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Intervju
Jožef Prus – Vinska klet Prus

Modra frankinja Vinske kleti Prus letnik 2018
je postala najbolje ocenjena slovenska modra
frankinja mednarodnega ocenjevanja vin 9.
Festivala modre frankinje, ki je potekal v Sevnici
9. maja, in je le za las zgrešila naziv prvaka, ki je
odšel na Madžarsko. Na njem so ocenili 103 vzorce
modrih frankinj iz treh držav. Kaj vam to priznanje
pomeni?
Priznanje za modro frankinjo tekočega letnika 2018
nam pomeni, da smo na pravi poti pri pridelavi
vrhunskega rdečega vina, vodilne rdeče sorte
vinorodne dežele in slovenske sorte.

Ima modra frankinja kot vino potencial za razvoj?
Modra frankinja iz zares zrelega grozdja, kot vino ima
velik potencial za razvoj, predvsem pa bogate modre
frankinje obvezno potrebujejo predvsem večje
klasične lesene sode, da razvijejo svoj potencial.
S katerimi načini in ukrepi bi modri frankinji povečali
kakovost, prepoznavnost in uporabo v gostinstvu,
lokalni preskrbi?
Kakovost vina modre frankinje se začne že ob rezi
vinske trte, ki je posajena na ilovnatih tleh, od tam
sadnosti črnega gozdnega jagodičevja. Primerna
obremenitev, dovolj listne mase in redčenje grozdja v
času barvanja. Za vrhunsko kakovost modre frankinje
se morajo na določeni parceli pred trgatvijo odstraniti
poškodovano grozdje in grozdi na nerazviti rozgi.
Modra frankinja bi bila lahko bolj prepoznavna,
če bi bila medijsko kot grozd večkrat prikazana na
televizijskih zaslonih kot slovenska sorta – slovenska
kakovost. Naloga kmetijskega ministrstva, ki se tej
sorti ne posveča. Gostinstva bi lahko po vsej Sloveniji
močneje priporočala modro frankinjo, predvsem k
temnim jedem, lahko bi tudi razložili, da ima to vino
med vsemi rdečimi vini največ antioksidantov in
resveratrola.

S katerimi dejavnostmi se ukvarjate in katera vina
pridelujete?
Naši glavni dejavnosti na kmetiji sta vinogradništvo in
vinarstvo, dopolnilna pa je čebelarstvo. Vse grozdje,
ki je pridelano v naših 11 hektarjih vinogradov,
pridelamo in donegujemo v vino. Imamo široko
paleto vin. V prodajnem izdelku jih imamo več kot
45 različnih. Osnovne so belokranjec ptp, metliška
črnina ptp, zvrst repičan, potem pa sortna vina.
Modra frankinja, šentlovrenka, gamay, portugalka,
žametovka, od belih pa laški rizling, renski rizling,
sauvignon, rumeni muškat, sivi pinot, kerner,
traminec, kraljevino. Od vin pridelujemo vse
kategorije predikatnih vin, ko so pogoji za to.
Kakšni so vaša vizija in načrti za prihodnost?
wŠe naprej si bomo prizadevali za še večjo kakovost
Kako ste doživeli 9. Festival modre frankinje?
vina modre frankinje v različnih kategorijah. Trenutno
Ta 9. festival modre frankinje je zelo pripomogel imamo 7 različnih tipov vin iz modre frankinje,
k boljši promociji in prepoznavnosti te sorte, smo vključno s penino rose, pridelano po klasični metodi
pa opazili, da je bilo premalo medijske pozornosti iz modre frankinje.
predvsem raznih televizijskih hiš. Vinogradniki so se
potrudili vsak po svoje kar najbolj predstaviti svoje
nagrajene modre frankinje.
Pogovarjal se je: Rok Petančič
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Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

Nastopili so dnevi, ko bo naš vsakdan
obarvan drugače kot navadno. Ko bomo
trenutke delili z bližnjimi, prijatelji in novimi
znanci. Ko se bomo radostili trenutkov
brezbrižnosti in bomo uživali v dnevih,
polnih radosti. Ko bomo telesu in duši dali
možnost, da se odpočijeta od aktivnosti
med letom, ko si bomo nabrali novih moči
za delo v jesenskem času.
Uživajte poletje.

Ne prezrite
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Privoščim vam trenutke, ki bodo samo vaši.
Najdite mesto, kjer boste najbolj uživali.
Najdite ljudi, ki vam bodo radost priklicali
tudi, ko bo vse to za nami.
Mi pa bomo z vami spet jeseni. Takrat bomo
z vami delili posebne trenutke, doživetja in
zgodbe. Ko bomo skupaj spoznavali ljudi, ki
naše življenje v lokalni skupnosti še posebej
bogatijo in je njihovo delo nadvse cenjeno.
Mojca Pernovšek

i n te r v j u
i z g ra j s ke s k r i n j e
o b č i n s ke st ra n i
po občini
T ZO S , t u r i ze m
ku l t u ra
ko l e d a r p r i re d i te v
mladina
šport
i z p re te k l o st i v s e d a n j o st
utrip življenja

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman,
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Sanja Slemenšek,
Jože Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer 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 septembra 2019, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani
Praznik KS Tržišče

Pomembna pridobitev
za del občine

Konec maja je Krajevna skupnost Tržišče praznovala
svoj praznik. Rdeča nit prireditve je bilo praznovanje
Gradnja vodovodnega omrežja za kraje Spodnje
150 let javnega šolstva v Tržišču.
Mladetiče, Zgornje Mladetiče, Pijavice in del Gabrijel
Zbrane je pozdravila ravnateljica Osnovne šole Tržišče je končana. Ta pomembna pridobitev je bila namenu
Zvonka Mrgole in povzela bogato zgodovino šolstva v predana v petek, 14. junija.
Tržišču. Predsednik sveta Krajevne skupnosti Tržišče
Janez Virant je predstavil načrte za krajevno skupnost
za tekoče leto, župan Srečko Ocvirk pa je v svojem
nagovoru opozoril na pomen sodobne tehnologije,
napredka in razvoja, ki poglavitno vplivajo na
kakovost bivanja.

Prikaz delovanja hidranta
Prejemniki priznanj KS Tržišče

Župan in predsednik sveta krajevne skupnosti sta
podelila tudi priznanja krajanom, ki so z delovanjem
na področjih društvenih dejavnosti, prostovoljstva in
prispevanja k prepoznavnosti domačih krajev pustili
svoj pečat. Letošnji prejemniki so Slavi Zelič, Franc
Zupančič, Peter Gorenc, Mihaela Jelenc, Andreja
Člani občinskega sveta so na 7. redni seji 29. maja Umek in Kljub ljubiteljev starih vozil mirenske doline
sprejeli sklep o višini subvencije za socialnovarstveno Hrast Tržišče.
storitev Pomoč družini na domu, ki jo izvaja sevniška
enota centra za socialno delo. Metodologijo izračuna Spremljevalni program so pripravili učenke in učenci
cene storitve je predstavila Danica Božič, pomočnica Osnovne šole Tržišče, s predstavo o šoli nekoč in
v. d. direktorice Centra za socialno delo Posavje, danes in z izbranimi pesmimi, ki sta jih izvedla večkrat
Enote Sevnica. Gre za eno izmed socialnovarstvenih nagrajena otroški in mladinski pevski zbor Osnovne
storitev v obliki organizirane praktične pomoči in šole Tržišče.
opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen
čas nadomesti potreba po institucionalnem varstvu
v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Občina Sevnica bo tudi letos subvencionirala storitev
v večjem znesku, kot je zakonsko določeno. Sprejeta
je bila nekoliko zvišana ekonomska cena storitve Krajevna skupnost Blanca je letošnji krajevni praznik
zaradi zvišanja stroškov dela. Pri tem bo cena za zaznamovala z nizom slavnostnih dogodkov. Tako sta
uporabnike ostala enaka, razliko pa bo pokril občinski bila v sklopu praznovanja 15. junija namenu predana
asfaltirani odsek javne poti proti domačiji Krnc v
proračun.
kraju Kladje nad Blanco in obnovljeni odsek lokalne
Sledila je predstavitev Odloka o ustanovitvi ceste Kladje–Krajna Brda.
Medobčinskega
inšpektorata
–
Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Gre za
kompleksnejšo uskladitev strokovnih služb s ciljem
poenostavitve postopkov, ki pa ne pomeni vsebinskih
posegov v delo. Ustanoviteljice, občine Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, morajo odlok
obravnavati na ravni vsake izmed posameznih občin.

7. redna seja
občinskega sveta

Praznik KS Blanca

V Pijavicah, pri odcepu za Zgornje Mladetiče, so
krajanke in krajani pripravili slovesnost ob prevzemu
novega vodovodnega omrežja.
Dogodek so odprli s pesmijo in zabavnim skečem, ki je
poudaril pomen čiste vode. Nato je zbrane pozdravil
predsednik sveta Krajevne skupnosti Tržišče Janez
Virant in povzel zgodovino preskrbovanja z vodo v
teh krajih. Zahvalil se je vsem vključenim v projekt
gradnje vodovodnega omrežja in ponovno poudaril,
kako pomembno je, da je voda, ki jo krajani pijejo
in uporabljajo pri vsakodnevnem življenju, čista in
neoporečna. Župan Srečko Ocvirk je izpostavil, da je
bila prenova vodovodnega omrežja na tem območju
res nujna, in poudaril, da so za uspeh tovrstnih
projektov potrebni sodelovanje krajanov in krajank
ter stremljenje k napredku in razvijanju kraja. Urejeno
cestno in vodovodno omrežje, optično omrežje in
preostala infrastruktura so ključnega pomena za
visoko raven kakovosti bivanja. Direktor Komunale
Sevnica Mitja Udovč je izpostavil pomembnost
požarne varnosti in dostopnosti vode za gasilce v
primeru požarov. Na sistem je namreč priključenih 9
novih hidrantov.
Vodovodno omrežje ima novi, 60-kubični vodohran.
Pri gradnji je bilo položenih 3200 metrov glavne cevi
in 2500 m priključkov.

Mrliška vežica Boštanj
Na pokopališču v Boštanju se je zaključila obnova in
dograditev mrliške vežice, ki je dobila novo podobo.
Za kraj predstavlja pomembno pridobitev.

Soglasno je bil sprejet predlog Odloka o rebalansu
A proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Rebalans
je potreben zaradi manjših korekcij, ki so posledica
sodelovanja na javnih razpisih ter dinamike
načrtovanja pridobivanja in porabe javnih sredstev.
Članom sveta so strokovne službe občine predstavile
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini
Sevnica, ki je bil vsebinsko nazadnje spremenjen leta
2000. Zaradi sprememb zakonodaje oziroma novih
pravnih podlag uskladitev občinskega odloka temelji
na enotnih zakonskih določilih države. Predpisane
spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev
postopkov pridobivanja podatkov in zaračunavanja
nadomestila, plačevanje za vse objekte glede na
dejansko rabo in uskladitev določenih oprostitev.
Po opravljeni vsebinski razpravi so člani sveta podali
dodatne predloge in pobude, ki jih bo občinska
uprava proučila do naslednje seje, ko bo odlok
obravnavan drugič.

Prejemniki priznanj KS Blanca

Osrednja slovesnost ob praznovanju je potekala v
Kulturni dvorani Blanca. Kot vsako leto se je krajevna
skupnost Blanca s priznanji zahvalila še posebej
Nova podoba mrliške vežice v Boštanju
aktivnim krajanom, ki soustvarjajo prijetno bivanjsko
okolje na različnih področjih družbenega življenja. Namenu je bila predana v nedeljo, 9. junija. Ob
Letos so javno pohvalo prejeli Jure Klenovšek, Aljoša spremljajočem kulturnem programu je vežico
Radej in Mateja Strnad, plaketo pa Roman Kragl in blagoslovil boštanjski župnik dr. Alfons Žibert.
Gasilska desetina člani A PGD Poklek.

Navzoče sta pozdravila predsednik sveta Krajevne
skupnosti Blanca Marjan Ločičnik in župan Srečko
Ocvirk. Program so sooblikovali Godba Blanški
vinogradniki, Osnovna šola Blanca, KulturnoSprejet je bil tudi predlog manjših sprememb umetniško društvo France Prešeren Blanca in
občinske meje med občinama Sevnica in Laško na Kulturno-umetniško društvo Poklek, povezovala pa
sta ga domačina Ana Kozinc in Domen Mirt.
območju Lisce.
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Občinske strani
Gasilci PGD Sevnica slavili

Prenova bazena
v polnem teku

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica je konec maja
praznovalo visoki jubilej – 140-letnico delovanja. V
sklopu praznovanja je 31. maja potekala slavnostna Občina je po sprejetju proračuna za leto 2019 začela
postopke izbiranja izvajalca za načrtovano obnovo
seja v Kulturni dvorani Sevnica.
školjke sevniškega bazena. Izbrani izvajalec, podjetje
Po uvodni glasbeni točki Glasbene šole Sevnica je Komunala Sevnica, v teh dneh končuje obnovitvena
zbrane nagovoril predsednik PGD Sevnica Štefan dela.
Teraž in povzel pestro zgodovino prostovoljnega
gasilstva v Sevnici. Župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru izpostavil
medgeneracijsko povezovanje ter pohvalil tehnično
in strokovno usposobljenost sevniških gasilcev. Častni
gost in slavnostni govornik, predsednik Gasilske
zveze Slovenije Janko Cerkvenik, je pohvalil izjemno
tradicijo gasilstva, se zahvalil vsem operativkam in
operativcem za odlično delo na terenu, izpostavil je
tudi posameznike, ki so s svojim delovanjem presegli
meje lokalne gasilske zveze. Vinko Knez, predsednik
Prenova bazena
Gasilske zveze Sevnica, je predstavil pridobitve in
Gradbena
dela
bodo
končana
predvidoma
do konca
načrte.
junija, za tem pa bo treba prenovljeno bazensko
školjko temeljito očistiti in jo napolniti z vodo. Za
polnjenje in pripravo vode je okvirno predvidenih
sedem dni.

Sledila je podelitev pohval in knjižnega darila 24
udeleženkam in udeležencem sprejema, ki so jih
predlagale šole.

Na sprejem so vsako leto povabljeni učenke in učenci
osnovnih šol in glasbene šole, ki so s svojo udeležbo
na tekmovanjih iz znanja, na športnih tekmovanjih,
na glasbenem področju, pri šolskih projektih ali
natečajih dosegli nadpovprečne rezultate in s tem
pripomogli k ugledu svoje šole.

Polnjenje naj bi se začelo okoli 1. julija, za tem bodo
opravljeni analize in postopki za pripravo vode, kar
bo zagotovilo njeno ustrezno kakovost in primernost
za kopanje.
Zavod KŠTM Sevnica, ki upravlja sevniški bazen, v
teh dneh opravlja tudi vsa pripravljalna dela, ki so
potrebna za njegovo obratovanje, kot sta na primer
urejanje ploščadi in čiščenje teras. Po vseh teh
Podelitev priznanj, odlikovanj in posebnih zahval
aktivnostih in ustrezni pripravi vode bo bazen odprt
Sledila je dokumentarna predstavitev delovanja predvidoma sredi julija.
Projekt, katerega osrednji cilj je bil izboljšati
društva skozi zgodovino ob glasbeni spremljavi
ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani, se
Sevniški
bazen
je
pomemben
del
športne
in
mladega harmonikarja Jakoba Štigla.
prostočasne infrastrukture v občini. Najrazličnejše počasi končuje.
V sklopu slavnostne seje je potekala tudi aktivnosti, namenjene aktivnemu preživljanju
podelitev priznanj, odlikovanj in posebnih zahval počitnic šoloobveznih otrok in splošnemu
spodbujanju zdravega življenjskega sloga občank
posameznikom in organizacijam.
in občanov, bodo potekale tudi letos, pripravljeni
V soboto, 1. junija, so gasilci PGD Sevnica praznovanja pa bodo različne animacije in športne delavnice za
in slovesnosti sklenili na 35. srečanju gasilskih pevskih otroke ter plavalni tečaji.
zborov in skupin ter gasilskih godb, ki je potekalo v
Poleg letošnje obsežne in izvedbeno zahtevne
Športnem domu Sevnica.
prenove so bile v preteklih letih izvedeni tudi številni
drugi posegi, ki kopalcem zagotavljajo kakovostno
storitev. Prenovljeni so bili slačilnice in toaletni
prostori, topla voda pa je tudi na zunanjih prhah.
Ribja steza pri HE Arto-Blanca
Prenovljen je bil tudi cevovodni sistem.
Poleg večje ozaveščenosti o prednostih za zdravje, ki
Junija je Alojzija Vovk praznovala 97. rojstni dan. Ob Po koncu letošnje kopalne sezone bo na vrsti še jih prinaša vnos rib v prehrano, sta bila cilja projekta
tem visokem jubileju sta jo v Domu upokojencev obnova strojnice bazena, ki je prav tako zahteven tudi povečanje zanimanja za preskrbo s svežimi
Sevnica obiskala župan Srečko Ocvirk in predsednica gradbeni poseg.
in kakovostnimi posavskimi ribami ter povečanje
Območnega združenja Rdečega križa Sevnica mag.
neposrednega trženja svežih rib.
Breda Drenek Sotošek.
Nova bazenska školjka ne bo lepša le na videz, Med izvajanjem projekta so se zvrstile številne
ampak bo ustrezala tudi varnostnim in higienskim aktivnosti, usmerjene v doseganje omenjenih ciljev.
standardom za preživljanje prostega časa v poletnih Med drugimi je bila na sevniški tržnici postavljena
mobilna ribarnica, urejajo se še zadnje podrobnosti za
mesecih.
začetek delovanja. Mobilna ribarnica je pomembna
Zaradi skrajšanja kopalne sezone bodo na voljo pridobitev, ki bo vsem krajanom ponudila možnost,
da si s svežimi posavskimi ribami večkrat popestrijo
vstopnice po znižani ceni.
jedilnike in tako izboljšajo svoje zdravje.

Najboljša riba
je posavska riba

Sprejem najuspešnejših
V ponedeljek je župan Srečko Ocvirk na sevniškem
gradu gostil najuspešnejše učenke in učence
sevniških osnovnih šol ter Glasbene šole Sevnica,
Oba sta ji zaželela veliko zdravja in seveda vse med njimi tudi državnega prvaka v tekmovanju Kaj
veš o prometu? Maja Stariča iz Osnove šole Blanca
najboljše.
ter gimnastično ekipo iz Osnovne šole Krmelj.

a-sevnica.si

Z uvodno glasbeno točko na marimbi je navdušil
učenec glasbene šole Sevnica Jošt Fister pod
mentorstvom Ernesta Kramarja.
Učenke in učence je uvodoma pozdravil župan
z besedami pohvale, spodbudne besede jim je
namenila tudi predsednica aktiva ravnateljev,
ravnateljica Osnovne šole Krmelj Gusta Mirt.

Preurejen ribnik

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna
Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje
Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
julij - avgust 2019
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Lepe želje slavljenki

Po občini
9. Festival modre frankinje
Tradicionalno pozitivni odzivi obiskovalcev in
sodelujočih po izvedbi 9. Festivala modre frankinje
so spet utrdili mesto tega edinstvenega vinskokulinaričnega dogodka, ki krepi prepoznavnost
Sevnice in Posavja. Najbolj moder festival v Sloveniji je
v četrtek, 6. junija, tradicionalno povezal pridelovalce
modrih frankinj in drugih vin iz Slovenije, Avstrije in
Madžarske.

V kategoriji redne trgatve letnika 2018 je zmagala
Vinska klet Prus iz Krmačine pri Metliki, v kategoriji
starejših letnikov in barrique Bodri Winery iz
Madžarske, v kategoriji posebnih vin pa Klet Krško.
Prvak festivala, izbran med tremi najboljšimi v
posameznih kategorijah, je postal Bodri Winery z
modro frankinjo letnik 2016. Celotna razvrstitev
ocenjevanja je v katalogu 9. Festivala modre
frankinje, ki je objavljen na www.modra-frankinja.
com.

V dogajanju so se zvrstili pozdravi gostov,
organizatorja, predstavnikov lokalne skupnosti
in podpornikov festivala, zbrane pa je do konca
Festival modre frankinje je edinstveni enološko- prireditve navduševala glasbena zasedba Kranjci.
kulinarični dogodek, prepoznaven v domačem okolju
in zunaj njega. Je promocija vinogradništva in kulture
pitja vina ter modre frankinje kot sorte vina, ki je po
raziskavah nemških znanstvenikov izvorno slovenska
sorta, namen pa je spodbujanje kakovostne pridelave
in prodaje vin ter spremljajoče kulinarične ponudbe.
Osrednja nit festivala, ki je potekal v parku gradu
Sevnica, je bila tako predstavitev 25 pridelovalcev
modre frankinje z vseh vinorodnih območij te
žlahtne sorte, tudi iz Avstrije in Madžarske. Modro
frankinjo so z različnimi lokalno značilnimi jedmi
osmislili kulinarični mojstri iz Gostišča Dolinšek z
Vrha pri Boštanju, Hotela Ajdovec – Restavracije Ajda
iz Sevnice in Bowlinga DeLuxe iz Sevnice.
KŠTM Sevnica se kot organizator dogodka za
partnerstvo zahvaljuje Občini Sevnica, vsem
sodelujočim pri izvedbi dogodka, podpornikom ter
seveda vsem obiskovalkam in obiskovalcem festivala.

V spremljevalnem programu so si številni obiskovalci
v popoldanskem času lahko vodeno ogledali grad
Sevnica, se preizkusili v nagradni pokušini v grajski
vinoteki, prisluhnili edinstvenem koncertu Spajanje
vina in glasbe, zvečer pa je sledila slavnostna
razglasitev rezultatov ocenjevanja modrih frankinj.
Sedemčlanska mednarodna strokovna komisija pod
vodstvom Roberta Gorjaka je na ocenjevanju, ki je
potekalo 9. maja, ocenila 103 vzorce modrih frankinj
iz Slovenije, Madžarske in Avstrije, in sicer v treh
kategorijah.
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Uspešno izveden
BBQ & BEER Fest 2019
Rotaract klub Sevnica in Študentski klub Sevnica sta
v petek, 31. maja, na terasi lokala PLATZ organizirala
sevniški Dobrodelni BBQ & BEER Fest. Na topel petkov
večer, poln okusne hrane, odličnega piva in dobre
glasbe, se je zbralo rekordno število obiskovalcev
tega vsakoletnega dogodka, ki so pripomogli tudi k
rekordni dobrodelni donaciji, saj so organizatorji v
drugi polovici junija Osnovni šoli Ane Gale predali
na dogodku zbrano donacijo v vrednosti 400 EUR za
letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno
ogroženih družin.

BBQ & BEER Fest je sicer dobrodelni dogodek, ki
je v Sevnico ponovno pripeljal ameriške barbecue
(BBQ) specialitete, posebnost, ki je v Sloveniji še
vedno redkost, in jo združil z odličnim kraft pivom.
Kulinarična ponudba je bila tudi letos v rokah zavoda
Slam BBQ, ki že nekaj časa skrbi za širjenje kulture
ameriškega žara med Slovenci in ga vodi izkušeni
ameriški mojster žara. Gostujoča kraft pivovarna, ki je
prevzela točilne pipe in se prvič predstavila v Sevnici,
je bila tokrat Green Gold Brewing iz Spodnje Savinjske
doline. Tako je postala že četrta v nizu mikropivovarn,
ki so se v več letih Sevničanom predstavile prav na
tem dogodku. Po lanskem uspehu, ko je Dobrodelni
BBQ & BEER Fest do zadnjega kotička napolnil lokal
Platz, je letošnjo izvedbo dogodka pospremilo še več
obiskovalcev. Ti so na razširjenem prizorišču lahko
uživali na koncertu na prostem, nastopili pa so mlada
sevniška skupina Štandgas in odlični RockDefect.
Uprizorili so še enega v nizu svojih nepozabnih
nastopov v Sevnici. Organizatorji se ob tej priložnosti
zahvaljujemo vsem obiskovalcem in številnim
sponzorjem ter prijateljem dogodka.
Se vidimo spet prihodnje leto na
Dobrodelnem BBQ & BEER Festu 2020.

Vsebina 9. Festivala modre frankinje poteka v sklopu
projekta Modra frankinja – žametno vino regije
Gal Safran, Rotaract klub Sevnica
Posavje, ki smo ga štirje partnerji (Kmečka zadruga
Sevnica, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino
Brežice, Center za podjetništvo in turizem Krško,
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica – nosilec) skupaj vsebinsko
oblikovali in zanj uspešno pridobili sredstva programa
CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
V ponedeljek, 17. 6. 2019 ob 17. uri smo imeli v
podeželja (EKSRP).
Mladinskem centru dogodek »Izzivi in priložnosti
Rok Petančič, KŠTM Sevnica starejših«, v okviru katerega smo predstavili pomen
storitve brezplačnih prevozov za starejše Zavoda
Sopotniki; prevoze iz z ruralnih območij v urbane.

Izzivi in priložnosti
starejših

Po občini
Prevozi se izvajajo v sodelovanju z Občino Sevnica in
KŠTM Sevnica za starejše občane občine Sevnica.
S prihodom so nas počastili tudi gospod župan
Srečko Ocvirk, gospa Mojca Pernovšek, direktorica
KŠTM Sevnica in gospod Marko Zevnik, direktor
Zavoda Sopotniki. Sevniška občina je zelo raznolika,
ima razgiban teren, zato predstavlja prihod v urbano
središče velik izziv. Prihod do zdravnika, lekarne in
trgovin je starejšim zelo otežen. Javni prevoz težko
koristijo zaradi zdravstvenih težav, zato se velikokrat
počutijo izolirane in osamljene.

Snemanje oddaje
Dobro jutro iz Sevnice

Dobrodelni koncert
OŠ Ane Gale Sevnica
V petek, 7. junija, smo učenci in učitelji OŠ Ane Gale
v Kulturni dvorani Sevnica organizirali dobrodelni
koncert, na katerem smo se predstavili lokalni
skupnosti. Na odru so pred polno dvorano pogumno
nastopili prav vsi učenci in učitelji ter se z nastopi
dotaknili vsakega obiskovalca.

Sevnica – narava na krožniku in v kozarcu

Terenska ekipa TV Slovenija s svetovalko Marijo
Merljak in voditeljico Špelo Močnik je bila na obisku
v občini Sevnica. Natančneje na sevniškem gradu, od
koder je lep razgled po dolini in Savi.

S pomočjo brezplačnih prevozov jim Sopotniki
omogočamo, da postanejo zopet aktivni, samostojni,
neodvisni od sorodnikov in prijateljev. Zavod
Sopotniki je nevladna in neprofitna organizacija
s prostovoljskim programom. Prostovoljci so srce
Sopotnikov, ki svoj prosti čas namenijo uporabnikom.
Prostovoljci Sopotnikov niso le šoferji, ampak so tudi
družabniki, zaupniki, spremljevalci in poslušalci.
Vesela sem, da se je dogodka udeležilo kar devet
aktivnih prostovoljcev, ki so podali svoje izkušnje.
Prav tako so uporabniki povedali, zakaj so jim tako
pomembni brezplačni prevozi. Prebivalstvo se stara, Zahvaljujemo se nastopajočim gostom, ki so
popestrili in obogatili naš program. To so Luna Pikl,
zato je potreba po prevozih vsak dan večja.
Plesna šola Lukec in pevke iz skupine Vokalnih 5.
Prostovoljci in uporabniki Zavoda Sopotniki smo se Posebna zahvala gre tudi donatorjem in vsem, ki ste
zahvalili gospodu županu Srečku Ocvirku, da občina nas podprli s svojim obiskom in po svojih zmožnosti
prispevali v naš šolski sklad. Upamo, da se bomo
podpira projekt Sopotniki.
prihodnje leto srečali v še večjem številu.
Verjamemo, da bomo lahko ob podpori občine
Učenci in učitelji OŠ Ane Gale
Sevnica in KŠTM Sevnica še naprej uresničevali naš
Zapisala: Patricija Žokalj
moto in bili: Človek človeku sopotnik !
Foto: Jakub Ač
Bernarda Kidžin, koordinatorka enote Sopotniki Sevnica

Mesec maj na Brunku

Letos je bilo srečanje pod
dišečimi lipami v Boštanju

Nič kaj toplo sobotno popoldne za 18. maj in še
deževalo je. Ljubitelje umetnosti in literature vreme
prav nič ne moti. Dobre volje smo se zbrali na Brunku,
da s kulturno prireditvijo Mesec maj počastimo
Lipe so letos zacvetele nekoliko pozneje, vendar teden ljubiteljske kulture in dan muzejev. Morda
se je Upravnemu odboru društva TVD Partizan, je naša pozitivna energija pregnala dežne kaplje
pod vodstvom mag. Klavdije Redenšek, posrečilo drugam, prenehalo je deževati.
načrtovati že tradicionalno kulturno in športno
prireditev na pravi datum, 9. junija, ko je v toplem
nedeljskem popoldnevu v senci 11 lip sredi Boštanja
tudi lepo dišalo.

Predstavitev dogodka med drugo svetovno vojno

Prijetno se je slišala tudi pesem Ljudskih pevcev
Boštanja, lepo so zvenele melodije citer Neže
Simončič in mehko se je prilegala ljubezenska poezija
naše tajnice KS Mete Flisek. Seznanili smo se z
lipami, lipovimi drevoredi, slovenskimi jezikovnimi
izpeljankami iz besed lipa, lastnimi in krajevnimi
imeni v kraju, ki izhajajo iz imena tega drevesa in še
veliko drugimi zanimivostmi (v mojem prispevku).
Za pozitivno umirjanje sta v dvorani poskrbela člana
društva Kerubin Sevnica z gong kopeljo, na balinišču
so inštruirali zainteresirane člani balinarskega kluba
Hrasti Sevnica, na travnatem in asfaltnem igrišču pa
je družina Guček organizirala košarko in nogomet.
Za poskusno vožnjo z električnimi kolesi je poskrbel
Kolesarski center Sevnica. Aktiv žena Boštanj je
razstavil zbirko 15 osvežujočih, različnih solat in jih
ponudil v pokušino. Prav prijetno so se prilegale
vročemu popoldnevu, pa tudi cviček vinogradništva
Zalašček. Bilo je nepozabno nedeljsko popoldne.
Janez Levstik

Po pozdravu nas je predsednica KUD Budna vas
povabila na ogled srednjeveške romarske cerkve
Svetih treh kraljev. Predstavila nam je zgodovino
cerkve, ki je kar bogata in zanimiva. Po ogledu smo
se ustavili pred spominsko ploščo na Skoporčevi
hiši. Duška Skoporc - Zavrl nam je povedala, da je
njenemu očetu uspelo pobegniti, ko so Nemci med
vojno pobili vse preostale člane družine s še nekaj
vaščani, skupaj s hišo so jih tudi zažgali.
Polni novih spoznanj smo odšli v prijetno ogrevan
prostor pri Skoporčevih in tam se je začel kulturni
program. Oblikovali smo ga člani KUD: Ljudske pevke
Solzice z ljudsko pesmijo, Marija Bajt, Eva Keber in
Jožef Žnidarič s prebiranjem lastnih del, literarne
ustvarjalke iz Sevnice: Tanja Košar, Tanja Mencin,
Anica Perme in Jana Cvirn prav tako s predstavitvijo
lastne ustvarjalnosti, Zlata Bec z Krmelja z recitacijo
Kosovelove pesmi, člani sekcije Beseda iz kulturnega
društva Franc Bogovič Dobova Jožef in Anica Pirš,
Karmen Molan in Drago Pirman pa so poskrbeli, da
smo se še malo nasmejali.
Kar prehitro je minil čas našega kulturnega druženja In kako je v občini Sevnica zdaj? To si lahko ogledate
in čeprav ni bilo zunaj nič majsko toplo, smo odhajali v kratki fotoreportaži. Oddajo pa si lahko v celoti
domov prežeti s toplino kulturnega prijateljstva.
ogledate na spletu v arhivu oddaj na RTS SLO 1.
Magda Sigmund

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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TZOS
Avstrijski novinarji
navdušeni nad Sevnico in
Posavskimi gradovi
V sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo,
Turističnim uradom Dunaj, smo izvedli študijsko turo
za avstrijske turistične novinarje po gradovih Posavja.
V Sevnici so bili res navdušeni nad restavracijo Ajda,
vodnik pa jim je predstavil tudi celotno občino,
zgodovino mesta in gradu. Popeljal jih je tudi na
nekatere točke, od koder je lep razgled na Sevnico,
kar so s pridom izkoristili za fotografiranje.

Fotografski izlet
v dolino Soče

Kmalu bo
34. Kmečki praznik
Kmečki praznik v Tržišču bo kot do zdaj potekal prvo
nedeljo v juliju. Letošnjo prireditev, ki je že 34. po vrsti,
smo kot običajno pripravili člani Društva podeželske
mladine Tržišče. Društvo skrbi za povezovanje
mladih in izobraževanje v kmetijstvu. Sodelujemo s
preostalimi društvi v domačem kraju in skrbimo za
ohranjanje podeželja. Vsako leto se udeležimo kviza
Mladi in kmetijstvo.

Konec maja je Turistično društvo Tržišče organiziralo
fotografski izlet v dolino Soče pod mentorstvom
poklicnega fotografa Mitje Bostnerja.

Kmečke igre

Del ekipe, ki se je odpravila na fotografski izlet
(foto: Stane Markovič).

Iz Kranjske Gore smo se podali prek 1611 m visokega
prelaza Vršič v dolino Trente. Prvi postanek je bil
pri Koči pri izviru Soče. Po ozkih in strmih poteh
smo se sprehodili do izvira Soče, ki priteče na plan
na nadmorski višini 990 m s pobočja Velike Dnine,
teče po dolini Trente in skozi Bovško dolino in se pri
Solkanu izlije na italijansko stran. Na svoji 96 km dolgi
poti po slovenskem ozemlju ta smaragdno zelena
lepotica osupne s svojo lepoto in mogočnostjo. Zelo
znamenita so Velika korita Soče, ki so dolga 750 m in
jih obdajajo stene v višino od 10 do 15 metrov. Velika
korita smo si ogledali z lesene brvi in občudovali
smaragdno barvo Soče, ki jemlje dih s svojo lepoto.
Slovenski pesnik Simon Gregorčič je v pesmi Soči
zapisal: Krasna si, bistra hči planin …, kar je hvalnica
Soči in res nas je očarala na vsakem koraku.
Od daleč smo si ogledali še slap Boka, ki je eden
najmogočnejših slapov v Sloveniji. Po kratkem
premoru za kosilo smo pot nadaljevali do prijetnega
gozdička v bližini Kobarida in v nekaj minutah hoje
prispeli do slapa Veliki Kozjak. Ta si je svojo pot urezal
skozi trd skalnat strop, od koder pada v sredo jame.
Sledil je še ogled italijanske kostnice v Kobaridu,
postavili pa so jo Italijani v spomin padlim italijanskim
vojakom iz prve svetovne vojne. Tu je pokopano
7014 vojakov in je opomnik, da se grozodejstva prve
svetovne vojne nikdar več ne ponovijo.
Naš izlet se je s tem končal. Prijetno utrujeni od
utrinkov prečudovitih naravnih lepot in drugih

Prireditev bomo začeli ob 14. uri z blagoslovom
traktorjev. Kot že nekaj zadnjih let bo za to poskrbel
domači župnik gospod Jože Kohek. V nadaljevanju
popoldneva bodo na vrsti kmečke igre, tekmovanje
Na splošno so bili novinarji zelo zadovoljni s celotnim v košnji posameznikov in zabavna igra za najmlajše.
potekom izleta. Zanimanje pa je bilo veliko tudi za Predvidoma ob 16. uri bosta ogled in predstavitev
ameriško prvo damo.
kmetijske mehanizacije. Celotno prireditev bo
povezoval Peter Kastelic. Ob 19. uri se bo začela
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica veselica, zabaval pa nas bo priljubljeni ansambel
Jureta Zajca. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Prireditev bo potekala pod šotorom.

Lukovčani
obiskali Belo krajino

Vaščani Lukovca so se odpravili na celodnevni izlet v
Belo krajino. Kljub kmečkemu delu doma smo si vzeli
čas in se zapeljali po sončni brezovi cesti z razgledom
na kraški ravnik. Obiskali smo belokranjsko kmečko
hišo in se osvežili ob izviru Krupe. Usedli smo se v
šolske klopi Stare šole, stroga učiteljica pa nas je
zapeljala v leto 1950 in nas na hudomušen način
poučila o dediščini Bele krajine.
Košnja

Vse, ki bi se radi prijavili na tekmovanje v košnji
posameznikov ali na ekipno tekmovanje v kmečkih
igrah, vabimo, da pokličete našega člana Kristjana na
telefonsko številko 031 852 849 in se dogovorite o
izvedbi tekmovanja.
Priprave na kmečki praznik so že nekaj tednov v
polnem teku. Vabljeni torej 7. julija na 34. kmečki
praznik v Tržišče. Prireditev bo ob vsakem vremenu.
Jernej Fister, predsednik DPM Tržišče

Srečali smo gostoljubne
belokranjce in poskušali
njihove
tradicionalne
jedi. Da pa žeja ne bi bila
prehuda, smo se ustavili
v Soseski zidanici, v kateri
nas je gospodar pogostil
s kozarčkom soseskega
vinca. Seveda pa ni šlo
tudi brez pogače. Ob
spoznavanju belokranjske
kulture smo se ob
sproščenem vzdušju in
glasu harmonike družili,
Iskanje najboljših kadrov pri slapu Veliki Kozjak
utrjevali medsosedske
(foto: Stane Markovič)
odnose in se z nasmehom
na ustih in belokranjsko
znamenitostih, ki smo jih ves dan lovili v fotografske vedrino odpeljali proti
objektive in poskušali narediti fotografije kot pravi našemu
domu
na
profesionalci, smo se v poznih večernih urah vrnili v Lukovcu.
naše domače Tržišče.
Jure Tratar, za TD Tržišče
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Stanka Žnidaršič,KŠD Lukovec

Povabilo za
OPRAVLJANJE VODENJA
na Gradu Sevnica
V KŠTM Sevnica vabimo vse zainteresirane
(turistične vodnike in ostale),
ki bi želeli izvajati vodenja na Gradu Sevnica, da se nam pridružite.
Osnovni pogoji za izvajanje vodenja na Gradu Sevnica:
•

•

aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
• komunikativnost,
možnost izstavitve računa za opravljeno storitev vodenja.

Dodatne informacije in prijave na tel.:
07 81 61 075 ali 051 680 289 ali po e-pošti grad.sevnica@kstm.si
Kontaktna oseba je Rok Petančič, skrbnik Gradu Sevnica.

Turizem
Destinacijska organizacija
Turizem Sevnica in razvoj
Kolektivne blagovne
znamke občine Sevnica
Konec maja smo pod okriljem KŠTM Sevnica in
Občine Sevnica vzpostavili Destinacijsko organizacijo
Turizem Sevnica in začeli delavnice v sklopu
aktivnosti Razvoj krovne kolektivne blagovne
znamke občine Sevnica. Gre za prvo aktivnost, ki
je v Strategiji razvoja turizma v občini Sevnica za
obdobje 2019–2024 opredeljena kot aktivnost, ki je
potrebna za celovito prepoznavnost ponudbe občine
Sevnica in tudi za doseganje sinergij in večjih učinkov
na področju razvoja in trženja turizma v destinaciji
Sevnica z vzpostavitvijo centrov z več partnerskimi
delovnimi skupinami in mrežami.

Za ta namen je bila oblikovana Delovna skupina za
kakovost, ki bo v nadaljevanju skrbela za načrtovanje
in upravljanje celovite kakovosti destinacijske
in kolektivne blagovne znamke, destinacijskih
storitev, prireditev in dogodkov, dobaviteljskih in
preskrbovanih verig za ponudnike, verige prodajnih
mest in kupce, razvoj kadrov na vseh področjih in
zagotavljanje celovitih personalnih zgodb.
Na prvi delavnici smo se srečali s potencialnimi člani
Mreže ponudnikov Kolektivne blagovne znamke
občine Sevnica. Delavnica je bila namenjena
prepoznavanju pridelovalcev in predelovalcev
kmetijskih in rokodelskih izdelkov, potencialnih
deležnikov odkupne verige in prodajalcev, prodajnih
mest za prodajo ponudbe certificirane s Kolektivno
blagovno znamko (KBZ) občine Sevnica. Sporočeno
je bilo, da želimo s tovrstno aktivnostjo zagotoviti, da
bo ponudba (pridelkov in prehranskih ter rokodelskih
izdelkov, jedi in pijač, ponujenih na gostinski način,
ter kulinaričnih prireditev in dogodkov) certificirana s
KBZ občine Sevnica, po eni strani dovolj raznovrstna
in v primerni količini, po drugi strani pa celovito
promovirana, tržena in prodajana v lokalnem okolju
in tudi zunaj njega.
Druga delavnica, ki je bila izvedena na začetku junija,
je bila namenjena vzpostavitvi sistema podeljevanja
pravice do uporabe certifikata Kolektivne blagovne
znamke (KBZ) občine Sevnica ter oblikovanju
celostne grafične in komunikacijske podobe ponudbe
certificirane s KBZ občine Sevnica. Predstavljena so
bila izhodišča vzpostavljanja KBZ občine Sevnica in
postavljena vprašanja, ki se nanašajo na ime KBZ,
njeno obljubo in vizualno podobo. V nadaljevanju
so bili predstavljeni primeri vzpostavitve KBZ: Srce
Slovenije, Jeruzalem Slovenija, Idrija izbrano in KBZ
Bohinjsko-From Bohinj. Člani delovne skupine za
kakovost smo bili povabljeni k debati in predstavitvi
pogledov na ikone Sevnice, ki naj bi jih predstavljala
znamka.
S temi aktivnostmi se je delo na področju razvoja
Destinacijske organizacije Turizem Sevnica šele
začelo. Čaka nas še veliko izzivov, sodelovanja in
prepoznavanja potencialov. Prepričani smo, da lahko
s skupnimi aktivnostmi vseh tistih, ki oblikujemo
turistično ponudbo v občini Sevnici, dosežemo
postavljene cilje.

Certifikat Dobrote
Dolenjske pridobili tudi
nekateri iz sevniške občine
Ker želimo, da znani produkti našega okolja dobijo še
večjo veljavo, poskušamo to doseči tudi s priznanimi
blagovnimi znamkami. Zato smo na začetku leta dali
v ocenjevanje za certifikat Dobrote Dolenjske dve
znani modri frankinji, polnjeni v KŠTM Sevnica, in
dve salami KZ Sevnica. Zelo smo bili veseli obvestila,
da so prejeli certifikat sevniška tradicionalna salama
in sevniški salamin ter modra frankinja Grajska kri
in modra frankinja First Lady. Domačija Repovž
iz Šentjanža pa je dobila certifikat hiša Dobrote
Dolenjske, pri kateri gre za celostno ponudbo.
Takšnih ponudnikov ni veliko, zato smo nanje še
posebno ponosni.
Zavod za
trajnostni razvoj
Temeniške in
Mirenske doline
je spomladi v
Šentrupertu
pripravil slovesno
podelitev
certifikatov
Dobrote Dolenjske
v sklopu zaključne
prireditve
projekta Razvoj
in promocija
kolektivne
blagovne
znamke Dobrote
Dolenjske in
vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov.
Predsednik strokovne komisije prof. dr. Janez
Bogataj, ki je podeljeval certifikate, je povedal, da
je KBZ Dobrote Dolenjske najbolj kakovostno in
raznovrstno zastavljena kolektivna blagovna znamka
na Slovenskem.

Pohod do najdebelejše
bukve v Posavju za
ohladitev in sprostitev
Hojo začnete ob robniku Lokve pod Zavratcem, kjer
lahko parkirate in se okrepčate pri Ribiškem domu.
Ob uvozu je izhodiščna tabla za lažjo orientacijo,
zahodno od parkirišča vodi v gozd makadamska cesta
proti Impoljam, po kateri hodite nekaj deset metrov
in na prvem križišču zavijete levo po dobro utrjeni
gozdni cesti.

Ta pelje po prijetni hladni dolinici potočka Javorje,
ki ga vaša pot kmalu prečka, in nadaljujete po
desni strani potoka ob zanimivih jasah in manjših
košeninah na desni strani do potoka. Cesta vodi
mimo nekdanjega peskokopa, od katerega imate na
desno lep pogled proti severu na gozdno pobočje
pod Impoljam, na katerem izstopa veličastna krošnja
bukev, ki je vaš cilj. Nadaljujete po cesti strogo desno
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica v ostrejši ovinek, desno vas usmeri tabla ob robu
travnika, da pridete do potočka, ki ga prečkate po
brvi, in levo po stezi v gozd, po dobrih sto korakih
greste po stezi strmo navzgor, v sredini pobočja med
podrastjo raste najdebelejša bukev v Posavju. Ob
njej je postavljena opisna tabla z več informacijami o
velikosti, pomembnosti in tudi drugi možni dostopni
poti, po kateri se lahko vrnete na izhodišče.

Pot je priporočljiva za vroče dni, saj je tam prijetno
hladno, je nezahtevna, priporočamo pa ustrezno
obutev in pripravljenost za hojo po razgibanem
terenu. Za hojo boste porabili približno 45 minut v
obe smeri.
Več informacij o poti lahko dobite
v TIP Sevnica (07 81 65 462).
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

www.visit-sevnica.com

Mojca Pernovšek, KŠTM Sevnica
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Kultura
Zlato in dve srebrni
priznanji za lutkarje iz
občine Sevnica
Na začetku junija je v Dolenjskih Toplicah potekalo
državno srečanje najboljših lutkovnih skupin
Slovenije. Nastopila je tudi Lutkovna skupina
Vrtavke iz Osnovne šole Boštanj pod mentorstvom
Nene Bedek. Skupina je s svojo predstavo Zabava v
zabojniku za svoj nastop prejela zlato priznanje.

Na sevniškem gradu
ustvarjalo 42 likovnikov
iz Slovenije in tujine
V soboto, 8. junija, je na našem gradu v sklopu
mednarodnega XIX. Sevniškega likovnega shoda
ustvarjalo 42 likovnikov. Zveza kulturnih društev
Sevnica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Sevnica sta v atriju gradu in
grajskem parku gostila likovne umetnike iz Slovenije,
Hrvaške, Italije in Avstrije. Enodnevno ustvarjanje,
je strokovno vodil vsestranski sevniški umetnik Rudi
Stopar. Likovna dela so nastajali ob izbrani temi
oblaki nad mojo streho in abstrakcija, likovniki pa so
lahko ustvarjali tudi po lastni svobodni izbiri.

Paleta brez meja 2019
je 6. otroška likovna
razstava osnovnih šol
občine Sevnica
Junija stene in vitrine Knjižnice Sevnica krasijo
likovna dela učenk in učencev vseh osnovnih šol
občine Sevnica. Območna izpostava Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti Sevnica je v sodelovanju
s Knjižnico Sevnica pripravila že 6. otroško likovno
razstavo osnovnih šol občine Sevnica, imenovano
Paleta brez meja.

Prav posebna zahvala gre vsem mladim ustvarjalkam
in ustvarjalcem ter njihovim mentoricam, saj je
bil odziv na natečaj Paleta brez meja res zelo velik.

Dogajanje na gradu Sevnica je popestril tudi gost Nanj je letos skupaj prispelo 298 likovnih del. Izbor
shoda s priložnostno razstavo abstraktnih del, slikar likovnih del je opravil slikar Sebastjan Popelar. Imel je
zelo zahtevno delo, saj so bila vsa prispela dela zelo
Hani Salvaro iz Hrvaške.
zanimiva in izvirna. Za razstavo je izbral 83 likovnih
del, ki bodo v sevniški knjižnici na ogled do 3. julija.
Vsi mladi likovni nagrajenci so prejeli priznanje za
sodelovanje ter »sladko« presenečenje.

Srebrno priznaje sta prejeli Lutkovna skupina
Pikapolonice iz OŠ Tržišče pod mentorstvom Andreje
Umek s predstavo Najmanjša sovica in Lutkovna
skupina Knapec iz OŠ Krmelj pod mentorstvom Sanje Skupinska razstava del, ustvarjenih na shodu, bo
Štefanič in Urške Kugonič s predstavo Moj dežnik je na ogled ob praznovanju občinskega praznika
lahko balon.
novembra v Mosconovi galeriji na našem gradu. Za
to priložnost bomo izdali tudi katalog vseh nastalih
del na XIX. Sevniškem likovnem shodu Grad 2019, v
Stari galeriji pa bo odprtje razstave lanskega prvaka
shoda Romana Verasa iz Medvod.

Vsem trem skupina iskreno čestitamo za odličen
uspeh in jim želimo še veliko veselja ob lutkovnem
ustvarjanju.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
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Foto: Petra Zupančič
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Prijeten in prisrčen kulturni program so izvedli
odlični pevci Otroškega pevskega zbora OŠ Boštanj z
zborovodkinjo Tadejo Udovč.
Katja Pibernik, koordinatorica OI JSKD Sevnica

Kultura
4. revija predšolskih
in mlajših šolskih
otroških pevskih zborov
občine Sevnica 2019
Otroško veselje in igrivost, ki ju poveže še lepa
pesem, so vedno zagotovilo za čarobno ozračje, ki
vedno privabi številne poslušalce. Tako je bilo tudi na
4. reviji predšolskih in mlajših šolskih pevskih zborov
občine Sevnica 2019.

Dan Primoža Trubarja
Dan Primoža Trubarja je državni praznik, ki je bil
sprejet leta 2010 na pobudo tržaškega pisatelja
Borisa Pahorja. Namenjen je spominu na osrednjo
osebnost slovenskega protestantizma, pisca prvih
dveh knjig v slovenskem jeziku – Primoža Trubarja. V
Loki pri Zidanem Mostu, kjer je ta veliki mož deloval
med letoma 1528 in 1542, smo na pobudo zavednih
krajank, pod okriljem KD Primož Trubar Loka in
TD Loka pri Zidanem Mostu, ta dan s kulturnim
programom prvič zaznamovali leta 2016.

Otroci rišejo
Otroci rišejo je naslov likovne razstave najmlajših
članov likovne sekcije Art lipa iz KUD Budna vas v
Caffe galeriji Radeče, odprte 23. maja. Ogledate si jo
lahko približno dva meseca.

Mladi umetniki s svojo mentorico, profesorico likovne
pedagogike, Eleno Sigmund.

Svoja dela so na ogled postavili: Emilija Sigmund – 5
let, Sara Zupan – 7 let, Marcel Kajtna – 11 let, Julija
Kermc – 12 let, Klara Sonc – 13 let in Manca Berglez
– 14 let.
»Slikarji imamo dve magični palici, to sta svinčnik in
čopič, ki nam pomagata na belih ploskvah papirja
in platna ustvariti tridimenzionalen svet. Takšnemu
magičnemu procesu se posvečamo z mladimi člani
KUD Budna vas na individualnih uricah avtorskega
programa Elene Sigmund, profesorice likovne
pedagogike Mala akademija.
Po učni poti risanja enostavnih linij, spoznavanja
osnov perspektive, teorije svetlobe in senc, od prvih
tihožitij in krajin pot pripelje do prvih ustvarjalnih
projektov. In ta raziskovalna pot se nikoli ne konča.«
Tako je na odprtju povedala mentorica Elena
Sigmund.
Odprtje razstave so Ljudske pevke Solzice popestrile
z ljudsko pesmijo, Sara Zupan je zapela dve ruski
narodni, Klara Sonc, ki obiskuje glasbeno šolo Laško
Radeče, je ob spremljavi na citre zapela ljudsko Roža
na vrtu, Emilija Sigmund je ob pomoči Elene Sigmund
na sintesajzer zaigrala dve skladbici, povezovalka
programa Magda Sigmund pa je prebrala dve pesmi
Marije Bajt.
Po končanem programu smo si v prijetnem pogovoru
z ustvarjalci likovnih del in njihovo mentorico polnili
dušo s pogledi na dela, ki so res vredna ogleda.

Na pevskem srečanju, ki ga pripravlja sevniška
območja izpostava Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, je na odru sevniške
kulturne dvorane nastopilo naslednjih šest pevskih
sestavov:
zborovska pripravnica Pikapolonice Osnovne šole
Krmelj in glasbena pripravnica Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž, oba zbora sta nastopila pod taktirko
zborovodkinje Maje Zorič; glasbena pripravnica
Osnovne šole Tržišče pod vodstvom zborovodkinje
mag. Mateje Repovž Lisec, predšolski pevski zbor
Škratki Osnovne šole Blanca, Enote vrtca Blanca,
zbor sta vodili zborovodkinji Maja Senica in Diana
Kos. Zborovodkinja Tadeja Udovč je sodelovala z
zborovsko pripravnico Osnovne šole Boštanj, nastopil
pa je tudi najštevilčnejši predšolski pevski zbor Vrtca
Ciciban Sevnica z zborovodkinjo Melito Železnik.

Magda Sigmund

Sevniško grajsko poletje 2019

Petek, 5. julija 2019,
ob 20.00

Pevsko popoldne se je sklenilo s skupno pesmijo Naša
četica koraka, zapeli pa so jo vsi nastopajoči zbori.
Velikemu zboru je dirigirala zborovodkinja mag.
Mateja Repovž Lisec, na klavirju pa jo je spremljal
pianist Dejan Jakšič.

Revije se je udeležila tudi dr. Inge Breznik, svetovalka
za glasbeno umetnost na Zavodu Republike Slovenije
za šolstvo; Tanja Urek pa je z izbranimi besedami
koncert prijetno povezovala.
Ta veseli dogodek je bil tudi kamenček v mozaiku
Tedna ljubiteljskega kulture, ki je letos potekal od 17.
do 26. maja.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

v atriju Gradu Sevnica:

Koncert
Adija Smolarja
Letošnji kulturni program, ki se je na predpraznični
sončni večer odvil pri spomeniku na cerkvenem
dvorišču, so sooblikovali učenke in učenci POŠ Loka z
mentoricami, člani gledališke skupine KD Loka, Sabina
Kožar s svojimi pesmimi in Boris Koteski z razstavo
kolažev v kapeli sv. Frančiška Ksaverija, program
je povezovala Sergeja Cesar. Ob dobrotah aktiva
žena in napitku loških zeliščarjev smo pokramljali v
slovenskem jeziku in se, vsaj za kratek trenutek, spet
spomnili, kako velikega pomena je to.
Foto: Jernej Klinc
Annemarie Culetto

Cena vstopnic v predprodaji: 13 €,
v redni prodaji na dan koncerta 15 €.
Predprodaja: www.eventim.si.
Org.: Studio GONG
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Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 1. 7.,
ob 8.00 - 5. 7.
ponedeljek, 1. 7.,
ob 9.00 - 5. 7.
torek, 2. 7.,
ob 19.00
sreda, 3. 7.,
ob 19.00
sreda, 3. 7.,
ob 20.00
petek, 5. 7.,
ob 8.00
petek, 5. 7.,
ob 20.00
sobota, 6. 7.,
ob 8.00
sobota, 6. 7.,
ob 10.00
nedelja, 7. 7.,
ob 14.00
ponedeljek, 8. 7.,
ob 9.00 - 12. 7.
ponedeljek, 8. 7.,
ob 11.00
torek, 9. 7.,
ob 11.00
torek, 9. 7.,
ob 19.00
sreda, 10. 7.,
ob 11.00
sreda, 10. 7.,
ob 16.00
četrtek, 11. 7.,
ob 7.00 - 2. 9.
četrtek, 11. 7.,
ob 11.00
sobota, 13. 7.,
ob 16.00
sobota, 13. 7.,
ob 20.00
nedelja, 14. 7.,
ob 17.00
ponedeljek, 15. 7.,
ob 11.00
torek, 16. 7.,
ob 11.00
torek, 16. 7.,
ob 19.00
sreda, 17. 7.,
ob 11.00
četrtek, 18. 7.,
ob 16.00
četrtek, 18. 7.,
ob 20.00
sobota, 20. 7.,
ob 15.00
sobota, 20. 7.,
ob 17.00
ponedeljek, 22. 7.,
ob 11.00
torek, 23. 7.,
ob 11.00
torek, 23. 7.,
ob 19.00
sreda, 24. 7.,
ob 11.00
četrtek, 25. 7.,
ob 16.00
nedelja, 28. 7.,
ob 11.00
ponedeljek, 29. 7.,
ob 11.00
ponedeljek, 29. 7.,
ob 15:30
torek, 30. 7.,
ob 11.00
torek, 30. 7.,
ob 15:30
torek, 30. 7.,
ob 19.00
sreda, 31. 7.,
ob 11.00
četrtek, 1. 8.,
ob 15.00
sobota, 3. 8.,
ob 10.00
sobota, 3. 8.,
ob 20.00
ponedeljek, 5. 8.,
ob 15.00
torek, 6. 8.,
ob 19.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

OI teden

Športni dom Sevnica

KŠTM Sevnica

Oratorij 2019 – Imaš moč

Društvo Salezijanski mladinski
center Sevnica

SMC Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Dan rudarjev

Kulturni dom Krmelj

Društvo Svoboda Krmelj

Radogost večer: gost: Mate Turić, kipar iz Vrbovca, HR

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica Sevnica - degustacija

Kmečka tržnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Koncert Adija Smolarja

Grad Sevnica

Studio Gong

Sevniški mesečni sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Grajski dan doživetij za otroke in družine - Z družino bomo graščaki
Prispevek na osebo: 6 EUR. Izkupiček bo v celoti namenjen za nakup novih didaktičnih igral

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica
Društvo podeželske mladine Tržišče

Oratorij 2019 – Imaš moč

Travnik ob glavni cesti
Mokronog-Sevnica, Tržišče
Društvo Salezijanski mladinski
center Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki: Izdelovanje nakita

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre: Activity

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Šport na prostem: košarka

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica, Avtošola Prah Sevnica;

Fotografska razstava fotosekcije Društva Trg Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Šport na prostem: balinanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Lan party

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Gasilska veselica in IX. Ladotov memorial

PGD Blanca

PGD Blanca

"Telška žetev"- srečanje ljudskih pevcev

Gasilski dom Telče

KŠD Telče

Ustvarjalni ponedeljki: Oblikovanje plastelina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre: šah

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Šport na prostem: nogomet

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Odprtje razstave ArtKum

Grad Sevnica

Društvo za umetnost- Kum

Gasilske igre brez meja na Velikem Cirniku

Veliki Cirnik

PGD Veliki Cirnik

Kino popoldan

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalni ponedeljki: Oblikovanje das mase

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Družabne igre: Moja Slovenija

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica

Šport na prostem: odbojka

Grad Sevnica

Ustvarjalni četrtki na bazenu Sevnica

Bazen Sevnica

KŠTM Sevnica

Predaja klekljanih prtov za cerkev sv. Ane na Okiču

Cerkev sv. Ane na Okiču

Klekljarska skupina Bucike

Ustvarjalni ponedeljki: mandale

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

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

Družabne igre: šah

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Predavalnica ZD Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica

Šport na prostem: badminton

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

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

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

34. Kmečki praznik v Tržišču

Grajski dan doživetij za otroke in družine - Z družino bomo graščaki
Prispevek na osebo: 6 EUR. Izkupiček bo v celoti namenjen za nakup novih didaktičnih igral
Gasilska veselica v Tržišču
z ansamblom Veseli Dolenjci

Inf.: Toni, 031/643-338

Športni park Tržišče

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica
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SMC Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

PGD Tržišče, Janez Pungerčar
Inf.: Peter Jamšek, 031 306 577
OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 7. 8.,
ob 20.00
ponedeljek, 12. 8.,
ob 7.00
torek, 13. 8.,
ob 7.00
torek, 13. 8.,
ob 19.00
sreda, 14. 8.,
ob 8.00
sobota, 17. 8.,
ob 20.00
nedelja, 18. 8.,
ob 10.00
ponedeljek, 19. 8.,
ob 16.00
torek, 20. 8.,
ob 19.00
sobota, 24. 8.,
ob 16.00
torek, 27. 8.,
ob 15:30
torek, 27. 8.,
ob 19.00
četrtek, 29. 8.,
ob 15:30
sobota, 31. 8.,
ob 7.00

Radogost večer - gost: Marko Okorn, slikar, Sevnica

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

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

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070
OZ Rdečega križa Sevnica
OŠ Sava Kladnika Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Grad Sevnica
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
OZ Rdečega križa Sevnica
OŠ Krmelj
Inf.VinSEVNICI
prijave na 07 81 65 070
TRADICIONALNI MESEČNI SEJEM
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku
Krvodajalska akcija (od 8. do 12. ure).
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Kitariada

Športni dom Sevnica
KŠTM Sevnica
V soboto 4. MAJA tradicionalni mesečni sejem, ki je vedno vsako prvo soboto v
KD Sevnica,
mesecu start
v Sevnici.
Športni dom Sevnica,
Info:
Ponudba domače obrti, krošnjarstva
in 040/297-179
izdelkov široke potrošnje.
Avtošola
Prahpetek
Sevnica;
Vabljeni tudi
na
Kmečko
tržnico
vsako
sredo,
in soboto.
učilnica Avtošole Prah Sevnica
Nakup iz rok gospodarja se splača.Inf.: Toni, 031/643-338
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
info: 07/ 81
65Sevnica
462
Grad
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000

Joga v sevniškem grajskem parku
Pokal Sava in vrtna veselica v Loki

Park pri gasilskem domu Loka

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

Predavalnica ZD Sevnica

Joga v sevniškem grajskem parku

Grad Sevnica
Predavalnica ZD Sevnica

Spoštovani organizatorji prireditev.
Prosim vas, da na portalu Moja občina redno spremljate
napovedi za razne dogodke in prireditve v občini Sevnica. Vsem
organizatorjem je tovrstna informacija lahko v dodatno pomoč
pri določanju datuma za organizacijo svojih prireditev.
Tako se lahko izognemo organiziranju prireditve v istih terminih
in si zagotovimo boljšo obiskanost.
Če želite v zvezi z organizacijo prireditev prenesti kakšno
informacijo drugim organizatorjem, nas pokličite ali nam pišite.
Še posebno so dobrodošli opomniki v primeru organizacije
tradicionalnih prireditev.
Vir: KŠTM Sevnica

SOBOTA
6.7.2019

Najugodnejše prijave do 15.7.! Športni dom Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. in prijave na 07 81 65 070
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto
Inf: 07 / 337 4650, 040 615 000
Planinsko društvo Lisca Sevnica

SEVNICA pri HTC
TRADICIONALNI
MESEČNI SEJEM
vsako prvo soboto v mesecu v Sevnici
Ponudba domače obrti, krošnjarstva
in izdelkov široke potrošnje.
Vabljeni tudi na Kmečko tržnico
vsako sredo, petek in soboto.
V petek pred sejmom je od 8h do 12h
v notranji kmečki tržnici tudi degustacija.

SEVNICA

TRADICIONALNI MESEČNI SEJEM V SEVNICI
V soboto 4. MAJA tradicionalni mesečni sejem, ki je vedno vsako prvo soboto v
mesecu v Sevnici.
Ponudba domače obrti, krošnjarstva in izdelkov široke potrošnje.
Vabljeni tudi na Kmečko tržnico vsako sredo, petek in soboto.
Nakup iz rok gospodarja se splača.
info: 07/ 81 65 462

SOBOTA
3.8.2019

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Sevniški planinski maraton 2019

PGD Loka

info: 07/ 81 65 462

Tečaj CPP

SEVNICA pri HTC
TRADICIONALNI
MESEČNI SEJEM
vsako prvo soboto v mesecu v Sevnici
Ponudba domače obrti, krošnjarstva
in izdelkov široke potrošnje.
Vabljeni tudi na Kmečko tržnico
vsako sredo, petek in soboto.
V petek pred sejmom je od 8h do 12h
v notranji kmečki tržnici tudi degustacija.

SEVNICA
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info: 07/ 81 65 462

28. Skok na Lisco

13

Mladina
Eko delavnica tretjič
zapored v MC Sevnica
Vsak teden znova se v MC Sevnica srečujemo s težavo,
ki jo predstavljajo koši, polni plastenk za enkratno
uporabo. Na tokratni Eko delavnici predelave, ki je
potekala 3. junija ob 15. uri v MC Sevnica, smo zato
izkoristili prav plastenke. Ugotovili smo, da lahko z
malo domišljije iz tega kosa neuporabne plastične
embalaže nastane kar nekaj uporabnih kosov.

Izdelali smo lončke za svinčnike, zapestnice,
podstavke za svečke ... Otroci, ki so pri delavnici
sodelovali, so hkrati spoznali, da lahko tudi sami
pripomorejo k zmanjševanju odpadne plastične
embalaže, tako da že kupljeno plastenko uporabijo
večkrat, ali pa si priskrbijo stekleničko in s tem
dejanjem naravi prihranijo nekaj sto let razgrajevanja
plastenke.

MC ima talent
prvič letos v Sevnici

Vabilo na jezikovne
počitnice v MC Sevnica

V sredo, 12. junija, smo v MC Sevnica izvedli prvi
letošnji MC ima talent, na katerem so se posamezniki
in skupine predstavili na pevskem, plesnem in
čarovniškem področju. Tiste udeležence, ki so s svojim
nastopom najbolj prepričali, je komisija nagradila s
prvimi tremi mesti ter jim podelila praktično nagrado
in čokoladno presenečenje, kar je omogočil KŠTM
Sevnica.

Poleg tega so se vsi, ki so se predstavili na tekmovanju,
na koncu lahko posladkali in ohladili s sladoledom,
vsakdo pa je prejel tudi priznanje za sodelovanje. Prijave zbiramo na el. naslovu vgc.posavje.sevnica@
Veseli smo, da so otroci dogodek lepo sprejeli in bili gmail.com in telefonski številki 041 772 245.
pripravljeni pokazati svoj talent.
Lepo vabljeni.
Vir: KŠTM Sevnica

Vabljeni prihodnji mesec, ko bomo prvi ponedeljek
v mesecu ponovno izvedli delavnico recikliranja
odsluženih stvari.
Vir: KŠTM Sevnica

Avgusta bo v Mladinskem centru Sevnica potekalo
počitniško varstvo, ki bo tokrat precej jezikovno
obarvano, saj bodo otroci ob različnih igrah in
delavnicah usvajali besedišče ter osnove več
tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina,
italijanščina, španščina, srbščina). Kratkočasili
se bodo tudi ob različnih družabnih in športnih
aktivnostih, ustvarjalnih delavnicah, fotografskih
in filmskih delavnicah ter drugih aktivnostih. Vse
aktivnostih bodo brezplačne, saj potekajo v sklopu
programa Večgeneracijski center Posavje, ki ga v
Sevnici izvaja Družinski inštitut Zaupanje.
Program omogočajo Občina Sevnica, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Evropski socialni sklad, KŠTM Sevnica in podjetje
HESS, generalni sponzor Družinskega inštituta
Zaupanje.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje
Damijan Ganc, strokovni sodelavec VGC Posavje

Uživajte...
POČITNICE !
OLIMPIJSKI TEDEN 2019
1.7. - 5.7.2019
Ponedeljek, 10.00h, pri Športnem domu Sevnica
Team building igre
Torek, 10.00h, pri Športnem domu Sevnica
Capoeira = ples, akrobatika in glasba
Sreda, 10.00h, teniško igrišče Sevnica (Gospod Ficko tenis)
Igre z loparji (tenis, crossminton, badminton, namizni tenis)
Četrtek, 10.00h, pri Športnem domu Sevnica
Šola rolkanja (skating, rolanje, inline hokej)
Petek, 10.00h, Športni dom Sevnica
Odbojka in tenis na mivki

Info na
mojca.svigelj@kstm.si
ali 07-81-61-070
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Vljudno
vabljeni!

Aktivnosti so
brezplačne!
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Mladina
Učenci, starši in preostali obiskovalci so lahko uživali
v bogati ponudbi različnih dejavnosti. Poskrbljeno je
bilo za vse – športne navdušence, umetniške duše,
živaloljubce … Predstavila so se številna sevniška V sredo, 12. junija, je bila v Športnem domu Sevnica
društva in intervencijske službe, pri čemer so uživali že tradicionalna prireditev Vrtca Ciciban Sevnica, s
tudi najmlajši gosti. Kulinarična ponudba je poskrbela katero se otroci poslavljajo od predšolskega obdobja.
za sobotno kosilo, letos je bila ponudba hrane in
V sredo, 5. junija, je v Mladinskem centru Sevnica pijače še večja in okusnejša.
potekal dogodek, ki je velikega pomena za
prihodnost sevniške občine in življenje njenih
(mladih) prebivalcev. Dogodek je bil osredotočen
na obravnavo predloga Strategije za mlade v Občini
Sevnica 2019–2024, pripravila pa ga je delovna
skupina, sestavljena iz predstavnikov Občine Sevnica
in KŠTM Sevnica, v sodelovanju s predstavniki
relevantnih deležnikov.

Predstavitev
predloga sevniške
strategije za mlade

Srečno iz vrtca v šolo

Vsako leto na prireditvi Pozdrav poletju zbiramo
prostovoljne prispevke za obogatitev šolskega sklada,
iz katerega financiramo nadstadardne dejavnosti ali
priskočimo na pomoč socialno šibkejšim za razne
šolske dejavnosti.
Zaposleni in drugi izvajalci se trudimo, da so
delavnice privlačne in zabavne, veseli in hvaležni pa
smo za veliko število obiskovalcev in dobro voljo, ki jo
Udeležence dogodka sta pozdravila župan Srečko skupaj zgradimo.
Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.
Sledila je izpostavitev treh najboljših fotografij
Vita Krapež, OŠ Sava Kladnika Sevnica
preteklega Instagram natečaja na temo prostega časa
mladih. Zmagovalna fotografija bo krasila naslovnico
lokalne strategije za mlade in je bila že objavljena v
junijski številki Grajskih novic.
Predstavitev estetskega dela strategije se je
nadaljevala s predstavitvijo vsebinskega dela predloga
strategije, to je konkretnih ukrepov za mlade, in
sicer po sedmih ključnih področjih: izobraževanje,
zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjska politika,
organiziranje in informiranje, politična participacija, Članice lutkovne skupine Vrtavke z OŠ Boštanj so
prosti čas in zdravje, mobilnost. Strategija v osnovi se v lutkovni predstavi Zabava v zabojniku, ki so jo
temelji na opravljenem raziskovalnem delu položaja ustvarile v tem šolskem letu, ukvarjale z ekološko
mladih v občini in razmerah delovanja organizacij, ki problematiko. V zabavni predstavi opozarjajo na
malomarno odlaganje odpadkov.
so pomembne za mlade.
Priprava strategije se je začela z namenom
zagotovitve načrtnega in bolj celovitega urejanja
mladinskega področja. Med procesom priprave
strategije pa se je vzpostavilo veliko več, nastal je
dialog med mladimi, organizacijami, ki vključujejo
oz. so pomembne za mlade, in lokalno skupnostjo.
Pomemben kazalnik vzpostavljenega in čedalje bolj
razširjenega dialoga na mladinskem področju je bila
med drugim tudi plodna in v izvedbeno prihodnost
naravnana razprava, ki je sledila predstavitvi predloga
strategije.

Lutkovna skupina Vrtavke
na državnem srečanju
lutkovnih skupin Slovenije

Foto: Jakub Áč
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

S petjem, deklamiranjem in plesom sta se poslovila
102 otroka iz oddelkov Škratki, Murenčki, Veverice,
Sončki, Cepetavčki, Gobice, Mravljice in Balončki.
Pod skrbnim vodstvom vzgojiteljic so otroci pridno
vadili in tako navdušili številno občinstvo. Za še bolj
ubrano petje so poskrbeli glasbeniki, ki so otroke
spremljali na inštrumentih: Franci Požek (kitara), Iris
Matić (klavinova), Rok Železnik (saksofon) in Marko
Traven (cajon), program pa je spretno povezovala
Helena Lužar. Otroke je v nagovoru pozdravila tudi
ravnateljica Vrtca Vlasta Fele in jim namenila veliko
spodbudnih besed ter jim zaželela vse lepo tudi v
prihodnje. Na koncu prireditve so se na odru zbrali vsi
otroci in pod vodstvom zborovodje Melite Železnik
zapeli tri pesmi, skupaj z vsemi zaposlenimi pa še
himno vrtca Moj vrtec. Tik pred koncem sta otroke
presenetila še Jakec (Barbara Vovk) in Katka (Tanja
Sorčan) – naši maskoti. Šaljivo sta otrokom povedala,
kako znata seštevati. Seveda sta poskrbela tudi za
sladko osvežitev s sladoledom.

Zahvaljujemo se vsem sodelavkam in sodelavcem,
ki so pomagali pri prireditvi, še posebej pomočnici
ravnateljice Zdenki Poljšak, saj je poskrbela za celotno
organizacijo. Hvala tudi zunanjim sodelavcem.
Vsi zaposleni Vrtca Ciciban Sevnica želimo otrokom
in staršem brezskrbne počitnice in srečno iz vrtca v
šolo.
Maja Žibert, vodja tima

Pozdrav poletju na
OŠ Sava Kladnika Sevnica
V soboto, 8. junija, se je na OŠ Sava Kladnika Sevnica
odvijala že tradicionalna prireditev Pozdrav poletju.

Po uspešni udeležbi na območnem srečanju so se
mlade lutkarice uvrstile na regijsko srečanje lutkovnih
skupin. Po izboru lutkovnega selektorja, dramaturga
Anžeta Viranta, so bile izbrane za sodelovanje na
državnem srečanju. To je potekalo v ponedeljek, 3.
junija, v Dolenjskih Toplicah, vrtavke pa so prejele
zlato priznanje.
Nena Bedek, mentorica lutkovne skupine

GASILSKAVESELICA
TRŽIŠČE
Športni park

Sobota
3.8.2019
ob 20.00
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Šport
KD Sevnica – Tanin Sevnica,
mladinska ekipa
Mladi tekmovalci ekipe KD Sevnica – Tanin Sevnica
pod vodstvom trenerja Boruta Pirša so kot kolesarji
najvišjega kova v polnem tekmovalnem ritmu. Redno
tekmujejo v domačem PSLO, dirkah Alpe Adria in
mednarodnih dirkah v sosednji Italiji. Fantje so že
nastopili na državnem prvenstvu v vožnji na čas. V
kategoriji U16 je Grega Podlesnik osvojil 7. mesto,
Leon Klopčič 18. in Klemen Jančič 21. Dečki U13 so
v Gaberjah vozili cestno dirko za državno prvenstvo,
Grega Muhič pa je zasedel 6. mesto. Janu Trotovšku
U23 je nesreča preprečila nastope na državnem
prvenstvu in dirkah Alpe Adria, na katerih bi lahko
dokazal svojo odlično pripravljenost, a bo za to še čas.
Želimo mu uspešno in hitro okrevanje. Z veseljem
sporočamo, da je naš bivši član mladinske ekipe
KD Sevnica Aljaž Prah (Ljubljana Gusto) že drugič
nastopil na Dirki po Sloveniji.

Domači teniški igralci
uspešni na svetovnem
kvalifikacijskem turnirju
v Sevnici

Una Grubešič
med najboljšimi

Una Grubešič, mlada teniška igralka iz Sevnice,
ki trenira pod okriljem profesionalnega trenerja
Gregorja Ficka (Gospod Ficko Tenis) v sklopu enega
Teniška šola Gospod Ficko Tenis je na igriščih najboljših teniških programov na svetu Evolution
Teniškega društva Sevnica uspešno izpeljala letošnji Kids Tennis, je spet dokazala, da trenutno spada med
1. kvalifikacijski turnir Champions Bowl. Ob prelepem najboljše slovenske teniške igralke.
vremenu smo spremljali kakovostne dvoboje v
kategorijah U10, U11, U12 in U13,zmagovalci
posameznih kategorij pa so postali:
Melani Berk, U10 (TK Condor)
Liam Lugarič, U11 (TK SL-BI)
Nikola Grubešič, U12 (TK Krško)
Tai Filipčič (TK Morje)

Na odprtem teniškem prvenstvu od 8 do 11 let v
Slovenskih Konjicah je v midi tenisu zasedla 3.–4.
mesto, v kategoriji tenisa do 10 let pa 2. mesto.
Una tako uspešno nadaljuje svoj veliki lanski uspeh,
ko je na državnem zaključnem mastersu v kategoriji
mini tenis zasedla 1. mesto.
Gregor Ficko

Konec maja je 12-članska odprava članov KD Sevnica
pomagala športno bodriti naše kolesarje s Primožem
Rogličem na čelu, na 102. Giru d' Italia. Bili so tudi na
dveh zaključnih dolomitskih etapah in ob končnem
veselju ob vožnji na čas v Veroni.
Vabimo fante in starše, da se nam pridružijo k
tekmovalni ekipi: kdsevnica@gmail.com.
Robert Kosaber

Državni prvaki ŠKL
med dvema ognjema
V soboto, 1. junuja, sta se ekipi igre Med dvema
ognjema 3. in 4. ter 5. in 6. razreda naše šole kot
zmagovalki področnega tekmovanja udeležili
finalnega tekmovanja ŠLK med dvema ognjema v
idilični Lipici.

Vsi zmagovalci so si priigrali mesto na zaključnem
svetovnem mastersu, ki bo septembra v Umagu, na
njem pa bodo zastopali slovensko ekipo in ji poskušali
priboriti čim boljšo ekipno uvrstitev.
Najmlajši tekmovalci so nastopali tudi v kategorijah
mini in midi tenis, pri čemer so si pridobivali potrebne
izkušnje in popestrili dogodek.
Med najuspešnejšimi so bili domači igralci iz teniške
šole Gospod Ficko Tenis.
Hvala sponzorjem in donatorjem za pomoč pri V sredo, 5. junija, je v Ljubljani potekal 14. Memorial
organizaciji, ti pa so: Wilson, Pekarna in Kavarna Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, na katerem sta
Kruhek Sevnica in Teniško društvo Sevnica.
sevniške barve odlično zastopala Lea Haler in Miha
Povšič.

Lea Haler in Miha Povšič
na Memorialu Matica
Šušteršiča in Patrika
Cvetana

Gregor Ficko

Nika Dobovšek za
reprezentanco na
Brixia mitingu
Sevniška atletinja Nika Dobovšek se je v nedeljo,
26. maja, udeležila 37. Brixia mitinga, ki ga je
tradicionalno gostilo italijansko mesto Bressanone.

Lea Haler proti cilju

Miha Povšič med tekom

Lea je zmagala v teku na 1500 metrov, Miha pa je bil
na 3000-metrski razdalji štirinajsti.
Kljub zelo zgodnji uri odhoda ter naporni vožnji sta
polni energije in optimizma začeli tekmovanje ter
gladko premagali nasprotnika. V nadaljevanju so
Nika Dobovšek in trener Sine Karlovšek
učenci 5. in 6. razreda z borbeno in taktično igro brez
v reprezentančnih barvah
težav izkazali premoč nad sicer močnimi nasprotniki
ter dosegli izjemen uspeh. Postali so državni prvaki v
igri med dvema ognjema. Učenci 3. in 4. razreda so Reprezentančne barve je zastopala v teku na 1500 m
bili po uvodni zmagi proti ekipi, ki je na koncu osvojila in na njem s časom 4:49,32 zasedla 10. mesto.
2. mesto, manj uspešni kot na začetku. Tekmovanje
Vir: AK Sevnica
so sklenili na 4. mestu. Svoj davek je gotovo terjala
tudi odsotnost ključnega igralca.
Vsem tekmovalcem in mentorju prvakov Maticu
Stegnetu ter mentorici ekipe 3. in 4. razreda Zvonki
Jevševar Kumelj iskreno čestitamo.
Ivica Jevševar Kovačević
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Vir: AK Sevnica

Šport
24. sevniški
kolesarski maraton
V Sevnici bomo prihodnje leto praznovali četrt
stoletja nepretrgane organizacije rekreativne
kolesarske prireditve. Letošnje muhasto majsko
vreme je marsikateremu kolesarskemu navdušencu
prikrajšalo kakšen prevožen kilometer, kar se je
nekoliko poznalo tudi pri udeležbi.

Športna zveza Sevnica
z novim zagonom naprej
V četrtek, 6. junija, je potekala skupščina Športne
zveze Sevnica, na njej pa tudi volitve novega
vodstva. Zadnji dve leti je bil nad zvezo temen oblak,
ugotovljene so bile namreč številne nepravilnosti
v delovanju, povečevalo se je tudi nezadovoljstvo
nad vodstvom. Junija 2018 je bil odstavljen takratni
predsednik in UO je začel sprejemati odločitve, da bi
popravil nastalo. Vidno pa je bilo tudi nezadovoljstvo
sevniških društev. Želja po obstoju in razvoju pa nas
je gnala naprej, zato smo na skupščini izvolili novo
vodstvo. To je zagnana ekipa z jasno vizijo. Najprej je
treba popraviti finančno stanje zveze do konca leta
2019, omogočiti društvom brezplačna izobraževanja,
oblikovati skupno prijavo društev članic na razpis
za sredstva fundacije za šport in izdati brošuro
vseh športnih programov, ki se izvajajo v Sevnici.
Informacije za brošuro so že zbrane, avgusta pa bo
gradivo natisnjeno. Dne 1. septembra bo brošuro
prejel vsak osnovnošolec v naši občini (ta projekt sta
omogočila Občina Sevnica in KŠTM Sevnica).
Z dejanji želimo dokazati društvom, da smo zagnani in
delavni, da bodo sami opazili spremembo in podprli
naše delo. Kmalu bodo sevniška društva prejela javni
poziv po obnovitvi članstva, vendar brez članarine za
leto 2019.
Novo vodstvo sestavljata predsednica Sara Martinšek
in podpredsednik Gregor Ficko. Člani UO pa so Milan
Jamšek, Janez Imperl, Martin Povše, Franc Ernestl in
Aleš Pinterič.
Vsem želimo veliko zagona in uspeha.

JK Krško je 8. junija organiziral 1. Pokal Krškega v
judu za kategorije U12. Tekmovanja so se udeležili
tudi mladi člani DBV Ippon Sevnica, ki že drugo leto
uspešno nastopajo tudi med vrstniki v judu. Pod
vodstvom trenerja Dušana Koreneta so kar nekajkrat
stali na zmagovalnih stopnicah. Mladi člani uspešne
in množične šole borilnih športov Ippon Sevnica
dodajajo svoji osnovni veščini ju jitsu vsako letu tudi
znanje iz juda. Kar jim očitno tudi dobro gre.

Malega maratona in tako imenovanega Posavskega
izziva se je udeležilo 115 kolesarjev. Od tega se je
50 kolesarjev in dve kolesarki podalo na zahtevno
traso Posavskega izziva. Ta ima na 75 km dolžine dva
zahtevna vzpona na Brunk in Zabukovje s skupnimi
1200 m višinske razlike. Drugi so kolesarili na trasi
malega oz. družinskega maratona (30 km) po savski
dolini do Radeč in se prek Šmarčne in Boštanja vrnili Med vrstniki so dosegli zavidljive rezultate.
2. mesto Žiga Mirt,
v Sevnico.
2. mesto Iza Cvelbar,
Po prevoženi izbrani trasi so udeleženci prejeli
2. mesto Ajda Stritar,
spominsko medaljo, nagrado organizatorja
2. mesto Anže Traven,
(kolesarske nogavice), sladoled in malico. Posebne
3. mesto Aljaž Simončič,
nagrade smo podelili najmlajšima, 8-letni Taji
3. mesto Jakob Stritar,
Zabukovšek iz Šentjurja in 5-letnemu Marku Rot
4. mesto Tadej Zakšek,
Samide iz Mokronoga. Oba sta v spremstvu staršev
5. mesto Stefi Miletič,
brez težav prevozila traso družinskega maratona.
Nagrade sta prejela tudi najstarejša udeleženca iz
Miran Grubenšek
Trbovelj, 60-letna Zdenka Veršnik in 82-letni Anton
Cesar.
Najbolj pripravljeni kolesarji so Posavski izziv
premagali v 2 urah in 6 minutah. Člani KD Sevnica se
vsem udeležencem zahvaljujemo za obisk, vabimo pa
vas tudi na naše naslednje prireditve. Zadnja nedelja
avgusta je rezervirana za 28. Skok na Lisco s še malce
daljšo tradicijo in po popolnoma prenovljeni državni
cesti na odseku Breg–Polana.

DBV Ju jitsu Obala in
DBV Ippon Sevnica,
skupni trening in
druženje na Debelem rtiču

Robert Kosaber Člani DBV Obala in DBV Ippon so 15. junija preživeli

Sara Martinšek

Članice tretje na
državnem prvenstvu
v orodni gimnastiki

Mladi ippončki uspešni
na 1. Pokalu Krškega
v judu U12

prijetno soboto v Mladinskem zdravilišču in letovišču
na Debelem rtiču. Ipponovce, ki so na morje prispeli z
avtobusom Turizma Toni Sevnica, so prijetno sprejeli
vodji sektorja za prodajo in pedagoško dejavnost
uprave Mladinskega zdravilišča in letovišča mag.
Veronika Grmek Vilhar in Shihane DBV Obala
Damjana Apollonija.

Odprto prvenstvo
Avstrije 2019
Maša in Urban

V soboto, 25. maja, je v Luciji potekalo državno
prvenstvo v orodni gimnastiki. ŠD Partizan Sevnica se na zmagovalnem odru
je tekmovanja udeležil s štirimi ekipami (cicibanke,
mlajše, starejše deklice in članice). Čeprav je bilo Člani DBV Ippon Sevnica so se na Dunaju udeležili
za nekatere takšno tekmovanje prvo, so pokazale Odprtega prvenstva Avstrije v ju jitsu, ki je potekal
veliko poguma, znanja in predvsem športnega duha. od 7. do 9. junija. Med 50 klubi iz 11 držav in 510
tekmovalci sta uspešno nastopila tudi Maša
Medvešek in Urban Jazbec.

Med seboj so se spodbujale, navijale za druge in se
potolažile, če kaj ni šlo. Že samo s tem je bil za trenerje
cilj dosežen. Za češnjo na torti pa sta poskrbela bron
članic in najboljša uvrstitev 6. mesto posamično Sare
Martinšek. Ekipo so poleg Sare sestavljali še Marina
Topić in Lucija Jazbec. Vsem dekletom iskreno
čestitamo.
Sara Martinšek

Sledil je skupni trening mladih članov obeh društev, ki
so ga vodili: Damjan Apollonijo 5. DAN, Andrej Cešek
2. DAN in Miran Grubenšek 6. DAN. Na treningu
so mladi na začetku spoznali kar nekaj elementov
tradicionalnega ju jitsa, v nadaljevanju pa uporabne
tehnike tekmovalnega juda. Do kosila je sledilo
druženje mladih športnikov obeh društev. Trenerji
so med seboj izmenjali izkušnje življenja in dela z
mladimi športniki, drugi pa so si ogledali letovišče.
Po kosilu je vodstvo DBV Ippon ob koncu
spomladanskega dela treningov na morje povabilo
tudi starše naših mladih tekmovalcev. Druženje,
kopanje in zabava so potrdili, da se lahko imajo vsi,
Po napornih borbah na turnirju, ki je med »ki jim bije srce za Ippon«, lepo in veselo. To soboto
najmočnejšimi v tem delu Evrope, sta oba osvojila 3. ni bilo skrbi, tekmovalnega navijanja in vsakodnevnih
mesti v ju jitsu borbah. Čestitke.
neprijetnih skrbi.
Miran Grubenšek

Miran Grubenšek
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Iz preteklosti v sedanjost
Slovenski gradovi in legende
Grad Sevnica
Že od nekdaj je veljalo, da je sevniški grad samo eden
izmed povezanih gradov, ki so si tako zagotavljali ne
samo rast in blagostanje, ampak tudi varnost, saj so
nevarnosti vedno prežale na vsakem koraku. Tako
so poleg gradu zgradili tudi rove, ki so povezovali
zgornji grad z graščino na trgu in z luteransko kletjo,
ki je bila najprej graščinska vinarna, v kateri so grajski
shranjevali svoje vino.

Ko so po tej deželi vihrale roparske horde turških
zavojevalcev, so ti oblegali tudi sevniški grad. Ker je
bil grad dobro zavarovan in tudi povezan s trgom in
luteransko kletjo, mu Turki veliko žalega niso mogli
narediti. Tudi trg se je dobro branil s svojimi trškimi
zidovi, ki so Turke spravljali v obup. Ker so se zavedali,
da brez zavzetja gradu ne morejo ničesar, so začeli
obstreljevati zgornji grad. Le tri krogle so dosegle svoj
cilj in naredile tri luknje v gradu, ki pa se zaradi tega
ni preveč razburjal. Še vedno je stal kot branik svoje
zemlje in svojih ljudi. Pozneje so te luknje zazidali v
obliki polkrogel ter tako ohranili spomin na hrabrost
braniteljev zemlje in ljudi.
Bili so tudi to zelo težki časi, ki so precej pozneje
privedli tudi do kmečke vstaje. Graščina je imela
veliko zemlje na Brunku, Marofu, Pirunčevem dolu in
drugje. Ker je bilo veliko zemlje in malo ljudi, je bila
tlaka zares težka in naporna. Tudi biriči so bili zelo
strogi in niso dopuščali, da bi se kdo izmuznil tlaki.
Čeprav so bile kmetice že visoko noseče, se tlaki niso
mogle izogniti. Tudi pretepali so jih in včasih se je
kakšni ženski čisto zmešalo od vsega in je naznanjala,
da je tlake konec, a je bila zaradi tega kaznovana in je
pozneje umrla v grajski ječi.

Poezija brez rim in smisla
Precj pozneje so na zahodni strani gradu na majhnem
griču postavili zidane vislice, nanje pa obešali kmete
in upornike proti tlaki. Poleg luteranske kleti stoji
stolpič, ki so ga uporabljali za ječo. Na smrt obsojene
so metali v veliki stolp, jama pa je segala globoko v
zemljo. V pritličju in prvem nadstropju gradu je bilo
prav tako nekaj malih zapornih celic, ki so bile komaj
poldrugi meter široke in le nekoliko višje. Zdaj jih ni
več, ker so jih prezidali.

Ne veš, koliko ti zavidam.

Po vseh teh grozodejstvih je
dolgo časa po gradu strašilo.
Šele ko so se ljudje odkupili
za vse grehe, storjene prej
in so duše zapustile ta svet,
so imeli prebivalci gradu
mir. Včasih so bili severno od
gradu
grajski hlevi. Bogati graščak
jih je dal podreti in zgraditi
povsem nove na drugem
mestu, kot so stali prej. Tam
je ostal samo še studenec.
Ko so bili hlevi podrti, je okoli
studenca večkrat dirjal goreči
konj in dal vedeti, da bi hlevi
tam morali ostati. Zdaj je
ta prostor pozidan z novimi
hišami.
Iz Sevnice vodi pot na bližnji
hrib, ob katerem je osem
kapelic. Včasih jih je bilo
štirinajst, tam je potekal ob
kapelicah pravi križev pot, pri
čemer je imel vlogo Kristusa
vedno kakšen grajski jetnik,
ki so ga tako mučili, da je na
kraju poti izdihnil. Pozneje so
takšen križev pot prepovedali
in so ga uprizarjali samo kot
gledališko predstavo.
Za sevniški grad in trg pod
njim so bili dobri in slabi časi.
Pa tudi dobri graščaki, ki so
trgu dali veliko in tudi zaradi
tega se je Sevnica dobro
razvila. K temu je precej
pripomogel graščak Martin
Šinkovec. Pozneje pa je imel
zelo hudobnega vnuka, ki se je na smrt boril s tržani,
da bi si jih pokoril. A biriči in preostali kmeti niso
hoteli sodelovati v tej umazani igri, kar je povzročilo,
da je hudobnega vnuka zadela kap in je neslavno
umrl.
Še veliko legend in pripovedi ostaja vgrajenih
v zidove sevniškega gradu. Tudi tista, da potok
Sevnična deli podgorske in zabukovške gozdove.
Menda sta tam na Rudniku in na Travnikih gradila
ajda vsak svojo hišo. Ko sta bila žejna, sta se samo
sklonila in pila iz Sevnične in pri tem korakala z vrha
na vrh planine. Zdaj je znana Ajdovska hiša, pri kateri
so ob Lončarjevem Dolu odkrili zelo velike razvaline.
Izkopali so veliko kipov, okraskov, sarkofag, mozaična
tla in vodnjak. Tam je stala Ajdovska hiša. Pod njenim
zidovjem je menda zakopan zlati konj, ki se ga je
včasih dalo videti, kako se vrti vrh griča okoli svoje osi
in zlato obarva celoten hrib. Vedno, ko so poslušali
priti do tega zlatega zakopanega konja, ga niso mogli
nikoli odkopati, saj se jim je vedno pogreznil še
globlje.
Zdaj je tam zakopan. Morda se bo kdaj pa kdaj še
zavrtel na griču in zlato obarval celotno Sevnico.
Splača se biti tam tisti trenutek, ker je prizor
veličasten.

In srečo in mladost,

Vir: https://www.facebook.com/CastlesPosavje

Ti, boljša različica mene,
Lepa
In skrivnostna,
Ti, ki verjameš v ljubezen
Ki skrivaš svojo norost
Za trdno zaprtimi vrati ter nasmeškom.
Bila si njegova prva ljubezen,
Nora, hitra, udobna in neumna
In čista.
Zdaj nisi več ista.
Obe sva neumni.
Ti ga ne ljubiš, pa bi ga morala,
Jaz ga ljubim, pa ne bi smela.
Naj ti povem?
Želiš vedeti, kaj se zgodi potem?
Samo nekaj sladoledov pozneje, iskric v
očeh,
Voženj po galaksijah na saneh,
Ko vse bo končano v zaloputnjenih vratih
In solzah bleščeče zlatih.
Že vidim.
Kako pozno ponoči ponavljaš njegovo ime,
Da bi izgubilo svoj pomen.
Vendar zdaj …
V meni še vedno išče tvoje poteze
In nasmeh,
Vidi pa le rane in zareze,
Zato vzame nož in jih zada še več.
Sovražim te.
Ko to pišem te sovražim še bolj.
Strmiš vame iz okna ali slike,
Jočeš,
In jaz čutim tvoje solze na licih.
Vodo že nadomesti kri,
Ko spoznam …
Da si ti v bistvu jaz pred letom dni.
Neimenovana

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja
Veslači vabijo
Novoustanovljeno veslaško društvo Drevored
Sevnica je začelo uresničevati svoje postavljene
cilje. Decembra 2018 registrirano društvo počasi
načrtuje aktivnosti za vključevanje novih članov in
nekatere aktivnosti, ki jih je mogoče uresničiti letos.
Najprej želi vodstvo društva povečati število članov,
kar bi omogočilo normalno organiziranje društva in
oblikovanje smeri razvoja v prihodnje.
V Sevnici za zdaj ni infrastrukturnih možnosti za to
športno dejavnosti, razen na Savi, zato je cilj čim prej
zgraditi privez na Savi. Letos želi društvo organizirati
promocijsko vožnjo s čolni od izliva Mirne do gostilne
Kregl in nazaj.
Za širitev članstva vabi društvo vse ljubitelje veslanja
na skupno srečanje, ki bo 10. avgusta, ob 16. uri na
levi strani izliva Sevnične v Savo. Če bo vreme slabo,
bo srečanje v Balinarski hiši na balinišču.
Ljubitelji veslanja, pričakujemo vas.

Majske aktivnosti
DI Sevnica
Balinarji
Dne 4. maja je bilo Območno ekipno tekmovanje
balinarjev v četvorkah, ki pomeni kvalifikacijsko sito
za uvrstitev na državno prvenstvo, potekalo pa je v
Rogaški Slatini.
Med šestimi moškimi ekipami so barve DI Sevnica
zastopali Anton Gorišek, Miran Čuden, Branko
Gračner, Ivan Jeler, Damjan Škerbec in mentor ekipe
Franc Ernestl. Fantje so se borili po najboljših močeh,
vendar se jim v hudi konkurenci ni uspelo uvrstiti
med najboljše in posledično na državno prvenstvo.

Izlet
Dne 18. maja smo organizirali spomladanski izlet

Franc Ernestl z ogledom Ribnice in okolice. Iz Sevnice smo se

Sevniške mažoretke
na državnem tekmovanju
V Murski Soboti je 18. in 19. maja potekalo 5. odprto
državno tekmovanje Mažoretne zveze Slovenije.
Kot vsako leto smo se ga udeležile tudi sevniške
mažoretke.

RECEPTI

odpravili ob 7. uri z agencijo AP Novak. Prvi postanek
je bil na Trubarjevi domačiji na Raščici. Domači
vodnik nam je predstavil življenje in delo Primoža
Trubarja. Polni pridobljenega znanja smo se odpravili
proti Novi Štifti in obiskali eno najlepših baročnih
cerkva na Slovenskem. Ob cerkvi, ki ima zanimivo
osmerokotno zasnovo, stojita mogočni lipi. Poleg
cerkve je frančiškanski samostan.
Po dopoldanskih ogledih smo se ustavili v gostilni
Mihelič in se okrepčali z okusno malico. Nato smo
se podali na ogled tamkajšnjega muzeja z domačo
obrtjo, na gradu pa so nam predstavili zgodovino
gradu in kako so se v srednjem veku borili proti
čarovniški zalegi. Zadovoljni in polni lepih vtisov smo
se v večernih urah odpravili proti domu.

Po odprtju prvega tekmovalnega dne so najprej
tekmovali solistke in pari. V kategoriji solo kadet
sta letos prvič nastopili Žanin Cesar, ki je zasedla
10. mesto, in Iza Brus, ki je osvojila 11. mesto. V
kategoriji solo junior je Nika Jazbec zasedla 3. mesto
in se s tem povzpela na stopničke, naš juniorski Obvestila društva
par, ki ga sestavljata Ana Prosenik in Laura Strajnar, za poletne mesece
pa je dosegel 2. mesto in dekleti sta postali državni
podprvakinji. V popoldanskem delu je na drevoredu Dne 18. julija bo ob 19. uri odhod na kulturno
Martina Luthra potekal prvi skupinski del, imenovan prireditev na Studenec pri Domžalah, ogledali pa si
parada, na njem pa se je skupina junior odlično bomo igro Lepo je biti muzikant 2.
izkkazala.

Kopalni dan

Dne 1. avgusta bo kopalni dan na slovenski obali
v Strunjanu. Prijave do zasedbe avtobusov in vse
informacije prejmete v pisarni društva ob uradnih
urah ob sredah.

Domača ajdova pogača
15 dag ajdove moke,
poparjene s soljenim kropom
25 dag bele moke,
3 dag olja,
3 dag kvasa,
10 dag grobo sekljanih orehov
Naredimo navadno kvašeno testo. Pustimo, da
vzhaja. Razvaljamo ga v okroglo obliko, damo v
pekač, razrežemo, namažemo z jajcem, posolimo
in posujemo z orehi. Spečemo.

Ajdova kaša
s piščančjimi prsi v solati
12 dag ajdove kaše,
6 dcl vode,
30 dag poščančjih prsi,
sol,
gorčica,
poper,
limonov sok,
2 žlici olja,
3 žlice kisle smetane,
sesekljan peteršilj.
Kašo skuhamo v slani vodi in jo ohladimo.
Dušena poščančja prsa ohladimo in narezana
primešamo kaši. Prelijemo s solatnim prelivom
z limonovim sokom, gorčico, oljem, kislo
smetano in peteršiljem. Jed je enostavna in hitro
pripravljena.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Ajdov trijet

Skupina junior

Drugi tekmovalni dan so zaznamovale mlajše
mažoretke – začetnice. V kategoriji prvi korak so
male mažoretke osvojile pet bronastih medalj in štiri
srebrne, Lea Ločičnik pa si je že prvo leto priplesala
zlato medaljo. V kategoriji cici korak so tekmovale
mažoretke, ki že imajo nekaj izkušenj, in si tako tudi
one priplesale zlate medalje. Popoldne je sledil še
drugi skupinski del, figurativa. Skupina junior je v
tesni tekmi osvojila 4. mesto.
Sevniške mažoretke se zahvaljujemo vsem staršem in
navijačem za glasno spodbudo in podporo ter seveda
tudi vsem trenerkam, še posebno Janji Samec, ki se
po državnem prvenstvu poslavlja. Vse skupine se
po tekmovanju že pripravljajo na številne nastope
med poletjem, po zasluženih počitnicah pa sledijo
priprave na skupno tekmovanje mažoretk in godb
v oktobru. Že zdaj vabimo vsa dekleta, da se nam
pridružijo na vpisih v septembru.

23.

tradicionalno
mokro-šaljivo tekmovanje

Ob 19. uri RAZGLASITEV
REZULTATOV in VESELICA Z

ANSAMBLOM

GROM

Preliv:
1/2 l vina,
0,25 l vode,
šilček ruma,
20 dag sladkorja,
limonina lupina,
klinčki.
Iz penasto umešanih rumenjakov, sladkorja in
beljakovega snega naredimo gladko rahlo zmes,
ki ji dodamo moko, s pecilnim spečemo biskvitno
testo. Za preliv prekuhamo vse sestavine in
prelijemo po biskvitu. Vse te jedi se lahko
pripravijo prej in se ohlajene ponudijo v vročih
poletnih dneh. Ajdov trijet in ajdovo pogačo so
postregli ob žetvi in mlačvi žita.

Larisa Očko
ob 15. uri: pričetek gasilskih iger brez meja
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Recepte je pripravila Cveta Jazbec.

Za biskvit:
4 jajca,
5 žlic ajdove moke,
5 žlic sladkorja,
malo pecilnega praška,
limonina lupina,
maščoba za pekač.

Oglasi

delovni èas:
Delavniki: 9.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

PONUDBA
MAJIC IN KAP
»VISIT SEVNICA«,
LEPO DARILO
ZA TOPLE DNI

- 40%

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

POLETNI POPUST
na èokoladne PRALINEJE »FIRST LADY«
(do odprodaje zalog)

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.

Prodajna mesta v Sevnici:
Grad in TA Doživljaj

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

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

Mesto
in grad sevnica,
TERMALNA
DOŽIVETJA
Festival Modre Frankinje
in

INFORMACIJE
in NAJAVE:
t

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

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

DOŽIVLJAJ,
turistična agencija
Posavje
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BLIŠČ SEVNICE z vlakom

Cena: 9,90 €/osebo (z najavo vsak prvi petek ali soboto v mesecu)
Cena vključuje: napitek, sprejem in kratko vodenje,
sladico poimenovana po Melaniji, vstopnica za kopanje (3h),
organizacijo programa
V Sevnici na Železniški postaji
vam postrežejo z napitkom in
prijazna natakarica vas usmeri
v bližnjo turistično agencijo
Doživljaj in TIP Sevnica. Tu vam
podrobneje predstavijo program
lahko tudi doplačate željene
dodatne možnosti.
Sledi ogled znamenitosti
(spominek NOB, kmečke tržnice…) ter maloprodaj.
Ob zaključku vam postrežejo s sladico in odidete na vlak za
kopanje.
Vožnja z vlakom do Dobove, kjer preko ceste vstopite v bazene
Term Paradiso in uživate v kopanju. Pred odhodom na vlak si
lahko vzamete prosti čas za kavico ...

PROGRAM:
• Postaja Sevnica, napitek po želji.
• Sevniške turistične znamenitosti,
samostojni ogled po mestnem planu.
• Okušanje sladice poimenovane po
Melaniji.
• Kopanje v Termah Paradiso.
Dodatne možnost:
• pokrajinsko značilna malica

Oglasi

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.
strešna okna

KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

izolacije

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

RADIOCENTER.SI
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Kralj med strehami
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Razvedrilo
AGENTURA

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(JENNIFER)

100

PRESTOLNICA STAROVEŠKE
ASIRIJE

ZAČETNA,
NEDOKONČANA
OBLIKA
ČESA
KRHKA
KOVINA
BELE
BARVE
(Sb)
GLAVNO
MESTO
KANTONA
VALAIS V
ŠVICI

OLIVER
MLAKAR

SLOVENSKI
HOKEJIST
V NHL
KOPITAR

»Kaj ste se danes naučili pri verouku?« je mama
vprašala malega Mihca.
»Danes je učitelj govoril o Adamu in Evi.«
»In kaj si se naučil o njima?«
»Nič posebnega. Onadva sta bila začetnika!«

LEON
ŽLEBNIK
LESTVICA
VELJAVE
POTOMKE
KELTOV
DUHOVNIŠKI PRTIČ,
HUMERAL

Moška žlehnoba

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE
NEKD. FR.
KOVANEC

GRŠKI JEZIK ŠKOTSKI
HELENISTIČ- FOTOGRAF
NE DOBE (THOMAS)

NAGON,
INSTINKT

EGIPTOVSKI
SESTAVINA DIKTATOR
MESTNEGA MUBARAK
PLINA
OMIKA

Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo:
- Ali se je že začela nogometna tekma?
- Ja, pred nekaj minutami.
- Pa je že padel kak gol?
- Ne, oba še stojita.

ŠČINKAVEC
S ČRNO
ČEPICO

VOJAŠKI
NOVINEC

SMETIŠČE
JAMA V
SKALOVJU
POKRAJINA
V POREČJU
ORINOKA
PRIPADNIK
ESENOV

AFROAZIJSKA
JEZDNA
ŽIVAL,
KAMELA

VASICA NA
KOČEVSKEM
ANT. DEŽELA
OB ČRNEM
MORJU
PROSTOR
ZA VOZILA

AMERIŠKI
DIRIGENT
DORATI
SPAČENE, NENARAVNE
POTEZE OBRAZA

NAŠA
PEVKA
KRAJNČAN

TROPSKI
VIHAR,
ORKAN
VIHAR V
S. AMERIKI

PREBIVALEC
IRAKA

NEKD. FIN.
RELIST
VATANEN
DURI,
DVERI
POLNILO
ZA JEDI
BARVA
KOŽE,
TEN

GLIVIČNA
KOŽNA
BOLEZEN,
GLIVICE

I Z R E K Z A L E P Š I DA N
Ne podcenjuj moči ljubezni,
saj spreminja srce in razum
in te spodbuja
k doseganju na videz nedosegljivega.

OLIVER
REED
GRŠKOALBANSKA
POKRAJINA
MAZILO
ZA NEGO
AMERIŠKI
REŽISER
HOWARD

IZVEZENA
ZASTAVA
DRUŠTVA
PTICA
UJEDA,
SRŠENAR

ANJA
KLINAR

VINETOUJEV INDIJANEC
LOJZE
KRAKAR

RENIJ
NEMŠKI
PRIPOVEDNIK
MAY

RUMENINA

ŠVICARSKOFRANCOSKI
PISATELJ
(CLAUDE)

NAŠE
OBMORSKO
LETOVIŠČE

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e

LLANOS: pokrajina ob Orinoku, SION: mesto v Švici, ANNAN: škotski fotograf, EPIR: grško-albanska pokrajina

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
ZVEZDANA MLAKAR.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Zdenka Kukec, Križ 27, 8295 Tržišče
2. nagrada: Anton Lisec, Lukovec 14, 8294 Boštanj
3. nagrada: Zdenka Fišer – Mirč, Lokavec 12a, 3272 Rimske Toplice

Nagrade za julij - avgust
1. nagrada: VEGANSKI BURGER, ki ga podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, 8290 Sevnica,

2. nagrada: VEGANSKI BURGER, ki ga podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, 8290 Sevnica,
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.8.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Janez se zvečer vrne domov iz druge “smene”,
se sesede na stol v kuhinji in vpraša: »Kaj bo za
večerjo?«
Žena se postavi v zapeljivo pozo in pravi:
»Mogoče jaz?«
Janez: »Saj veš, da ne smem nič mastnega.«

Ženske in nogomet

HRV. PEVEC
VITASOVIĆ

TOK,
TULEC

VICOTEKA
Začetnika

TOM
SELLECK

SOČUTJA, POMILOVANJA VREDNA
ŽENSKA

GOZDNA
ZVER

julij - avgust 2019

Prva reže trdo zemljo,
druga pesek premetava,
a brezskrbna sestrica mala,
se v peskovniku zabava.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
burja

Izžrebanka:

Rozika Bale, Šentjanž 37a, 8297 Šentjanž

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Odprtje katerega objekta je bilo leta 1986?

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

Izžrebanec:

Branko Božičnik, Krajna Brda 50, 8283 Blanca

Oglasi

Zdrav nasmeh
brez doplačil.

Zobje
Zobje+

Grajski cevapcici, klobase ...
in slastna zorjena govedina,
izkljucno slovenskega
porekla.

Za zdravje,
za zmage.
Zdravje vaših zob pomembno
vpliva na zdravje in počutje.
Zagotovite si nadstandardne
zobozdravstvene storitve,
zobnoprotetično
rehabilitacijo v primeru
nezgode ter druge storitve,
ki jih obvezno zdravstveno
zavarovanje ne krije.

kz-sevnica.si
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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

barve, ki ščitijo vaš dom

www.triglavzdravje.si

www.chemcolor.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme
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Nareje
www.radioaktual.si

NAREJEN ZA MOJA UŠESA
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2017
Mercedes-Benz E-Razred E 220 d Avantgarde Avt.
2015
BMW serija 4: 420d xDrive Gran Coupé M Sport

2017
BMW serija 5: 520d xDrive Avt. Sport Line

2015
Volvo XC60 AWD D4 Momentum

041 / 615 - 713
051 / 301 401

2017
BMW serija X1: xDrive 18D Advantage

komerciala@imperl.si

2016
BMW serija 5: 520d xDrive Avt.Touring

www.avto.net/IMPERL

2017
Mercedes-Benz E-Razred MB 220 E 4 matic.
cena novega vozila 72.000€

Prodaja rabljenih vozil:
MERCEDES, BMW, AUDI, VOLVO ...

Nekaj vozil iz naše zaloge. Za vas uvozimo tudi vozilo po vaši želji iz Evropske unije.

