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Predstavljamo Rotary klub Sevnica, o katerem 
smo se pogovarjali s predsednico Ano Jelančić 
ter bodočim predsednikom Jožetom Šturbejem, 
ki enoletno vodenje kluba prevzema 1. julija letos. 
 
Kaj je Rotary? 

Rotary je živa organizacija, ki je sestavljena 
iz vodilnih poslovnežev in strokovnjakov. Ti 
prostovoljno prispevajo svoje znanje, sočutje in 
vpliv, da bi izboljšali skupnost doma in po svetu. 
Rotary vlaga v ljudi, da bi ustvaril trajnostno 
gospodarsko rast, utrjuje mir in mednarodno 
razumevanje z izobraževanjem, je vodilni pri 
odpravljanju humanitarnih težav, s katerimi se 
spopada svet. To velja tudi za lokalno okolje. 
Rotary je organizacija, v kateri lahko vsakdo najde 
kaj zase. 
  
Kaj je poslanstvo Rotaryja in kateri so njegovi cilji?
 
Poslanstvo Rotarja je služiti družbi z dobrim 
poznavanjem svojega poklica oziroma področja 
dela. Rotary si zelo prizadeva za uveljavitev 
visokih etičnih standardov na poslovni ali poklicni 
poti. Temelji na priznavanju in pomembnosti vseh 
koristnih poklicev in počastitvi vsakega poklica 
kot priložnosti za služenju družbi. Saj lahko le 
odgovoren posameznik, ki dobro pozna svoje 
področje dela in ima visoka etična načela do sebe, 
ogromno pripomore k blagru celotne družbe. 
Rotary si je kot svetovna organizacija zadal cilj 
izkoreniniti otroško paralizo povsod po svetu. 
Ponosno lahko rečem, da smo pred vrati 
uspeha. Pričakujemo, da bo ta bolezen v celoti 
izkoreninjena do leta 2018. Na afriški celini je že, 
je le še nekaj manjših lis v Aziji, vendar tudi tam delo 
odlično napreduje. Sicer pa vsak dan delujemo na 
naslednjih področjih za izboljšanje življenja v družbi: 
mir in preprečevanje sporov. Preprečevanje in 
zdravljenje bolezni. Voda in sanitarne razmere. 
Zdravje mater in otrok. Osnovno izobraževanje in 
pismenost. Gospodarski in skupinski razvoj. 
  
Herb Taylor, predsednik Rotary Internationala 
1954/55,  je uvedel tako imenovani preizkus štirih 
vprašanj. Sporočilo tega preizkusa morajo poznati 
vsi rotarijci in ga upoštevatii. Kadar rotarijec o 
čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, kaj se mora 
vedno vprašati? 

V njegovem odličnem podjetju ni bilo več možnosti 

za rast. To so občutili tudi njegovi sodelavci. In 
vprašanje je bilo, kako ostati v podjetju na trdnih 
tleh. Postavil si je vprašanja: Ali je res? Ali je 
pošteno do vseh? Bo spodbujalo prijateljstvo in 
dobro voljo? Bo v dobro vseh udeležencev? In tako 
je s temi vprašanji spodbudil svoje sodelavce k 
preudarnemu in odgovornemu ravnanju v svojem 
podjetju. Obdržal je odlično vzdušje in moralo v 
podjetju. Ta vprašanja so bila pozneje prenesena 
tudi v delovanje Rotary kluba. Iskrenost in 
prijateljstvo pa sta še zdaj naš močan skupni 
temelj. 

 
Koliko članov ima klub in kako deluje? Kako lahko 
postaneš njegov član? 

Rotary klub Sevnica je bil ustanovljen januarja 
2009 in ima 17 članov. Predstavlja uresničitev 
želje ustanoviteljev, da z rotarijskim delom 
pokrijemo prostor občin Sevnica in Radeče, ki 
sta precej oddaljeni od že prej delujočih Rotary 
klubov. Za sedež kluba in hkrati za naš znak smo 
izbrali sevnišli grad, ki je prepoznavna točka 
našega območja. Sestajamo se redno vsak torek 
ob 19.30 v našem prostoru na gradu, včasih 
tudi drugje, kadar obiščemo kakšno naravno ali 
kulturno znamenitost. Vsako leto zamenjamo tudi 
predsedujočega klubu. 
V himni imamo zelo dobro vrstico »vsak, ki dobro 
v srcu misli«, in to je prvi pogoj. Zelo pomembni so 
dosežki na poklicnem področju, kot sta poznavanje 
poklica in uveljavljenost med strokovnimi 
kolegi. Zelo pomembni sta tudi posameznikova 
prepričanost in želja, da želi družbi nesebično 
pomagati. Potem te mora v klub povabiti eden od 
članov. Z uspešnim delom v pripravljalnem obdobju 
lahko po nekaj mesecih postaneš polnopravni član 
kluba. 
  
Na katerih dobrodelnih področjih deluje klub in 
katere večje dobrodelne/humanitarne projekte je 
klub že izpeljal?  

Prizadevamo si prisluhniti tistim, ki pomoč res 
potrebujejo, pa tega največkrat ne pokažejo. 
Največkrat pomagamo otrokom in mladini, 
najpogosteje na področjih, ki jih formalne institucije 
ne dosežejo. Doslej smo zbrali in podelili sredstva za 
letovanje otrok s posebnimi potrebami, priskrbeli 
šolske potrebščine za socialno ogrožene, denarno 
pomagamo nadarjenim učencem pri šolanju ter 

drugim posameznikom in skupinam, ki pomoč 
najbolj potrebujejo. Naša največja tradicionalna 
dobrodelna projekta sta dobrodelni koncert Imeti 
rad, ki poteka vsako leto 8. marca, ter dobrodelni 
pohod na Lisco na začetku junija. Podrobneje je 
naša dejavnost predstavljena na spletni strani 
www.rotary-sevnica.si. Več o rotarijstvu in našem 
distriktu, v katerega smo povezani vsi slovenski 
klubi, pa lahko preberete na: www.rotaryslovenija.
org. 
  
Kako se na dejavnosti kluba odziva okolje, kateri 
so največji izzivi in katere cilje ima v prihodnosti? 

Okolje je zelo hvaležno za kakršnokoli pomoč. 
Sploh pa zdaj, ko smo večinoma izgubili smernice, 
kaj je dobro za naše okolje, lahko rečem, da lahko 
mi s svojim odprtim ravnanjem veliko pomagamo. 
Predvsem imamo velik posluh za ljudi, ki sicer ne 
dobijo pomoči od humanitarnih organizacij, pa 
jo nujno potrebujejo. Na začetku leta smo kar 
vzeli naš skupni izziv vseh Rotary klubov po svetu 
Light up Rotary. Dobesedno lahko rečem Prižgi 
Rotary, prižgi dobro in to podeli z ljudmi okoli sebe. 
Druženje z ljudmi, odprti pogovori, izmenjava idej 
in izkušenj in tako obogatiti družbo, v kateri živimo. 
Življenje je sestavljeno iz trenutkov, delajmo dobro 
vsak trenutek in izboljšajmo svet okoli sebe, »saj 
tudi kapljice vode spreminjajo skale«, je dejal naš 
prvi slovenski guverner Stanko Ojnik. 
V prihodnje si želimo še gojiti iskreno prijateljstvo, 
izvajati tradicionalne dobrodelne projekte in 
povečati število članov, kar bi še olajšalo naše delo. 
Poseben izziv je tudi ustanovitev kluba mladih med 
18. in 30. letom, ki sledijo rotarijski ideji o boljšem 
svetu in boljših ljudeh. 

Pogovarjal se je Rok Petančič. 

Intervju

Rotary klub Sevnica

Člani Rotary kluba Sevnica v konferenčni dvorani našega gradu 29. januarja 2013 
skupaj s tedanjim guvernerjem Distrikta 1912 dr. Otmarjem Zornom in asistentom guvernerja Francijem Pliberškom.
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, 
wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide avgusta 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 7. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

V življenju se ves čas srečujemo z izzivi, 
priložnostmi in odločitvami. Včasih nas 
do tega pripeljejo ponujene situacije, 
spet drugič si to krojimo sami. In to 
lahko delamo zavedno, spet drugič brez 
zavedanja in potreb. In po tej poti nas vodi 
neka nevidna sila. Velikokrat rečemo, da 
sploh ne vemo, kaj nas vleče naprej, zakaj 
se nekaj odločimo, kje je razlog za naše 
odločitve. Te sile so v nas samih. In to niso 
sile, ki hočejo slabo, temveč sile, ki silijo 
k razvoju, spremembam, izpolnjevanju 
potreb, delovanju nas samih. 

Sila je telesna ali duševna sposobnost 
za premagovanje oz. vztrajanje nekoga v 
nekem določenem stanju. 
Če je poleg sile prisotna še strast, je 
mogoče preiti, uresničiti vsako nevarnost, 
oviro ali nasprotovanje. Strast le še 
pospeši dogajanje ali delovanje. 

Človek brez strasti je prikrita sila in 
možnost, podobna kremenu, ki čaka 
udarec železa, predno vrže prvo iskro. 

(Henri Frederic Amiel) 
  

Mojca Pernovšek

Sevniško grajsko poletje 2014

Sobota, 26. julij 2014, 20.00
Atrij 

Gradu Sevnica
Prifarski muzikanti so skupina, ki je svojo glasbeno pot zaèela l. 1988 pri Fari v 

Kostelu. S pesmijo in vižami ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izroèilo, v 
zadnjih letih pa so svoj glasbeni nabor opazno razširili. Slišimo jih peti zimzelene 

melodije, pesmi dalmatinskih klap, domaèe in tuje popevke in tudi ljudske pesmi drugih 
narodov. Poseben zvok dajejo skupini tamburaški instrumenti, violina, harmonika in 

druga tradicionalna glasbila. Odlikuje jih štiriglasno petje, glasbeni kritiki pa jih 
uvršèajo med najboljše etno skupine na Slovenskem.

Org. KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si. Vljudno vabljeni.

Koncert 
Prifarskih muzikantov

Vstopnina: 10 EUR (na dan koncerta 1 uro pred koncertom ob vhodu v grad). 
Vstopnice v predprodaji po ceni 8 EUR od 14. 7. v TA Doživljaj. 

Franc Pavlin
Svet KS Blanca

DNE 12.07.2014. OB 18.00 
PRI KULTURNEM DOMU NA BLANCI, 

BOMO OBELEŽILI PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI, 
S  KULTURNIM PROGRAMOM IN PODELITVIJO PRIZNANJ.

ČESTITKE VSEM KRAJANOM IN KRAJANKAM 
OB PRAZNIKU, 

KI JE DNE 12.06., KO JE LETA 1945 
PONOVNO STEKEL POUK 

V OSNOVNI ŠOLI V SLOVENSKEM JEZIKU.
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

Krajevna skupnost Tržišče je 23. maja v tamkajšnji 
kulturni dvorani z osrednjo slovesnostjo obeležila 
svoj krajevni praznik. Vsebinska nit slovesnosti in 
skrbno pripravljenih točk programa je bil pomen 
gasilstva, tej plemeniti dejavnosti pa so Tržiščani 
posvetili tudi razstavo. Zbrane na slovesnosti sta 
nagovorila predsednik krajevne skupnosti Janez 
Virant in župan Srečko Ocvirk,ki sta čestitala 
krajanom ob prazniku ter predstavila izvedeno 
oziroma načtovano delo na območju krajevne 
skupnosti. 

V programu prireditve so se predstavili učenci 
Osnovne šole Tržišče, ljudske pevke s Telč, pevci 
Društva vinogradnikov Malkovec, humorista 
Martin in Micka ter Mlade žurerke. Program 
je povezovala Irena Klukej. Ob tej priložnosti so 
bila podeljena priznanja krajanom, ki pomembno 
soustvarjajo družbeno življenje in utrip krajevne 
skupnosti, in sicer Ivanu Pungerčarju za življenjsko 
delo, Ireni Lindič za dolgoletno delo na področju 
turizma in cvičkovi princesi Andreji Simeonov za 
promocijo kraja, skupnosti in cvička.

Praznovala je 
Krajevna skupnost Tržišče

Prejemniki priznanj KS Tržišče

 
Na Gradu Sevnica je 11. junija potekala 29. 
redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. 
Med ključnimi točkami dnevnega reda je bila 
obravnava predloga rebalansa kot rednega 
instrumenta usklajevanja proračuna za tekoče 
leto. Rebalans je, ob predpostavki stabilnosti 
državnih virov, tudi vnaprej porok za zagotavljanje 
likvidnosti in urejenega poslovanja občine ter vseh 
njenih neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov. Proračun ohranja vse načrtovane 
aktivnosti iz prvotno sprejetega proračuna, tako v 
segmentu zakonskih nalog kot v razvojnem delu pri 
financiranju projektov. Sprejeti rebalans proračun 
sicer znižuje zaradi bilančnega prikazovanja manj 
sredstev za projekt Posavska špajza, vendar se 
tudi za ta projekt niti viri niti stroški ne spreminjajo, 
uskladi se le izkazovanje po posameznih deležnikih. 
Občina Sevnica je nosilka projekta in z rebalansom 
izkazuje sredstva za lasten del, medtem ko 
se transferni viri za druge občine partnerke 
izkazujejo v njihovih proračunih – do sedaj je bil 
cel projekt izkazan v proračunu Občine Sevnica. 
Ob upoštevanju navedenega, viri za izvrševanje 
letošnjega proračuna rastejo predvsem zaradi 
prejete kupnine za zemljišča ob Savi in manjših 
povišanj nekaterih davčnih prihodkov, prav tako 
je v proračun vključen presežek preteklega leta, 
ki je z rebalansom namenjen za posamezne novo 
umeščene projekte. 
  
V sklopu okoljsko obarvanih tematik seje so 
svetniki sprejeli Odlok o opremljanju komunalnih 
zemljišč v občini Sevnica. Ta opredeljuje 
program opremljanja in vse elemente za izračun 
komunalnega prispevka, ki veljajo za celotno 
območje občine. V načelu ohranja dosedanji 
sorazmerni izračun prispevka, s tem da uveljavlja 
olajšave za gospodarsko gradnjo ter velike 
industrijske in kmetijske objekte. Obravnavan in 
sprejet je bil tudi Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja 
stanovanjske soseske na Dolnjem Brezovem, kjer 
je naprodaj sedem novo komunalno opremljenih 
parcel za gradnjo. 
  
Člani sveta so sprejeli Pravilnik o subvencioniranju 
komunalnega prispevka mladim družinam za 
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v občini 
Sevnica. Oprostitev polovice zneska komunalnega 
prispevka za mlade družine je bila doslej 
opredeljena s krovnim odlokom o komunalnem 
prispevku, zaradi zakonskih sprememb pa 
je bila občina dolžna ta instrument pomoči 
mladim opredeliti z novim pravilnikom. Tako 
bo upravičenec, ki bo izpolnjeval pogoje, plačal 
celoten znesek komunalnega prispevka, po 
pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja 
in na podlagi podane vloge za subvencioniranje 
pa mu bo občina vrnila nakazilo v višini polovice 
vrednosti plačanega komunalnega prispevka. 

29. redna seja 
občinskega sveta

 
Zaključek šolskega leta je imel še poseben pomen 
za vse devetošolce, ki so zaključili osnovnošolsko 
izobraževanje in se bodo po počitniškem oddihu 
podali na nove poti srednješolskega izobraževanja. 
Najuspešnejše učence in učenke osnovnih šol 
sevniške občine in glasbene šole je ob zaključku 
leta na Gradu Sevnica tradicionalno sprejel župan 
Srečko Ocvirk ter jim čestital za številne raznolike 
dosežke, s katerimi izstopajo bodisi po rezultatih 
iz znanja, na športnem ali kulturnem področju, 
pri projektih, natečajih, z uspehi na državnem 
ali mednarodnih tekmovanjih, bodisi z izjemnimi 
glasbenimi talenti. 

»S svojimi dosežki in talenti ste že danes zelo 
pomemben del družbe – nadgrajujte jih na vseh 
poteh tudi v bodoče z delavnostjo, poštenostjo in 
odgovornostjo,« je župan zaželel vsem zbranim. 
Za vse uspehe je zbranim čestitala in vse dobro 
zaželela tudi predsednica aktiva ravnateljev 
osnovnih šol sevniške občine, ravnateljica 
Osnovne šole Boštanj, Vesna Vidic Jeraj. 37 učenk 
in učencev, ki so se udeležili sprejema v družbi 
ravnateljev in ravnateljic, je poleg pohvale prejelo 
tudi knjižno darilo – monografijo Grad Sevnica. 
Dogodek je glasbeno obogatila učenka Glasbene 
šole Sevnica, violinistka Ana Močnik.

Sprejem 
najuspešnejših učencev

Foto: Rok Petančič

Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim 
otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več 
kot 35 let, ne glede na starost otrok. 

Med prostorskimi temami je bila ena osrednjih 
sprejem Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stadion Sevnica s 
spremljajočimi objekti. Z odlokom so določene 
usmeritve in pogoji v zvezi s posegi v prostor, 
vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za 
njihovo izvedbo za urejanje športno-rekreacijskih 
površin na skoraj devetih hektarjih, ki so po 
odkupih vseh potrebnih zemljišč v celoti last 
občine. V postopku priprave prostorskega načrta 
je s podajo smernic in mnenj sodelovalo deset 
nosilcev urejanja prostora. Z njim je načrtovana 
celovita ureditev športno-rekreacijskega centra 
na območju obstoječih športno rekreacijskih 
objektov, kjer so že umeščeni bazen, športni 
dom, zunanje športno igrišče in parkirišče, na 
širšem območju pa se načrtovane ureditve za 
potrebe športa in rekreacije smiselno nadaljujejo 
z izgradnjo raznovrstnih atletskih, športnih in 
spremljajočih objektov. Podrobni prostorski 
akt predstavlja podlago za izdelavo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj. 
Zaradi postopnega razvoja območja je z odlokom 
omogočena etapnost gradnje, ki pa bo vezana na 
razpoložljiva sredstva ter na občinski program 
investiranja v športno in drugo infrastrukturo. 
  
Sprejet je bil odlok o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest. 
Z namenom racionalizacije, večje učinkovitosti 
in smiselnega povezovanja z ostalimi službami 
bo ta dejavnost z letošnjim novembrom na 
podlagi sklenjene pogodbe prenesena pod 
okrilje občinskega podjetja, Komunale Sevnica. 
Odlok se nanaša na vzdrževanje občinskih cest, 
medtem ko so za vzdrževanje javnih poti kot doslej 
zadolžene krajevne skupnosti, za državne ceste 
pa Direkcija za ceste. Člani sveta so ta način 
uskladitve v razpravi pozdravili. Sprejete so bile 
tudi spremembe odloka o javni razsvetljavi, ki 
koncesijo za opravljanje storitve skrajšujejo s pet 
na dve leti – dolgoročna usmeritev je prav tako 
prenos službe na občinsko podjetje. 
  
Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju storitve 
Pomoč družini na domu za leto 2013, ki se je 
poslužuje vedno več ljudi, ki želijo starost preživeti 
doma – trenutno je uporabnikov storitve 106. 
Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo 
Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, 
in sicer v višjem znesku, kot to določa zakon. Na 
seji je bil sprejet sklep o soglasju k določitvi cene te 
storitve. Polna cena storitve znaša 17,69 evra, pri 
čemer 13,19 evra prispeva občina, 4,50 evra na 
uro storitve pa, kot doslej, prispevajo uporabniki. 
S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja 
cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve 
pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v 
institucionalno varstvo. 
  
Obravnavanih in sprejetih je bilo tudi več kadrovskih 
odločitev. KŠTM Sevnica bo po soglasnem 
imenovanju občinskega sveta tudi v bodoče vodila 
dosedanja direktorica Mojca Pernovšek. Svetniki 
so podali soglasje k imenovanju direktorice 
Knjižnice Sevnica Anite Šiško ter soglasje k 
imenovanju direktorice Posavskega muzeja 
Brežice Alenke Černelič Krošelj. V Upravni odbor 
Regionalne agencije Posavje je bil kot predstavnik 
Občine Sevnica imenovan Zvone Košmerl. Med 
drugimi točkami dnevnega reda so svetniki 
potrdili predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o 
neodplačnem prenosu lastninske pravice za 
območje Lisce.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Zmagovalec tekmovanja je postal Vid Žganjar iz OŠ 
Milana Majcna Šentjanž, druga je bila Nina Rman iz 
OŠ Milana Majcna Šentjanž, tretji pa Tadej Vintar 
iz OŠ Boštanj. Skupinsko je bila najuspešnejša 
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, na drugo 
mesto se je uvrstila Osnovna šola Blanca, na tretje 
pa Osnovna šola Krmelj. Zmagovalec Vid Žganjar 
je za nagrado s strani Občine Sevnica prejel novo 
kolo ter se kot zmagovalec uvrstil tudi državnega 
prvenstva, ki je bilo 31. maja v Ljubljani. Osvojil je 
odlično 4. mesto.

Občina Sevnica je izvedla ureditev odseka na relaciji 
lokalne ceste Kladje nad Blanco–Krajna Brda v 
krajevni skupnosti Blanca. Gre za preplastitev 
850-metrskega cestnega odseka skozi naselje 
Kladje. Investicija, ki je poleg asfaltacije odseka 
zajemala utrditev brežin in ureditev bankin, je 
znašala 35 tisoč evrov. 

Ureditev pomeni bistveno izboljšavo prej zelo 
dotrajanega odseka cestne povezave v naselju 
Kladje, investicija pa je pomembna predvsem z 
vidika cestno-prometne varnosti.

Preurejen cestni odsek 
skozi naselje Kladje nad Blanco

Regionalna razvojna agencija (RRA) Posavje je 
objavila javni razpis za ugodne kredite podjetništvu 
z garancijami Garancijske sheme Posavje za leto 
2014. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih 
kreditov z garancijami RRA Posavje v okviru 
Garancijske sheme Posavje. Namen javnega 
razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo operacij, 
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti 
in izboljšanje financiranja obratnih sredstev v 
težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita 
je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in 
možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 
Garancija RRA Posavja predstavlja povečano 
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, 
ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje 
bančnega kredita. Skupna višina razpisanih 
sredstev za ugodne kredite je 1.250.000 evrov; 
za občino Sevnica višina razpisanih sredstev 
znaša 280.000 evrov. Razpis je namenjen 
tako obstoječim podjetnikom in samostojnim 
podjetnikom kot novo ustanovljenim podjetjem. 
Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave 
razpisa do 31. 12. 2014 oziroma do porabe 
sredstev.

Razpis 
za ugodne kredite podjetništvu

  
Tovarna Tanin Sevnica je konec maja organizirala 
dan odprtih vrat. Z že tradicionalnim vsakoletnim 
dogodkom javnosti predstavljajo delovanje 
tovarne s poudarkom na ogledu proizvodnih 
procesov, tehnologije in prostorov. V Taninu, 
kjer so lani praznovali 90 let obstoja tovarne, 
so ob tem predstavili delovanje, uspešnost 
poslovanja in nenehen trud za varstvo okolja, 
v katerem delujejo. Ob tej priložnosti so odprli 
tudi nov obrat za ekstrakcijo naravnih učinkovin. 

Tanin Sevnica širi svojo proizvodnjo tudi na nove 
surovinske vire z uporabo novih tehnologih za 
pridobivanje novih učinkovin za uporabo pri ljudeh. 
Obrat služi za proizvodnjo učinkovin za vinsko 
industrijo, proizvodnjo antioksidantov za različne 
oblike prehranskih dopolnil za humano področje. 
Predvsem so to izvlečki grozdnih pešk, grozdnih 
kožic ter lubja jelke in bora.

Dan odprtih vrat 
tovarne Tanin Sevnica

Na tekmovanju z naslovom »Kaj veš o prometu« 
se je 21. maja v teoretičnem in praktičnem 
poznavanju vožnje s kolesom pomerilo 42 učencev 
iz šestih osnovnih šol sevniške občine. 

Kaj veš o prometu

  
Iniciativna skupina železničarjev - Klub železničar, 
je v sodelovanju z Občino Sevnica 7. junija na 
železniški postaji pripravila slovesno otvoritev 
makete miniaturne železnice in muzeja ter s 
tem obeležila dan železničarjev. Maketa, ki 
krasi prostore sevniške železniške postaje, je 
delo domačina, strojevodje Ivana Puca. Maketo 
v sosednjih prostorih dopolnjuje še muzejska 
zbirka, delo večletnega ljubiteljskega zbiranja 
Milana Culetta, ki jo je oblikoval skupaj s hčerko 
Annemarie. Sestavljajo jo različni predmeti, ki so 
tako ali drugače vezani na železnico. 

Prijeten in lepo obiskan sobotni dogodek so z 
nastopi popestrili: Godba Slovenskih železnic, 
Mažorete Društva TRG Sevnica in pevska skupina 
Šentjanški jurjevalci. Zbrane so poleg Jožeta 
Baumkirherja nagovorili tudi župan Srečko Ocvirk 
ter Albert Pavlič in Dušan Žičkar s Slovenskih 
železnic.

Ob dnevu železničarjev

Prostor ob reki Savi po izgradnji hidroelektrarn 
dobiva zaključno podobo, ki omogoča večnamensko 
rabo, s tem pa uporabo za različne, tudi športno-
rekreacijske namene. Najnovejša pridobitev je 
kompleks trim in fitnes naprav na prostem v parku 
ob Savi. Te omogočajo zanimivo in atraktivno 
vadbo v prijetnem okolju parka. V sklopu »trim 
steze« je umeščenih sedem vadbenih postaj. V 
notranjosti zaključenega vadbenega kroga pa 
so postavljene še fitnes naprave na prostem, ki 
omogočajo vadbo za posamične dele telesa. 

V parku je bilo v zadnjih letih sicer izvedenih več 
ureditev, ki skupaj oblikujejo celoto. Poleg te 
nove namenu predane pridobitve je bil doslej 
zasajen lipov drevored, urejene dostopne in 
sprehajalne poti, urejena javna razsvetljava, 
postavljene klopice, urejeno otroško igrišče 
z igrali, postavljene lesene skulpture Srednje 
šole Sevnica, litopunkturni krog, v teku pa je 
tudi ureditev balinišča. Med počitnicami in času 
dopustniških dni bo park z vsemi vsebinami še 
privlačnejši kraj za preživljanje prostega časa. 
Novo pridobitev so s prikazom uporabe vseh 
naprav namenu junija predali učenci Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom profesorja 
športne vzgoje Aleš Tuhtarja. 

Na otvoritvi smo 
imeli čast gostiti 
tudi osebo, ki mu 
fitnes predstavlja 
pomemben del 
življenja – evropskega 
prvaka v bodybuildingu 
v kategoriji nad 70 
let Antona Žiberta 
z Zavratca pri 
Studencu, ki sicer 
deluje pod okriljem 
Športnega društva 
Partizan Sevnica 
in trenira v Fitnes 
centru Sevnica v 
športnem domu. 

Kot je ob predaji čestitke povedal župan Srečko 
Ocvirk, je Anton Žibert s svojimi dosežki in načinom 
življenja je velik zgled vsem generacijam. 

Čestitke pa je župan ob 
tej priložnosti izrekel 
ob še enem odmevnem 
športnem rezultatu, ki 
se je zgodil spomladi. 
Na 23. državnem 
strelskem prvenstvu v 
Laškem v streljanju z 
zračno pištolo in puško 
je članica Strelskega 
društva Marok Sevnica 
Anuša Kovačič osvojila 
naslov mladinske 
državne prvakinje v 
streljanju z zračno 
pištolo. 
Kot prva v zgodovini državnih prvenstev je ta 
naslov osvojila že tretjič zapored. Srebrno 
medaljo v članski konkurenci v streljanju s pištolo 
pa je osvojila Mojca Kolman, prav tako članica 
sevniškega društva. V imenu društva je zbranim 
spregovoril trener Mirko Ognjenovič.

Na vadbo v park ob Savi 
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Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica so zbirali hrano 
za pse in mačke v zavetišču.

V petek, 6. junija, se je v zavetišču oglasila skupinica 
učencev sevniške osnovne šole in jim predala 
zajeten kup hrane za pasje in mačje varovance. 

Prijetno so jih presenetili, ko so razložili, da je 
celotna šola pridno zbirala za ta namen. 
Zavetišče se iskreno zahvaljuje vsem učencem in 
učiteljem za srčno gesto in jim želi lepe počitnice.

Barbara Lendaro

Zavetišče za male živali 
Sevnica - donacija hrane 
za varovance zavetišča

Telovadno društvo Partizan iz Boštanja je pod 
vodstvom Romana Novšaka praznovalo kar dva 
jubileja. 

V petek, 6. junija, ob 19. uri, je bila prireditev s 
kulturnim programom in odprtjem priložnostne 
razstave v dvorani TVD Partizan ob 60-letnici 
društva, v nedeljo, 8. junija, pa še velika 
slavnostna prireditev pod cvetočimi lipami z 
bogatim kulturnim in gimnastičnim programom 
ter odprtjem novega štiristeznega balinišča. Ob 
tej prireditvi, ki je bila posvečena tudi 80-letnici 
zasaditve lipovega drevoreda v spomin na 
v atentatu ubitega jugoslovanskega kralja 
Aleksandra, so spregovorili številni domačini 
in gosti: Roman Novšak, dolgoletni predsednik 
društva, je opisal zgodovinsko pot društva, Juraj 
Šlogar, podpredsednik sveta KS ter duša obnove 
in gradenj, je spregovoril o obnovitvenih delih 
objektov TVD, gost, olimpionik Miro Cerar, Leni 
Fafangel, predsednica Športne unije Slovenije, 
pa o pomenu telesne kulture in vzgoje. Jože Prah 
z Zavoda za gozdove je spregovoril o pomenu in 
simbolu lipe pri Slovencih. 

V kulturnem  in športnem programu so sodelovali: 
Gimnastični klub Sevnica, Mažoretke Sevnica, 
ŽPZ Azeleja Boštanj, Coronke Boštanj, virtuoz 
na klaviaturah, domačin Tine Bec in  Godba 
Sevnica. O pomenu novega štiristeznega balinišča 
je spregovoril Franc Ernestl, ki je tudi prvi od 
pobudnikov za gradnjo tovrstnih objektov v občini. 
Srednja šola Sevnica je podarila društvu leseno 
skulpturo z notranjo osvetlitvijo, ki bo krasila lipov 
drevored. Program je suvereno vodil Vili Zupančič. 
Za nadaljnje dobro počutje so poskrbeli z golažem 
iz kuhinje OŠ Boštanj, Aktiv žena Boštanj s prigrizki 
in sladkimi dobrotami, Turistično društvo Boštanj, 
Planinsko društvo Lisca Sevnica in Društvo 
ljubiteljev praženega krompirja Log s praženimi 
krompirji na svoje odlične načine, za pijačo pa člani 
društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj, Lidija 
Kocjan pa je pripravila slastno, jubilejno torto.   

Vsebina in foto: Janez Levstik

60 let TVD Partizana in 
80 let lipovega drevoreda 
v Boštanju

V organizaciji Rotary kluba Sevnica je v soboto, 
7. junija, potekal Dobrodelni pohod na Lisco. 

Skoraj 50 dobrodelnih pohodnikov, med njimi 
tudi rotarijski prijatelji iz Rotary klubov Celje, 
Ajdovščina in Čatež, se nas je dopoldne zbralo 
v Vinski kleti Mastnak v Krakovem. Tam nas je 
pozdravila Ana Jelančić, predsednica Rotary 
kluba Sevnica. Prijazni gostiteljici Mateja in Sonja 
sta nam predstavili vinsko klet, po aperitivu 
pa smo se po označeni planinski poti odpravili 
proti vrhu Lisce. Med potjo smo se ustavili na 
Cirju pri Jožetu in Mileni Žnidarič, oba sta nas 
dobrodušno in prijazno pogostila, ter pri cerkvici 
sv. Jošta pod Lisco. Po krajšem postanku je 
mimo prisopihal nekdanji nadučitelj na Razborju 
Blaž Jurko, izvirno pa ga je uprizoril igralec Sinjo 
Jezernik, nas hudomušno nagovoril in nam 
povedal marsikatero zanimivo prigodo iz svojega 
življenja. Za okrepčilo, opis cerkvice ter okoliških 
krajev je vestno poskrbel Matej Imperl, domačin 
z Razborja pod Lisco, pri cerkvici smo opravili tudi 
dobrodelno licitacijo krače. Dražba krač in salam 
je sicer na pustno nedeljo že dolga leta običaj 
domačinov z Razborja, ki ga je pred dobrimi 15 
leti spet oživel tedanji župnik na Razborju pater 
Karel Gržan. Ker je sonce začelo močno pripekati, 
smo se kmalu podali na zadnji odsek poti, ki nas je 
pripeljala do Tončkovega doma na Lisci. Po kosilu 
smo z dobrodelnim srečelovom nabrali še nekaj 
dodatnih sredstev za dobrodelni sklad, pozdravil 
nas je tudi Jožef Žnidarič, podžupan občine. 

Skupaj smo zbrali 1541 evrov, ki smo jih z 
dodatnim prispevkom članov Rotary kluba Sevnica 
v celoti namenili za enoletni štipendiji za mlado 
flavtistko Laro Šalamon iz Boštanja, ki obiskuje 
Haute École de Musique v Lozani v Švici, in za 
mladega saksofonista Jureta Kneza iz Radeč za 
nadaljevanje študija. Oba bosta prejela enoletni 
štipendiji 1000 evrov. 
Plemenit namen in zadovoljstvo udeležencev 
pohoda so zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje 
organizirali dobrodelni pohod in zbirali sredstva za 
pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 

Vir: Rotary klub Sevnica

Dobrodelni pohod na Lisco 
za mlada glasbenika

Pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije 
že vrsto let poteka  akcija Starejši za starejše, 
za večjo kakovost življenja doma, zajema pa vse 
starejše od 69 let, ki živijo doma. V teh letih  
nekateri živijo še  polno življenje, so čili in zdravi, 
drugi pa se srečujejo z najrazličnejšimi težavami. V 
sklopu te akcije prostovoljci hodijo od vrat do vrat 
in obiskujejo te ljudi ter  se pogovorijo z njimi, kako 
živijo, so osamljeni, ali potrebujejo pomoč. Vse te 
odgovore vpišejo v anketne liste, če kdo potrebuje 
pomoč, o tem obvestijo lokalnega koordinatorja 
akcije, ta pa center za socialno delo, Rdeči križ, 
patronažno službo in druge.  

Obiske po domovih in anketiranje opravljajo mlajši 
upokojenci, ki se morajo ves čas izobraževati. Eno 
od takih izobraževanj o kakovostnem staranju 
je vodila pokrajinska koordinatorka za Posavje 
Ida Križanec tudi v Tržišču. Udeležili  so se ga 
prostovoljci iz Društev upokojencev Tržišče, 
Razbor in Sevnica. 

Besedilo in foto: N. Č. C. 

Prostovoljci v akciji
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Turizem, TZOS

 
V sklopu prireditve Ljubljanska vinska pot smo 
se v soboto, 14. junija, predstavili na dogodku 
Poletna vinska razvajanja v starem mestnem 
jedru Ljubljane, pri Tromostovju.

Prebivalcem Ljubljane in številnim turistom 
smo se na stojnicah, zbranih po posameznih 
vinorodnih deželah – Primorski, Podravju in 
Posavju – predstavili z vini, različnimi dobrotami 
in kulturno-zabavnim programom. KŠTM Sevnica 
je s Turistično agencijo Doživljaj predstavil festival 
modre frankinje, ki bo letos 13. septembra potekal 
že četrtič, in vino iz grajskega vinograda modre 
frankinje z imenom Grajska kri. Na stojnico smo 
povabili tudi šampiona zadnjega festivala modre 
frankinje, Vinsko klet Šuklje iz Trnovca v Beli krajini, 
in predstavili so se s svojimi vrhunskimi vini. Za 
kulturno-zabavni program je poskrbel Oktet Jurij 
Dalmatin iz Boštanja, za kulinarične dobrote pa 
Kmečka zadruga Sevnica z Grajskimi mesninami 
in Bojan Novšak z unikatno leseno salamoreznico. 
Poleg festivala modre frankinje je Sevnica 
predstavila še svojo turistično ponudbo, naravne 
in kulturne zanimivosti s poudarkom na našem 
biseru, sevniškem gradu, ki postaja čedalje bolj 
prepoznaven, ter vinskoturistične ceste v občini 
Sevnica. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Sevnica in Festival modre 
frankinje na Poletnih vinskih 
razvajanjih v Ljubljani

Krekova konjenica, ki deluje v okviru Društva 
rejcev in ljubiteljev konj iz Šentjanža, se je v petek, 
6. junija, spet odpravila na tridnevno pot po mejah 
občine Sevnica. Pohod so letos organizirali že petič 
zapored. Osemnajst članov in članic je okrog 15. 
ure prijezdilo do »Ladijeve« zidanice na Primožu in 
si tam privoščilo krajši oddih. Prijazni domačini so 
jim postregli malico in pijačo, za prijetno vzdušje 
pa je poskrbela vnukinja Staša s frajtonarico. Pred 
odhodom se je predsednik društva  gostiteljem, 
družini Ladija Zgonca, prijazno zahvalil in jim 
podaril nekaj spominskih majic. 

Za tem so zajahali konje, ki so se medtem v senci 
gozda spočili, in se odpravili proti naslednji postaji 
na Blanci.

Drago Slukan

Krekova konjenica na Primožu

Pozdrav pred odhodom

Na Okič in Veternik iz Boštanja
  
Iz Boštanja (217 m) gremo proti jugozahodu na 
markirano pot sevniške planinske poti. Po nekaj 
sto metrih zavijemo levo po cesti proti Vrhu. Ko 
se spustimo do potoka Grahovica in ga prečkamo, 
takoj za mostom zapustimo cesto in se čez strm 
travnik dvignemo na staro pot, ki je dobro vidna 
šele v gozdu. Tudi če bi nadaljevali po cesti, ne 
bi naredili velikega ovinka. Kmalu bomo spet na 

cesti. Od tam je lep razgled na Sevnico in Bohor 
v ozadju. Cesto po približno sto metrih zapustimo 
in skrenemo levo na stransko cesto, ki pa jo takoj 
zapustimo in sledimo markacijam, ki nas usmerijo 
desno navzgor v gozd. Ko pridemo iz gozda, 
pozorno spremljamo markacije. Med vikendi 
pridemo na vrh hriba, ki se imenuje Hrib (415 
m). Od tam je lep razgled. S hriba se spuščamo 
proti zahodu na cesto, ki smo jo prej zapustili. Če 
hodimo po poti v slabem vremenu ali snegu, lahko 
hrib obidemo po asfaltirani cesti. Skozi naselje 
Vrh nadaljujemo po cesti, da pridemo po cesti do 
zaselka Okič (naselje Vrh pri Boštanju). 
Nadaljujemo po cesti mimo cerkvice in gasilskega 
doma in se rahlo spouščamo do ceste Boštanj–
Krmelj, ki teče po dolini Grahovice. Na cesto 
pridemo v bližini lovskega doma. Cesto takoj 
prečkamo in se po desni poti povzpnemo do 
zaselka Brezovica (naselje Jablanica). Od tam 
gremo naprej po travniku ob gozdu, nato pa se po 
gozdu spustimo na cesto, ki pelje skozi Jablanico 
proti Novemu Gradu. 
V zaselku Vitovec (naselje Jablanica) je križišče 
cest; tam zapustimo markacije, ki vodijo proti 
Novemu Gradu, šli bomo po cesti naprej mimo 
odcepa za Zavine. Gremo skozi gozd do kmetije 
in naprej do križa ter odprte transformatorske 
postaje na drogu. Tam zapustimo glavno cesto 
in zavijemo desno na slabšo pot. Pri vinogradu 
za prvim hramom krenemo navzgor po stezi, 
vendar, ko se steza malo pozneje obrne desno, 
nadaljujemo po gozdu naravnost navzgor do 
Veternika (534 m). 
Z vrha se spustimo po isti poti nazaj do ceste, 
po kateri nadaljujemo pot nazaj na južno stran 
Veternika. Pri vinskih hramih se cesta konča, mi 
pa nadaljujemo po poti okoli hriba. Ko smo spet na 
cesti, med vinogradi poiščemo stezo naravnost 
navzdol do asfaltirane ceste. 
Po cesti nadaljujemo pot v desno in pridemo 
mimo stare domačije v gozd. Ko na desni ni več 
gozda in tudi cesta zavije malo desno, poiščemo 
stezo v gozdu in se spuščamo po njej. Pridemo 
na traktorsko pot in po njej na desno do ceste pri 
daljnovodnem stolpu. Po 10 m zavijemo levo na 
stezo navzdol po gozdu, mimo rastišča rumenega 
sleča v Boštanj. 

(Vir: 
Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, 

Vinko Šeško, 2002) 
  

Zdravko Remar,  KŠTM Sevnica

Namig za premik

Za KNOF je bil 7. junij prav poseben dan, saj smo 
odprli prvo Trgovino KNOF in že četrto prodajalno 
oziroma Butik Stara šola v srcu Slovenije, na 
geometričnem središču Slovenije, v občini Litija. 
Dogodek je zaznamovala modna revija z razlogom 
Re-fashion show, s katero smo hoteli ozavestiti 
ljudi o pomembnosti ponovne uporabe. Modna 
revija je bila tokrat prvič na travniku. 
V trgovini KNOF so na prodaj vsi izdelki, ki so nastali 
pod okriljem Socialnega inkubatorja Posavja. 

Socialni inkubator KNOF omogoča »podjetništvo 
v zavetju«. To pomeni, da lahko v varnem zavetju 
posamezniki ali skupine s strokovnim podpornim 
okoljem razvijajo svojo poslovno idejo, preden 
sploh odprejo svoje podjetje. Inkubator je nastal 
pred letom dni zaradi potrebe brezposelnih mladih 
in starejših, letos pa nam je uspelo razviti kar 13 
podjetnih centrov, izdelke pa si lahko ogledate in 
jih kupite tudi na geossu. 
To poletje bo še nekaj takih modnih revij v Posavju 
in Sloveniji. Ta mesec bomo namreč odprli tudi 
vrata Butika Stare šole v Brežicah. Več informacij 
in termine dogodkov lahko najdete na www.knof.
si. 
  

Ekipa KNOF

Odprtje Butika Stara šola, 
Trgovine KNOF 
in modna revija pri Geossu

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

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

delavni čas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00

Sobote: 9.00 – 13.00

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Bogato prenovljena ponudba 

spominkov in 

novi programi za otroke!  

AKTUALNO - IZLET: 

GRAD s PARKOM in MESTO SEVNICA

stalno vodenje po mestu in Gradu 

z degustacijo salam in vin,

Cena po osebi je 13,50 €. (minim. 30 os.)

(za program potrebujete približno 5 ur 

in ga je možno prilagoditi)
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V KŠTM Sevnica smo skupaj s številnimi partnerji 
izdelali brošuro Sevnica skozi otroške oči, v kateri 
so združeni in skupaj predstavljeni različni vzgojno-
izobraževalni programi za otroke in mladino v naši 
občini. V njej so programe animacij, lutkovnih, 
ustvarjalnih delavnic, grajskih iger in lutkovnih 
predstav na sevniškem gradu, v Lutrovski kleti 
lahko prisluhnejo Učni uri Primoža Trubarja. 
Najmlajši lahko pod znamenitim arheološkim 
parkom Ajdovski gradec obiščejo Muco 
Copatarico ali izkopljejo pravcati ajdovski zlatnik 
ter se poučijo o načinu življenja v davnih časih. Na 
gozdni učni poti Loka spoznajo gozd, drevesne 
vrste, na krožni poti TK Pav pri Krmelju pa številne 
naravne znamenitosti. Na tematski poti Azaleja 
Boštanj odkrivajo rastišče rumenega sleča ali 
azaleje, sevniško voščenko, čebelarstvo, gozd in 
neprecenljivo bogastvo vode. Programa Od zrna 
do preste in Od žage do stola otrokom na praktičen 
način prikažeta vse faze priprave kruha in izdelave 
stola. Telo in duha pa lahko otroci okrepijo na 
Lisci, na katero poteka planinsko-rekreativna pot 
z bogatimi panoramskimi razgledi, posebnostmi 
narave in zaščitenimi naravnimi vrednotami, 
spomeniki kulturne dediščine. Seveda se programi 
sproti nadgrajujejo. Brošura je brezplačno 
dostopna v TA Doživljaj, na sevniškem gradu in na 
upravi KŠTM Sevnica, v elektronski različici pa na 
spletni strani www.dozivljaj.si/katalogi. 

Vabimo vas, da se nam na kulturnih, naravoslovnih 
ali športnih dneh pridružite pri odkrivanju Sevnice, 
naše zakladnice doživetij! 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sevnica skozi otroške oči

Košnja na Lisci
sobota, 05. julij 2014, ob 17. uri
KŠTD Razbor (www.razbor.si • tel.: 041 254 217 - Matej)

 
V sklopu praznika KS Tržišče Turistično društvo 
Tržišče  že vrsto let prireja razstavo z različno 
tematiko. Idejni vodja in duša teh razstav je Alenka 
Knez. Letošnja je bila posvečena gasilcem in 
gasilstvu, njen naslov pa je bil Ogenj je dobro in zlo. 

Zgodovinski pregled je obiskovalcem prikazal, 
kako se je ta dejavnost razvijala v svetu in pri 
nas, kakšno opremo, od vozil, uniform, orodja, so 
uporabljali nekoč in zdaj. Videli smo, kako izjemno 
delo opravljajo ti možje in žene,  kadar gre za 
požar, razne naravne nesreče, nepogrešljivi pa 
so tudi pri reševanju ponesrečencev v  prometnih 
nesrečah. Na območju Tržišča delujeta dve gasilski 
društvi, Prostovoljno gasilsko društvo Tržišče, 
ustanovljeno leta 1950, in Prostovoljno gasilsko 
društvo Telče, ustanovljeno leta 1955, obe pa sta 
aktivno sodelovali pri pripravi omenjene razstave. 

Alenka je zbrala tudi spomine gasilcev. 
Pripovedovali so anekdote, ki se jim zgodijo v raznih 
akcijah. Gasilci pa so znani tudi kot organizatorji 
dobrih veselic. Prikazali so tudi gašenje z ročno 
brizgalno in gašenje kuhinjskega požara, kar je 
bilo še posebno zanimivo za otroke. Na razstavi 
so sodelovali tudi tržiški skavti in predstavili svojo 
dejavnost s poudarkom na kurjenju v naravi. 

Alenka Knez je zapisala poglavitno sporočilo  
razstave:  Ogenj, to veliko človekovo  odkritje,  
omogoča  prijetno  življenje,  povzroča  pa  tudi  
požare,  s  katerimi  se  uspešno  spopadajo  dobro  
izurjeni,  pogumni,  dobro  opremljeni  gasilci  z  
»velikimi  srci«,  pripravljeni  žrtvovati  sebe,  svoj  
čas,  svoja  znanja za  sosede,  prijatelje,  neznance  
in  znance vsak  dan  ob  katerikoli  uri! 
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče 
Foto: TD Tržišče 

Razstava o gasilcih in gasilstvu 

Začetki PGD Tržišče segajo v leto 1950.

Gasilci PGD Tržišče ob svojih vozilih.

Predstavilo se je tudi PGD Telče.

V Folklorni skupini Blaž Jurko Razbor nadaljujemo 
dejavnosti za obuditev oblačilne, kulturne in 
etnološke dediščine naših krajev. Na podlagi 
starih fotografij smo lani dali izdelati folklorne 
kostume, v katerih nastopamo in predstavljajo 
kmečke praznične obleke izpred 100 let. Folklorne 
kostume smo želeli predstaviti tudi s fotografijo, 
zato smo se odločili narediti čim bolj avtohtone, 
kakršne so bile v obdobju z začetka 20. stoletja. 

Naši želji sta prisluhnila zakonca Alojz in Ljudmila 
Šribar iz Kobil nad Leskovcem pri Krškem. 
Omogočila sta nam fotografiranje na svoji stari 
kmečki domačiji iz leta 1864, v kateri imata tudi 
etnološko zbirko. V nekaj urah nam je uspelo v hiši 
in pred njo posneti veliko fotografij z različnimi 
postavitvami ter za različne priložnosti. Pri tem 
smo se zgledovali po starih fotografijah iz obdobja, 
iz katerega izhajajo naši kostumi. Mladi folklorniki 
nameravamo fotografije in svoje delo predstaviti 
na razstavah in naših prireditvah. Predvsem pa 
je nastalo novo gradivo, ki bo našim zanamcem 
omogočilo vpogled v dediščino z začetka 20. 
stoletja. 

Roman Strlekar, KŠTD Blaž Jurko

Folklorna skupina 
Blaž Jurko Razbor s 
fotografijo v preteklost   

www.razbor.si
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V Tržišču so predstavili kar nekaj skladb največjih 
imen svetovne klasične glasbe, kot so Bach, 
Beethoven, Bizet in drugi. Glasbo so izvajale 
komorne skupine orkestra s solisti, ki so jih 
obiskovalci nagradili z bučnim aplavzom. 

Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na nastop 
domačega Mešanega pevskega zbora župnije 
Tržišče, ki so tudi obogatili glasbeni večer. Pod 
vodstvom zborovodje Gorazda Kermca, zbor s 
svojim kakovostnim petjem redno sodeluje pri 
nedeljskih mašah in različnih prireditvah. Tudi njim 
čestitamo za uspešno izvedene nastope. 
Hvala orkestru in pevcem, da ste nam podarili ta 
čudoviti glasbeni večer! 
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče 
  Foto: Stane Markovič

Dirigent Boštjan Dimnik in Komorni pihalni orkester

 
Kdor poje rad, v srcu je bogat so Ljudske pevke 
Solzice iz Kulturnoumetniškega društva Budna vas 
naslovile koncert ljudskih pesmi, ki so ga pripravile 
13. junija v srednjeveški cerkvi na Brunku. 

Za uvod so zapele one, v nadaljevanju večera pa 
smo slišali še skupino Steklar iz hrastniškega 
MPZ, LJudske pevce Koritno, skupino Stari časi iz 
Rimskih Toplic in Šentjanške jurjevalce. Na koncu 
je iz grl vseh nastopajočih zadonela skupna pesem. 
Povezovalno nit je spletala Veronika Sigmund. 
Predsednica KUD Budna vas je pozdravila vse 
obiskovalce koncerta in se jim zahvalila za obisk. 
Zahvalila se je tudi vsem nastopajočim skupinam 
za prijetno popestritev večera in vsem, ki so 

kakorkoli  pomagali pri izvedbi koncerta, še 
posebej radeški župniji in župniku Miru Berglju, 
ki je omogočil, da se je ta večer zgodil v brunški 
cerkvi. Po koncertu so članice AKŽ postregle z 
dobrotami, ki so jih pripravile same. Nastopajoči 
so se zadržali v prijetnem druženju pri gostoljubni 
družini Skoporc Zavrl. Doživeli smo lep večer ob 
prepevanju in poslušanju prelepih ljudskih pesmi iz 
različnih krajev Slovenije.  
  

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
Foto: Marija Oven

V cerkvi na Brunku 
odmevala ljudska pesem

Ljudski pevci Koritno

 
Poslanstvo petja ljudskih pesmi in godčevstva 
poskušamo ohranjati tudi na območni izpostavi 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sevnica 
z organizacijo območnih srečanj pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž. Letošnje srečanje 
smo pripravili v Kulturni dvorani v Šentjanžu. 
Na srečanje se je prijavilo kar 14 skupin iz občine 
Sevnica, tako smo bili  priča pravemu »maratonu« 
v petju ljudskih pesmi in v igranju ljudskih viž. 
Srečanje je že tretje leto zapored  strokovno 
spremljala violinistka, pevka in poznavalka 
ljudskega glasbenega izročila na Slovenskem 
Katarina Šetinc. Pri skupinah je zaznala precejšnje 
napredovanje. 
Koncert so »odprle« domačinke – Ljudske pevke 
Solzice; v sklopu PGD Sevnica je nastopila pevska 
skupina Florjan; nastopili pa so tudi Pevska skupina 
Azalea iz Boštanja, Pevci folklorne skupine Društva 
upokojencev Razbor, iz Krmelja se je predstavila 
Ženska pevska skupina Lokvanj, Ljudski pevci 
z Blance, Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču, 
»zagodla« sta nam godca iz Folklorne skupine Blaž 

Jurko Razbor; iz Zabukovja je prišla skupina Rosa, 
nastopila je tudi skupina Ljudski pevci iz Boštanja, 
Ljudske pevke s Telč, Fantje s Preske, Ljudske 
pevke Folklorne skupine DU Razbor, večer pa smo 
sklenili z domačini Šentjanškimi Jurjevalci, ti pa so 
se na srečanju pevcev ljudskih pesmi predstavili 
prvič. 

Koncertu so prisluhnili tudi oba podžupana, Jože 
Žnidarič in Janez Kukec, ter predsednik Zveze 
kulturnih društev Sevnica, Jože Novak. 
Za sodelovanj pri organizaciji srečanja se 
zahvaljujemo Ljudskim pevkam Solzicam, Aktivu 
kmečkih žena Budna vas, ki je pripravil dobrote za 
nastopajoče, Krajevni skupnosti Šentjanž in PGD 
Šentjanž. 
  

Katja Pibernik, 
koordinatorka JSKD OI Sevnica

Srečanje pevcev 
ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž občine Sevnica 
2014 v Šentjanžu

Kot navadno je bil tudi tokratni junijski večer 
Radogost posvečen Galeriji likovnih samorastnikov 
Trebnje. Andrejka Nose, kustosinja trebanjske 
galerije, je predstavila delo sicer že pokojne 
Grete Pečnik, prve slikarke, ki se je udeležila 
Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov v 
Trebnjem in najstarejše slovenske samorastnice, 
ki je dosegala mednarodni uspeh. 

Greta Pečnik nam v svojih delih izpisuje zgodbe 
življenja. Kot so njene slike polne drobnih detajlov, 
presenečenj, tako nas vedno znova preseneča 
tudi življenje. Včasih so ta presenečenja sladka, 
obarvana rdeče ali rožnato in posejana s cvetjem, 
drugič mrakobna in polna sivine. Njeno življenje je 
bilo kljub težkim preizkušnjam vedno posejano s 
soncem; tudi zaradi slikarstva. 
Glasbeno popestritev dogodka sta v grajski kapeli 
pripravila Bojan Kaplan (bariton) in Adi Moškon 
(harmonika), po uvodnem delu pa smo vsi zbrani ob 
lepem življenjskem jubileju čestitali in zapeli Rudiju 
Stoparju ter mu zaželeli predvsem obilico zdravja 
in pozitivne energije, ki jo z vestno organizacijo 
tovrstnih dogodkov deli in prenaša na okolico. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Greta Pečnik 
v oknu Radogost

Ljudske pevke Solzice so vse pozdravile s pesmijo.

Nastop Mešanega pevskega zbora župnije Tržišče.

V soboto, 30. maja, so farno cerkev v Tržišču 
napolnili prečudoviti zvoki glasbenikov Občinskega 
pihalnega orkestra Sv. Rupert iz Šentruperta. 
Krajani Tržišča glasbenike že dobro poznajo, saj 
jih tradicionalno na prvi maj razveselijo z igranjem 
prvomajske budnice. 
Orkester deluje že 15 let in za konec leta 
napovedujejo nepozaben koncert ob tem jubileju. 
Kot so zapisali v svojem povabilu, orkester 
sestavlja okrog 50 mladih, nadobudnih glasbenic 
in glasbenikov. Aktivno sodelujejo pri prireditvah 
v občini Šentrupert, pogosto pa obiskujejo tudi 
odmevne koncerte zunaj meja. Orkester se 
lahko pohvali z zelo širokim repertoarjem, več 
100 skladb različnih zvrsti, od koračnic do zelo 
zahtevnih izvedb simfonične glasbe. Glasbenike 
vodi izvrstni dirigent Boštjan Dimnik, ki je zaslužen 
za tako visoko kakovostno raven orkestra.  Kot 
solist, komorni glasbenik in dirigent  je prejel 
številna najvišja priznanja doma in v tujini.

Koncert pihalnega orkestra 
Sv. Rupert v Tržišču 
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Moški pevski zbor Svoboda Brestanica vsako leto 
pripravi letni koncert na določeno tematiko, ki je 
rdeča nit večera. Tokrat so se v znameniti Lutrovski 
kleti pod našim gradom odločili predstaviti 
slovensko popevko v vsej svoji raznovrstnosti 
in tudi njene avtorje in izvajalce. Z njimi želijo 
kdaj zapeti tudi skupaj. Znanim uspešnicam 
iz znamenitih šestdesetih let so pridružili še 
melodije, ki so se jim najbolj vtisnile v spomin in 
srce v zadnjih letih. Ob izboru repertoarja se 
nikakor niso mogli izogniti melodijam, ki so jih radi 
poslušali v nekdanji skupni državi, in evrovizijskim 
uspešnicam. Večino skladb so priredili sami. Zbor 
že vrsto let prizadevno vodi Janko Avsenak, letni 
koncert pa so izvedli s podporo instrumentalistov 
(Nike Tkalec, Jasmine Erjavec, Martina Marka in 
Domna Goška), s čimer so še popestrili glasbeno 
dogajanje, številni obiskovalci pa so ga večkrat 
nagradili z dolgotrajnim ploskanjem. 

Iz Lutrovske kleti, ki daleč naokoli slovi po izjemni 
akustiki, so obiskovalci odhajali prešerne volje 
in polni prijetnih občutkov. Tovrstnih dogodkov 
si želimo še več. Prireditev je potekala v sklopu 
festivala Sevniško grajsko poletje 2014, ki ga 
finančno omogočata Občina Sevnica in KŠTM 
Sevnica. Generalni pokrovitelj festivala je HESS, d. 
o. o. Vabljeni tudi k ogledu napovednika prireditev 
na spletni strani www.grad-sevnica.com. 
Dobrodošli. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

V objemu popevke 
v Lutrovski kleti

  
Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja je zadnji sobotni 
večer maja v župnijski cerkvi v Boštanju s 
koncertom praznoval pet desetletij delovanja. 
Daljnega januarja 1964 se je zbralo osem pevcev 
pod imenom Oktet Boštanjski fantje. Tako je že 
pred 50 leti pod obronki Vetrnika in Topolovca 
med Grahovco, Savo in Mirno odmevalo ubrano 
fantovsko petje. 

V petih desetletjih dela je sestav zamenjalo 
devet umetniških vodij, okrog 40 pevcev, imeli so 
nešteto ur pevskih vaj in javnih nastopov. Zapeli so 
veliko pesmi domačih in tujih avtorjev ter gostovali 
po vsej Sloveniji ter tudi zunaj njenih meja. 
Kdo ve, ali je kdo od članov prvotnega sestava 
po svojem krstnem nastopu 8. marca 1964 v 
Boštanju na proslavi ob dnevu žena sploh slutil, 
kakšna svetla prihodnost je še pred njimi in kako 
nekaj velikega in lepega se je ravno takrat rodilo? 
Septembra 2013 je vodenje prevzel domačin 
Tine Bec, ki je kljub mladosti raven okteta dvignil 
toliko, da pevci posegajo po številnih priznanjih, 
repertoar pa razširil tudi s svojimi lastnimi 
skladbami. Novembra 2013 je oktet na regijskem 
tekmovanju v Šentjerneju prejel zlato priznanje in 
posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske 
ljudske skladbe Mravla je v mlin pelala. Tine Bec, 
umetniški vodja okteta, je prejel posebno nagrado 
za najbolj obetavnega zborovodjo. Dne 9. maja 
2014 je oktet na Pesmi Posavja 2014 v Krškem 
prejel pokal za najzanimivejšo zasedbo večera po 
mnenju obiskovalcev. 
Kdor poje rad, ostaja mlad … Da je tako, je dokazal 
pomlajeni oktet v sestavi Tine Bec, Jure Požar, 
Marko Plazar, Andrej Sešlar, Marjan Hribar, Matej 
Fon, Andrej Lisec in Gorazd Zupanc. To 50-letnico 
so zaznamovali z bogatim repertoarjem, popestrili 
pa s skupno pesmijo otrok članov okteta ter MePZ 
Zvon. 
Fantje so zapeli eno pesem tudi skupaj z 
nekdanjimi člani okteta. Oktetovce poleg veselja 
do petja družita tudi želja po druženju in iskreno 
prijateljstvo. Nedvomno bodo s takim načinom 
dela ohranili ime in kakovost okteta, ki so ga 
prevzeli od svojih predhodnikov tudi za prihodnje 
rodove pevcev iz Boštanja in okolice. 

Koncert, ki ga je povezovala Tanja Žibert, je 
zaznamovala še podelitev Gallusovih značk 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti vsem članom okteta za dolgoletno 
ljubiteljsko glasbeno delovanje, in sicer za več kot 
5, 10, 15 in 30 let.

Andrej Lisec

50 let Okteta 
Jurij Dalmatin iz Boštanja

Marko Plazar, Andrej Sešlar, Tine Bec, Jure Požar,
 Gorazd Zupanc, Andrej Lisec, Marjan Hribar, Matej Fon

 
Ljubitelji  glasbe, plesov in pesmi naših prednikov 
smo se prvo junijsko soboto v polnem številu 
udeležili folklornega večera na sevniškem gradu.
Poleg domače folklorne skupine (FS) DU Razbor so 
nastopili tudi gosti iz Nemčije in Trbovelj.  
FS društva Drava iz Augsburga se je pridružil tudi 
Mešani župnijski zbor, prav tako iz Augsburga in 
Ulma. Radi so se odzvali našemu povabilu, saj je 
predsednik njihovega društva naš sokrajan, Franc 
Kolman.

FS društva svobode Center iz Trbovelj nam 
je veselo zaplesala primorske plese, gosti iz 
Nemčije koroške, domača FS pa štajerske plese. 
Mešani župnijski zbor je zapel nekaj slovenskih 
narodnih pesmi in nas z njimi vse navdušil. Najbolj 
je presenetil mladi nemški harmonikar Mihi 
Stražišar, ljubitelj Avsenikove glasbe,  saj je odlično 
zaigral in zapel nekaj Avsenikovih pesmi. Spontano 
so se vsi gledalci pridružili njegovemu petju, saj so 
te pesmi poznali. 

Zbrane je pozdravil tudi Jožef Žnidarič, podžupan 
občine, ter se zahvalil gostujočim skupinam, da 
tako srčno gojijo in ohranjajo slovenske pesmi 
in plese, ter Petru Grafu, podžupanu mesta 
Augsburg, ki tovrstno dejavnost podpira. 
Nastope smo končali s čustvenim govorom Franca 
Kolmana, ki vedno rad obišče svoj domači kraj, in 
nadaljevali druženje na prelepi grajski terasi ob 
prigrizku in klepetu. 
Večer bo zagotovo mnogim ostal v lepem spominu, 
zato razmišljamo o tradicionalni prireditvi, ki bi se 
lahko vsako leto dogajala na našem čudovitem 
gradu. 
  

Marjana Štojs

Folkorni večer na gradu

 
V znameniti Lutrovski kleti pod sevniškim 
gradom je v petek, 23. maja, v sklopu festivala 
Sevniško grajsko poletje 2014 v organizaciji 
KŠTM Sevnica nastopil Slovenski komorni zbor, 
ki je edini slovenski poklicni koncertni pevski zbor, 
ustanovljen leta 1991. Pod umetniškim vodstvom 
dirigentke Martine Batič deluje kot del Slovenske 
filharmonije in je dobitnik več uglednih umetniških 
priznanj in nagrad. V edinstveni Lutrovski kleti je bil 
njihov koncert protestantskih napevov še posebej 

veličastno glasbeno doživetje, ki so ga obiskovalci 
nagradili z dolgimi in srčnimi aplavzi. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Koncert 
Slovenskega komornega zbora
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 30.6. 
do petka, 4.7., 
od 7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 1. teden Ustvarjanje, igre in druženje 
z vrstniki. Cena je 30 EUR na teden za enega otroka (vsak naslednji 
otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški zajtrka, kosila in varstva.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

ponedeljek, 30.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

torek, 1.7., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju V juliju in avgustu, vsak torek. V primeru 
slabega vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; 
Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

sreda, 2.7., 
ob 20.00

Radogost večer: gost kipar Miroslav Župančić – Žup iz Zagreba 
Kulturni program v grajski kapeli. Vstop prost.

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

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

petek, 4.7., 
ob 19.00

Seminar Petre Škarja: Ameriški milijonarji so spregovorili .... 
Vstopnina: 9EUR. Z udeležbo dobite tudi knjigo Ameriški miljonarji 
so spregovorili, v vrednosti 9,5 EUR. Za dijake in študente je cena 4 
EUR, razliko sofinancira Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in ŠKS.

Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, ŠKS

petek, 4.7., 
ob 20.00 ŠentROCKjanž 2014 Igrišče 

pri osnovni šoli Šentjanž Org.: Mladinsko društvo Šentjanž

sobota, 5.7., 
ob 17.00

Tradicionalna košnja na Lisci Prikaz košnje na koso in ročnega 
spravila sena z dodatnim kulturno-folklornim programom, lokalno 
turistično ponudbo in zabavnim programom.

Lisca Org.: KŠTD Razbor; 
Info.: Matej, 041/254-217

sobota, 5.7., 
ob 19.00

Vaška veselica 2014 
Zabaval vas bo ansambel Pogled.

Igrišče 
pri osnovni šoli Šentjanž Org.: Mladinsko društvo Šentjanž

sobota, 5.7., 
ob 20.00 Kino večer na prostem Gratis kokice. V primeru dežja, odpade. Zelenica 

pri Bazenu Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 5.7., 
ob 21.00

Grajski boben 2014 
Nastopajoči: Momento, Liquf in San di Ego. Vstopnina: 5 EUR. 
Vstopnice v predprodaji po ceni 4 EUR , v TA Doživljaj.

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

nedelja, 6.7., 
ob 9.00

4. tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije 
Vabljeni vsi ljubiteljski slikarji in fotografi v Sloveniji. Grad Sevnica

Org.: Zveza likovnih društev Slovenije; 
Info.: Kaja Železnik, 041/798-387, 
zeleznik.kaja@gmail.com

ponedeljek, 7.7., 
do petka, 11.7., 
od 7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 2. teden Ustvarjanje, igre in druženje 
z vrstniki. Cena je 30 EUR na teden za enega otroka (vsak naslednji 
otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški zajtrka, kosila in varstva.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

ponedeljek, 7.7., 
do petka, 11.7., 
od 9.00 - 15.00

Oratorij 2014 s SMC Sevnica - 1. teden Cena je 30 EUR na teden za 
enega otroka (vsak naslednji otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški 
toplega obroka, animacija, kampiranja, izleta, ... 

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

torek, 8.7., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju V juliju in avgustu. V primeru slabega 
vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; 
Info.: 040/615-000, novo.mesto@jvvz.org

sobota, 12.7., 
ob 18.00

Praznik krajevne skupnosti Blanca s kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj

pri Kulturnem domu na 
Blanci Org.: KS Blanca

sobota, 12.7., 
ob 20.00 Koncert godalnega kvarteta M.ARS Vstopnina: 7 EUR. Grad Sevnica, 

Lutrovska klet
Org.: Godalni kvartet M.ARS; 
Info: Mateja, mateja.ratajc@gmail.com

ponedeljek, 14.7., 
do petka, 18.7., 
od 7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 3. teden Ustvarjanje, igre in druženje 
z vrstniki. Cena je 30 EUR na teden za enega otroka (vsak naslednji 
otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški zajtrka, kosila in varstva.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

ponedeljek, 14.7., 
do petka, 18.7., 
od 9.00 - 15.00

Oratorij 2014 s SMC Sevnica - 2. teden Cena je 30 EUR na teden za 
enega otroka (vsak naslednji otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški 
toplega obroka, animacija, kampiranja, izleta, ...

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

ponedeljek, 14.7., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

torek, 15.7., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju V juliju in avgustu. V primeru slabega 
vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; Info.: 040/615-000, 
novo.mesto@jvvz.org

sreda, 16.7., 
ob 19.00

Meditacija s šamanskim bobnom 
Šamanski boben sprošča, umirja in vitalizira. Grad Sevnica Org.: Pesem duše

sobota, 19.7., 
ob 20.00

Karaoke night 
Pogoj za prijavo je starost nad 15 let. Bogate nagrade za zmagovalce

Bar Dile 
na Bazenu Sevnica Org.: KŠTM Sevnica, Bar Dile

sobota, 19.7., 
ob 20.00

Gasilska veselica na Trnovcu, 
z ansamblom Nemir Trnovec Org.: PGD Trnovec; 

Info.: Vanja, 031/214-892

ponedeljek, 21.7., 
do petka, 25.7., 
od 7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 4. teden Ustvarjanje, igre in druženje 
z vrstniki. Cena je 30 EUR na teden za enega otroka (vsak naslednji 
otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški zajtrka, kosila in varstva.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

torek, 22.7., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju V juliju in avgustu. V primeru slabega 
vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; Info.: 040/615-000, 
novo.mesto@jvvz.org

sreda, 23.7., 
do petka, 25.7., 
od 9.00 - 20.00

Kampiranje za mlade Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

sobota, 26.7., 
ob 20.00

Koncert Prifarskih muzikantov 
Zimzelene melodije, pesmi dalmatinskih klap, domače in tuje 
popevke in tudi ljudske pesmi drugih narodov. 
Vstopnina: 10 EUR. Predprodaja: 8 EUR v TA Doživljaj.

Grad Sevnica, 
atrij

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

nedelja, 27.7., 
ob 12.00

Gasilska veselica na Okiču 
z Ansamblom Nemir

Dom gasilcev 
in vaščanov Okič

Org.: VO Okič in Gasilska trojka Okič;
Info: 041/969-006

ponedeljek, 28.7., 
do petka, 1.8., 
od 7.00 - 15.00

Počitniško varstvo za otroke - 5. teden Ustvarjanje, igre in druženje 
z vrstniki. Cena je 30 EUR na teden za enega otroka (vsak naslednji 
otrok 25 EUR). V ceno so všteti stroški zajtrka, kosila in varstva.

Salezijanski mladinski 
center Sevnica

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

torek, 29.7., 
ob 19.00

Joga v vsakdanjem življenju V juliju in avgustu. V primeru slabega 
vremena vadba odpade. Vadba je brezplačna.

Grad Sevnica, 
park

Org.: Društvo ''Joga v vsakdanjem življenju'' 
Novo mesto; Info.: 040/615-000, 
novo.mesto@jvvz.org
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Sreda, 2. julija 2014, ob 20. uri v zbirki 
Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost: Kipar Miroslav Župančić – Žup iz Zagreba, 
Hrvaška.Kulturni program v grajski kapeli. 

Vstop je prost!
Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289, grad.
sevnica@kstm.si

Sobota, 5. julija 2014, od 21. ure v atriju 
Gradu Sevnica:
Grajski boben 2014

Za vse ljubitelje glasbe se v grajski atrij vračajo 
rockerski ritmi, ki jih bodo preigravali melodični 
posavski rockerji Momento, krmeljsko-šentjanška 
rock'n' roll skupina Liquf in nova slovenska rockerska 
»superskupina« San di Ego.
Vstopnina: 5 EUR (na dan koncerta 1 uro pred koncertom ob 
vhodu v grad). Vstopnice v predprodaji po ceni 4 EUR od 20. 
6. v TA Doživljaj. 
Org. KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si

Nedelja, 6. julija 2014, od 9. do 17. ure 
na Gradu Sevnica: 
4. tabor ljubiteljskih slikarjev in 
fotografov Slovenije
Na tabor vabimo vse ljubiteljske slikarje in fotografe 
v Sloveniji, ne glede na to, kje in kako delujete, bodisi 
organizirano ali samostojno, saj za udeležbo ni pogoj, 
da morate biti člani društev v sestavi ZLDS. Tabor 
je namenjen vseslovenskemu srečanju slikarjev in 
fotografov, namenjen je skupnemu ustvarjanju in 
druženju. Tudi kotizacija je enaka za vse. Pridite, 
družite se z nami in v prijetnem okolju z ostalimi 
slikarji in fotografi ustvarjajte. Ustvarjajte v katerikoli 
tehniki želite, na platna, papir, tudi tema ni določena. 
Informacije: 041 798 387 pri tajnici ZLDS Kaji Železnik, 
zeleznik.kaja@gmail.com.
Org.: Zveza likovnih društev Slovenije

Sobota, 12. julija 2014, ob 20. uri v 
Lutrovski kleti pod Gradom Sevnica:
Koncert godalnega kvarteta 
M.ARS

Godalni kvartet M.ARS so leta 2012 ustanovili 
violinistki Mojca Menoni Sikur in Vanja Bizjak 
Podlesek, violistka Mateja Ratajc ter violončelist 
Martin Sikur, diplomanti slovenskih in tujih 
glasbenih akademij ter prejemniki številnih nagrad 
in priznanj. Skupna jim je ljubezen do komorne 
glasbe, ki jo razumejo kot glasbeno sodelovanje 
enkratnih osebnosti, kjer ima vsak glasbenik enako 
odgovornost. 
Na koncertu se nam bodo predstavili z glasbo 
Mozarta in Brahmsa. 
Vstopnina: 7 EUR. Vstopnice bodo naprodaj 1 uro pred 
začetkom koncerta ob vhodu v Lutrovsko klet.
Org.: Godalni kvartet M.ARS. Info: Mateja, mateja.ratajc@
gmail.com 

Sobota, 26. julija 2014, ob 20. uri v atriju 
Gradu Sevnica:
Koncert Prifarskih muzikantov

Prifarski muzikanti so skupina, ki je svojo glasbeno 
pot začela l. 1988 pri Fari v Kostelu. S pesmijo in 
vižami ohranjajo bogato in raznoliko slovensko 
ljudsko izročilo, v zadnjih letih pa so svoj glasbeni 
nabor opazno razširili. Slišimo jih peti zimzelene 
melodije, pesmi dalmatinskih klap, domače in tuje 
popevke in tudi ljudske pesmi drugih narodov. 
Poseben zvok dajejo skupini tamburaški instrumenti, 
violina, harmonika in druga tradicionalna glasbila. 
Odlikuje jih štiriglasno petje, glasbeni kritiki pa jih 
uvrščajo med najboljše etno skupine na Slovenskem.
Vstopnina: 10 EUR (na dan koncerta 1 uro pred koncertom ob 
vhodu v grad). Vstopnice v predprodaji po ceni 8 EUR od 14. 
7. v TA Doživljaj. 
Org. KŠTM Sevnica.
Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
V primeru slabega vremena se prireditve iz okolice Gradu 

Sevnica prestavijo v notranjost gradu ali 
v Kulturno dvorano Sevnica.

Koordinator festivala Sevniško grajsko poletje 2014 je 
KŠTM Sevnica. 

Izvedbo festivala finančno podpira in omogoča 
Občina Sevnica. 

Kontakt: Rok Petančič, 07 81 61 075, 051 680 289, 
Info: grad.sevnica@kstm.si / www.grad-sevnica.com
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KITARIADA
8.VELIKA

petek, 15.8. sobota, 16.8.

NAŠA STVAR  
ROCKSTAZY
BB THING
MODRE ZVEZDE

NINA PUŠLAR
       MORG

JACKSONI
PATINA

X - RAY - AC/DC cover

SEVNICA
pred športnim domom (bazen)

V primeru slabega vremena se 
prireditev prestavi v športni dom.

prost vstop

vstopnina: 5€
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Mladina, šolski zvonec

www.facebook.com/mladinski.sevnica

Otroci in odrasli iz OŠ Krmelj – Vrtca pri OŠ Krmelj 
smo v petek, 30. maja, kljub jutranjemu dežju, 
komaj čakali na avtobus, da nas odpelje v Sevnico. 
In smo ga dočakali. Naš izlet se je začel. V vožnji 
smo uživali. Hitro in varno smo se pripeljali v 
Sevnico, pod sevniški grad. 

Izstopili smo in pot nadaljevali peš do velikih 
grajskih vrat in tam nas je pozdravila grajska 
gospa Marija ter nas povabila v grad. V njem nas 
je pozdravil grajski oskrbnik, gospod Ciril, in z 
nami malo poklepetal, nam predstavil svoje dekle 
Marjanco, nato pa nas odpeljal v notranjost gradu. 
Najprej do barona Moscona, da smo ga zbudili, 
potem do učilnice, v kateri so se učili, jedilnice in 
lutkovne dvorane. Pri ogledovanju smo zelo uživali 
in se počutili kot pravi princi in princese. 
Drugi del našega izleta so bile grajske igre z 
vitezom, v katerih smo preizkušali svojo spretnost 
in spoznali igre, ki so se jih igrali včasih. 
Obisk gradu smo sklenili s skupinsko fotografijo 
in ogledom zunanjega dela gradu. Tako je velik in 
lep in urejen ... so bili komentarji otrok, ko smo po 
tlakovani poti odšli v stari del Sevnice. Ostal nam 
bo v lepem spominu in veseli smo, da je sevniški 
grad del naše občine in kulture. 
Ustavili smo se še pri sladoledarju in nato 
nadaljevali pot do avtobusne postaje Sevnica. Tam 
nas je že čakal avtobus. Polni novih doživetij in 
malo utrujeni smo se vrnili v vrtec. Z veseljem bi 
odšli še enkrat na takšen čudovit izlet. 
  

Urška Kugonič, OŠ Krmelj – Vrtec pri OŠ Krmelj

Zaključni izlet 
medvedkov in čebelic iz Vrtca 
pri OŠ Krmelj na sevniški grad

  
V soboto, 31. maja, smo imeli v mladinskem centru 
priložnost slišati zasedbo Minime. Šestčlanska 
zasedba raziskuje kompozicijska sredstva 
komponistov 20. stoletja (A. Schoenberg, J. 
Cage) ter se opira na jazzovsko izročilo velikanov 
prejšnjega stoletja (J. Coltrane, M. Davis). K temu 
lahko dodamo še posluh za moderno elektronsko 
glasbo ter ritmiko tradicionalne južnoindijske 
glasbe. 

Predstavili so nam svojo avtorsko glasbo, ki 
je v prostorih mladinskega centra trgala in na 
novo sestavljala atome glasbene atmosfere. V 
prijetnem vzdušju smo skupaj zaplavali na drug 
planet malo drugačne glasbe, ki nam bo še kar 
nekaj časa odzvanjala v ušesih. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mednarodna free jazzovska 
zasedba Minime v MC Sevnica

Vas je kdaj zanimalo, kaj bi nam svetovali milijonarji 
iz Kalifornije, ko bi jih vprašali, kako delovati in 
razmišljati, da bomo uspešni v poslu? 
Ja, tudi Petro je to vedno zanimalo … Pa je šla kar 
tja in jih vprašala.  Vas zanima, kaj so povedali? 
Pridite na seminar Ameriški milijonarji so 
spregovorili … in izvedeli boste! 

Kdaj in kje? 
MC Sevnica: v petek, 4. julija, ob 19.00  
Seminar bo trajal od ure in pol do dve uri. 
Cena vstopnice je 9 EUR, ob udeležbi boste dobili 
tudi knjigo Ameriški miljonarji so spregovorili v 
vrednosti 9,5 EUR. Za dijake in študente je cena 4 
EUR, razliko sofinancirajo Občina Sevnica, KŠTM 
Sevnica in ŠKS. 
    Zakon, a ne? 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Ameriški milijonarji 
so spregovorili …  

Junija so v mladinskem centru potekale intenzivne 
priprave na maturo. Na šestih srečanjih so 
dijaki poglabljali snov matematike, slovenščine in 
književnosti. 

Prijazna profesorja sta poskrbela za sproščeno, 
predvsem pa delovno vzdušje. Maturantom želimo 
uspešno opravljeno maturo, vsem »šolarjem« pa 
lepe in brezskrbne počitnice. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Intenzivne priprave na maturo 
v MC Sevnica

Ustvarjalne delavnice 
 
V tednu ljubiteljske kulture smo v Mladinskem 
centru Sevnica organizirali delavnice z namenom 
promocije sevniške voščenke. V četrtek smo 
ustvarjali z različnimi risalnimi tehnikami, v petek 
pa še z mozaikom in trganko. 

Med sodelujočimi smo v četrtek izžrebali praktične 
nagrade, v petek pa so v žrebanju sodelovali 
vsi, ki so se v teh dneh odzvali in pomagali pri 
ustvarjanju. Razstava ustvarjenih del je bila na 
ogled do ponedeljka. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

   

Saditev sevniške voščenke

Tudi v Sevnici smo se pridružili Tednu ljubiteljske 
kulture. Gre za projekt Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z 
Zvezo kulturnih društev Sloveniji, ki je prvič potekal 
od 15. do 22. junija 2014 in je z ustvarjalno 
energijo povezal celotno Slovenijo ter poskrbel za 
široko promocijo ljubiteljske kulture. 

Namen projekta je na državni ravni povezan z 
idejo promocije avtohtonih sadnih dreves. V naši 
občini smo ta teden namenili  tudi aktivnostim za 
promocijo naše avtohtone vrste jabolk, sevniške 
voščenke. V sadovnjaku Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica je bila  tako zasajena sevniška 
voščenka. Ob tej priložnosti so o družbeno-
povezovalni vlogi ljubiteljske kulture spregovorili 
župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek in ravnateljica Mirjana Jelančič. 
Kulturni program so pevsko oblikovali učenci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica. Avtor fotografij je Aljaž 
Papež.  
V sklopu Tedna ljubiteljske kulture je v organizaciji 
JSKD – Območne izpostave Sevnica in Zveze 
kulturnih društev Sevnica potekal XIV. sevniški 
likovni delovni shod Grad 2014. 
 

Tanja Žibert, Občina Sevnica

Teden ljubiteljske kulture 
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www.facebook.com/mladinski.sevnica

Lepo 
počitnikovanje žel imo.. . 

Mladina, šolski zvonec

V sredo, 7. maja, smo se tretješolci podali na 
Ajdovski gradec in ob zanimivih delavnicah 
spoznavali življenje prebivalcev v rimskih časih. 
V šoli smo najprej pregledovali spletne strani 
in iskali podatke o tem dragulju naše kulturne 
dediščine, kar je otrokom še dodatno pomagalo 
pri oblikovanju predstav o omenjeni naselbini. 

Otroci so se na delavnicah lahko preizkusili v 
različnih obrteh tedanjega časa – tesanju, klesanju 
kamna, pisanju na voščeno tablico, predenju, 
tkanju, mletju zrnja, šivanju s koščeno šivanko, 
pomerili pa so se tudi v starih igrah in prigriznili 
tipično rimsko malico. 
Spoznali so tudi delo arheologa, prijazni animatorji 
pa so odgovarjali na vsa njihova vprašanja. 

Odhajali smo zadovoljni, polni lepih vtisov in 
dodatnega znanja. Veliki večini otrok je bilo všeč 
prav vse. Učiteljici pa bi predvsem pohvalili način 
dela v manjših skupinah, raznovrstnost delavnic, 
možnost praktičnega preizkušanja in pridobivanja 
izkušenj z vsemi čutil, pa tudi prilagojenost vsebine 
starostni stopnji otrok. V teh časih moramo biti 
zelo hvaležni  tudi za to, da staršem ni bilo treba 
za to plačati, kar je velika redkost. 

Zato še enkrat hvala KŠTM Sevnica za dobro 
izpeljane dejavnosti in vodstvu šole, da so nam 
udeležbo omogočili.                                                                                                  
  

Razredničarki 3. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica

Po stopinjah Ajdov, 
analiza 2. kulturnega dne

Osnovna šola Krmelj je šola, ki se res trudi in veliko 
vlaga v prometno varnost otrok. Prav zato smo 
se maja prijavili na natečaj Goodyear Za varnost 
otrok. Trije učenci so za to prispevali svoja dela, 
eseje.  Komisija natečaja Za varnost otrok je našo 
prijavo izbrala in z njihovo pomočjo smo postali 
prejemniki ene izmed 26 Goodyearovih donacij v 
vrednosti 2000 evrov. 

Učenka Ines Metelko se je med prispelimi 
literarnimi eseji uvrstila v finalni izbor natečaja za 
junior ambasadorja varnost. Dobila je še dodatno 
nalogo, s katero se je potegovala za naziv junior 
ambasadorka varnosti. Na uglasbeno podlago 
je morala napisati besedilo za prometno himno. 
Presenečeni, veseli in predvsem ponosni smo bili, 
ko so nam sporočili, da se je Ines s svojo pesmijo 
uvrstila med pet finalistov. 
V sredo, 11. junija, smo se udeležili sklepnega 
dogodka v prostorih OŠ Zadobrova v Ljubljani. Na 
dogodku so nam simbolično izročili ček donacije in 
razglasili prvega slovenskega junior ambasadorja 
varnosti. Žal to ni naša učenka, smo pa kljub temu 
ponosno spremljali njeno predstavitev in bili veseli, 
da smo lahko sodelovali na tej prireditvi. 
  

Renata Mlinarič, vodja projekta

Dobitniki nagrade 
natečaja Goodyear

Sodelujoči učenci na natečaju

 
V sredo, 4. junija, je bilo na Osnovi šola Sava 
Kladnika Sevnica medgeneracijsko druženje. 
Po drugi šolski uri smo učenke prostovoljke 
z mentorico Nušo Gradišnik odšle v dom 
upokojencev. Vsaka učenka je spremljala enega 
upokojenca do naše šole. Ko smo prišli v šolo, 
smo si ogledali lutkovno predstavo Kdo je napravil 
Vidku srajčico, uprizoril pa jo je lutkovni krožek. 
Nato so Glasbene miške, pevski zbor prve triade, 
pod mentorstvom Irene Železnik,  zapele nekaj 

znanih slovenski otroških pesmic. Sledil je nastop 
dveh mladih harmonikarjev. Igrala sta tako dobro, 
da smo se prijeli za roke in odplesali kar nekaj 
znanih plesov. Ko smo se naplesali, smo odšli v 
prve razrede in starostniki so nam pripovedovali, 
kako je potekal pouk v njihovih časih in kakšno je 
bilo življenje v preteklosti. 
Sledila je še kratka pogostitev, nato pa smo se 
poslovili in se dogovorili, da bomo organizirali 
še veliko medgeneracijskih srečanj. Bilo je 
nepozabno, mladi smo starostnikom pričarali 
mladost, razigranost in ples, starejši pa so nas 
obogatili z modrostjo. 
  

Tinkara Jene, 7. B, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Medgeneracijsko srečanje 
na Osnovni šoli 
Sava Kladnika Sevnica
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Šolski zvonec

 
V Vrtcu pri OŠ Krmelj smo že komaj čakali dan, 
ko bomo prespali v vrtcu. In smo ga dočakali. 
Prišli smo nazaj v vrtec otroci skupin Čebelic, 
Medvedkov, Sovic in Sončkov. S seboj smo prinesli 
pižame in ogromno navdušenja. Poslovili smo se 
od očetov in mamic ter z veseljem pohiteli med 
prijatelje. Čas do večerje smo izkoristili za igro, 
druženje in zabavo. Po večerji smo se preoblekli v 
pižame in se odpravili na ples v pižamah, in sicer v 
družbi Veselih Dolenjcev, ki so nas zabavali in nam 
igrali. Vsi skupaj smo plesali, peli in zelo uživali. 
Res so bili enkratni.  

Preden smo se potopili v sanje, nas je zanimalo, 
kaj se dogaja pred vrtcem, kadar je tema. Odšli 
smo na teraso in opazovali, kaj se dogaja pred 
vrtcem ponoči.  
Polni doživetij in tudi že malo utrujeni smo legli na 
ležalnike, poslušali pravljico, se pokrili z odejo in 
odplavali v svet sanj. Noč je minila mirno. Zjutraj 
smo se pod odejo še pocrkljali, se pogovarjali 
o doživetju, nato pojedli zajtrk in z veseljem 
skočili v objem mamicam in očetom ter jim hiteli 
pripovedovati svoje občutke.  
Noč v vrtcu je bila super izkušnja, ki se je bomo vsi 
zelo radi spominjali. 
 

Urška Kugonič, OŠ Krmelj, Vrtec pri OŠ Krmelj

Nočitev 
v Vrtcu pri OŠ Krmelj

 
Na OŠ Sava Kladnika Sevnica smo letos praznovali 
zaključek bralne značke, da smo v goste povabili 
znanega kulturnika Matjaža Pikala. Poskrbel je za 
veselo vzdušje ter čestital 22 zlatim bralcem.
V sredo, 28. maja, je bila na naši šoli podelitev 
bralne značke. Letos je bilo še posebno slovesno, 
saj smo imeli kar 22 zlatih bralcev, ki so vseh 9 let 
brali pri bralni znački. Ti so v dar prejeli knjige, s 
katerimi si bodo v prihodnje krajšali dolge poletne 
dni. 
Nastopili smo pevci pevskega zbora Osminke pod 
vodstvom Nataše Vidic. Zapeli smo pesem Glasba 
jezik je sveta in z njo odprli letošnji Svet besed. 
Osrednji gost prireditve Matjaž Pikalo, slovenski 
pesnik, igralec in športnik, se je rodil leta 1963 
v Slovenj Gradcu. Danes živi in dela v Ljubljani. 
Izdal je več del za odrasle in otroke, pa tudi nekaj 
glasbenih plošč. 

Na začetku nam je pojasnil izvor svojega priimka 
in predstavil svojo harmoniko, ki ji je nadel 
partizansko ime. Zapel nam je nekaj pesmi in 
prebral odlomek iz knjige Luža (Bil je potres) in 
Marinamarina, pri čemer se je prelevil v gusarja. 
Program je popestril z igranjem na harmoniko in 
raznimi komičnimi vložki. Gledalci smo ga pri tem 
navdušeno spodbujali s ploskanjem. 
Ker smo se imeli letos tako lepo, smo se odločili, 
da bomo tudi v prihodnje brali knjige in si širili 
besedni zaklad, predvsem pa spoznavali življenje 
novih književnih junakov ter se zabavali v svetu 
besed. 
  

Ana Trbovc, 8. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Matjaž Pikalo na OŠ Sevnica

Zlati bralci

  
Letošnje šolsko leto je bilo za učence in mentorje 
Osnovne šole Krmelj izredno uspešno. Že jeseni 
smo poročali o zlatem priznanju s področja 
biologije, ki ga je osvojila Nina Pavlin, učenka 9. 
razreda. Le nekaj mesecev za tem sta svoje znanje 
in sposobnosti dokazala devetošolka Ines Metelko 
z zlatim priznanjem iz slovenščine in osmošolec 
Luka Gole, ki je zlato dosegel na tekmovanju iz 
kemije. 

Da se z veliko vloženega truda in s trdim delom 
pride do uspeha, so dokazali tudi učenci, ki so 
osvojili srebrna priznanja na tekmovanjih iz znanja: 
Nina Pavlin iz znanja slovenščine, angleščine, 
matematike in sladkorne bolezni, Ines Metelko iz 
slovenščine, zgodovine in sladkorne bolezni, Luka 
Gole je srebro dosegel pri fiziki in matematiki, 
Aljaž Končina pa v znanju astronomije. Izkazali so 
se tudi mlajši učenci, saj so veselošolsko srebro 
osvojili četrtošolci Val Vidmar, Jošt Fister in Naja 
Mole ter petošolka Jessica Jaklič. Če k temu 
dodamo še številna bronasta priznanja, ki jih je 
dosegla tretjina naših učencev, je košara znanja 
polna. 
Mentorji smo na dosežke učencev zelo ponosni. 
Vsi smo uspešno motivirali učence, jim pomagali 
pri spopadanju s kupi literature, skupaj z njimi 
raziskovali, predvsem pa smo jih spodbujali. Veseli 
smo, da so si učenci postavili jasne cilje in z veliko 
volje tlakovali pot do uspeha. 
  

Mentorji učencev Osnovne šole Krmelj

Po številu majhni, po znanju veliki

Zlati nagrajenci

                                                                            PROGRAM MC SEVNICA-JULIJ 2014 

KDAJ  KAJ, KJE 
TOREK, 01. jul 14,  

11.00–12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: Balinčkanje 

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 

SREDA, 02. jul 14,  
10.00–12.00  

SAM(O)SVOJ KUHAR: AMERIŠKE PALAČINKE  
Skupaj se bomo popeljali v dišeči in okusni svet ameriških palačink. Kuhaj, mešaj, peci, maži, jej in se zabavaj skupaj z 
nami!     

ČETRTEK, 03. jul 14  
12.00–14.00 

TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu pogovorili in poiskali 
najboljše rešitve  

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU: Spoznajmo mozaik (ponovna uporaba starih CD-jev)…  
PETEK, 04. jul 14,  

19.00–20.30  PETRA ŠKARJA: Ameriški milijonarji so spregovorili… 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v družabni igri Kviz o poznavanju Slovenije. 
SOB, 05. jul 14 

20.00  KINO VEČER NA PROSTEM (gratis kokice), lokacija: zelena površina na bazenu 

      
PON, 07. jul 14 

11.00–14.00 USTVARJALNI PONEDELJEK: Izdelovanje nakita 

TOR, 08. jul 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: Šlik šlak šlok   

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 09. jul 14,  

10.00–12.00  
SAM(O)SVOJ KUHAR: MEHIŠKE TORTILJE  
Skupaj bomo pripravili mehiške tortilje, okus polnila po želji. 

ČETRTEK, 10. jul 14  
12.00–14.00 

TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu pogovorili in poiskali 
najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU: Hama perlice 
PETEK, 11. jul 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v družabni igri Tik tak bum. 
SOB, 12. jul 14 
18.00–19.30  PROSTE AKTIVNOSTI  

PON, 14. jul 14 
11.00–14.00 USTVARJALNI PONEDELJEK: Izdelovanje ptičjih hišic (ponovna uporaba starih plastenk) 

TOR, 15. jul 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: BOWLING   

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 16. jul 14,  

10.00–12.00  
SAM(O)SVOJ KUHAR: VEGI PIZZA  
Skupaj bomo pripravili pizze, tako da za kosilo ta dan ni potrebno skrbeti. 

ČETRTEK, 17. jul 14  
12.00–14.00 

1. TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu pogovorili in poiskali 
najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU: Izdelovanje ptičjih hišic (ponovna uporaba starih plastenk) 
PETEK, 18. jul 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v družabni igri ENKA. 
SOB, 19. jul 14  
PON, 21. jul 14 

11.00–14.00 USTVARJALNI PONEDELJEK: Izdelovanje hišic za zapuščene živali (ponovna uporaba starih računalniških ekranov) 

TOR, 22. jul 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: NAGRADNI TURNIR V METANJU TROJK   

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 23. jul 14,  

10.00–12.00  SAM(O)SVOJ KUHAR: SADNO ZELENJAVNI SMOOTIJI  

ČETRTEK, 24. jul 14  
12.00–14.00 

TEMATSKO OBARVANO DRUŽENJE: Ogledali si bomo atraktiven video spot, se o problemu pogovorili in poiskali 
najboljše rešitve 

16.00–19.00 USTVARJALNI ČETRTKI NA BAZENU: Funy pencil holders  (ponovna uporaba praznih embalaž šampona) 
PETEK, 25. jul 14,  

10.00–12.00  ŠPORT NA IGRIŠČU PRED OŠ SEVNICA 

13.00–15.00  IGRALNI PETEK: Nagradni turnir v sestavljanju puzzl 
SOB, 26. jul 14 

21.00  KARAOKE NIGHT (NA DILAH PRI BAZENU), starost nad 15 let, bogate nagrade 

PON, 28. jul 14 
10.00–15.00 USTVARJALNI PONEDELJEK: Izdelovanje ptičjih hišic (ponovna uporaba starih plastenk) 

TOR, 29. jul 14,  
11.00-12.30  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: NAGRADNI PIKADO TURNIR  

13.00–15.00  TORKOV ŠPORT VSEH SORT: X BOX 
SREDA, 30. jul 14,  

10.00–12.00  SAM(O)SVOJ KUHAR: SLADOLED  
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Grajska skrinja

Tudi v tem šolskem letu je Društvo Naša Zemlja 
skupaj z Osnovno šolo Vič razpisalo literarni 
natečaj Moja rodna domovina. Namenjen je bil 
učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole. Ti so 
s spisi, pesmimi in črticami opisovali svoj odnos 
do domovine, v kateri so se rodili in v kateri živijo.  

Na natečaju je sodeloval tudi Jeromej Kostajnšek 
iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in za svoje 
delo prejel priznanje. Čestitke Jeromeju, saj je s 
sporočilnostjo in izvirnostjo prepričal komisijo 
in se uvrstil v ožji krog nagrajenih literarnih 
ustvarjalcev.

 
Mentorica Marjeta Teraž,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Literarni natečaj 
Moja rodna domovina

Besedno zvezo »priti na …« uporabljamo zelo 
pogosto. Poglejmo, na kaj vse je mogoče priti, in 
naštejmo nekaj takih zvez: 

priti na beraško palico (obubožati), priti na boben, 
na kant, na nič (gospodarsko propasti), praznik 
pride na četrtek, na čisto priti (poravnati kaj, 
spoznati kaj), studenec pride na dan (izvira), 
tatvina je prišla na dan (tatvino so odkrili), priti na 
gorko, na jasno priti (spoznati), prišel je na konja 
(uspelo mu je , dosegel je), na (pravo) misel priti, 
žegnanje pride na nedeljo, prišlo mi je na nos, na 
uho, na ušesa (zvedel je), priti h komu na obisk 
(obiskati koga), priti komu na pomoč (pomagati 
komu), na sled priti (zaslediti), priti na račun (dobiti 
svoj del), na svet priti (roditi se), knjiga je prišla na 
svetlo (je izšla), priti na varno, na vrsto, na zeleno 
vejo … 

Ali kdaj pomislimo, koliko različnih možnosti nam 
je na voljo (na izbiro), kadar iščemo najustreznejši 
izraz? 

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Povzela po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: 
Na kaj lahko pridemo

Prva vlečena vozila, ki so jih vlekli konji, so se 
pojavila pred najmanj 2000 leti v Grčiji, na Malti 
in v delih rimskega imperija. Tiri so bili izklesani v 
kamen, pozneje so bili izdelani večinoma iz lesa, 
sčasoma pa so se začeli uporabljati železni tiri. 
Prva parna lokomotiva je od leta 1804 delovala v 
Walesu. Leta 1807 pa je bil omogočen promet po 
železnici za potnike. 
Zgodovina železnice v Sloveniji se je začela 2. junija 
1846, ko je bila uradno odprta železniška proga 
Gradec–Celje in je vlak prvič zapeljal po slovenskih 
tleh. V ta namen na ta dan v Republiki Sloveniji 
praznujemo dan železničarjev. 
  

Celotno pot razvoja železnice ste si lahko doslej 
ogledali v železniških muzejih, ki so v Bratislavi, 
Budimpešti, Ljubljani, Šentjurju … Od 7. junija 
2014 pa si lahko prikupni železničarski muzej 
ogledate tudi v Sevnici. Iniciativna skupina 
železničarjev – Klub Železni čar, je združila moči 
in pripravila muzejsko zbirko, ki zajema maketo 
miniaturne železnice in opremo, ki so jo železničarji 
potrebovali. 

Izdelavo makete je prevzel strojevodja in 
modelarski navdušenec Ivan Puc in jo izdelal 
na 20 kvadratnih metrih površine s podporo 
preostalih klubskih kolegov Franca Pavliča, Jožeta 
Baumkirherja, Kristjana Matka in Janeza Grivca. 
Na pogled realni predmeti, le v pomanjšani obliki, 
shematsko prikazujejo delovanje železnice in 
omogočajo preprost vpogled v vkomponiranje 
železnice v prostor, premik kretnic, vlakov, 
vstopna in izstopna mesta, ki so namenjena 
potnikom, premikom lokomotive, vagonov 
tovornega in tudi potniškega prometa. Tekočo 

vožnjo skozi tunele, viadukte in mimo petih 
železniških postaj omogoča digitalna postaja, ki 
jo je mogoče spremeniti in jo voditi računalniško. 
Mogoče je tudi prepletanje cestnega prometa, saj 
je vkomponiranje železniškega prehoda sestavni 
del ceste in prevoznih sredstev, osebnih vozil. 
Za delovanje železniškega prometa so potrebni 
oprema in seveda osebje, ki skupaj omogočajo 
varen in hiter potek iz točke A v točko B. Na 
popotovanje v preteklost z restavriranjem in 
predstavitvijo v obliki muzeja se je podal Milan 
Culetto s svojo hčerjo Annemarie. Pot po muzejski 
zbirki se začne pri starem coklu, ki je dokaz 
marljivega, delovnega in vztrajnega gradbinca – 
železničarja, ki je v štiridesetih letih 19. stoletja 
peš prišel iz Furlanije v Loko pri Zidanem Mostu, 
ko so gradili tunele in škarpe, da je železniški 

promet sploh lahko stekel. 
V muzejski zbirki so razstavljene tudi preproste 
lučke, ki jih je strojevodja potreboval za pregled 
lokomotive. Bogatejši zaljubljeni so za vtis na 
dekleta sami izdelali medeninaste, ki so prav tako 
na ogled. Muzejsko zbirko dopolnjujejo oprema za 
telekomunikacijo, različne uniforme, železničarski 
časniki, zbirke kap (modra za strojevodjo, rdeča 
za prometnika, siva za kurjača), pribor z jedilnih 
vagonov … Ne manjka niti rdeča sklepna signalna 
luč, ki je bila na zadnjem vagonu vlaka in je 
prometniku sporočala, da se vlak ni »raztrgal« in 
da je to zadnji vagon. 
Marljivi ustvarjalci iz kluba nam s celotno zbirko 
sporočajo, da je železniški promet v našem 
prostoru zelo pomemben del prometne mreže 
in ohranjanja preteklosti, hkrati pa razvoj 
železnice še vedno poteka. Zgodba železnice se 
še nadaljuje, kar omogočate njeni uporabniki. Ta 
vrsta prometa je z vidika varnosti na prvem mestu 
in močno prednjači pred zračnim in še bolj cestnim 
prometom. 
Muzejska parna lokomotiva – premikalka, ki varuje 
okrožje železniške postaje Sevnica, je torej dobila 
dodatno okrepitev. S tem se v Sevnici potrjuje, da 
je to kraj s pomembno železničarsko preteklostjo. 
Prepustite se preteklosti delovanja železnice ter 
občutite utrip preteklega in današnjega  časa na 
Železniški postaji Sevnica vsako prvo soboto v 
mesecu oz. s predhodno prijavo. 
Več na: www.zelezni-car.si. 
  

Petra Biderman

Pot preteklosti železnice

Maketa železnice

Ob odprtju zbirke
Železničarjev cokel

Detajl makete železnice

Slovenija že z imenom sporoča,  
sporoča, da v srcu je vroča. 

Trubar je črke ustvaril,  
Prešeren in Cankar  nas v sam 

vrh Evrope postavil. 
V mnogih smo vojnah Slovenci bili, 
a še vedno, še vedno imamo moči. 

Ko zaslišimo svojo himno vsi, 
zavedamo se, kdo smo mi, 
solzne nam postanejo oči. 
Imamo športnike znane,  

pa skakalce, hokejiste in preproste ljudi, 
ki bodo zapustili za sabo sledi. 

  
Še enkrat se spomnimo vsi, 

da za blagostanje smo odgovorni vsi 
in da na mladih svet stoji. 

Pridnost, delavnost in nove ideje, 
so vrednote za boljše življenje. 

  

Jeromej Kostajnšek, 9. a 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Moja domovina Slovenija 
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V Radencih je potekal že 34. maraton treh src. 
V deževnem dnevu se je zbralo več kot 5500 
tekačev iz različnih držav, kot vsako leto pa je bilo 
zanimanje navečje za kenijske tekače. Tekaškega 
praznika v Radencih so se udeležili tudi sevniški 
atleti. Robert Lendaro je tekmoval na 5,5 km dolgi 
progi, pri čemer je od 528 tekačev, ki so se podali 
na to razdaljo, osvojil odlično 3. mesto. Zmagal 
je Jan Brešan, drugi je bil Peter Kastelic. Na 
zmagovalnem odru je pokal in nagrado prejel iz rok 
našega najuspešnejšega skakalca Petra Prevca. 

Uspeh je dopolnil Dušan Kraševec, ki je nastopil 
na 42 km dolgi progi (teklo je 232 tekmovalcev) 
in osvojil absolutno odlično 16. mesto, v kategoriji 
veteranov od 45 do 49 let pa je osvojil 1. mesto. 
Ker je tek štel za državno prvenstvo veteranov, 
je postal državni prvak. Na 10 km je nastopila 
Marjeta Košar in osvojila 36. mesto (teklo je 639 
žensk). Na popoldanskem tekmovanju otrok sta 
nastopili Ajda in Živa Slapšak in zmagali vsaka v 
svoji kategoriji.

Vanja Lendaro

Lendaro 3. na 
maratonu treh src v Radencih

Na brigadni ravni tekmovanja z vojaško puško 10. 
maja v Apačah je med 45 tekmovalci z doseženimi 
94 krogi od 100 mogočih zmagal Sevničan Danilo 
Petrin, član SD Marok iz Sevnice. 

Ekipa v sestavi Danilo Petrin, Matej Kolman in 
Franc Umek je zasedla 4. mesto in se uvrstila 
na najvišjo raven tekmovanja, ki bo organizirana 
oktobra na ravni Slovenske vojske za celotno 
državo. 
  

Mirko Ognjenovič

Petrin zmagal z vojaško puško

Danilo Petrin je prejel pokal 
od podpolkovnika Boštjana Baša.

  
V nedeljo, 8. junija, se je na teku v Straži zbralo 
več kot 400 tekačev. Na 8,5 km dolgi progi je 
Robert Lendaro osvojil absolutno 2. mesto, v svoji 
kategoriji pa je zmagal. Na 2,85 km dolgi progi 
so nastopili: Marjeta Košar, osvojila je 1. mesto v 
kategoriji nad 15 let, ter Lea Haler, ki je zmagala 
v kategoriji do 15 let, ter Ajda Slapšak, ki si je 
pritekla 2. mesto. 

Pri fantih do 15 let je zmagal Enej Jagodič, Tomi 
Bajc je bil 3., v kategoriji nad 15 let je pritekel Miha 
Povšič 2. mesto, Luan Karavidaj pa 5. Na otroških 
tekih je na 540 m dolgi progi zmagal Žiga Jagodič, 
Nina Lisec je bila 5. Na 360 m dolgi progi je pritekla 
Živa Slapšak 2. mesto, Tomi Bajc je zmagal. 
 

Vanja Lendaro

Sevničani na straškem teku

Sevniška ekipa v Straži

  
Društvo invalidov Sevnica je organiziralo  22. 
državno prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu 
pod  vodstvom Zveze za šport invalidov Slovenije 
in Primoža Jeraliča. 

Tekmovanja v Športnem domu Sevnica se je 
udeležilo 77 tekmovalcev iz vse Slovenije, bilo je 
199 bojev, vsi pa so bili zelo borbeni in zanimivi. 
Poleg 77 tekmovalcev je bilo na tekmovanju še 
šest spremljevalcev za vozičkarje, 13  sodnikov  
(11 domačih  in glavna sodnika Jolanda Belavič 
in Franci Bartol), predstavnik zdravstvene 
službe in trije člani Izvršnega odbora DI Sevnica, 
skupaj torej 100 udeležencev.  Društvo  invalidov 
Sevnica je zastopalo šest tekmovalcev  v različnih 
kategorijah. 
Tekmovanje so večinoma podprli Občina Sevnica, 
KŠTM  Sevnica in ZŠS POK Slovenije. Prireditve 
so se udeležili predsednik ZDIS Drago Novak, 
sekretarka ZDIS Tanja Hočevar, direktorica KŠTM 
Mojca Pernovšek,  predsednik Zveze za šport 
invalidov Slovenije Damjan Lazar in podžupan Jože 
Žnidarič, ki je prvenstvo tudi odprl, na prireditvi pa 
so spregovorili tudi predsednik DI Sevnica Franc 
Boljte,  direktorica KŠTM Mojca Pernovšek, 
predsednik ZŠIS Damjan Lazar in predsednik ZDIS 
Drago Novak. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri 
organizaciji prvenstva. 
  

Vir: Komisija za šport in rekreacijo pri 
Društvu invalidov Sevnica 

22. državno prvenstvo 
Slovenije v namiznem tenisu 
za invalide Sevnica

Foto: Petra Biderman

  
Zadnji majski konec tedna so sevniške ulice 
zaživele popolnoma drugače kot navadno. Športna 
dvorana in parkirišče za HTC sta bili prizorišči 14. 
odprtega državnega prvenstva MTZS v disciplini 
mažoretke. 

Sevniške mažoretke so si s prvim mestom 
skupine junior in tretjim mestom skupine kadeti 
B v pompomih zagotovile uvrstitev na evropsko 
prvenstvo, na katerem se bodo med najboljšimi 
ekipami iz celotne Evrope potegovale tudi v 
kategoriji palica junior. Skupini kadeti A in juniori 
sta vsaka v svoji kategoriji s palicami dosegli 4. 
mesto. V kategorijah solo in par je bila konkurenca 
zelo močna. Med kadetkami se je v soloplesu na 
3. mesto uvrstila Tajda Župevc, prav tako je bila 
odlična Hana Vukalič. Med pari sta se na 5. mesto 
povzpeli Zala Elizabeta Ramovš in Hana Vukalič. 

Med solistkami v seniorski kategoriji je dosegla 
odlično 6. mesto Eva Senica, Eva Železnik je bila v 
kategoriji solo junior osma. 

Zahvaljujemo se vsem pokroviteljem in 
donatorjem, staršem in vsem posameznikom, ki 
so pripomogli k odlični organizaciji in izvedbi tega 
zahtevnega projekta. Prav tako sporočamo, da se 
lahko dekleta sevniškim mažoretkam pridružijo v 
novi sezoni, vpis pa je poteka.

Simona Koritnik

14. odprto državno prvenstvo 
MTZS, disciplina mažoretke
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ponedeljek: PLAVALNI TECAJ

torek, ob 16.00: IGRE ZA OTROKE

sreda, ob 9.30: VODNA AEROBIKA

cetrtek, ob 9.30: VODNA AEROBIKA

cetrtek, ob 16.00: ŽIV ŽAV

petek, ob 9.30: VODNA AEROBIKA

petek, ob 16.00: ŠALJIVE SPRETNOSTNE IGRICE

nedelja, ob 16.00: IGRE OB VODI

v  juliju:

SEVNICA

              1. julija - 31. avgust 
DELOVNI ÈAS - poletni

dopoldan:

ponedeljek, sreda, petek:
9.00 - 11.00

popoldan:

ponedeljek - petek:
19.00 - 22.00

sobota, nedelja, praznik
zaprto

Info.: KŠTM Sevnica    041 548 011 // ww
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Sevniški kickboksarji na DP osvojili 14 medalj, 2 
zlati, 6 srebrnih in 6 bronastih. 
V soboto 21. junija so se v športni dvorani 
Ekonomske šole v Murski Soboti odvijali zaključni 
polfinalni in finalni dvoboji v kickboxingu v 

disciplinah pointfighthing (PF), light contact (LC) 
in kick light (KL) disciplini za naslov državnega 
prvaka. Državno prvenstvo je vzorno organizirala 
Kickboxing zveza Slovenije (KBZS) v sodelovanju 
s tehničnim izvajalcem Power kick kickboxing 
klubom iz Murske Sobote.  Sevniški kickboksarji 
so imeli v finalu LC in KL kar 10 športnikov in 
športnic, ki so se borili za najvišja mesta na DP.
Več na www.mojaobcina.si/sevnica

Jurij Orač

14 medalj 
na DP v kickboxingu

Člani KBV Sevnica z osvojenimi medaljami

 
Ob uspehu članske ekipe so tudi mlajše selekcije 
pokazale napredek in se letos uvrstile v zaključna 
tekmovanja v kategorijah mlajših in starejših 
dečkov. Za kadete in mini rokometaše pa sta bila 
konec maja organizirana dva turnirja.
Kadeti so na tekmovanje povabili ekipi s Krškega in 
Iga. V zanimivih tekmah je bil rezultat drugotnega 
pomena. Pomembno je bilo korektno odigrati obe 
tekmi in upoštevati trenerjeva navodila. To jim 
je uspelo in dosegli so dober rezultat. Napake in 
pomanjkljivosti bo treba še odpraviti, nagrada 
fantom za trud v celotni sezoni pa bo udeležba na 
mednarodnem turnirju v Makarski. 

Za najmlajše člane kluba je bil na koncu redne vadbe 
organiziran turnir v mini rokometu, pravila pa so 
prilagojena otrokom od 1. do 5. razreda. Sevniško 
šolo rokometa sta predstavljali ekipi Sevnice in 
Šentjanža. V goste so prišli še člani Rokometne 
šole Gorazda Škofa iz Brežic in sodelovali s tremi 
ekipami. V Športnem domu Sevnica je bilo na dveh 
igriščih odigranih skupaj deset tekem. Fantje in 
dekleta so pokazali veliko rokometnega znanja, 
spretnosti in borbenosti ter se z rezultati niso 
obremenjevali. 
Dogodek je popestril Gorazd Škof, ki si je prišel 
ogledat nekaj tekem in se je fotografiral z mladimi 
rokometašicami in rokometaši. Na koncu je Miloš 
Djurdjevič otrokom podelil priznanja za udeležbo.
 

Vir: Rokometni klub Sevnica

Rokometna turnirja 
v Sevnici

  
V soboto, 7. junija, je bil v Športnem parku Krmelj 
rokometni veteranski turnir Kraljevina Krmelj 
2014. V lepem in sončnem vremenu je precej 
gledalcev spremljalo lepe in privlačne tekme 
na asfaltnem igrišču, kar je redkost na takšnih 
turnirjih. 
Ob prizadevni organizaciji domačih fantov je turnir 
potekal v zares prijateljskem vzdušju, zato tudi ni 
bilo resnih poškodb. Sodelovale so štiri moške in 
štiri ženske ekipe, vsaka se je pomerila z vsako. 
Pri ženskah so po enakovrednih bojih in po boljši 
razliki v golih zmagale Ajdovke iz Ajdovščine pred 
Zagorjankami in Dupljanskimi žabicami, četrte pa 
so bile oldPUNCE iz Sevnice. 

Sevniški oldhandsi so bili v moški kategoriji boljši od 
mlajših veteranov iz Trebnjega, ekipe Mokronoga 
in gostiteljev Kraljevine Krmelja. 
Najboljša vratarka je bila Karmen Jazbinšek 
iz skupine oldPUNCE Sevnica, igralka Tadeja 
Korenc-Zagorje, najboljša strelka Alenka Štor-
Ajdovke, najboljši vratar Beno Globokar - iz mlajših 
veteranov Trebnje, najboljši strelec Tim Vidmar je 
bil iz Kraljevine Krmelj in najbolši igralec turnirja 
Lovro Zbašnik iz oldhandsov Sevnica. 
Organizatorji so poskrbeli tudi za tretji polčas, na 
katerem smo se vsi zedinili, da se naslednje leto 
spet srečamo v Krmelju. 
  

Janez Kuhar, za oldhandse 

Sevniški oldhandsi osvojili 
Kraljevino Krmelj

 
Uspeh članske ekipe je letos, odkar je SLovenija 
samostojna, največji. S 6. mestom so osvojili več, 
kot so pred sezono vsi skupaj pričakovali, to pa bo 
dalo nov zagon razvoju rokometa v naši občini.

A v klubu se še niso odpravili na zasluženi dopust. 
Člani so se udeležili turnirja v sklopu brežiškega 
športnega vikenda in osvojili 1. mesto. V Sevnici 
so organizirali turnir mladinskih selekcij, udeležili 
pa sta se ga tudi ekipi s Krškega in Iga. Na 
turnirju mini rokometa v Športnem domu Sevnica 
so nastopile ekipe Rokometne šole Sevnica in 
ekipe Rokometne šole Gorazda Škofa iz Brežice, 
organizirali pa so tudi predstavitev mini rokometa 
na osnovnih šolah Studenec in Krmelj. 
Tudi druge mlajše selekcije ostajajo v polnem 
pogonu, saj se bodo udeležili mednarodnega 
rokometnega turnirja Makarska 2014. Skoraj 50 
otrok bo odigralo nekaj tekem, prosti čas pa bodo 
izkoristili za kopanje in druge morske aktivnosti.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Rokometaši še vedno aktivni

  
Član Fitnes studia Sevnica in član ŠD Partizan 
Sevnica Anton Žibert se je na začetku junija 
udeležil evropskega prvenstva v bodibildingu na 
Azurni obali v kraju Mentone v Franciji. 

S svojimi 76 leti in odlično pripravljenostjo je 
osvojil prvo mesto v svoji starostni kategoriji.                                                       
Iskrene čestitke! 

Estera Savić Bizjak

Anton Žibert, 
evropski prvak v bodibildingu
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Utrip življenja

Recepti

Čas priprave 30-40 minut

Sestavine za 4 osebe
1 kg zelenega stročjega fižola
šetraj
1/2  kg mestanega paradižnika ali 1 konzerva     
         paradižnikovih koščkov
2-3 jedilne žlice oljčnega olja
1-2 čebuli
4 stroki česna
Peteršilj
sol, poper

Fižol očitstimo, operemo in narežemo na približno
3 cm dolge koščke in ga skuhamo (ne premehko) v 
slani vodi, ki smo ji dodali vejico šetraja. Paradižnik 
olupimo in grobo nasekljamo. Čebulo in česen 
drobno nasekljamo. Na olju zarumenimo čebulo in 
česen, dodamo narezan paradižnik in začinimo ter 
kuhamo na šibkem ognju toliko časa, da nastane 
gosta omaka. Dodamo fižol in dušimo še 5-10 
minut. Na koncu potresemo s peteršiljem.

Nasvet
Rumeno ali rdečo papriko narežemo na približno 
1 cm široke trakove in jo popražimo s čebulo in 
česnom.

Fižol  s paradižniki

www.mojaobcina.si/sevnica

Čas priprave pribl. 30 minut

Sestavine za 4-6 oseb
1/4 l mleka
5 dag sladkorja
1 zavitek vanilijevega sladkorja
3 dag jedilnega škroba ali praška za vanilijev puding
2 jajci
sok in lupinica 1/2 limone
1 lonček jogurta
1 majhna konzerva breskovega kompota
malo ruma

Jajco ločimo. Beljak stepemo v trd sneg in 
postopno umešamo še polovico sladkorja.
Mleko, jedilni škrob in preostali sladkor med 
stalnim mešanjem zavremo, nato odstavimo s 
štedilnika in takoj z metlico umešamo beljakov 
sneg ( sneg ne sme razpasti). Nato umešamo 
še rumenjaka, jogurt in limonin sok. Skodelice 
za kremo napolnimo s kremo ( do največ 3/4) in 
postavimo na hladno. V skledi zmešamo breskove 
krhlje, polovico soka in kanček ruma. Na vrh 
vsake kreme polijemo 2-3 jedilne žlice breskovega 
pripravka. Po želji okrasimo z listi melise.

Kalifornijske sanje

 
Vsi iščemo možnosti, kje bi lahko kaj privarčevali, 
predvsem pri ogrevanju. 
Že v prejšnji izdaji Grajskih novice smo namignili, 
da pripravljamo nov izdelek, ki je prijazen do okolja, 
varčen, poleg tega pa deluje po principu ponovne 
uporabe. Govorimo seveda o zračnem kolektorju 
oziroma zajemalniku toplega zraka. 

Poglavitna funkcija in namen kolektorja je 
brezplačno pridobivanje sončne enegije in toplote 
za potrebe prezračevanja in ogrevanja prostora. 
Kolektor se preprosto pričvrsti na steno ali 
streho hiše. Deluje tako, da sončni žarki segrejejo 
aluminjaste cevi, v katerih se nabira topel, svež 
zrak. Vgrajen ventilator ga nato skozi odprtino 
dovaja v prostor. Za uravnavanje temperature je 
priložen tudi termostat. 
Izdelek je primeren predvsem za dogrevanje in 
ogrevanje manjših prostorov, počitniških hiš, 
vikendov, brunaric … Z enim kolektorjem lahko v 
sončnih, jesenskih, zimskih in spomladanskih dneh 
znižamo stroške ogrevanja tudi za 20 odstotkov. 
Posebno smo ponosni na pomemben sestavni 
del kolektorja, ki je v celoti sestavljen iz spet 
uporabljenega materiala. Naročila že sprejemamo. 
Lajkate nas lahko na FB Zelenih inovatorjev. 
  

Ekipa Zeleni inovatorji

Novi izdelek 
Zelenih inovatorjev

V Podjetnem centru KiSS pralne plenice 
nastajajo plenice, ki niso samo izdelek pridnih 
rok naših lokalnih šivilj, ampak tudi rezultat 
našega sodelovanja z eminentnimi podjetji in 
organizacijami iz slovenskega okolja. Osnova 
našega izdelka je bambusov frotir, ki ga prav za 
nas po naročilu izdelujejo v lokalnem podjetju 
Inplet. Kakovost, vzdržnost in vpojnost  blaga 
preverjamo v sodelovanju s strokovnjaki iz v svet 
usmerjenega slovenskega proizvajalca pralnih 
strojev Gorenje iz Velenja. Organizacija Ekologi 
brez meja pa so začeli pilotni projekt uvajanja 
uporabe pralnih pleničk v vrhniškem vrtcu, kar 
nam daje navdih, da tudi mi, seveda s podporo 
lokalne skupnosti in na podlagi njihovih izkušenj, 
naredimo velik korak naprej  v posavskih občinah. 
KiSS je maja ozaveščal in prodajal tudi na Golažjadi 
v Mozirju oz. Mozirskem gaju. 
Ekologi brez meja pravijo, da kljub vsemu ne gre 
pozabiti, da je najboljši odpadek, v tem primeru 
plenice, tisti, ki sploh ne nastane. Spremljajte nas 
na www.pralneplenice.si in lajkajte na FB Pralne 
plenice KiSS. 
  

Ksenija Lovrin Maćešić,
vodja PC KiSS pralne plenice, Zavod KNOF, so. p.

Naraščajoča skrb za okolje je že mnoge pripeljala 
do sklepa, da plenice za enkratno uporabo 
porabljajo naravne resurse in povzročajo ogromne 
količine nerazgradljivih odpadkov na odlagališčih, 
ki jih bomo zapustili bodočim generacijam. 
Zavedajmo se, da 
za enega otroka 
porabimo tudi do 
8000 plenic, ker se 
obdobje previjanja 
zaradi občutka 
suhosti v plenici za 
enkratno uporabo 
nenehno podaljšuje. 
Malčki namreč 
nimajo občutka, da 
so mokri, in se ne 
zavedajo, da so v 
dejansko umazani 
in utesnjeni  plenici. 
V primeru plenic 
potrebujemo  več 
odločenosti in 
zavedanja, da s 
svojimi dejanji 
hkrati vplivamo 
na dobro počutje 
dojenčka in celoten 
planet. 

Za rast podjetja je pomembno 
sodelovanje z drugimi podjetji

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno, 
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si

  
Počitnice so pred vrati in veliko ljudi se bo odpravilo 
na krajšo ali daljšo pot. Policisti vsem svetujemo, 
da še pred odhodom od doma poskrbite za nekaj 
temeljnih zaščitnih ukrepov. 

Bolj verjetno je, da bo vlomilec raje izbral tisto 
stanovanje ali hišo, v kateri bo za kaznivo dejanje 
najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. 
Posebno so zanje »vabljivi« odprta vrata ali okna, 
razpoložljivo orodje za dostop, kot so zaboji, lestev, 
ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken, 
vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno 
vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje. 

Pred daljšo odsotnostjo od doma svetujemo, 
da zaklenete vrata in zaprete okna. Ob tem ne 
pozabite zapreti plina in vode ter izklopiti elektrike, 
predvsem na aparatih, da vam zaradi puščanja 
vode ali požara ne bo treba predčasno končati 
dopusta. Ne pozabite vklopiti alarmne naprave. 
Ključev ne puščajte na »skritih mestih«, kot so 
nabiralniki, predpražniki, lončki za rože. Doma ne 
puščajte dragocenosti ali denarja, priporočamo, 
da med dopustom raje najamete sef. Prav 
tako ni pametno, da o svoji odsotnosti puščate 
sporočila na telefonskem odzivniku ali listkih. 
Poleg tega poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo 
vedno doma. Prosite prijatelja ali soseda, naj 
redno prazni poštni nabiralnik in dviguje rolete. 
Priporočljivo je tudi vgraditi časovna stikala za 
samodejno prižiganje luči. 

Vozila, ki jih imate parkirana doma, zaklenite ter 
varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne. 
V okolici hiše ne puščajte orodja ali drugih priročnih 
sredstev. Z vidnih mest umaknite vrednejše 
predmete. Sosedom povejte, kako ste dosegljivi. 
Pred odhodom preglejte zavarovalne police in si 
zapišite serijske številke vrednejših predmetov ali 
jih celo fotografirajte, po možnosti tudi označite. 

Če ostanete doma, zaklenite vrata in jih ne 
odpirajte neznancem. Varnostno verižico imejte 
vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami, in 
uporabljajte domofone in videodomofone ter 
kukala na vhodih. 
  

Daniel Žniderič

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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!

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.
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Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. julija 2014 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: TANJA ŽAGAR.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Kranjc Biserka, Kal pri Krmelju 34, 8297   Šentjanž
2. nagrada: Herbert Schmit, Dol. Boštanj 39c, 8294  Boštanj 
3. nagrada: Larisa Gnidica, Podgorje 19 b, 8292 Zabukovje
4. nagrada: Stanka Vidovič, C. 1, maj 6, 1430 Hrastnik

VICOTEKA
Dialogi 
Pride Mujo v džunglo in  tam sreča Tarzana. 
Začela sta se predstavljati.«Jaz Tarzan.«
»Jaz Mujo.«
»Moja Jenny.«
»Moja Fata.«
»Moja Chita.«
»Moja nič ne čita.« 

Kmečka 
Na travniku so sušili seno. Fantu se ni ljubilo 
obračati sena. Oče mu jezen reče:
»Nisi vreden, da sonce sije po tebi.«
Fant: Prav! Grem pa v senco. 

Nasveti in zakonski prepiri
Za najin zadnji prepir sem si bil kriv sam.
Žena me je vprašala, kaj je na televiziji.
Rekel sem, da prah.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kaj je na sliki in kje se nahaja?

IZREK ZA LEPŠI DAN

„Pusti preteklost za sabo, 

tudi ona je že pustila tebe!“

     (neznan avtor)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Fontana se nahaja v parku na gradu Sevnica. 

Izžrebanka:

 Guček Lenka, Vrh 34, 8294 Boštanj 

Nagrade za mesec JULIJ

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

Uganka za brihtne glavce 

Skodelica kave

Ugleden gost v enem od lokalov je bil šokiran, ko je 
v svoji kavi našel muho. Natakarju je naročil, da naj 
prinese novo kavo.  Takoj po prvem srku je skodelico 
odvrgel in vzkliknil« To je ista  kava katero ste prej 
odnesli!«  

Kako je gost vedel, da je ista?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

      250                500                250
                ------------------------------
                l                               l
      500   l                               l   500
                l                               l
                --------------------------------
      250                500                250

Ni bilo pravilnih odgovorov.
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grajski boben  2014
Momento
Liquf
San Di Ego
sobota 5. julij 21:00

vstopnina

5€

Predprodaja

4€

ta doživljaj

od 20.6. 0

5

25

75

95

100

GRAD SEVNICA LOGO

27. februar 2014 14:31:24

www.grad-sevnica.com  www.facebook.com/grad.sevnica
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Janko Rezec,
Za vse, ampak za vse Državljane občine Sevnica, Slovenije:

- vzpostavitev vzpodbudnega poslovnega okolja,
- 10% znižanje obdavčitev dela za višje neto plače, 
  iz 41% v nekaj le�h pro� 14% na raven A, D, 
- zmanjševanje nezaposlenos�, 
- zaupanja vredna pravna država,
- proračun brez primanjkljaja,
- transparentna priva�zacija nestrateških drž. podjetji,
- tržno gospodarstvo brez koncesij in monopolov,
- debirokra�zacija, hitrejše reševanje upravnih postopkov,
- spoštovanje drugačnos�, različnih mnenj,
- boljša družba za vse;

Za vse, ampak za vse Državljane občine Sevnica, Slovenije:

- vzpostavitev vzpodbudnega poslovnega okolja,
- 10% znižanje obdavčitev dela za višje neto plače, 
  iz 41% v nekaj le�h pro� 14% na raven A, D, 
- zmanjševanje nezaposlenos�, 
- zaupanja vredna pravna država,
- proračun brez primanjkljaja,
- transparentna priva�zacija nestrateških drž. podjetji,
- tržno gospodarstvo brez koncesij in monopolov,
- debirokra�zacija, hitrejše reševanje upravnih postopkov,
- spoštovanje drugačnos�, različnih mnenj,

     - boljša družba za vse;

trdno na svoji po�

Skupaj ustvarjamo prihodnost!

kandidat za poslanca v DZ

13



94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si
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Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 21 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,66 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

novi model

NEPTUN


