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Intervju

Mili Majcen
Gospa odprtega srca in iskrenih prijaznih besed
5. Kaj pa Mlade žurerke, kako vidite
sodelovanje v tej zanimivi in prepoznavni
skupini?
Z Mladimi žurerkami, kot najbrž že veste,
smo še lani zelo uspešno nastopale v
oddaji Slovenija ima talent, tako da smo
se uvrstile kar v finale. Z veseljem sem
v tej živahni plesni skupini sodelovala
polna tri leta, dokler mi je dopuščalo
zdravje. Prestala sem namreč zahtevno
srčno operacijo in se počasi, a vztrajno
postavljam na noge.
6. Od vas veje neverjetna pozitivna
energija. Od kod jo zajemate in kako ste
lahko vedno tako prijazni, nasmejani,
polni volje do življenja …?
Svojo energijo gotovo zajemam iz narave
– prav posebno energijo mi dajejo breze.
Na splošno pa obožujem naravo, živali in
ljudi, prav vse ljudi.
7. Kaj bi svetovali našim bralcem?
Vsem ljudem polagam na srce, naj
bodo strpni drug do drugega in naj se
spoštujejo ter se imajo radi. Predvsem
pa prijazen nasmeh vsakega človeka
spravi v dobro voljo. Vsak posameznik bi
se moral, kadar mu zmanjka energije oz.
ima črne misli, oditi v naravo, ki nam daje
moč. Pomembno je, da si pripravljamo
čaj, ne premočnega okusa in ga spijemo
v miru, z dobrimi mislimi.

1. Kako bi se predstavili našim bralcem?

4. V vaši hiši je tudi zelo lep muzejček opreme
Mili, zahvaljujem se vam za vaš čas in te misli.
bivanja v zgodovini. Kje ste dobili te izdelke in
Želim vam še veliko lepega v življenju, predvsem
Rodila sem se v slikoviti vasici pod Bohorjem v kakšna je njihova zgodba?
pa zdravja in sreče v krogu družine in prijateljev.
Gornjem Leskovcu v družini s štirimi otroki, dvema
S svojim poslanstvom bogatite občino Sevnica in
sestrama in enim bratom. Po končani osnovni Ti izdelki večinoma izhajajo iz mojega rojstnega
hvala vam za to.
šoli sem obiskovala srednjo šolo na Gorenjskem kraja oz. okolice, kjer živimo. Zbirati sem jih začela
in se nato kmalu poročila v Sevnico ter imela tri že pred 30 leti. To sem si želela vse življenje, da bi
Pogovarjala se je: Darja Lazar
otroke.
zanamcem pokazala, kako so živeli v starih časih.
2. Kdaj in zakaj ste se začeli ukvarjati z
zeliščarstvom?
Že kot otrok sem rada nabirala zelišča skupaj z vso
družino zaradi vsakodnevne uporabe zdravilnih
rastlin v kuhinji, pri pripravi hrane in čajev. Tudi
ko sem živela v mestu, sem se zelo rada vračala
domov na podeželje in tam nabirala zelišča. Po
upokojitvi, pred približno 15 leti, so se mi uresničile
življenjske sanje, saj sva se z možem preselila
sem na zapuščeno kmetijo na Jeperjek, kjer je
zame raj. Tu, po gozdu in neokrnjenih zapuščenih
travnikih namreč raste zelo veliko različnih zelišč
in zdravilnih rastlin.
3. Kot vem, ste tudi zelo spretna z rokami,
izdelujete čudovite izdelke, kot so
Prti in prtički. Kdo vas je naučil teh veščin?
Prej sem se ukvarjala z vezenjem, česar me
je naučila že moja mama, pozneje sem delala
gobeline, zdaj na kuhinjske prtiče vezem motive, ki
se na koncu spremenijo v unikatne slike.
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Življenje je postalo nepredvidljivo. Ritem je
hitrejši, hitimo čeprav včasih ne vemo, kam
in zakaj. Hitimo, ker hitijo drugi, ker se to od
nas pričakuje, ker nas k temu priganja želja po
doseganju ciljev. Ovire, ki jih ob tem srečujemo
bolj ali manj uspešno, preskočimo. Ob tem pa
se velikokrat pozabimo vprašati, ali smo kakor
koli prizadeli sočloveka ali mu celo naredili
škodo. In pozabimo tudi razmisliti, ali je korak,
ki smo ga naredili, res pravi. Pa ne zato, da ne
bi dosegli cilja, temveč zato, ker je bilo to za
nas, za našega bližnjega, ali pa za nekoga, ki
nam stoji ob strani in hodi z nami po tej poti,
prevelika obremenitev in odrekanje, ali pa je bila
narejena prevelika škoda.
Cilj je mogoče doseči različno. Res pa je, da ni

vsaka pot vedno najkrajša. Je pa lahko pot, ki
omogoča veliko več zadovoljstva, ki nas vrne
v čas brezskrbnosti in daje zavedanje, da je
mogoče marsikaj narediti drugače. Naša
skrb je skrb za človeštvo, za blagostanje ljudi,
za delitev dobrega in zmanjševanje slabega.
Ni čudno, da poti mladega človeka velikokrat
vodijo po napačni poti, saj vidijo naš boj, boj,
ko želimo doseči vsaj delček tistega, kar imajo
veliki. Pa je to prava pot? Ni vedno vsega konec,
dobrega in slabega? Ob sodelovanju, poslušanju
in spoštovanju drugega smo lahko uspešnejši in
lahko dajemo boljši zgled. Postanimo vzorniki,
tudi če samo v nekem manjšem dejanju ali
vedenju. Tudi mozaik je zgrajen iz delčkov.
		
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, 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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si; telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide avgusta 2011, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
12. 7. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Podeljene pohvale
najuspešnejšim
učenkam in učencem

Dogodek je bil zelo dobro obiskan.
(Foto: Ljubo Motore)

Slovesno ob otvoritvi
najsodobnejšega vrtca v
občini
S slovesnim odprtjem novega vrtca Ciciban
Sevnica, ki je v začetku junija v prostore vrtca
privabilo množico obiskovalcev, je bila namenu
uradno predana več kot tri milijone evrov vredna
investicija, namenjena zdajšnjim in prihodnjim
rodovom naših najmlajših. Ob tej priložnosti so v
vrtcu Ciciban Sevnica pripravili kulturni program,
v katerem so se predstavili otroci iz različnih
oddelkov vrtca z vzgojiteljicami. Slovensko himno
je zapela mlada pevka, domačinka Kaja Pavlič,
za slavnostno vzdušje pred začetkom same
prireditve pa so poskrbeli glasbeniki Kulturnega
društva Godba Sevnica in mažorete Društva Trg
Sevnica. Otvoritve se je udeležil in zbrane nagovoril
slavnostni govornik, minister za šolstvo in šport
dr. Igor Lukšič, ki si je po uradnem delu prireditve v
družbi župana Srečka Ocvirka in ravnateljice vrtca
Ciciban Sevnica Vlaste Fele ogledal prostore tega
najsodobnejšega vrtca v občini.

Zanj je bilo prelomno leto 2008, ko je Občina
pridobila vso potrebno dokumentacijo ter po
dolgotrajnih postopkih z Ministrstvom za šolstvo
in šport sklenila pogodbo o sofinanciranju v
skupnem znesku 1.125.284 evrov, izvedla javno
naročilo ter adaptacijo in dozidavo vrtca Ciciban
zaupala podjetju Gradis d. d. iz Celja. Zaradi težav
v gradbeništvu je to podjetje počasi ugašalo in
Občino po nenehnih zahtevah za spoštovanje
izvedbenih rokov 23. marca lani le obvestilo, da
pogodbenih obveznosti pri izgradnji vrtca ne bo
moglo izpolniti. Občina je takšen izid pričakovala,
zato je takoj pričela s postopki za nadaljevanje
gradnje in jih v skladu z Zakonom o javnem
naročanju tudi uspešno zaključila. Z 21. aprilom
2010 je vodenje investicije prevzelo gradbeno
podjetje Slemenšek d. o. o. iz Raven na Koroškem,
ki je bilo dotlej v vlogi podizvajalca.
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Skupinska fotografija učencev in ravnateljev z
županom Srečkom Ocvirkom. (Foto: Ljubo Motore)

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

Župan Srečko Ocvirk, ravnateljica vrtca Ciciban
Sevnica Vlasta Fele in minister dr. Igor Lukšič ob
prerezu otvoritvenega traku. (Foto: Ljubo Motore)

V prvi fazi, ki je uporabno dovoljenje pridobila
avgusta lani, je bilo zgrajenih sedem igralnic in
upravni prostori, nadaljevanje gradnje druge
faze pa se je pričelo z rušenjem preostalega
dela starega montažnega vrtca. Z dokončanjem
del druge faze je vrtec dobil skupno 14 igralnic,
športno igralnico ter več večnamenskih skupnih
prostorov in je danes najsodobnejši vrtec v občini.
Vseh 14 igralnic ima tudi neposreden izhod na
prostorno teraso. Svetli in barvno usklajeni
prostori, moderna oprema in urejena okolica z
različnimi igrali, ki jo bodo v jeseni dopolnila še novo
zasajena drevesa in grmovnice, našim najmlajšim
nudijo prijazno in varno bivanje.

Otroci so s svojimi nastopi pričarali prijetno in
praznično vzdušje. (Foto: Ljubo Motore)

»Za otroke se vedno znova trudimo ustvarjati
varno, zdravo in spodbudno okolje, zato sem še
toliko bolj vesel naše skupne nove pridobitve.
Nov, 14-oddelčni vrtec Ciciban je za mesto
Sevnica in celotno občino izjemnega pomena. Je
tisto najboljše, kar lahko poleg dobrih vzgojiteljev
ponudimo našim otrokom na poti do prvih
samostojnih korakov v svet,« je v svojem govoru
povedal župan Srečko Ocvirk in poudaril, kako
pomembno je dobro sodelovanje države, občine
in predstavnikov gospodarstva, kar dokazuje tudi
nov vrtec.

Župan Srečko Ocvirk je po tradiciji na sprejem
povabil najuspešnejše učenke in učence osnovnih
šol sevniške občine – OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ
Milana Majcna Šentjanž, OŠ Blanca, OŠ Boštanj,
OŠ Ane Gale Sevnica in OŠ Sava Kladnika Sevnica
– ter Glasbene šole Sevnica. Na prireditvi s
kulturnim programom, ki so ga oblikovali učenci
OŠ Sava Kladnika Sevnica, je pohvalo in knjižno
nagrado prejelo skupno 34 učencev, trije pa so bili
predlagani tako s strani osnovne kot tudi glasbene
šole.

Pogled v eno izmed igralnic vrtca.
(Foto: Ljubo Motore)

Za sekundarno kanalizacijo v
Sevnici in Boštanju skoraj
1,5 milijona evropskih sredstev
Občina Sevnica je s strani Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko prejela pozitiven sklep za
sofinanciranje operacije Sekundarna kanalizacija
v Sevnici in Boštanju. Navedeni projekt bo delno
sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, in sicer v višini 1.492.174 evrov oziroma
85 odstotkov upravičenih stroškov. Projekt
zajema rekonstrukcijo 3.070 metrov mešanih
kanalizacijskih vodov ter izgradnjo 3.426 metrov
fekalnih kanalizacijskih vodov in 1.779 metrov
meteornih kanalizacijskih vodov. Za prečrpavanje
odpadnih vod je predvidena izgradnja dveh črpališč.
Začetek projekta je načrtovan v letu 2012.

Občinske strani, po občini

Otvoritev pločnikov na
Dolnjem Brezovem
23. junija je bila namenu uradno predana uspešno
zaključena investicija Pločniki s spremljevalno
infrastrukturo v naselju Dolnje Brezovo. V sklopu
projekta je bilo na dolžini 400 metrov izvedenih
več infrastrukturnih ureditev, in sicer pločnik,
javna razsvetljava, fekalna kanalizacija, elektrokabelska kanalizacija ter rekonstrukcija ceste
skupaj z odvodnjavanjem in preplastitvijo na celotni
širini vozišča.

Tekmovanje Kaj veš o prometu Jubilejna,
25. Šinjekadija na Logu

V torek, 24. maja, je naša občina skupaj s Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Sevnica organizirala že 43. občinsko tekmovanje V soboto, 11. junija, je bila na Logu jubilejna, 25.
z imenom Kaj veš o prometu za osnovnošolce šinjekadija. V oceno so prinesli rekordnih 24
sevniške občine. Tekmovalci iz OŠ Sava Kladnika vzorcev.
Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Milana Majcna Šentjanž,
OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Boštanj so se pomerili
v znanju cestnoprometnih predpisov, vožnji na
prometni cesti v Sevnici in poligonu.
Skupinsko se je najbolje uvrstila OŠ Krmelj, druga je
bila OŠ Milana Majcna Šentjanž in tretja OŠ Blanca.
Posamezno so bili najboljši trije: Vid Jerovšek iz OŠ
Milana Majcna Šentjanž ter Tim Vidmar in Timotej
Gruden, oba učenca OŠ Krmelj.

V sklopu kulturnega programa, ki so ga popestrili
mažorete iz Sevnice, pevska skupina Loški jurijevci,
harmonikar Primož Lisec in kvintet Boštanjski
Od prvouvrščenih sta se Vid Jerovšek in Tim prijatelji, so razglasili tudi rezultate. Prvo mesto je
Vidmar udeležila 20. državnega tekmovanja Kaj zasedel Matjaž Močan, drugo Silvo Janc in tretje
Foto: Občina Sevnica
veš o prometu, ki je bilo v soboto, 28. maja, na Tone Drobež, drugi so bili četrti.
OŠ Sostro v Ljubljani. Oba sta pokazala odlično
Naselje je tako bogatejše za investicijo, ki bo znanje. Od 54 tekmovalcev je Vid Jerovšek osvojil
pripomogla k večji varnosti v cestnem prometu drugo mesto, Tim Vidmar pa sedmo.
in učinkovitejšemu odvajanju odpadnih voda.
Uradnemu delu otvoritve, ki sta jo organizirala
Občina Sevnica in krajani Dolnjega Brezovega,
je sledilo še družabno srečanje z glasbenim
programom.
Mentorica Manja Hren in
tekmovalec Vid Jerovšek

6. redna seja
Občinskega sveta
Občine Sevnica
15. junija je na Gradu Sevnica potekala 6. redna
seja Občinskega sveta Občine Sevnica. Svetniki
so sprejeli Poslovno poročilo Javnega podjetja
Plinovod Sevnica za leto 2010 ter se seznanili s
poslovnim in finančnim načrtom tega podjetja za
leto 2011. Seznanili so se z Letnim programom
dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica
za leto 2011 ter sprejeli Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti,
urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanosti v
občini Sevnica.
Sprejeli so oceno izvajanja občinskega programa
varnosti Občine Sevnica s strani Medobčinskega
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Krško, Radeče in Sevnica ter predlagali, naj se pri
pripravi tovrstnega poročila z namenom celovitosti
podatkov v bodoče vključi tudi podatke policije
s področja izvajanja varnosti. Po skrajšanem
postopku je občinski svet sprejel Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del
območja Obrtne cone Krmelj, v drugi obravnavi pa
še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine
Sevnica.

Mentor Boštjan Repovž in
tekmovalec Tim Vidmar

Gradivo za objavo uredila in pripravila
Občina Sevnica

Godba Sevnica in
mažorete Društva Trg Sevnica
v Goriških brdih
Člani Kulturnega društva Godba Sevnica in
mažorete Društva Trg Sevnica so se 11. junija
udeležili kulturno-turistične prireditve Praznik
češenj 2011 v Goriških brdih. Godbenice in
godbeniki so na tradicionalnem briškem dogodku,
ki je bil letos v treh koncih tedna, od 27. maja do
12. junija, nastopili že četrto leto zapored, tokrat
prvič v družbi sevniških mažoret. S skupnim
nastopom so bili prijetna popestritev dogajanja na
trgu mesta Dobovo, glavnem prizorišču prireditve
Praznik češenj.

O poteku in nadaljnjem razvoju loških šinjekadij je
spregovorila Zlata Pavlovič. Povedala je, da se je
zgodba začela spontano pred 25 leti v vinogradu
Milana Lisca na Golem vrhu, kjer sta že pokojna
Stanko Imperl in Jože Jazbec ugotavljala, kdo
ima boljši šinjek. In potem so bile šinjekadije vse
do leta 1996 v zidanicah na Orlah, naslednjo leto
pa je bila prvič organizirana pred večnamenskim
domom na Logu, saj se je vsako leto povečevalo
število tekmovalcev in obiskovalcev. Zabava je bila
ob pokušini odličnih šinjkov, dobri glasbi in cvičku z
Orel, ki ga je letos ponudil Darko Erjavec, postregli
pa so tudi s specialiteto loških gospodinj – pražen
krompir s čemažem.
Organizatorjem je za lep jubilej čestital Stane
Krnc, predsednik Društva salamarjev Sevnice, in
poudaril, da takšnega jubileja Ložanom nihče ne
more vzeti, so prvi in edini.

Brane Knez

Besedilo in fotografiji: KD Godba Sevnica

Svetniki so se med drugimi točkami dnevnega reda
seznanili tudi z izdanimi smernicami za pripravo
Državnega prostorskega načrta za daljnovod
2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, ki jih
podpirajo in želijo biti v nadaljevanju seznanjeni z
nadaljnjimi postopki.

www.obcina-sevnica.si
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Dvajset let
Aktiva kmečkih žena Tržišče

Aktiv kmečkih žena Zabukovje
praznoval 20 let delovanja

Začelo se je s tekmovanjem kmetic v hitri košnji,
ki si ga je zamislila Ida Stušek, vitalna, družabna,
sposobna in pridna kmečka žena. Izpeljala ga je s
pomočjo sosed, ki so po »tekmi« vse pogostile s
prigrizkom.

Aktiv kmečkih žena Zabukovje je praznoval 20.
obletnico delovanja. Seveda smo bile zveste
svojemu poslanstvu in smo bile na ta praznik še
posebno delavne. Želele smo pokazati radodarnost
kmečkih žena, ki za vsakega gosta poskrbijo s
hrano, pijačo in svojo dobro voljo. Pri tem so nam
z veseljem pomagale članice iz sedmih sosednih
aktivov, ki so kuhale enolončnice. Naše članice
so pripravile golaž in vse smo razdelile med
obiskovalce. Na mizah je bilo veliko peciva in kruha,
ki so ga spekle naše gospodinje, ter kozjega sira, ki
nam ga je podaril Doberšek iz Kozjerejske zadruge
Bohor. Razveselile smo se tudi obiska članic aktiva
Svetega Antona in njihovega darila.

Beseda je dala besedo, rojevale so se ideje in
začelo se je druženje približno 15 žensk, ki so
si hotele malo drugače zapolniti vsakodnevni
enolični urnik. Najprej so se zbrale za skupni
izlet, ogled, izobraževanje ali praznovanje brez
»uradne« registracije, le zaradi želje po druženju,
učenju, svobodi, petju, plesu, smehu. Seveda
jih je družbena skupnost opazila in si »obliznila«
prste ob možnostih, ki so se pokazale. Začele
so sodelovati na vseh krajevnih prireditvah,
postregle so z odličnim pecivom in kruhom.
Čedalje bolj so postajale sestavni del življenja v
krajevni skupnosti. S hvaležnostjo se spominjajo
dolgoletnega pokojnega predsednika KS Tržišče
Marjana Jamška, ki jih je ves čas spodbujal in V kulturnem delu prireditve je zaplesala folklorna
skupina iz Razborja ter zapela skupina Rosa iz
podpiral njihovo delo.
Zabukovja. Na odru sta naš aktiv predstavili še
predsednica Marijana Romih in Slavica Grobelnik.
Jože Baumkirher, predsednik KS, in župan Srečko
Ocvirk sta podarila priznanje in se zahvalila za
naše delo. Program je povezovala Vesna Bevc.
Po podelitvi priznanj dolgoletnim članicam smo
se prepustili zabavi. Za to je odlično poskrbel
ansambel Mladi korenjaki ter nas razveseljeval do
jutranjih ur.

Sledil je blagoslov vozila, ki ga je opravil domači
gospod župnik cerkve sv. Lenarta. Upajmo, da
nas bo naše novo vozilo vodilo srečno in uspešno
po strmih hribovskih poteh. Zavedamo se
trenutkov nepredvidenih naravnih nesreč, ki v hipu

ogrozijo imetja in varnost ljudi. Z usposobljenimi
gasilci in novim vozilom smo pripravljeni na klic NA
POMOČ.

Verjamemo, da je naša prireditev pustila lepe
spomine mnogim ljudem. Veselica z ansamblom
Dori je trajala do jutranjih ur. Ob tej priložnosti se
še enkrat zahvaljujemo botru novega vozila, GZ
Sevnica, občini Sevnica, KS Zabukovje in vsem
donatorjem ter krajanom za finančna sredstva in
prostovoljno delo.

Članici PGD Zabukovje:
Darja Pačnik, Andreja Trefalt

Srečanje starejših v Boštanju
Pred 25 leti je bila Ida Stušek predsednica
Društva kmetic Sevnica, leta 1991 pa se je
društvo preimenovalo v Aktiv kmečkih žena;
takrat je nastal tudi Aktiv kmečkih žena Tržišče.
Vodenje aktiva, v katerem je približno 70 članic,
je lani prevzela neutrudna in vsestranska Karlinca
Golob. Zdaj vsako leto širijo svoje dejavnosti, so
prepoznavne in nepogrešljive na vseh prireditvah
v KS Tržišče. Veliko časa namenjajo izobraževanju.
V sklopu evropskih programov Izzivi podeželja
so izkoristile možnost splošnega izobraževanja
v komunikaciji, računalništvu, varovanju zdravja
in okolja. Organizirale so kuharske in pekovske
delavnice, obiskale društvo Ajda in se seznanile z
naravno vzgojo rastlin.
Za uspešno delo pa niso dovolj le sredstva iz
članarine, potrebujejo tudi donatorje. Pri tem jim
že pomaga KS Tržišče. Veliko delavnic kuhanja
je bilo v prostorih gostišč v Tržišču, gostili so jih
tržiški gasilci, s predavanji in delavnicami, kadar
ne potrebujejo kuhinje, pa gostujejo v prostorih
OŠ Tržišče. Ob svoji obletnici so pripravile članice
razstavo Jejmo zdravo – zdravje gre skozi želodec.
Ogledalo si jo je okrog 400 obiskovalcev, eno
uro so ji namenili tudi šolarji. Vesele so, da se
čedalje bolj zavedamo pomena dobre zdrave
hrane, in hvaležne pomoči številnih krajanov, ki
so si vzeli čas in na razstavo pripeljali dragoceno
orodje, pohištvo, ročna dela. V takšnem okolju
je lepo delati. In ni pomota, da sta aktiv in njena
predsednica Karlinca ob 20. obletnici delovanja
dobila vrsto priznanj.

Alenka Knez
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Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj je v
nedeljo, 12. junija, v dvorani v Boštanju pripravila
družabno srečanje starejših krajanov. Zbralo se
jih je skoraj 90. Prireditev je vodila Jelka Bec.
Nastopili so Boštanjski prijatelji in s svojimi glasovi
in ubranim petjem navdušili navzoče. Zbrane sta
pozdravila predsednica KORK Boštanj Nežika
Članice AKŽ Zabukovje smo zelo vesele, da je Novšak in predsednik KS Jože Udovč. Pozdrav in
prireditev kljub slabemu vremenu lepo uspela. blagoslov je vsem namenil tudi domači župnik Fonzi
Še enkrat se zahvaljujemo vsem donatorjem,
pokroviteljem in vsem, ki ste nam pomagali
pripraviti čudovito praznovanje.

Nada Simončič

Z novim gasilskim vozilom v
Zabukovju na pomoč!
Junijsko soboto se je v Zabukovje usmerilo veliko
število gasilskih vozil sosednjih društev v počastitev
prevzema novo nabavljenega gasilskega vozila WV
Transporter 4x4.
S praporji gasilskih društev in njihovih članov,
smo pospremili novo gasilsko vozilo po poti od
večnamenskega doma proti gasilskemu domu.
Po uvodnem pozdravu predsednika Gasilskega
društva Zabukovje Tineta Kinka je bilo iz besed
predsednika GZ Sevnica gospoda Zvoneta
Košmerla in župana Srečka Ocvirka razbrati, da
je izredno pohvalno, da nam je uspelo s skupnimi
močmi nabaviti novo vozilo.

Žibert. Za prijetno ozračje in zabavo je poskrbel
harmonikar Brane Žibert. Pogostitev so zaupali
Gostišču Dolinšek. Sadje je velikodušno prispevalo
podjetje Kivi šop iz Sevnice.
Aktivisti KORK Boštanj so pripravili srečelov.
Posebno pozornost so namenili tudi vsem
jubilantom, ki letos praznujejo 80, 85 ali 90 let.
Srečanje je bilo za vse prijetno in je kar prehitro
minilo.

Monika Novšak

Oglasi
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ArtEko Šentjanž 2011

Slovenija, moja dežela

V Šentjanžu je prvič od srede, 8., do petka, 10.
junija, potekal projekt, ki smo ga poimenovali
ArtEko Šentjanž 2011. Glavna organizatorja
sta bila Turistično društvo Šentjanž in Ekološka
kmetija Repovž, v dogajanje pa se je finančno in
organizacijsko vključila tudi Turistična zveza občine
Sevnica. Rdeča nit je bilo tridnevno srečanje osmih
slikarjev, ki so se družili in ustvarjali v naših krajih.
Vodja slikarjev in tista, ki je z nasveti in pomočjo pri
organizaciji precej pripomogla k izpeljavi dogajanja,

Se še spominjate, kako zavzeto in s ponosom
smo pred več kot 20 leti gledali znameniti spot in
poslušali Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Njegovi
snovalci so v Slovencih prebudili nacionalni ponos.
Naša ljuba mala domovina se je osamosvojila,
postala država in mi smo še vedno njeni ljudje. Ob
vsej evforiji praznovanja 20. obletnice naše države
se mi zdi, da smo naš nacionalni ponos skrili v
najbolj skrite kotičke našega srca. Morda je za
takšne razmere res lahko več vzrokov in ponavadi
se radi izgovarjamo na recesijo ali finančno stisko
ljudi. Toda, ali je to res? Mislim, da bi morali najprej
poiskati vzroke pri sebi. Kakšen je moj odnos do
soljudi, do slovenskega jezika, svojega okolja, do
družbeno koristnega in odgovornega dela? Ali
imam doma slovensko zastavo? Ali jo izobesim ob
državnih praznikih? Odgovori na takšna vprašanja
so težki, toda edina prava pot je, da resnici
pogledamo v oči in se spremenimo. Domovina je
ogledalo njenih prebivalcev in zanjo je pomemben
vsak posameznik. Mi državljani Slovenije smo
tisti, ki moramo narediti premik v miselnosti. Mi
moramo spoštovati in ljubiti domovino, da jo bodo
spoštovali tudi drugi.

Foto: Grega Repovž

je bila slikarka Jerca Šantej iz Sevnice. Med
ustvarjalci je bila tudi sokrajanka Elena Sigmund,
ki se vedno rada vključi v dogajanje v Šentjanžu, v
našem koncu pa so ustvarjali še Bojan Sumrak iz
Radeč, Marija Mojca Vilar iz Domžal, Jože Šubic
iz Maribora, Niko Ribič iz Maribora, Zdravko
Dolinšek iz Radencev in Denny Ferlinc s Svete Ane
v Slovenskih Goricah. V neokrnjeni naravi, kjer
navdih po njihovih besedah ne more izostati, so
ustvarili čudovita dela, ki si jih bo mogoče prvič
ogledati v Šentjanžu, 1. oktobra letos, v sklopu
Šentjanške tržnice in Bučarijade 2011, lahko pa
jih boste tudi kupili.
Tri dni kulture v Šentjanžu smo podkrepili s
sredinim predavanjem okoljevarstvenika in
publicista Antona Komata o ekologiji in porabniški
neumnosti v današnjem času. Med zanimivim
predavanjem nas je pozval, naj odpremo oči in
se takoj začnemo zavedati, v kako lepem in še
neokrnjenem okolju živimo, saj bo lahko jutri že
prepozno. Nihče, ki se je udeležil srečanja z njim,
ni ostal ravnodušen. Komat je pri nas gostoval kar

Slovenija ima čudovite gore in morje, prelepe
gozdove, travnike in reke ter pridne ljudi. Bodimo
ponosni na svojo domovino in prihodnost bo že
zaradi tega svetlejša.

Milena Mastnak

10. tekmovanje v
nabadanju klobas

Vabljeni na 60. letnico
PGD Veliki Cirnik in
XV. Gasilske igre brez meja
Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Cirnik obstaja
že od leta 1951, da je društvo zelo aktivno je
razvidno iz dosežkov in različnih prireditev, ki
ponašajo ime društva in kraja ter tudi ime KS
Šentjanž daleč naokrog.

Šestdeseto obletnico društva bomo obeležili
na novem velikem prireditvenem prostoru ob
obnovljenim gasilskim domom in povečano
večnamensko sobo, ki sprejme do 100 oseb.
Vse to se bo dogajalo 16. julija 2011, od 15.
ure dalje, na XV. Gasilskih igrah brez meja, pri
gasilskem domu na Velikem Cirniku.
Uradna slovesnost bo ob 18. uri ob razglasitvi
rezultatov. Naprej bo poleg družabnih iger,
bogatega srečelova, dobre hrane in pijače, skrbel
za dobro razpoloženje ansambel Veseli Dolenjci.
Vljudno vabljeni tudi vsi krajani krajevne skupnosti
Šentjanž.
				
Na pomoč!

Zdravko Remar, PGD Veliki Cirnik

Vsako nedeljo v juliju
pričetek 10.7 ob 10. uri

V sklopu praznovanj občine Šentrupert je v Dragi
pri Šentrupertu potekalo že 10. tekmovanje
konjenikov v nabadanju klobas. Pomerilo se je
kar 21 konjenikov, med njimi tudi člana Krekove
konjenice Boštjan Krmelj in Aleksander Blas.
Ta je na koncu osvojil peto mesto s kastratom
Brendiyem. Drugi konjeniki smo glasno navijali za
naša tekmovalca, saj smo vsakega uspeha našega
konjenika veseli.

kmečki turizem Žnidaršič
Hudo Brezje

Brigita Blas
tri dni. S skupino učencev naše osnovne šole je šel
tudi na sprehod v gozd in jim tam izredno zanimivo
razkrival naravne pojave in življenje v naravi. Na
cilju jih je posnela televizijska ekipa. Komat pravi,
da se bo k nam gotovo še vrnil. V goste pa smo
v sodelovanju s Turistično zvezo občine Sevnica
povabili tudi Aleksandro Veble. Predstavila nam je
svojo življenjsko zgodbo iz treh do zdaj izdanih knjig.
Njene slike so nam z njeno velikansko življenjsko
energijo pripeljale delček Libanona in daljnih
Havajev tudi v Šentjanž. Na sklepnem srečanju
slikarskih treh dni smo si bili edini, da smo preživeli
nepozabno druženje in da se prihodnje leto, če ne
prej, zagotovo spet srečamo z novimi zamislimi. K
vsemu lepemu so precej pripomogli tudi krajani,
ki jih je bilo zares veliko na večernih srečanjih, nad
katerimi so bili navdušeni.
Petra Majcen
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Skupinsko nabiranje gob,
spoznavanje vrst gob,
razstava gob,
pokušina gobjih jedi ...
Info in prijave: 041 500 968

Turizem, TZOS

NAMIG ZA PREMIK

Mogočna bukev izjemnih
dimenzij pod vasjo Dolnje
Impolje nad dolino Javorje
Ruparjeva bukev

Kolesarske poti
po sevniškem območju
Opis turistično-kolesarske poti na
Pokojnik
Kolesarska pot poteka po Posavskem hribovju
na levem bregu Save. Kolesariti začnemo pri
Okrepčevalnici Trim na Blanci. Ob žuborenju
Čanjskega potoka se s kolesom peljemo skozi
Čanje in mimo zaselka Loke do Bizeljsko-Sremiške
vinske ceste. Spustimo se v dolino Vranjskega
potoka in navzgor do vasi Vranje. Mimo Vranja je
nekoč potekala tudi rimska cesta. Oddahnemo si
lahko pri cerkvi sv. Štefana iz 17. st. Kažipoti nas
peljejo do tretje table za Ajdovski gradec. Po 70
metrih, pri kvadratni tabli, pustimo kolesa in jih

Srečanje turističnih društev
objezerskih krajev Slovenije
Turistična zveza Slovenije je v soboto, 21. maja,
organizirala 16. srečanje TD objezerskih krajev.
Predstavniki Turistične zveze občine Sevnica in
zavoda KŠTM Sevnica smo se skupaj s predstavniki
občine Radeče udeležili tega dogodka.
Gostitelji, Turistično društvo Kanal ob Soči, so
organizirali ogled treh tematskih poti, in sicer
vodne, kulturne in gozdne. Trije člani sevniške
ekipe smo se odločili za ogled vodne poti. Spoznali
smo, da ima občina Kanal ob Soči v Sloveniji največ
hidroelektrarn. Ogledali smo si prvo črpalno
hidroelektrarno v naši državi. Pot smo začeli
s sprehodom okoli zgornjega akumulacijskega
jezera na Kanalskem Vrhu, ki leži na nadmorski
višini 630 metrov. Ob vožnji po Banjški planoti
smo videli redko poseljeno območje, ki je od Kanala
oddaljen več kot 15 kilometrov, tam pa so šola,

Podvrh iz Trnovca

zaklenemo. Do arheološkega parka je 10 minut
zmerne hoje. Ajdovski gradec velja za enega
največjih starokrščanskih naselbin na področju
Alp in Podonavja. Naselbino z dvema cerkvama
je obdajalo obzidje z obrambnimi zidovi. V hišah
so našli številne predmete, ki pričajo o navadah
iz 5. in 6. stoletja. Pot nadaljujemo do Turistične
kmetije Klenovšek-Grobelnik, kjer se okrepčate in
nadaljujete pot skozi gozdove do Zabukovja, kjer
nam pogled seže v dolino Sevnične. Osrednji del
vasi s cerkvijo sv. Lenarta leži na slemenu. Skozi
zaselka Pokojnik in Pokojni Vrh se povzpnemo mimo
cerkve sv. Marije na razgledni kopasti vrh Pokojnik.
Na njem je včasih stala cerkev. Po legendi so jo
na Marijino željo podrli in postavili nekoliko nižje,
kjer stoji še zdaj. Po Mrzli dolini se ob globokem
Stranjskem potoku spustimo skozi Stranje do
Ložic. Tam lahko pokukamo na pokopališče ob
sv. Ahacu. Pred Gorenjim Leskovcem zavijemo
levo mimo peskokopa, kjer vidimo cerkev sv.
Antona. V Cirju se lahko ustavimo ob obori. Ob
Ložiškem potoku se spustimo skozi Poklek in
pod Gračko goro zavijemo levo do Selc. Na koncu
Selc zavijemo desno, mimo kužnega znamenja
do Izletniške Kmetije Roštohar. Kmetija je znana
po predelavi suhomesnatih izdelkov, ki jih lahko
tudi poizkusimo. Skozi zaselek Ravne se mimo
vinogradov povzpnemo do Bizeljsko-Sremiške
vinske ceste in se takoj začnemo spuščati proti
Presladolu. Po spokojni dolini Presladolskega
potoka se pripeljemo v Rožno. Ob ribniku sredi
vasi se lahko ustavimo in pokramljamo s prijaznimi
domačini. V dolini Save zavijemo levo in se mimo
cerkve sv. Kancijana vrnemo na Blanco.

Vir: Turistično-kolesarski vodnik
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

trgovine, zdravstveni dom in preostale potrebne
institucije, ponuja pa sen nam tudi čudovit pogled
na bližnje hribe in gore. Po prihodu v dolino smo
videli še spodnje akumulacijsko jezero Ajba na
višini 120 metrov nad morjem in strojnico v Avčah,
v kateri je agregat z močjo 185 megavatov.
Vsi skupaj smo se po ogledu poti zbrali na prostoru
za kampiranje ob Soči. Začela sta se kulturni
program in slovesno zlivanje voda v skupno posodo
iz vseh sodelujočih območij. Sevnica je prispevala
vodo iz Tržiškega pritoka reke Mirne. Prelila jo
je Cvetka Jazbec, predsednica TZOS. Na vrsti
so bili družabne igre, medsebojno spoznavanje
sodelujočih in izmenjava mnenj.

Ime izhaja od lastnikov tega gozda, je najdebelejša
bukev v osrčju Dolenjskega gričevja. Do nje pridete
tako, da greste od ribnika v Lokah po glavni cesti
proti vasi Dolnje Impolje (vas spada pod Krajevno
skupnost Primož v občini Sevnica), ko se nad dolino
Javorje na desni strani konča gozd, zavijete na levo
in hodite 200 metrov ob robu gozda, nato krenete
še 50 metrov navzdol v gozd. Tam zagledate to
m o g o č n o
drevo, ki je
najdebelejša
b u k e v
Posavskega
območja.
V
prsni
višini
meri 487 cm
obsega ali 155
cm
premera
in
se
dokaj
nizko razveji v
šest
debelih
vrhov. Gre za
izjemnost glede
na razsežnost
d r e v e s a .
Kadar pridemo do nje, začutimo njeno izjemno
mogočnost. Ima tudi zanimivo obliko, saj se dokaj
nizko, približno v višini treh metrov razveji in ima
šest debelih posameznih vrhov.
Bukev je zelo dobro ohranjena, je namreč zdravo
drevo brez bolezni in ni zaraščeno. V njeni bližini
najdemo še nekaj starejših ohranjenih dreves,
preostalo je nekajletni podmladek. Ohranjenost
gre predpisati predvsem temu, da je to posebnost
tega območja, kar je ljudem še posebno v ponos. Je
redkost na Posavskem območju in je to tukajšnja
najdebelejša in najmogočnejša bukev.
Sicer o Ruparjevi bukvi ni znanih legend ali različnih
zgodb, vendar ljudje glede na razvejenost drevesa
na šest debelih vrhov predvidevajo, da so to
drevesa, ki so se v preteklosti zarasla skupaj in
skupaj nadaljujejo rast.

Povzetek vira Seminarske naloge Maje Mlakar,
Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

grajske.novice@kstm.si
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Razstava najlepših fotografij
fotografskega natečaja
Znamenitosti občine Sevnica
Sevniško grajsko poletje je v četrtek, 16. junija, spet
zažarelo in osvetlilo prostore Mosconove galerije
na sevniškem gradu. Tam so odprli fotografsko
razstavo Judith Zgonec in Vinka Šeška kot sklepni

Ljudska pesem na Blanci
Srečanje ljudskih pevcev in godcev sevniške
občine z naslovom Skupaj se znajdemo mi je
letos postreglo s kar 13 skupinami. Nastopili so
ljudski pevci Blanca, Ženski pevski zbor Azalea iz
Boštanja, Ljudske pevke Razbor, Ljudski pevci z
Vrhka pri Tržišču, Pevska ženska skupina Lokvanj,
Ljudski pevci Prijatelji iz DU Sevnica, Ljudski pevci
Boštanj, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi,
Pevska skupina Rosa iz Zabukovja, Ljudski pevci
in ljudske pevke iz folklorne skupine DU Razbor,
Ljudske pevke s Telč in Fantje s Preske.

del fotografskega natečaja Znamenitosti občine
Sevnica, s katerim je KŠTM Sevnica maja in junija
lani povabil fotografe k sodelovanju. Ocenjevalna
komisija je določila zmagovalca natečaja – Judith
Zgonec iz Boštanja in Vinka Šeška iz Sevnice. Oba
sta strastna ljubitelja narave in fotografije, zaradi
prepleta obeh strasti pa nastajajo vsebinsko
dovršene fotografije, ki ujamejo edinstven
trenutek, del narave, krajine in etnološke dediščine
ter njihove podrobnosti, ki jih lahko zasluti le oko
mojstra fotografije. Večer so s pesmijo požlahtnili
možje vokalnega kvinteta Boštanjski prijatelji in
številne pesmi predstavili tudi po uradnem delu
prireditve med obiskovalci v Grajski vinoteki.

Letni koncert
Okteta Jurij Dalmatin
V petek, 17. junija, je Oktet Jurij Dalmatin, pod
vodstvom umetniške vodje profesorice Marjete
Sojar, v sevniški župnijski cerkvi sv. Nikolaja izvedel
letni koncert. V goste je povabil vokalno skupino
Vilinke, ki jo vodi profesorica Martina Prevejšek.
Oktet, pomlajen z mladimi pevci, nastopilo jih je
kar enajst, je v prvem delu zelo suvereno izvedel
zahteven program skladb slovenskih skladateljev:
Leskovarja, Premrla, Srebotnjaka ter Lovrenčiča
in požel dolg, močan aplavz hvaležnega občinstva.
Pred drugim delom koncerta se je kot gost
predstavila Vokalna skupina Vilinke. Nadvse
prepričljiv nastop zlitih dekliških glasov, ob čudoviti
spremljavi Anje Derstvenšek na citrah in Tineta
Beca na klavirju, je navdušil publiko.

V zadnjem delu koncerta so pevci okteta sklenili
nastop s pesmimi, ki so resnično marsikomu,
zaradi prepričljivega muziciranja, segle do srca.
Navdušenim obiskovalcem so fantje odpeli še kar
štiri dodatke. Koncert je z izbranimi besedami
zelo lepo povezovala moderatorka Mojca Sešlar
iz Sevnice. Pred zadnjo »Kaj bi te vprašal«, ki je
oktetova prva pesem iz davnega leta 1964, je
sledilo slovo od dolgoletnega baritonista, solista
in organizatorja okteta Jožeta Novaka, ki je po
37. letih z nastopom na koncertu, sklenil svojo
uspešno pevsko pot v oktetu. Za ganljivo slovo od
pevcev in občinstva z občuteno izbranimi besedami
moderatorke, sta pesem »Kaj bi te vprašal«
družno v solističnem delu z dolgoletnim pevcem
zapela tudi oba mlada solista Jure Klenovšek in
Marjan Hribar.
Lahko zapišemo, da je bil to koncert izjemno
ubranih in občuteno izraženih skladb vseh
nastopajočih, na katerem so resnično uživali
ljubitelji lepega, kvalitetnega petja v akustični
sevniški cerkvi. In prav zaradi čara lepot izraženih
pesmi, čustveno obarvanih trenutkov spoštovanja
in slovesa, bo ostal v lepem spominu!

Foto: Judith Zgonec

JSKD in ZKD Sevnica

Foto: Vinko Šeško

Z najboljšimi fotografijami fotografskega natečaja
je KŠTM Sevnica že okrasil promocijski turistični
katalog, katalog turistične ponudbe izletov in
turistični film o Sevnici. Na KŠTM Sevnica si
tudi v prihodnje želimo obojestransko uspešno
sodelovanje z zunanjimi sodelavci občani, ki jih
bomo radi povabili k soustvarjanju naših skupnih
projektov.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica
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Skupine pevk in pevcev so predstavile raznovrsten
program in tako je petkovo srečanje minilo v
zabavnem ozračju. Za ohranjanje ljudske tradicije
se torej ne gre bati, pesem in glasba pa bosta
vedno ostala tista, ki bosta družila ljudi.
Strokovna spremljevalka revije je bila dr. Urša
Šivic. Program je povezoval Vili Zupančič.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Sevnica

www.grad-sevnica.com

Kultura

Uspela 7. Likovna kolonija
Krmelj 2011

Sevniško grajsko poletje 2011

Letos smo 27. in 28. maja v Krmelju že sedmič
organizirali likovno kolonijo in ustvarjali pod
strokovnim vodstvom likovnega pedagoga Toneta
Zgonca. Medtem ko je bila v prvih likovnih kolonijah
material za oblikovanje kovina za izdelavo skulptur
in v zadnjih treh kolonijah les za oblikovanje reliefov
smo tokrat povabili ljubiteljske slikarje, ki so
ustvarjali z barvami na papir in platno. Motive smo
poiskali v Krmelju in okolici. Udeleženci likovne
kolonije so bili poleg domačinov gosti iz Ljubljane,
Novega mesta, Sevnice, Radeč, Mirne, Stične in
Domžal, skupaj 20. Ustvarjali smo v prijetnem
ozračju, ni nas zmotilo deževno vreme, saj smo se
nanj pripravili.

Udeležencem smo predstavili naš kraj in si skupaj
ogledali naravne lepote. Delavnica je potekala na
galeriji telovadnice Osnove šole Krmelj. Slike bomo
razstavili ob prazniku KS Krmelj, 22. oktobra.
Organizator kolonije je bilo Delavsko- kulturno in
športno društvo Svoboda Krmelj.

Ana Hočevar

Foto: Ljubo Motore

Julij 11
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 2.7.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: 07/81-61-070

sobota, 2.7.,
ob 21.00

Final destination

za hladilnico Blanca

Org.: Društvo PRO;
Info.: Grega, 031/355-255

nedelja, 3.7.,
ob 14.00

Kmečki praznik v Tržišču

Tržišče na Dolenjskem

Org.: Društvo podeželske mladine Tržišče;
Info.: Mojca Simeonov, 031/745-806

od ponedeljka, 4.7.
do petka, 8.7.,
9.00 – 14.00

Poletne »igre brez meja« za osnovnošolce

igrišče pred
Večnamenskim domom
Zabukovje

Org.: Družinski center Sevnica,
Info: Melita, 031/899-674

ponedeljek, 4.7.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica;
Info.: 07/81-65-070, 041/319-556

ponedeljek, 4.7.,
16.00 - 18.00

Prodaja zelenjave in sadja (ekološka pridelava)

sedež Društva za biološkoDruštvo Ajda Posavje;
dinamično gospodarjenje Org.:
Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532
Ajda Posavje, Žigrski vrh 8a

torek, 5.7.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica;
Info.: 07/81-65-070 041/319-556

torek, 5.7.,
ob 11.00

Kviz DA/NE za mladostnike od 14 do 18 let

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

četrtek, 7.7.,
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2011:
Likovna razstava članov Likovno kulturnega društva Mavrica
iz Novega mesta

Grad Sevnica, Mosconova
galerija

Org.: LKD Mavrica in KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 051/680-289

četrtek, 7.7.,
ob 21.00

Utrip stoletja – izobraževalni filmski dogodki

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

sobota, 9.7.,
ob 17.00

Državno tekmovanje v vlečenju vrvi in vrtna veselica
z ansamblom Florjani

pred kulturno mladinskim
domom Lukovec

Org.: Športno društvo Gamsi;
Info.: Anton Kolman, 041/328-169

sobota, 9.7.,
ob 17.00

Praznik krajevnega praznika KS Blanca:
Otvoritev javne razsvetljave Blanca

Blanca

Org.: KS Blanca; Info.: Jože Županc,
031/301-219

sobota, 9.7.,
ob 18.00

Samostojni koncert KD Blanški vinogradniki

Blanca

Org.: KD Godba Blanški vinogradniki;
Info.: Peter, 041/645-795

sobota, 9.7.,
ob 19.00

Podelitev pokalov športnikom,
ki bodo odigrali tekme za pokal KS Blanca

Blanca

sobota, 9.7.,
ob 20.00

Tradicionalna vrtna veselica na Blanci

pred Kulturnim domom
Blanca

Org.: PGD Blanca;
Info.: Herman, 031/325-841

nedelja, 10.7.,
10.00 - 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE:
Srednjeveški dan

park Grad Sevnica

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

nedelja, 10.7.,
ob 10.00

Skupinsko nabiranje gob, spoznavanje vrst gob, razstava gob,
pokušina gobjih jedi

kmečki turizem Žnidaršič,
Hudo Brezje

Org.: Kmečki turizem Žnidaršič;
Info.: 041/500-968

nedelja, 10.7.,
ob 16.00

Telška žetev

pri GD na Telčah

Org.: KŠD Telče,
Info.: Zvonka Mrgole, 041/240-407

od ponedeljka, 11.7.
do četrtka 14.7.,
9.00 - 13.30

Chams camp Sevnica Športne igre, ročne delavnice, utrjevanje
angleškega jezika (za otroke od 8. do 9. razreda)

Sevnica

Info.: Sergej, 041/233-306

od ponedeljka, 11.7.
do petka 15.7.,
9.00 - 14.00

Poletne »igre brez meja« za osnovnošolce

igrišče pri OŠ Loka pri
Zidanem Mostu

Org.: Družinski center Sevnica,
Info: Melita, 031/899-674

torek, 12.7.,
ob 11.00

Kviz DA/NE za mladostnike od 14 do 18 let

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

četrtek, 14.7.,
ob 21.00

Utrip stoletja – izobraževalni filmski dogodki

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

sobota, 16.7.,
ob 15.00

XV. Gasilske igre brez meja ob 15.00 in 60. letnica PGD Veliki
Cirnik ob 18.00, igra ansambel Veseli Dolenjci

Gasilsli dom na Velikem
Cirniku

Org.: PGD Veliki Cirnik;
Info.: Zdravko, 051 680 287

nedelja, 17.7.,
ob 10.00

Skupinsko nabiranje gob, spoznavanje vrst gob, razstava gob,
pokušina gobjih jedi

kmečki turizem Žnidaršič,
Hudo Brezje

Org.: Kmečki turizem Žnidaršič;
Info.: 041/500-968

ponedeljek, 18.7.,
ob 16.00

Tečaj CPP za vse kategorije

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

ponedeljek, 18.7.,
16.00 - 18.00

Prodaja zelenjave in sadja (ekološka pridelava)

sedež Društva za biološko
Društvo Ajda Posavje;
dinamično gospodarjenje Org.:
Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532
Ajda Posavje, Žigrski vrh 8a

torek, 19.7.,
ob 11.00

Kviz DA/NE za mladostnike od 14 do 18 let

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

četrtek, 21.7.,
ob 21.00

Utrip stoletja – izobraževalni filmski dogodki

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

sobota, 23.7.,
ob 20.00

Velika vrtna veselica

pri GD na Telčah

Org.: PGD Telče;
Info.: Robert Mlakar, 031/739-892

nedelja, 24.7.,
ob 10.00

Skupinsko nabiranje gob, spoznavanje vrst gob, razstava gob,
pokušina gobjih jedi

kmečki turizem Žnidaršič,
Hudo Brezje

Org.: Kmečki turizem Žnidaršič;
Info.: 041/500-968

od ponedeljka, 25.7.
do petka, 29.7.,
ob 8.00

Počitnikovanje za osnovnošolce in mlade

Trstenik (Gorenjska)

Org.: Družinski center Sevnica,
Info: Melita, 031/899-674

torek, 26.7.,
do 11.00

Kviz DA/NE za mladostnike od 14 do 18 let

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

četrtek, 28.7.,
ob 21.00

Utrip stoletja – izobraževalni filmski dogodki

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 30.7.,
ob 10.00

Dirka starih vozil oldtajmerjev za Pokal Malkovca 10.00 – trening;
13.00 – dirka

LC Tržišče – Malkovec

Org.: Klub ljubiteljev starih vozil Mirenske
doline - Hrast Tržišče;
Info.: Toni Janežič, 031/329-620

sobota, 30.7.,
ob 19.00

Gasilska veselica z Ansamblom Novi spomini

Športni park Tržišče

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

nedelja, 31.7.,
ob 10.00

Skupinsko nabiranje gob, spoznavanje vrst gob, razstava gob,
pokušina gobjih jedi

kmečki turizem
Žnidaršič, Hudo Brezje

Org.: Kmečki turizem Žnidaršič;
Info.: 041/500-968

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite na:

grajske.novice@kstm.si

Program aktivnosti v MC Sevnica- julij 2011
petek

Mladinski turnir v ročnem nogometu ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

2.

sobota

Proste aktivnosti

od 16 - 20 ure

4.

ponedeljek

Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

5.

torek

Kviz DA/NE - Za mladostnike do 12 - 16 let

od 11 - 14 ure

6.

sreda

Družabne igre za najmlajše ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

7.

četrtek

Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16.00 uri,
Utrip stoletja: Filmski maraton ob 20.30 uri

od 10 - 15 ure

8.

petek

Proste aktivnosti

od 10 - 15 ure

9.

sobota

Turnir v igranju Enke ob 16.00 uri

od 10 - 15 ure

11.

ponedeljek

Družabne igre za najmlajše ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

12.

torek

Kviz DA/NE - Za mladostnike do 12 - 16 let

od 11 - 14 ure

13.

sreda

Turnir v namiznem tenisu 11.00 uri

od 10 - 15 ure

14.

četrtek

Utrip stoletja: Filmski maraton ob 20.30 uri

od 21.00 0.30 ure

15.

petek

Proste aktivnosti

od 10 - 15 ure

16.

sobota

Mladinski turnir v ročnem nogometu ob 16.00 uri

od 16 - 20 ure

18.

ponedeljek

Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

S POMOÈJO: Ministrstva za kulturo RS,
Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS
in Obèine Sevnica

PREDSTAVLJA
Središèe ustvarjanja, napredka in kulture

Društva K.N.O.F.

19.

torek

Kviz DA/NE - Za mladostnike do 12 - 16 let

od 11 - 14 ure

20.

sreda

Družabne igre za najmlajše ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

21.

četrtek

Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16.00 uri,
Filmski maraton ob 20.30 uri

od 21.00 0.30 ure

22.

petek

Proste aktivnosti

od 10 - 15 ure

23.

sobota

Turnir v igranju Enke ob 16.00 uri

od 16 - 20 ure

25.

ponedeljek

Mladinski turnir v ročnem nogometu ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

26.

torek

Kviz DA/NE - Za mladostnike do 12 - 16 let

od 11 - 14 ure

27.

sreda

Družabne igre za najmlajše ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

28.

četrtek

Otroške delavnice na bazenu Sevnica ob 16.00 uri,
Filmski maraton ob 20.30 uri

od 10 - 15 ure

29.

petek

Mladinski turnir v namiznem tenisu ob 11.00 uri

od 10 - 15 ure

mc.najem365@gmail.com

ter vabi na

DAN ODPRTIH VRAT,
ki bo v èetrtek, 21. julija 11, od 9h dalje
na naslovu Ob gozdu

11, Sevnica (pri bazenu)

KAJ SE BO DOGAJALO?

9.00: Prièetek nadaljevalnega raèunalniškega teèaja za odrasle
12.00: Uradna otvoritev SUNKa: projekcija filma o obnovi prostora, pogostitev,
predstavitev društva in èlanov, predstavitev programov
16.00: Prièetek krožka latinšèine
20.00: Filmski veèer

KJE JE SUNK?

ZA KOGA?

Vabljeni mladi in malo manj
mladi, ki vas zanima
raèunalništvo, video,
fotografija in drugi naèini
ustvarjanja ali izobraževanja.

BAZEN
SEVNICA

SKATE
PARK

ZELENICA

1.

VHOD

ÈE
IRIŠ

K
PAR
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Mladina, šolski zvonec

Predstavitev knjige avtorja
Igorja Omerze

Knap'n'fest obljublja največjo Pragozd –
zabavo v Posavju
naše največje bogastvo

V torek, 14. junija, je v Mladinskem centru Sevnica
svojo knjigo predstavil pisec in publicist Igor
Omerza. Knjiga z naslovom Od Belce do Velikovca
ali Kako sem vzljubil bombo je po besedah avtorja
dvojna knjiga, saj bi bila lahko prvi del knjige
Tragično življenje Janeza Topolška in drugi Koroška
v plamenih samostojni knjigi.
V prvem delu knjige sta opisana življenje in nasilna
smrt emigranta Janeza Topliška, ki je leta 1963
nameraval z orožjem odpraviti diktaturo v domovini
in tako vzpostaviti samostojno Slovenijo. V drugem
delu knjige avtor analizira 13 bombnih atentatov
na dvojezičnem Koroškem od leta 1972 do 1979,
osredotoči pa se predvsem na ponesrečeni
teroristični bombni atentat v Velikovcu, ki sta ga
po naročilu jugo-slovenskega režima septembra
1979 izpeljala Luka Vidmar in Marina Blaj.

Tradicionalni poletni festival glasbe, športa in
zabave Knap'n'fest obljublja nepozaben konec
tedna v osrčju Krmelja na Dolenjskem. Prizorišče
v objemu narave in ob lepem sončnem vremenu
daje vtis dopustovanja v najbolj norem kampu,
kjer obiskovalci zaradi nenehnega dogajanja ne
občutijo razlike med dnevom in nočjo.

Po zanimivi predstavitvi knjige, ki so jo spremljale
fotografije iz knjige, je bilo na vrsti druženje s
pogostitvijo, obiskovalci so si delili svoja mnenja z
avtorjem knjige, on pa jih je vsem, ki so jo kupili,
tudi podpisal.

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Dogaja se dogaja v MC Sevnica
V Mladinskem centru Sevnica se v teh poletnih
dneh dogaja marsikaj. Za popestritev dolgih
popoldanskih ur organiziramo vsak teden v MC
Sevnica mladinske turnirje v namiznem tenisu,
ročnem nogometu in igranju enke, najmlajši pa
si čas krajšajo tudi ob igranju različnih družabnih
iger. Vsi obiskovalci imajo možnost brezplačne
uporabe računalnikov in interneta, z veseljem
pa vam pomagamo tudi pri vprašanjih iz osnov
računalništva.
Med poletnimi počitnicami, od 1. julija do 31.
avgusta, bomo spremenili odpiralni čas. Mladinski
center bo odprt vsak dan od ponedeljka do petka,
od 10. do 15. ure in ob sobotah od 16. do 20. ure,
razen zadnje sobote v mesecu, nedelj in praznikov.
Julija in avgusta bomo vsak četrtek, ob 16. uri, na
bazenu Sevnica organizirali ustvarjalne delavnice
za otroke.
Veseli bomo vsakega konstruktivnega predloga,
zato vas vabimo, da se nam pridružite v
Mladinskem centru Sevnica ali pa nam zamisli
in predloge posredujete na elektronski naslov:
mc.najem365@gmail.com.
Veselimo se sodelovanja z vami!

Mojca in Marjana, KŠTM Sevnica
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Organizatorji obljubljajo odlično glasbeno zasedbo
za vse starosti in različne glasbene okuse, z
bogatimi programskimi vsebinami in brezplačnim
vstopom pa je poskrbljeno tudi za najmlajše.
Vrhunec festivala bo glasbena skupina Zabranjeno
pušenje iz Sarajeva, ki se je v vrh balkanske rokovske
glasbe uvrstila že v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, svoj status pa uspešno ohranja še v
vseh nekdanjih državah Jugoslavije. Na odru nas
bodo kot prava koncertna atrakcija razgreli tudi
najboljši slovenski panksi iz Zablujene generacije,
revolucionarni rokerji iz Nove Gorice Zaklonišče
prepeva, stari dobri Mambo Kingsi in gosti iz
sosednje Italije White Queen, ki veljajo za najboljši
Queen tribute bend, v slogu Freddyja Mercuryja in
drugih članov pa nas bodo zabavali v duhu večnih
uspešnic, kot so We are the champions in Show
must go on. Na glavnem odru bo nastopilo še nekaj
drugih slovenskih glasbenih izvajalcev v vzponu,
na festivalu pa bo z »odrom housa« poskrbljeno
tudi za vse ljubitelje elektronske glasbe. Festival
Knap'n'fest bo v dnevnih aktivnostih gostil številne
športnike, ki se bodo med sabo pomerili v košarki,
malem nogometu, tenisu, športnem ribolovu,
tekaškem krosu, paintballu in še nekaterih drugih
športnih panogah, tako da bodo aktivnosti tudi
tekmovalne.

Vstopnice za prireditev je po zelo ugodnih cenah
mogoče kupiti na vseh Eventimovih prodajnih
mestih po Sloveniji, preostale informacije pa
so vsem na voljo na uradnih spletnih straneh ali
Facebooku. Glede na to, kateri glasbeni gosti bodo
nastopili in kakšno zabavo obljubljajo organizatorji,
bo dovolj le informacija, da se 12. in 13. avgusta
vidimo v Krmelju na Dolenjskem.

Gašper Kostrevc,
Študentski klub Sevnica

Ob letu gozdov smo se na dan pred dnevom
Zemlje, sedmošolci z učiteljicama naravoslovja
Alenko Povšič in Tatjano Horjak z OŠ Sava Kladnika
iz Sevnice odpravili na ogled dveh znamenitih
pragozdov na Slovenskem. Pod okriljem Zavoda
za gozdove Slovenije – OE Sevnica in gospodom
Jožetom Prahom, ki je omogočil in organiziral
naravoslovni dan, smo obiskali Krakovski in
Kočevski pragozd.
V Kočevskih gozdovih smo poklepetali s poklicnim
lovskim čuvajem. Izvedeli smo mnogo zanimivega
in spoznali, da delo poklicnega lovskega čuvaja ni
enostavno. Najbolj se nam je vtisnila primerjava
njegovega dela z delom na veliki farmi živine, za
katero je potrebno vsakodnevna skrb, ne glede
na letni čas. Lovski čuvaj pa izvaja tudi odstrel
divjadi v skladu s predpisanim letnim načrtom
zavoda, spremlja in evidentira število divjadi ter
drugih prostoživečih živali. V kočevskih gozdovih
srečamo zelo veliko različnih gozdnih sesalcev,
med katerimi so nekatere zavarovane vrste v
Sloveniji. To so divja mačka, ris in volk. Ogledali pa
smo si tudi pravi medvedji brlog.
Kočevski gozdarji so nas poučili o pomenu
kočevskih pragozdov, ki jih je kar šest. Izvedeli
smo, da so ti pragozdovi prepuščeni naravnemu
razvoju, zato je v njih prepovedano sekanje,
pospravljanje odmrlih dreves, nabiranje gozdnih
plodov, sam vstop vanje in vznemirjanje živali.
Ustavili smo se še pri jelki – kraljici Roga.
Ob koncu dneva smo si ogledali še kočevski
muzej Šeškov dom in Rudniško jezero. To sta dve
znamenitosti, ki nam veliko povesta o zgodovini
Kočevske in samem razvoju kraja.
Dragi bralci, menimo, da smo se mi naučili še bolj
spoštovati naravo. Želimo si, da bi se vsi ljudje
pričeli zavestno vesti do gozdov, ker jih je na svetu
vedno manj. Imamo to srečo, da živimo v eni najbolj
gozdnatih držav na svetu. Zato oblikujmo spoštljiv
odnos do narave in živih bitij, ki v njej prebivajo ter
bodimo ponosni, da smo lahko njen del.

Za zaključek pa se želimo zahvaliti vsem, ki so nas
podučili o pomenu neokrnjene narave - pragozdu,
ki ga v mestu ne moremo začutiti in podoživeti.
Posebej se zahvaljujemo ZGS - OE Sevnica za
odlično celodnevno vodenje, ZGS - OE Brežice za
vodenje po močvirnem Krakovskem pragozdu,
ZGS - OE Kočevje za čudovito urico v Kočevskem
pragozdu in LPN Medved Kočevje za podoživetja
ob medvedjem brlogu. Posebna zahvala velja
gospodu Jožetu Prahu za celotno organizacijo in
čudovit dan ter prevozniku avtobusnega prevoza.

Sedmošolci OŠ Sava Kladnika Sevnica
Zapisala: Tatjana Horjak
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Sevniška valeta 2011

Valeta učencev OŠ Boštanj

Prvo leto v Comeniusu

Leta 2003 so prestopili šolski prag. Kot se
je pošalil Luka Stegne, eden izmed voditeljev,
prejemnik zlate Kladnikove značke, odličen učenec,
jim obesili rumene rutke, da bi vsi vedeli, da so
prvošolci. Počasi, a vztrajno so prehodili pot in jim
je tudi uspelo, da so lahko kdaj pa kdaj z izkaznico
stopili v trgovino čez cesto pri šoli.
Prireditev, ki so jo devetošolci pripravili z
mentorico Jožico Škrlec, je bila polna smeha,
plesa, petja, solza. Število (25) Kladnikovih značk,
zlatih, srebrnih in bronastih medalj, osvojenih na
tekmovanjih iz znanja, so kolikostni pokazatelji
odlične generacije. Kakovostni so kulturno
vedenje, socialna zrelost fantov in deklet, zaupanje
v institucijo, sodelovanje, prostovoljstvo in zdrava
mladost.

Najlepše je, če se rodiš lep, pameten in obdarjen
s tisoč talenti. Vendar to še ne pomeni sreče in
uspeha, saj si lahko pri tem omisliš še tisoč stvari,
ki te bodo vleke nazaj in ti onemogočale izkoriščanje
podarjenega. In to ni zadovoljstvo. To je samo, če
si sposoben rasti, se razvijati in se učiti. Učenje in
rast pa nikoli ne prideta kar sama. Vedno imamo
starše, učitelje, mentorje, ideale, ljudi, ki nas
navdušujejo in nam stojijo ob strani. In po tem, ko
si kaj dosegel, je treba tem ljudem preprosto reči
hvala. In to so storili učenci obeh devetih razredov
OŠ Boštanj v sredo, 15. junija, ko so skupaj z
razrednikoma pripravili pestro, zanimivo, zabavno
in lepo valeto v prostorih Kulturnega doma TVD
Partizan.

Pod vodstvom OŠ Tržišče sodeluje v sklopu
projekta Europe@the_stage šest osnovnih šol iz
šestih držav: Belgije, Latvije, Madžarske, Španije,
Češke in Slovenije. V prvem letu sodelovanja
smo se šole dobro seznanile z drugimi članicami
skupine. Spoznali smo tuje navade, pošiljali
božično-novoletne in velikonočne pakete, se
pogovarjali po videokonferenci in oblikovali
internetno stran projekta, kjer lahko vsi sodelujoči
spremljajo in komentirajo dejavnosti projekta v
šestih državah. Pripravili smo »spoznavni« kviz
in natečaj za najboljši logo našega projekta ter
ves čas povezovali otroke med sabo. Maskote
vseh držav so skupaj z učitelji in otroki potovale
po Evropi in obiskovale šole članice ter otrokom
prinašale darila in naloge, ki jih je bilo treba opraviti
v sklopu projekta.

Zdaj so jim odprte vse poti življenja in želimo jim,
Ravnateljica Jelka Slukan je svoj govor naslovila da bi vedno izbrali prave.
Slovo. Zahvalila se je staršem za sodelovanje z
Literarno-novinarski krožek, Levji delež projekta v prvem letu pomenita
željo, da bi bili pri vzgoji svojih otrok tudi v prihodnje
OŠ Boštanj oblikovanje in predstavitev tipičnega plesa svoje
uspešni.
države in učenje petih plesov iz drugih držav.
Erika Anzelc Intihar
Vsaka izmed držav projekta bo namreč predstavila
naučene plese vsem učencem, njihovim staršem
ter predstavnikom medijev in lokalne oblasti,
Maja smo na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica ki se bodo udeležili sklepne prireditve ob koncu
slavili izjemen uspeh naših učencev. Dobili šolskega leta.
smo državna prvaka Dejana Vintarja in Roka Vse aktivnosti smo dokumentirali in objavljali
Hočevarja. Po uspešnem nastopu na regijskem besedila, zvočne ali videozapise v lokalnih medijih
Skupaj z otroki drugega starostnega obdobja iz tekmovanju mladih tehnikov se je Dejan Vintar pod in na uradni strani projekta:
Vrtca pri Osnovni šoli Krmelj smo odšli na končni mentorstvom Gizele Škoda udeležil državnega http://europeatthestage.blogspot.com/.
izlet. Obiskali smo sevniški grad in tam so nas lepo tekmovanja mladih tehnikov OŠPP. Tekmovanje
sprejeli. Najprej smo si ogledali lutkovno predstavo je bilo v petek, 13. maja, na ljubljanski pedagoški
Sebastjan Hercigonja, OŠ Tržišče
Cesarsko jabolko. To je pripoved o avtohtoni sorti fakulteti. Dejan je v tehniki obdelava papirja
jabolk, sevniški voščenki.
premagal tekmece in osvojil zlato priznanje.

Zlati na OŠ Ane Gale

Dopoldne med
grajskimi zidovi

Rok Hočevar z zlato medaljo

Na področnem tekmovanju v atletiki za OŠPP so
se štirje učenci z odličnimi rezultati uvrstili na
državno tekmovanje v atletiki. Triinštirideseti finale
državnega prvenstva v atletiki za učence OŠPP je
bil v petek, 20. maja, v Murski Soboti. Mentor
Branko Teraž je bil lahko zadovoljen: devetošolec
Rok Hočevar je v teku na 1000 m dosegel čas 3,11
minute in postal državni prvak.

Na grajskem dvorišču smo se preizkusili v viteških
igrah, mečevanju, streljanju z lokom in podiranju
kegljev. Ker se s takšnimi igrami še nismo srečali,
smo najprej kar malo s strahom opazovali
inštruktorje, preoblečene v grajsko princeso,
viteza in Robina Hooda, nato smo pogumno
sodelovali tudi sami. Ker je baron Moscon izgubil
cekine, smo jih pomagali iskati. Tisti, ki so jih našli
največ, so bili za trud nagrajeni. Mlajša skupina
je v grajski delavnici izdelovala lutke. Izdelali so
skupinsko in jo poimenovali Špagetka ter jo odnesli
s seboj v vrtec. Vsak otrok je izdelal še svojo lutko
– duhca, ki jo je odnesel domov za spomin.
Dejan Vintar z zlatim priznanjem
Sprehodili smo se po grajskem parku in za konec
so nam na grajski terasi postregli še s slastnim Za odlične rezultate tekmovalcem in njihovim
sladoledom. Preživeli smo prečudovito dopoldne učiteljem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko
in se polni pravljičnih vtisov vrnili domov.
uspeha.

Marjanca Železnik

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Julij 11

15

Mladina, šolski zvonec

Sklepna prireditev
Vrtca Krmelj
V četrtek, 2. junija, smo imeli v Domu Svoboda
Krmelj sklepni prireditvi vrtca in projekta Z igro
do prvih turističnih korakov. Njegova vodja je
bila Ksenija Vene, otroci pa so si pridobili znanje
o gozdu in njihovih prebivalcih. O tem so likovno
ustvarjali in izdelali plakat skupine ter ga razstavili
na prireditvi. Za kakovostno izpeljavo projekta
smo otrokom pripravili majhno presenečenje –
nagradili smo jih z ogledom ekološke predstave
Eko pod smreko gledališča Ku-Kuc.

Slovenska lipa
Je naš slovenski ponos.
Je naša slovenska čast
in krasi vsako slovensko vas.
Sredi vasi se ponosno drži
in vse opozarja na to,
da tu Slovenija leži.
Spomladi nas z zelenjem okrasi,
poleti nam čaj za zimo podari,
jeseni se v pisano lepotico spremeni,
pozimi pa pokrita s snegom tiho do pomladi zaspi.
Še ponosnejša je,
če pred hišo stoji,
se tam baha
in vsem
sreče in
miru želi.
To je naša lipa,
naš ponos in naša čast,
ki zeleni in cveti
že stoletja
za vse nas.

Belinda
Preživljanje dopoldnevov v gozdu je otroke in tudi
nas vzgojiteljice napolnilo z novo močjo in energijo
za nadaljnje delo. Otroci so spoznali, da smo mi
tisti, ki smo odgovorni za čisto naravo, gozd. Le
tako bomo lahko v njem sprejemali njegove lepote
in ga doživljali kot prostor, kjer bomo še vedno
pripovedovali in poslušali pravljice o gozdnih
škratkih … Vsi smo del narave, mali in veliki.

Anja Luzar, Mateja Ručman

Kitariada starih bendov –
tradicionalno tudi letos!
Že petič po vrsti bomo pred Športnim domom
v Sevnici priredili tradicionalno srečanje starih
glasbenih skupin. Prireditev, ki smo jo poimenovali
KITARIADA STARIH BANDOV, bo tokrat prvič
potekala dva dni, 19. in 20. avgusta 2011 s
športnimi, z zabavnimi in z glasbenimi aktivnostmi
za mlade in manj mlade.
Prireditev je neke vrste nostalgično srečanje
glasbenikov in ljudi, ki so hodili na plese teh
starih ansamblov; obenem pa želimo mladim tudi
pokazati, kakšna glasbe se je poslušala pred 30
in več leti.
Prvi dan bodo nastopile mlajše rock skupine iz
celotne Slovenije. Skupine, ki so v večini delovale
pred letom 1980 in sedaj ne delujejo več pa bodo
nastopile kot vrhunec dogajanja naslednji dan, s
preigravanjem skladb iz »zlatih« 60., 70., 80. let.
Lahko vam izdamo, da bodo z nami legende, kot so
Slavko Ivančič, Lado Leskovar in skupine Čudežna
polja, Razpotje, Kitarzani, Samorastniki, Ribe,
Svit, Modre zvezde, Naša stvar, The young ones
ter mnogi drugi.
Veselimo se že igranja, plesanja in petja z vami v
ritmih stare glasbe.

Lea Kelemina, vodja projekta, K.N.O.F.

Poletje
Poleti vse ozeleni,
zacveti,
omamno diši
o ljubezni in poljubu,
po morju
po svežem gorskem jutru,
po zelenem in košatem gozdu,
kateri te vabi,
da ga obiščeš
in v njem uživaš.
Lahen poletni vetrič
te ponese
visoko med drevesne krošnje,
na bele oblake
sredi sinje modrega neba
v širne daljave,
nad neskončne planjave
po naši prelepi Sloveniji.
Poleti je vse
tako lepo …

Belinda

Črke
Črka .
Pika .
Vprašaj .
Čemu služi
vse
to?
Za mojo
novo
pesem .
Za dokaz ,
da še
živim
Zato ,
da se trudim
za boljšo
in lepšo
prihodnost ……
Zlate črke ,
pike
in
vprašaji.

Belinda
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Reševanje stenske poslikave v prezbiteriju Lutrovske kleti
Lutrovska klet pod gradom Sevnica se uvršča
med pomembnejše spomenike na naših tleh,
saj velja za enega redkih ohranjenih pričevalcev
protestantskega duha časa ob koncu 16. stoletja
na Slovenskem. Pritličje gospodarskega poslopja
je bilo namenjeno protestantskemu bogoslužju
in zasnovano kot sakralni prostor s polkupolo na
vzhodu. Vzhodni zaključek nekdanje luteranske
molilnice krasijo stenske poslikave, ki jih odlikujeta
visoka kakovost in izjemen ikonografski pomen, saj
vključujejo izbrane vsebinske poudarke nove vere.
Poslikava vključuje prizore Jezusovega rojstva,
Križanja in Polaganja v grob, upodobljeni so
apostoli, angeli, preroki, pametne in nespametne
device, obok pa zavzema prikaz Poslednje sodbe
s Kristusom sodnikom na temenu. Protestantske
ideje se izražajo skozi premišljeno ikonografsko
zasnovo in napise, med cvetlične ornamente na
slavoloku pa je umeščena tudi vrtnica, ki velja za
Lutrovo heraldično znamenje in je prepoznaven
simbol luteranstva. Oblikovno se poslikava
naslanja na italijansko slikarstvo prve polovice 16.
stoletja, čas mojstrov visoke renesanse (denimo
Michelangelo in Tizian), pri čemer je šlo verjetno
za naslon na grafične predloge. Tu je deloval za
slovenske razmere nadpovprečen slikar, katerega
identiteta ni znana, njegove upodobitve pa odlikuje
živost upodobljencev, portretna karakterizacija
ter obvladovanje perspektive in proporcev.

Vodja projekta Ajda Mladenovič predstavlja postopek
restavriranja priznanemu strokovnjaku Juergenu
Puerscheju iz Nemčije, zraven mag. Martina
Lesar Kikelj, vodja Oddelka za stensko slikarstvo na
Restavratorskem centru Slovenije.

V letu 2010 so se v Lutrovski kleti začela
obnovitvena dela, ki poleg restavriranja poslikave
zajemajo sanacijo celotnega objekta, ureditev
drenaže in odvodnjavanja ter vzpostavitev
ustrezne mikroklime v prostoru. Tako bodo
zagotovljeni ustrezni pogoji okolja, ki so potrebni za
nadaljnji obstoj stenske poslikave. Projekt obnove
se nadaljuje tudi v tem letu, ko dela potekajo med
poletnimi meseci.
Povod za konservatorsko-restavratorski poseg
je bilo izredno slabo stanje originalne poslikave,
ki je močno poškodovana in deloma uničena.
Ker je poslikava izvedena v nekoliko neobičajni
tehniki mastne tempere, pri kateri je bilo za
vezivo namaznih barv uporabljeno olje, je zaradi
neugodnih pogojev v prostoru z visoko vlago (ki
je bil nekaj časa v uporabi tudi kot kašča in vinska
klet ter dolgo nevzdrževan), hitro propadala.
Organske snovi v barvni plasti so zaplesnele,
zato je izredno barvita poslikava na mestih
posivela oziroma počrnela. V preteklosti so bili v
kleti že izvedeni obnovitveni posegi, prva obnova
oziroma dopolnitev poslikave datira že celo na
začetek 17. stoletja, o čemer priča tudi na oboku

odkrita letnica 1619. Prva dokumentirana dela
na slikariji so bila med leti 1911 in 1912, druga
restavratorska akcija pod vodstvom Zavoda za
spomeniško varstvo pa je potekala med letoma
1965 in 1973. Takrat je bila podrta predelna
stena, ki je bila postavljena ob spremembi
namembnosti prostora in je zamejevala kasneje
urejeno vinsko klet. Po zračenju kleti in znižanju
vlage so se pokazali temni madeži plesni na stenah,
ki so postopoma siveli in odpadali. Ker so zaradi
slabe vezivnosti odpadali tudi deli barvne plasti, so
nastajale večje in manjše vrzeli v poslikavi. Slike so
bile torej že popolne razvaline, vendar je Zavodu
uspelo z dolgotrajnim in zamudnim delom poiskati
najprimernejši način restavriranja, ki je vključeval
tudi sanacijo stavbe.

Prešla pomlad je v poletje
Razgrnila je pomlad,
lepote svoje v gozdove in doline,
v soju sonca polni nad
smo naužili se svežine.
So travniki čez noč ozeleneli,
polje, njivo brž vsak kmet je posejal,
še vrt ob hiši novo je dobil podobo,
težko pričakovan dež, gredice, lehe je zalil.
Prešla pomlad je končno v poletje,
je Vid že slastnih češenj sit,
se rožnika osulo je borovo cvetje,
a vonjave drobnih rožic, se še prelivajo čez senožet.
Obletavajo te rožice čmrlji in čebele,
le kako mamljivim vonjem bi se mogle upret?
Neutrudnice marljive polne so skrbi in dela,
zaloge hrane si hite za zimo priskrbet.
Iz širnega neba na nas neusmiljeno poletno sonce žge
v bazenu, morju mnogi se hlade,
so ljudi, ki jim vročina prija,
a se nekaj jih pred njo v hladno senco skrije.

detajl poslikave

Kljub temu propadanja stenskih slik v neprimernem
okolju ni bilo mogoče zaustaviti. Zaradi napada
mikroorganizmov in prisotnosti vlage nastajajo
poškodbe barvne plasti, ki se drobi in odpada s
podlage. Skozi steno prihajajo topne soli, ki na
površini kristalizirajo, poleg tega pa zaradi vlage
prepereva apneni omet, zaradi česar se je na
barvni plasti pojavila bela koprena, ki je težko
odstranljiva. Aktualna problematika restavriranja
stenskih slik vključuje tudi reševanje posledic
preteklih posegov (odstranjevanje postaranega
zaščitnega premaza ter izenačevanje retuširanih
površin, saj so barvne spremembe zaradi staranja
uporabljenih materialov danes moteče). V sklopu
tekočega projekta je bila v lanskem letu za večji del
poslikav določena in tudi izvedena metodologija
čiščenja in utrjevanja. Pri izbiri ustreznih postopkov
je izrednega pomena naslon na naravoslovne
in biokemične raziskave ter analize, izdelane na
osnovi odvzetih vzorcev barvne plasti in ometov,
izolacije in identifikacije gliv ter meritev vlage
in temperature ostenja in ozračja v prostoru. K
sodelovanju pri projektu so bili zaradi kompleksnega
reševanja povabljeni tudi strokovnjaki z različnih
področij ter restavratorji iz Italije. Restavratorski
posegi v letošnjem letu so tako usmerjeni v čiščenje
ohranitev originalne barvne plasti, v prihodnje pa
je predvideno barvno povezovanje in retuširanje
poslikave. Z načrtovanjem in izvedbo primernega
prezračevalnega sistema bo vzpostavljena tudi
ustrezna klimatizacija, ki bo omogočala zdrave
pogoje za obstoj stenskih slik.
Konservatorsko-restavratorski projekt se je začel
v letu 2010; investitorja sta Občina Sevnica in
Ministrstvo za kulturo RS; pristojna organizacija
ZVKDS, OE Celje, odgovorna konservatorka
Nataša Podkrižnik; izvajalec projekta je ZVKDS
Restavratorski center Slovenije, Poljanska 40,
Ljubljana.

Če bodo prek poletja nam naklonjeni bogovi
in narava z nami se preveč ne poigra,
še obešajo se raznovrstni nam darovi.
S sadnjem, žitom, grozdjem in ostalimi plodovi
nas popeljala bo v jesen obilna in bogata letina!

Zdravka Brečko

Jezikovni kotiček ~
» V julijski vročini «
Če bi kdo zapisal: »Danes je tretja juljijska nedelja,«
bi človek misli, da je odvečni »j« pač ušel stavcu
izpod prstov, saj se ime meseca glasi julij (ne: juljij),
pridevnik pa julijski (noč), julijsko (sonce). Da pa je
ponagajal le tiskarski škrat, si ne moremo misliti
ob naslednjih primerih iz našega časopisja:
»V času pribljiževanja Slovenije Evropski uniji …« in
»Knjiga pribljižuje slovensko besedno ustvarjalnost
sodobnemu bralcu širom Evrope …« - Primera
kažeta, da njun avtor ne ve, kako pišemo glagol
približevati in glagolnik približevanje. Če bi pomislil,
da so v tej besedni družini besede bližati, bližanje,
bližina, bližnji (sorodnik), bližji (kraj), bližnjica ipd.,
bi bil pravilno zapisal tudi besedi približevanje in
približuje.

Napačna je tudi zveza »širom Evrope«. Širom
ali široma pomeni (na) široko, zato ne zadostuje
samo zveza z imenom v drugem sklonu (Evrope,
Koroške, dežele, domovine, sveta), temveč
Foto: Rok Petančič rečemo: širom po Evropi, širom po Koroški, širom
po deželi, širom po domovini, širom po svetu.
Kljub restavriranju stenskih poslikav v Lutrovski - Podobno vežemo tudi obliko široma: široma po
kleti za organizirane skupine izvajamo vodene svetu.
oglede po dogovoru. Prosimo, da nas v primeru
Avtor teksta: France Vrbinc.
interesa pokličete na tel. 051 680 289 ali pišete
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
na e-pošto: gsevnica@gmail.com. KŠTM Sevnica
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Ajda Mladenovič, akad. rest., u.d.um.zgod.
Vodja projekta, Restavratorski center Slovenije
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16. Sevniški
kolesarski maraton

Plavalni tečaj na
Bazenu Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica je 29. maja 2011 Športna zveza Sevnica organizira plavalni tečaj za
organiziralo že 16. Sevniški kolesarski maraton. otroke, ki bo potekal na Bazenu Sevnica,
Maraton spada v akcijo »Slovenija kolesari«, v
okviru olimpijskega gibanja, ki spodbuja zdrav od ponedeljka, 4.7., do petka, 8.7.,
način življenja in rekreacijo.
za uro tečaja se bomo dogovorili ob prijavi.
Cena tečaja je 30 EUR na osebo.

35. državno tekmovanje
in srečanje modelarjev in
radioamaterjev osnovnih šol
Tekmovanje se je 4. junija odvijalo v Jabljah.
Učenca OŠ Sava Kladnika Sevnica, Tadej Tihole (2.
mesto) in Jure Zelič (4. mesto) sta ekipno osvojila
2. mesto.

Prijavite se na: 041 516 344, Matjaž

Rokometni turnir veteranov v
Krmelju

Maratona se je udeležilo 196 kolesarjev iz vse
Slovenije, od tega tudi veliko sevniških kolesarjev,
in sicer 34. Najštevilčnejša ekipa je prihajala iz
Kolesarskega društva Gorenje Ponikve, najstarejši
udeleženec je bil 81-letni Brežičan Danilo Pečnik, Vsako prvo soboto v juniju se v Krmelju srečajo
rokometni veterani in veteranke na tradicionalnem
najmlajša pa sta štela devet let.
turnirju. Tokrat se je pomerilo pet moških ekip in
Trasa velikega maratona (64 km) je potekala z štiri ženske.
Glavnega trga v Sevnici preko Tržišča, Mokronoga, V soparnem popoldnevu so prikazali še obilo
Zbur, Škocjana, Bučke in Studenca nazaj v spretnosti, neomajen športni duh je znova pokazal,
Sevnico, trasa malega, družinskega maratona da leta sploh niso najpomembnejša, saj smo bili
(32 km), pa do Tržišča in nazaj. Kolesarjem sta bili priča mnogim neverjetnim akcijam, številnim
na poti na voljo dve okrepčevalni postaji. V Tržišču obrambam vratarjev, najpomembnejše pa je
so za malico in pijačo poskrbele članice Aktiva dejstvo, da razen dveh manjših poškodb gležnja
kmečkih žena Tržišče, ki se vsako leto izkažejo z ni bilo nikakršnih težav, čeprav se je kot v dobrih
gostoljubnostjo in okusnimi domačimi dobrotami. starih časih igralo na zunanjem asfaltiranem
Vsi udeleženci so ob prihodu na cilj dobili simbolično igrišču. Zanos vseh sodelujočih se je nadaljeval
še pozno v noč pod okriljem glavnega pokrovitelja
spominsko nagrado in malico.
turnirja Primoža Berka. Tudi grozeči nevihtni
Na takšnih rekreativnih prireditvah kot je sevniški oblaki so se usmilili in zaobšli Krmelj, ki naslednje
kolesarski maraton je pomembno predvsem leto slavi 60 let ustanovitve rokometnega kluba.
olimpijsko načelo Važno je sodelovati, ne zmagati. Rezultati turnirja:
V Kolesarskem društvu Sevnica ocenjujemo, da je Moški: Krmelj - Radeče 15:12
Trebnje - Sevnica 9:7
izvedba prireditve odlično uspela, saj to potrjujejo
Krmelj - Ribnica 13:8
tudi številni pozitivni odzivi udeležencev. Društvo
Ribnica - Radeče 11:10
pa se že pripravlja na izvedbo 20. rekreativne
Za tretje mesto: Ribnica - Sevnica 12:11
(po sedemmetrovkah)
Za prvo mesto: Krmelj - Trebnje 12:10
Najboljši strelec na turnirju je bil Borut Papež
(Krmelj), najboljši igralec Borut Novak (Trebnje) in
najboljši vratar Tomaž Krajc (Ribnica).

Posamične uvrstitve: Tadej Tihole (2. mesto), Jure
Zelič (4.), Jan Vrtačnik (13.), David Zakšek (20.),
Andraž Strajnar (21.), Jernej Žuraj (23.), Gregor
Žvar (24.)

Jani Kuselj

Športno turistični vikend
2011 v Sevnici
Športna zveza Sevnica je s partnerji Turistično zvezo
občine Sevnica, KŠTM Sevnica in Občino Sevnica
pred Športnim domom pri Bazenu organizirala
športno turistično prireditev. Namen prireditve je
bil predstavitev športnih in turističnih dejavnosti v
občini Sevnica. Na področju športa so se odvijale
razne tekme v odbojki na mivki, nogometu, košarki
in šahu. Potekala je predstavitev borilnih veščin,
badmintona, plezanja po umetni steni, …
Turistična ponudba je bila predstavljena na lično
urejenih stojnicah, kjer so potekale degustacije
salam, sirov, kruha, izdelkov biodinamične
predelave ter ostale ponudbe. Otroci so ustvarjali
na ustvarjalnih delavnicah.
Na odru so se predstavili mladi talenti s petjem in
igranjem. Nastopajoči in udeleženci delavnic so bili
nagrajeni s knjižnimi nagradami.

Vsakdo, ki je sodeloval, je dobil promocijsko majčko
in kupon za brezplačen vstop na bazen. Prireditev
so popestrile tudi mažorete društva Trg Sevnica.
Na koncu sta podelila pokale podpredsednik Miro
Juntez in sekretar ŠZ Sevnica Matjaž Koritnik.

gorsko kolesarske dirke »Skok na Lisco 2011«, ki
bo v nedeljo, 28. avgusta 2011, s startom ob 10. Ženske: Ajdovščina - Sevnica 11:6
Duplje - Idrija 10:5
uri iz Glavnega trga v Sevnici.
Za tretje mesto: Sevnica - Idrija 5:4
Za prvo mesto: Ajdovščina - Duplje 9:4
Več informacij o maratonu in drugih aktivnostih
Kolesarskega društva Sevnica lahko najdete na Najboljša strelka je bila Lucija Herlec (Duplje),
najboljša igralka Ana Žigon (Ajdovščina) in najboljša Sobotno popoldne je minilo v športnem in
spletni strani društva www.kolesarstvo.org.
turističnem duhu.
vratarka Magda Gruden (Idrija).

Roman Strlekar

18

Julij 11

Dušan Močnik

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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Robert zmagovalec
Maratona treh src in
dvakratni državni prvak
V soboto, 21. maja, je v Radencih potekal 31.
Maraton treh src, ki je podrl vse dosedanje rekorde
po udeležbi, nastopilo je več kot 4.500 tekačev iz
16 držav. Na 10 km je absolutna zmaga pripadla
Sevničanu Robertu Lendaru, ki je suvereno
zmagal, saj je v zadnjem kilometru z močno
menjavo ritma pustil za seboj vso konkurenco
in premagal vseh 1.435 tekmovalcev, ki so tekli

na 10 km. Na 5,5 km dolgi progi je nastopil
Klemen Lendaro, ki je med 600 tekmovalci osvojil
absolutno 9. mesto. V petek, 26. maja, je v Tržiču
potekalo državno prvenstvo veteranov v cestnem
teku na 10.000 m in hkrati tek po ulicah Tržiča.
Robert je v teku na 10.000 m postal državni prvak
v kategoriji M40. Teka na 2.400 m se je udeležil
tudi Klemen Lendaro, ki je zasedel absolutno 2.
mesto, v kategoriji do 15 let pa je zmagal. V petek,
3. junija, je na Ptuju potekalo državno prvenstvo
za veterane v peteroboju in teku na 10.000 m na
stezi. Robert Lendaro je vodil vseh 25 krogov in
si s časom 34,25 pritekel absolutno zmago ter
postal državni prvak v kategoriji M40. Naslov
državne prvakinje si je pritekla tudi Vanja Lendaro
v kategoriji Ž35.

Vanja Lendaro

UKV ARG prvenstvo
V Krškem je 28. maja potekalo UKV ARG prvenstvo.
Iz Posavja sta se prvenstva udeležila radioklub iz
Sevnice in Krškega. Pri pionirjih je Blaž Hrvatin
(Krško) osvojil 4. mesto, Tadej Tihole (Sevnica) 5.
mesto. Pri ženskah sta Nina Radi (Sevnica) in Petra
Levičar (Krško) zasedli 2. mesto, Maja Marušič
(Krško) 3. mesto, Adrijana Moškon (Krško) 4.
mesto ter Maja Koštrun (Sevnica) 5. mesto.

Pri juniorjih je Bojan Jelič (Krško) zasedel 3. mesto.
Pri seniorjih je Klemen Mavsar (Krško) osvojil 2.
mesto ter Niki Žveglič (Sevnica) 4. Pri starejših
veteranih je Janezu Kuselj (Krško) zasedel 4. mesto.

Jani Kuselj

Strelci SD Marok
še naprej nizajo uspehe

Prvi Kešetov
šahovski memorial

Na državnem prvenstvu za študente in dijake so
22. maja v Ljubljani Marokovi strelci priborili tri
vrhunske uvrstitve. Anuša Kovačič je zmagala
med dijakinjami s 366 krogi v disciplini pištola, Blaž
Kunšek pa je s 565 krogi zmagal med študenti.
V kategoriji dijaki je Alen Mirtelj je s 525 krogi
zasedel 11. mesto.
Na mednarodni ravni je na turnirju, ki je potekal
v začetku junija v nemškem Suhlu, Klemen Juvan
s 572 krogi osvojil osmo mesto, kljub odličnemu
tretjem mestu v kvalifikacijah. Anuša Kovačič se
je s 366 krogi uvrstila v srednji del razpredelnice
in zasedla 22. mesto.

Krajevna skupnost Brestanica je v tehnični
izvedbi Šahovskega kluba Milana Majcna Sevnica
organizirala 7. junija Prvi memorialni šahovski
turnir v spomin na lani umrlega šahista Janka
Kešeta, člana ŠK Milana Majcna Sevnica, prej
člana ŠK Triglav Krško.
Hitropoteznega polzaprtega turnirja za šahiste
iz Posavja oz. za ožji krog odraslih šahistov v
sklopu prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti
Brestanica se je udeležilo 17 igralcev, ki so bili

Tekmovalci v žaru čim boljših potez
na 1. memorialu
Vesna Kelhar
na pripravah za nastop na policijskem prvenstvu.

V policijskem urjenju se je izkazala nekdanja članica
SD Marok, Vesna Kelhar, saj je s serijsko zračno
puško s 355 krogi osvojila tretje mesto.
Na regijskem prvenstvu v Ljubljani v streljanju z
malokalibrsko pištolo proste izbire na razdalji 50
m je Blaž Kunšek zasedel četrto, Danilo Petrin pa
peto mesto.

Mirko Ognjenovič

Tradicionalni Shotokan karate
turnir za osnovnošolce
Karate klub HYPO iz Sevnice in Karate klub Triglav
Krško sta v sodelovanju z Zvezo športnih društev
Sevnica ob počastitvi občinskega praznika Občine
Krško v soboto 11. junija 2011 organizirala 13.
tradicionalni karate turnir za osnovnošolce za
HYPO TRIGLAV POKAL 2011. Turnir je potekal
v športni dvorani Šolskega centra v Krškem,
osnovnošolci pa so se pomerili med seboj v
Shotokan katah posamezno. Razvrščeni so bili
v starostne skupine in po nivojih znanja (stopnji
pasu). Organizatorja sta v dvorano privabila kar
86 mladih tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije
in Avstrije, ki jih je ob otvoritvi tekmovanja
nagovoril predstavnik organizatorja, Jurij Orač.
Turnir je bil vzorno izpeljan, nastopi posameznikov
pa so potekali na treh boriščih. Nastopajoče
tekmovalce in tekmovalke je s tribun spodbujalo
številno občinstvo, še posebej pa starši otrok, ki
so se navduševali nad prikazano spretnostjo in
atraktivnostjo svojih nadebudnežev.
Nedvomno gre za uspešno izpeljavo turnirja
tudi zahvala dolgoletnima pokroviteljema obeh
klubov. Najboljši posamezniki po kategorijah
so od organizatorja prejeli medaljo in diplomo,
najboljšemu klubu pa je pripadal 13. Hypo Triglav
pokal 2011. Med najuspešnejšimi klubi so bili KK
Triglav Krško, ki je zbral 97 točk, drugo mesto je
osvojil KK Brežice, ki je zbralo 64 točk, tretje pa
DBV Dren iz Leskovca z 49 točkami, četrto mesto
je pripadlo KK Hypo iz Sevnice z 48 točkami,
peto KK Trebnje s 35 točkami, 6. mesto pa sta
si razdelila TSK Samurai iz Kopra in KU Koflach iz
Avstrije oba z osvojenimi 21 točkami.

predvsem ožji prijatelji spoštovanega Janka
Kešeta iz Posavja. Tekmovali so po švicarskem
sistemu na devet krogov in določenim časom 2 x
5 minut za oba tekmovalca v eni igri.
Končni vrstni red:
1. Zvonimir Meštrovič (IM) ŠK Triglav Krško 8,0 točk
2. Toni Kranjec ( I ) SD Hoče 6,5
3. Hilmija Ahmatovič ( I ) ŠK Triglav Krško 6,0
4. Bojan Smerdel ( I ) ŠK M. M. Sevnica 5,0
5. Franc Rozman ( II ) ŠK Brežice 5,0
6. Branko Urek ( II ) ŠK Dobova 5,0
7. Janez Blas ( II ) ŠK M. M. Sevnica 5,0
8. Ivan Gmajner ( I ) ŠK Triglav Krško 5,0
9. Martin Mirt ( II ) ŠK M. M. Sevnica 5,0
10. Ludvik Cvirn ( II ) ŠK M. M. Sevnica 5,0
Najboljši trije so prejeli ustrezne medalje,
mednarodni mojster Meštrovič pa še prehodni
pokal za leto dni.

Besedilo in foto: Janez Janko Blas

Atletski pokal Slovenije
Na Ptuju je bil 5. junija atletski pokal Slovenije za
U14 in U12. Med njimi se je nastopa udeležila tudi
Nika Glojnarič iz Sevnice. Svoj klub je zastopala v
sprintu na 60 m. V kvalifikacijah je izenačila svoj
osebni rekord in z rezultatom 8.68 zasedla drugo
mesto kvalifikacij in se tako uvrstila v finale. V
njem smo videli navdušujoči nastop, saj je Nika
z osebnim rekordom 8.63 med najmočnejšimi
tekmeci v Sloveniji zmagala.

Iztok Glojnarič

Jurij Orač, trener
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Utrip življenja

Dnevni center za starejše
v Sevnici
V prostorih dnevnega centra za starejše je bilo
tudi v preteklem mesecu zelo živahno. Upokojenci
so se vsak dan srečevali na različnih aktivnostih,
posebno aktivni sta bili skupini za ročna dela in
klekljarska skupina Bucike ter pohodna skupina,
ki se je v lepem številu med drugim podala tudi
na Leskovec (721 m), hribovsko vasico nad

Pohodniki na Leskovcu (721 m)

Šentjanžem. V tem mesecu smo končali tečaja
tujih jezikov in udeleženci tečaja nemščine smo
se odločili pridobljeno znanje preizkusiti kar čez
mejo, na prijetnem izletu v Gradcu. Na tečaju
angleščine smo obnovile naučeno že nekoliko
pozabljeno znanje tujega jezika še iz šolskih
klopi. Spoznavanje angleščine smo si pogosto
popestrile s sproščenimi »debatnimi odmori«,
tečaj pa končale s pohodom in skupnim druženjem
na Ajdovskem gradcu.
Poleti se bo srečevala pogovorna skupina,
skupina za ročna dela, občasno se bodo srečevale
klekljarice, načrtujemo tudi nabiranje zdravilnih
zelišč in izlet v hribe, vedno bo tudi priložnost za
klepet ob kavici. Center bo julija in avgusta odprt
od 7. do 15. ure. Vabljeni vsi upokojenci!

Besedilo in foto: Damjan Ganc

»Zdravo« sončenje
V času, ko že vrabci na vejah čivkajo, da je sonce
nevarno, da se mu nikakor ni v redu izpostavljati in
da nikakršna porjavelost ni zdrava, človek res ne
ve več, ali sploh še sme stopiti iz varnega zavetja
hiše oz. kako naj se opremi, kadar je to nujno
potrebno. Dejstvo je, da je zaščita pred sončnimi
žarki nujna, kadar ostanemo na soncu dlje časa,
saj lahko pretirano izpostavljanje soncu povzroči
poškodbe kože in oči, izzove alergijsko reakcijo,
oslabi imunski sistem ali pa poveča nevarnost za
nastanek kožnega raka. Vendar bodimo natančni.
Zapisane nevarnosti nam grozijo ob pretirani
izpostavljenosti soncu! In kako lahko preprečimo
oz. vsaj zmanjšamo negativne posledice pretirane
izpostavljenosti soncu?
• Izogibajmo se sončnim žarkom med 11. in 16.
uro.
• Svoj dopust preživljajmo raje v senci, če pa se že
izpostavljamo soncu, kožo pokrijmo z obleko svetle
barve, pokrivali, oči pa si zavarujmo s sončnimi
očali z ustreznim UV-filtrom.
• Pijmo dovolj tekočine.
• Uporabljajmo varovalne pripravke za sončenje.
Varovalni pripravki imajo glede na učinkovitost
in koncentracijo UV-filtrov različen zaščitni
faktor, ki nam pove, kolikokrat dlje smo lahko na
soncu v primerjavi z nezaščiteno kožo. Izbirajte
takšne pripravke, ki vsebujejo UVA- in UVB-filtre
in so vodoodporni. Nanesite jih na čisto in suho
kožo najmanj 30 minut pred izpostavljanjem
soncu in nato še večkrat na dan (na tri do štiri
ure), predvsem pa po kopanju in če se močno
znojite. Če že uporabljate varovalne pripravke za
sončenje, z njimi ne skoparite, saj je za njihovo
optimalno učinkovitost pomemben tudi nanos
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na kožo v zadostni količini. Posebno pozornost
pri ustrezni zaščiti kože pred sončnimi žarki je
treba nameniti našim najmlajšim. Njihova koža
je tanjša in občutljivejša kot koža odraslih. Večja
izpostavljenost kože soncu v mladosti oz. pred 18.
letom lahko precej poveča tveganje za nastanek
kožnega raka v mladosti in pozneje. Strokovnjaki
odsvetujejo uporabljanje pripravkov za zaščito
pred soncem pri otrocih, mlajših od šest mesecev.
Dokler se otrok ne giblje samostojno, ga je bolje
zavarovati z obleko in senco. Za otroke, starejše
od šest mesecev, uporabljajte zaščitne pripravke
z zaščitnim faktorjem 15 ali več, a ne več kot 30.
Primerni so pripravki, ki vsebujejo predvsem
anorganske UV-filtre (titanov dioksid in/ali cinkov
oksid), ki jim pravimo tudi mehanski filtri in ne
prodirajo v kožo ter učinkujejo tako, da UV-žarke
odbijajo s površine kože. Slabost pripravkov, ki
vsebujejo te filtre, je, da puščajo belo sled, kadar
jih nanesemo na kožo. Organskih oz. kemičnih
filtrov naj bo v pripravkih za otroke čim manj po
koncentraciji in tudi po številu. Ti namreč prodirajo
v kožo in zelo pogosto povzročajo alergične
reakcije na njej.

Recepti
Sadna krema
Sestava:
2 banani,
1 hruška,
1 jabolko, 1
pomaranča,
limonin sok,
1 dcl jabolčni sok.
Priprava: sadje narežemo na kocke in zmešamo
v mešalniku. Dodamo žlico limoninega soka,
deciliter jabolčnega soka, deciliter sladke smetane
in pol čajne žličke cimeta, ter vse skupaj penasto
zmešamo. Zlijemo v kozarce in po vrhu potresemo
s kokosovo moko in okrasimo z rezinami
pomaranče. Za pol ure postavimo v hladilnik.

Jabolčna čežana z janežem
Sestava:

8 jabolk,
sok 2 limon,
500 g skute,
40 g sesekljanih mandeljnov,
1 čajna žlička janeža,
2 žlici javorjevega sirupa ali tekočega medu,
2 žlici kisle smetane,
Čezmerna izpostavljenost UVB-žarkom povzroči v 40 g rozin,
koži poškodbe, ki jih opazimo kot rdečico, oteklino, malo nasekljanih lešnikov.
bolečino in pekoči občutek, zvišano temperaturo
kože, v hujših primerih tudi zvišano temperaturo Jabolka naribamo in takoj pokapljamo z limoninim
telesa. Ta reakcija nastane približno 30 minut po sokom. V skuto vmešamo preostanek limoninega
sončenju, najmočneje je izražena šele po 12 do 24 soka, med, sesekljane mandeljne in lešnike, ter
ali celo 48 urah. Prav ta zapoznela reakcija nas poprej namočene rozine in kislo smetano. Vse
pri sončenju lahko zavede, da se ne zavarujemo dobro premešamo in nadevamo v kozarčke.
ali umaknemo s sonca pravočasno. Znaki vnetja
minejo v štirih do sedmih dneh. Uničene kožne
celice se po tem času začnejo luščiti in koža
se obnovi. Pri dolgotrajnem in čezmernem
izpostavljanju sončnim žarkom se koži ne uspe
več v celoti obnoviti, v njej nastanejo zadebelitve in
postane izsušena. Poleg tega UV-žarki poškodujejo
celični dedni material, kar lahko povzroči kožnega
raka.
In kaj storimo, če opozorila ne pomagajo in našega
otroka ali nas sonce kljub vsemu opeče?
• Zadržujmo se v senci, dokler se opekline ne
zacelijo. Vsakršna dodatna izpostavljenost soncu
bo stanje le še poslabšala.
• Opečena oseba naj se kopa v hladni (ne mrzli)
kopeli ali na opekline nanaša hladne obkladke, da
Bazilikin pesto
boste s tem olajšali bolečino in zniževali vročino.
• Na opekline nanesimo gel aloe vere ali kakšen
drug pripravek, ki hkrati lajša bolečino in pospeši
Sestava:
celjenje opekline.
Otroka peljite k zdravniku, če ima telesno
temperaturo nad 38°C, če je opečena koža videti 400 g bazilike,
vneta ali če mu gledanje v svetlobo povzroča 300 g olupljenih mandeljnov ali pinjol,
težave. Takojšnjo zdravniško pomoč poiščite, 300 g sveže naribanega parmezana,
če se pojavijo slabost, bruhanje, omedlevanje, 6 strokov česna,
1 žlička soli,
zmedenost ali driska.
V današnji poplavi »bio-, eko-, naravnih« pripravkov 7 dl visokokavostnega oljčnega olja
za samozdravljenje se je v lekarnah pojavilo tudi
veliko povpraševanje po naravnih izdelkih za zaščito (sestavine so za 9 kozarčkov po 210 ml).
pred soncem. Poudarila bi rada, da zadostne
oz. visoke zaščite pred UV-žarki (zaščitni faktor Olupljene mandeljne zmeljemo v sekljalniku, prav
več kot 30) z naravnimi zaščitnimi faktorji, ki so tako sir, nato dodamo baziliko, stisnjen česen, in
mehanski zaščitni faktorji, ni mogoče doseči in jih solimo. Na koncu zalijemo s pol litra olja.
prav zato tudi ni na trgu. Najnaravnejša zaščita Pesto polnimo v kozarčke. Pod vrhom naj ostane
so izogibanje čezmerni izpostavljenosti sončnim malo prostora, da lahko nalijemo še olje. Kozarčke
žarkom, svetla oblačila, pokrivala in sončna očala. dobro zapremo in hranimo na hladnem. To moremo
uporabiti v treh mesecih.
Pa prijetne poletne dni vam želim!

Petra Majcen, Lekarna Sevnica

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Oglasi

Kotel na
polena
Fröling

S318 kW
+ S-tronic regulacija
+ hranilnik toplote ekocel 1000l
+ izolacija za hranilnik toplote
+ dostava na dom in zagon kotla
= 4.999,00 EUR z vključenim DDV

Ob nakupu kotla vam
uredimo vse potrebno
za pridobitev nepovratnih
sredstev Eko sklada.

I. J20A11!
C
K
A
6
.
DO 15
36 plačil po

155 EUR
KOTLI NA POLENA, SEKANCE in PELETE
041 383 383 03 838 40 86 info@biomasa.si www.biomasa.si
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Razvedrilo

VICOTEKA
Triletnik in nosečnica	
Triletnik pristopi k nosečnici:
zakaj imate tako ogromen trebuh?
Ker imam dojenčka.
In je tu, v vašem trebuhu?
Ja prav tu not je.
Pa je priden?
Zelo priden.
Zakaj ste ga pa pojedli?

Je že zgoraj
Po pogrebu pripeljejo v hišo k sedmini
užaloščenega vdovca. Komaj posedejo za mizo
se zunaj razbesni nevihta s strašnimi strelami in
grmenjem.
Vdovec pravi: »Evo, je že zgoraj.«

Nabodalo
»Natakar, zakaj se pa tem nabodalu reče
»roparsko nabodalo«?«
»Počakajte, da boste prejeli račun pa boste
vedeli zakaj!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Najhitrejša pot do sreče je osrečevanje drugih.
Če nekomu podaš roko, ga nasmeješ in prenehaš
misliti le nase, se lažje prenehaš ubadati zgolj z
lastnimi težavami in svojemu vsakdanjiku pripišeš
višji pomen.«

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Dolina, kjer se nahaja urejeni izvir na
fotografiji, se imenuje Grahovica.
Izžrebani sta bila:

AMHARA - etiopska provinca, OVARITIS - vnetje jajčnikov, ENNIO - komponist Morricone, ASI - Orontes

Rešitev junijske križanke je: CLINT EASTWOOD.
Izžrebani so bili:

1. nagrada - Hermina Kramperšek, Dolenji Boštanj 108, 8294 Boštanj
2. nagrada – Stanka Gracar, Blanca 69, 8283 Blanca
3. nagrada – Malči Prijatelj, Krmelj 24 f, 8296 Krmelj
4. nagrada – Ignac Farkaš, Zgornje Vodale 7 a, 8295 Tržišče
5. nagrada – Stanka Ivačič, Trg svobode 13 a, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec JULIJ:
1. nagrada: športna torba, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
2. nagrada: vrhunska salama, ki jo podarja Daničič Milan,
Kompolje, 8294 Boštanj,
3. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
4. nagrada: vstopnica za bazen Sevnica, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. julija 2011 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Romana Starina,
Krmelj 30,
8296 Krmelj
Davorin Božič,
Ledina 10,
8290 Sevnica
Foto: Zdravko Remar

Skrivni
kotiček
– ALI PA TUDI NE

Kako se imenuje
in kje se nahaja
kamen na sliki.
Rešitve pošljite
na dopisnicah do
15. julija na KŠTM
Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
Izmed pravilnih
rešitev bomo
izžrebali dve
praktični nagradi.

Foto: Zdravko Remar

Oglasi

Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Nova ponudba poslovnih prostorov
v poslovno trgovskem objektu
JOB CENTER Krško
V Krškem se zakljuèuje gradnja novega
poslovno trgovskega objekta JOB CENTER
Krško, na Cesti krških žrtev 135c.
Objekt stoji v neposredni bližini trgovskih
centrov Merkur, Tuš in Hofer, ob bodoèi
novi mestni obvoznici in novem mostu èez
reko Savo.
Nov poslovno trgovski center se razprostira
na 5.000 m2 površin, z obstojeèim
objektom pa bo skupaj tvoril kar 8.000 m2
uporabnih površin, namenjenih
najemnemu komercialnemu trgu.
Gradnja nadstandardnega poslovno trgovskega objekta se je prièela v letu 2009, še
pred tem pa zahtevno projektiranje in umešèanje v prostor, saj gre za objekt, ki tako
po površini, tehniènih rešitvah in uporabljenih materialih, presega vso dosedanjo
tovrstno ponudbo v Posavju. S svojim konènim izgledom, najsodobnejšo
raèunalniško vodeno zunanjo in notranjo osvetlitvijo, ter ureditvijo okolice, kjer
bodo prviè v Sloveniji uporabljeni nekateri novi materiali, bo poslovno trgovski
objekt JOB CENTER Krško vsekakor nekaj posebnega in prepoznavnega, tako v
Posavju, kot tudi širše v Sloveniji.
Gre za prvi komericialno poslovni objekt v Krškem, ki ima lastno podzemno garažno
hišo v dveh etažah. Udobni poslovni prostori, ki jih je možno v celoti prilagoditi
individualni rabi najemnikov, so razporejeni v štirih nadzemnih etažah. V svojem
konènem izgledu bo objekt obsegal še peto, v celoti stekleno, etažo, ki bo poslovno
trgovskemu objektu JOB CENTER Krško dala še veèjo prepoznavnost in edinstven
peèat.
Notranjost objekta se odlikuje po skrbno izbranih visoko kakovostnih naravnih
materialih, sodobnih pametnih inštalacijah in številnih unikatnih obrtniških detajlih.

Celoten objekt bo varovan z najsodobnejšo tehnièno opremo ter bo raèunalniško
krmiljen.
V poslovno trgovskemu objektu JOB CENTER Krško bo poleg pisarniških prostorov
urejena še veènamenska plesno-telovadna dvorana, sodobna konferenèna
dvorana, lepotni in frizerski studio, pa salon tajske masaže, restavracija, trgovske
površine itd.
Na razpolago so še nekateri trgovski, pisarniški in drugi prostori, ki jih je možno
prilagoditi individualnim potrebam najemnikov.
Za zainteresirane najemnike smo na razpolago na spodnjih kontaktnih naslovih:
T: 07 488 16 20
GSM: 041 631 164
E-mail: info@puntar.si
Stopite v stik z nami in se preprièajte o naši ugodni ponudbi. Potrudili se bomo
približati vašim individualnim potrebam in za vas pripraviti najugodnejšo
ponudbo.
JOB CENTER, d. o. o.
Julij 11
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