi za nadaljnje
v nadaljnjo pripravo strategije, med njimi nujnost delo komisije. Sprejet je bil sklep, da se članice
vključenosti vseh območij občine, še predvsem bolj povežejo za razvoj trajnostnega turizma ob
tistih, pri katerih se pojavljajo težavna prometna reki, vključno s plovbo, za urbano prostorsko
vozlišča. Pomemben del priprave strategije sta načrtovanje z vključevanjem vseh deležnikov v
sodelovanje in komunikacija z javnostjo, zato so prostoru ter za aktivno usklajevanje različnih
zaželene pobude občanov, organizacij in družb, interesov, interesnih skupin in potreb.
organizirane pa bodo tudi javne predstavitve.
Sprejet je bil Pravilnik o podeljevanju štipendij
za deficitarne poklice v naši občini. Mednje so
za štipendiranje v prihodnjem šolskem letu, na
podlagi državne politike štipendiranja, prepoznani
naslednji poklici: kamnosek, izdelovalec kovinskih
konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar,
avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar,
klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje,
slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar in dimnikar.

Praznično v Tržišču

Krajevna skupnost Tržišče je konec maja v
tamkajšnji kulturni dvorani z osrednjo prireditvijo
zaznamovala svoj krajevni praznik. Ob tej
priložnosti so bila podeljena priznanja krajanom
oziroma organizacijam, ki pomembno soustvarjajo
družbeno življenje in utrip krajevne skupnosti, in
sicer Lovski družini Tržišče ob 70-letnici delovanja,
Občina bo septembra izvedla razpis in na njegovi Mladim žurerkam ob 10. jubileju in Alojzu Tršinarju
podlagi podelila štipendije dijakom iz naše občine, za delo na področju okolja in naravovarstva.
in sicer srednje poklicne ali srednje strokovne
izobraževalne smeri. Občinske štipendije za
deficitarne poklice bodo podeljene z namenom
zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede
na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa
na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo
gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter
tista področja izobraževanja, za katere ni dovolj
zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po
pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne
štipendije, namenjene za podporo deficitarnim
Prejemniki priznanj
poklicem.
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Obiskovalci so si lahko po prireditvi v bližnjem
gasilskem domu ogledali še razstavo na tematiko
lovstva, pripravljeno v organizaciji tamkajšnje
lovske družine pod avtorskim vodstvom Alenke
Knez.

Praznik KS Blanca
Krajevna skupnost Blanca je praznovala praznik
10. junija v spomin na dan, ko se je leta 1945
na blanško šolo vrnil slovenski jezik. Letos ga je
skupnost zaznamovala z novimi infrastrukturnimi
pridobitvami. Te oblikujejo lepšo in prijetnejšo
podobo krajev, še posebno pa so pomembne za
zagotavljanje višje kakovosti vsakdana krajank in
krajanov ter za večjo cestnoprometno varnost.
Namenu je bil tako najprej predan prenovljeni
odsek javne poti na Grački gori, ob cesti med
Poklekom in Gračko goro, za tem so odprli še
lokalno cesto med Blanco in Krajnimi Brdi.
Oba dogodka je pospremil priložnostni kulturni
program.

Prejemniki priznanj

Osrednja proslava ob prazniku je bila na
prireditvenem prostoru pri Kulturnem domu
Blanca. Po pozdravnih nagovorih predsednika
krajevne skupnosti Marjana Ločičnika in župana
Srečka Ocvirka so bila podeljena letošnja
priznanja krajevne skupnosti še posebej zaslužnim
posameznikom, ki na različnih področjih delovanja
pripomorejo k napredku skupnosti, in sicer javna
pohvala Mariji Šutar, Francu Vidmarju in Dejanu
Kovaču, plaketa pa Francu Pavlinu.

Ob odprtju prenovljene ceste

Prireditev je spremljal glasbeno-kulturni program
z nastopi Osnovne šole Blanca, Godbe Blanški
vinogradniki, Kluba harmonikarjev Povše, Ljudskih
pevcev Blanca in članov Kulturno-umetniškega
društva Poklek. Prireditev sta povezovala domačin
Domen Mirt in Tanja Žibert.

Občinske strani
Prijazni do električnih vozil

BIZIfest 2016

Električna mobilnost postaja čedalje pomembnejša
v prizadevanju za zmanjšanje vplivov prometa
na okolje. Napredek na področju razvoja novih
tehnologij omogoča zmanjševanje odvisnosti
od fosilnih goriv, alternativne oblike uporabe
energetskih virov pa so korak k uresničevanju
načel trajnostnega napredka in varstva okolja. Tak
korak je tudi ureditev infrastrukture za električna
vozila.

V središču Sevnice, pred stavbo Bowling DeLuxe, je
10. junija uspešno potekal prvi sevniški podjetniški
festival BIZIfest, namenjen predstavitvi domačih
podjetij in storitev, pridobivanju informacij in
iskanju priložnosti za novo sodelovanje oziroma
zaposlitev na enem mestu. Nastal je na pobudo
podjetij Sava Avto, Frizerstvo Bruna, FotoAsja in
Studia Vitaja, k organizaciji in promociji dogodka
pa je pristopila tudi Občina Sevnica. Po javnem
pozivu vsem podjetjem se je na prvem BIZIfestu
odločilo sodelovati kar 35 podjetij z najrazličnejšimi
dejavnostmi.

V sklopu festivalskega dogajanja je bila združena
priložnost
promoviranja
lastne
dejavnosti
vseh sodelujočih na razstavnem prostoru in
dodatne promocije na osrednjem odru, z drugim
družabnim in glasbeno-zabavnim programom.

Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Družba Elektro Celje, d. d., je v sodelovanju z
Občino Sevnica iz vseh naštetih razlogov postavila
in uredila polnilno postajo za električna vozila, ki je
umeščena na parkirišču za HTC v Sevnici, skupaj
z dvema na novo označenima parkiriščema.
Odprtje pridobitve so z izbrano pesmijo in besedo
programsko oblikovali učenci Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica, navzoče pa sta pozdravila
pomočnik predsednika Uprave Elektra Celje mag. Spodbudne
besede
gospodarstvenikom
in
Marijan Šunta in župan Srečko Ocvirk.
podjetnikom sta izrekla župan Srečko Ocvirk in
poslanec Tomaž Lisec, osrednji gost dogodka pa
je bil Marko Pavčnik. Z intervjujem je strnil misli o
izkušnjah vrhunskega kuharskega mojstra na svoji
podjetniški poti.

Navdušujejo
z izjemnimi uspehi
Občina Sevnica je na sevniškem gradu gostila
najuspešnejše učenke in učence osnovnih šol
sevniške občine, ki so v devetletnem izobraževanju
pokazali izjemne uspehe, velik potencial na različnih
področjih, posegali po najvišjih ciljih ter dajali vzor
in zgled svoji generaciji. Pohvalo in knjižno darilo,
novembra lani izdano monografijo Občina Sevnica,
je letos prejelo 17 učenk in učencev, ki so jih
predlagale šole.

Na sprejem so vsako leto povabljeni učenci in
učenke osnovnih šol, ki so v zadnjem triletju
pripomogli k ugledu šole in izstopali po uspehih
in rezultatih iz znanja, športnih in šahovskih
dosežkih, na kulturnem področju, v projektih šole
in na natečajih ali dosegli uspeh na državnem
ali mednarodnem tekmovanju. Iz Glasbene šole
Sevnica pa je merilo izbora doseženi uspehi
učencev na glasbenih tekmovanjih oziroma njihovo
nadaljevanje šolanja na srednji šoli glasbene
smeri.

Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarjev
Pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije in v
sodelovanju s čebelarskimi društvi je bil z junijskim
dnevom odprtih vrat slovenskih čebelarjev
poudarjen pomen izobraževanja in informiranja
javnosti o pomenu čebel in čebelarstva.

Tanin povabil k obisku

Dan Ribiške družine Sevnica
Dne 4. junija je na kmečki tržnici v Sevnica
potekal dan Ribiške družine Sevnica ob 60-letnici
delovanja. Predsednik ribiške družine Sandi
Kosmač je ob tem predstavil delovanje družine
in pomen ribištva, navzoče pa je pozdravil tudi
Srečko Ocvirk.
Obisk župana v sevniškem čebelarskem domu.

Med čebelarskimi društvi, ki so obiskovalcem
prijazno odprla svoja vrata, sta bili tudi čebelarski
društvi iz Sevnice in Šentjanža. Prikazali so,
kako skrbijo za čebele, kakšna so čebelarska
opravila, oprema in pogoji, potrebni za izvajanje
čebelarstva, ni pa manjkalo niti čebeljih pridelkov
in medenih dobrot.

Po tem, ko je direktor Ivan Mirt predstavil tovarno
Tanin Sevnica, sta navzoče nagovorila in izrekla
čestitke predsednik upravnega odbora posavske
območne gospodarske zbornice Martin Novšak
in župan Srečko Ocvirk, vsi trije pa so nato skupaj
simbolično prerezali otvoritveni trak.

Na stojnicah je bila za obiskovalce pripravljena
pokušina ribjih jedi, ki so jih skrbno pripravili
učenci Osnovne šole Krmelj in člani Ribiške družine
Sevnica.

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

Tovarna Tanin Sevnica je kot vsako leto pred
začetkom poletja odprla vrata občankam in
občanom, da so si ogledali delovanje tovarne,
prisluhnili predstavitvi proizvodnih procesov, si
ogledali tehnologijo in prostore. Ob tej priložnosti
je bila namenu predana nova razvojna pridobitev
tovarne, in sicer nov obrat za proizvodnjo
specialnih produktov s področja prehrane živali.

Po občini
Trški glasbeni večer

Zbiramo fotografije
Krmelja in okolice

Kmetija Veles

Na sevniškem Glavnem trgu je 17. junija v
organizaciji Kavarne Špica potekal glasbeni
dogodek na prostem, imenovan Trški glasbeni Hranite doma fotografije, razglednice, pisma,
večer. Občinstvu se je predstavilo sedem zgodbe, pesmi, ki pričajo o življenju v kraju Krmelj
komornih zasedb Glasbene šole Sevnica, in sicer in okolici (dogodki, družabno življenje, stavbe)?
pihalni orkester, vokalna skupina, kvartet flavt,
ansambel saksofonov, harmonikarski orkester,
mlajša komorna skupina harmonik in flavt ter
učenci tolkalnega oddelka.

Mladi gradimo trajnostno,
prva delavnica
Neizmerno smo veseli, srečni, zadovoljni z
izpeljano prvo delavnico v projektu Mladi gradimo
trajnostno. S pomočjo prostovoljcev, srčnih ljudi,
smo pripravili prostore na Kmetiji Veles za izvedbo
prve delavnice.

Nekoč v Krmelju
Foto: Jože Teraž

Vabimo vse imetnike gradiva in poznavalce zgodb,
da nam jih posredujejo. Zgodbe bomo zapisali,
Prijetno predpoletno glasbeno vzdušje, ki so ga z gradiva pa digitalizirali in vam jih vrnili. Zbiranje
nastopi pričarali mladi glasbeniki, je v večernem gradiva poteka v tudi v OŠ Krmelj.
delu z dalmatinskimi napevi dopolnila še klapa Kontakt: fs.krmelj@gmail.com,
Simpatizeri.
GSM: 041 810 563.

Vir: Občina Sevnica

Vir: DKŠD Svoboda Krmelj, fotografska sekcija

Nanos dodatnega materiala

Delavnico smo organizirali maja na Kmetiji Veles v
sodelovanju z zavodom KNOF. Seveda je bilo treba
najprej pripraviti teren za postavitev kokošnjaka in
konstrukcije, da so udeleženci lažje sodelovali pri
drugih metodah.

Mesto in grad Sevnica,
C vetoče
Festivalpodeželje
modre frankinje
T

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

S www.dozivljaj.si
www.kstm.si

Cena: 27,90 € /osebo (min 30 oseb)

PROGRAM:

Cena vsebuje: organizacijo programa, vstopnine na gradu,
vodenje po točkah, pokušnjo suhih mesnin in napitkov, pozno
kosilo, agencijsko zavarovanje in stalno vodenje do 6 ur.

• ogled gradu Sevnica
• ogled Loke pri Zidanem Mostu
• strokovno vodeni ogled po sodobni
naravi prijazni vrtnariji
• ogled kmetije s pridelavo suhih
mesnin in pokušnja
• tradicionalno kosilo z lokalnimi
posebnostmi

Vodnik vas popelje na grad Sevnica, kjer si pod strokovnim
vodstvom ogledate notranjost in pestro vsebino. Pot
nadaljujete v Loki pri Zidanem Mostu ter si ogledate
tamkajšnje znamenitosti. Sledi ogled znane vrtnarije in
zanimive kmetije. Okrepčate se z značilnimi jedmi
našega območja.

Za program potrebujete
približno 6 ur časa.

www.dozivljaj.si
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Po občini
Prosta mesta so se hitro zapolnila in pričakovanje
se je povečevalo. Naša kmetija se je napolnila in
prostor je zažarel. Delovna vnema je bila odlična,
vzdušje nepozabno. Tkali so se medsebojni odnosi,
ki ostanejo pristni še veliko časa.

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje člane na naslednje prireditve:

b
bo
in

VABILO NA EKSKURZIJO dne 16.7.2016

NAROČENA OBJAVA

Odhod avtobusa iz avtobusne postaje Sevnica ob 7 uri.
Vožnja do Pivke, kjer si bomo ogledali Muzej vojaške zgodovine in podmornico.
Ogled radarske postaje Ljubljanski vrh.
Ogled Planinske jame.
Kosilo
Del stroškov za člane plača OZVVS Sevnica
Prijave in informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z.
ob ponedeljkih od 10h - 13 h, ali na
tel.št. 041-378-153 ali na spletni naslov info@sevnica.zvvs.si
Izoliranje strehe z naravnimi materiali

Pomen delavnice ni bil le v postavljanju objekta.
Povezati smo hoteli sanje, naše in vaše, ter jih
začeti uresničevati. Že nekaj časa vem, da je lahko
vsak uspešen projekt res uspešen le, če smo
med seboj povezani in sodelujemo. To je bil tudi
glavni cilj programa, nit delavnice pa predstaviti
udeležencem način trajnostnega bivanja in jim
omogočiti vključitev v naš ritem življenja. Odlična
hrana, sproščen klepet in toplina ognja so nas
še bolj združili v enotno delovanje, v skupnost. Iz
kokošnjaka je nastala kokošja graščina, v kateri bo
pozimi prebival tudi naš pujs Pipek. Kokošnjak je
narejen iz lesene konstrukcije. Stene so butane,
narejene iz slame in ilovice, na njih pa apneni omet.
Z izpeljano delavnico smo zelo zadovoljni.

Vsem veterankam in veteranom ter članom in članicam OZVVS Sevnica čestitamo ob dnevu samostojnosti!

Dvodnevni konjeniški dan
Tretjo soboto maja se Krekovi konjeniki odpravimo
na pohod po Krekovih stezicah. Pot nas vodi skozi
Leskovec, Močilnega, Brunka do Nežnic, od tam
pa po dolini Pekel vse do Šentjanža. Nedelja je
minila v znamenju družabnih konjeniških iger.

Tridnevni pohod konjenice
po mejah naše občine
Vtisi Krekove konjenice
s tridnevnega pohoda
Na tridnevno pot se je po mejah naše občine
odpravila Krekova konjenica Društva rejcev
in ljubiteljev konj Šentjanž. To je bil že šesti
tradicionalni pohod po mejah občine, letošnji pa
je bil prav poseben, saj je župan Srečko Ocvirk
s konjeniki odjezdil iz Loke in vse do povratka v
Šentjanž.

Mladi gradimo trajnostno,
druga delavnica
Izvedena je bila druga delavnica v sklopu Mladi
gradimo trajnostno na kmetiji Veles. Zaradi
neugodne vremenske napovedi smo precej

Konjeniki so se pomerili v dvorski alki in metu
razmišljali, ali jo izpeljati. Odločili smo se in jo imeli. podkve. Igre so potekale v prijetnem prijateljskem
Z različnih koncev Slovenije so prispeli mladi. Polni vzdušju, za kar se lahko zahvalimo našim krajanom
idej, zagona, sanj ... Po kratkem uvodu smo začeli in gostujočim konjenikom.
delati, da bi pregnali črne oblake, ki so krožili okoli
Brigita Blas
nas. Tako je bilo ves konec tedna, a smo doživeli le
pršenje. Včasih je res neverjetno, kako vsepovsod
okoli pada dež, na mestu dogajanja pa ostane
vreme primerno. Za to smo neizmerno hvaležni.
In kaj smo počeli na delavnici? V ospredju je bila
postavitev kompostnega stranišča, v ozadju pa
sodelovanje in povezovanje. Dopolnjevanje sanj
in omogočanje novih vezi. Seveda tudi ogled
kmetije, odlična hrana, igranje in ustvarjanje
skupnega prostora. Ponosni in veseli smo, da se
je načrtovanje tako hitro uresničilo. Dober tim
je izjemnega pomena. Seveda je ostalo še nekaj
podorobnosti, glavnina dela pa je bila opravljena.
Hvaležni se podajamo v poletje. Vabljeni, da se
nam pridružite na delavnicah ali kot prostovoljci
na naši kmetiji.

www.mojaobcina.si/
sevnica

Vir: Kmetija Veles

Po božjem blagoslovu prvi dan, ki ga je konjenici
podelil župnik Janez Cevec, je kolona konjenikov
potovala na trasi Šentjanž–Knapn dol–Malkovec–
Telče–Primož–Zavratec–Rovišče–Arto–Blanca.
Vseskozi sta jih spremljala lepo vreme in dobra
volja. Za gostoljubje na poti prvega dne se še
posebej zahvaljujejo družini Zgonc iz Poganke in
družini Mlakar iz Rovišč.
Drugi dan je konjenica ob 9. uri odjezdila z Blance
do družine Žibert na Pokleku. Pot so nadaljevali
skoraj do Mrzle Planine, sledil pa je spust do
Božičevega Štefana, ki jim je, kot vsako leto,
velikodušno odstopil kozolec, da so konjeniki v
senci pojedli kosilo. Po gozdnih poteh so se nato
počasi vzpenjali proti Okroglicam. V Gostišču
Močivnik so jim prijazno ponudili prenočišče,
obilno večerjo in zajtrk.
Tretji dan so se konjeniki obrnili proti domu. Po
spustu z Okroglic do Loke je sledilo prečkanje
Save, jahači in konji pa so spet postali živahni, saj
so bili že skoraj na cilju. Hitro so premagali vzpon
do Novega Grada, čez Brunk do Leskovca. Še
zadnjih nekaj kilometrov in srečno so se vrnili v
Šentjanž.
Pri društvenem kozolcu je konjenike pričakalo
glasno ploskanje in vzklikanje. Po razpustu
konjenice so vsi skupaj nazdravili ob srečni vrnitvi
domov. Krekova konjenica se zahvaljuje vsem, ki
ste jih prisrčno sprejeli, pogostili, prenočili, ali pa
le opazovali.

Vir: Krekova konjenica
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
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TZOS

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

Moja dežela, lepa
in gostoljubna
V torek, 14. junija, je komisija za ocenjevanje
urejenosti krajev Turistične zveze občine Sevnica,
v sestavi Annemarie Culetto, predsednica TZOS,
Cveta Jazbec, podpredsednica TZOS in Milena
Mastnak z Zavoda K.N.O.F., obiskala vse krajevne
skupnosti v občini. Urejeno in gostoljubno okolje
sta pogoj za kakovosten turizem, kar se začne na
krajevni ravni in nadaljuje na občinski, regijski in
državni.

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

DOŽIVETJA

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

Komisija je ocenjevala splošno urejenost kraja kot
celote, turistično ponudbo, varovanje naravne in
kulturne dediščine, varovanje okolja, komunalno
in turistično infrastrukturo ter gostoljubnost.
Odziv članic komisije na urejenost večine krajev
je bil pozitiven. Marsikje so vidni napredki in
trud, največkrat kar krajanov samih. Še vedno
pa se najdejo tudi napake in kotički, ki bi lahko le
z nekoliko več posluha in dobre volje postali pravi
turistični biserčki. Komisija je opažanja zapisala
in turističnim društvom in krajevnim skupnostim
podala predloge ter pobude za nadaljnje delo.
Ocenjevanje se bo v prihodnjih mesecih nadaljevalo
na regijski in državni ravni. Upamo, da naši lepi
kraji pri teh ne bodo ostali neopaženi.

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

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Turizem
Gostovanje
Klape Komiže

6. Festival
modre frankinje uspel

Deset zeliščnih:
ves naš krompir

Koncert v Boštanju

Pozitivni odzivi obiskovalcev in sodelujočih, ki jih
prejemamo po izvedbi 6. Festivala modre frankinje,
utrjujejo mesto tega edinstvenega vinskokulinaričnega dogodka in krepijo prepoznavnost
Sevnice in Posavja. Vsekakor pa dajejo tudi zagon
za nadgradnjo tega najbolj modrega festivala v
Sloveniji, ki je 9. junija povezal ponudnike najboljših
modrih frankinj in drugih vin iz vse Slovenije in
sosednje Hrvaške.

Ne le praženega, v nedeljo, 12. junija, smo člani
Turističnega društva Loka in sekcije Loški zeliščarji
imeli krompir tudi v pomenu sreče. Kljub slabim
vremenskim napovedim je ta v Loko privabil številne
obiskovalce. V gosteh smo imeli sopražilce iz
Radeč, Loga, Sevnice, Tržišča in Aktiva žena Loka.

V organizaciji KŠTM Sevnica, Občine Sevnica,
Krajevne skupnosti Boštanj in Zabukovje ter
podjetja Extraform iz Boštanja potekajo junija
koncerti Klape Komiža z Visa. Prvi koncert je bil v
cerkvi v Boštanju. Poleg klape so nastopili Oktet
Jurija Dalmatina in pevski zbor La Vita iz Maribora.
Občinstvo je cerkev napolnilo do zadnjega kotička in
nastopajoče nagradilo z dolgimi in bučnimi aplavzi.
Gosti iz Komiže so presenetili tudi s slovensko
pesmijo Nocoj, pa oh nocoj. Koncert je povezovala
Jelka Bec. Večer je minil v znamenju ubranega
petja, zvokih kitare in mandoline, prijaznih besed
in toplih stiskov rok.

Kulinarični večer na Malkovcu

V petek, 3. junija, je potekal kulinarični večer s klapo
Komiža v zidanici Malus na Malkovcu. Sprejel nas
je gospodar s šampanjcem in malkovško pogačo.
Večer se je nadaljeval z izbrano kulinariko in ob
čudovitih zvokih njihovih pesmi. Na harmoniko
je zaigral gospod Bohorč, da smo se zavrteli in
poskusili, kako drsijo tla. V krasnem ambientu
zidanice Malus, zvokih pesmi, izbranih jedeh se
je smeh razlegal pozno v noč. Razšli smo se z
obljubo, da kaj podobnega vsekakor ponovimo,
kajti bil je zares čudovit večer.

Koncert v Zabukovju

Drugi koncert se je zgodil v večnamenskem domu
v Zabukovju. Poleg klape je nastopila vokalna
skupina Rosa. Program je povezovala Andreja
Kobal, številno občinstvo je napolnilo dom in
uživalo ob poslušanju. Tudi tokratni večer je minil
v znamenju ubranega petja, zvokih kitare in
mandoline, prijaznih besed in toplih stiskov rok.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Obiskovalci so tako lahko poskusili edinstvene
različice praženega krompirja na enem mestu. Za
najmlajše smo poskrbeli s krompirjevo delavnico,
medtem ko smo starejše povabili, da se pomerijo
Festival modre frankinje je edinstveni enološki v lupljenju gomolja. Olupek zmagovalke je meril
dogodek, čedalje bolj prepoznaven v domačem neverjetnih 89 cm.
okolju, po Sloveniji in zunaj nje. Je promocija
vinogradništva in kulture pitja vina ter modre
frankinje kot sorte vina, njegov namen pa je
spodbujanje kakovostne pridelave in prodaje vin
ter spremljajoče kulinarične ponudbe. Osrednja
nit festivala, ki je potekal v parku gradu Sevnica,
je bila tako predstavitev 24 pridelovalcev modre
frankinje z vseh vinorodnih območij te žlahtne
sorte. Modro frankinjo so z različnimi jedmi in
prigrizki osmislili kulinarični mojstri iz Gostilne
Repovž, Gostilne Vovko, Vile Podvin in Hotela
Jelovica z Bleda.

Ali je za prazne lonce z »renstanim« krompirjem
razlog nedelja ali samo to, da ga Slovenci pač radi
in veliko pojemo, ne vemo, je pa za nami še eno
prijetno družabno popoldne.

V spremljevalnem programu so si obiskovalci
v popoldanskem času lahko vodeno ogledali
grad Sevnica, zvečer pa je sledila slavnostna
razglasitev
rezultatov
ocenjevanja
modrih
frankinj. Sedemčlanska strokovno komisijo
pod vodstvom Jožeta Simončiča iz Kartuzije
Pleterje je na ocenjevanju, ki je potekalo 26.
maja, ocenila 106 vzorcev modrih frankinj
iz Srbije, Hrvaške in Slovenije, in sicer v treh
kategorijah. V kategoriji redne trgatve letnika
2015 je zmagal Simon Pinterič z Bizeljskega,
v kategoriji starejših letnikov in barrique
hrvaška Vinarija Feravino (Osilovac, d. o. o.)
iz Feričancev v Slavoniji (Hrvaška), v kategoriji
posebnih vin pa Vinska klet Krško. Prvak festivala,
izbran med tremi najboljšimi v posameznih
kategorijah, je postala Vinarija Feravino. Celotna
razvrstitev ocenjevanja je v priloženem katalogu
6. Festivala modre frankinje.
Dogajanje je s petjem dopolnil Oktet Jurij Dalmatin
iz Boštanja, zvrstili so se pozdravi gostov,
organizatorja, predstavnikov lokalne skupnosti
in podpornikov festivala. KŠTM Sevnica se kot
organizator dogodka za partnerstvo zahvaljuje
Občini Sevnica, vsem sodelujočim pri izvedbi
dogodka, podpornikom festivala ter seveda vam,
spoštovani obiskovalke in obiskovalci.

Annemarie Culetto

Neumen kmet
ima
debel krompir.

Vir: KŠTM Sevnica
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Kultura
Krmelj gostil
slikarje in fotografe
V soboto, 4. junija, je Osnovna šola Krmelj gostila
udeležence XII. likovne kolonije Krmelj 2016.
Likovne in fotografske delavnice, v kateri so
ohranjali značilne utrinke iz preteklih dni, se je
udeležilo 25 ljubiteljskih slikarjev, trije fotografi ter
skupina učenk in učencev tamkajšnje osnovne šole.
Kvartet Jarica

Veronika Sigmund je spretno povezovala
dogajanje. Magda Sigmund se je na koncu zahvalila
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi in
izvedbi koncerta. Za tem je bilo na vrsti prijetno
druženje pri družini Škoporc – Zavrl.

Magda Sigmund, KUD Budna vas

Ob dnevu Primoža Trubarja
Udeleženci XII. likovne kolonije Krmelj 2016
Foto: N. Flajs, M. Marinček

Sodelujoče so pozdravili vodja likovne sekcije DKŠD
Svoboda Krmelj Ana Hočevar in ravnateljica OŠ
Krmelj Gusta Mirt. Spregovorili pa so tudi mentor
likovne kolonije Tone Zgonec in vodja fotografske
sekcije Nevenka Flajs. Mentorica skupine učenk in
učencev je bila učiteljica likovne vzgoje na krmeljski
osnovni šoli Nada Vodišek. Zbranim slikarjem in
fotografom je bilo predlagano, naj jim bodo navdih
za ustvarjanje predvsem stare fotografije Krmelja
in vasi iz krajevne skupnosti Krmelj. Tudi na tak
način se lahko ohranjajo stare, propadle ali celo
že izginule podobe Krmelja kot rudniškega kraja
in okoliških vasi. V prijetnem sončnem dnevu je
večina ustvarjala v razredih po šoli, nekaj pa na
šolskem dvorišču.
»Kulturna dediščina je v spomin zaledenel čas.
Slikarji so čarovniki, ki ga lahko odtajajo in vrnejo v
naš čas. Lepo, da se to dogaja v Krmelju, ki je kot
vsa domovina, poln atributov preteklega časa,«
je po knčani XII. krmeljski likovni koloniji v knjigo
vtisov zapisal udeleženec Rudi Stopar.

Dne 8. junija smo se zbrali, da bi počastili spomin
na človeka, ki je zaznamoval narod in Ločane. Ne
le da se po njem imenujejo ustanove in društva,
zaradi njegovega vpliva se trudimo in si želimo biti
boljši ter zavednejši Slovenci. Letos ob obletnici
njegove smrti v Loki praznujemo tudi 30 let od
postavitve Trubarjevega naprsnega kipa, ki je delo
kiparja Mirsada Begiča. Janko Prunk, zgodovinar
in Ločan, je o spomeniku zapisal: »Imenitnost kipa,
ki ga po impresivnosti in umetniški moči moramo
postaviti med najboljše Trubarjeve upodobitve,
priča, da se Ločani zavedajo, kdo je bil Primož
Trubar, da so nanj ponosni in živijo v njegovem
izročilu, to pa je 'stati inu obstati.'«

Srečanja pevcev ljudskih pesmi ter godcev ljudskih
viž združujejo skupine in posameznike, ki ohranjajo
ali poustvarjajo slovensko ljudsko glasbeno
dediščino. Na njih spremljamo ljudske pevce in
godce ter njihove sodobne poustvarjalce.
Na širšem dolenjskem in posavskem prostoru
imamo izjemno bogato tradicijo ljudskega petja,
saj deluje skoraj 50 pevskih in godčevskih skupin
ter posameznikov. Samo v občini Sevnica jih je
aktivnih 15. Na srečanju, ki je bilo letos v kulturnem
domu v Tržišču, smo prisluhnili sedmim skupinam,
štiri skupine, Dvojčici Anica in Slavica z Blance,
Skupina Florjan-PGD Sevnica, Pevci folklorne
skupine Spomin - DU Sevnica ter Pevska skupina
Azalea Boštanj, pa so se priključile srečanju, ki ga
je organizira Območna izpostava Trebnje.
Na večeru ljudskega petja in godčevstva v Tržišču
so se predstavili Ljudske pevke s Telč, Ljudski
pevci z Blance, Ženska pevska skupina Lokvanj
iz Krmelja, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi,
Pevska skupina Rosa iz Zabukovja, Ljudski pevci z
Vrhka pri Tržišču in ljudski godec Janez Košar.
Srečanje je strokovno spremljala ter po
prireditvi vodila razgovor dr. Mojca Kovačič, ki se
raziskovalno posveča ljudskoglasbenim pojavom v
sodobnosti in preteklosti.
Za sodelovanje in pomoč pri organizaciji prireditve
se iskreno zahvaljujemo Osnovni šoli Tržišče.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Ringaraja
1. revija predšolskih in mlajših šolskih
otroških pevskih zborov občine Sevnica
Na pevskem srečanju 26. maja, ki ga je pripravila
sevniška območna izpostava Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, so se
prvič na odru sevniške kulturne dvorane skupaj
predstavili najmlajši pevci in pevke.

Nevenka Flajs

Na Brunku
spet odmevala pesem
Kljub oblačnemu vremenu je bilo 12. junija v cerkvi
na Brunku vedro vzdušje. Ljudske pevke Solzice
iz KUD Budna vas so spet organizirale koncert
ljudskih pesmi z naslovom Kdor poje rad, v srcu
je bogat. Takoj po maši so najprej zapele Ljudske
pevke Solzice, potem pa povabljene skupine:
kvartet Jarica, skupina Rosa iz Zabukovja, kvartet
Steklar Hrastnik in ljudske pevke Lipa iz Šmartna
ob Dreti. Skupini Ofirovci in Koledniki Laško so
predstavili star običaj ofiranja. Še pred 50 leti je
bil na deželi živ običaj ob godovanju, da so prišli
sosedi in prijatelji voščit slavljencu s pesmijo in
glasbo. Seveda so prinesli tudi darilo -- vino in kruh.
Starejšim poslušalcem so prebudili spomine na
mlada leta, mlajšim pa, kako so si včasih polepšali
življenje brez elektronike.

Ljudske pevke Solzice
so spet pripravile koncert na Brunku.
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O pomenu Primoža Trubarja je na ta kulturni
večer spregovoril prof. Jure Koritnik, s slovensko
igrano in peto besedo so ga popestrili učenci
podružnične Osnovne šole Loka, v kapeli svetega
Frančiška Ksaverija smo odprli razstavo
ljubiteljskega slikarja Silva Mirta. Sergeja Seljak je
večer, v katerem je umetnost v vseh oblikah dobila
svoje mesto, sklenila z besedami Pöschla: »Voda
bo vrtela kolo in s podobno neskončnostjo bosta Nastopilo je pet pevskih sestavov, v katerih
rasla knjiga in jezik. Danes se kolo še vedno vrti, prepeva 170 pevk in pevcev iz osnovnih šol
knjiga bere in jezik govori.«
in vrtcev naše občine. Prvi se je predstavil
predšolski in mlajši pevski zbor OŠ Milana Majcna
Annemarie Culetto Šentjanž pod vodstvom zborovodkinje Suzane
Tratnik Umek, za njim pa predšolski pevski zbor
Škratki Osnovne šole Blanca, enota Vrtca Blanca,
ki ga vodi zborovodkinja Maja Žnidaršič, nato
otroški pevski zbor Vokalčki Osnovne šole Boštanj
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev z zborovodkinjo Tadejo Udovč. Zborovodkinja
ljudskih viž občine Sevnica 2016 v Tržišču Suzana Tratnik Umek je vodila tudi predšolski in
mlajši pevski zbor Mali sončki Osnovne šole Krmelj,
za konec revijalnega dela pa se je predstavil še
najštevilčnejši predšolski pevski zbor Ciciban
Vrtca Ciciban Sevnica, ki so ga vodili zborovodkinji
Neja Poljšak in Barbara Kužnik ter zborovodja
Marko Traven.
Pika na i pevskega srečanja Ringaraja je bil
skupni nastop vseh nastopajočih pevk in pevcev.
S skupno pesmijo Naša četica koraka, ki jo je
vodila zborovodkinja Tadeja Udovč, na klavirju pa
spremljala Silvija Blaževič, se je sklenilo prijetno
pevsko popoldne.

Skupaj se znajdemo mi

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

Kultura

Sevniško
grajsko
poletje
2016

spremljamo v
zakonu nesrečnega
Friderika II. Celjskega,
ki na oddaljenih Desenicah
po naključju sreča Veroniko
in do nje takoj začuti simpatijo.
Njegova žena Elizabeta Frankopanska
Veroniko kot svojo pomočnico vzame
s seboj, a se stvari na dvoru zapletejo, ko
preprosta, a karizmatična nižja plemkinja
popolnoma prevzame Friderika. Po sumljivi
smrti Elizabete, ki razbesni njeno družino, s katero
je celjski grof Herman II. že tako v napetih odnosih,
pa se Celjani znajdejo na robu vojne in nobena
od rešitev, ki se ponujajo, ni dobra za Veroniko in
Friderika …

Sreda, 6. julija 2016,
ob 20. uri
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:

Radogost večer

16. julija 2016
na Gradu Sevnica!

v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja
Gost: Aleš Logar – slikar, Krmelj (hommage) –
ob 8. obletnici nesreče na reki Savi
Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.
Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si.

Petek, 8. julija 2016,
ob 20. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Sreda, 13. julija 2016,
ob 19. uri
v atriju Gradu Sevnica:

Koncert vokalnih skupin VILINKE &
Koncert pihalnega orkestra
TRIOLA
Glasbene šole Sevnica
z gosti, ansamblom Vikend
Glasbena šola Sevnica zelo spodbuja in popularizira
Članice obeh skupin smo veselje do petja povezale
z zgodbo o prijateljstvu, ki v naših pesmih zbuja
zven pristnih harmonij in prave ženske energije.

Tako bomo pod okriljem festivala Sevniško grajsko
poletje že tretje leto zapored izvedle skupni koncert,
ki vam ga želimo podariti kot uvod v sončno poletje.
Žensko vokalno glasbo bodo na letošnjem koncertu
dopolnili veseli zvoki ansambla Vikend. Prireditev bo
povezoval Aleš Tuhtar. Lepo vabljeni!
Vstopnine ni!
Organizator: Vokalni skupini Triola in Vilinke.

Sobota, 9. julija 2016,
od 15. do 22. ure
na Gradu Sevnica:

2. Grajski festival piva

Po odlično sprejetem 1. Grajskem festivalu
piva, se bo na grajski grič nad Sevnico tudi
letos prišla pokazat karavana hmeljnih
rokodelcev. To leto bo ponudba še
večja, pivo pa bolj dozorelo. Z nami
bodo Kabinet Brewery, Beeryard,
Pelicon, Volk Turjaški, Klašter...
in še nekaj presenečenj!
Jedača bo pivu primerna.
Vstopnine ni!
Org. Grajska kavarna.
Info: 041 741 104
klemen.lisec@gmail.com

orkestrsko dejavnost; veliko skrb posveča
prepoznavnosti orkestrskih inštrumentov, rezultat
tega je pestra in bogata inštrumentalna zasedba
šolskega pihalnega orkestra, ki šteje okrog
petintrideset članov.

Orkester se je doslej že trikrat udeležil revije pihalnih
orkestrov glasbenih šol Slovenije ter tekmovanja
mladinskih godb. V letu 2015 je prejel zlato plaketo s
posebno pohvalo ter pokal za zmagovalca v
starostni kategoriji mladih do 16 let.
Orkester je letos izbran in povabljen na mednarodni
festival Mid Europe v avstrijski Schladming, ki velja
za enega najpomembnejših mednarodnih festivalov
za pihalne orkestre. Dirigent orkestra je Franc
Lipovšek.
Vstopnine ni!
Org. Glasbena šola Sevnica

Sobota, 16. julija 2016,
ob 21. uri
v parku Gradu Sevnica:

Muzikal Veronika Deseniška

V zgodbi izpod peresa znanega pisca, novinarja
in igralca Janeza Usenika, ki sledi podatkom iz
zgodovinskih učbenikov, a si dovoli vso svobodo,
ki je potrebna za pripoved čudovite zgodbe,

Skladatelj Leon Firšt scenarist Janez Usenik dirigent Simon Dvoršak
režiser Marko Plantan s posebnimi vizualnimi učinki Gangl Production
Eva Černe | Biba Novak kot Veronika, Klemen Bunderla | Aco Bišćević kot Friderik.
Priznani solisti, zbor in orkester.

Zgodba o Veroniki Deseniški je pravzaprav slovenska
zgodba o Romeu in Juliji in je po besedah naših
ustvarjalcev drugi največji slovenski ep, scenarij
muzikala pa govori tudi o tem, kako je Friderik
II. Celjski mesto Celje zgradil kot spomenik njuni
ljubezni.
Več o predstavi na spletni strani:
www.veronikadeseniska.si
in Facebook strani: https://www.facebook.com/
VeronikaDeseniskaMuzikal/
Predprodaja vstopnic: www.eventim.si

Organizacija: Društvo za glasbeno gledališče Slovenije, v koprodukciji z
Mestno občino Celje, Hišo kulture Celje in Zavodom Celeia Celje.

Sevniško
grajsko
poletje
2016
julij 2016
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

petek, 1. julij
ob 10. 00
sobota, 2. julij
ob 10.00
sobota, 2. julij
ob 16. 00
ponedeljek, 4. julij
ob 7.00 - petek,
8. julij ob 15.00
ponedeljek, 4. julij
ob 9.00 petek, 8. julij ob 15. uri
sreda, 6. julij
ob 11.00
sreda, 6. julij
ob 19.00
sreda, 6. julij
ob 20.00
četrtek, 7. julij
ob 16.00
petek, 8. julij
ob 11.00
petek, 8. julij
ob 20.00
sobota, 9. julij
ob 15.00
sobota, 9. julij
ob 16.00
nedelja, 10. julij
ob 16.00
ponedeljek, 11. julij
ob 7. 00 - petek,
15. julij ob 15. 00
ponedeljek, 11. julij
ob 9.00 petek, 15. julij ob 15.00
torek, 12. julij
ob 11.00
sreda, 13. julij
ob 19.00
četrtek, 14. julij
ob 16.00
petek, 15. julij
ob 11. uri
petek, 15. julij
ob 16.00
sobota, 16. julij
ob 13.00
sobota, 16. julij
ob 20:30
sobota, 16. julij
ob 21.00
ponedeljek, 18. julij
ob 7.00 petek, 22. julij ob 15.00
torek, 19. julij
ob 11.00
četrtek, 21. julij
ob 16.00
sobota, 23. julij
ob 14.00
nedelja, 24. julij
ob 12.00
ponedeljek, 25. julij
ob 7.00 petek, 29. julij ob 15.00
ponedeljek, 25. julij
ob 15:30
ponedeljek, 25. julij
ob 15:30
torek, 26. julij
ob 15:30
sreda, 27. julij
ob 11.00
četrtek, 28. julij
ob 16.00
sobota, 30. julij
ob 15.00
sobota, 30. julij
ob 15.00
sobota, 30. julij
ob 20.00

Športno olimpijski teden:
vodne igre in odbojka na bazenu
Športno olimpijski teden:
igre brez meja pred športnim domom v Sevnici
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Kje?

Organizator - informacije

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, Občina Sevnica

Športni dom Sevnica

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, Občina Sevnica

Gasilska veselica in tekmovanje PGD BREG

Gasilski dom Breg

PGD Breg

Počitniško varstvo za otroke –
2. Teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

Oratorij 2016 s SMC Sevnica –
1. Teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Odprtje razstave
likovnih del Jožice Ameršek
Radogost večer:
gost: Aleš Logar – slikar, Krmelj (hommage)

Knjižnica Sevnica
Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

Ustvarjalnica na Bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Nagradni Kviz asociacij

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert vokalnih skupin VILINKE & TRIOLA
z gosti, ansamblom Vikend

Grad Sevnica

Vokalni skupini Triola in Vilinke

2. Grajski festival piva

Grad Sevnica

Grajska kavarna

5. Tradicionalna košnja na Lisci

Lisca

KŠTD Razbor

"Telška žetev " srečanje pevskih skupin

Gasilski dom Telče

Kulturno športno društvo Telče

Počitniško varstvo za otroke –
3. Teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

Oratorij 2016 s SMC Sevnica –
2. Teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

Scavenger hunt

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert pihalnega orkestra Glasbene šole Sevnica

Grad Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Ustvarjalnica na Bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

"Escape room"
1.del

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

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

"Escape room" 2.del

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Velika vrtna veselica v Trnovcu

Trnovec

PGD Trnovec;
Info.: Vanja Žulič, 031/214-892

Muzikal Veronika Deseniška

Grad Sevnica

www.veronikadeseniska.si

Počitniško varstvo za otroke 4. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

"Survivor"

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica na Bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Igre brez meja
(v primeru dežja, dogodek odpade)

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica na Okiču

Dom gasilcev in vaščanov
Okič

GD Okič

Počitniško varstvo za otroke –
5. teden

Salezijanski mladinski
center Sevnica

Salezijanski mladinski center Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
in prijave: 07 81 65 070
OZ Rdečega križa Sevnica
in prijave: 07 81 65 070
OZ Rdečega križa Sevnica
in prijave: 07 81 65 070

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica na Bazenu

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

"Minuta do zmage"

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica

KNOF Sevnica

Športni park Tržišče

PGD Tržišče
Janez Pungerčar 041 642 256

Ustvarjalna delavnica »Stara šola«
Iz starega novo naredim – za okolje skrbim
gasilska veselica v Tržišču z ansamblom Novi spomini
in gostjo večera Mama Manka

Predavalnica ZD Sevnica
Predavalnica ZD Sevnica

Koledar prireditev

Poletje je tu
in Bazen Sevnica
je odprl svoja vrata

PRENOSNE
SEZONSKE
KARTE

Minimalni nakup – 5 kart

Cena je enaka kot sezonska karta
Na dan lahko koristi karto 1 oseba 1 karto
Član se identificira
s člansko izkaznico
ali osebnim dokumentom.

www.kstm.si

MC Sevnica
Počitniški odpiralni čas

25. 6.
do 31. 8. 2016
od

MED TEDNOM:
od 10.00 do 15.00
OB SOBOTAH:
od 15.00 do 19.00
NEDELJE IN PRAZNIKI:
zaprto
Info: KŠTM Sevnica, 07 81 61 076

Informacije: petra.biderman@kstm.si / 031 - 703 - 982

Ustvarjalna delavnica
»Stara šola«
Iz starega novo naredim –
za okolje skrbim
Ustvarjalne delavnice iz ponovne
uporabe Stara šola bodo potekale v
sklopu ustvarjalnih delavnic na Bazenu
Sevnica, ki potekajo vsak četrtek. Na
prvi delavnici, 30.6. bomo v zanimive
modne dodatke in nakupovalne torbe
preoblikovali stare T-shirt majice.
Prinesite kakšno tudi s seboj.
Vabljeni mladi in stari, vstop prost!
Delavnice omogoča Občina Sevnica in
Trgovina Stara šola, od A do Ž |

www.starasola.si

Termin: 30.6.2016,
od 16h do 18h
julij 2016
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Mladina
Paleta brez meja 2016,
3. otroška likovna razstava
v naši občini
V Knjižnici Sevnica so do 2. julija na ogled otroška
likovna dela na skupinski razstavi Paleta brez
meja, ki je plod 3. likovnega otroškega natečaja
sevniške območne izpostave Javnega sklada za
kulturne dejavnosti Republike Slovenije.

Na razpis je prispelo 222 likovnih del. Sodelovale
so štiri osnovne in dve podružnični šoli, in sicer OŠ
Milana Majcna Šentjanž, OŠ Boštanj, OŠ Blanca
in OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama
Studenec in Loka.
Strokovni izbor najzanimivejših in izvirnih del sta
opravila slikarja Tone Zgonec in Sebastjan Popelar.
Tudi letos sta opazila pester nabor motivov in
tudi slikarskih tehnik. Za razstavo sta izbrala 60
likovnih del.
Odziv na 3. likovni natečaj Paleta brez meja je bil
zelo velik, zato velja posebna zahvala vsem mladim
ustvarjalkam in ustvarjalcem, pa tudi tistim, ki
niso prišli v ožji izbor, in njihovim mentoricam.

Za prijeten kulturni program je poskrbela vokalna
skupin A VISTA iz OŠ Boštanj, ki v pevskem duhu
združuje 16 deklet iz šestega, sedmega in osmega
razreda pod vodstvom učiteljice Mateje Repovž
Lisec.

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica
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Mladina
Na Studencu
Lutkovna skupina Vrtavke
1. dobrodelni tek družin
visok čebelarski obisk iz Indije Bilo je sončno torkovo popoldne, 7. junija. Združili
na državnem srečanju
lutkovnih skupin v Medvodah V četrtek, 2. junija, se je med turnejo po Sloveniji smo prijetno s koristnim in preživeli skupaj nekaj
Letos smo se Vrtavke, lutkovna skupina OŠ
Boštanj, že tretjič udeležile srečanja lutkovnih
skupin in se predstavile z avtorsko lutkovno
predstavo Trije domišljavci ali kako je nastala
pravljica.

Zgodba govori o treh volkovih, ki se prijavijo na
lepotno tekmovanje, da bi rešili dilemo glede
svoje lepote. Lutke in sceno smo izdelale same.
Ob tem smo se zelo zabavale, smeha pa ni
manjkalo tudi na vajah. Za zvočne učinke in glasbo
je poskrbel naš sošolec, tolkalec Patrik Ganc, ki
je bil navdušen nad sodelovanjem z nami. Pod
mentorstvom učiteljice Nene Bedek in lutkarice
Snježane Pungerčič smo se uspešno predstavile
na občinskem srečanju lutkovnih skupin v
Boštanju ter nato še na regijskem tekmovanju
v Mokronogu. Izbor lutkovne selektorice nas je
popeljal na zaključno srečanje desetih najboljših
amaterskih lutkovnih predstav v Sloveniji v sezoni
2015/16, ki je letos potekalo v Medvodah, kjer
smo prejele zlato plaketo. Ta spomin nam bo za
vedno ostal v naših srcih in prepričana sem, da
bomo lutkovno tradicijo na naši šoli ohranjali še
naprej.

ustavila tudi v sevniški občini skupina osmih
čebelarskih strokovnjakov in funkcionarjev iz
severnoindijske pokrajine Panjap. Vodil jih je
predstojnik oddelka za čebelarstvo pri univerzi
za agrokulturo v Ludhiani. Med člani delegacije je
bil tudi vladni predstavnik za čebelarstvo Madan
Sharma, ki združuje več kot 10.000 čebelarjev iz
več milijonov čebeljih družin.

V delegaciji pa so bili tudi trije predstavniki več
čebelarskih farm ter lastnik podjetja za čebelarsko
opremo. Gostitelja Miha Metelko, predsednik ČD
Sevnica, in žena Sara sta predstavila svoje ekološko
čebelarstvo z več kot sto čebeljimi družinami, ki je
specializirano predvsem za proizvodnjo matičnega
mlečka.
Indijske predstavnike je zanimal
predvsem postopek pridobivanja, certifikacije
in embalaža. Za njihove kapitalistično pridobitne
razmere je bila težko razumljiva naša majhnost
čebelarstev, ki pa je po drugi strani pestrejša
glede cvetne raznovrstnosti, kakovosti in se odvija
v precej težjih vremenskih razmerah. Čudili so se
tudi ročnemu pobiranju mlečka iz matičnikov, ki pa
je kakovostnejši od vakuumskega, ker preprečuje
oksidacijo med postopkom na kar niso bili pozorni.

Lana Godec, 8. r, Lutkovna skupina Vrtavke

Na OŠ Ane Gale Sevnica
smo se modernizorali

športnih uric, odrasli in otroci. Tekli smo za zabavo,
za zdravje in za naše otroke ter s prostovoljnimi
prispevki zbrali 766 evrov. Namenili jih bomo za
pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin ter za
izvedbo obogatitvenih dejavnosti, da bo življenje v
našem vrtcu še pestrejše.

Zahvaljujemo se vsem sodelavcem, donatorjem in
zunanjim izvajalcem. V čast nam je bilo, da nam je
sam olimpijski prvak Primož Kozmus pokazal, kako
se zaluča kladivo. Še bolje: lahko smo tudi sami
poskusili! Pomigali smo na Lisjakovem poligonu
z Goranom Brečkom, skakali z gimnastičarkami
Gimnastičnega društva Sevnica in brcali žogo
z Nogometnim klubom Športikum. Lahko smo
pokukali v reševalno vozilo in pogledali kako
izurjena reševalka oskrbi poškodbo.
Zbrali pa smo se, da bi tekli in to nam je odlično
uspelo s pomočjo Atletskega kluba Sevnica ter
Sineta Karlovška in njegovih odličnih mladih
atletinj.
Najlepša hvala in nasvidenje ob letu!
Prireditev so omogočili:
• Kmečka zadruga Sevnica
• Kmetija Beci
• Kmetija Kranjc
• Kruhek Sevnica
• Kmetija Gnidica
• Ekološka kmetija Jazbec

Tanja Sorčan,
predsednica Sklada Vrtca Ciciban Sevnica

Učenec OŠ Ane Gale Sevnica
sodeloval na državnem
prvenstvu v atletiki

Učence in učitelje je v četrtek, 16. junija,
pričakalo prijetno presenečenje, ko smo vstopili
v naše učilnice. Dve sta modernejši, dobili smo
interaktivno tablo in platno s projektorjem.

Desetdnevno turnejo je strokovnjakom financiralo
njihovo ministrstvo za kmetijstvo. Obiskali pa naj
bi po dve čebelarstvi v vsaki slovenski pokrajini. V
zahvalo so nam podarili vzorčke medu iz Panjapa,
gostitelja pa sta jim pripravila pecivo iz medu,
za katerega so hoteli dobiti tudi recepture, ter
medeni liker svoje blagovne znamke Medeni
studenec.

V petek, 3. junija, je bil v Brežicah finale državnega
prvenstva v atletiki za OŠPP. Na tekmovanju je
odlično nastopil tudi učenec OŠ Ane Gale Sevnica
Gregor Tovornik in osvojil končno 5. mesto v državi
v teku na 300 m.

Janez Levstik

Učenci, ki se izobražujejo po nižjem izobrazbenem
standardu, bodo lahko v pouk vključevali tudi
sodobno tehnologijo, ki nam bo pomagala pri
usvajanju in utrjevanju nove ali že znane učne
snovi. Prav zato se bomo septembra še z večjim
veseljem in polni energije vrnili v šolske klopi.

Urška Volarič

www.kstm.si
Za odličen rezultat mu iskreno čestitamo.

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič
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Šport
Prvenstvo Slovenije za
Sevniški strelci
pionirke in pionirje U12 in U14 končani 3. krog lige

Oživljanje starih navad
ŠD Partizan Sevnica

S športnimi dogodki bogat vikend je prinesel
obilo zadovoljstva tudi atletskim navdušencem.
Istočasno kot državno prvenstvo Slovenije je
namreč potekalo tudi prvenstvo Slovenije za
mlajše kategorije v organizaciji ljubljanskega
atletskega društva MASS. Kljub spremenljivemu
vremenu so mladi atleti prikazali obilico
borbenosti in športnega duha. Z omenjenega
državnega prvenstva za pionirje in pionirke U12
in U14 so sevniški atleti odnesli štiri medalje.

Ali se še spominjate pustnih zabav, ki so jih
včasih prirejali v TVD Partizan Sevnica? Ali pa
akademij, filmskih večerov in drugih družabnih
prireditev? Zagotovo se spomnite, kako polna
je bila telovadnica, vsi so se veselili in se skupaj
zabavali. V Športnem društvu Partizan Sevnica,
kot naslednik Sokolskega društva Sevnica in
pozneje ŠD Partizana, ki še vedno temelji na
prostovoljnem delu in vrednotah, kot so zdrav
duh v zdravem telesu, želimo obuditi takšne
stare navade. Društvo povezuje mlade in malo
manj mlade in želimo si, da nas ne bi povezovala
le ljubezen do gibanja, temveč tudi druženje zunaj
telovadnice. Prav zato smo se odločili organizirati
prvi društveni piknik za vse sekcije ŠD Partizana.

Sevniški strelci so v petek, 10. junija, na strelišči
Izem nad Radno končali tretji od sedmih krogov
lige s pištolo velikega kalibra. Zaradi številnih
udeležencev (30) in različne kakovosti posameznih
strelcev je liga razdeljena v tri skupine (A, B in C).

Strelci SD Marok Sevnica
pred nastopom na 3. krogu lige velikega kalibra

Lea Haler in Nika Dobovšek - prva in druga
v kategoriji pionirk U14 v teku na 1000 m

Od tega je AK Sevnica bogatejši za dva naslova
državnega prvaka: med pionirkami U14 si je
naslov državne prvakinje pritekla Lea Haler v teku
na 1000 m (s časom 3:04,92), kjer je zmagala
pred klubsko prijateljico Niko Dobovšek (3:09,14).
Tomi Bajc pa je dobitnik naslova državnega prvaka
v kategoriji pionirjev U12, kjer je 600-metrsko
progo premagal s časom 1:48,24. Dve leti mlajši
Tim Krašovec je s časom 1.56,94 končal na 9.
mestu. Med pionirkami U12 sta tekli Ajda in Živa
Slapšak ter s časi 1:50,81 in 1:51,88 zavzeli tretje
in četrto mesto.

Vir: AK Sevnica

Sklep nogometne lige
Športikum Sevnica do 10 let
Sevnica je imela najboljše posameznike. Boštanj
in Šentjanž sta igrala najbolj kolektiven nogomet.
Tržišču pa je uspelo, čeprav so bili povprečno
najmlajša ekipa tekmovanja, presenetiti in
zasluženo zmagati v skupnem seštevku. Otroci
so bili borbeni in ne glede na rezultat je zmagal
športni duh. Zahvaljujem se otrokom in staršem

Trenutni vodilni v A skupini so:
• Danilo Petrin z 82 točkami,
• Stane Mirtelj z 69 točkami in
• Boris Dušak s 64 točkami.
Vodilna trojka v B skupini je:
• Dušak Luja s 47 točkami,
Kljub slabi vremenski napovedi se je piknika v
• Jože Košir s 46 točkami in
• Roman Ribič s 43 točkami.
soboto, 11. junija, udeležilo kar 80 članov društva,
od tega je bila polovica otrok.
Trenutno najboljši v C skupini so:
• Žarko Ćirić z 32 točkami,
• Franc Selak z 31 točkami in
• Toni Kovačič s 30 točkami.
Ker traja liga še štiri kroge, časovno pa do
sredine oktobra, so zelo verjetne spremembe pri
vodilnih trojkah v vseh skupinah. Napredovanje
je pričakovati zlasti pri tistih strelcih, ki redno in
sistematično trenirajo.

Mirko Ognjenovič

Mladi karateisti uspešni
na Dren open
Karateisti KBV Sevnica so tekmovalno sezono
sklenili zelo uspešno. V soboto, 11. junija, so na
otroškem tekmovanju DREN OPEN KATA TURNIR
2016 v Leskovcu pri Krškem osvojili 10 medalj. Na
najvišje stopničke so se v posamezni konkurenci
povzpeli David Kocman, Tomaž Kajtna, Tilen
Cvelbar, Amadej Božič, v ekipni konkurenci pa Lina
Zavrl Zupanc, Lia Dragar in Klara Štigl. Srebrno
medaljo v posamezni konkurenci so osvojili Lina
Zavrl Zupanc, Gašper Štigl in Alen Fočič. Bronasto
pa Klara Štigl in Dejan Maljenović.

Pred športnim domom Sevnica smo ob dobri hrani
in v odlični družbi preživeli čudovito popoldne.
Otroci so se zabavali na napihljivi zračni blazini in ob
obilici iger, dokler nas ni pregnala nevihta. Izjemno
smo zadovoljni z izvedbo prvega takšnega piknika
in prepričani smo, da bo to postala (ponovno)
navada oziroma tradicija. Vsem udeležencem
se zahvaljujemo, da so prišli, hvala za pomoč in
upamo, da ste se imeli lepo. Se vidimo prihodnje
leto (prej pa seveda v telovadnici).

Sara Martinšek

PLAVALN

za odrasle in otro

na B

za sodelovanje na tekmovanju.
V prihodnjem šolskem letu 2016/2017 bomo
začeli tekmovanja že jeseni. Pridužili se bodo
mlajši otroci. Z najstarejšimi v nogometnem klubu
Športikum Sevnica pa bomo stopili stopničko višje
in igrali prvenstvene tekme v MNZ Celje.
Športni pozdrav.

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in tudi
organizatorju KBV Dren Leskovec, ki je poleg
odlične organizacije turnirja poskrbel tudi za
prijateljsko vzdušje in pričaral nasmehe na
otroška lica.

Klemen Rovan

Marja Zidarič, KBV Sevnica
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Zaključni turnir
košarkarske lige Sigas
Dne 3. junija je v športnem domu v Sevnici potekal
zaključni turnir košarkarske lige Sigas, ki sta ga ob
podpori Zavoda KŠTM organizirala Košarkarski
klub Sigas Sevnica in Športna zveza Sevnica. V
tekmi za 3. mesto so Radeče v napeti končnici
premagale Boštanj z rezultatom 59:51. Tekma
za 1. mesto je v dvoboju Šentjanža in Blance
postregla z obilico atraktivnih potez in borbene
igre ter končno zmago Blance po podaljšku z
rezultatom 48: 44.

Podelitev prehodnega pokala za 1. mesto

Tokrat kolesarili ob Savi

Kickboksarji uspešni v Pragi

Kolesarsko društvo Sevnica je zadnjo nedeljo maja
organiziralo 21. sevniški kolesarski maraton, ki je
letos prvič potekal po novi trasi po obeh bregovih
Save. 144 kolesark in kolesarjev se je v praksi
prepričalo o odličnih možnostih za lahkotno in
družinsko rekreacijo na kolesu, hkrati pa tudi
o zadostnem izzivu za bolje pripravljene. Mali
oziroma družinski 28-kilometrski maraton je
potekal izpred Športnega doma Sevnica proti
Orehovem, Bregu, Loki pri Zidanem Mostu in
Radečam ter se sklenil v smeri Loke pri Zidanem
Mostu, Brega, Šmarčne, Kompolja, Boštanja in
Sevnice. Veliki, 65 kilometrov dolh maraton se
je nadaljeval proti Impoljci, Studencu, Zavratcu,
Blanci, Pokleku, Trnovcu, Lončarjevemu Dolu in
se končal v Sevnici. Kolesarji velikega maratona
so ob tem premagali 700 metrov višinske razlike.
Najmlajši kolesar na lastni pogon je bil Svit Cestnik
iz Sevnice, še mlajša Nika je uživala na maminem
kolesu. Danilo Pečnik iz Brežic je bil najstarejši
udeleženec, člani Dolenjske balance iz Mokronoga
pa najštevilčnejša ekipa. Za izvedbo je skrbela
30-članska ekipa članic in članov domačega
društva.

Srebrni medalji za Roberta Pavčnika,
člana KBV Sevnica na mednarodnem
turnirju v kickboxingu v Pragi.

Tekma za 3. mesto
Radeče 59 : Boštanj 51 (15:22, 9:5, 10:8, 25:16)
RADEČE: Vorina 19, Gradič B. 17, Milič 10, Novak
7, Gradič M. 6, Teo Podlesnik
BOŠTANJ: Rogelj 18, Žnideršič 15, Mikerevič 14,
Lindič 4, Dragan
Tekma za 1. mesto
Blanca 48 : Šentjanž 44 (9:12, 6:11, 7:8, 26:13)*
po podaljšku
BLANCA: Strojanšek 15, Radej 9, Štefanič 8,
Ločičnik 8, Robar 6, Mirt 2, Nejc Gorišek
Foto: Andreja Ameršek
ŠENTJANŽ: Trstenjak 21, Kneževič 15, Baranašič
4, Blas D. 2, Blas S. 2, Bukovec
»Maraton je po dolgem času potekal v pravem
poletnem vremenu. Ob koncu so udeleženci prejeli
Pokale za finaliste je podelil Dejan Hočevar, prvo osvežitev v obliki sladoleda, okusno malico,
direktor podjetja Sigas. Pokal za najboljšega dnevno vstopnico za sevniški bazen in spominsko
strelca lige je prejel Tadej Strojanšek iz Blance iz medaljo. Udeležencem se še enkrat zahvaljujemo
rok lastnika Kavarne Špica Mateja Govekarja.
za obisk ter promocijo Sevnice in savske doline, ki
»Čestitam igralcem Blance za osvojeno prvo omogoča zelo dobre kolesarske užitke. Se vidimo
mesto v košarkarski ligi Sigas v sezoni 2015/16. ob izteku počitnic, 28. avgusta, na že 25. Skoku
Vesel sem, da je organizatorjem uspelo zbrati na Lisco,« sporočajo iz Kolesarskega društva
ekipo domačih športnih zanesenjakov, ki je skozi Sevnica.
celotno tekmovalno obdobje vzdrževala visoko
organizacijsko raven, kar bo zagotovo dobra
Vir: Občina Sevnica
popotnica za nadaljnje delo. Vidimo se spet
oktobra.« Dejan Hočevar, direktor podjetja Sigas,
ki je glavni pokrovitelj lige.

V športni dvorani Arena v Pragi je potekal
mednarodni turnir kickboxingu Czech International
Championship. Vzorno ga je organizirala češka
kickboxinška zveza, nastopili pa so tudi številni
nekdanji in aktualni svetovni in evropski prvaki iz
različnih disciplin kickboxinga. Tekmovanja se je
udeležila tudi članska ekipa KBV Sevnica, vodila in
spremljala pa sta jo trenerja Jurij in Denis Orač.

Low kick, finale, Pavčnik (SLO) in Smolar (SK)

Nastopajoči so se med seboj pomerili v disciplinah
light contact, kick light, full contact in low kick.
Z dobrimi uvodnimi borbami se je našim članom
uspelo prebiti med šest najboljših v posamezni
kategoriji. Organizator je nekatere kategorije
celo združil, kar pa ni bilo ravno po pravilih, ki so
jih navedli v razpisu. Zato sta morali naši dekleti
nastopiti v kar za dve kategoriji višje, kar je bilo še
posebno zahtevno. Njune vrstnice so bile namreč
za glavo večje in višje. Naš najboljši posameznik
je bil Robert Pavčnik, ki je v disciplini kick light -74
kg osvojil srebrno medaljo. Enak uspeh je Robert
ponovil še v ring disciplini low kick – 71 kg in na
koncu zasluženo osvojil še drugo srebrno medaljo
na turnirju. Preostalim našim članom je žal
zmanjkal kanček športne sreče, tudi zaradi žreba,
ki je bil vse prej kot ugoden. Na koncu tekmovanja
so bili v ekipi zadovoljni s prikazanim. Večjih
poškodb zaradi dobre priprave športnikov ni bilo.
Poleg dveh srebrnih medalj smo osvojili še štiri
odlična peta mesta. Nastop na mednarodnem
turnirju v kickboxingu v Pragi sta članom KBV
Sevnica omogočila Občina Sevnica in podjetje
Tanin Sevnica, d. d. Obema se vodstvo kluba
S tekmami 7. kroga veteranske nogometne iskreno zahvaljuje za izkazano pomoč.
lige v organizaciji Športne zveze Sevnica se je
na travnatem igrišču na Bregu končal prvi del
tekmovanja.
Rezultati:
ŠD Loka : Šentjanž, 8 : 2
Prah Žalost : Log, 2 : 4
Studenec : Boštanj, 3 : 11

Veteranska nogometna liga

Vir: Športna zveza Sevnica

NI TEČAJ

oke

Ekipa kickboxinga s trenerjema KBV Sevnica

BAZENU SEVNICA

11. 7. dalje
Prijave: 031-703-982, Petra

Lestvica:
1.mesto Dol. Brezovo/Blanca, 13 točk
ŠD Loka, 13 točk
Boštanj, 13 točk
4. mesto Log, 12 točk
5. mesto Prah Žalost, 7 točk
6. mesto Šentjanž, 5 točk
7. mesto Studenec, 0 točk

Pregled uvrstitve članov KBV Sevnica:
2. Robert Pavčnik, člani, kick-light –74 kg;
2. Robert Pavčnik, člani, Low-kick –71 kg;
5.-6. Blaž Pečnik, člani, kick-light –69 kg;
5.-6. Teja Cesar in Aleksandra Spaseski,
mladinke, kick-light –65 kg;
5.-6. Žiga Žveglič, člani, kick-light –84 kg.

Jurij Orač

zdrav duh v zdravem telesu

Vir: Športna zveza Sevnica
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Iz preteklosti v sedanjost
Splošno o šegah in običajih na Slovenskem
Običaji, šege in navade so sestavni del družbene
kulture. Urejajo odnose med posameznikom in
družbo. Navada, šega, običaj so v našem jeziku
trije izrazi, ki nam pomenijo v glavnem iste pojme
in predstave. Delimo jih v glavnem na življenjske
ali družbene, ki spremljajo človekovo življenje in
njegovo družino ter pomembne dneve in praznike.
Tudi v Boštanju in okolici so se dogajali običaji in
šege, ki so se ohranili do danes. Tu so opisani
nekateri pomembni in verjetno najbolj živi in
doživeti običaji, šege in navade, ki so povezane z
njimi.

Košnja
Tudi košnja je bilo delo,ki so ga spremljale stare
šege in navade, predvsem pa je bila košnja,
tako kot žetev, skupno vaško delo. Vsi vaščani
so skupaj kosili travo,danes na enem, jutri na
drugem travniku. Ko je gospodar določil dan
košnje, so se zbrali pri njem v hiši kosci v belih
srajcah, z rdečimi rutami za vratom. Začeli so
zelo zgodaj-dokler še jutrman ni rose trosil. Ne
vemo, kdo je to bil, vsekakor je bil neki duh, ki je
pred sončnim vzhodom roso trosil. Na travniku
so se kosci postavili v vrsto. Prvi je bil prednjak
gospodar ali njegov sin ali zet ali najboljši kosec.
Vsi kosci so istočasno zamahnili s koso, nihče ni
smel zaostajati, saj bi za vsakega bila sramota,
če bi sosed prekosil. Na vsakih dvajset korakov so
se ustavili in nabrusili kose z oslami, ki so ji nosili
za pasom. Med brušenjem so srknili iz putriha
lesene posode, ki jo je fantič nosil po travniku in
je bila polna češpljeve, hruškove ali navadne vode.
Ime tega sodiča in njegova vsebina se je v različnih
pokrajinah razlikovala. Kak se koscu streže
tako mu kosa reže trdi star pregovor zato se je
gospodinja potrudila, da je že zelo zgodaj prinesla
na travnik zajtrk-jerbas, poln kuhanega zelja,
boba, zabeljenih žgancev ali česa podobnega.
Gospodinja se je točno držala jedilnika, ki ga je za
njeno vas za košnje predpisovalo staro nepisano
izročilo. Dopoldne, ko je rosa začela zginevati,
so nekateri kosci odšli domov, nekateri pa so
pomagali grabiti dekletom, ki so tedaj prišle na
travnik. Ni bil vseeno, za kom je dekle grabila.
Fant je povabil tisto dekle, ki jo je imel rad, naj
grabi za njim. Koroški kosec je zadovoljno zapel,
ko je videl, da pravo dekle grabi za njim:
Frišna rosa ojstra kosa,rada reže travnike. Lepa
dečva, zauber dečva, rada grabi za menoj.
Tudi dekle je veselo prepevalo:
Moj ljubček pa vstaja za rano, za dne po polj se
sprehaja in brusi kose. Lej, detelja pada po vrsti za
njim, jest mu jo pa rada na stopnjah sušim.
Opoldne so kosci in grabljice težko pričakovali
domačo hčer, ki je na travnik prinesla južino in
šopke cvetic za kosce. Nabrala jih je v lončkih
na svojem oknu in jih povezala z rdečim trakom.
Rdeči trak je prastaro zaščitno sredstvo proti
zlim duhovom in urokom. Tudi košnjo naj bi dobri
duhovi ubranili pred tistimi zlemi bitji, ki delajo točo
in nevihto.
V starih časih so živeli zelo revno, bili so v velikem
pomanjkanju v primerjavi z današnjim časom. Niso
imeli nobenih pripomočkov in raznih strojev, tako
kot jih imamo danes.
Vsa kmečka opravila so opravljali ročno, brez
kosilnic, traktorjev, prikolic. . . Teh pripomočkov
sploh še ni bilo, sploh jih še niso poznali. Največ
dela na kmetiji so imeli poleti. Takrat so imeli največ
dela. Najbolj hudo je bilo, ko se je začela košnja. Vso
travo okoli kmetije so morali pokositi na roko s koso.
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Kosa je morala biti zelo dobro pripravljena.
Treba jo je bilo sklepati in nabrusiti,
da je dobro rezala. To so pripravili že večer
pred košnjo, da so zjutraj lahko že kar začeli.
Kositi so začeli že zelo zgodaj zjutraj. Vstajali
so ob štirih zjutraj, s seboj so vzeli jabolko,
kos kruha in vodo ter odšli s koso čez ramo
in z oslom za pasom na travnik. Ker je bilo
še zelo zgodaj, je bila trava mokra od rose.
Rosnata trava se je zelo dobro kosila, zato
so tudi odhajali kositi tako zgodaj. Pa tudi
zaradi vročine, kajti v vročini niso mogli
kositi. Košnja je bila zelo naporna, ker je to
težko delo, pa tudi zaradi hribovja in kakšnih
skal na travniku. Ko je bilo sonce vroče, so
utrujeni kosci odšli domov. Tudi moj dedo
je moral včasih zjutraj, predenj je odšel v
šolo na travniku kositi. Sploh si ne znam
predstavljati, kako se je potem lahko sploh
še učil. Pokošeno travo so potem pustili, da
jo je sonce posušil. Kar je bilo trave v senci,
so jo z lesenimi grablji pograbili na sonce.
Moj praded je grablje delal sam doma. Ko je
bilo seno suho, so ga z lesenimi grabljami in
lesenimi vilami spravili na kupe. Seno so nato
znosili v koših domov pod kozolec. Tam, kjer
so imeli vprežnega vola, pa so seno naložili
na voze in ga je vol pripeljal domov. To je bilo
olajšanje za kmeta. Nato so z vilami zmetali
seno na kozolec. Če je bilo slabo vreme in se
trava ni dovolj posušila, so jo morali dati v
rante na kozolcu. Tako se je trava posušila
na vetru do konca. Seno so uporabljali za
krmo svojih živali.

Sem
Sedim na pragu hiše.
Zrem v dolino,
prekrito s prtom noči.
Ob nogah mi prede mlad mucek.
Svoj svet zliva v dotik
nemirnih krempljev nežnosti.
Okušam hlad noči.
Poljubi vame radost.
Preprosto SEM!
Dotaknem se svojih misli.
Zagledam zvezde na nebu.
Domačnost zaduham v zraku.
Zaslišim utrip svojega srca.
Ovem se dihanja.
Bredem v spomin slehernega trenutka.
Odpiram se odpuščanju
s pristnostjo otroka,
vdihujem hvaležnost,
hlastam za milostjo
in ubiram korake po lastni poti.
S sočutjem v roki
korakam k svetlobi,
sencam zapiram oči.
Meditiram z oceanom neskončnih poti.
S prvim smehljajem odpiram srce
in voda življenja
mi v slapu lije prek glave.

Tanja Košar

Košnja je nekoč veljala za glavno poletno
kmečko opravilo. Danes je to vse skupaj
veliko bolj enostavno in preprosto, kajti
večino vsega naredimo s stroji. Delo na
kmetiji je danes veliko lažje. Ročna košnja
ostaja danes po večini le še kot del tradicije,
ki se je spominjamo in jo prenašamo naprej,
da se ne pozabi.

Čas počitnic
In kako je potekala košnja nekoč?
Dekle je vsakemu koscu pripela šopek,nato
pa po pokošenih tleh razstavila sklede z
žganci, štruklji, kašo, kislim zeljem in še
marsičim. Sledila je urica odmora za starejše
kosce,za mlade pa ura norčij ura norčij in
raznih iger. Popoldne so spet preobračali
seno in ga zvečer zgrabili v kope, da ga zjutraj
zmočila rosa ali pa so ga že isti dan zložili
v kozolec. Zvečer so se na travnik vrnili vsi
kosci in kosili pozno v noč. Hiteli so s košnjo,
da bi bilo seno čim prej zloženo v kozolec.
Zadnji voz sena je bil smešno naložen. Zadaj
visoko, spredaj nizko. Zadaj na kupu so
sedele grabljice s harmonikarjem, med njimi
pa je sedela visoka slamnata postava-baba.
Voznik v narobe oblečenem suknjiču je veselo
pokal z bičem in prepeval pesem, namenjeno
gospodarju: Mi smo babo pripeljali, vi za likof
boste dali.
Gospodar je seveda dal za likof – za obilno
pojedino ob koncu košnje. Miza je bila polna
dobrot. Če pa je komu v zmešnjavi okrog
zadnjega voza uspelo ukrasti pest sena in ga
doma vreči na žerjavico, so se mu izpolnile
vse skrite želje. In veselo je lahko prisluhnil
pesmi koscev in grabljic, ki so naslednjega
jutra odmevale z naslednjega vaškega
travnika.

Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, 2014,
Tema: Šege in običaji, OŠ Boštanj, 2008

Je mesec junij za učence, dijake
bil zares prava muka,
natrpan z dnevi napornega pouka.
No, zdaj pa so počitnice že tu.
Se v glavcah napetih, polnih skrbi
je gnetlo preveč vse mogoče, dolgočasne,
zanimive, a tudi zapletene snovi.
O, joj, kaj vse je treba v šoli znati,
se toliko vsega prepleta v možgančkih hkrati.
Od raznih »brezveznih« podatkov,
do zgodovine, slovnice in matematike,
pa zemljepis, angleščina in družba,
a je sploh čudno, če je v teh zvedavih glavcah gužva?
In, ko se pouk že bliža koncu, je treba stisniti zobe,
da vse znanje iz pod kalupa, jo na plano ucvre.
Nič ne de, če za oceno dve al' tri, glavno je,
da tisti kotiček, ki mu je Enka ime
med ocenami kje ne štrli in uspeha kazi.
Ker so šolarji zelo vztrajni, pridni,
jim tudi štirice, petice niso tuje,
zanje se vsak rad pomuja. So tako lahko
še bolj ponosni sami nase, staršem, učiteljem
pa gre iskrena zahvala, ker so zanje
se trudili, jim ob strani stali.
Se umiril je šolski zvonec, pouka za dva meseca je konec.
Naj bodo počitnice polne veselja, oddiha, iger in spanja
izletov v hribe, na morje ali sproščenega branja.
Jesen še prehitro bo tu, ko šolska se vrata znova odpro.

Zdravka Brečko

Utrip življenja
16. športno srečanje
veteranov vojne za Slovenijo
Posavja v Sevnici
V soboto, 21. maja, je bilo v Sevnici 16.
posavsko, športno srečanje veteranov
vojne za Slovenijo s
161-člansko
udeležbo.

Državno prvenstvo
v balinanju četvork
Društvo invalidov Sevnica je organiziralo državno
prvenstvo Slovenije v balinanju četvork, ki poteka
v sklopu Zveze za šport invalidov Slovenije in
paraolimpijskega komiteja (ZŠIS - POK), potekalo
pa je v krajevni skupnosti Boštanj pri Sevnici, kjer
imajo štiristezno balinišče pod šotorom.

Organizator srečanja je bilo Območno združenje
Sevnica. Skupinske športne discipline so potekale
v rekreacijskem parku pri srednji šoli: metanje
bombe v cilj, na strelišču pri policiji: streljanje
z zračno puško, v prostorih Lisce, d. d., pa
šahovsko tekmovanje in pred zgradbo Lisce
tekmovanje posameznikov v pikadu. Čeprav je bilo
najpomembneje sodelovati, so končno najboljša
mesta v vseh disciplinah pripadla ekipam OZVVS
Sevnica in s tem tudi veliki prehodni pokal.

Recepti
Domače čokoladno-kokosove lučke
Za 4 lučke potrebujemo:
1 bolj zrelo banano
3 dcl smetane s čimveč mlečne maščobe
zvrhano žlico kakava
zvrhano žlico nastrganega kokosa
Za okrasitev:
temno čokolado
kokosove kosmiče
Vse sestavine spasiramo s paličnim mešalnikom.
Zlijemo jih v modelčke za lučke. Če teh nimamo,
lahko uporabimo tudi prazne jogurtove lončke.
V sredino zapičimo palčke ali po dve slamici
in postavimo v zamrzovalnik, da zamrznejo. Iz
modelčkov jih bomo lažje dobili, če jih bomo za
minuto potopili v vročo vodo. Preden postrežemo,
po lučki pokapamo še stopljeno čokolado in
posujemo s kokosovimi kosmiči.

Tekmovanje je bilo v soboto, 4. junija. Udeležila sta
se ga DI in MDI - ZDIS, ki sta izpolnila pogoje na
območnih tekmovanjih za kvalifikacijo na državno
prvenstvo, pa tudi zveza društev vojnih veteranov
in Športno društvo invalid Ljubljana. Povabljeni
Gosti so bili strokovni sodelavec ZŠIS IN POK
Primož Jeralič, župan Srečko Ocvirk, predsednik
KS Boštanj Jože Udovč, direktorica KŠTM Mojca
Pernovšek in predsednik ŠZ Sevnica Rok Vodenik.
Predsednik DI Sevnica Franc Boljte sem vse
tekmovalce in goste pozdravil in jim zaželel veliko
športnih užitkov v idilični KS Boštanj.

pita

Maslo s sladkorjem penasto stepemo. Ločimo
rumenjake od beljakov in jih postopoma dodajamo
maslu s sladkorjem. Beljake stepemo v sneg.
V rumenjakovo zmes dodamo mlete orehe,
nasekljano čokolado in pol žličke vanilje v prahu.
Dobro premešamo. Na koncu rahlo vmešamo
DI Sevnica kot izvajalec državnega prvenstva za še sneg beljakov. Vlijemo v namaščen pekač in
invalide v balinanju četvork pa smo s pomočjo in potresemo s češnjami in nasekljanimi orehi.
podporo, ki smo jo dobili v lokalni skupnosti od Pečemo 30 minut pri 160 stopinjah.
občine Sevnica, Krajevne skupnosti Boštanj,
balinarskega kluba HRASTI, PGD Boštanj, TVD
Partizan Boštanj, KŠTM Sevnica, ŠZ Sevnica
in članov DI Sevnica, uspešno izpeljali državno
Posavsko športno srečanje bo prihodnje leto v prvenstvo na zadovoljstvo tekmovalcev, sodnikov
Brežicah.
in obiskovalcev v Boštanju.

Janez Levstik

Foto: Ljubo Motore

Predsednik DI Sevnica, Franc Boljte

w w w.kstm.si
julij 2016
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Recepta je pripravila Annemarie Culleto.

Tekmovalci so prejeli medalje in skupinske pokale.
Rezultati so objavljeni na http://www.sevnica.zvvs.
si/aktivnosti. V uvodnem kulturnem programu sta
nastopila harmonikar Mirko Slemenšek in njegov
vnuk Blaž s trobento ter petjem in recitatorka
Fanika Zemljak. Sledili so pozdravi: Ivana Cajnerja
v imenu gostiteljev, Rudija Smodiča v imenu
posavskega združenja, Rajka Vebra v imenu PVD
Sever Posavja, Tomaža Teropšiča v imenu OZVVS
Brežice in Boža Kosalca v imenu OZVVS Krško. Po
tekmovalnem delu je bilo poskrbljeno za malico in
Brezglutenska češnjeva
druženje, kar je popestril tudi že pred začetkom
domači veteran, harmonikar Šoštarič. Vodja
Foto: Milan Simončič
tekmovanja je bil Marko Černič, prireditveni del
Potrebujemo:
pa je uspešno vodila Cvetka Biderman. Udeleženci Predsednik KS Boštanj pa je vsaki ekipi podaril
pa so s stoječim ploskanjem pozdravili skupno knjigo – 800 let Boštanja.
4 jajca
izjavo za medije, ki sta jo izdala predsednika Zveze
100 g masla
veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič in Zveze
200 g mletih orehov
policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž
70 g sladkorja v prahu
Čas, ki govori o poskusu nekaterih posameznikov,
100 g temne čokolade
ki hočejo po 25 letih potvarjati dogajanja pred
vaniljo v prahu
osamosvojitveno vojno za Slovenijo in med
300 g razkoščičenih češenj
njo
(http://www.sevnica.zvvs.si/obvestila).
nasekljane orehe

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

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:

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!

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO

barve, ki ščitijo vaš dom

Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

.
.
.
m
Mm

www.chemcolor.si
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RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

BALKONSKO
CVETJE
razprodaja

po 0,95 €
ENOLETNICE
od 0,50 € dalje
041 353 280

Velika ponudba balkonskega cvetja
na Vrtnariji v Ribnikih
in Cvetlièarnah

Sprejemamo korita
za zasaditev balkonsk

V mesecu juliju se obeta...
Vljudno
vabljeni

POLETNA
AKCIJA

majice, bluze, KR. HLAČE

ŽE od

50CENTOV
julij 2016
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Razvedrilo
VICOTEKA
''ŠTOS''

Gre Franc po mestu in mu nasproti pride ena
dobra bejba.
Pa gleda in si misli.
»Da bi le moja imela take noge.«
Potem ga ena dobra bejba prehiti in:
»Da bi moja imela tako dobro zadnjico.«
Pride zopet ena dobra bejba nasproti z
globokim dekoltejem:
»Da bi moja imela vsaj take prsi.«
Na avtobusu zopet ena dobra bejba in:
»Da bi moja imela take dobre polne
ustnice...«
No in pride domov pa pravi ženi:
»Veš draga, celo pot sem mislil nate!«

Revizor

Človek teče za avtobusom in vpije:
»Počakajte prosim, zamudil bom v službo!«
Potniki začnejo vpiti vozniku:
»Počakaj ga, zaustavi!«
Voznik: »Ne smem ustavljati kar na cesti...«
Potniki: »Ne bodi takšen, ustavi vendar!!!«
Voznik res zaustavi in človek vstopi. Ko
avtobus spelje, se človek oddahne, potegne
izkaznico in pravi:
»Karte na pregled, prosim!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Vedno je potrebno žalitve in obtožbe prenašati
z nasmehom in dostojanstvom, kajti tisti, ki
obtožuje ali žali, skozi obsojanja drugih tolaži
sam sebe in s tem rešuje svoje neuspehe in
osebne frustracije.

Uganka za brihtne glavce
Lučke v travici prižgane,
dvignejo se nad poljane.
Kadar jih v roko vlovišprstkov si ne osmodiš.

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: HEIDI MONTAG.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Pavlič Lana, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj
2. nagrada: Vilma Mavrič Krisper, N.H.M. 23, 8290 Sevnica
3. nagrada: Metod Papež, Dolenji Boštanj 61, 8294 Boštanj
Nagrade za mesec JULIJ
1. nagrada: dve dnevni vstopnici za bazen Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: napihljiva žoga, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
4. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
5. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.7.2016 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Jagoda
				

Ni bilo pravilnih rešitev

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj - foto Bojan Kostevc).
Kako se imenuje kraj na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Stavba na naslovnici se imenuje Vrtnarjeva vila.
Izžrebanec:
Maksimiljan Markošek, Vranje 7, 8290 Sevnica

Oglasi

Evergreen d.o.o.

vsak
petek in soboto
na
kmečki tržnici
v
Sevnici

Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

C� e ste pravi gurman in radi dobro jeste,
si vzemite č as in nas obiš čite!

robert.slemensek@siol.net

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

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

2

novi model
JUPITER

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

do 32,85 %
popusta za model DIAMANT

že od
13,23 € / m2

Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...
Strešna okna
Izolacije

UGODNO

Gips plošèe,
podkonstrukcijski
profili
julij 2016
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Košnja na Lisci

sobota, 9. julij 2016, od 16. uri

Košnja na tradicionalni način, tržnica domače obrti in lokalno pridelane hrane, kulturno-zabavni program
informacije: KŠTD Razbor pod Lisco (www.razbor.si; tel.: 041 254 217 - Matej)

BREZPL
AČNO
ZAVAR
OVANJ
E MED
POČITN
ICAMI!

Otroška igra je nedolžna.

Razen, kadar ni.

NLB Vita Nezgoda
Zavarovanje, ki ga ne potrebujete. Razen, kadar ga.
Poskrbite za svoje otroke s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja. Če zavarovanje sklenete v juniju
ali juliju 2016, bodo brezplačno zavarovani do 31. avgusta 2016.

www.nlbvita.si
Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana.
Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica. NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote.

080 87 98

