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Intervju
Luka Fric
Kakšni so vaši načrti, vizija in kaj še želite doseči?
Svojo pot nadaljujem v filmu, gledališču in glasbi.
Segal bom po čedalje večjih projektih in ciljih. Več
bom potoval, za delo in užitek. Doseči si želim
brezskrbno, svobodno in polno življenje.
Ali v tujini kaj pogrešate?
V Sloveniji (in Sevnici) smo zelo kulturno bogati.
Tega smo tako navajeni, da na to zlahka pozabimo.
Zgradb, starejših od 200 let, v New Yorku ne
najdeš. Najbolj pa pogrešam mirno slovensko
podeželje in babičino poletno sadno kupo.
Kaj radi počnete v prostem času?
V prostem času najbolj uživam v ogledu dobrega
filma ob čaju ali sprehodu v parku ob sončnem
zahodu.
Kaj bi svetovali mladim, ko se odločajo, kaj bi v
življenju počeli?

Luka z režiserjem Stephen Riscica na Mednarodnem filmskem festivalu v Nici (maj 2017), fotograf: James Rea

Luka Fric – Sevničan, ki se je v New York
preselil pri rosnih 18 letih in tam študiral
igro, glasbo in ples na Ameriški glasbeni
in dramski akademiji (AMDA).

Luka, kako bi se predstavili našim bralcem?
Sem mladi igralec z veliko ambicij. Že kot 11-letni
deček sem si dovolil sanjati in sem verjel, da
je mogoče doseči to, kar si najbolj želim – igrati
na velikih platnih. Še zdaj sledim istim sanjam,
dodajam pa jim še več in več. Velik del želja se mi je
že uresničil. Preselil sem se v New York, študiral v
željeni stroki, pojavil sem se na velikih zaslonih ...
Vse to pa vidim le kot začetek.
Kako to, da ste se odločili za življenje in študij
onstran meja Slovenije in zakaj prav v ZDA?
Ko sem pri 13 letih prvič obiskal ZDA, me je
prevzel tukajšnji tip življenja. Nekako sem vedno
vedel, da bom odletel čez lužo. In tako sem pri 18
letih res. Po avdiciji v Londonu sem bil sprejet na
Ameriško dramsko in glasbeno akademijo v New
Yorku in takoj vedel, da je to to. Na druge študijske
smeri nisem niti pomislil. Sicer sem se prijavil na
AGRFT, vendar sem bil na AMDO sprejet že pred
njihovimi avdicijami. Zakaj AMDA in zakaj New
York? Vedel sem, da me zanima igra, vendar sem
v poznejših najstniških letih razvil tudi strast do
glasbe. Tako se je študij muzikala, pri čemer lahko
študiram oboje, zdela najboljša izbira. In res je
bila. Na akademiji sem se v kratkem času naučil
veliko. K temu je pripomoglo tudi okolje, v katerega
sem bil potopljen – New York, mesto muzikala.
Tu ostajam zaradi neštetih kariernih priložnosti,
ki jih v Sloveniji ni. Zdaj že drugo leto nastopam
v gledališki predstavi, pojem v acapella skupini
Voices in Flow, se udeležujem filmskih festivalov
s filmi, v katerem sem se pojavil, sodelujem pri
razvoju nove predstave, ki bo oktobra izšla v obliki
stripa in še veliko drugega.
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Nastopate v predstavah na starem Broadwayu
(kar je za mladega fanta zavidljiv uspeh). Kako
vidite možnosti dela in napredka za mlade v
Sloveniji in tujini?
Zadnje čase slišim veliko o slovenskem muzikalu,
kar me veseli. Torej se pojavlja več zanimanja
za ustvarjanje tovrstnih predstav tudi pri nas.
V tujini (London, New York in drugod) bo vedno
obilo priložnosti za nastopanje v muzikalu, filmu
in na televiziji. Konec maja sem se na filmskem
festivalu v Cannesu udeležil konference, na kateri
so slovenski predstavniki promovirali Slovenijo
kot izvrstno deželo za snemanje filmov. Upam, da
jim je uspelo pritegniti režiserje in producente od
drugod, saj se nedvomno strinjam z lepoto velikih
zaslonov vredne Slovenije. Mislim pa, da imamo
med slovensko mladino več filmskih talentov, kot
se nam zdi. V prihodnje bi bilo koristno, če bi jim
v šolah in na univerzah omogočili več dostopa do
razvijanja teh talentov, potrebna bo tudi podpora
države filmskim ustvarjalcem. Če pa se komurkoli
Slovenija zdi premajhna (kot meni) … s trebuhom
za kruhom in v tujino.

Najboljši nasvet, ki ga lahko dam naši ambiciozni
mladini, je ta, da naj sledijo svojim sanjam. Ne
predstavljam si nič hujšega kot obžalovanje
neizpolnjenih želja pri 75. letu starosti. Izberi
študij, ki te zanima. Če to pomeni študij v tujini
in ne veš, kje začeti, se pozanimaj o programu
Erazmus. Vedno se najde pot do stvari, ki si jih
močno želimo. Če pa te ovira dvom družine ali
prijateljev o tvojih sposobnostih in talentu, ti
zaupam skrivnost: Pomemno je le, kar si sam
misliš o sebi. V besedah Henryja Forda: »Če misliš,
da zmoreš, ali če misliš, da ne zmoreš, imaš prav.«
Zaupaj vase.
Luka, hvala za zanimive in iskrive misli. Želim
vam srečo in uspeh na vseh vaših poteh, ob tem
pa ostanite takšen, kot ste: prijazen in srčen
mladenič.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

Kako pomembni so za pravo smer razvoja talenta
delavnost, podpora družine, okolja?
Decembra sem imel priložnost govoriti z učenci
Osnovne šole Sava Kladnika v Sevnici. Ravnateljica
Mirjana Jelančič z učitelji opaža upadanje
zanimanja učencev za to, da bi sledili svojim
sanjam in strasti. Pri teh rosnih letih se potencial
za karierni uspeh začne. Možnosti za uspeh pa
se izrazito povečajo, ko imamo lastne sanje, ki jih
ne izpustimo iz rok. Mislim, da so osnovnošolska
leta nadvse pomembna na področju iskanja sanj
in spodbujanja talentov. Ob trudu učiteljev pa na
otroke verjetno še bolj vpliva družina in njihove ideje
za prihodnost. Na srečo sem sam imel starše,
ki niso imeli svojih načrtov za mojo prihodnost,
ampak so se strinjali z mojo izbrano karierno
potjo. Obstajajo pa tudi vztrajneži in pogumneži, ki
kljub nasprotovanju družine in okolja sledijo svojim
sanjam in dosežejo neverjetne karierne cilje.
Navsezadnje smo zase odgovorni sami.

Francoska reviera v času Filmskega festivala v Cannu
(maj 2017), fotograf: Anja Baškovč

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

Ko l o f o n

Potreba ljudi po tem, da bi uživali zdravo
hrano, živeli zdravo in imeli dobre odnose, je
čedalje večja. Ob tem pa čedalje več ljudi to
išče v domačem okolju ali neposredni bližini.
Vse te dobrine so lahko v domačem okolju
dražje od tistih, ki jih k nam uvozijo, ali pa so na
voljo drugje, pa vendar je to naložba za našo
prihodnost.
Zdravo življenje tudi ne pomeni potovanja v
eksotične države. Predvsem je pomembno,
kako kakovostno preživimo čas, kar pa lahko
naredimo tudi doma.
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Da čedalje bolj iščemo zdravo, domače in
pristno, so prepoznali tudi mediji, ponudniki in
oglaševalci. Pa vendar je tovrstnega prostora
še veliko. Veliko je še mogoče in je treba
narediti za ozaveščenost ljudi, izobraževanje,
poučevanje. Predvsem pa je pomembno
zavedanje, da smo tukaj, zdaj.
Uživajte v toplih poletnih dneh.

Mojca Pernovšek

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

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 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide septembra 2017, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani
S področja družbenih dejavnosti so svetniki
obravnavali in soglašali k predlogu soglasja
o sistemizaciji delovnih mest v vrtcih v občini
Sevnica, ki delujejo na osmih lokacijah. Na podlagi
vpisa otrok so vrtci, eden kot samostojni zavod
in trije kot enote pri osnovnih šolah, predložili
predloge organizacije in sistemizacije delovnih
mest v vrtcu za šolsko leto 2017/2018 ter občino
kot ustanoviteljico zaprosili za soglasje.
Število zaposlenih je odvisno od števila otrok, ki
obiskujejo vrtec, števila oddelkov, ki se oblikujejo
na podlagi veljavnih normativov, od odpiralnega
časa vrtca, notranje površine vrtca, poseben
izračun pa se uporablja za določitev delavcev
v kuhinji. V šolskem letu 2017/2018 je v vrtce
vpisanih 691 otrok, oblikovanih bo 38 oddelkov. S
tem se nadaljuje trend zviševanja odstotka v vrtce
vključenih otrok.

Naložbe v cestno-prometno
infrastrukturo
V poletnih dneh potekajo tudi dela na področju
cestne infrastrukture, za katera so sredstva
zagotovljena
iz
občinskega
proračuna,
sofinancirana pa so na podlagi 23. člena Zakona o
financiranju občin. Ureditev odseka lokalne ceste
na relaciji od trgovine Extraform do boštanjske
železniške postaje v dolžini 300 metrov zajema
sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo
manjkajočega dela pločnika in navezavo na glavno
cesto, ureditev zidov in ograj, odvodnjavanje,
umestitev prometne opreme in signalizacije ter
preureditev komunalnih vodov.

Prenova nadvoza v Šmarju

24. redna seja
občinskega sveta

Julija je bila podpisana pogodba za rekonstrukcijo
nadvoza čez železniško progo v Sevnici na cesti
R2-424, odsek 1166 Boštanj–Planina. Projekt
izvajata podjetje Rafael, d. o. o., kot vodilni partner
in Družba Slovenske železnice – Železniško
Sanacija ceste v Boštanju
gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., kot partner,
investitor projekta pa je Direkcija Republike Občina Sevnica izvaja tudi sanacijo mostu čez
Slovenije za infrastrukturo.
Kameniški potok. Enega redkih mostov z leseno
povozno konstrukcijo je ob povečanih padavinah
oziroma ob visokih vodah vedno poplavilo in
dodatno poškodovalo. Zgrajeni bodo novi oporniki
mostu z novo voziščno konstrukcijo in hodnikom
za pešce z varovalno ograjo. V sklopu gradnje
mostu bodo na vplivnem območju mostu urejene
tudi brežine struge Kameniškega potoka, urejena
bo cestna navezava na novi most.

Dne 21. junija je na sevniškem gradu potekala
24. redna seja občinskega sveta. Na dnevnem
redu seje je bila prva obravnava predloga Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Sevnica
kot posledica uskladitve z novim Zakonom o
pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon prinaša
Prokurist Družbe Slovenskih železnic –
novo razdelitev nalog na tem področju in vnaša
Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d. d.,
novo obvezno gospodarsko javno službo, to je
Tine Svoljšak, direktorica podjetja Rafael, d. o. o.,
24-urno dežurno službo, pogrebno dejavnost pa
opredeljuje kot tržno dejavnost. Predlog odloka Marija Možina in direktor Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo Damir Topolko.
sledi zakonskim določilom in je zasnovan tako, da
je nosilec opravljanja javne službe Javno podjetje »Nadvožnjak«, kot objekt poimenujemo domačini,
Komunala, d. o. o., Sevnica.
je bil zgrajen leta 1938, 76 let po gradnji železnice
Zidani Most–Sisak. Zgrajen je bil ob zaključevanju
Predlog temelji na predpostavki, da imajo krajevne gradnje 13-kilometrskega odseka železniške
skupnosti, vaški odbori oziroma dosedanji proge med Tržiščem in Sevnico oziroma istega
upravljavci še naprej bistven vpliv na izvajanje teh leta, kot je bilo zaradi priključka te novozgrajene
storitev. Predlog je usklajen z zakonodajo, hkrati dolenjske proge treba obnoviti in povečati
pa je pripravljen v luči spoštovanja želja svojcev sevniško železniško postajo. V sklopu del je bila
pri pogrebnih slovesnostih in poskuša čim bolj v Šmarju zgrajena cestna obvoznica z železnoupoštevati lokalno značilne načine izvajanja te betonskim nadvozom čez progo, ki bo zdaj, po
službe. V postopkih nadaljnje priprave odloka bo 79 letih uporabe, dobil novo in predvsem varno
opravljen temeljit premislek o bodoči organizaciji podobo.
in načinu dela na tem področju, z vključitvijo
oziroma usklajenim sodelovanjem bodočega
izvajalca službe in krajevnih skupnosti.

Člani sveta so v prvi obravnavi razpravljali o
predlogu Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko
sosesko Boštanj–Sveti Križ – 1. faza. Prostorski
načrt je podlaga za sistematično in v prostoru
usklajeno zagotavljanje zadostnih zmogljivosti
za stanovanjsko in poslovno gradnjo, program
opremljanja pa opredeljuje potrebno komunalno
Nadvoz pred začetkom prenove
infrastrukturo, načine financiranja in vire zanjo
ter je podlaga za izračun komunalnega prispevka. Gradbena dela bodo ob rekonstrukciji nadvoza
vključevala tudi rekonstrukcijo regionalne ceste
Gre za prostorsko urejanje območja z zelo pred nadvozom in za njim ter lokalne priključke,
razpršenim lastništvom zemljišč, večinoma v ki jih gradnja zadeva. Med gradnjo bo promet
zasebni lasti, zato je enotna vizija komunalnega potekal izmenično enosmerno po začasnem
opremljanja na celotnem območju zahtevnejša, montažnem jeklenem objektu Mabey, ki bo
vsekakor pa nujna za realizacijo možnosti nameščen ob nadvozu. Gradbena dela v vrednosti
gradnje. Po razpravi so člani sveta predlagali, okrog 714.500 evrov v celoti financira Direkcija
naj se v postopku nadaljnje priprave odloka Republike Slovenije za infrastrukturo. Projekt bo
prilagodijo komunalni koridorji gospodarske javne skladno s terminskim planom predvidoma končan
infrastrukture glede na dejanske potrebe.
spomladi 2018.
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Sanacija mostu čez Kameniški potok

V nadaljevanju poletja bo na vrsti tudi ureditev
380-metrskega odseka lokalne ceste na odseku
od železniške postaje do mostu Mirna in bo zajela
celovito rekonstrukcijo odseka z gradnjo pločnika,
sanacijo voziščne konstrukcije, ureditev zidov
in ograj, odvodnjavanje, umestitev prometne
opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih
vodov.
V sklopu gradnje enostranskega pločnika ob
odseku lokalne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice
v dolžini 315 metrov bo na celotnem odseku
obnovljeno cestno odvodnjavanje. Prenova
občinske ceste Arto–Ponikve–Studenec na
300-metrskem odseku bo zajela razširitev
cestišča, odstranitev dotrajanega asfalta in
zamenjavo z novim. Obnova 210-metrskega
odseka občinske ceste Šentjanž–Štajngrob–Kal
pri Krmelju pa bo poleg celovite rekonstrukcije
in preplastitve zajela še ureditev odvodnjavanja
zalednih in površinskih voda ter stabilizacijo
brežine z gradnjo opornega zidu.

www.obcina

Občinske strani
Poletne investicije v
Prenovljeni športni igrišči
vzgojno-izobraževalnih objektih na Lisci in v Krmelju

Z več dogodki počastili
dan državnosti

Poletni čas je čas tudi za investicije v šolskih
objektih. Skladno z izvedbenim načrtom poteka
gradnja prizidka k podružnični osnovni šoli na
Studencu. V novem prizidku k šoli v pritličju
bodo igralnici za potrebe vrtca, kabinet in
sanitarije, v nadstropju pa učilnica, knjižnica in
kabinet. Izvajalec, podjetje GES, gradbeništvo,
energetika, sanacije, d. o. o., iz Celja, je končal
gradbena dela, potekajo pa še strojna in
elektroinstalacijska. Prizidek bo iz armirane
betonske konstrukcije z ravno streho. Naložba
je vredna 245.350 evrov, skladno s pogodbenim
rokom pa bodo dela končana do konca septembra.

V grajskem parku je 23. junija potekalo posavsko
praznovanje dneva državnosti s slavnostnim
koncertom Godbe Sevnica, v soorganizaciji
Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. Slavnostna
govornica je bila dr. Jožica Rejec, predsednica
uprave družbe Domel Holding ter prejemnica
nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za
izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.
Po njenem prepričanju je pomembno gledati
naprej, v danih možnostih iskati najboljše rešitve,
razmišljati dolgoročno, poiskati soustvarjalce za
svoje ideje, imeti realne ambiciozne cilje, vztrajati
in se neprestano učiti in tako izboljševati procese
delovanja in rešitve. »To velja za naš osebni
razvoj, šole, kmetije, obrti, podjetja, občine in tudi
državo.«

Zunanje športne površine so v kraju prostor
športnega udejstvovanja in hkrati družabnega
povezovanja krajanov in društev. Poškodovano
asfaltno prevleko na športnih igriščih v Športnem
parku Krmelj in na čedalje bolj obiskani turistični
točki Lisci je zamenjala nova. Zdaj bosta obe
igrišči omogočali varnejšo in prijaznejšo uporabo.

Igrišče v Krmelju

Gradnja prizidka k šoli na Studencu

Poteka pa tudi urejanje kotlovnice pri Osnovni
šoli Milana Majcna Šentjanž. Zaradi dotrajanosti
sedanje bo nastala nova, in sicer v neizkoriščenem
podkletenem delu lani zgrajene telovadnice.
Prostor v spodnji etaži telovadnice bo urejen v
celoti in bo lahko namenjen tudi skladišču opreme
za potrebe šole in tamkajšnje krajevne skupnosti.
Nova kotlovnica bo na lesno biomaso, natančneje
na lesne sekance z možnostjo prestavitve
na pelete. Projekt je razdeljen v tri sklope,
na izvajanje gradbeno-obrtniških, strojnih in
elektroinstalacijskih del, celotna vrednost naložbe
pa znaša 138.850 evrov. Dela med izvajalci –
Gradbeni inženiring, Walter Masnik, s. p., TAMES,
d. o. o., in SBS TIM inženiring, d. o. o. – potekajo
usklajeno in bodo končana do začetka kurilne
sezone.

Navzoče je pozdravil in ob dnevu državnosti vsem
čestital tudi župan Srečko Ocvirk. Izpostavil je
veliko razlogov, ki nam lahko vsak dan vlivajo
samozavest, zadovoljstvo in optimizem. Koncertni
program osrednjih glasbenih izvajalcev, Godbe
Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica Nejca
Kreče, sta dopolnila pevec Jure Klenovšek in
harmonikar Uroš Polanec, za prijazen sprejem
vseh gostov ob prihodu v grajski park pa so
poskrbele mažoretke Društva TRG Sevnica.

Igrišče na Lisci
Praznovanje dneva državnosti z Godbo Sevnica

V počastitev dneva državnosti se je v Sevnici
zvrstilo več dogodkov. Pred koncertom je bilo pred
blokom na Planinski cesti 29 v Sevnici v organizaciji
sevniškega območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo organizirano praznovanje 26.
obletnice odhoda enote za posebne namene
Teritorialne obrambe Sevnica v Krakovski gozd.

Sanacija plazu
na Okroglicah

Sanacija plazu
na občinski lokalni cesti Okroglice–Razbor

Vrednost naložbe je 36.500 evrov, zajema pa
izvedbo globokih drenažnih reber in sanacijo
cestišča s preplastitvijo v dolžini 65 metrov.

a-sevnica.si

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

Slovesnost na Planinski cesti
je povezoval Janez Levstik.

V počastitev dneva državnosti Republike Slovenije
in Republike Hrvaške pa vsako leto tradicionalno
poteka kolesarska Pot prijateljstva, ki jo organizira
Hrvatsko društvo Ljubljana. Karavana kolesarjev
s spremljevalno skupino se na svoji poti srečuje
s predstavniki občin. Kolesarje je v soboto, 24.
junija, pred občinsko stavbo sprejel tudi župan
Srečko Ocvirk.

Razpis za zbiranje predlogov
za dobitnike občinskih priznanj za leto 2017
bo objavljen 3. avgusta 2017
na spletni strani Občine Sevnica in
odprt do vključno 13. septembra 2017.
Vedno prijetno srečanje kolesarskih prijateljev
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Občina Sevnica izvaja sanacijo cestnega usada na
občinski lokalni cesti Okroglice–Razbor. Projekt se
bo izvajal do konca avgusta, promet pa je v tem
času preusmerjen na obvozne ceste.

Po občini
Muzikal Cvetje v jeseni
tokrat gostoval v Tržišču

Gasilske igre brez meja
in prevzem gasilskega vozila
na Velikem Cirniku

V soboto, 24. junija, smo bili v športnem parku
v Tržišču priča prekrasni predstavi, muzikalu
Cvetje v jeseni, zaigrani po istoimenski knjigi Gasilci PGD Veliki Cirnik smo v soboto, 15. julija,
Ivana Tavčarja. S tem dogodkom je TD Tržišče že 21. leto zapored pripravili Gasilske igre brez
meja. Tekmovanja se je udeležilo 15 ekip iz širšega
praznovalo15-letnico delovanja društva.
okolja. Tekmovalci so se pomirili v 3 igrah, kai so
vsako leto različne, ena izmed njih pa vedno poteka
s staro ročno brizgalno.
Po tekmovanju smo v uporabo prevzeli novo
gasilsko vozilo, GVM-1, s štirikolesnim pogonom,
kar je bila dolgoletna želja društva, zdaj pa bomo
lahko zagotovili boljšo požarno varnost.

Nedavno v
Čebelarskem društvu Šentjanž
Čebelarska krožka OŠ Milana Majcna Šentjanž
in OŠ Tržišče sta svoje delovanje v šolskem letu
2016/17 sklenila s točenjem medu v Učnem
čebelnjaku v Šentjanžu.
Čebelarsko društvo Šentjanž je tudi v šolskem
letu 2016/2017 vodilo čebelarske krožke na OŠ
Milana Majcna v Šentjanžu in OŠ Tržišče. V Tržišču
sta delovala celo dva krožka, nižja in višja skupina,
saje bilo zelo velko zainteresiranih učencev.

Utrinki s predstave

Več kot 500 obiskovalcev je prisluhnilo vrhunski
izvedbi Maje Martine Merljak v vlogi Mete in
Matjaža Robavsa v vlogi Janeza. Izvršni producent
Gorazd Slak je v Tržišče pripeljal uigrano ekipo
vrhunskih slovenskih igralcev. Ljubezenska zgodba
je postavljena v nam domače kmečko okolje, zato
smo se z lahkoto poistovetili z igralci in vsebino E-šalon gasilcev s poveljnikom društva Jankom
Kosom na čelu je prišel na prizorišče, Pevski
muzikala.
zbor Društva vinogradnikov Malkovec pa je
zapel Zdravljico in odprl prireditev. Zapeli so
nam še nekaj pesmi, nato pa nas je nagovoril
predsednik društva Jože Zaplatar: »Za nas je
bil v zadnjem obdobju cilj opremiti društvo z
vozilom, ki bo zadostovalo našim potrebam.
Kot veste, je območje našega društva hribovito
in marsikje težko dostopno in smo potrebovali
vozilo s štirikolesnim pogonom. Čeprav smo o
tem razmišljali že dlje časa, so bile naše besede
o novem kombiju že letos nepredstavljive. Konec
Vrhunski slovenski igralci
leta lani se je ponudila priložnost, ki smo jo zagrabili
Bučni aplavzi in stoječe ovacije so nagradili igralsko z odprtimi rokami, in uspelo nam je uresničiti naše
ekipo in skupino za njihovo odlično predstavo. sanje. Čeprav se zdaj zdi, da smo postorili vse,
Bučen aplavz pa je bil tudi priznanje organizatorju, kar je bilo treba, nas tudi v prihodnje čaka veliko
TD Tržišče s predsednico Mileno Knez na čelu, dela. Prepričan sem, da nam bo s skupnimi močmi
da je bilo vredno vseh naporov za izpeljavo tega uspelo izpolnjevati naše poslanstvo.«
dogodka. Razigranih src smo zapuščali prizorišče Nekaj besed sta nam namenila tudi župan Srečko
in še dolgo so v ušesih odzvanjali napevi Mete in Ocvirk in predsednik Gasilske zveze Sevnica Vinko
Janeza. Tržišče pa je postalo bogatejše za še en Knez, prišel pa je tudi poveljnik Gasilske zveze
Sevnica in regijski poveljnik Gašper Janežič.
vrhunski dogodek.
Ob predajo vozila svojemu namenu smo se zahvalili
vsem gasilkam, gasilcem, društvom, donatorjem,
krajanom, Gasilski zvezi, Občini in Krajevni
skupnosti ter vsem, ki so pripomogli k ustvarjanju
zgodovine našega društva.
Pred prevzemom vozila je gospod župnik Jakob
Trček vozilo blagoslovil, da bodo vsi kilometri z njim
opravljeni srečno.
Botra vozila Janeza Valanta žal zaradi zdravstvenih
težav ni bilo, zato je v njegovem imenu ključe vozila
poveljniku predal skrbnik vozila Mirko Koritnik,
poveljnik pa jih je izročil šoferju Tomažu Remarju,
Meta in Janez, glavni vlogi Cvetja v jeseni
ki je kombi tudi preizkusil in vsem obiskovalcem
pokazal, da deluje.

Več kot 500 obiskovalcev muzikala Cvetje v jeseni

V imenu TD Tržišče iskrena hvala vsem članom
društva, drugim društvom, posameznikom,
organizacijam in podjetjem, ki so finančno ali
kakorkoli drugače podprli in omogočili izvedbo te
prireditve.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
foto: Stane Markovič
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Sledila je razglasitev rezultatov: slavila je ekipa Na
hitro zbrani Trebelani, 2. mesto so dosegli gasilci
PGD Primož, 3. pa PGD Krmelj. Ženska ekipa je bila
tokrat le ena, vendar so gasilke iz PGD Zabukovje
kljub temu dokazale, da so si pokal res zaslužile.
Po uradnem delu pa je bil na vrsti zabavni večer,
na katerem smo se zavrteli ob zvokih ansambla
Nebo.

Arhiv PGD Veliki Cirnik

Zaradi mnenja, da so krožki delali dobro in da so
si otroci pridobili dovolj novega znanja s področja
čebel in čebelarjenja, se je vodstvo društva z
mentoricama Jelko Knez in Lidijo Martinčič
odločilo, da gresta višji skupini na tekmovanje.
Šentjanški krožkarji so bili do zdaj na njih že
dvakrat, za tržiške pa je bila to letos prva izkušnja.
Letos je Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) že
40. zapored organizirala državno srečanje in
tekmovanje mladih čebelarjev v soboto, 6. maja,
na OŠ Gustava Šiliha Velenje. Tekmovanja se je
udeležilo kar 550 učencev iz vse Slovenije. Z obeh
naših šol sta tekmovali po dve ekipi. Predvidevanja
o pripravljenosti so se uresničila z dosego enega
zlatega in dveh srebrnih priznanj. Prav je, da
izrečemo priznanje vsem mentorjem in seveda
tudi tekmovalcem. Spet se je pokazalo, kako
pomembno je, da poglavitno znanje in spoznanja
o čebelarstvu in čebelah, predvsem pa uporabi
zdravih čebeljih pridelkih, približamo že učencem
v osnovnih šolah.
Krožki pa ne delujejo samo na področju usvajanju
teoretičnega znanja, temveč tudi praktično
skrbijo za 5 panjev čebel v Učnem čebelnjaku v
Šentjanžu. In svoje znanje so krožkarji z velikim
zanosom prenašali obiskovalcem na Dnevu
odprtih vrat v tem istem čebelnjaku v petek, 9.
junija. Pozivu čebelarjev sta se odzvali Osnovni šoli
Tržišče in Šentjanž z vrtcem ter pripeljali učence in
otroke na spoznavno uro o čebelah, čebelarjenju
ter uživanju čebeljih pridelkov. Nagrada za tako
pozorno poslušanje je bil prav sladek med z
domačim maslom. Medenjaki so vsem šli s tako
slastjo, da jih je zmanjkalo za zadnji razred. Veseli
dan, ali kar zadnji krožkarski dan, pa so krožkarji
doživeli, ko so z gospodarjem čebelnjaka Andrejem
Oblakom stočili letošnji cvetlični in gozdni med. Za
marsikateri kos kruha ga bo, saj so bile krilate
varovanke pridne nabiralke.
In čeprav se vsi učenci od vsega v šolskem letu
najbolj veseli počitnic, smo se pomenili tudi
o prihodnjem šolskem letu in aktivnostih. Z
čebele bo med poletjem poskrbel gospodar, že
septembra pa nas čaka skupno delo, ureditev
medovitega vrta pred čebelnjakom. Vsi upamo, da
nam bo projekt uspel. Vsem pridnim krožkarem
želimo lepe počitnice z obilo novih vtisov, ki jih bodo
prinesli tudi na krožke septembra.

Ciril Kolenc

www.mojaobcina.si/sevnica

Po občini
Dan v znamenju piva

OZVVS SEVNICA

www.sevnica.zvvs.si

Stanovalce Doma upokojencev Sevnica je obiskal
domači pivovar Aljaž Papež z Metnega vrha in
predstavil svojo blagovno znamko piva APE. Spada
med ljubiteljske pivovarje in je eden prvih pivovarjev
v Posavju. Predstavil nam je zgodovino nastanka in
postopek izdelave piva. Seveda pa je poskrbel tudi
za degustacijo, kar je na ta vroč dan prav prijalo.

ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje člane na naslednje prireditve:

TEKMOVANJE V STRELJANJU
OZVVS Sevnica in SD Marok Sevnica organizirata
tekmovanje v streljanju s puško velikega kalibra.

Prijave in informacije na 07 8140224 - veteranska pisarna ob ponedeljkih
ali na info@sevnica.zvvs.si ali Mirko Ognjenovič tel.št. 051 796 919

Naročena objava

Prva tekma bo 17.8.2017, druga pa 21.9.2017,
s pričetkom ob 15. uri, na strelišču Izem nad Radno.

Da smo v domu videli tudi kakšno opico, pa ni bilo
nič nenavadnega, saj so na etiketah njegovega
APE piva naslikane prav te.

TI,
JAZ, ON,
MI, V
SI

V

AKTIVNI,

SREDA ZABAVNI
PETEK
16. 8. - 18
. 8. IN NORČAVI DNEVI ŠOLA LOKA
med

10. in 17. uro

POLETNIH
POČITNIC
V DRUŽBI
ANIMATORJEV

in
OKOLICA

PRIJAVE: poletnasrecanavrvici@gmail.com / 031 871 012
org. Mladi v Loki v sodelovanju s TD, POŠ, KS, TZOS in ostalimi dsruštvi

Stanovalci in zaposleni doma se mu zahvaljujemo
za obisk in mu želimo veliko poslovnih uspehov pri
varjenju in prodaji piva.

Darja Borin

Veselica

LUKOVEC

26. 8. 2017,
ob 19. uri

ansambel

AKORDI
avgust 2017
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TZOS
Pohod po poti
Antona Umeka Okiškega

Na regijskem ocenjevanju
krajev Sevnica zasedla prvo
mesto, Šmarčna tretje

V soboto, 17. junija, smo se zbrali na 3. Leto je naokoli in polni pričakovanja smo dočakali
tradicionalnem pohodu po poti Antona Umeka naše ponovno letovanje na Lisci. V torek, 13.
Okiškega, ki ga organizira KUD Anton Umek Okiški. junija, smo si pripravili vso potrebno prtljago
in se popoldne vznemirjeni podali na pot. Ob
prihodu smo se namestili v Jurkovi koči. Za naša
opoldanska kosila je poskrbel mojster Brane v
Tončkovem domu, zajtrke in večerje pa smo si
pripravili sami.

Julija je potekalo regijsko ocenjevanje krajev v
sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja
dežela, lepa in gostoljubna. Tričlanska komisija
predstavnikov Občinskih turističnih zvez Krško
in Brežice ter Turistične zveze občine Sevnica je
ocenjevala dve mesti v kategoriji srednjih mest, V prijetnem svežem jutru se je zbralo okoli 50
dve v kategoriji manjših mest in tri kraje v kategoriji pohodnikov pred domom gasilcev in vaščanov na
Okiču. Pot je vodila čez Straški hrib v Drenovec,
izletniški kraji.
skozi Sele na Topolovec. Tam smo imeli krajši
postanek s kulturnim programom. Boštanjski
prijatelji so nam zapeli, Eva Dolinšek pa nam
je recitirala pesem Antona Umeka Okiškega
Topolovška gora. Po kulturnem programu nas
je pogostil Aktiv kmečkih žena Boštanj. Pot smo
nadaljevali mimo zidanic v Dobju do rojstnega
kraja Antona Umeka Okiškega, zdaj je tam kmetija
Žužek.

V kategoriji manjših mest je na regijski ravni prvo
mesto zasedla Sevnica, Šmarčna pa je kot zgledno
urejen kraj v kategoriji izletniški kraji zasedla tretje
mesto. Prvo-, drugo- in tretjeuvrščeni v vseh treh
kategorijah bodo priznanja prejeli septembra v
sklopu prireditev ob svetovnem dnevu turizma v
Brežicah. Izbrana mesta in kraji, ki so se uvrstili
na prvo mesto, med njimi je tudi Sevnica, si bo
avgusta ogledala še državna komisija. Ker se
pri Turistični zvezi občine Sevnica zavedamo,
da lahko s spodbudo in nasveti pripomoremo k
urejenosti našega mesta in krajev, vas vabimo,
da sledite načelom projekta, ki stremijo k
urejenosti in gostoljubnosti slovenskih krajev.
Ocenjujejo se turistična ponudba in splošna
urejenost kraja kot celote in tudi posameznih
objektov, kakovost turistične ponudbe, kakovost
življenja v kraju za prebivalce in goste, varovanje
naravne in kulturne dediščine, varovanje okolja
in gostoljubnost, hortikultura, skrb za dediščino,
komunalna in turistična infrastruktura, Pod
posebnim drobnogledom sta skrb za pravilno
zbiranje, odstranjevanje in deponiranje odpadkov
ter skrb za ohranjanje in varovanje čiste vode in
zraka. Ker je Sevnica skupaj z njenimi prebivalci
v zadnjih mesecih pod drobnogledom, bi si želeli,
da napredek in potencial opazijo tudi pri Turistični
zvezi Slovenije, pri čemer pa velja poudariti, da smo
za urejenost in gostoljubje v kraju in občini zaslužni
prav vsi, in prav je, da se tega tudi zavedamo.

Vir: TZOS
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Naš čas letovanja na Lisci smo izkoristili za
številne aktivnosti v naravi. Prehodili smo veliko
planinskih poti in tako spoznavali okoliške hribe in
gore. Pohod smo opravili tudi do Sv. Jošta. Pozne
popoldneve smo preživljali na tamkajšnjem igrišču
ob igranju košarke, nogometa in iger z loparji.
Druženje smo nadaljevali v skupnem prostoru ob
topli peči, ki jo je zakuril Slavko. Pred spanjem smo
si čas popestrili še z igranjem družabnih iger in
pogovori o dnevnih doživetjih.

Letovanje je vsem ostalo v zelo lepem spominu.
Želimo si, da imeli tudi v prihodnje še več takih
Pohod smo sklenili s kulturnim programom, priložnosti.
sodelovali pa so Boštanjski prijatelji, Andreja
Mrvič, Lana, Larisa in Tjaša Žužek in Jošt Pirc.
Slavko Eisenköler
Pohodnike smo nato pogostili z golažem in dobrim
domačim cvičkom. Preživeli smo prelep dan v
čudovitem okolju Okiča in v dobrem vzdušju vseh
udeležencev.

Sevnica
v uradni publikaciji Sinfo

V uradni publikaciji Sinfo (julij–avgust 2017), ki
jo izdaja Urad RS za komuniciranje, so nas spet
opazili. Osrednja turistična točka, sevniški grad, je
slikovito prikazan na kar treh mestih: v prispevkih
o rasti turizma, slovenskih gradovih in sanjskih
lokacijah za snemanje filmov.

Vabljeni tudi prihodnje leto.

Tadeja Z. Žužek

Tradicionalni mesečni sejem
vsako prvo soboto v mesecu
dopoldan v Sevnici.
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Letovanje stanovalcev
Doma Impoljca na Lisci

Pogoste objave turistične ponudbe Sevnice
pospešujejo tudi obisk turistov, ki jih z veseljem
sprejmemo in jim predstavimo našo ponudbo.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Turizem
Turizem v Sevnici

Sevniški
planinski maraton 2017

Sevnico še vedno obiskujejo številni domači in
tuji novinarji, zato se še vedno pogosto pojavlja v
domačih in svetovnih medijih, kar je kraju in občini Že pridobivate kondicijo? Naj vas beseda maraton
v velik ponos in spodbudo. Sevnica je predvsem v ne prestraši. Poti so prilagojene za vsakogar.
zadnjem letu pridobila svetovno prepoznavnost. V
zadnjih mesecih beležimo več individualnih gostov
in tudi organiziranih skupin. Opažamo oblike/
načine turističnih obiskov, ki prej morda niso
bili tako pogosti, kot so obiski z avtodomi, obiski
popotnikov z nahrbtniki ... Tuji obiskovalci prihajajo
predvsem iz Amerike, Italije, Hrvaške, Srbije,
Avstrije, Francije, Anglije ...
Sevniški planinski maraton 2017 (SPM 2017)
je tradicionalna rekreativna športna prireditev,
ki ponuja 6 različnih poti dolžine od 6 do 62 km,
pretežno po Sevniški planinski poti, poti Lojza
Motoreta, v organizaciji Planinskega društva Lisca
Sevnica. Ponuja izzive vztrajnim pohodnikom, tudi
tekačem, pohodniške užitke, rekreacijo družinam
ter
športno-kulturno-zabavno
preizkušnjo
najmlajšim ... Samo ena pot bo tekmovalna, in
to najdaljša, Gamsova pot (62,8 km). Najbolje
pripravljeni, si upate sprejeti izziv?
Več informacij o poteh, programu, nagradah in
kje se lahko tudi prijavite, je objavljenih na spletni
strani: http://www.planinskimaraton.si.
foto: Bojan Dremelj
Izkoristite možnost ugodnejše prijave do vključno
Obiskovalci se odločajo za pokušnjo različnih 15. avgusta.
lokalnih dobrot, ogled gradu in mesta Sevnica. In ne pozabite: pomembno je sodelovati, se
Najlepši razgled na mesto je prav z mogočnega razgibati, sprostiti v naravi, narediti kaj zase in
gradu nad starim mestnim jedrom, ki je kulturno se obenem še zabavati, spoznati nove ljudi, poti,
in družabno srce občine. Lepo so urejena tudi doživetja, zanimivosti.
druga krajevna središča po občini. Lisca je Dan po SPM 2017, torej v nedeljo, 27. avgusta,
naravni in turistični biser Sevnice in Posavja ter bo v organizaciji Kolesarskega društva Sevnica
na 948 metrih višine izjemna lokacija za oddih in potekal tradicionalni Skok na Lisco 2017, podrobne
informacije bodo objavljene na spletni strani:
sprostitev.
Za arheološke navdušence je posebno zanimiv ht tp://kdsevnica.com/category/priredit ve/
sprehod do skrivnostnega arheološkega najdišča skok-na-lisco/.
Vabljeni, da doživite aktiven pohodno-kolesarski
Ajdovski gradec.
Mikavna je nastanitvena ponudba, tudi na konec tedna v Sevnici.
turističnih kmetijah in v zidanicah. Restavracije in
kmečki turizem ponujajo kulinarična doživetja za
vsakogar.
Ponudba na območju občine se ves čas prilagaja
novim izzivom, tudi povečanemu obisku tujih
gostov.
Utrip življenja vse leto krepijo tradicionalne
prireditve, kot so salamijada in Festival modre
frankinje, koncerti, kot sta Vejžde žur in Kitarijada,
razna martinovanja v jeseni in druge.
Vabljeni v Sevnico, zakladnico doživetij.
www.visit-sevnica.com

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

IZŽREBANCI ANKETE

o zadovoljstvu s časopisom Grajske novice
(rezultati ankete bodo objavljeni
v naslednji številki Grajskih novic)

Tamar Busar
Cesta na dobrovo 5
8290 Sevnica
Zlatka Bec
Krmelj 80
8296 Krmelj
Romana Ivačič
N.H.M. 25
8290 Sevnica
Izžrebanci praktične nagrade prevzamejo
v Turistični agenciji Doživljaj,
Trg svobode 10, Sevnica.
(vsak dan od 9 -17. ure)

Namig za premik
Na sprehod in pohod po dolini Štegine,
vzhodno od Rovišča pri Studencu

Pot doline
Štagine
se lahko
začne s
parkiranjem
pri cerkvi v
Roviščah in
nadaljujete
peš v smeri
Rake, po
nekaj deset
metrih pa
zavijete
levo, pred
kapelico, po
ožji asfaltni
cesti proti
naselju Hudo
Brezje in
nadaljujete
Gaber, zanimivost v dolini Štegine
po
makadamu v smeri doline. Levo pod vinogradi
je zanimiv gaber, ki naj bi bil drugi najdebelejši v
Sloveniji (3,40 m obsega). Eno izmed možnih
mest parkiranja je tudi pri zidanici vrh vinograda
za tem debelim gabrom. Nadaljujete ob potoku
Štegina, ki ga boste prečkali, preden ponikne in
se po približno 300 m spet pojavi na površini, ob
potoku nadaljujete do vasi Arto. Z domačinom se
lahko dogovorite in si ogledate zanimivo zbirko ter
izveste kaj več o mlinih na potoku. Vračate se po
isti poti in navadno so ob lepih dneh tudi domačini
v vinogradu nad velikim gabrom, kjer se lahko
po dogovoru okrepčate. Dolžina poti je 9 km za
približno 2 uri hoje v obe smeri.
Dolina Štagine leži na zahodnem robu Krškega
gričevja na meji občin Sevnica in Krško. Na
Vir: Ekipa SPM 2017 območju so vidni pojavi in oblike, ki so sicer značilni
za kraški svet. Kraške jame, izviri lehnjakotvorne
vode, požiralniki in kot naravno življenjsko okolje
vrst, vezanih na vodni in obvodni prostor, so
tiste lastnosti, zaradi katerih bo podan strokovni
predlog, da se dolini Štagine določi status naravne
SEVNICA
vrednote.
Štagina je desni pritok Save v Artu. Potok je svojo
strugo vrezal na zahodnem delu Krškega gričevja,
zgrajenega iz zgornje krednih sedimentnih kamnin,
ki dajejo dobro in rodovitno podlago za poljedelstvo
in vinogradništvo. V strugo se stekajo vode, ki na
površje pritečejo v več manjših kraških izvirih na
Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO robu doline. Širše območje ima kraško naravo,
kar se kaže v vrtačah, kraških lehnjakotvornih
izvirih in jamah na robu doline Štagine ter tem,
V petek, 4.8.2017
da potok na svoji poti enkrat ponikne. Iz izvirov
više na pobočju doline voda priteka le po obilnih
od 8. do 12. ure
padavinah, sicer pa so najbolj izdatni izviri tik ob
v notranjih prostorih
strugi. V daljšem sušnem obdobju voda v strugi
presahne. Vzhodno od Breške gore je na krajšem
Kmečke tržnice Sevnica
delu v povirju potok v blago nagnjeno površje na
vznožju strmejše kamninske pregrade. Na to pa
degustacija dobrot
je do naselja Arto z rečnimi nanosi zapolnjeno
dno doline širše in uravnano. Po sredini doline je
novih ponudnikov.
upočasnjen vodni tok oblikoval plitko in širše korito
Predstavlja se
z bolj in manj izrazitimi meandri, v katerega se z
leve strani zlivajo krajši pritoki. Vodotok Štagina
s širšim in uravnanim dnom doline ter pretežno
ohranjeno strugo z bujno obvodno vegetacijo
z zelenjavnimi pridelki
predstavlja pomemben življenjski prostror več
vrstam, vezanih na vodo in obvodno okolje (raki,
iz kmetije.
kačji pastirji, dvoživke, vlagoljubna drevesna in
Nakup iz rok gospodarja se splača. grmovna vegetacija).

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

KMETIJA POVHE

Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

VIR: Posavske poti prijetnih doživetij,
domačini Rovišča in Hudega Brezja
Več informaciji o poti ali kontakt vodnika lahko dobite v
TIP Sevnica, 07/81 65 462.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Kultura
Premierni grajski koncert
Sare Praznik
Od Adele do Broadwaya

Dvorana Alberta Felicijana na sevniškem
gradu je bila premajhna za vse obiskovalce
koncerta Od Adele do Broadwaya, na katerem
se je letošnji zadnji junijski dan predstavila Sara
Praznik iz Boštanja, le nekaj dni po koncertu pa
je dopolnila 18 let. Sara obiskuje srednjo šolo v
Novem mestu in je članica MePZ Zvon. Glasba jo
spremlja od otroštva, že pri petih letih je začela
obiskovati Glasbeno šolo Sevnica. Najprej je igrala
flavto, nato se je posvetila petju in je učenka pri
učiteljici solopetja mag. Martini Prevejšek. Lani
je Glasbeno šolo Sevnica zastopala na regijskih,
državnih in mednarodnih tekmovanjih in dosegla
odlične rezultate. Leta 2016 se je udeležila tudi
Festivala Fens v Kopru in se uvrstila v finale, kar je
zanjo dodatna spodbuda. Na koncertu z naslovom
Od Adele do Broadwaya, ki je potekal v sklopu
tradicionalnega poletnega kulturnega festivala
Sevniško grajsko poletje 2017, sta skupaj s
pianistom Tinetom Becem, ki je tudi samostojno
zapel nekaj pesmi, navdušila in pričarala sproščen
poletni večer v ritmih jazza, pop balad, zimzelenih
skladb (slovenskih in angleških) tudi iz svetovno
znanih muzikalov in filmov.

Koncert je povezovala Silvija Švelc, prof. glasbe na
OŠ Šentjernej in članica MePZ Zvon iz Boštanja, ki
je med drugim povedala: »Sara je čudovito dekle,
pred njo je lepa prihodnost. V letošnjem poletju
odhaja za tri tedne v poletno šolo v Anglijo, kjer bi
želela nadaljevati šolanje.«
Sari želimo uspešno šolanje z željo, da bi še večkrat
nastopila v domačih krajih.

Julijska grajska (rado)gostja
je Marija Smolič – Minka

Vilinski
glasbeno-kulinarični večer

»Vidnemu se lahko najbolj približamo tako, da
ga potipamo s pogledom,« se je glasil uvod
v predstavitev tokratne Radogostje. V Oknu
Radogost smo namreč začeli poletje s slikarsko
razstavo, razširjeno v Staro galerijo, slikarke
Marije Smolič – Minke iz Šentjerneja, slikovitega
kraja dolenjske ravnice.

Vilinke smo na prvo julijsko nedeljo priredile
koncert in ga poimenovale Vilinski glasbenokulinarični večer. Prvi del je bil namenjen pesmi, pri
čemer smo se članice Maja Repovž, Tadeja Udovč,
Mateja Repovž Lisec in Tanja Žibert sprehodile
od slovenske ljudske pesmi in glasbe sodobnih
slovenskih avtorjev do dalmatinskih melodij. V
našem repertoarju sicer prevladujejo pesmi
brez spremljave, pri nekaterih nas je s klavirjem
spremljal naš umetniški vodja Tine Bec, kot pianist
pa se je predstavil tudi sin ene izmed članic, Maj
Repovž. Vilinski glasbeni izbor je dopolnil Vokalni
kvartet Emona, z vezno besedo pa obogatila
moderatorka Renata Žnidar.

Smoličeva je slikarka – samorastnica, ki je v
razmeroma kratkem času svojega slikarstva
dosegla zavidljivo raven. Zato je hvaležna
predvsem svojemu pokojnemu soprogu, ki ji je bil
v spodbudo in tudi kritik. Ostala je brez podpore,
vendar pogumno odločena vztrajati na svoji poti
ustvarjalke lepega. Predala se je figuraliki in
abstrakciji. Rože so njeno razmerje do sveta in
njegovih ogroženih lepot. Slikane z lopatico so
strukturno grobe in sočasno nežne, kar avtorica
simbolno izraža kot upor proti človeškemu
agresiranju narave. Njena dela so sodobni
ekspresivni konstrukti, ki vzbujajo čustveno
prizadetost in izraženost procesov sobivanja
človeka in narave. V njenih delih je vedno nekaj,
kar premakne človekovo notranjost. Nosi skrito
sporočilo, ki vabi k odkrivanju bistva.

Občinstvo, ki smo ga s prijazno pomočjo in
podporo KŠTM Sevnica gostile v grajskem parku,
je druženje nadaljevalo ob kulinaričnih dobrotah
podjetja Sava avto, d. o. o., v grajskem atriju, pri
čemer se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo
družini Jamšek. Vilinke smo vesele, da smo
lahko s petjem polepšale večer res številčnemu
občinstvu, in odločene, da bomo takšne glasbene
projekte še pripravile.

Tanja Žibert

Likovna razstava Sonje Tkalec
na sevniškem gradu
V četrtek, 13. julija, so v Mosconovi galeriji
sevniškega gradu odprli razstavo likovnih del Sonje
Tkalec iz Boštanja. Slikati je začela razmeroma
pozno, pred manj kot tremi leti, po odhodu v
pokoj. Avtorico, ki je do zdaj razstavljala že v
galeriji Eskulap v Zdravstvenem domu Sevnica,
Knjižnici Sevnica in kavarni Špica, in njeno delo je
v sproščenem pogovoru predstavil povezovalec
kulturnega dogodka Ciril Dolinšek.

K temu je pripomogel glasbeni recital Terceta LiLa iz Novega mesta, ki nas je čustveno razvajal v Sonja Tkalec ustvarja predvsem slike z motivi iz
narave, na grajski razstavi pa so predstavljeni
grajski kapeli.
ženski akti, fantazijske slike, narava, živali, morje,
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Rok Petančič, KŠTM Sevnica vodni slapovi in drugo.
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Kultura
MePZ Lisca
med Slovenci v Sarajevu

Grajska tlaka

Grajska tlaka, pogovorno-glasbeni večer, ki se
vsak mesec odvija v kavarni Graščakova hči na
Pevke in pevci MePZ Lisca smo na povabilo sevniškem gradu, je tokrat povezala zbiralce
Sevničana Pavla Ocepka, ki vodi lektorat ljudskega blaga.
slovenskega jezika v Sarajevu, sredi junija
gostovali v Sarajevu. Topel sprejem s piknikom so
nam pripravili člani MePZ Camerata Slovenica,
ki deluje pod okriljem Slovenskega kulturnega
društva Cankar v Sarajevu.

Odprtje slikarske razstave sta kulturno obogatila
mlada kitarista Martin Sešlar in Simon Vintar,
učenca Glasbene šole Sevnica, njun mentor
pa je Zoran Košir. Razstava do na ogled v času,
ko je grad odprt, do vključno 10. septembra.
Dobrodošli.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sonc festival navdušil
tudi na našem gradu
Sonc festival je mednarodni festival komorne
glasbe v Sloveniji. Letos je potekal že drugo leto
zapored in gostil 8 mednarodno uveljavljenih
glasbenikov iz 5 različnih držav (Slovenija, Libanon,
Španija, Nemčija in Italija). Na koncertu v sklopu
tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško
grajsko poletje 2017 je v petek, 14. julija, v dvorani
Alberta Felicijana na našem gradu nastopil
godalni sekstet v sestavi: na violini Božena
Angelova in Tanja Sonc, na violončelu Beatriz
Blanco in Maruša Bogataj ter na violi Ribal Molaeb
in Christoph Slenczka, vsi mladi in nadarjeni
glasbeniki in glasbenice, ki študirajo na prestižnih
univerzah v Evropi. Obiskovalke in obiskovalci so
prisluhnili izjemnim glasbenim delom avstrijskega
skladatelja Arnolda Schönberga in priznanega
češkega skadatelja Antonína Dvořáka.

Umetniški vodja festivala in njegova ustanoviteljica
je Radečanka Tanja Sonc, zmagovalka na številnih
mednarodnih tekmovanjih. Pravi, da glasba ljudi
povezuje in da jo v teh časih potrebujemo bolj kot
kadarkoli prej, saj je univerzalni jezik po vsem svetu
in ga razumemo vsi. Festival je ustanovila z veliko
željo po ustvarjanju komorne glasbe na visoki
ravni v svojem domačem okolju. Glasbenikom
želi pokazati lepote Slovenije, predstaviti našo
kulturo in kulinariko, domačemu občinstvu pa
približati klasično glasbo. S takšnimi koncerti
prinaša v posavsko regijo veliko pozitivne energije,
motivacijo za mlade in popestritev poletnih
večerov.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Foto: Smilja Radi, Posavski obzornik

www.grad-sevnica.com

Takoj smo našli skupni jezik in ob bosanskih
specialitetah, slovenski potici in cvičku ter
harmoniki veselo prepevali naše lepe slovenske
pesmi. V soboto dopoldne smo si ogledali
znamenitosti Sarajeva, uživali v mestnem vrvežu
in čevapčičih, gostoljubnih ljudeh, zvečer pa
izvedli skupni koncert, ki sta ga popestrila tudi
otroka naše pevke Damjane. Maj in Maja sta vse
navdušila s svojim nastopom na violini in kitari.
S svojo navzočnostjo so nas razveselili tudi
Sevničanka Barbara Beričič, ki dela na slovenski
ambasadi v Sarajevu kot vodja Konzularnega
oddelka, veleposlanik Iztok Grmek, direktor Lisce
moda Sarajevo Mehmed Selmanović in številni
drugi Slovenci, ki so si ustvarili svoj drugi dom v
Sarajevu.
S pevkami in pevci MePZ Camerata Slovenica smo
sklenili prijateljske vezi in jih povabili, naj se nam
prihodnje leto pridružijo na koncertu v Sevnici, in
to so z veseljem sprejeli.
K dobremu počutju sta vsekakor pripomogla
tudi naša ustrežljiva šoferja Toni in Miran, ki sta
nas varno vozila in nam priskrbela tudi odličnega
in simpatičnega vodnika po Sarajevu, da smo
spoznali mesto z bogato in žalostno vsebino, ki
pa si je zelo opomoglo od vojne. Tlakovane ulice,
mošeje in orientalske trgovinice so daleč od
življenja drugod po Evropi. Različne kulture so med
seboj prepletene v edinstveno mešanico. Sarajevo
ima prav poseben šarm. Njegovo živahno ozračje
s prijaznimi prebivalci nam je hitro pričaralo
občutek domačnosti in gostoljubja.
Pevke in pevci MePZ Lisca smo s pesmijo ponesli
moč dobrih, pozitivnih želja iz naše domovine
Slovencem v Sarajevo.

Zvonka Mrgole, ravnateljica Osnovne šole Tržišče,
je s seboj na grad pripeljala Ljudske pevke s Telč.
Te že desetletje ohranjajo ljudsko pesem, ki jim
je bila položena v zibelko. Pravi festival ljudske
pesmi je njihova prireditev Telška žetev, ki so jo
letos organizirali že štirinajstič, do zdaj pa je na
njej nastopilo že več kot sto glasbenih sestavov,
ki negujejo ljudsko pesem. Z Jeperjeka je prišla
Mili Majcen, ženska stoterih interesov in znanj.
Vezenje ob dolgih zimskih večerih, izdelovanje
šopkov iz suhega cveta, nabiranje in sušenje zelišč
za čaje, zbiranje starih predmetov, ki jih ima že
za cel muzej, so le nekatere njene dejavnosti.
Na pobudo zgovorne in pronicljive Mili, ki je
obiskovalce pogostila s svojim zeliščnim kruhom in
potico, je bila letos v sevniški knjižnici organizirana
dobrodelna razstava, ki je omogočila letovanje
otrokom iz socialno šibkejših družin z OŠ Ana Gale.

Grajsko tlako je z dvema lastnima skladbama na
frajtonarici popestril še ljudski godec Janez Košar,
Košarjev Anzek z Žigrskega vrha, ki ohranja star
način igranja ljudskih pesmi in si želi, da bi se mu
pridružil tudi kakšen mladi harmonikar.

N. Novšak, M. Štojs

N. Č. C.

Sevniško
grajsko poletje
2017
Program objavljen na

www.grad-sevnica.com ter www.kstm.si
in v koledarju prireditev (stran 12/13)
avgust 2017
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 2. 8.
ob 11.00

Šport na prostem: košarka

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 2. 8.
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2017
Radogost večer - gost Helmut Blažej
– slikar in kipar iz Pliberka, Avstrija

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Mandale

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Na Sevniški Kmečki tržnici se predstavlja kmetija Povhe z
zelenjavnimi pridelki

Kmečka tržnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre: Enka

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2017
Grajski kino pod zvezdami - Koncert

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Sevniški mesečni sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Počitniško varstvo za otroke - 4. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070

Grajska tlaka

Kavarna Graščakova hči

Trio SPN

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

Predavalnica ZD Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grajski park

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Šport na prostem: balinanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Prostori RK, Glavni trg 44

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Zapestnice

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre: spomin

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kino

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica na Pokleku z Ansamblom Banovšek

Gasilski dom Poklek

PGD Poklek

Sevniško grajsko poletje 2017
Koncert: Satchmo dixie Band

Grad Sevnica

Celjski dixieland ansambel

Počitniško varstvo za otroke – 5. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure).
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

Ustvarjalni ponedeljki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure).
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

Poletna sreča na vrvici

šola Loka in okolica

Mladi iz Loke v sodelovanju s TD, šolo,
TZOS, KS in ostalimi društvi

Šport na prostem: ristanc

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070

Krvodajalska akcija (od 7. do 12. ure).
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

Kulturni dom Krmelj

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Origami

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre: pokvarjen telefon

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2017
Grajski kino pod zvezdami - Človeški kapital

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Tradicionalni pohod PD Lisca Sevnica na Triglav

Triglav

Planinsko društvo Lisca Sevnica

11. Kitariada Sevnica 2017

Športni dom Sevnica

KŠTM Sevnica

Počitniško varstvo za otroke – 6. teden

SMC Sevnica

SMC Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

AŠ Prah Sevnica;
Inf.: 031/643-338

Joga v sevniškem grajskem parku

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Šport na prostem: odbojka

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Darilne škatlice

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2017
Literarno-glasbeni večer »Mladost in starost z roko v roki«

Grad Sevnica

Literarna skupina Večerna zarja DU Sevnica

četrtek, 3. 8.
ob 16.00
petek, 4. 8.
ob 8.00
petek, 4. 8.
ob 11.00
petek, 4. 8.
ob 21.00
sobota, 5. 8.
ob 8.00
ponedeljek, 7. 8.
ob 6:45 - petek, 11.
8. do 15.00
ponedeljek, 7. 8.
ob 11.00
ponedeljek, 7. 8.
ob 15:30
ponedeljek, 7. 8.
ob 19.00
torek, 8. 8.
ob 15:30
torek, 8. 8.
ob 19.00
sreda, 9. 8.
ob 11.00
četrtek, 10. 8.
ob 15.00
četrtek, 10. 8.
ob 16.00
petek, 11. 8.
ob 11.00
sobota, 12. 8.
ob 16.00
sobota, 12. 8.
ob 20.00
sobota, 12. 8.
ob 21.00
ponedeljek, 14. 8.
ob 6:45 - petek, 18.
8. do 15.00
ponedeljek, 14. 8.
ob 7. 00
ponedeljek, 14. 8.
ob 11.00
torek, 15. 8.
ob 19.00
sreda, 16. 8.
ob 7.00
sreda, 16. 8.
ob 10.00 - petek,
18. 8. do 17.00
sreda, 16. 8.
ob 11.00
sreda, 16. 8.
ob 14.00
četrtek, 17. 8.
ob 7.00
četrtek, 17. 8.
ob 16.00
petek, 18. 8.
ob 11.00
petek, 18. 8.
ob 21.00
sobota, 19. 8.
ob 3.00
sobota, 19. 8.
ob 19.00
ponedeljek, 21. 8.
ob 6:45 - petek, 25.
8. do 15.00
ponedeljek, 21. 8.
ob 11.00
ponedeljek, 21. 8.
ob 16.00
torek, 22. 8.
ob 19.00
sreda, 23. 8.
ob 11.00
četrtek, 24. 8.
ob 16.00
četrtek, 24. 8.
ob 20.00
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Koledar prireditev
Datum in ura
petek, 25. 8.
ob 11.00
sobota, 26. 8.
ob 6.00
sobota, 26. 8.
ob 19.00
ponedeljek, 28. 8.
ob 11.00
torek, 29. 8.
ob 19.00
sreda, 30. 8.
ob 11.00
četrtek, 31. 8.
ob 16.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Družabne igre: šah

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Sevniški planinski maraton 2017

Športni dom Sevnica

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Veselica na Lukovcu z ansamblom Akordi

KMD Lukovec

KŠD Lukovec,
inf.: 031 827 482

Ustvarjalni ponedeljki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grajski park

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Šport na prostem: nogomet

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica: Papirčkanje

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

avgust 2017
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Mladina
Počitniški program
Olimpijski teden
Otroci iz Oratorija Sevnica
v Mladinskem centru Sevnica v Mladinskem centru Sevnica na obisku v DUO Impoljca
Juhuhu, počitnice so tu! Šolske torbe smo postavili Končno so otroci dočakali zelo zaslužene počitnice
v kot, knjige in zvezke v predale in dali možgane na po dolgih tednih šole in učenja. Zato vsako leto v
Mladinskem centru Sevnica mlade nagradimo z
off.
Olimpijskim tednom, v katerem se v prvem tednu
julija zvrstijo različne aktivnosti. Letos je potekal
od 3. do 7. julija. Vsak dan je obljubljal nekaj novega.

Na poletni petek dopoldne, 7. julija, smo v Domu
Impoljca v goste sprejeli otroke Oratorija iz
Sevnice.
Vendar v Mladinskem centru Sevnica nismo
počivali, saj smo za počitnice pripravili pester
program za mlade.
Z otroki smo izdelovali nakit iz vsakdanjih stvari,
kot so papir, vrvice, gumbi, blago … domišljiji
smo res dali prosto pot in nastali so res zanimivi,
preprosti in tudi modni izdelki.

V ponedeljek smo bovlali v centru Bowling Deluxe,
v torek smo se s hrčkanjem poigrali na travnatem
igrišču pri Športnem domu Sevnica, naslednji dan
pa smo obiskali fitnes na prostem ter spoznali
različne naprave, na njih pa tudi povadili, se igrali z
balinčki in različnimi igrami na prostem.

V telovadnici so našim stanovalcem doma pripravili
nadvse bogat glasbeni program in v spremstvu
mladih mentorjev navdušili zbrane poslušalce.
Mlada energija nastopajočih nas je v tem vročem
poletnem dnevu povsem »osvežila«, še posebno z
igranjem na harmoniko, kitaro in klaviaturo. V treh
tujih jezikih so nam zapeli pesem Mojster Jaka,
za kar so jih naši stanovalci nagradili z bučnim
aplavzom. V zahvalo smo jih ob koncu programa
nagradili s sladko poletno sladico – sladoledom.
Igrali smo se tudi različne družabne igre, kot sta
šah in activity, in pri tem uporabljali veliko svoje
domišljije in spretnosti pri razreševanju različnih
namigov. Ob sredah smo s prijaznimi prostovoljci
odšli na bližnje igrišče in se pomerili v prijateljski
košarki, badmintonu in odbojki.
Poleg aktivnosti v mladinskem centru smo vsako
četrtkovo popoldne ustvarjali na Bazenu Sevnica.
Izdelovali smo nakit iz različnih materialov,
papirčkali različne izdelke in ustvarjali zanimive
podobe iz hamaperlic.

V četrtek smo imeli prijeten pohod na naš grad.
Tam nas je pričakala grajska gospoda ter se z nami
poigrala v različnih grajskih igrah v prijetni in sveži
senčki gradu. Streljali smo z lokom, sulico, metali
obročke na klin, se bojevali z blazinami, hodili na
hoduljah in še veliko več. V petek smo Olimpijski
teden sklenili na Bazenu Sevnica. Tam smo se z
vodnimi vragolijami prijetno osvežili, se igrali z
vodnimi bombicami, potapljali, plavali in se imeli
super. Da nismo bili lačni, je poskrbela pekarna
Kruhek s svojimi slastnimi rogljiči, žemljicami in
štručkami.

Dorotea Pavlovič

POLETNI
POČITNIŠKI

ODPIRALNI ČAS
MC SEVNICA

od 26. 6. 2017
do 1. 9. 2017

PONEDELJEK–PETEK:
10.00–15.00

Vsekakor se je naš Olimpijski teden končal
V počitniškem juliju so bile temperature precej s širokimi nasmehi na obrazu, rdečimi lici,
visoke, a nas to ni ustavilo in smo kljub temu zelo novimi prijateljstvi in polni pozitivne energije ter
uživali.
pripravljeni na poletne počitnice.

Vir: KŠTM Sevnica
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Vir: KŠTM Sevnica

SOBOTA:
15.00–19.00

ZAPRTO:
nedelje in prazniki

Mladina
Osnovnošolski, planinski tabor Obisk strojnega parka v Tržišču Učenca predstavila ribištvo
PD Lisca Slatna 2017
Pri urah državljanske in domovinske vzgoje ter Luka in Enej Jazbec, učenca tretjega razreda,
Od sobote, 8., do sobote, 15. julija, je v Slatni
pod Poncami v bližini Planice potekal že 44.
osnovnošolski, planinski tabor, ki se ga je udeležilo
34 otrok z različnih osnovnih šol občine Sevnica,
starih od 7 do 16 let.

Poleg prehojenih treh planinskih tur smo priredili
tudi vodne igre, turnir med dvema ognjema,
tekmovanje v orientaciji, izbrali pa smo tudi miss
in mistra tabora. Obiskali smo Vratca pod Malo
Ponco, Tromejo in Tamar. Najstarejše udeležence
smo popeljali po aktualni, plezalni, Hanzovi poti na
Malo Mojstrovko. Nameravali smo osvojiti tudi
Špik, a nam je ponagajalo vreme. Spremljali pa
smo tudi predavanje gostov o gorskem reševanju
in popotovanju po Indoneziji. Teden je kot vsako
leto minil prehitro. Spanje pod zvezdami v šotorih
v neokrnjeni naravi in rajanje ob tabornem ognju
zvečer je vedno znova svojevrstno doživetje. Še
posebno, če smo v dobri družbi s prijatelji, sošolci
ali znanci.

etike se učimo tudi o poklicih in delu, zato smo si
učenci 8. razreda OŠ Tržišče odšli ogledat strojni
park CNC Borštnar. Pričakala sta nas Marko in
Mojca Borštnar, nekdanja učenca OŠ Tržišče, in
nam predstavila svojo dejavnost.

sta 19. junija v oddelku podaljšanega bivanja
predstavila ribištvo, saj se zelo rada ukvarjata z
njim. Prinesla sta vse, kar potrebujejo izkušeni
ribiči, in razložila, kakšno delo opravljajo.

Njihova poglavitna dejavnost je mehanska obdelava
kovin za avtomobilsko in elektroindustrijo,
izdelujejo pa tudi serijske in unikatne izdelke za
domači in tuji trg. Najprej nam je Marko Borštnar
pokazal prvo stružnico in nato prvi avtomatski
stroj, ki ga je kupil že njegov oče. Izvedeli smo,
da delajo izdelke za ves svet, celo nastavke za
gasilske cevi za ameriškega. Pokazali so nam še
veliko drugih strojev, od stružnic do najnovejšega
stroja, ki so ga dobili pravkar. Pokazal nam je tudi
posebne svedre, ki delajo tako, da hkrati brizgajo
vodo in vrtajo. Videli smo celoten postopek,
od surovine do končnega izdelka. Izvedeli smo
tudi, kateri poklici so zaželeni v tej industriji, in
da je poklic strojnika zelo iskan, kar je bila dobra
informacija za tri sošolce, ki se nameravajo
prihodnje leto vpisati v srednjo šolo strojne smeri.
Videli smo tudi razna priznanja in pohvale, ki jih je
Marko prejel za svoje delo.
Dve šolski uri sta hitro minili. Učenci, ki želijo delati
v tem poklicu, so videli, kaj jih čaka, in izvedeli, da
lahko k njim pridejo tudi na prakso. Zahvaljujemo
se Mojci in Marku Borštnarju za res lep sprejem,
vodenje in pogostitev.

Ribiči uporabljajo različne velikosti uteži zaradi
različnih globin vode, povedala pa sta tudi, kaj
vse je lahko vaba za ribe. Obstajajo plastične
vabe, nočne vabe, ki imajo svetilke, ali vabe, kot
so morski polži, školjke in podobno. Povedala sta
tudi, koliko različnih vrst rib obstaja: morski list,
skuša, tuna, orada, mečarica, sardine in druge.
Obstajajo tudi večje ribe, kot je kit ali morski pes.
Razložila sta tudi, da je treba vabo natakniti na
trnek. To je bodeča stvarca, na katero se ujamejo
ribe. Ujamejo se tako, da vabo zagrabijo in se
napičijo na trnek. Ko ribo ujamejo, jo s posebno
napravo obesijo za škrge in tako izmerijo, koliko
je težka. Po teži pa ugotovijo, koliko je vredna.
Predstavitev je bila zelo zanimiva.

Lana Kalšek, 2. razred OŠ Tržišče

V Oranžni igralnici vrtca v
Krmelju so otroci uživali ob
izvajanju joge

Gregor Jereb, 8. razred OŠ Tržišče V sklopu projekta Dejavnosti z mamico in
očkom, pri katerem smo z velikim veseljem v
dopoldanskem času povabili starše na obisk, nas
je obiskala tudi Lučkina mamica. Radi izvajamo
različne gibalne dejavnosti, zato smo se njenega
obiska zelo razveselili. Povedala nam je nekaj
V ponedeljek, 26. junija, je Društvo prijateljev teorije o jogi, potem pa smo se skupaj razgibali.
mladine Tržišče v sodelovanju z Župnijo Tržišče
omogočilo nepozabno kopanje otrokom od 6.
razreda. Ob devetih zjutraj nas je pot popeljala
do čudovitega kopališča, na katerem smo se vsi
otroci zelo zabavali. Nekateri so več časa preživeli
na toboganih, drugi v številnih bazenih.

Kopanje v Termah Čatež
Polni lepih vtisov in spominov že komaj čakamo, da
bo leto naokoli in bomo spet krenili proti Gorenjski.
Seveda pa se bomo tudi med šolskim letom podali
na enodnevne planinske izlete.

Monika Verhovc in Valentina Žibret, vodji tabora
Foto: Janez Levstik

Ne učite otrok
s strogostjo,
raje poskrbite,
da se bodo na poti
k znanju zabavali.
Tako boste morda
pri vsakem odkrili
sled genialnosti
na nekem posebnem
področju.

Platon

Izvajali smo gibe različnih živali, pozneje pa jih je
povezala v zgodbo, ob kateri smo bili na koncu kar
prijetno utrujeni. Sprostili smo se ob zvokih glasbe
in počitku z zaprtimi očmi. Preden pa je Lučkina
mamica odšla, sta nam z Lučko pokazali še vajo
Pozdrav soncu. Ker je ta zelo zanimiva, smo morali
tudi sami poskusiti izvesti določene gibe.
Mamici in Lučki se najlepše zahvaljujemo za
prijetno skupno druženje in odlično počutje po
izvedeni dejavnosti.
Vsi smo bili na koncu opečeni, a polni novih
dogodivščin. Zato se iz srca zahvaljujemo vsem,
ki so nam omogočili še en nepozabni dan v Termah
Čatež.

Neža Lindič

Anja Luzar

www.kstm.si
avgust 2017
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Šport
Šolski šport

3. mesto: Knez Jan (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Gregorič Leon (OŠ Sava Kladnika
Sevnica)
11. mesto: Fon Tilen (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
ATLETIKA - Področno tekmovanje:
Starejše učenke, 60 m
2. mesto: Močan Iva (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Mlajši učenci, 60 m
8. mesto: Jurečič Viktorija (OŠ Blanca)
1. mesto: Gačnik Matevž (OŠ Tržišče)
12. mesto: Špan Ana (OŠ Blanca)
2. mesto: Knez Valentin (OŠ Tržišče)
Starejše učenke, 300 m
5. mesto: Gošte Jaka (OŠ Boštanj)
1. mesto: Vukalić Hana (OŠ Boštanj)
9. mesto: Polanc Maj (OŠ Krmelj)
3. mesto: Zalokar Lidija (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
12. mesto: Juntez Klemen (OŠ Krmelj)
4. mesto: Novšak Nives (OŠ Boštanj)
Mlajši učenci, 300 m
Starejše učenke, 1000 m
6. mesto: Kovač Marcel (OŠ Boštanj)
1. mesto: Dobovšek Nika (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
11. mesto: Kosar Luka (OŠ Blanca)
2. mesto: Haler Lea (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Mlajši učenci, 600 m
4. mesto: Resnik Nika (OŠ Boštanj)
4. mesto: Pelko Tjaš (OŠ Tržišče)
5. mesto: Tratar Eva (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
10. mesto: Starič Maj (OŠ Blanca)
Starejše učenke, Štafeta 4x100 m
11. mesto: Omerzel Rok (OŠ Boštanj)
3. mesto:OŠ Boštanj
Mlajši učenci, Višina
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica)
4. mesto: Abram Sani (OŠ Blanca)
5. mesto: OŠ Blanca
5. mesto: Kosar Žiga (OŠ Blanca)
Starejše učenke, Višina
6. mesto: Kozinc Denis ( OŠ Boštanj)
5. mesto: Zemljak Anuška (OŠ Sava Kladnika
8. mesto: Repovž Nejc (OŠ Krmelj)
Sevnica)
Mlajši učenci, Daljina
6. mesto: Podlogar Janja (OŠ Milana Majcna
3. mesto: Božič Anže (OŠ Boštanj)
7. mesto: Zidar Miha (OŠ Milana Majcna Šentjanž) Šentjanž)
Starejše učenke, Daljina
8. mesto: Polanc Mark (OŠ Krmelj)
1. mesto: Senica Ela (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Majcen Jan (OŠ Krmelj)
12. mesto: Žibret Lina (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Mlajši učenci, Vorteks
Starejše učenke, Krogla
1. mesto: Fatić Amel (OŠ Boštanj)
7. mesto: Podlogar Smiljan (OŠ Milana Majcna 2. mesto: Klenovšek Ana (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
12. mesto: Suhadolčan Sara (OŠ Sava Kladnika
Šentjanž)
Sevnica)
Mlajše učenke, 60 m
Starejše učenke, Vorteks
2. mesto: Debeljak Tamara (OŠ Tržišče)
3. mesto: Kranjc Teja (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 2. mesto: Starič Nadja (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
8. mesto: Mesojedec Ajda (OŠ Boštanj)
8. mesto: Dolinšek Brina (OŠ Boštanj)
12. mesto: Strnad Katja (OŠ Milana Majcna
9. mesto: Pavlič Neja (OŠ Blanca)
Šentjanž)
Mlajše učenke, 300 m
5. mesto: Možina Klara (OŠ Krmelj)
9. mesto: Moškon Klara (OŠ Blanca)
ATLETIKA - Državno tekmovanje:
Mlajše učenke, 600 m
2. mesto: Slapšak Ajda (OŠ Boštanj)
3. mesto: Udovč Deja (OŠ Tržišče)
Mlajši učenci, 60 m
5. mesto: Zupančič Naja (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 11. mesto: Gačnik Matevž (OŠ Tržišče)
6. mesto: Slapšak Živa (OŠ Boštanj)
Mlajši učenci, Vorteks
10. mesto: Strajnar Laura (OŠ Sava Kladnika 6. mesto: Fatić Amel (OŠ Boštanj)
Sevnica)
7. mesto: Podlogar Smiljan (OŠ Milana Majcna
Mlajše učenke, Višina
Šentjanž)
1. mesto: Sinkovič Ana (OŠ Blanca)
Mlajše učenke, 60 m
2. mesto: Rantah Sara (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 17. mesto: Debeljak Tamara (OŠ Tržišče)
10. mesto: Gorenc Tamara (OŠ Tržišče)
Mlajše učenke, 600 m
Mlajše učenke, Daljina
5. mesto: Slapšak Ajda (OŠ Boštanj)
2. mesto: Kolman Tija (OŠ Boštanj)
8. mesto: Udovč Deja (OŠ Tržišče)
8. mesto: Guček Kristina (OŠ Sava Kladnika Sevnica) Mlajše učenke, Višina
9. mesto: Starič Ina (OŠ Blanca)
1. mesto: Sinkovič Ana (OŠ Blanca)
11. mesto: Šunta Uma (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 14. mesto: Rantah Sara (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Mlajše učenke, Vorteks
Mlajše učenke, Daljina
1. mesto: Krajnc Nika (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 13. mesto: Kolman Tija (OŠ Boštanj)
7. mesto: Senica Liza (OŠ Sava Kladnika Sevnica) Mlajše učenke, Vorteks
14. mesto: Strlekar Tea (OŠ Boštanj)
7. mesto: Krajnc Nika (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Starejši učenci, 60 m
Starejši učenci, 1000 m
3. mesto: Pešec Timotej (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 20. mesto: Vozelj Žan (OŠ Krmelj)
9. mesto: Resner Žan (OŠ Sava Kladnika Sevnica) Starejši učenci, Vorteks
Starejši učenci, 1000 m
10. mesto: Knez Jan (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
1. mesto: Vozelj Žan (OŠ Krmelj)
Starejše učenke, 60 m
2. mesto: Sešlar Tomaž (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 6. mesto: Močan Iva (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Blatnik Nik (OŠ Boštanj)
Starejše učenke, 300 m
9. mesto:Lazar Luka (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 10. mesto: Vukalić Hana (OŠ Boštanj)
Starejši učenci, Višina
Starejše učenke, 1000 m
2. mesto: Pigac Žiga (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
1. mesto: Dobovšek Nika (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: Abram Laren (OŠ Blanca)
11. mesto: Haler Lea (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: Kranjec Erazem (OŠ Blanca)
Starejše učenke, Daljina
13. mesto: Dvoršak Jan (OŠ Blanca)
6. mesto: Senica Ela (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Starejši učenci, Daljina
Starejše učenke, Krogla
8. mesto: Brudar Gaj (OŠ Krmelj)
8. mesto: Klenovšek Ana (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Kralj Aljaž (OŠ Boštanj)
Starejši učenci, Krogla
1. mesto: Kuhar Gregor (OŠ Tržišče)
NOGOMET - učenci l. 2004 in ml.
4. mesto: Razpet Robi (OŠ Krmelj)
Področno tekmovanje:
8. mesto: Kunej Domen (OŠ Tržišče)
Starejši učenci, Vorteks
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
1. mesto: Janc Mitja (OŠ Boštanj) - rekord
atletskih tekmovanj za osnovne šole
Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Mladi rokometaši uspešni na
turnirju EUROFEST 2017
V Kopru je od 3. do 8. julija potekal že 25.
tradicionalni mednarodni rokometni turnir
EUROFEST 2017. Letos se ga je udeležilo 158 ekip
iz Evrope in Azije.

Sevniški rokometaši smo za pretekla sodelovanja
na turnirju dobili posebno vabilo rojaka Toneta
Bariča. Kljub pozni prijavi in kratkemu času za
organizacijo smo se turnirja udeležili s tremi
ekipami. Najmlajši so tekmovali v kategoriji
2006 in med enajstimi ekipami osvojili 10.
mesto. Poudariti je treba, da so bili leto mlajši od
preostalih ekip, saj so bili vsi letnik 2007 in mlajši.
Ker pa je bilo premalo ekip v tej kategoriji, so jih
priključeni kategorji 2006.

V kategoriji 2004 je sodelovalo 20 ekip, Sevničani
pa so osvojili 15. mesto. Poznalo se je, da ni bilo
nekaterih glavnih igralcev v ekipi in obeh vratarjev,
ki se turnirja niso mogli udeležiti. Kljub temu
so fantje igrali dobro, hkrati pa spoznali, da bo
potrebnih še veliko treningov, če bodo želeli doseči
še boljše rezultate.
V kategoriji 2002 je sodelovalo 19 ekip. Seničani
so združili moči z Brežičani in Krčani ter se na
koncu borili za visoko uvrstitev. Najprej so v
skupini premagali vse tekmece, se v četrtfinalu
pomerili z ekipo Izole in jih premagali. Na polfinalni
tekmi proti francoski ekipi Uodl HB so zmagali in
se uvrstili v veliki finale proti tajvanski ekipi DongGuang. Tu so morali priznati premoč boljših in
hitrejših nasprotnikov, so se pa veselili 2. mesta
in srebrne medalje.
Nekaj sevniških fantov se je pridružilo tudi ekipi
Brežic v kategoriji 2000. Polfinalna tekma je bila
zaradi vremena prestavljena v dvorano in so igrali
šele ob 23.30. Francoski nasprotniki so bili boljši,
fantje pa so morali v boj za tretje mesto. Tu so
bili nekoliko favorizirani domačini Koprčani in na
koncu so fantje dosegli še vedno visoko 4. mesto
med 12 udeleženci.

Na koncu rezultati sploh niso tako pomembni
kot to, da so se vsi udeleženci družili med seboj
in s svojimi vrstniki iz drugih klubov in držav. Tudi
vreme in okolje sta pripomogla k temu, da so bili
vsi udeleženci na koncu zadovoljni in se že veselijo
novih potovanj in turnirjev.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Šport
Sevničan Aljaž Prah
na Dirki po Sloveniji
Utečeno petletno delo vzgoje mladih kolesarjev
v KD Sevnica, s pokroviteljstvom Tanina Sevnica
in strokovnim trenerskim in vsem preostalim
vodstvom trenerja Boruta Pirša, je pokazalo
rezultat z nastopom Aljaža Praha na dirki po
Sloveniji. Aljaž je po štiriletnem obdobju v domačem
klubu letos prestopil v ljubljanski KD Rog. Na Dirki
po Sloveniji je bil v ekipi Roga, ki združuje kolesarje
do 23. leta starosti, z 18 leti najmlajši udeleženec
v glavnini. Dirko je uspešno končal in bil v pomoč
najboljšemu slovenskemu kolesarju v skupni
uvrstitvi (5. mesto) in najboljšemu mlademu
kolesarju (bela majica) Tadeju Pogačarju.

Miha Povšič zmagal na
Trebelnem, Melani Knez
nastopila za reprezentanco
Na Trebelnem je potekal tek po lovskih stečinah,
ki šteje tudi za Dolenjski pokal. Najprej so se na
400-metrsko progo podali najmlajši, med katerimi
so odločno nastopili tudi sevniški atleti: zmagal je
Maj Repovž, Jan Dolmovič je pritekel na drugo
mesto, Jure Slapšak je bil četrti, Mark Repovž pa
mesto za njim.

Več državnih prvakov
iz AK Sevnica
V Celju je potekalo državno prvenstvo (DP) za
veterane v atletiki, ki so se ga udeležili tudi atleti
iz Hrvaške in Srbije. Na tekmi je nastopilo tudi
5 članov AK Sevnica. Med ženskami so vsaka v
svoji kategoriji naše veteranke dosegle naslednje
rezultate: Brigita Karlovšek je potala državna
prvakinja na 1500 m, na 5000 m je osvojila 2.
mesto. Tina Možic je osvojila 2. mesto na 5000
m, Polona Zevnik pa naslov državne prvakinje na
5000 m. Janja Košar je osvojila naslov državne
prvakinje na 200 m, 400 m, 800 m in 1500 m.

Tomaž Sešlar in Tomi Bajc na stopničkah na
Trebelnem

Med deklicami je Nika Tisu končala na drugem
mestu. Zasedba Sevničanov je bila številčna
Ekipa KD Sevnica Tanin Sevnica je v polnem tudi na najdaljši, 7 in pol kilometrov dolgi progi.
tekmovalnem ciklu. Dirke za pokal Slovenije, DP Absolutni zmagovalec zahtevne proge je postal
in mednarodne dirke v sosednjih državah si sledijo Miha Povšič.
vsak konec tedna. V kategoriji do 14 let tekmujeta
Grega Podlesnik, ki niza zmage in uvrstitve
na stopničke. Uspešno ga z uvrstitvami med
deseterico dopolnjuje Leon Klopčič. V kategoriji do
16 let uspešno tekmujeta Gaber Vandur in Drejc
Bedek ter v najstarejši mladinski kategoriji do 17
let Anže Podlesnik in Jan Trotovšek. Rezultate in
tekmovalni cikel lahko spremljate na Faceboku in
internetni strani KD Sevnica.
Zmaga Grega Podlesnik, PSLO Ptuj

Janja Košar na DP v Celju

Vir: KD Sevnica

Zmagovalci
kadetske strelske lige

Miha Povšič v vodstvu na Trebelnem

V konkurenci članov A je zmagal Tomaž Sešlar,
Tomi Bajc je bil drugi. Med dekleti sta se v
kategoriji A na zmagovalni oder uvrstili Lea Haler
in Ajda Slapšak, dosegli sta drugo oz. tretje
Na začetku šolskih počitnic je končana kadetska mesto, Sara Karlovšek je bila četrta, Nika Resnik
liga v streljanju z zračno puško in pištolo. Liga pa peta. Odlično je tekla tudi Brigita Karlovšek in v
je imela 11 krogov in je bila zaradi spodbujanja svoji kategoriji prepričljivo zmagala.
udeležencev razdeljena v dve kakovostni skupini.
Najboljši posamezniki so bili Aleš Janc, ki je zbral
240 točk, drugi je bil Miha Janc z 220 točkami in
tretji Maj Pelko, ki je zbral 213 točk.

Matevž Jug, Miha Janc, Aleš Janc, Maj Pelko,
Tilen Prijatelj, Liam Kovačič in Tim Prijatelj

Tina Možic, Polona Zevnik in Brigita Karlovšek
na DP v Celju

Robert Lendaro na DP v Celju

V drugi skupini je zmagal Liam Kovačič z 204
točkami, drugi je bil Tilen Prijatelj s 191 točkami in
Melani Knez med tekom na 3000 m
tretji Tim Prijatelj s 180 točkami. Neposredno pod
stopničke se je s 154 točkami uvrstil Matevž Jug.
Šolske počitnice bodo prava priložnost za počitek Že v četrtek je v Trnavi na Slovaškem reprezentanco
in pridobitev telesne kondicije za novo strelsko zastopala tudi sevniška atletinja Melani Knez. V
teku na 3000 metrov je dosegla sedmo mesto.
sezono.

Na 1500 m je tekmoval tudi Robert Lendaro. Od
starta do ciljne črte je Robert vodil in suvereno
zmagal ter postal državni prvak v kategoriji M45.
Pritekel si je drugi naslov državnega prvaka letos,
saj je zmagal že v cestnem teku na 10.000 m
aprila v Tržiču.

Vir: AK Sevnica

Vanja Lendaro

Mirko Ognjenovič
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Iz preteklosti v sedanjost
Tržišče - turistični kraj
UVOD
Raziskovalno nalogo Tržišče - turistični kraj,
smo učenci šestega razreda, naredili na pobudo
Turistične zveze Sevnica, ki je razpisal natečaj Moj
kraj – moja občina.
V njej vam bomo predstavili zgodovino Tržišča in
dogajanje v našem domačemu kraju. Prebrali
boste veliko o kulturni dediščini, naravni dediščini,
kulturnih prireditvah, ki se jih lahko udeležite tudi
sami, videli pa boste veliko starih in zelo zanimivih
slik. Učenci smo podatke izbrskali iz šolskih kronik,
starih raziskovalnih nalog, časopisov, interneta…
Iskali smo slike in spraševali odrasle.

Sedanja KS Tržišče obstaja od l. 1962, ko so ukinili
okraje in Tržišče pripojili k občini Sevnica. Pred tem
je bila občina Tržišče pod Mokronoškim okrajem
vse od 16. stoletja. KS Tržišče je ena izmed desetih
KS, ki skupno tvorijo občino Sevnica. Spada med
demografsko ogrožene KS v občini oz. Sloveniji.
KS Tržišče je velika približno 20 km2 in šteje
22 strjenih naselij in 27 zaselkov. Največje
naselje je Tržišče, večji kraji pa so še: Malkovec,
Telče, Drušče, Pijavice, Vodale, Mladetiče,
Trščina, Pavla vas. To območje ima pomemben
geografski položaj, ki je še posebej izstopal v času
naseljevanja teh krajev. Bogate arheološke najdbe
pričajo o gosti poselitvi že v prazgodovinski, rimski
in zgodnje slovanski dobi. V gričevju prevladujejo
gručasta naselja in zaselki.

OPIS DOMAČEGA KRAJA
Tržišče je naselje v Mirnski
dolini. Gručasto središčno
naselje leži na pobočju
vzhodno
nad
Tržiškim
potokom, preden ta vstopi v tu
že zoženi del Mirnske doline,
ob cesti Trebnje-Sevnica,
od katere se odcepi cesta
proti Malkovcu in Slančjemu
Vrhu.
Med glavno cesto
in reko Mirno je razgledni
hrib Sv. Jurija (366m) z
istoimensko cerkvijo, na jugu
pa sta gozdnata Švajgerjev
hrib (392m) in Gabrovica. V
okolici prevladujejo travniki in
sadovnjaki. Večina krajanov
je zaposlena v Sevnici,
Krmelju, Mokronogu in na
Mirni. V središču vasi je
cerkev Marijinega vnebovzetja z izjemno lepo
ohranjenimi freskami v kapeli sv. Florijana z
začetka 15. stoletja, nad vasjo pa stoji župnijska
cerkev sv. Trojice, po kateri se je del naselja včasih
imenoval, zgrajena pa je bila v 16. stoletju. V bližini
reke Mirne in železniške proge Trebnje-Sevnica
je zaselek Mostec, kjer se odcepi cesta proti
Krmelju in Šentjanžu. 1
Pisatelj Prežihov Voranc je opisal naše kraje v
svojem delu Od Mokronoga do Pijane gore takole:
»Od Malkovca do Slančvrha je najlepši kos
potovanja od Mokronoga do Pijane Gore. Odpira
se ti veličasten razgled na jugu do Gorjancev, na
severu do Kuma. Vso Mirnsko in Krško dolino
imaš pred seboj kakor odprto dlan…«
Po tej poti so bili ljudje od nekdaj povezani z osrednjo
Dolenjsko: s Škocjanom, z Novim Mestom, pa tudi
v starih časih, je bila to edina povezava s Štajersko
- Sevnico. Severno od Tržišča se je pot nadaljevala
po Krmeljski kadunji v povezavi z Zidanim mostom.
V Mirnski dolini pod Tržiščem se vije ob reki Mirni
magistralna cestna in v novejšem času železniška
zelo pomembna povezava med Trebnjem in
Sevnico, med Dolenjsko in Štajersko. To križišče
cest ravno v Tržišču je dalo pomemben zgodovinski
in razvojni pečat kraju Tržišče in njegovi okolici. 2

Reklame
Od tu in tam vsak dan
sveže k nam prihajajo novice,
so polni jih vsi časopisi,
radijski ekrani in tv programi.
Se iz njih smejijo lepotice
odete v nedrčke in cunjice
po zadnji modi izbrane,
vabijo k nakupu, češ, to malo stane.
Poštarji se mučijo,
v nabiralnike nam tlačijo
z vsemogočo robo nasičene reklame,
vabljivim kičem in bleščečo kramo.
Preračunljivce pač zelo skrbi,
kje nas kaj zvija, ščiplje ali boli,
nam zato iz vseh strani
čudežne ponujajo reči in mažejo oči.
Tu so izvrstni čajčki, maže, zdravila,
ni da ni, za težavo vsako se prava tabletka dobi.
Pa bio živila od jajčk, mleka, slaščic, kruha, salame,
vse do naštetih slastnih dobrot, polnih omame.
Le kdo bi pozabil na eko čistila?
Na krpo kapljico kaneš, pobrišeš
in že se kopalnica, kuhinja sveti, blešči,
kot bi jo pravkar iz izložbe dobila.

Če vas zanima, kje je Tržišče, nas najdete tukaj. 3

Značilnosti regionalne arhitekture so »gank«, Pomislim: mar ne bi nam kdaj namesto vsiljivih reklam
v nabiralnik nekaj evrov spustili,
streha na čop in simetrična zasnova fasad.
da bi se lahko vse te čudežne reči kupili,
Gre namreč za tip osrednjeslovenske hiše, ki je
če že tako prepričljivo trde, kako nam dobro žele.
prehoden in se v njem zrcalijo vsi sosednji vplivi,
poudarjene pa so značilnosti panonske hiše.
Prevladuje dom v gruči, kjer so gospodarska
poslopja samostojna. Med njimi so zanimive kašče,
Zdravka Brečko
vinski hrami, vezani ali dvojni kozolci (toplarji), hlevi
in podi oziroma skednji. Etnološka dediščina je
deloma predstavljena v Kmečkem in čebelarskem
muzeju na Veseli gori, med tehniško dediščino
štejemo značilne, zaradi poplavljanja dvignjene
kamnite mostove čez Mirno (pri nas enoprekatni
mostovi). Mirnsko dolino lahko imenujemo tudi
deželo gradov in cerkva. Omenili smo gradove, ki
so izginili brez sledu, drugi so v ruševinah zaradi
večnega bojevanja na naših tleh. 4

»Vse se da
v poeziji naučiti,
samo dvoje ne.

Krajevni leksikon Slovenije,DZS,1995.
Vir: http://www.trzisce-drustvozagon.si/drustva/tdt/
vodnik.htm
4
Povzeto po raziskovalni nalogi Darje Lazar, Tržišče
(priskrbela Daša Lazar, 6. razred OŠ Tržišče).
1
2

Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, TZOS 2014

Ako nima tvoje oko
svojih žarkov,
ako nima tvoja kri
svojega utripa nikdar ti ne bo
pesem sijala,
nikdar
ne bo pela.«

Oton Župančič
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Utrip življenja
Sevniški veterani vojne
za Slovenijo 91 pri veteranih
zahodne Bosne

Recepti
Bučkini čolnički
Sezona bučk se je začela.

V petek, 26. maja, se je avtobus z 48 veterani in
partnerji podal na obisk h kolegom v zahodni Bosni.
Tridnevno, vsebinsko bogato potovanje je vodil
predsednik združenja Ivan Cajnar v soorganizaciji
s Tonijem Prahom.

generalom Delalićem in prof. zgodovine Berišević.
Po zgodovinskih predavanjih smo se odpeljali v
mesto Cazin in se seznanili z zgodovino dinastije
Pozderac ter nadaljevali pot do Velike Kladuše,
kjer je po odsluženi 15-letni kazni za vojne zločine
Fikret Abdič spet župan kljub nasprotovanju
tamkajšnjih regijskih združenj veteranov. Utrujeni,
dobro razpoloženi in bogatejši za številna nova
spoznanja smo se v nedeljo zvečer srečno vrnili.

Za 4 osebe:
4 bučke
olivno olje
15 dag ajdove kaše
strok česna
poper
sol
rdečo papriko
1 veliko čebulo
2 korenčka
5 dag gob (jurčke, lisičke)
svež koriander
naribani sir

Janez Levstik
Na začetku smo si ogledali odprti muzej
Domovinske vojne na Hrvaškem v kraju Turanj pri
Karlovcu. Pot smo nadaljevali proti vasi Rastovke
pri Slunju, kjer je nacionalni park voda, slapov,
Starec se je vsako jutro ob zori odpravil na
mlinov, lanu, konoplje …
sprehod. Prehodil je že lep delček obale, ko je
zagledal fantiča, ki je pobiral majhne morske
zvezde in jih metal nazaj v morje. Ko ga je starec
dohitel, ga je vprašal, zakaj to počne. Fantič mu
je razložil, da vsako noč morje naplavi morske
zvezde na obalo, ki pa jih jutranje sonce s toplimi
žarki posuši in te umrejo.

Zgodba o morski zvezdi….

Vse bolj pogosto se v tem norem času dogaja, da
Stročji fižol z ocvirki in kislo smetano
se trudimo le preživeti in ne živeti. Kot posamezniki
se v družbi bojujemo za lasten obstoj, skrbimo
Lahko, hitro in zdravo poletno kosilo, kot so ga
za lastne potrebe in se redko kdaj ozremo okoli
poznale že naše babice.
sebe….mislimo, da nimamo volje in časa, da bi
se poleg reševanja svojih težav ubadali še s čim
Za 4 osebe
drugim…
4 pesti surovega stročjega fižola,
najbolje z domačega vrta
Pokaži, da je namen tvojega bivanja na tem planetu
2 žlici ocvirkov
deliti ljubezen, pomagati , enostavno biti.
1/2 lončka kisle smetane
sol
Vsem res ne moreš pomagati, nekomu pa lahko
tvoja pomoč spremeni življenje.
Stročji fižol očistimo koncev in nitk. Skuhamo ga v
slanem kropu. Odcedimo. Razdelimo na krožnike
Z delovanjem v pravi smeri boš pozitivno vplival na
in zabelimo s toplimi ocvirki in kislo smetano.
ljudi okrog sebe.
Namig: za obilnejše kosilo dodamo fižolu še kuham
krompir v kosih
Povzela: Alenka Kozorog

www.kstm.si
avgust 2017
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Recepta je pripravila Annemarie Culleto.

Pri vasici Željava pri Bihaču smo si v spremstvu
domačih predstavnikov ogledali nekdanje vojaško
letališče, ki je imelo v hribu Pleša celotno letalsko
bazo in garaže za več kot 50 letal. Vhode so
zapirala protiatomsko varna hidravlična vrata.
To oporišče so gradili po letu 1954 dvajset let
v strogi tajnosti in je bilo največje podzemno
letališče v Evropi. Notranjost in zunanjost sta
izropani, delno porušeni, zaraščeni in žalostno
propadata, javnosti pa nista dostopni. V Bihaču
nas je pričakal predstavnik veteranov vojne
v BiH Hilmija Suljić. Popeljal nas je na ogled
prenovljenega muzeja I. zasedanja Avnoja in tam
smo poslušali predavanje profesorja zgodovine.
Nadaljevali smo ogled džamije, v NOB porušene
cerkve sv. Antona Padovanskega, trga in drugega.
Naslednji dan smo obiskali obe zgodovinski Titovi
»pečini« pri osiromašenem mestu Drvar (med
NOB je bil tam znameniti nemški zračni desant),
etnološki muzej in muzej NOB. V nadaljevanju
smo obiskali del narodnega parka Martin Brod
na reki Uni s čudovitimi pretoki vode po slapovih,
ki so jo v preteklih stoletjih uporablljali pri hišnih
in gospodarskih opravilih. Ogledali smo si tudi
obnovljeno samostansko pravoslavno cerkev. Po
precej zahtevni vožnji zaradi zaraščenosti se nam
je uspelo prebiti do največjega bisera reke Une –
slapov Štrbački Buk, kjer v kaskadah, tudi več kot
20 m, pada velika količina kristalno zelene, čiste
vode. Pred Bihačem smo obiskali še lepo urejeni
turistični kompleks Mlin in sunce. Zadnji dan smo
začeli z ogledom kompleksa Kostelski Buk, kjer so
hotel, živalski vrt in med zadnjo vojno pomembna
4 MW hidroelektrarna, ki je zagotavljala
življenjsko pomembnim institucijam v Bihaču
električno energijo. Na gradu Ostožac pri Cazinu
nas je sprejela najvišja delegacija veteranov z

“Ampak obala je dolga več kilometrov in na njej je
nešteto morskih zvezd”, pripomni starec. “Čemu
ves ta trud, mladi mož?,” ga vpraša. “Pojdi se raje
igrat s prijatelji. Nobene razlike ne bo, če boš
zmetal v morje nekaj morskih zvezd, še vedno jih
bo vsaj nekaj sto umrlo na vročem soncu,” modruje
starec. Fantič pa ljubeče pogleda morsko zvezdo,
ki drži v roki. Z vso močjo jo vrže daleč v zavetje
morskih valov. Pogleda starca in reče: “Razlika
… velika razlika bo za to morsko zvezdo, ona bo
preživela!”

V slanem kropu skuhamo ajdovo kašo. Bučke
razpolovimo, previdno izdolbemo, posolimo in
pustimo počivati. Na olivnem olju prepražimo
drobno nasekljan česen, čebulo, papriko,
korenček, gobe in sredico bučk. Pražimo. Dodamo
svež koriander, sol in poper in dobro premešamo.
Prepraženi zelenjavi dodamo kuhano ajdovo kašo
in dobro premešamo. Bučke speremo pod tekočo
vodo in jih osušimo s kuhinjsko krpo. Napolnimo jih
z mešanico zelenjave in ajdove kaše in zložimo na s
peki paprijem obloženi pekač. Postavimo v pečico,
ki smo jo pred tem segreli na 180 stopinj. Pečemo
10 minut, vzamemo iz pečice in bučke obložimo še
z naribanim sirom. Postavimo nazaj v pečico in
pečemo še 10 minut. Postrežemo z veliko skledo
solate. Za poletni pridih v vsako od bučk zapičimo
jadro, ki smo ga izrezali iz papirja in prilepili na
zobotrebec.

Oglasi

MestoPinoletno
grad sevnica
,
PoPoldne
na bazenu in
Frankinje
Festival Modrebowlingu
s Prigrizkom
NAJAVE:
t

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

e dozivljaj@kstm.si
s www.visit-sevnica.com
www.kstm.si

Cena: 6,90 € /osebo (min 4 osebe ali po dogovoru)

PROGRAM:

Dodatne ugodnost: za skupine nad 8 oseb, vsakemu devetemu
udeležencu paket podarimo.
Vsakdo gre še v žreb za tri bogate nagrade
(nagradna kartica veselja)

Za skupine nudimo posebno
poletno doživetje v Sevnici,
ki vključuje:

V

se dodatne informacije dobite na
telefonskih številkah: 051 680 287 in
07/ 81-65-462
oz. e-naslovu: dozivljaj@kstm.si

• kopanje na Bazenu Sevnica
• bowling v Sevnici (copati gratis)
• družinska pizza.

6

BAZEN SEVNICA

JULIJ - AVGUST
ponedeljek - nedelja
8.00 - 19.00
SEZ��S�E����TE

OPUST

50%P

31.7.����.�.�
PLAVALNI�TE�AJ
ponedeljek���red���petek���o���.30

VODNA�AEROBIKA
ponedeljek���red����o��16.00

ANIMACIJA�V���OB�VODI
četrtek���o��16.00

USTVARJALNICE
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GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO

7) 81 6 36 40

KZ

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

o.

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

a,T
: (0

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

,
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AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

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

07 81 65 325
041 623 066

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

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si
avgust 2017
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Razvedrilo
PRAVA
KAVA

ŽE UMRLI
PALESTIN- NEKDANJA
SLOVENSKI
RUSKA
SKI
REŽISER
UTEŽNA
POLITIK
ŠTERK
MERA
(JASER)

OTAKAR
VAVRA

PRILOGA
JEDEM Z
ŽARA

USODA

MOKA IZ
GOMOLJEV
MANIOKA

Nenehno me boli glava
Ženska pride k zdravniku in potoži: »Gospod
doktor, kaj naj storim? Kar naprej me boli
glava …«
Zdravnik: »Gospa, nujno potrebujete
spremembo.«
Ženska: »Sem že poskušala, a je mož čisto
preveč ljubosumen.«

JUŽNOAMERIŠKA
DRŽAVA
(MONTEVIDEO)
ROGER
VADIM
GLAVNO
MESTO
ALŽIRIJE

SLOVENSKI
PISATELJ
MURNIK
STIK ROKE
S TRUPOM

20. IN 7.
ČRKA

Želja

NAPADANJE
RJE

RIM. CESAR
(MARK
AVRELIJ)
MRLIČ,
KADAVER

RIMSKI
HIŠNI BOG
NAPAD,
NASKOK
KAMENČEK
ZA IZŽIGANJE
DIVJEGA
MESA

DRUGI
PRIPRAVA NAJVEČJI
OBREDNO ZA
MERJE- HRVAŠKI
PETJE
JAKOSTI
PSALMOV NJE
OTOK
EL. TOKA
PRESTOL

HUNSKI
VOJSKOVODJA

PLOŠČATA
KOST V
KOLENU,
POGAČICA

Trener nogometnega moštva reče vratarju:
»Ti bi lahko delal kot vratar v javni hiši!«
»Zakaj pa?« »Ker on tudi vsakega spusti
noter!«

ŽALNO
OBLAČILO
LUDOLFOVO
ŠTEVILO
IGRA NA
SREČO
KALIJEV
KLORID
ROČNA
RIBOLOVNA
PRIPRAVA
NIKA
JUVAN

MESTO
JUGOZAHODNO
OD LILLA
V FRANCIJI

IZREK ZA LEPŠI DAN

ŽUŽELKA Z
ŽELOM
MORSKI
NEVRETENČAR

POSTAVNA
ŽENSKA INDONEZIJSKI OTOK

»Razumen človek je tisti,

BIVALNO
OKOLJE
NAŠA
SLIKARKA
KOBILCA

JAPONSKI
FILMSKI
NAPETOST REŽISER
KUROSAVA
ŠKOTSKI
OTOČEK V
N. HIBRIDIH
SIMBOL
UČENOSTI

15. GRŠKA
ČRKA
SLOVENSKI
SKLADATELJ
(OSKAR)

»Ne zahtevam veliko … Želim si moškega, ki
mi bo zvest, vedno iskren, skrben in nežen.
Da me bo poslušal, da ne bo gledal drugih
žensk, da ne bo kadil, da ne bo pil …«
»Draga, misli, da si ti želiš psa.«

Vratar

RAZPOSAJEN
DEČEK

MIRAN
RUDAN

ŠVEDSKA
IGRALKA
EKBERG

TROPSKI
KUŠČAR

NAJVIŠJA
GORA
FILIPINOV
(2954 m)

VICOTEKA

LISTAVEC
S TRDIM
LESOM
SL. IGRALKA
(KATARINA)

ki pogumno stopa naravnost dalje,
ki polaga stopala odločno in
samozavestno predse,
čeprav ne more videti nadaljevanja poti.«

ANŽE
KOPITAR

William Walker Atkinson

OČI

PREBIVALEC
GRŠKEGA
OTOKA
ITAKA

AFRIŠKA
GOZDNA
ŽIRAFA
KATJA
KOREN

MESTO V
NEMŠKI
TURINGIJI
(OPTIKA)

POLUTNIK,
RAVNIK

FRANCOSKA
PREPROGA

GLINENA
PIŠČAL
JAJČASTE
OBLIKE

Uganka za brihtne glavce
Mami privabi solze na lica
in v jok spravi celo neustrašnega strica.
Pa ni ne nesreča, niti krivica,
ampak sloveča kuharska kraljica
Kaj je to?

LENS: mesto v Franciji, PUD: ruska mera, KARNALIT: kalijev klorid, BORNEO: indonezijski otok

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: FRIDA KAHLO.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Jožica Traven, Glavni trg 3, 8290 Sevnica
2. nagrada: Marija Peternel, N.H.M. 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: Jana Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj
4. nagrada: Milena Redenšek, N.H.M. 23, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec AVGUST
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
2. nagrada: majica, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
pikapolonica
Izžrebanec:
Franci Židan, Besnica 21 b, 1129 Ljubljana Zalog

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje jama na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Kraj na sliki se imenuje Dolnje Brezovo.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.8.2017 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanec:
Miro Gačnik, Ledina 106, 8290 Sevnica

Kritje doplačil
do 1.000 €
letno!

Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., maj 2017

Oglasi

Zobje
Zobje+

Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Poskrbite za svoj nasmeh in že
od 2,50 € na mesec sklenite
zavarovanje zob, saj vam krije
doplačila pri zobozdravniku,
omogoča hitro obravnavo in
zniža stroške zobno protetičnih
nadomestkov.
V primeru zdravstvenih težav se
splača imeti zanesljivega partnerja.

Halo zdravje

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Vaš partner za zdravje.

triglavzdravje.si

avgust 2017
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Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.
KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
strešna okna
izolacije

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

RADIOCENTER.SI
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

