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Intervju

Sandi Kosmač - predsednik Ribiške družine Sevnica
Kakšno je poslanstvo Ribiške družine Sevnica?
Ribiška družina Sevnica upravlja reke Savo,
Sevnično in Mirno v celoti, od izvira v Moravčah do
izliva v Boštanju, in 15 ribnikov, ki so razporejeni v
naši občini in drugih. Vsako leto vzgojimo od dva
do tri milijone podusti, pa tudi približno 30.000
zaroda potočne postrvi.
Na reki Sevnični poteka od leta 2010 testni
projekt. Sevnična in njena struga sta bili v hudih
poplavah leta 2005 močno poškodovani. Zato
smo vložili 50.000 zaroda, kar je bila prevladujoča
avtohtona vrsta rib. Reka Sevnična bo zaradi
poskusnega projekta zaprta za ribolov predvidoma
do leta 2013, če bo projekt uspel, pa še dlje.
Kakšen je bil ključ Ribiške zveze Slovenije pri izbiri
organizacije letošnjega Svetovnega prvenstva v
lovu rib s plovcem?
Sodelovanje Ribiške družine Sevnica pri organizaciji
svetovnega prvenstva v lovu rib s plovcem za
mladince je bila posledica našega dobrega
organiziranja tekem na tekmovalni trasi na
Orehovem. V Ribiški družini Radeče so nam zato
ponudili možnost, da svetovno prvenstvo v lovu rib
s plovcem organiziramo skupaj. Kot predsednik
RD Sevnica sem v tej ponudbi videl priložnost,
da se v organizacijo vključi tudi lokalna skupnost,
hkrati pa upam, da bomo s tem ponesli dober glas
o Sevnici tudi v svet.
Kako bo julija potekalo svetovno prvenstvo v
Sevnici in Radečah?

Foto: Samo Hajtnik

Sandi Kosmač, kako bi se opisali?
Nekdanji triatlonec ironman, danes tuinolog z
zasebno ambulanto, avtor knjige Rekreacija za
telebane, strasten muhar, predsednik Ribiške
družine Sevnica.
Kako dolgo se že ukvarjate z ribištvom?
Z ribištvom se ukvarjam, s krajšimi presledki
med odraščanjem in izobraževanjem, že vse od
otroških let.

Začetek svetovnega prvenstva bo 24. julija, s
prvimi neuradnimi treningi, ki bodo do 26. julija
na levem bregu Save, natančneje na Orehovem.
Gostili bomo 18-letne tekmovalce s spremljevalno
ekipo (trener, vodja ekipe), pa tudi nekatere
starše. Zagotovili smo 100 lovišč za tekmovalce.
V četrtek, 26. julija, ob 18. uri, bo pred športnim
domom v Sevnici slovesnost ob odprtju. V petek,
27. julija, bo uradni trening, v soboto in nedeljo pa
uradni tekmovalni del. Konec s podelitvijo priznanj
bo v Radečah, na mestnem trgu.

se ogovorili za skupni projekt v obliki
naravoslovnega dne in nekaj časa preživeli z
njihovimi učenci. Poučili smo jih o življenju rib, jih
smukali in opazovali, kako se izvalijo ribice. Po letu
dni smo se spet sestali in ribice vložili v vodo. Tako
smo jim prikazali začetek življenja vodnih živali
do spusta v vodo, kjer zaživijo same. Zdaj jih še
Zahvaljujem se vam za odgovore in vam želim
pridejo pogledat, saj je bilo to zanje zelo zanimivo.
veliko uspeha na vaši več kot zanimivi poti.
Želeli bi si še več takšnega sodelovanja, tudi z
drugimi šolami v občini.
Pogovarjala se je: Petra Biderman

Znani ste po tem, da veliko časa preživite v naravi.
Kakšen šport je ribištvo?
Ribištvo je bilo najprej eden od načinov preživetja.
Prve omembe segajo že v čas pred našim štetjem,
ko so o njem pisali na Kitajskem. Zdaj poznamo
veliko vrst ribištva, od športnega ribolova do
ljubiteljskega oziroma takšnega za dušo. Zame je
bilo ribištvo vedno tesen stik z naravo in skrb za
vodo. Naše reke so žal vsak dan bolj onesnažene,
če pa želimo, da bo kakšna riba ostala tudi našim
zanamcem, si bomo morali zelo prizadevati za
čistočo in kakovost naših voda.
Kako bi opisali muharjenje?
Muharjenje je način lovljenja rib z umetno muho,
ki je izdelana iz ptičjih peres ali zajčje dlake, v
novejšem času je na trgu tudi veliko umetnih
materialov za izdelavo muh. Muha posnema prave
žuželke, zato je treba dobro poznati vse vrste
mušic, da lahko ribo ujameš.
Kateri so vaši uspehi na področju ribištva?
Ribiška
družina
Sevnice
je
začela
sodelovati z Osnovno šolo Boštanj. Uspešno smo
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Na predstavitvi znamke I feel Slovenija sem
bila zelo presenečena nad izjavo, da imamo
Slovenci premalo volje za reklamiranje znamke
in da se ne znamo z njo poistovetiti kot na primer
naši sosedi Hrvati, pri katerih vidiš šahovnico
na vsakem koraku. Menim, da je razlog za
takšno razmišljanje v tem, ker ne naredimo
dovolj, da bi ljudje znamko sprejeli za svojo in
poznali njen namen, ne vemo, kaj pričakovati,
premalo je tudi usmeritev in informacij, kje je
mogoče izdelke s to znamko tudi kupiti. Dolgo
časa tega nisem vedela niti sama. Zdaj vem,
da grem lahko v našo turistično agencijo v
Sevnici in najdem marsikaj.

Glede širjenja pomena znamke med Slovenci
bodo morale več narediti institucije, katerih
skrb je širjenje promocije o nas in naših
izdelkih. Pa ne le v tujini, temveč tudi doma.
Mi pa bodimo ponosni na svoje korenine,
na vse, kar nam je uspelo narediti, doseči
in ustvariti. Ne ozirajmo se na čedalje več
omejitev, ki nam jih postavljajo. Majhen človek
vedno najde rešitev za boljši jutri. Povejmo
kakšno lepo besedo o sebi, sporočimo svetu,
da smo najboljši. Korak za korakom in zmaga
bo naša. In takrat bomo rekli: Zmagali smo
sami, nihče si ne more vzeti zaslug za to. Naj
bodo spremembe naše vodilo.
						
		
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide avgusta 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
18. 6. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

KS BLANCA
obeležuje krajevni praznik

Obeležitev bo
v soboto, 7.7., ob 18. uri,
na dvorišču pred Kulturnim domom na Blanci.
Vsem krajanom čestitke ob prazniku,
Franc Pavlin
predsednik sveta KS Blanca
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Osrednje poselitveno jedro
občine skozi oko študentov

Srečanja so se udeležili
številni sevniški in posavski gospodarstveniki.

Osrednji gost, minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo mag. Radovan Žerjav, je v nadaljevanju
srečanja predstavil smernice vladnega Paketa
ukrepov za spodbujanje gospodarstva, izpostavil
pa tudi potrebe po spremembah delovno-pravne
zakonodaje, administrativnih razbremenitvah
in poenostavitvah postopkov, tudi na področju
sprejemanja prostorskih aktov. V zadnjem delu
srečanja, ki je bil namenjen razpravi, je minister
odgovoril na aktualna vprašanja, s katerimi se
posavski gospodarstveniki srečujejo pri svojem
delu.

Srečanje gospodarstvenikov
in odprtje v podjetju Siliko
Občina Sevnica je v sodelovanju s Svetom regije
Posavje v začetku junija organizirala srečanje
gospodarstvenikov z območja šestih občin,
povezanih v posavsko razvojno regijo. Srečanja
se je kot osrednji gost udeležil minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan
Žerjav. Gospodarstvenikom iz občin Sevnica,
Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče
in Bistrica ob Sotli so bili uvodoma predstavljeni
aktualni
statistični
kazalniki
posavskega
gospodarstva. Iz njih je razvidna raznolika
porazdelitev dejavnosti tako družb kot samostojnih
podjetnikov po posameznih občinah, zaradi
upoštevanja rezultatov zelo močnih in uspešnih
energetskih posavskih družb s sedežem v krški
občini pa so podatki precej ugodnejši, kot bi bili
brez upoštevanja njihovega deleža.

Srečanju gospodarstvenikov je sledilo odprtje
nove proizvodne hale podjetja Siliko d.o.o. na
Radni pri Boštanju. Podjetje s sedežem v Brezju
pri Dobrovi, čigar poslovni obrat na Radni uspešno
deluje od leta 2003, bo nove prostore namenilo
predvsem za proizvodnjo tekočega silikona kot
novega segmenta, ki ga razvijajo zadnja leta. Nova
pridobitev bo poleg širitve proizvodnje prinesla
tudi nova delovna mesta.

V začetku junija je na Gradu Sevnica potekala
predstavitev rezultatov urbanistično-planerske
delavnice, ki je oktobra lani v izvedbi Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo (oddelka za geodezijo)
ter Fakultete za arhitekturo potekala na območju
Sevnice in Boštanja, osrednjega poselitvenega
jedra sevniške občine. Pod mentorskim vodstvom
dr. Alme Zavodnik Lamovšek, mag. Mojce Foški,
asist. Gašperja Mraka, dr. Alenke Fikfak in dr.
Anke Lisec so študentje obravnavali različna
prostorska vprašanja, kot so prometni dostop do
mesta Sevnica, razpoložljive površine za nadaljnji
razvoj, ureditev površin ob reki Savi in prostorske
možnosti ureditve industrijske cone v Sevnici.

Predstavitev rezultatov v dvorani Alberta Felicijana.

Po sami izvedbi urbanistično-planerske delavnice
v mesecu oktobru s terensko obravnavo in analizo
stanja so študentje pod vodstvom mentorjev na
fakultetah pripravljali idejne koncepte, rešitve
in predloge, ki so jih skupaj z izdelanimi plakati
o predlaganih rešitvah in posebej v ta namen
pripravljeno publikacijo predstavili na Gradu
Sevnica. Urbanistično-planersko delavnico je od
samega pričetka idejnega snovanja pa do njene
dejanske izvedbe ter predstavitve rezultatov
omogočila in podpirala Občina Sevnica z namenom
pridobitve novih idej in pogledov na nadaljnje
oblikovanje razvoja prostora.

S prerezom traku sta proizvodno halo namenu
predala direktor podjetja Siliko d.o.o. Janez
Koprivec in minister mag. Radovan Žerjav, odprtje
pa sta popestrila pevski zbor Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica in mlajša kadetska skupina
radeških mažoretk. Dogodka se je poleg zaposlenih
v podjetju Siliko, predstavnikov številnih posavskih
podjetij, lokalnih skupnosti in regijskih institucij Študentje so pri svojem delu prišli do številnih
udeležil tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc uporabnih ugotovitev. Kot med drugim ugotavljajo,
je v ožjem mestnem predelu potrebno revitalizirati
Bogovič.
posamezna področja, iskati še razpoložljive
površine ter jih z dopolnitvami in zaokrožitvami
gradnje še bolj zgoščevati, ne pa segati izven
mestnega območja in tako posegati po kmetijskih
zemljiščih. Mestno jedro Sevnice je potrebno
oblikovati v podobo, ki bo bolj prepoznavna tudi v
širšem prostoru, z novimi programi pa obogatiti
mesto in vanj vnesti nove kakovosti in programske
nadgradnje. Po njihovem mnenju ima obstoječa
industrija, ki ima močno prepoznavnost in
tradicijo, zadostne možnosti za nadaljnji razvoj na
obstoječih površinah, zato njena selitev na druga
območja ni smiselna.
Utrinek z odprtja v podjetju Siliko d.o.o.

Omizje srečanja gospodarstvenikov.

Vsebinske predstavitve so bile podane s
strani predsednika Sveta regije Posavje Ivana
Molana, župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka
in predsednika upravnega odbora Območne
gospodarske zbornice Posavje Martina Novšaka,
ki so med drugim izpostavili potrebo po dokončanju
pomembnih državnih projektov: gradnjo tretje
razvojne osi, dokončanje verige hidroelektrarn
na Spodnji Savi, v luči novih razvojnih priložnosti
posavske energetike pa tudi gradnjo drugega
bloka krške nuklearne elektrarne. Med izzivi za
gospodarski razvoj Posavja so bili izpostavljeni še
nadaljnji razvoj logističnih povezav in poslovnih con,
negovanje panog s področja kmetijstva in turizma
ter drugih dejavnosti, ki jih je zaradi naravnih
danosti Posavja še mogoče razviti in izboljšati.
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Ena od predlaganih rešitev
za mestno jedro v obliki makete.

Slavnostni trak sta prerezala
minister mag. Radovan Žerjav in
direktor podjetja Siliko d.o.o. Janez Koprivec.

Medtem ko so se študentje geodezije v svojem
raziskovanju osredotočili na analizo obstoječih
prostorskih ureditev in razvoj podobe celovitega
obravnavanega območja z vidika več scenarijev,
pa so študentje arhitekture pripravili predloge
ureditev za posamezna območja osrednjega
poselitvenega jedra. Tako so pripravili zanimive
idejne rešitve nove vstopne točke v mesto
Sevnica ob reki Savi, idejo prenovitve novega dela
sevniškega mestnega jedra ob železniški postaji,
pa tudi predlog oblikovanja sevniške poslovne
cone. Publikacijo, kjer so dostopne ugotovitve
in predlogi urbanistično-planerske delavnice,
objavljamo na spletni strani Občine Sevnica.

Občinske strani

Praznovanje
krajevne skupnosti Tržišče

Študentje z mentorji in županom v grajskem atriju.

Predstavitev so glasbeno obogatili nastopi
Vokalnega kvinteta Boštanjski prijatelji ter violistke
Gaje Nepužlan ob klavirski spremljavi Saše Božič
in pianistke Maje Trebše iz Glasbene šole Sevnica.
Zbrani so svoja mnenja in ideje strnili še ob ogledu
razstave v grajskem atriju, kjer so za domače
dobrote poskrbele članice Aktiva kmečkih žena
Sevnica. Razstava je do konca avgusta na ogled v
dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica.

Na Drožanjski cesti naprodaj
še šest gradbenih parcel
Občina Sevnica nadaljuje s prodajo parcel za
individualno stanovanjsko gradnjo na območju
Drožanjske ceste v Sevnici. Na prodaj je še šest
parcel, 16 od skupaj 22 parcel pa je že prodanih.
Parcele so velike od 778 do 898 m2 in so
komunalno opremljene z naslednjo infrastrukturo:
dvopasovnimi cestami z opornimi zidovi, robniki in
pločniki, vodovodom, ločeno meteorno in fekalno
kanalizacijo, telekomunikacijskimi vodi, javno
razsvetljavo, plinovodom in električnimi vodi.

Zainteresirani investitorji morajo pred pričetkom
gradnje odkupiti potrebne gradbene parcele
in pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo
objektov. Investitorji so Občini Sevnica pred
izdajo gradbenega dovoljenja dolžni plačati tudi
Svoj krajevni praznik je z več prireditvami v
komunalni prispevek.
mesecu maju obeležila Krajevna skupnosti
Tržišče, osrednja prireditev z bogatim kulturnim
programom pa je v tamkajšnji kulturni dvorani
potekala 25. maja. Ob tej priložnosti so bila
podeljena priznanja krajanom in društvom, ki
pomembno soustvarjajo družbeno življenje in
utrip krajevne skupnosti. Prejemniki priznanj med
domačimi društvi kot zahvalo za vso opravljeno
delo so postali Društvo vinogradnikov Malkovec, ki
letos praznuje štiri desetletja delovanja, Društvo
upokojencev Tržišče, ki deluje že šest desetletij,
ter Turistično društvo Tržišče ob praznovanju
prvega desetletja delovanja. Priznanja so prejele
Vizualizacija načrtovanih ureditev.
tudi Saša Kralj za širitev kulture v Tržišču na
Povzetek za javnost iz veljavnega OPPN s splošnimi področju vodenja prireditev in pisanja scenarijev,
podatki je objavljen na spletni strani Občine Vera Dragan za kulturno dejavnost na področju
Sevnica. Zainteresirani investitorji lahko za več oblikovanja kulturnih prireditev ter Alenka Knez za
informacij pokličete na (07) 81 61 236 (Dušan pomemben prispevek pri prireditvah in sodelovanje
Markošek, občinski urbanist) oziroma se osebno z različnimi domačimi društvi.
zglasite na Občini Sevnica, v pisarni št. 121, v času
uradnih ur.

Župan gostil najuspešnejše
učenke in učence

Župan Srečko Ocvirk je v mesecu juniju na Gradu
Sevnica tradicionalno sprejel najuspešnejše
učenke in učence vseh sedmih osnovnih šol
Nagrajenci s predsednikom Janezom Virantom
sevniške občine (OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ
in županom Srečkom Ocvirkom.
Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava Kladnika
Cena zemljišča brez 20-odstotnega DDV znaša Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče) V svojem slavnostnem nagovoru je predsednik
16,45 evrov/m2. Parcele se prodajajo s sklenitvijo ter Glasbene šole Sevnica.
sveta Krajevne skupnosti Tržišče Janez Virant
neposredne pogodbe z zainteresiranim kupcem.
predstavil delo sveta krajevne skupnosti v minulem
Letalski posnetki parcel so objavljeni na spletni
letu ter izpostavil tudi projekte, ki jih na območju
strani Občine Sevnica.
skupnosti izvajata občina in krajevna skupnost,
Za vse informacije lahko pokličete na (07) 81 61
med katerimi sta trenutno najbolj aktualna
269 (Roman Strlekar, višji svetovalec za pravne
nadaljevanje gradnje pločnikov čez Tržišče in
zadeve) oziroma se osebno zglasite na Občini
gradnja optičnega omrežja. Zbrane je nagovoril
Sevnica, v pisarni št. 214, v času uradnih ur.
in v družbi predsednika krajevne skupnosti
nagrajencem priznanja izročil župan Občine
Sevnica Srečko Ocvirk, ki je izrazil zadovoljstvo
nad dobrim sodelovanjem s krajevno skupnostjo,
česar odraz je tudi uspešno izvajanje projektov.

Z nastopom so sprejem popestrili učenci OŠ Boštanj.
(Foto: Ljubo Motore)
Pogled na naselje Drožanjska cesta.

Pozidava kareja med
Planinsko cesto in
Kozjansko ulico
V Uradnem listu RS je bil 20. aprila letos objavljen
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) za pozidavo kareja med Planinsko
cesto in Kozjansko ulico v Sevnici. OPPN
obravnava del naselja Šmarje v mestu Sevnica, ki
na severozahodni strani meji s Kozjansko ulico, na
vzhodni strani s Planinsko cesto, na južni strani pa
z dovozom k obstoječi stanovanjski pozidavi.
OPPN omogoča gradnjo večstanovanjskega
objekta z največ 11 stanovanjskimi enotami
etažnosti K+P+M (klet+pritličje+mansarda) s
pripadajočo prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo ter gradnjo pritličnega garažnega
objekta z 12 enojnimi garažami. Površina območja
prostorske ureditve znaša okrog 5.500 m2. Del
zemljišč je v zasebni lasti, del pa v lasti Občine
Sevnica.

Pohvalo in knjižno darilo, Enciklopedijo evropske
narave, je prejelo 36 osnovnošolcev, od tega
pet učencev glasbene šole. Prireditev, ki je
potekala v poročni dvorani sevniškega gradu,
so z zanimivim pevsko in igralsko obarvanim
kulturnim programom obogatili učenci Osnovne
šole Boštanj pod mentorskim vodstvom Zdenke
Kozinc. Najuspešnejše učence letošnje generacije

V programu so nastopili tudi učenci OŠ Tržišče.

Osrednje praznovanje so popestrili nastopi
učencev Osnovne šole Tržišče, šolskega ansambla
Novi Dolenjci, mešanega pevskega zbora
Turističnega društva Tržišče, Ljudskih pevk s Telč,
komornega pihalnega sestava šentrupertske
godbe in Mladih žurerk. Program je povezovala
Romana Mislaj.

Skupinska fotografija učencev
z županom Srečkom Ocvirkom. (Foto: Ljubo Motore)

www.obcina-sevnica.si

v sevniški občini sta nagovorila župan Srečko
Ocvirk in predsednica aktiva ravnateljev Marija
Brce, ki sta jim med drugim zaželela uspešnega
šolanja tudi v nadaljevanju.

Gradivo in fotografije
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
Julij 12
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Oglasi

Prej

Hvala vsem, ki ste se prijavile na stilsko
preobrazbo, teh pa je bilo
nepricakovano veliko, posebej se
zahvaljujemo ge. Jožici Kozole, ki je kot
izbranka sodelovala v preobrazbi in je s
svojo energijo in prisrcnim nastopom
navdušila vse obiskovalce.
Da je dogodek uspel, se zahvaljujemo
za drzno spremembo priceske, ki jo je
oblikovala ga. Polona Kozinc v
frizerskem studiu Frizeraj Sevnica,
ter gdè. Nataši Pinoza za profesionalno
licenje s kozmetiko kryolan.
Seveda pa ne bi bilo uspeha brez
izbranih oblacil iz ponudbe trgovine
Bliss in pod strokovnim nasvetom naših
prikupnih prodajalk Branke in Mirjane,
ki so vam na voljo

vsak dan od 8. do 19. ure,
ob sobotah pa do 13. ure
in vam bodo z veseljem pomagale pri
nakupu.
Nekaj idejnih kombinacij za otroke,
ženske in moške, vam ponujamo v
nadaljevanju, vec pa najdete v trgovini

Bliss Sevnica,
Trg Svobode 2,
Sevnica
07/81-63-364
Vse artikle lahko v trgovini nakupujete
že z visokimi predsezonskimi popusti.
Naroèena objava
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Potem

Oglasi

DODATKI

MOŠKA

ŽENSKA

FANTOVSKA

DEKLIŠKA

IDEJNE KOMBINACIJE

PRIDITE IN SI OGLEJTE NAŠO PESTRO PONUDBO.
Naroèena objava
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2. pohod Krekove konjenice
po mejah sevniške občine

Fotoreportaža
Karneval 2012

Turobno jutro 1. junija ni skazilo razpoloženja
konjenikov, ki so se po blagoslovu domačega
župnika letos že drugič podali na tridnevni pohod
konjenikov po mejah občine Sevnica.
Prvi dan so prejezdili najdaljšo pot. Pot jih je vodila
iz Šentjanža do Vinskega dvorca Deu na Malkovcu,
ribnika pri Zavratcu, Mlakarjevih v Roviščah in do
Blance, kjer so prenočili. Drugi dan so nadaljevali
pot mimo kmetije Božičevih, gostišča Močivnik
na Okroglicah, tretji dan po zajtrku so se poslovili
od gostiteljev Močivnikov in se spustili v dolino.
Kolona konjenikov je kar oživela, saj so se bližali
cilju. Sonce jih je spremljalo skozi Novigrad, Brunk,
Leskovec, Kladje in Kal nazaj do Šentjanža.
Z močnim aplavzom so naše konjenike pričakali
njihovi domači, prijatelji in krajani. Ob razpustu
konjenice se je stotnik Franci zahvalil vsem
konjenikom za vzorno vedenje in po nagovoru
župana smo nazdravili srečni vrnitvi.

Foto: Judith Zgonec

Namig za premik
Sprehod do najdebelejše bukve
v Posavju pod vasjo Dolnje Impolje

Krekova konjenica se iskreno zahvaljuje vsem
gostiteljem na poti, konjenikom iz sosednjih
konjenic in vsem, ki so kakor koli pomagali.

Hojo začnete ob ribniku Lokve pod Zavratcem,
Brigita Blas
ker lahko parkirate pri Ribiškem domu. Zahodno
od parkirišča vodi v gozd makadamska cesta
proti Impoljam. Po njej hodite nekaj deset metrov
in na prvem križišču zavijte levo po dobro utrjeni
gozdni cesti, ki pelje po prijetni hladni dolinici
potočka Javorje. Vaša pot ga kmalu prečka, vi pa
nadaljujete po desni strani potoka ob zanimivih V petek, 15. junija, smo slovenski čebelarji
jasah in manjših košeninah na desni strani do organizirali dan odprtih vrat v čebelarskih domovih
potoka. Cesta vodi mimo nekdanjega peskokopa, in čebelnjakih.
od katerega je na desno proti severu že lep pogled
na gozdno pobočje, na katerem izstopa veličastna
krošnja bukev. Tam je vaš cilj. Nadaljujete po cesti
strogo desno v ostrejši ovinek tako, da pridete do
potočka, ki ga prečkate in takoj zavijete desno po
stezi ob počitniškem poslopju v gozd. Po dobrih sto
korakih greste po stezi strmo navzgor, v sredini
pobočja med mlado podrastjo raste Ruparjeva
bukev, ob kateri je postavljena opisna tabla z več
informacijami o velikosti, pomembnosti in tudi
drugi mogoči dostopni poti, po kateri se lahko tudi
vrnete na izhodišče.

Dan odprtih vrat
v čebelarskih domovih

V Sevniškem čebelarskem domu na grajskem
hribu sta se še posebej potrudila čebelarja Miha
Metelko iz Studenca in njegovo dekle Sara Stopar.
Pripravila sta pestro pokušino medu čebelarjev
z raznih območij sevniške občine in preostalih
pridelkov in izdelkov iz medov. Obiskovalcev ni
bilo veliko, ni pa jim bilo žal obiska, saj so si poleg
pokušine ogledali še življenje čebel in predstavitev
točenja medu, žaičenja satnih okvirjev in vtapljanja
satnih osnov. Ogledali so si lahko tudi na novo
prenovljen in naseljen društveni čebelnjak s
poslikanimi panji, delo učencev Osnovne šole
Boštanj pod vodstvom Nene Bedek.
Pot ni zahtevna, priporočljiva je ustrezna obutev Naj omenim, da je Miha Metelko od letos tudi
za hojo po razgibanem terenu. V obe smeri boste posavski predstavnik v upravnem odboru
porabili približno 40 minut. Več informaciji o poti Čebelarske zveze Slovenije in novi skrbnik
društvenega čebelnjaka.
lahko dobite v TIP Sevnica (07/81 65 462).
Foto: Ljubo Motore
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Janez Levstik

Turizem, TZOS

Razstava
Razglednice naših krajev
Ob 10-letnici delovanja Turističnega društva
Tržišče in v počastitev krajevnega praznika smo
v gasilskem domu v Tržišču pripravili razstavo
Razglednice naših krajev. K sodelovanju smo
povabili krajane, ki so vsak po svoje predstavili
svoj kraj – s fotografijami, različnimi značilnimi
predmeti ali pisnimi izdelki, ki so opisovali zgodovino
kraja, lego, posebnosti, naravne znamenitosti,
geografske in demografske podatke, dogajanje v
kraju, šege in navade. V posebnem prostoru so
se na razstavi predstavili ponudniki gostinskih
storitev v KS Tržišče.
Poleg Tržišča, ki je krajevno središče, sestavlja
KS Tržišče še 20 strnjenih naselij. Veliko krajev se
lahko pohvali z vinskimi goricami: Malkovec, Pavla
vas, Trščina, Jeperjek, Otavnik, Telče, Telčice in
Zgornje Vodale. Zelo dober cviček pridelajo tudi
na Vrhku, tam pa so še bolj ponosni na azalejo.
Bogastvo sadnega drevja je značilno za Krsinji
Vrh, Drušče in Telče, kjer je bilo v preteklosti veliko
sušilnic sadja, katerih makete smo občudovali na
razstavi.

Urejanje novih prostorov
Turistične pisarne in
Turistične agencije Doživljaj
v novem delu Sevnice

4. Javni poziv za nabor
projektov, upravičenih do
nepovratnih sredstev Leader –
NIP 2012

Z namenom
racionalizacije stroškov in
približevanje turističnih informaciji Občanom smo
iskali možnost prostora za ta namen nekje na
prehodni točki v Sevnici. Ob sprostitvi prostorov
bivše knjižnice so prišle ideje, da se ob prostorih
Mladinskega centra uredi še prostor za turistično

Lokalna akcijska skupina (LAS) Posavje je
18.5.2012 objavila 4. Javni poziv za nabor
projektov, ki bodo upravičeni do nepovratnih
evropskih sredstev programa LEADER. Rok
za oddajo predlogov projektov je podaljšan na
27.7.2012. Projekti morajo upoštevati načela
LEADER in morajo prispevati k uresničevanju
razvojne vizije, strateških ciljev, programov in
ukrepov Lokalne razvojne strategije 2007-2013
za območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice,
Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
Finančno bodo podprti predvsem projekti, ki
sledijo naslednjim ciljem:
• Povečati zaposlitvene možnosti na podeželju,
• Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in
storitvam,
• Vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano.
Višina sofinanciranja projektov upravičenih
stroškov projekta znaša do vključno 85 %
upravičenih stroškov projekta, znesek podpore pa
znaša do vključno 70.000 EUR.
Razpisna dokumentacija je objavljena na www.lasposavje.si/page.php?page_id=3. Za informacije je
kontaktna oseba Tatjana Ibračević, vodja TP LAS
Posavje (07 488 10 48, 040 592 197, www.lasposavje.si). Za informacije in možnosti sodelovanja
v obliki aktivnega partnerstva pa smo vam na voljo
tudi na KŠTM Sevnica (Matej Imperl, 07 81-61070, matej.imperl@kstm.si).

pisarno.
V novih prostorih že aktivno tečejo ureditvena
dela in prilagajanje prostora turistični dejavnosti.
Zaključna dela in selitev v nove prostore
načrtujemo v začetku avgusta vso našo ponudbo
lahko da takrat koristite na sedanji lokaciji, potem
pa lepo vabljeni v nove prostore, ker se bomo
potrudili za pestro ponudbo.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Tradicionalna 26. Šinjekadija
V večnamenskem domu na Logu je potekalo 26.
ocenjevanje šinjkov, za njim pa je bila večerna
družabna prireditev z ansamblom Potep, na kateri
so razglasili rezultate.
Petčlanska komisija, v kateri so delovali Ivo Brce,
Janez Lisec, Roman Marušič, Franci Simončič

Kraji Pijavice, Slančji Vrh, Tržišče in Škovec, ki
so prejeli priznanja za urejenost in gostoljubnost
v tekmovanju Moja dežela, lepa in gostoljubna,
so predstavili delovne akcije, s katerimi so
oblikovali podobo svojega kraja. Naše kraje
krasijo neokrnjena narava, vodno bogastvo,
ohranjena etnološka dediščina, predvsem številni
kozolci ter skrbno obdelana polja, kar so v svojih
predstavitvah poudarili krajani Polja, Spodnjih
in Zgornjih Mladetič, krajani Spodnjih Vodal in
Skrovnika pa so temu dodali bogastvo, ki ga v kraj
prinašajo otroci – »sončki« in »kobacaji«, kot so jih
poimenovali. V KS Tržišče so tudi številne cerkve,
med najstarejše v Mirnski dolini spada cerkev
svetega Jurija na Šentjurskem hribu, s katero se
ponašajo prebivalci Kaplje vasi.
Upamo, da smo z razstavo za hip ustavili čas in
se ozrli okrog sebe, koliko lepega nas obdaja, se
srečali z ljudmi, ki živijo v naši bližini, spoznali njihovo
znanje in sposobnosti. Na razstavi je nastalo veliko
zamisli, kar bo predstavljeno v prihodnjih letih. Ob
tako dobrem sodelovanju krajanov jih ne bo težko
uresničiti. Iskrena hvala vsem.

Alenka Knez In Irena Lindič,
Turistično društvo Tržišče

dozivljaj@kstm.si

in Franci Žnidaršič, je ocenila 27 vzorcev. Člani
komisije so bili pri ocenjevanju pozorni na zunanji
videz in trdoto, vonj, barvo prereza in sestavo
vabljive mesnine ter na okus. Vsak ocenjevalec je
na posebnem ocenjevalnem listu točkoval vsako
kategorijo posebej in na koncu točke seštel. Ime
letošnjega najboljšega izdelovalca domačega
šinjka so razglasili na večerni družabni prireditvi,
popestril pa jo je vaški glasbenik Primož Lisec
s frajtonarico. Obiskovalke in obiskovalce je
pozdravila tudi letošnja cvičkova princesa Tjaša
Metelko s Hudega Brezja.
Letošnji najboljši izdelovalec šinjka je postal Branko
Knez z Loga, drugo mesto je osvojila Ines Blatnik z
Loga, tretje pa Matej Novšak z Loga. Zmagovalna
trojica je bila nad večerno razglasitvijo rezultatov
presenečena, še najbolj pa zmagovalec Branko
Knez, ki takšnega razpleta ni pričakoval. Vidno
presenečen je dejal: »To je domače delo in je bilo
vanj vloženega veliko truda. Šinjek je nastajal po
starem domačem receptu.« Vsi izdelovalci lepo
dišečih šinjkov so za četrto mesto prejeli leseno
»dilco«.

Brane Knez,

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Koncert in razstava na Brunku
V srednjeveški cerkvi sv. Treh kraljev na Brunku,
ki kar kliče po obnovi, se je 3. junija po končani
maši razlegala ljudska pesem iz grl ljudskih
pevcev. Povabilu Kulturno-umetniškega društva
Budna vas, ki je bilo organizator te prireditve, so
se odzvali pevci skupin: Ljudske pevke Solzice iz

KUD Budna vas, Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču,
Pevska skupina Folklornega društva Brusači
Radeče, Štefanjski fantje iz KUD Svetega Štefana
in Ljudski pevci Žejno iz KUD Antona Kreča Čatež
ob Savi. Program je povezovala profesorica
Andreja Tomažin. Vse nastopajoče na koncertu
in umetnico Eleno Sigmund, ki je v kapeli poleg
cerkve postavila na ogled svoja slikarska dela
iz cikla Utrip Slovenskih mest, ter obiskovalce
sta pozdravila županja občine Radeče Rafaela
Pintarič in župan sevniške občine Srečko Ocvirk.
Po končanem koncertu in ogledu razstave smo
se zadržali na prijetnem klepetu in druženju na
Skoporčevem travniku poleg cerkve. Spet smo se
imeli na Brunku zelo lepo, za kar se zahvaljujemo
vsem, ki so pomagali pri organizaciji te prireditve
ter vsem obiskovalcem.

Magda Sigmund, predsednica
Kulturno-umetniško društvo Budna vas
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Srečanje pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž
občine Sevnica 2012
»Skupaj se znajdemo mi«

Koncert na Blanci
Vse ljubitelje petja je pesem združila na letni pevski
reviji Koncert pomladnosti na zadnje majsko
popoldne v KD Blanca.

Naš organist in pevovodja Gorazd Kermc obiskuje
Konservatorij za glasbo Jurij Slatkonja v Novem
mestu, kjer mora ob zaključku šolanja med drugim
izvesti tudi diplomski koncert, v okviru katerega
sta sledili še dve ponovitvi diplomskega koncerta.

Kadar govorimo o slovenskem pevskem izročilu,
radi rečemo, da ima vsaka vas svoj glas. In prav ta
pregovor se je potrdil tudi na letošnjem Srečanju
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž občine
Sevnica Skupaj se znajdemo mi. Na srečanju se je
predstavilo 10 skupin pevcev ljudskih pesmi in ena

godcev ljudskih viž. Prijeten večer so soustvarili:
Ljudske pevke s Telč, Ljudski pevci, pevke in godci
Folklorne skupine DU Razbor, skupina Florjan,
veterani PGD Sevnica, Ljudski pevci Prijatelji
DU Sevnica, Pevska skupina Rosa iz Zabukovja,
Ljudski pevci Blanca, Ljudski pevci z Vrhka pri
Tržišču, Ljudske pevke Razbor in Fantje s Preske.
Prireditev je bila v dvorani gasilskega doma na
Telčah 8. junija, za prijetno vzdušje in prigrizek
nastopajočih pa so poskrbele domačinke, Ljudske
pevke s Telč.
Srečanje je strokovno spremljala Katarina
Šetinc, violinistka, pevka in poznavalka ljudskega
glasbenega izročila na Slovenskem. Prišla sta tudi
podžupana Janez Kukec in Jožef Žnidarič.
Zaradi velikega števila prijav na srečanje se
bodo štiri skupine; Ljudski pevci Boštanj, Pevska
skupina Lokvanj iz Krmelja, Ljudske pevke Solzice
iz Budne vasi ter Pevska skupina Azalea iz
Boštanja priključile srečanju pevcev ljudskih pesmi
v Trebnjem.
						
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Slikarji in fotografi na
Likovni koloniji Krmelj 2012
Organizatorji Likovne kolonije Krmelj 2012 z
veseljem ugotavljamo, da je druženje ljubiteljskih
slikarjev ob ustvarjanju risb, slik in fotografij
zanimiva oblika sodelovanja. Kolonije se je
udeležilo 24 ljubiteljev te zvrsti umetnosti. Letos
smo ustvarjanje razširili na delo s fotografskim

Foto: Judith Zgonec

objektivom. Kolonija je potekala 25. in 26. maja
v domu PGD Krmelj, v OŠ Krmelj in na terenu.
Nastale so podobe Krmelja in okolice, kot ju vidijo
udeleženci, ki so tudi letos prišli od blizu in daleč.
Nastale izdelke bomo razstavili septembra ob
prazniku naše krajevne skupnosti.

Ana Hočevar
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Diplomski koncert Gorazda
Kermca v sodelovanju s
cerkvenim MePZ Tržišče

Pod taktirko zborovodkinje Jelke Gregorčič Pintar,
učiteljice glasbene vzgoje na OŠ Blanca in OŠ
Mokronog, se je predstavilo pet različnih pevskih
sestavov: štirje šolski zborčki obeh šol, predstavili
pa so se tudi pevci med zaposlenimi na OŠ Blanca
z imenom UPS.
Tako smo lahko slišali vrsto raznovrstnih pesmi,
od otroških, ljudskih, filmskih, tujejezičnih do
slovenskih zimzelenih melodij. Za še pestrejši
program sta poskrbeli Anja Dvoršak in Nuša
Mešiček s »šestdesetletno« večno zeleno Zemlja
pleše, navdušila pa je tudi Patricija Županc s
pesmijo Mamici za rojstni dan, s katero si je na
1. slovenski glasbeni olimpijadi in pripela srebrno
plaketo.
Ravnateljici obeh sodelujočih šol, Ana Mešiček in
Zvonimira Kostrevc, sta pevkam za devetletno
sodelovanje v šolskih pevskih zborih podelili zlate
pevske značke, v glasbenem popoldnevu pa se
nam je pridružil podžupan Občine Sevnica, gospod
Jožef Žnidarič.
V veselem razpoloženju smo prireditev vsi pevci
zaokrožili s Kekčevo pesmijo, prav na koncu pa
»zaigrali« Našo muziko policijskega orkestra in
tako obeležili letošnje glasbeno leto skladatelja
Bojana Adamiča ob stoletnici njegovega rojstva.
Skozi mladost in pomlad sta nas z veznim tekstom
vodila sedmošolca Marijana Iglič in Primož
Simončič, za čudovito sceno je poskrbel učitelj
Uroš Brezovšek, glasbeno spremljavo pa sta nam
podarila Saša Božič in Martin Marko.

Nina Grabenše-Kadilnik

Eden izmed njih je bil v soboto, 9. junija, v župnijski
cerkvi v Tržišču. Pevci smo se pod vodstvom
Gorazda kar nekaj mesecev intenzivno pripravljali
na diplomski zagovor in koncerte, zato smo jih že
težko pričakovali. Še posebej smo bili veseli, da
smo se lahko predstavili v našem domačem kraju,
saj smo na vajah vložili res veliko truda in energije,
seveda pa tudi časa, ko smo bili odsotni od doma.
Uvodne besede je zbranim namenil domači župnik,
g. Jože Kohek, za kar se mu iskreno zahvaljujemo,
prav tako za vse lepe besede, ki nam jih je namenil.
Vreme nam sicer ni bilo ravno naklonjeno in je
zunaj divjala nevihta. Verjetno boste pomislili, kaj
imata skupnega nevihta zunaj in koncert v cerkvi?
V zadnjem delu koncerta je zaradi nevihte zunaj
zmanjkalo elektrike, zato je ostal v temi ves kraj
Tržišče in seveda tudi cerkev. A pevci, gostje in
poslušalci se nismo pustili zmotiti, zato smo zadnji
del koncerta - kot pravi profesionalci - odpeli kar
v temi. Tudi zahvalni govor podžupana, g. Janeza
Kukca, je potekal v temi. In če že nismo videli, smo
slišali toliko bolje, zato se tudi g. Kukcu zahvaljujemo
za lepe in vzpodbudne besede. Seveda pa iskrena
hvala tudi Aktivu kmečkih žena iz Tržišča, ki so za
vse prisotne na koncertu pripravile pogostitev.
Kar te ne potare, te naredi močnejšega, pravijo.
In pevce cerkvenega MePZ Tržišče je diplomska
izkušnja prav gotovo naredila močnejše in boljše,
za kar se pevci Gorazdu iskreno zahvaljujemo.

Milena Knez

Kultura

Adi Smolar
že skorajda ponarodelih melodijah, ki jih Adi
prepeva že več kot 30 let. Vsaka od njih govori
o pomembnih življenjskih modrostih in navadah.

Fotoreportaža
Sevniško grajsko poletje 2012

Sveži okusi vin občine Sevnica 2012

Več kot 9 let je minilo od zadnjega samostojnega
koncerta priljubljenega kantavtorja Adija Smolarja
v Sevnici. V okviru festivala Sevniško grajsko
poletje 2012 smo ga prvo junijsko soboto ponovno
gostili v Kulturni dvorani Sevnica. Občinstvo v
domala polni dvorani je uživalo ob zimzelenih,

S svojo skromno preprostostjo in prvinskim
humorjem nas je Adi tudi večkrat nasmejal, tako
da ga prisotni na koncu kar niso spustili z odra in
so si tako »priborili« kar trojni »bis«. Adijev koncert
je bila prijetna popestritev pred vročim poletjem,
ki tudi letos ne bo skoparilo z zanimivimi dogodki
na gradu Sevnica in tudi drugod. Več informacij
dobite na www.kstm.si.

Sveži okusi vin občine Sevnica 2012

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Trojni dotik , monodrama Franza Kafke
v izvedbi Damjana Kolovrata

Radogost večer,
45. mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje

Predstavitev rezultatov
urbanističnoplanerskedelavniceSevnica2011/2012

Dobrodelni koncert OPZ Ciciban Sevnica

�1�0�0
�9�5

www.grad-sevnica.com // vljudno vabljeni

Mednarodna
slikarsko-kiparska razstava
�7�5
ART skupine SloTurk

�2�5
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

nedelja, 1. 7.,
ob 14.00

27. kmečki praznik
s predstavitvijo gozdarske mehanizacije in skupino Gadi.

Tržišče na Dolenjskem

Org.: Društvo podeželske mladine Tržišče;
Info.: Mojca Simeonov, 031/745-806, www.
td-trzisce.si; trzisce.dpm@gmail.com

ponedeljek, 2. 7.,
ob 7.00
ponedeljek, 2. 7.,
ob 17.00
torek, 3. 7.,
ob 19.30

Kopališki avtobus kopanje na slovenski obali
Šah odprto prvenstvo veteranov, ciklus 7/12
Vadbe joge po ''Sistemu Joga v vsakdanjem življenju'' na prostem.
V primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih gradu.
Radogost – Stoparjev gost
Gost: slikar – grafik Joža Boltižar, Vrbovec, Hrvaška
Kulturni program: Črt Škodlar. Vstop prost.

Avtobusna postaja OŠ
Sava Kladnika Sevnica

Org.: Turizem Prah Sevnica, OZRK Sevnica,
KŠTM Sevnica; Info.: Toni, 031/643-338

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

Grad Sevnica,
grajski park

Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto; Info.: Anita, 031/375-745

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica; Info.:
051 680 289, gsevnica@gmail.com, www.
grad-sevnica.com

Lisca

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

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica; Info.:
Rok, 051 680 289, gsevnica@gmail.com

zbiranje: Avtobusna
postaja Sevnica
parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: PD Lisca;
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

SUNK
(pri Bazenu Sevnica)

Org.: ŠMRK Društvo K.N.O.F. Sevnica;
Info.: 031/769-429, kontakt@knof.si,
www.knof.si

dvorišče pred Kulturnim
domom Blanca
pri Gasilskem domu PGD
Blanca
pri Gasilskem domu PGD
Breg
Grad Sevnica,
grajski park

Org.: KS Blanca;
Info.: Franc Pavlin

sreda, 4. 7.,
ob 20.00
petek, 6. 7.,
ob 18.00
petek, 6. 7.,
ob 20.00
sobota, 7. 7.,
ob 5.00
sobota, 7. 7.,
ob 8.00
sobota, 7. 7.,
ob 16.00
sobota, 7. 7.,
ob 18.00
sobota, 7. 7.,
ob 20.00
sobota, 7. 7.,
ob 20.00
torek, 10. 7.,
ob 19.30

Prikaz običaja košnje
Sevniško grajsko poletje 2012
Koncert Anje Bukovec in pianista Igorja Vićentića Poletne glasbene pripovedke. Vstopnina: 10 EUR.
Planinski pohod
na Žrd - Kaninsko pogorje
Vsakomesečni sejem
Enodnevna fotografska delavnica: Temnica
Za vse, ki bi želeli spoznati zakonitosti fotografije, delavnico vodi izkušen
fotografski maček. Prijavnina 3 eur.
Proslava ob prazniku KS Blanca
Gasilska vrtna veselica na Blanci
z ansamblom Zdravica
Gasilska veselica na Bregu
z ansamblom DORI
Vadbe joge po ''Sistemu Joga v vsakdanjem življenju'' na prostem.
V primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih gradu.

Org.: KŠTM Sevnica

Org.: PGD Blanca;
Info.: Herman, 031/325-841
Org.: PGD Breg;
Info.: Gregor Horvat, 040/464-487
Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto; Info.: Anita, 031/375-745

sreda, 11. 7.,
ob 17.00

Šah odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 7/12

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

petek, 13. 7.,
ob 21.00

Sevniško grajsko poletje 2012
ROCK koncert: Loud Bargain (Slo) & The CoastGuards (Niz) Vstop prost!

Grad Sevnica,
atrij

Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica; Info.:
Rok, 051 680 289, gsevnica@gmail.com

Lutrovska klet

Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica; Info.:
Rok, 051 680 289, gsevnica@gmail.com

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

Telče

Org.: Kulturno športno društvo Telče;
Info.: Zvonka Mrgole, 041/240-407

učilnica Avtošole Prah
Sevnica, NHM 29, Sevnica
Grad Sevnica,
grajski park
zbiranje: Avtobusna
postaja Sevnica

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

sobota, 14. 7.,
ob 20.00
nedelja, 15. 7.,
ob 9.00
nedelja, 15. 7.,
ob 14.00
ponedeljek, 16. 7.,
ob 16.00
torek, 17. 7.,
ob 19.30
petek, 20. 7.,
ob 5.00
sobota, 21. 7.,
10.00 – 18.00
sobota, 21. 7.,
ob 15.00
sobota, 21. 7.,
ob 20.00
nedelja, 22. 7.,
10.00 – 18.00

Sevniško grajsko poletje 2012
Juan Vasle – koncert argentinskih, brazilskih in slovenskih pesmi.
Vstopnina: 10 EUR (odrasli), 5 EUR (otroci do 14. leta).
Šah odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 7/12
»Telška žetev« srečanje ljudskih pevcev in
»Žetev 2000 zlatih zrn«
Tečaj CPP
Vadbe joge po ''Sistemu Joga v vsakdanjem življenju'' na prostem.
V primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih gradu.
Kopalni izlet
Potrebne prijave.
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Likovna kolonija: Ribe 2012 / Fish 2012

Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto; Info.: Anita, 031/375-745
Org.: Društvo invalidov Sevnica; Info.: Damjan,
041/327-378, 07/81-44-407

Grad Sevnica

Org.: Jerca Šantej, KŠTM Sevnica;
Info.: Jerca, 040/760-870

16. Gasilske igre brez meja 2012

Veliki Cirnik

Org.: PGD Veliki Cirnik;
Info.: 041/ 951 975

Vrtna veselica z bogatim srečelovom.
Igral bo ansambel Toneta Rusa in Fantje iz vseh vetrov.
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Likovna kolonija: Ribe 2012 / Fish 2012

pri Gasilskem domu na
Telčah

Org.: PGD Telče;
Info.: Robert Mlakar

Grad Sevnica

Org.: Jerca Šantej, KŠTM Sevnica;
Info.: Jerca, 040/760-870

ponedeljek, 23. 7.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

Zdravstveni dom Sevnica,
predavalnica

Org.: OZ Rdečega Križa Sevnica;
Info.: OZRK Sevnica, 07/81-65-070,
sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 24. 7.,
10.00 – 18.00

Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Treningi: 10.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

športno rekreativno
območje Orehovo

Org.: RD Sevnica;
Info.: Sandi, 041/211-879

torek, 24. 7.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

Zdravstveni dom Sevnica,
predavalnica

Org.: OZ Rdečega Križa Sevnica;
Info.: OZRK Sevnica, 07/81-65-070,
sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 24. 7.,
ob 19.30
sreda, 25. 7.,
10.00 – 18.00
četrtek, 26. 7.,
10.00 – 13.00
četrtek, 26. 7.,
ob 18.00
petek, 27. 7.,
10.00 – 13.00

Vadbe joge po ''Sistemu Joga v vsakdanjem življenju'' na prostem.
V primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih gradu.
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Treningi: 10.00 – 13.00, 15.00 – 18.00
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Trening
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Slovesnost ob odprtju Svetovnega prvenstva
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Trening
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
8:00 – vstop tekmovalcev v tekmovalna mesta, 8:50 – kontrola vab in hrane,
9:50 – krmljenje,10:00 - začetek tekmovanja,13:00 - konec tekmovanjapričetek tehtanja

Grad Sevnica,
grajski park
športno rekreativno
območje Orehovo
športno rekreativno
območje Orehovo

Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto; Info.: Anita, 031/375-745

Športni dom Sevnica

Org.: RD Sevnica, Občina Sevnica,
KŠTM Sevnica

športno rekreativno
območje Orehovo

Org.: RD Sevnica;
Info.: Sandi, 041/211-879

športno rekreativno
območje Orehovo

Org.: RD Sevnica;
Info.: Sandi, 041/211-879

LC Tržišče – Malkovec

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

sobota, 28. 7.,
8.00 – 13.00
sobota, 28. 7.,
ob 10.00

12

Julij 12

Dirka starih vozil oldtajmerjev za Pokal Malkovca
10.00 – Trening, 13.00 – Dirka, 18.00 - podelitev pokalov

Org.: RD Sevnica;
Info.: Sandi, 041/211-879
Org.: RD Sevnica;
Info.: Sandi, 041/211-879

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

sobota, 28. 7.,
ob 19.00

Gasilska veselica v Tržišču
Igra Kvintet Dori
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
8:00 – vstop tekmovalcev v tekmovalna mesta, 8:50 – kontrola vab in hrane,
9:50 – krmljenje, 10:00 - začetek tekmovanja, 13:00 - konec tekmovanjapričetek tehtanja, 15:30 - uradna razglasitev rezultatov
Svetovno prvenstvo Mladih ribičev Slovenija Radeče – Sevnica
Uradni zaključek prvenstva
Vadbe joge po ''Sistemu Joga v vsakdanjem življenju'' na prostem.
V primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih gradu.

nedelja, 29. 7.,
8.00 – 16.00
nedelja, 29. 7.,
18.00
torek, 31. 7.,
ob 19.30

Kje?

Organizator - informacije

Športni park Tržišče

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

športno rekreativno
območje Orehovo

Org.: RD Sevnica;
Info.: Sandi, 041/211-879

mestni trg v Radečah

Org.: RD Radeče, KTRC Radeče,
Občina Radeče

Grad Sevnica, grajski park

Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto; Info.: Anita, 031/375-745

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 7. na: grajske.novice@kstm.si
Povabilo, da naredite nekaj zase:
1. skupina »ZA ZDRAVJE«
je namenjena izboljšanju kondicije, gibljivosti in splošnega
počutja. Vadba poteka OB PONEDELJKIH od 8.00 do
9.00 v grajskem parku, na bazen se odpravimo, če
udeleženci pokažejo interes in je skupina primerna za
vadbo v vodi.
2.skupina »V VODI JE GIBANJE LAŽJE«
je namenjena vsem, ki že imajo bolečine zaradi hrbtenice,
bolečine v sklepih, okrevajo po poškodbi ali so šibkega
zdravja iz kakšnega drugega vzroka.
Vadba poteka OB TORKIH od 8.00 do 9.00,
kombinirano - v vodi in na kopnem, predvsem pa je
prilagojena problematiki posameznikov in sposobnosti
skupine.
3.skupina »HUJŠAJMO SKUPAJ«
Shujševalne diete in izgubljanje kilogramov nam poleg
dobrih učinkov na naš organizem neizbežno prinesejo
tudi nekaj slabega - splošno oslabelost, odvečno kožo...
Vadba poteka OB SREDAH od 8.00 do 9.00,
kombinirano v grajskem parku in na bazenu,
prilagojena je skupini in posameznikom ter popestrena
z različnimi rekviziti.
4.skupina »ZA ŽENSKE«
Naše telo ima glede na spol specifične fizične in psihične
značilnosti ter potrebe. Skupina »ZA ŽENSKE« je
namenjena posebnostim ženske, ki je zaradi hormonskih
sprememb bolj izpostavljena osteoporozi, popuščanju
mišic medeničnega dna itd.
Vadba poteka OB ČETRTKIH od 8.00 do 9.00 v
grajskem parku.
Vadbe potekajo v mesecu juliju od 8.00 do 9.00.
Prijavite se lahko vsak delavnik do 15.00, v FIZIOTERAPIJI
Nataša Beršnak, Gl. trg 27 ali 07/81 40 843.

BAZEN SEVNICA

RIBE 2012 /FISH 2012
PRIJAVE:
petra.biderman@kstm.si

S seboj prinesite potrebni material za ustvarjanje (podlago, barve, škarje,...).Predvsem pa dobro voljo.

Ribe 2012 bomo postavljali ob cesti, kot odprtje največje ulične razstave,
v TOREK, 24. 7., s pričetkom ob 17.00, izpred ŽELEZNIŠKE POSTAJE SEVNICA.
INFORMACIJE:
Jerca, 040/760-870
Enodnevni plavalni izleti
za osnovnošolsko mladino
Turistična agencija Turizem Toni bo v sodelovanju
s KŠTM Sevnica in Rdečim križem Sevnica
organizirala enodnevne plavalne izlete na
slovensko obalo. Izleti so namenjeni predvsem
osnovnošolcem, ki morda ne bodo imeli možnosti
obiskati katerega od obmorskih letovišč s svojimi
domačimi. Pod budnim očesom spremljevalcev, ki
bodo z njimi ves dan, bo njihovo »čofotanje« v vodi
varno. Poskrbljeno bo tudi za lačne želodčke.

Gobarski teèaj
sobota, 7.7.2012, ob 15h
Hudo Brezje, zidanica Žnidaršiè

Predvideni termin: 2. julij 2012.

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00
torek, sobota:
vodne igre

četrtek:
animacija za otroke

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

Kontakt: T. Žnidaršiè, 041/ 500 968

Cena kart
že od 2,00 € dalje.
Nakup
na blagajni bazena.

041-516-344, www.kstm.si

FITNES STUDIO SEVNICA
Cena na osebo:
28 EUR pri najmanj 30 prijavljenih
22 EUR pri najmanj 40 prijavljenih
Cena vključuje: prevoz z avtobusom, topel
obrok, spremljevalce, DDV.
V primeru večjega zanimanja bodo druženja še
za kakšen dan podaljšali.

Prijave na: turizem.prah@siol.net,
031 643 338.

Poletni delovni čas (1.7. - 31.8.):

ponedeljek, sreda, petek: 9.00 - 11.00
ponedeljek - petek: 19.00 - 22.00
sobota, nedelja: zaprto
Info.: 041/548-011 (Estera)
Julij 12
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Mladina, šolski zvonec

Preživljanje prostega časa
otrok in mladine v občini
V pričakovanju novih prostorov za mlade smo
združili moči, znanje, veščine KŠTM Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje, Zavod K.N.O.F.
in Ozara ter pripravili skupno vsebino na tem
področju za še kakovostnejše in pestrejše
preživljanje prostega časa otrok in mladine. Tako
bodo v prihodnjih mesecih potekale fotografske in
filmske enodnevne delavnice na določeno temo:
Fotografija v naravi, Spoznaj svoj fotoaparat,
Montaža videa, Posnemi svoj kratki video, pa tudi
foto- in videodelavnice. Organizirani bodo tudi
tečaji programa Adobe Photoshop za grafično
oblikovanje in obdelavo slik. Prijavite se lahko na
telefonski številki 07/81 44 119, več informacij
pa vas čaka na www.knof.si.
Avgusta bodo na Lukovcu (13.–17. 8.), v Sevnici
(20.–24. 8.) in Boštanju (27.–31. 8.) potekale
Igre brez meja, otroci pa bodo lahko aktivno
in kakovostno preživljali počitnice v družbi
animatorjev.
Septembra vabimo srednješolce k sodelovanju v
mladinski skupini (tematski pogovori, ogledi filmov,
bovling, izleti in hoja v hribe). Prijave in informacije
vas čakajo na telefonski številki 041/772 245
(Damjan Ganc) ali na www.zaupanje.net. To
številko lahko pokličete tudi, kadar potrebujete
brezplačno učno pomoč ali pomoč pri pripravljanju
na popravne izpite pri predmetu angleški in
nemški jezik. Za spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja nameravamo organizirati tedenske
ustvarjalnice z Društvom Ozara. Nadaljevali bomo
tudi zdravstvena in potopisna predavanja, turnirje,
filmske večere in drugo. Med kopalno sezono
vas vljudno vabimo na brezplačne ustvarjalnice
vsak četrtek, ob 16. uri, pri sevniškem bazenu.
Pridružite se nam na Facebooku Mladinski C
Sevnica. Za vse informacije lahko pokličete 07/816
10 76 (Mojca) ali si ogledate stran www.kstm.si.
Avgusta vas vabimo v nove prostore Mladinskega
centra Sevnica kot obiskovalca, prostovoljca ali
kot partnerja pri delu z mladimi.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Obisk stanovalcev DU Sevnica
v osnovni šoli
Leto 2012 je evropsko leto aktivnega staranja
in medgeneracijskega sodelovanja. Znanje in
izkušnje starejših so lahko mladim v veliko pomoč
in podporo, mladi pa lahko starostnikom s svojim
odnosom in
mladostnim optimizmom dajejo
potrditev in veselje. V Domu upokojencev Sevnica
se tega zavedamo že več kot 30 let. Zato aktivno
sodelujemo s šolami in vrtci v lokalnem okolju.
V maju je bil za stanovalce Doma upokojencev
Sevnica poseben dan. Povabljeni smo bili na obisk v
Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica. V spremstvu
delavcev doma, šolske svetovalne delavke in
učencev prostovoljcev je 19 stanovalcev doma
ponovno »prestopilo« šolski prag. Najstarejša
»učenka« je že dopolnila 98 let. Po pozdravu
ravnateljice je lutkovna skupina predstavila zgodbo
o rački, mladi pevci pa so nam ob spremljavi
harmonike zapeli in zaplesali venček narodnih.
Nato smo si ogledali aktivnosti v razredih pri
prvošolčkih. Ob obujanju spominov na šolo pred
več kot 70. leti smo se nasmejali, pa tudi solze
so se iskrile v očeh. Dve uri druženja sta pregnali
utrujenost in čas je kar prehitro minil. Že kar malo
utrujeni smo se z obljubo po ponovnem snidenju
v mesecu juniju vrnili v dom. Ob vrnitvi v dom je
ena od stanovalk svoje vtise izrazila s preprostimi
besedami : »Hvala za to čudovito pot v šolo – otroci
so naše najboljše zdravilo.«

Cveta Zupan
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Tekmovanje
»Kaj veš o prometu«

Na temo »Likovna pravljica« je v poljubnih slikarskih
tehnikah v grajskem parku iz vsake od osnovnih
šol ustvarjalo po devet učencev, poleg slikarske
pa je potekala tudi fotografska delavnica. Kolonija
je bila izvedena pod strokovnim vodstvom likovne
V organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v pedagoginje Nene Bedek iz Osnovne šole Boštanj
cestnem prometu Občine Sevnica je v maju ter še dveh sevniških ustvarjalcev, Jerce Šantej in
potekalo tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Po tem, Rudija Stoparja.
ko je 36 mladih tekmovalcev opravilo s teoretičnim
preizkusom znanja iz cestno-prometnih predpisov,
so se preizkusili v vožnji s kolesom na poligonu pri
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, kjer je bil v
nadaljevanju tudi start in cilj še tretje preizkušnje,
mestne vožnje. Ta je potekala mimo doma
upokojencev in zdravstvenega doma po Kvedrovi
cesti do rondoja v Šmarju ter nazaj mimo podjetja
Komunala Sevnica skozi Naselje heroja Maroka
proti šoli. Praktični del tekmovanja je potekal
pod budnim očesom ocenjevalne komisije, med
Foto: Ljubo Motore
njimi predstavnikov Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, Občine Sevnica, Policijske Odprtje razstave so pospremili z bogatim
postaje Sevnica in Avtošole Prah Sevnica. Učence glasbeno-literarnim programom v dvorani Alberta
so na tekmovanju spremljali osnovnošolski Felicijana, številčno občinstvo pa so nagovorili in
mentorji.
mladim umetnikom čestitali ravnateljica Osnovne
šole Boštanj Vesna Vidic Jeraj, likovna pedagoginja
na Osnovni šoli Boštanj Nena Bedek, svetovalec
za kulturo na javnem zavodu KŠTM Sevnica
Rok Petančič in podžupan Občine Sevnica Jožef
Žnidarič.

Vir: Občina Sevnica
Trije najbolj uspešni tekmovalci s podžupanom
Jožefom Žnidaričem, predsednikom SPV Janezom
Podlesnikom in koordinatorjem tekmovanja s strani
Občine Sevnica Jurijem Kuharjem.

Zmagovalec tekmovanja je postal Danijel Kuhar iz
Osnovne šole Blanca, drugo mesto je osvojil Jaka
Motore iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
tretje pa Timotej Gruden, učenec Osnovne šole
Krmelj. Skupinsko je bila najuspešnejša Osnovna
šola Blanca, na drugo mesto se je uvrstila
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, tretja pa
je bila Osnovna šola Krmelj. Zmagovalec se
je ob doseženem prvem mestu razveselil tudi
novega kolesa, ki ga je podarila Občina Sevnica, z
doseženim rezultatom pa se je uvrstil na državno
prvenstvo v Mariboru, kjer je v začetku junija
uspešno zastopal sevniško občino.

Brezplačni tečaji
računalništva
Vsi kdaj pa kdaj rabimo malo spodbude, da
začnemo z odkrivanjem nečesa novega, učenjem
novih znanj, pridobivanjem novih spretnosti.
Z namenom večanja dostopnosti programov
vseživljenjskega učenja v SUNKU pričenjamo z
brezplačnimi začetnimi tečaji računalništva, ki
bodo potekali vsak mesec od junija dalje.

Vir: Občina Sevnica

1. otroška likovna kolonija
osnovnih šol sevniške občine
V Stari galeriji sevniškega gradu so v četrtek, 31.
maja, odprli razstavo likovnih del, ustvarjenih na 1.
otroški likovni koloniji osnovnih šol sevniške občine
»Likovne razglednice«, ki jo je organizirala Osnovna
šola Boštanj v sodelovanju s KŠTM Sevnica in
sevniško območno izpostavo javnega sklada za
kulturne dejavnosti.

Foto: Rok Petančič

Zavod KNOF že od leta 2008 izvaja računalniške
in druge multimedijske tečaje v sklopu projekta
Vključi, izobražuj in aktiviraj se, do danes smo
računalniško izobrazili že več kot 200 ljudi,
lansko leto pa smo bili del vseslovenske akcije
računalniškega opismenjevanja Simbioz@, ki bo
potekala tudi to leto, od 15. do 19. oktobra.
Brezplačni uvodni tečaj je naš nov program,
ki poteka 9 ur in je namenjen tistim, ki ste do
sedaj še zbirali pogum. Preko zelo prijaznega
in izkušenega predavatelja, ki se vsakemu od
udeležencev posebej posveti, boste na tečaju
spoznali naslednje sklope: Računalnik ni BavBav,
Pogled v svet, Pošta kot E-Pošta.
Prijave na tečaj sprejemamo preko telefona 07 81
44 119 ali 031 769 429 (Miha). Tečaji potekajo
na našem naslovu, Ob gozdu 11, Sevnica (nasproti
bazena Sevnica), kamor se lahko oglasite tudi po
več informacij o naših programih.
Stopite v korak s časom, navežite nove stike z
drugimi udeleženci in spoznajte, kako lepo se je
učiti z mladimi.

Vir: www.knof.si

Mladina, šolski zvonec

Predstavitev poklica
glasbenik

Državna nagrada
za učenko Anjo iz OŠ Blanca

Odgovornost za boljšo prihodnost danes nosi
posameznik sam. Pri odločitvah o delu, učenju in
življenju pa lahko mladim pomagamo tako starši,
učitelji ter okolje, v katerem živijo in ustvarjajo
svojo prihodnost.
Poklicev, ki jih opravljajo pripadniki Slovenske
vojske, je veliko, zato so tudi poti do njih zelo
različne. Med vsemi poklici je tudi poklic glasbenika,
ki igra v vojaškem orkestru.

Anja Žniderič, učenka 5. razreda iz OŠ Blanca, je
prava pesnica. Tudi za natečaj Naravne in druge
nesreče je napisala pesmico, ki pa je bila izbrana
med najboljše v državi, zato se je Anja skupaj s starši
in učiteljico Matejo udeležila podelitve državnih
nagrad na Igu. Najprej smo si ogledali predstavo

Osmošolce OŠ Sava Kladnika Sevnica je v mesecu
maju obiskalo 5 glasbenikov vojaškega orkestra.
Zaigrali so nam veliko lepih melodij, med drugim
tudi temo iz Pink Panterja in Tom Jerrya. Člani
orkestra pogostoma igrajo tudi na sprejemih
visokih uradnikov in vojaških uslužbencev z visokimi
čini. Predstavili so nam delovni dan poklicnih
glasbenikov. Obisk so zaključili z vedno priljubljeno
narodno zabavno pesmijo Na Golici.
Bilo je lepo, saj smo se na zanimiv način seznanili z
ne ravno vsakdanjim poklicem.

Ana Sladič, 8. d in
mentorica OŠ Sava Kladnika Sevnica

Angleški klub Champs camp
na Razborju
Angleščina je vse bolj nujen in razširjen jezik po
vsem svetu, zato smo se zbrali mladi nadobudneži
na vsakomesečnem angleškem klubu, kjer se
ob pomoči pravih angleških animatorjih učimo
razvijati znanje angleškega jezika. Na klubu se
zabavamo, pojemo, učimo o vsakdanjih stvareh
(prijateljstvo, zaupanje, ljubezen …).

Kot vsako leto poprej smo se tudi letos odzvali
vabilu Aktiva kmečkih žena Tržišče, katerega
članice so nas povabile v njihovo sredino. Po
sladkem prigrizku so nas gospe povabile v prostore
gasilskega doma, kjer smo si ogledali etnološko
predstavo krajev krajevne skupnosti Tržišče.

Učenci tamkajšnje osnovne šole so nas razveselili
s plesnimi nastopi in nam dali priložnost, da se v
katalonskem plesu preizkusimo tudi mi. Ponosni
pa smo, da bomo lahko bili na RTV Slovenija, ki
so med našim obiskom snemali dokumentarno
Foto: Danijel Žniderič
oddajo o zeliščih in o gospe Milici Majcen. Imeli
smo se zelo lepo, zato se Aktivu kmečkih žena
Pikec ježek in Gasilko jež v izvedbi gledališča FRU- najlepše zahvaljujemo za njihovo pogostitev in
FRU. Po predstavi smo se zbrali v dvorani, kjer je sladko presenečenje.
bila podelitev nagrad. Nagrada je bila zelo lepa in
praktična, saj bo Anji nova čelada varovala glavo
Stanka Žnidaršič, OŠ Ane Gale Sevnica
pri vožnji s kolesom. Pot smo nadaljevali po Centru
za usposabljanje , kjer smo navdušeno opazovali
gasilce iz Italije, ki so se usposabljali pri reševanju
iz dimne hiše. Spoznali smo, da je potrebno , da
postaneš dober in usposobljen gasilec, veliko
spretnosti in ostalih veščin. Nato so nas podučili
tudi o minskih poljih in o eksplozivnih sredstvih.
Seveda pa so na koncu poskrbeli tudi za naše
Članice mažoretk Društva TRG Sevnica so tudi
lačne želodčke .
na državnem prvenstvu dokazale, da spadajo
Zapisala: učiteljica Mateja med tiste, ki bodo lahko v prihodnje posegale po
najboljših rezultatih.
Na državnem prvenstvu v Rušah, ki je bilo konec
maja, so dosegle dve drugi mesti in četrto mesto
v skupinskih nastopih. V kategorijah solo in duo
Ob koncu šolskega leta je prav, da se naredi so posameznice dosegle četrto, peto, dve šesti,
obračun. Učenci imajo lepe ocene, eni bolj, drugi osmo in deseto mesto. S tem so dokazale, da so
manj. Učiteljice imamo polne predale šolskih naša dekleta zelo uspešna tudi na državni ravni.
izdelkov in otroških risbic. Najbolj smo veseli Glede na to, da so kadetke prvič nastopile na
sodelovanja s krajani. Sporočamo in zahvaljujemo tovrstnem tekmovanju, sta njihovi drugo in četrto
se jim tudi javno, saj smo si s skupno zbiralno mesto zares odličen dosežek.
akcijo starega papirja, prostovoljnimi prispevki
krajanov na naši prireditvi in prispevki staršev
privoščili zaključno ekskurzijo v Pišece. Spoznali
smo gospoda Ivana Radanoviča, ki nam je doživeto
prikazal življenje v gradu Pišece. Marjanca Ogorevc
in Martin Dušiča sta na nas prenesla znanje o
Maksu Pleteršniku, piscu nemško-slovenskih
slovarjev. Gospa Podgoršek nam je zaupala, kako
so kovači nekoč delali.

Mažoretke Drušva TRG
Sevnica več kot uspešno
sklenile sezono 2011/2012

Studenške novice

Za vse, ki želite obiskovati klub, še ni prepozno.
Vsako prvo soboto se nam lahko pridružite in
se z nami zabavate. Za več informacij pa lahko
pokličete na: 051/308 648 (Vanja Kleindiest).
Veselimo se vaše družbe!

O uspehu CICI mažoretk smo poročali v prejšnji
številki Grajskih novic.
Med počitnicami jih čakajo še nastopi na raznih
prireditvah, aktivni treningi pa se spet začnejo
septembra. Vsa dekleta, ki bi se rada pridružila
mažoretkam, se lahko vpišejo septembra. Prijetne
počitnice in obilo sproščenih trenutkov!

Sara Praznik

www.kstm.si

Obisk v Tržišču

Izlet smo imeli zastonj po zaslugi dobrega
sodelovanja s krajem, prostovoljstva in odličnega
dela vseh sodelujočih.

Erika Anzelc Intihar, OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Podružnica Studenec

Mažoretke Društva TRG Sevnica

grajske.novice@kstm.si
Julij 12

15

Šolski zvonec

Zaključek bralne poti

Udeležba na regijskih igrah

V Varstveno delovnem centru Krško-Leskovec,
enota Sevnica, smo imeli v četrtek, 31. maja,
zaključek projekta » Bralna pot ».
V sodelovanju s Knjižnico Sevnica projekt uspešno
izvajamo že tretje leto. V projektu je vključenih
11 uporabnikov naše enote pod vodstvom gospe
Jožice Prah iz Knjižnice Sevnica in ob pomoči
zaposlenih v VDC, enota Sevnica.

Uporabniki Varstveno delovnega centra KrškoLeskovec so se 22. maja udeležili 19. regijskih iger
Specialne Olimpiade Slovenije ljubljansko-dolenjske
regije, ki so potekale v Domžalah.
Tekmovanja se je udeležilo 15 uporabnikov ter 4
spremljevalke. Udeleženci so tekmovali v različnih
športnih disciplinah ( namizni tenis, elementi
košarke ter atletika ).

Bila sem reka Sava

Pozdravljeni! Jaz sem reka Sava.
Ko sem bila še mlada, sem bila lepa, čista. Ljudje
so se prihajali kopat in ob meni prali perilo. Okoli
mene so stala drevesa in s svojimi širokimi
krošnjami delala senco meni in malim rečnim
prebivalcem. Bila sem srečna.
In zdaj? Zdaj sem le še pomilovanja vredna
onesnažena voda, ki se vije po Sloveniji in se smili
sama sebi. Res je tako. Kajti zdaj sem sama,
osamljena. Ni več ptičkov, ki so mi včasih z milim
glaskom prepevali najlepše pesmi sveta. Ni več
ribic, malih čenč, s katerimi sem prav rada malo
poklepetala. Postala sem koš za smeti. Ljudje
vame mečejo odpadke. Ali ni žalostno, da morajo
nate privezati lovilec smeti, ker je toliko smeti?
Da, res je.
Nekega dne so k meni prišli snemalci in otroci.
Hodili so ob meni in snemali mene in mojo okolico.
Takrat bi se najraje nekam skrila. Tako umazana
sem, pa me snemajo. Morda pa bom v oddaji
»Najbolj onesnažena reka«. Da, to bo. Če še
Zaključek bralne poti smo izvedli pri planinskem Pri tekmovanju so bili zelo uspešni, saj so osvojili 3 to, ker mi delajo, ni najhujše, kaj me potem šele
domu pod Svetim Rokom, kjer so bralci prejeli zlate, 3 srebrne in 5 bronastih kolajn. Medalje sta čaka?
podeljevala uspešna slovenska športnika, biatlonec
priznanja za uspešno prebrane knjige.
Klemen Bauer in kolesar Andrej Hauptman.
Tereza Alja Kožar, POŠ Loka
Po zaključku tekmovalnega dela so nam gostitelji
priredili zabavo z živo glasbo, ob kateri so lahko vsi
udeleženci veselo zaplesali.

Betka Knez, koordinatorica športnih programov

Zaključna ekskurzija
Napočil je dan, katerega smo komaj čakali zaključna ekskurzija.
Pot z avtobusom nas je vodila mimo Zidanega
Mosta, Rimskih Toplic, Laškega, nato pa smo
prispeli v Celje.
Za prijetno druženje ter pogostitev se zahvaljujemo Malicali smo v parku, nato smo odšli v Pokrajinski
Knjižnici Sevnica, gospodu Toniju Prahu ter gospe muzej Celje, kjer smo se seznanili z zgodovino in
življenjem popotnice Alme Maksimiljane Karlin,
Darinki Avguštin.
ogledali smo si mesto pod mestom, staro rimsko
Bojana Tkalec Štrasner, vodja enote VDC Sevnica mesto.
Iz gradu smo si ogledali mesto Celje, najbolj
zanimive so bile pripovedi o celjskih grofih.
V kinu smo si ogledali film Zrcalce. Stroške
ekskurzije smo pokrili z denarjem, ki smo ga dobili
s prodajo starega papirja.
Ta dan mi bo ostal v lepem spominu.
Foto: Ljubo Motore
Skupina uporabnikov VDC Krško-Leskovec, enota
Sara Zabasu, POŠ Loka
Sevnica, je v torek, 29. maja, obiskala kmetijo
Mateja Drečnika. Matej nas je prijazno pričakal
in z velikim veseljem razkazal okolico kmetije
ter poslopja, kjer se je snemal resničnostni šov
Reka Sava teče skozi Slovenijo. Je najdaljša naša
Kmetija.
reka. Izvira v Julijskih Alpah kot Sava Dolinka in
Sava Bohinjka. Je onesnažena in nevarna reka, saj
Tradicionalna prireditev Pozdrav pomladi in ima veliko vrtincev. Je zelo onesnažena, kar lahko
modremu planetu je bila dobro obiskana. Vsi vidimo pri lovilni mreži v Loki pred HE Vrhovo.
učenci POŠ Loka smo z veseljem sodelovali Tudi učenci naše šole smo v okviru čistilne akcije
na prireditvi, saj smo se predstavili kot pevci, čistili brežine naše vodne poti. Nabrali smo veliko
plesalci, recitatorji, gledališki igralci. Rdeča nit odpadkov in opozorili komunalno službo, da so
prireditve je bila voda. Vsi se zavedamo, da je izpraznili koše. Želela bi, da bi jo očistili in bi ostala
voda vir življenja, zato se bomo še bolj trudili, da čista, manj onesnažena.

Na obisku
pri Mateju na kmetiji

Sava danes

Pozdrav pomladi
in modremu planetu

jo ohranimo čisto. Z nastopom smo poizkušali
Napisala sem tudi pesmico o njej:
ozaveščati tudi obiskovalce.

Tereza Alja Kožar, POŠ Loka
Tako smo lahko videli staro kmečko hišo, areno,
obe kajži, skedenj, štalo ter lepo obdelano njivo in
vrt. Matej ima na kmetiji tudi veliko domačih živali:
konje, krave, ovce, kokoši, muco in ljubko psičko .
Ob odhodu smo se skupaj slikali v spomin na
naše prijetno druženje ter se Mateju zahvalili za
gostoljubnost.

Bojana Tkalec Štrasner, vodja enote VDC Sevnica
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Zbiralna akcija papirja
Vsako šolsko leto imamo dve zbiralni akciji papirja.
Zberemo več ton papirja, saj sodelujemo vsi
učenci. Zasluženi denar od spomladanske akcije, ki
je bila v aprilu, smo porabili za zaključno ekskurzijo,
ki smo jo imeli maja.			
Petra Zelič, POŠ Loka

Sava je zelo onesnažena reka,
ker se kanalizacija v njo izteka.
Mi se pa trudimo,
da bi bila čista
in spet tako bistra.

Sara Zabasu, POŠ Loka

Grajska skrinja

Zgodovinske naravne zanimivosti Studenca in okolice

Deklice cvetočih livad

Nad kapelico
na južni strani
Studenca je v
gozdu Krvava
luža. Menda je
dobila ime zaradi
rdečkaste vode,
ki je verjetno
ostala zaradi
hudih bojev s
Turki. Preteklo je
veliko krvi in zato
je še zdaj zemlja
rdeča. Zgodba
pravi tudi, da so
Studenec
v to lužo Turki
metali ljudi.
Naselje je zelo staro, o čemer pričajo keltski
ostanki, rimska cesta, znamenitosti iz turških Na njivah blizu vasi Rovišče je bil v času Turkov
prostor, kjer so sodili ljudem, zdaj pa se to
časov in drugo.
območje imenuje
Na krivici.
V neposredni
bližini cerkve
stoji romarska
kapelica,
posvečena Mariji
Brezmadežni
(igriška Mati
božja), ki ji
pripisujejo
marsikatero
ozdravljenje
in čudežno
izpolnitev
Rovišče
priporočil.

O, ivanjščice,
te lepe travniške rožice,
cvetke pozne pomladi,
cvetoče rože zgodnjega poletja,
cvetlice igrajočih se deklet v travi,
rože trenutkov srečnega otroštva.

V graščini na Tičnici, blizu vasi Rovišče, je bila
do tri metre visoka gomila, pri kateri so našli
razne keltske ostanke: prstane, uhane in druge
osebne predmete. Grad na Tičnici je obstajal že
pred časom upadov Turkov. Na Dunaju in Gradcu
so ga imeli vpisanega pod imenom Fogelberg.
Nekaj časa so bili graščaki italijanskega porekla
imenovani Ar von Amigoni.
Iz časov turških upadov se je ohranilo veliko anekdot
o imenih krajev. Rovišče so dobile na primer
ime po rovih, ki naj bi bili speljani od graščine na
Tičnici do Zavratca, kjer so bila vrata. Od tod tudi
ime Zavratec.
V bližini Rovišč
je kraj, ki se
imenuje Straža.
S tega mesta
so
stražarji
o p a z o v a l i
okolico,
ali
prihajajo Turki.
V 16. stoletju so
Turki
pogosto
prihajali
v
tamkajšnje
zaselke. Menda
so kmeti nekoč
zavrnili
turški
napad
med
Studencem
in
Roviščem
igriška Mati božja na kraju, ki se
imenuje Igrišče.

Ko se razcvetijo,
lepi spomini na mlada leta oživijo,
preproste dekliške igre
pred menoj spet zaživijo,
koliko radosti in veselja
smo deklice doživele
ob njihovem cvetenju!
Stekle smo po cvetočih livadah,
z radostjo smo trgale cvetke,
ko smo nabrale šopek cvetlic,
smo spletale ivanjske rože v venec.
Položile smo si venček na glavo,
okronale smo se s cvetjem,
kako smo bile zale,
bile smo deklice cvetočih livad,
travniške princeske,
okrašene z najlepšimi,
s cvetnimi kronami na glavah.
Srečne smo se prijele za roke
in se v krogu zavrtele,
vrtele smo se in vrtele,
zaplesale smo,
v plesu smo objemale
ves travniški svet
in se prisrčno smejale.

Eva Keber

Morje
Bolj,ko te gledam,bolj se mi zdiš,
kot knjiga vseh skrivnosti.
O življenju,avanturah vseh molčiš,
odpuščaš ne v svoji strogosti.
Danes si kot jagnje mirno,
zrcalna je v tebi podoba moja,
do živali,kopalcev in ladij obzirno
a temna je duša tvoja.

Krvava luža

Najstarejša zgradba na Studencu je cerkev
Marijinega brezmadežnega spočetja, posvečena
leta 1742. Koliko je stara, ne vemo, vemo pa, da
je stala že leta 1526.
Vir: pripovedovanje domačinov
in vodniška mapa
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Včeraj z vseh strani si vzkipelo,
zbudilo si peklenske sile,
moreče,divje si norelo tvojih valov so roke morile.
V vodi ladje milo so ječale,
prosile za pokoj zaman,
grozeče si butalo ob skale,
polnilo svoj grob teman.
Zdaj si prijetno morje in vabljivo,
za vse okrog si pravi raj.
Kdo ve,morda jutri boš grozljivo
z viharjem bičalo naš kraj.

Tanja Košar

Jezikovni kotiček » Rojstni kraj «
Poglejmo, kaj vse je narobe v stavku: »Izseljenci so
se prišli ogledati njihov rodni kraj…«
Najprej moramo vedeti za pomensko razliko
med ogledati si in ogledati se: ogledam se v
ogledalu, ogledam se po kom, ogledam se za
kakim zaslužkom itn. in ogledam si npr. koga od
nog do glave, ogledam si razstavo slik, ogledam
si prelepo deželo. Prav tako moramo vedeti, da

stoji v slovenščini za glagoli premikanja (hiteti, iti,
odpeljati, priti itn.) tako imenovani namenilnik, ki
se končuje na –t ali –č (delat, seč).
Osebek v stavku so izseljenci, zato so si prišli
ogledat svoj (ne: »njihov«) in tudi ne »rodni«,
temveč rojstni kraj. Saj rečemo podobno rojstni
dan, rojstni list, rojstno ime … - Stavek se torej
glasi pravilno: Izseljenci so si prišli ogledat svoj

rojstni kraj. – V svoj rojstni kraj se radi vračamo
vsi, ne le izseljenci.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Gibanje za zdravo življenje
V soboto, 9. junija, sta KBV Sevnica in DBV Ippon
Sevnica v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Sevnica in Inštitutom za varovanje zdravja CINDI
Slovenija organizirala brezplačen preizkus telesne
pripravljenosti. Kljub hladnemu in deževnemu jutru
se je na nasipu ob Savi pri Srednji šoli Sevnica zbralo
veliko občanov. Poleg tradicionalnega preizkusa
telesne pripravljenosti hoje na dva kilometra je bil
pripravljen še cooperjev test zmogljivosti. Teka na
1600 metrov za ženske in 2400 metrov za moške,
ki je bil namenjen tudi sevniškim športnikom, se
žal ni udeležil nihče.

Po prehojenih dveh kilometrih so organizatorji
udeležencem v cilju izmerili srčni utrip in glede na
starost in telesno težo z računalniškim programom
izračunali telesno pripravljenost in podali napotke
za nadaljnjo aktivnost.
Vsak udeleženec se je lahko po preizkusu hoje
okrepčal z izotoničnimi napitki The Nutrition,
Trgovine za šport in zdravje Sevnica.
Vabimo vas, da se v soboto, 8. septembra, ob 8.
uri na istem kraju spet preizkusimo v hoji na dva
kilometra.

Jurij Orač

17. sevniški
kolesarski maraton
Brez zvestih udeležencev prireditve v »majhnem«
kraju ne uspejo. Hvala vsem , ki ste prispevali
kanček k pravemu kolesarskemu vzdušju, člani
KD Sevnica pa se bomo še naprej trudili za dobro
organizacijo. Kolesarilo je 247 udeležencev, med
njimi najstarejši 83-letni Siegfried Schubert s Sv.
Tomaža in najmlajši 5-letni Maj Singer iz Šentjurja.

Neuradni zmagovalec 64-kilometrskega maratona
je postal Andrej Golob iz Krškega s časom
1;41:45, zasledovalna skupina je v cilj prispela s
časom 1;42:05. Najhitrejši Sevničan je bil DOSovec Iztok Pohar (1.43,50), takoj za njim pa Duško
Korene (1;44:50). Poudariti moramo strpnost
tako kolesarjev kot prometnih udeležencev,
kajti potrebna ni bila niti najmanjša zdravniška
pomoč. Prepričani smo, da ste maraton zapustili
s prijetnimi kolesarskimi občutki in uživali v dobri
družbi. Na snidenje že 26. avgusta, ko bo potekal
»Skok na Lisco«, ali pač ob letu osorej.
Pozdrav vsem kolesarskim prijateljem!

Robert Kosaber, KD Sevnica

Lendaro dvakratni veteranski 31. maj - svetovni dan športa
državni prvak
Svetovni dan športa ni namenjen le vrhunskim
Tržič je kot vsako leto gostil državno prvenstvo
veteranov Slovenije v cestnem teku na 10 km.
Absolutni zmagovalec teka po ulicah Tržiča je
postal Sevničan Robert Lendaro, ki je prva 2 km
tekel v vodilni skupini s še 3 tekači, nato pa se je s
hitro spremembo ritma otresel vseh zasledovalcev

in suvereno zmagal. Postal je državni veteranski
prvak v kategoriji M40. Na državnem prvenstvu je
nastopila tudi Vanja Lendaro, ki je postala državna
podprvakinja Ž40 z osvojenim 2. mestom. Na teku
na 2.100 m do 15 let sta nastopila Nik Rantah, ki
je zmagal, in Boštjan Sladič, ki je osvojil 2. mesto.
Drugi letošnji naslov državnega veteranskega
prvaka si je Robert pritekel 10. junija v Ljubljani,
kjer je na stezi na 10 km ravno tako prepričljivo
premagal vse ostale nastopajoče.

AK Sevnica
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Vadba pilates v Sevnici
Pilates metoda je edinstven sistem vadbe, ki
povezuje vaje za krepitev in gibljivost telesa.

Poseben sistem dihanja poudarja napetost
v globokih trebušnih mišicah, ki okrepljene
razbremenijo spodnje hrbtne mišice in delujejo
preventivno pred poškodbami in bolečinami
v spodnjem delu hrbta. Pilates zato pogosto
priporočajo fizioterapevti in ortopedi po vsem
svetu. V ospredje postavlja harmonijo in
uravnoteženost telesa, uma in duha (»Body˛&Mind«
tehnika) in je namenjena ljudem vseh starosti ne
glede na njihovo fizično pripravljenost.
Če vas je ob branju prispevka zainteresirala
pilates vadba, vam z veseljem sporočamo, da
bo potekala vadba tudi na gradu v Sevnici, vsako
sredo in soboto od junija dalje.
Več info: Društvo K.N.O.F., 040-429-442.

Vir: www.knof.si

Ekipa mlajših deklic v košarki
osvojila 5. mesto v Sloveniji
V četrtek, 10. maja, je v dvorani OŠ Sladki Vrh
potekalo polfinalno tekmovanje v košarki za mlajše
učenke. Nastopile so štiri osnovne šole: OŠ Sladki
Vrh, OŠ Vojnik, OŠ Tabor in OŠ Blanca. Naše učenke
so odigrale prvo tekmo z ekipo OŠ Vojnik, katero
so po boljši igri v zaključku tekme premagale. V

športnikom, ampak tudi vsem nam, ki se s športom
ukvarjamo rekreativno.
Kljub vsem dobrim stvarem, ki jih šport nudi, se
premalo ljudi ukvarja z njim, pa naj bo to zaradi
pomanjkanja časa ali pa zaradi vse nam dobro
znane lenobe. Zatorej je namen svetovnega dneva
športa, ki je bil 31. maja, opomniti na te dobre
stvari, ki jih pridobimo z gibanjem, bodisi v naravi,
telovadnici, vodi, igriščih, doma ali v fitnesu.
Zato smo na ta dan organizirali odprti dan Fitnes finalu pa so morale priznati premoč mariborskih
studia v Sevnici z željo, da spodbudimo k vadbi prav igralk, ki so imele bolj homogeno ekipo, kar pa je
neaktivne in težje aktivne.
razumljivo, saj gre za šolo z več kot 400 učenci.
Tako kot na vseh tekmah do sedaj je glavno breme
nosila naša najboljša igralka Aleksandra Krošelj,
ki je bila zopet najboljša strelka tekmovanja s 46
točkami.
Da so učenke lahko igrale v polfinalu, so najprej
zmagale na področnem tekmovanju na Blanci,
uvrstitev v polfinale pa so potrdile še z zmago na
četrtfinalnem tekmovanju v Slovenskih Konjicah,
kjer so najprej premagale domačo ekipo OŠ Pod
goro in nato še OŠ France Bevk iz Ljubljane.
Aleksandra Krošelj si je na koncu delila prvo
mesto med strelkami državnega tekmovanja z
doseženimi 105 točkami in to kljub dejstvu, da je
Nekaj občank in občanov se je odzvalo povabilu in odigrala dve tekmi manj.
bili so navdušeni nad dejstvom, da lahko prav vsak Ekipa mlajših deklic v košarki je na koncu zasedla
vadi v fitnesu, saj se vadba prilagodi posamezniku. 5. mesto v Sloveniji, kar je najboljša uvrstitev
Vsak je poleg napotkov in osnovnih informacij posavskih ekip v košarki do sedaj.
preizkusil nekaj trenažerjev in aerobnih naprav Ob tem uspehu se zahvaljujemo našim
ter prejel polega reklamnega gradiva še plastenko pokroviteljem, ki so nam omogočili sodelovanje
vode, brez katere ni vadbe.
na teh tekmovanjih: Športni zvezi Sevnica,
To je bilo maja, prispevek pišem v juniju, julija ga Prostovoljnemu gasilskemu društvu Blanca,
boste morda prebrali. Toda to so dejstva in napotki Stanku Kranjcu. Zahvaljujem se tudi vsem
za prav vse dni in mesece v letu, zato vas ponovno učiteljem, ki so nas spremljali na tekmovanja in
vabim, da se nam pridružite.
nam pomagali pri organizaciji tekmovanj.
						
Estera Savič Bizjak
Franci Kranjec
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Radioamaterji
Osnovnošolsko državno KV (kratko
valovno) prvenstvo zveze radioamaterjev
Slovenije v amaterski radiogoniometriji

Na četrtem squash turnirju
zmaga zopet v Kranj

Ekipe učencev OŠ na
regijskem tekmovanju

Že od začetka šolskega leta so se učenci osnovnih
šol iz Blance, Boštanja, Brežic in Sevnice, pod
strokovnim vodstvom usposobljenih mentorjev:
Olge Lužar, Polone Šintler Cigler, Vesne Babnik ter
Kristine Prijatelj, pridno pripravljali in pridobivali
znanja iz nudenja prve pomoči v različnih življenjskih
situacijah. Ekipe so svoje znanje pokazale na
regijskem tekmovanju, ki smo ga pripravili v
OŠ Sava Kladnika Sevnica. V teoretičnem delu
so reševali test o temah prve pomoči, test o
zgodovini in pomenu Rdečega križa ter test o
cestno prometnih predpisih, na praktičnem delu
pa so pokazali, kako bi uporabili svoje znanje o
prvi pomoči v različnih zaigranih situacijah. Nudili
so pomoč ponesrečenim pri nesreči kolesarja,
ugrizu psa, pri nesreči v kuhinji ter pri delovni
nesreči hišnega mojstra v domači delavnici.
Pokazali so, kako znajo pomagati dojenčku, ki se
duši in človeku, ki mu je zastalo srce. Uspešno
so oskrbeli opeklino, vreznino, amputacijo prsta,
ugrizno rano, odrgnine, poznali so temeljne
David Praprotnik. Tretje mesto je osvojil Dominik postopke oživljanja.
Balaško iz Maribora, ki je v tekmi za tretje mesto
premagal Sevničana Damirja Škerla. Tudi tokratni Zmagala je ekipa prve pomoči OŠ Sava Kladnika
turnir je zaznamovalo uspešno nastopanje Sevnica, sledila je ekipa iz OŠ Boštanj, OŠ Blanca
ostalih članov Squash kluba igRaj Sevnica, saj so in OŠ Brežice. Vse ekipe so pokazale zelo dobro
Primož Gajšek, Sreč Kregar in Ksenija Kmetič v teoretično in praktično znanje in so bile izredno
konkurenci desetih igralcev iz vse Slovenije zasedli izenačene. Ekipa iz Sevnice v sestavi: Natalija
mesta od petega do sedmega. Odlični nastopi Bratec, Amadeja Pačnik, Jasmina Kodrič, Klavdija
posavskih igralcev na nekaj zadnjih turnirjih se Šušterič, Natalija Seljak in Valentina Žibert, se je s
bodo odrazili tudi na visokih uvrstitvah na julijski tem rezultatom uvrstila na državno tekmovanje.
Sklepna misel ocenjevalcev na regijskem
slovenski jakostni lestvici.
Zaključni turnir s sezoni bo potekal v soboto, 30. preverjanju je bila, da bi bili le-ti veseli, če bi bil
junija, v Športnem centru Term Čatež, kjer bomo kateri izmed sodelujočih učencev prisoten ob
dobili tudi končnega zmagovalca petih posavsko- morebitni nezgodi, v kateri bi bili sami udeleženi in
obsoteljskih squash turnirjev v sezoni 2011/2012. potrebni pomoči.
Več o turnirju in o posavskem squashu najdete na
Zelo nas veseli, da se toliko osnovnošolcev
www.igraj.org.
navdušuje nad prvo pomočjo in da so pokazali
Tomaž Čampa veliko znanja in pripravljenosti za pomoč sočloveku.
Vsakomur od nas lahko to njihovo znanje pride
prav. Hkrati pa vabimo tudi druge osnovne šole v
naši občini, da se nam naslednje leto pridružijo.

V soboto, 2. junija, je na turnirju za slovensko
jakostno lestvico v Podčetrtku in v organizaciji
sevniškega squash kluba potekal četrti in s
V Murski Soboti je 2. junija potekalo 36. tem predzadnji turnir v tej sezoni. Svojo prvo
državno tekmovanje in srečanje modelarjev in zmago na turnirju si je s tesno zmago (3:2) nad
»domačinom« Tomažem Čampo priigral Kranjčan
radioamaterjev osnovnih šol Slovenije.
Uvrstitve naših tekmovalcev v kategoriji
»OSNOVNE ŠOLE« : 1. mesto Tadej Tihole (OŠ
Savo Kladnik Sevnica), 3. Mesto Blaž Hrvatin(OŠ
Jurij Dalmatin Krško), 5. mesto Jan Vrtačnik (OŠ
Savo Kladnik Sevnica). Fantje so osvojili tudi ekipno
1. mesto dolenjske regije.
Uvrstitve tekmovalcev v kategoriji »GENERALNO«
so sledeče: 1. mesto Tadej Tihole (Sevnica), 3.
mesto Blaž Hrvatin (Krško), 6. mesto Jan Vrtačnik
(Sevnica), 10. mesto Blaž Kolman (Sevnica),
12. mesto Gregor Žvar (Sevnica), 14. mesto
David Zakšek (Sevnica), 17. mesto Nik Kladnik
(Sevnica).
V mladinsko ARG državno reprezentanco Slovenije
so se uvrstili Tadej Tihole (Sevnica), Jure Zelič
(Sevnica) in Blaž Hrvatin (Krško). Nastopili bodo
na 13. mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo
potekalo od 11. do 14. julija v Litvi (Siauliai).

Atletski Pokal Slovenije
Koper 2012
Državno KV (kratko valovno) prvenstvo
zveze radioamaterjev Slovenije v
amaterski radiogoniometriji
Tekmovanje je potekalo 9. junija v Postojni.
Od posavskih radioklubov sta sodelovala Radioklub
''Krško'' iz Krškega in ''Amater'' iz Sevnice.

V Kopru se je 10. junija odvijalo atletsko tekmovanje
za pokal Slovenije za kategorijo U12 in U14. Zelo
uspešno so nastopale tudi atletinje iz Sevnice.
Leja Glojnarič je tekmovala v metu vortexa, kjer je
zasedla 2. mesto z dolžino 42,81 m, in pa v skoku
v višino, kjer je osvojila 1. mesto. Tako je postala

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA
PRVOMAJSKA CESTA 15, SEVNICA

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
oddaja v najem poslovni prostor v pritličju
poslovnega objekta na naslovu Prvomajska
cesta 15, Sevnica, v izmeri 49,25 m2, ki se
nahaja v centru mesta Sevnica, in sicer:
- za storitveno dejavnost, mesečna najemnina
230,85 EUR;

Tekmovalci in tekmovalke so bili v svojih kategorijah
uspešni.
ŽENSKE: 2. mesto Adrijana Moškon (Krško),
4. mesto Petra Levičar (Krško), 5. mesto Maja
Marušič (Krško)
JUNIORJI: 1. mesto Matic Kuselj (Sevnica)
STAREJŠI VETERANI: 4. mesto Janez Kuselj
(Krško)
V člansko ARG državno reprezentanco so se
uvrstili Maja Marušič, Petra Levičar, Matic Kuselj
in Janez Kuselj, ki bodo od 10. do 15. septembra pokalna zmagovalka Slovenije pri deklicah U12.
nastopili na 16. svetovnem prvenstvu v Srbiji Preskočila je 129 cm, kar je tudi njen nov osebni
(Kopaonik).
rekord. Pri deklicah U14 je v teku na 60 metrov
z ovirami tekmovala Nika Glojnarič. V finalu je
73 ali radioamaterski lep pozdrav !		
zasedla 7. mesto z osebnim rekordom 10,49 s.
Rezultati so lepa vzpodbuda za naprej.
Za ARG Posavje zapisal: Jani Kuselj
Iztok Glojnarič

www.sportna-zveza-sevnica.si

Mojca Pinterič Krajnc,
sekretarka OZRK Sevnica

www.fitnes-sevnica.com

- za trgovinsko dejavnost, mesečna najemnina
288,65 EUR;
Najemnina ne vključuje obratovalnih
stroškov. Najemno razmerje se sklepa za
obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora
KŠTM Sevnica izvesti postopek javnega
zbiranja ponudb.
Podrobnejši podatki in informacije:
KŠTM Sevnica, Petra Biderman,
07 81 61 073; 051 680 284.
Ogled poslovnega prostora
je možen po predhodnemu dogovoru.
Julij 12
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Utrip življenja

Naj bo poletje varno!

Spoštovani v uredništvu,

Poletje je čas počitnic, oddiha in sprostitve. Vsi se
veselimo prostih dni in že dolgo prej načrtujemo
razne aktivnosti. Vedno in povsod pa se najdejo
nepridipravi, ki znajo našo zmanjšano pozornost,
sproščenost in odsotnost od doma izkoristiti za
nečedna dejanja in nam lep poletni dan spremeniti
v nočno moro. Zato ne bo odveč nekaj nasvetov,
kako poskrbimo za svojo varnost.
Kadar gremo na izlet v hribe, po gobe ali pa na delo
v vinograd in vozilo pustimo na osamljenem mestu,
poskrbimo, da v njem ni vrednejših predmetov.
Denarnice, sončna očala, fotoaparat ali daljnogled
gredo lahko hitro svojo pot. Vozila parkirajmo na
mesta, kjer bo daleč vidno, po možnosti v bližino
kakšne hiše ali prometne ceste.
Kadar nas več dni ni doma, poskrbimo, da hiša
ne bo videti zapuščena. Spuščene žaluzije, poln
poštni nabiralnik ali odklopljen telefon kar vabijo
nepovabljene goste. Ključ pod predpražnikom ali
v cvetličnem lončku pa jim delo še olajša. Prosimo
sosede ali sorodnike, da nam občasno odprejo
hišo, poberejo pošto ali ponoči parkirajo na našem
dvorišču. Denarja ali zlatnine nikoli ne hranimo pod
vzglavnikom, v žepih zimskih oblačil ali v »skritih«
predalih.
Pogosto tovrstni storilci obiščejo starejše ljudi,
ki živijo sami na samotnih krajih. Prosijo za vodo,
sprašujejo za pot, ponujajo razne izdelke ali
storitve. Tako jih zamotijo, drugi, ki jih žrtev sploh
ne opazi, pa brskajo po hiši. Največkrat zadostuje,
da takšne obiskovalce takoj odločno odslovimo,
hkrati pa si zapomnimo njihov videz, vozilo in
podobno.
Kadar smo na poti, lahko na postajališčih,
bencinskih servisih, pred lokali ali pa kar ob cesti
srečamo tujce, ki prodajajo razne zlate predmete.
Takih stvari, ki so ponaredki brez vrednosti, nikoli
ne kupujemo, predvsem pa pazimo, da se osebe
ne približajo našemu vozilu. Tudi kadar se nam
pokvari, ne moremo zaupati vsem, ki bi nam radi
pomagali. Pozorni smo predvsem na tiste, ki so
preveč vsiljivi, svoje vozilo pa pustijo tako daleč, da
ne vidimo njegove registrske številke.
Med najbolj zavržena in podla dejanja spada
zloraba otrok, ki je je žal čedalje več. Urejeni in
prijazni gospodje, katerih videz in vedenje vsekakor
ne kaže njihovih sprevrženih namenov, poskušajo
s prijaznostjo, lepimi obljubami in drobnimi darili
pridobiti zaupanje otrok. Otoke opozorimo, naj
ne sedajo v vozila tujcev, z njimi ne hodijo na
sprehode, lokale ali stanovanja. Z otroki se o tej
nevarnosti večkrat pogovarjajmo, pazimo, da ne
vzbudimo pretiranega strahu do neznanih ljudi in
da spoznajo mejo, ki je pri stiku s tujci ne smejo
prestopiti.

Vsem v uredništvu, ki ustvarjate to priljubljeno
glasilo, želim še naprej toliko dobrih uspehov.
Obenem se zahvaljujem, da s svojim delovanjem
skrbite za nas krajane.
Vsi, ki vaš časopis beremo, v njem najdemo vsak
nekaj zase.
Lepo vas vse pozdravljam in vam želim, da si med
počitnicami naberete novih moči, ki jih boste prav
zagotovo potrebovali za vaše nadaljno delo.
Kot občani Sevniške občine si zaslužimo in prav je,
da smo upravičeni do časopisa oz. glasila, ki je vez.
oz. most med nami, med posameznimi kraji naše
občine.
Tisto, kar se dogaja v naši občini, je toliko bolj
vredno za nas, toliko bolj cenimo tisto, kar se to
dogaja pri nas, v domačem kraju. In prav je, da to
sporočimo tudi drugim, da si z nami podelijo naša
doživetja.
Ljudje radi preberejo dogodke iz naših krajev in
prav je tako, da smo na ta način povezani in glasilo
Grajske novice nam to na ta način omogoča.
Veliko nas je starejših in bolnih, ali družin z malimi
otroki, prezaposlenih in drugih, ki se ne morejo
udeležiti dogajanj, tako pa ljudje o njih preberejo.
Glasilo pa je tudi priložnost za nas, ki pišemo
pesmi, da z objavljeno pesmijo si drugimi podelimo
naše občutke in tudi tako obogatimo časopis.
Ponavadi smo tarča kritik zaradi nevednosti in
nezavednosti drugih kar vodi v nerazumevanje.
Zmeraj je lažje nekaj rečt, kot nekaj naredit. Težko
je zadovoljit vse ljudi.
Važno je, da sami znate najbolj ocenit svoje delo in
spoznate njegovo vrednost.

grajske.novice@kstm.si

Brokoli z zeliščno skuto
Sestavine:
Skuta - polnomastna 300g,
mleko - polnomastno 150g,
česen 3 stroki,
člebula 1 kos,
peteršilj,
sol,
poper,
brokoli 1kg
Priprava:
Skuto gladko zmešamo z mlekom. Čebulo in
česen olupimo in drobno sesekljamo. Prav
tako operemo manjši šopek peteršilja in ga
nasekljamo. Zelišča zmešamo s skuto ter
posolimo in popopramo. Skuto postavimo v
hladilnik. Medtem na hitro skuhamo v slani vodi
brokoli. Cvetove preložimo na krožnik. Vsaki
porciji dodamo žlico zeliščne skute.
Serviranje:
Postreženo s temnim kruhom iz polnozrnate
moke.
Nasvet:
Nasekljani peteršilj lahko nadomestimo z
baziliko ali drobnjakom.

Lep pozdrav
Eva Keber
Hvala, delo za in z ljudmi nam je v veselje.

Uredništvo

Srečnje članov
društva Ozara na Lukovcu
Druženje je na Ozari bistvenega pomena. Tu se
srečujejo ljudje s težavami v duševnem zdravju,
osamljeni, njihovi svojci in prostovoljci, ki si
izmenjujejo misli, občutja in izkušnje. Na Ozari
poleg skupin za samopomoč, kreativnih delavnic
in drugih dejavnosti redno organiziramo druženje
v naravi. Konec maja smo se zbrali pri kulturnem
domu na Lukovcu in pripravili piknik. Vreme je bilo
kot naročeno, saj ni bilo prevroče, pa tudi dež nam
je prizanesel. Ob prijetnem kramljanju in dobri
hrani ter pijači smo se počutili prijetno. Ob živi
glasbi in petju smo preživeli čudovit dan.
Pa še povabilo vsem, ki ne vedo veliko o društvu
Ozara: lepo vabljeni, da se oglasite pri nas.
Prijazno vas bomo sprejeli in podrobneje seznanili
z delovanjem našega društva.

Peljimo jih na morje!

Darinka Kozole, vodja enote Ozara Sevnica

Veliko otrok letos ne bo šlo na morje. Pomagajmo jim.
Rdeči križ tudi letos pelje otroke in starejše iz socialno ogroženih družin
na letovanje na Debeli rtič in Punat. Pridružite se akciji in darujte tudi vi!

Porova solata s korenčkom
Sestavine:
Por 2 kosa,
korenje 100 g,
olje olivno,
sol,
česen
Priprava:
Por dobro operemo in narežemo na kolobarje.
Korenje operemo in naribamo. V posodici
zmešamo solatni preliv iz olja, kisa, soli in
strtega česna.
Preliv prelijemo preko korenja in pora, ter
dobro premešamo.

Brezplačna objava

Mojca Švigelj

Recepti

Več o akciji tudi na spletni strani: www.rks.si/morje

Telekom Slovenije in Simobil se odrekata vsem prihodkom iz naslova storitve SMS Donacija za Rdeči križ Slovenije.
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Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.
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VICOTEKA
Na črpalki

Bill in Hillary Clinton sta obiskala domači kraj.
Na bencinski črpalki kjer sta natočila bencin
je črpalkar poljubil predsednikovo soprogo in
od nje ni hotel vzeti plačila za bencin. Ko sta
potovala naprej je Hillary razložila Billu, da je
po tridesetih letih srečala svojo mladostno
ljubezen.
»No, vidiš, če bi se z njim poročila, bi bila danes
soproga črpalkarja!« je dejal Bill.
»Ne, tokrat pa nimaš prav! Črpalkar bi bil
danes predsednik!«

Fotomodel

Iz uredništva PLAYBOYa vam sporočamo, da
ne moremo objaviti vaših slik. Priporočamo
vam, da poskusite pri reviji MOJ MALI SVET.

Kraške jame

-Kako so nastale kraške jame?
-Ne vem.
-Gorenjec je šel na Kras, izgubil 1 tolarček in
začel kopati..........

IZREK ZA LEPŠI DAN
Edina oseba,
ki stoji med vami in vašimi sanjami
ste vi sami…

Uganka za brihtne glavce
Marko in dež
Čarodej Marko se je 25 minut sprehajal po
dežju. In po 25 minutah na dežju niti en las ni
imel moker.
Ni imel kape niti marele. Glavo ni imel pokrito
z nobenim predmetom. Niti ni stal pod nobeno
streho. Obleka mu je bila čisto mokra.
Kako je to mogoče?

Rešitev junijske križanke je: LUTROVSKA KLET.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebani so bili:

Rešitvi:
1. Da ugrizneš in ugotoviš, da je v jabolku samo še pol črva.
2. Tri ovce

1. nagrada: Valentin Stopar, Pečje 6, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Slavica Sušnik, Trg komandanta Staneta 4, 1000 Ljubljana
3. nagrada: Simona Kolman, Zabukovje 71, 8292 Zabukovje

Nagrade za mesec JULIJ:
1. nagrada: 1 vstopnica za Bazen Sevnica, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: športna torba, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
3. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. julija 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanec:
Žan Nahtigal, Šentjanž 15 b, 8297 Šentjanž

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja okrasek na fotografiji in komu je ta objekt
posvečen?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev na Kalu pri Šentjanžu (pod Jatno).
Izžrebanka:
Sabina Gorenjec, Kal pri Krmelju 16, 8297 Šentjanž

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Oglasi

Strešne kritine

AKCIJE

2

od 5,84 €/m
do 17 %
popusta
veè kot
43 %
popusta

Strešna okna

na doloèene modele

Izolacija

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

Julij 12
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

Poslovalnica BOŠTANJ

Dolenji Boštanj 55a, Boštanj

tel.: 07 / 81 41 506, 051 643 343
keramika – vrhunska
španska, italijanska,
poljska in srbska keramika

izredna ponudba keramike
v imitaciji lesa na zalogi

AKCIJA

tuš kabin:

polkrožna dim. 80 ali 90 ,
srebrni profili,
prozorno ali mat steklo,
snemljiva vrata - lažje čiščenje
Cena: 249 €

več kot 15 različnih kopalnic
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razprodaja ostankov keramike,
dekorjev, bordur...
po 3 €/m2, 5 €/m2...
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kuhinjski stoli in mize
do 50% popusta

p

ku

mešalnica
Heliomix
za notranje in
fasadne barve

www.extraform.si
naroènik oglasa: Jurij Salamon s.p., Dolenji Boštanj 55a, 8294 Boštanj

