julij
Liquf

srednjeveški dan pridi na grad tudi ti

komasacija Arško polje

projekt I-VAN
(dolgčas stran in ne bit sam)

Policija svetuje

skrivni kotiček - ali pa tudi ne
Glasilo KŠTM Sevnica, julij 2010, letnik VIII, številka 39, www.kstm.si

Intervju

LIQUF

Kdo ste LIQUF?
Liquf sestavlja pet glasbenikov, najboljših
prijateljev, kar je temelj za uspešno delovanje
skupine. Andrej Oblak (bas), Marko Glušič (bobni),
Miha Imperl (kitara), Franci Bastardi (vokal),
Aljaž Tominc (kitara).
Od kod izvira ime LIQUF, je to le naključno ime, ki
vam je bilo všeč, ali ima globlji pomen?
Ime pomeni konec dela in začetek zabave, kar je
naš prejšnji kitarist Lojzi Bastardi vedno izrekel
na koncu vaj. Ime smo nekoliko posodobili in
dodali črko Q, da zadošča standardu združenja
SAZAS.
Kje ustvarjate in kako pogosto imate vaje?
Naš dom je kulturna dvorana v Krmelju. Tam
nam je krajevna skupnost prijazno odstopila
neizkoriščeni prostor, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo. Vaje imamo povprečno dva- do
trikrat na teden, individualno pa vsak dan poleg
vseh obveznosti na prvo mesto postavljamo
glasbo.
Glasbene skupine pogosto težko dobijo nastope
pred javnostjo. Kako se spopadate s tem ter
kako pogosto in kje imate koncerte?
To je težava vsake neuveljavljene skupine. Temu
se poskušamo izogibati s kakovostnimi nastopi,
dobro reklamo in korektnim odnosom. Sicer
smo v zadnjem času predvsem v studiu, vendar
ne zanemarjamo koncertnih odrov in svojih
oboževalcev. Povprečno nastopamo od dva- do
trikrat na mesec. Največjo podporo imamo na
lokalni ravni, s koncerti po Sloveniji pa si širimo
krog poslušalcev.
Katero zvrst glasbe izvajate? Ali je glasbeni okus
posameznih članov skupine podoben? Če ne,
kako to usklajujete?
Z zvrstjo glasbe, ki jo izvajamo, se ne
obremenjujemo. Vsaka avtorska pesem ima
pečat vseh članov skupine. Čeprav vsi ne
poslušamo iste zvrsti, s sklepanjem kompromisov
ustvarjamo glasbo, pod katero s ponosom
napišemo LIQUF.
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Svojo mladost preživljate ustvarjalno, vaše
glasbeno ustvarjanje verjetno že prehaja od
konjička do resnejšega in odgovornejšega dela.
Kako se spopadate s tem?
Vsaka stvar zahteva svoj čas, zato smo na prvo
mesto vsi postavili glasbo. Podzavestno je stvar
iz hobija prerasla v nekaj več. S skupnimi močmi
hočemo vse skupaj ponesti na profesionalno
raven, to je cilj, za katerim stremimo.
Kako vas sprejemajo v domačem okolju? Kdo
vas podpira in kako pridobivate pokrovitelje/
donatorje ter kakšni so njihovi odzivi?
Z leti igranja smo si v domačem okolju že ustvarili
ime, s katerim smo prepoznavni. Naše zvesto
občinstvo nas podpira na vsakem koraku. Imamo
nekaj podjetij in posameznikov, ki nas že dlje
časa podpirajo in omogočajo, da lahko normalno
delujemo. Vsekakor pa pokroviteljev ni nikoli
preveč, sploh zdaj, ko je pred vrati naš največji
projekt. Veseli bomo vsakršne pomoči, zato se
kar obrnite na nas.
Kaj načrtujete v prihodnje, morda kakšen nov
projekt, cede ali podobno?

Načrti za prihodnost so zelo jasni. Zdaj je naš
drugi dom studio, kjer s producentom Alešem
Marjetičem oblikujemo avtorske skladbe, proti
koncu tega leta pa jih bomo združili na svoji prvi
plošči.
Ste na svoji glasbeni poti doživeli kaj zanimivega
ali kaj posebnega dosegli?
Letos smo bili drugi na natečaju Rock izziv med
tekmeci 70 skupinami. Ponosni smo tudi na
dobrodelni koncert za žrtve Haitija, ki smo ga
skupaj z dobrodelno organizacijo Lions club
Novo mesto na našo pobudo izvedli v Roxly
baru v Ljubljani, skupaj s priznanimi slovenskimi
glasbeniki (Gušti, Zlatko, Samuel Lucas, Trkaj ...).
Kje lahko naši bralci preberejo kaj več o vašem
ustvarjanju, nastopih, navežejo z vami stik in
podobno?
O vseh preteklih, sedanjih in prihodnjih dogodkih
lahko več preberete na naši uradni spletni strani
www.liquf.si, na socialnem omrežju Facebook in
na Myspaceu. Vsi podatki za stik so na spletni
strani.
KŠTM Sevnica

Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Dolgo sem razmišljala, s čim naj vas tokrat nagovorim, nazadnje se mi je utrnila misel, da bi lahko
nekaj besed namenila času.
Vprašala sem se, kaj čas sploh je. Fiziki pravijo, da kaže na to, da se dogodki vrstijo drug za
drugim. Prav imajo. To dokazuje tudi življenje.
Velikokrat je slišati, pa tudi sami rečemo: »Dobri stari časi.« Pa niso bili dobri le stari časi. Vsak
čas je dober, tudi sedanji. Spomini se največkrat vežejo le na lepe dogodke. Ne dopustimo si,
da nas sedanjost dela nezadovoljne. Največkrat se obremenjujemo za stvari, za katere potem
ugotovimo, da sploh niso bile potrebne oz. niso imele takšne teže, kot smo jo videli v hipu
nezadovoljstva. Kot odtekla voda ne poganja mlinskih koles, tudi mi ne moremo ničesar, kar
je odšlo, ponoviti, na novo uporabiti. Pride pa novo, ki ima tudi svoj učinek. Vzemimo si čas za
premislek, ukrepajmo pa naglo in odločno. Ne pozabimo, da je čas še vedno lahko v neki obliki v
večnosti. V življenju je veliko priložnosti, le zagrabiti jih moramo. In ob tem ne razmišljati, ali smo
mi pravi za to zadevo, ali se nam bo posrečilo. Seveda se nam bo! Z vztrajnostjo in premišljenostjo
dosežemo marsikaj. In le malenkosti nam manjkajo, da bi bili svobodni kot ptice.
Kako je že zapisal Lukrecij: Drevje ob svojem času cveti in ob svojem času cvetje izgubi.
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o..
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Zdravko
Remar, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojzij Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: info@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka izide avgusta 2010, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 13.7.2010. Prispevki naj bodo
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve
fotografiji.
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26. seja Sveta regije Posavje

Propust Kolarjev graben in
gradnja hodnika za pešče
V sklopu konca gradnje akumulacijskega bazena
HE Blanca opravlja podjetje Primorje, d. d.,
regulacijo izlivnega odseka Kolarjevega potoka z
gradnjo novega cestnega prepusta prek Državne
ceste R3-679 Sevnica–Brestanica. V sklopu
vplivnega območja rekonstrukcije prepusta bo
občina Sevnica gradila približno 15 metrov dolg
kanalizacijski sistem. Razširjeni prepust pa bo
predvidel tudi prostor za poznejši hodnik za
pešce skozi naselje Dolnje Brezovo. Za gradnjo
prepusta so naredili obvoz in zagotovili normalen
prevoz prometa skozi naselje Dolnje Brezovo.
Občina Sevnica je objavila razpis za izbiranje
izvajalca za projekt Pločniki Dolnje Brezovo s
spremljevalno infrastrukturo. Vrednost projekta
je okrog 300.000 EUR. Projekt obsega gradnjo
pločnika, javne razsvetljave, fekalne kanalizacije
in obnovo ceste od prepusta Kolarjev graben
do podjetja Inplet v dolžini 240 m. Dela se bodo
začela takoj po podpisu pogodbe z izbranim
izvajalcem in se končala predvidoma do konca
leta 2010.

Članom upravnega odbora Regionalne razvojne
agencije Posavje bo kmalu potekel štiriletni
mandat, zato je svet regije, ki ga v upravnem
odboru zastopajo štirje predstavniki, za novo
mandatno obdobje vanj imenoval župane občin
ustanoviteljic, Ivana Molana, Franca Bogoviča,
Mojmirja Pustoslemška in Srečka Ocvirka.
Člani sveta Posavske regije so naložili strokovni
službi Regionalne razvojne agencije Posavje,
da do naslednje seje pripravi vso potrebno
dokumentacijo za vključitev vseh šestih
predstavnikov občin razvojne regije v upravni
odbor agencije, saj radeška in bistriška občina
doslej v njem nista imeli svojih predstavnikov.
Enoletni mandat predsedovanja svetu regije je
končal radeški župan Matjaž Han, na tem mestu
pa ga bo nasledil sevniški župan Srečko Ocvirk.
Člani sveta regije Posavje so na seji največ
pozornosti namenili blagovni znamki Posavje,
polno priložnosti, predstavila pa jo je svetovalka
za turizem na Regionalni razvojni agenciji
Posavje, Morana Polovič. Celostna grafična
podoba s sloganom je eden izmed rezultatov
projekta Naravne vrednote Posavja, s katerim
je Regionalna razvojna agencija Posavje uspešno
konkurirala na razpisu za pridobitev sredstev
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Svet
regije Posavje je sklenil, da bodo občine regije
Posavje, ki jo sestavljajo brežiška, kostanjeviška,
radeška, sevniška in občina Bistrica ob Sotli, pri
komuniciranju uporabljale tržno znamko Posavje,
polno priložnosti.
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V sklepni fazi so ureditvena dela na zadnjem, 360
metrov dolgem odseku investicijskega projekta
Omrežje cest v občini Sevnica, od Krmelja do
Hinjc. Odsek je s podpornimi zidovi, vgrajenimi

komunalnimi vodi in javno razsvetljavo že dobil
svojo novo podobo, dopolnjen pa tudi z asfaltacijo
vozišča in hodnika za pešce. Celotni projekt je
poleg navedenega zajemal še ureditvena dela
na treh pododsekih lokalnih cest, skupne dolžine

Konec projekta Comenius
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je končala
projekt Comenius, v katerem je sodelovalo šest

osnovnih šol, in sicer Osnovna šola Sava Kladnika
Sevnica ter osnovne šole iz Madžarske, Španije,
Italije, Poljske in Turčije. Sevniški župan Srečko
Ocvirk je učence in učitelje osnovnih šol sprejel

4,2 km, začel pa se je konec leta 2008. Zaradi
nekaterih nujnih ali naknadno dogovorjenih
dodatnih ureditev površin za pešce ter vgradnje
kanala fekalne kanalizacije za naselje Hinjce in
investicijskih okoliščin, ki so povezane s pogoji
sofinanciranja projekta službe vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, se je izpeljava
zavlekla in podražila. Izvajalec del, podjetje
Gradnje, d. o. o., iz Boštanja še dokončno ureja
potrebno.

Razpis za izbiranje izvajalca
za projekt Kanalizacija Log

Komasacija Arško polje
Občina Sevnica je uspešno pridobila nepovratna
sredstva na razpisu ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano iz programa razvoja
podeželja
sofinanciranega
iz
Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja za
izvedbo komasacije na kmetijskih površinah
Arškega polja. Po Zakonu o javnih naročilih
je bil izbran tudi že izvajalec geodetskih del,
Geodetska družba, d. o. o., iz Ljubljane. V
komasacijski postopek je vključeno 29 lastnikov
kmetijskih zemljišč in posedujejo 59 parcel na
območju 14 hektarov. V prihodnjih mesecih se
bodo začeli postopki dela na terenu, ki zajemajo
geodetske meritve, analizo in ovrednotenje
zemljišč, izdelava elaboratov, pripravo načrta
novega stanja zemljišč in seznanitev lastnikov
z novimi parcelami ter gradnjo novih poti.
Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih vodi
komasacijski postopek Upravna enota Sevnica.
O vseh navedenih postopkih bodo lastniki
seznanjeni in vabljeni na obravnave.

Investicijski projekt omrežje
cest v občini Sevnica,
od Krmelja do Hinjc

Foto: Drago Slukan

na sevniškem gradu, grad pa so si tudi ogledali.
Šola koordinatorka prihaja iz Madžarske. Projekt
Comenius je dvoletni. V teh dveh letih se bodo
zvrstila projektna srečanja v vseh šestih sodelujočih
državah. To so srečanja, na katera potujejo učitelji
in tudi učenci, in so namenjena ovrednotenju že
izpeljanih aktivnosti ter načrtovanju, usklajevanju
in organizaciji prihajajočih. Program Comenius
je namenjen predvsem povečanju kakovosti
šolskega izobraževanja v Evropi in je del programa
Vseživljenjsko učenje, ki je namenjen sodelovanju
šol in učiteljev. Sodelujoči v aktivnostih
programa razvijajo poznavanje in razumevanje
evropske kulture in jezikovne raznolikosti ter
mladim pomaga pridobivati temeljne življenjske
spretnosti. Glavni cilj projekta je, da bi se učenci
različnih držav povezovali ter sodelovali pri
aktivnostih, izboljševali jezikovne sposobnosti, se
trudili biti strpni, prijateljski in odprti za vse novo.

Občina Sevnica je objavila razpis za izbiranje
izvajalca za projekt Kanalizacija Log. Projekt, ki je
vreden približno 870.000 evrov, bo sofinancirala
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada

za regionalni razvoj. Občina Sevnica želi tako
rešiti odvodnjavanje in posredno tudi čiščenje
komunalnih odpadnih voda na večjem delu območja
naselja Log. Poseg v javno infrastrukturo je v
javnem interesu. Tako bo zgrajenih približno 3170
m kanalizacijskih kanalov za odvod komunalne
odpadne vode.

Občinske strani
Trije kanali se priključujejo na že zgrajeni zbirni
kanal do čistilne naprave Sevnica. Tako bosta v
celoti rešena odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode v naselju Log. Trase predvidenih
kanalov potekajo v osi vozišč lokalnih cest,
prečkajo glavno cesto in potekajo vzporedno z
glavno cesto G1-5, makadamskih cest, poljskih
poti in travnikov.

Sofinanciranje malih čistilnih
naprav in kanalizacijskih
priključkov
Zakon o varstvu okolja s podzakonskimi predpisi
določa lokalnim skupnostim, da organizirajo
javno službo za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter s tem skrbijo za učinkovito varovanje
okolja in opremljenost poselitvenih območij z
urejeno infrastrukturo. Občina Sevnica ima
sprejeto Študijo odvajanja in čiščenja odpadnih
voda na območju občine, ki je skladna z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
V študiji so opredeljena večja naselja, kjer bodo
gradili kanalizacijo z večjimi čistilnimi napravami.
V manjših naseljih, zaselkih in za posamezne
objekte, kjer nastaja komunalna odpadna voda,
pa je treba urediti individualno čiščenje odpadnih
voda, kot to določajo veljavni predpisi o varstvu
okolja. Po novi zakonodaji bodo morali lastniki
pretočnih greznic in greznic, ki niso pravilno
grajene, in iz katerih teče odpadna voda v podtalje,
očistiti in odstraniti, namesto tega pa zgraditi
nove nepretočne greznice ali vgraditi male
čistilne naprave. Zaradi nižjih stroškov gradnje,
predvsem pa cenejšega vzdrževanja, je vsekakor
najboljša rešitev vgradnja malih čistilnih naprav,
ki vodo prečistijo po predpisih toliko, da lahko
ponika v podtalje. Občinski svet občine Sevnica
je v proračunu za leto 2010 prvič zagotovil
finančna sredstva za izpeljavo javnega razpisa
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
vgradnjo malih čistilnih naprav in kanalizacijskih
priključkov. Zanimanje za gradnjo malih čistilnih
naprav je čedalje večje. Zato je občina v
sodelovanju z Javnim podjetjem Komunala, d. o.
o., Sevnica skupaj z renomiranim podjetjem ROTO
iz Murske Sobote maja organizirala predstavitve
delovanja malih čistilnih naprav po krajevnih
skupnostih. Predstavitve z videoprojekcijo se je
udeležilo 140 občanov. Ti so aktivno sodelovali z
raznimi vprašanji, na katera so dobili strokovne
odgovore. Cilj teh predstavitev je bil predvsem
predstaviti delovanje malih čistilnih naprav,
na podlagi katere bodo uporabniki pozorni na
pomembne informacije pri nakupu. Poleg tega
je bil na teh predstavitvah predstavljen tudi
način sofinanciranja vgradnje, pa tudi razpis
in izpolnjevanje vlog, predložitev dokazil in
dodelitev sredstev. Udeleženci so jih sprejeli
z odobravanjem. Občina Sevnica na primeru
drugih občin, ki aktivno delujejo na varovanju
okolja, pričakuje povečanje zanimanja za male
čistilne naprave v prihodnjih letih in s tem tudi
načrtuje povečanje finančnih sredstev za ta
namen v prihodnjih proračunih.

Delovni sestanek na
direktoratu za vode
pri ministrstvu za okolje in
prostor
Župan Srečko Ocvirk se je skupaj s sodelavci sestal
s predstavniki direktorata za vode pri ministrstvu
za okolje in prostor, v pristojnosti katerega
sta načrtovanje in poraba sredstev Vodnega
sklada Republike Slovenije. Sredstva, s katerimi
razpolaga Vodni sklad, so namenska, stekajo pa
se z vplačili vodnih povračil in plačil za podeljene
vodne pravice. Skladno s programom ministrstva
za okolje in prostor se ta sredstva namenjajo za
financiranje gradnje vodne infrastrukture ter
državne in lokalne infrastrukture, ki je potrebna
zaradi gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi.
Sestanek je bil namenjen obravnavi aktivnosti
glede uresničitve sklepa Vlade Republike
Slovenije iz leta 2006, s katerim so dogovorjene
dodatne vodnogospodarske in komunalne
ureditve pri hidroelektrarni Blanca, ki naj bi
se financirale iz vodnega sklada. Predstavniki
ministrstva so najprej poudarili slabo finančno
stanje Vodnega sklada, upajo pa, da se bo to
izboljšalo v drugi polovici leta, kar seveda pomeni
zamik izpeljave načrtovanih programov. V zvezi
sklopa vodnogospodarskih ureditev je bilo najprej
obravnavano stanje predvidenih ureditev na treh
poplavnih potokih, in sicer Sevnični, Vranjskem
potoku in Blanščici. Ugotovili so, da je za Sevnično
že pripravljena projektna dokumentacija, ki je
v pridobivanju soglasij, in predvidena dinamika
ureditvenih del, na odseku od rondoja v Šmarju
do mostu Taborniška, še vedno v letih 2011–12.
Občina je v tej zvezi prevzela pridobivanje zemljišč.
Za Vranjski potok in Blanščico se v drugi polovici
leta predvideva naročilo projektne dokumentacije.
Dinamika ureditev na teh dveh potokih ostaja v
letih 2011–13. Pri obravnavi sklopa komunalne
infrastrukture je bila obravnavana problematika
upravljanja in vzdrževanja retenzijskih črpališč
ob akumulacijskem bazenu hidroelektrarne
Blanca, ki naj bi po nekaterih tolmačenjih postala
breme občine, ter financiranje skupne čistilne
naprave za Dolnje Brezovo, ki kljub sklepom in
dogovorom še nima vira v proračunu Republike
Slovenije. Dogovorjeno je, da se je v zvezi črpališč
treba čim prej sestati s predstavniki ministrstva
za okolje, občine in Infre, za preostale teme pa
so dogovorjene nekatere aktivnosti in avgusta
ponovni sestanek o enakem.

Srečanje stanovalcev in
dan odprtih vrat
Doma upokojencev Sevnica
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Sevnica je posebni socialno-varstveni zavod, ki
ponuja nego, varstvo in celovito oskrbo osebam
z zmanjšano sposobnostjo za življenje in delo
v domačem okolju. Ima 260 oskrbovancev. V
domu delujejo različne službe, vsaka od njih na
svojem področju skrbi za stanovalce. Poleg
celostne oskrbe se stanovalci lahko vključujejo
v zaposlitvene skupine službe socialne oskrbe,
v sklopu katere potekajo tudi prostočasne
aktivnosti. Velik poudarek je namenjen tudi
sodelovanju s svojci, prostovoljci, lokalno
skupnostjo, v hišo pa prinašajo veselje nastopi
pevskih zborov, glasbenih skupin in drugi.
V Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca
je bilo tudi tradicionalno srečanje stanovalcev,
pripravili so dneve odprtih vrat z naslovom Z roko
v roki.

Javni razpis o dodeljevanju
finančnih
sredstev
iz
občinskega proračuna za
pospeševanje gospodarstva v
občini Sevnica
Občina Sevnica je v uradnem listu objavila Javni
razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
gospodarstva v občini Sevnica. Predmet javnega
razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev s
subvencioniranjem usposabljanja in izobraževanja
zaposlenih v podjetjih, novih delovnih mest,
podjetniškega svetovanja, pogodbene obrestne
mere in promocijo izdelkov in storitev. Na razpis
se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mala in
srednja podjetja, ki opravljajo svojo dejavnost na
območju občine Sevnica, za ukrep odpiranja novih
delovnih mest pa tudi velika podjetja, občani, ki
so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v
poslovni register Slovenije, in podjetja, ki so pri
pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni
register. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani občine Sevnica ali pa jo v tem
času zainteresirani lahko dvignejo na oddelku za
gospodarske dejavnosti občine Sevnica.

Sprejem
beograjskega nadškofa
Na delovnem obisku v Sevnici je bil beograjski
nadškof Stanislav Hočevar. Župan občine Sevnica
Srečko Ocvirk ga je sprejel na kratkem obisku.

90 let Alojzije Vozel
Visoki jubilej je praznovala Alojzija Vozel, in sicer
90 let. Na njenem domu v Budni vasi, kjer živi
skupaj s svojo družino, jo je obiskal in ji ob tej
priložnosti čestital župan Srečko Ocvirk.

Gradnja poslovno-trgovskega
centra v Sevnici
Družba Sava avto, d. o. o., iz Dolenjega Boštanja je
začela graditi poslovno- trgovski center na kraju
stare železnine v središču Sevnice. Projekt bo
menda zgrajen do konca oktobra. V tem času bo
potekala nadaljnja obnova glavne ceste. Po koncu
del bo jeseni središče mesta dobilo prijaznejšo
podobo.
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Po občini

Novoustanovljeni družinski
inštitut Zaupanje
S sevniškim županom Srečkom Ocvirk sta se
srečala direktor Damijan Ganc in Mojca Pompe,
strokovna vodja novoustanovljenega Družinskega
inštituta Zaupanje, ki ima svoje prostore na
naslovu Trg svobode 11 v Sevnici. Predstavila sta
programe, ki bodo potekali na inštitutu, in prikazala,
kaj inštitut omogoča sevniškim občanom. V bližnji
prihodnosti bodo začeli uresničevati tri programe.
Prvi je Psihoterapevtska pomoč družinam, parom
in posameznikom v stiski, individualne terapije,
svetovalni pogovori, šola za starše, terapevtske
skupine za samopomoč … Drugi program je Dnevni
center za starejše občane Sevnice, kjer bodo
svoj prostor našli starejši občani, ki so osamljeni
in potrebujejo družbo ter želijo čim bolj aktivno
preživeti starost. Tretji program Družinski center
Sevnica pa je namenjen staršem in družinam s
predšolskimi in osnovnošolskimi otroki, ki bodo v
družinskem centru lahko obiskovali šolo za starše,
delavnice za otroke, vodene pogovorne skupine
… Družinski inštitut Zaupanje deluje po metodi
relacijska zakonska družinska terapija, po Sloveniji
pa deluje že okrog 25 terapevtskih enot.

13. mednarodna dirka
Petrol Sevnica 2010
V dneh 22. in 23. maja je potekala 13. mednarodna
avtomobilska dirka Petrol Sevnica 2010. Letos
je organizator Avto društvo Studenec – Sevnica
uresničil večletni cilj podaljšanja proge v slogu
znamenite steze formule 1 v belgijskem Spa
Francorshampsu. Na to priložnost so čakali več
let, do gradnje hidroelektrarne Blanca in njene
okolice. Reka Sava ter njena okolica in pritoki so

Na podlagi 60. þlena Zakona o prostorskem naþrtovanju (ZPNaþrt) (Uradni list RS, št. 33/07
in 70/08 – ZVO-1B), 9. in 37. þlena Statuta Obþine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 –
uradno preþišþeno besedilo) in po sklepu župana Obþine Sevnica, št. 3505-0003/2008 z dne
15.06.2010, bo organizirana

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka
Obþinskega podrobnega prostorskega naþrta (OPPN)
Poslovna cona Blanca in okoljskega poroþila za naþrt
Javna razgrnitev bo potekala v þasu od
ponedeljka, 28.06.2010 do srede, 11.08.2010:
- v prostorih Oddelka za okolje in prostor Obþine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v
þasu uradnih ur;
- v prostorih Krajevne skupnosti Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca, v þasu uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
in okoljskega poroþila bo v
þetrtek, 22. julija 2010 ob 17.00 uri
v dvorani Kulturnega doma na Blanci.
V þasu javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnjeni osnutek in okoljsko poroþilo podajo
pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v
knjigo pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do konca javne razgrnitve.

OBýINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor

Teden prostovoljstva v DU Sevnica
dobili ob dokončanju hidroelektrarne, predvsem
pa njene infrastrukture, čudovito podobo,
tja pa je umeščena tudi cesta za tekmovalno
stezo avtomobilske dirke v Sevnici. Dolžina
tekmovalne proge je merila 4400 metrov s 26
ovinki. Boksi za dirkalnike so bili na platoju pri
hidroelektrarni Blanca, kjer je dovolj prostora, ki
ga je na Impoljci primanjkovalo. Lansko zmago v
kraljevskem razredu DP je ubranil Mariborčan
Sašo Hrovat z mitsubishijem lancerjem, glavna

žrtev nepredvidljivih razmer pa je bil najhitrejši
slovenski avtomobilist Vladimir Stankovič, ki je v
prvi vožnji po suhi stezi tekmecem odčital lekcijo,
v delno mokrem nadaljevanju pa ujel le 4. mesto
za Čehoma Danom Michlom in Vladimirjem
Vitverjem.
Vir: Občina Sevnica
Foto: Arhiv Občine Sevnica
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V Domu upokojencev Sevnica poteka prostovoljno V petek pa je v sklopu projekta medgeneracijskega
Številka:
3505-0003/2010
delo
že deset let.
Ta jubilej smo proslavili s tednom sodelovanja potekala delavnica. Stanovalci doma
Datum:
18.06.2010
prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja so v prostorih delovne terapije pričakali dvajset
učencev 1.a razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica,
v času od 17. do 21. maja .
Obþina
Sevnica,
Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica,
81- 61200,prijatelji«.
fax:81-61-210
ki so tel.:
že naši
»stari
Skupno druženje
V ponedeljek
smo
skupaj
s prostovoljkami,
devetošolkami OŠ Sava Kladnika Sevnica, njihovo je zaznamovalo risanje, barvanje, pogovor, učenje
mentorico Dragico
in stanovalkami našega
doma izvedli vrtnarsko delavnico. Presajali smo
domske lončnice, klepetali, se spominjali cvetočih
pelargonij na oknih domov, kjer so živele naše
stanovalke in skrbele za dom.

V četrtek je naša 97-letna stanovalka doma,
gospa Urška Koritnik, v spremstvu socialne
delavke obiskala skupino »Gumbki« v vrtcu v
Sevnici. Enourno druženje je bilo polno pozitivnih
čustev, zvedavih pogledov in nežnih dotikov.
Morda v teh malih otrocih že tlijo iskre bodočih
prostovoljcev, ki bodo dom obiskovali čez deset ali
več let .

šivanja, družabne igre, preizkušanje pripomočkov
delovne terapije, prepevanje, ...
Učenci so
svoje prijatelje iz doma obdarili z zapestnicami
prijateljstva, ki so jih sami izdelali. V delovni terapiji
pa so babice več mesecev izdelovale punčke iz
cunj in dan skupnega druženja je bil kot naročen,
da so jih lahko podarile. Veselje je bilo iskreno in v
deževnem petku smo v dom privabili sonce .
Želimo si, da bi bilo v DU Sevnica še veliko sončnih
dni , zato je naš cilj še naprej sodelovati z lokalnim
okoljem.

Nataša Pungeršič Kokove
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Turizem, TZOS

Tretje mesto v nabadanju
klobas
Tretje mesto v nabadanju klobas v Dragi pri
Šentrupertu našemu Boštjanu!

To smo mi 2010 - Predstavitev društev občine Sevnica
Letos je prireditev potekala v organizaciji KŠTM
Sevnica na čudovitem prostoru pri Kulturnomladinskem domu na Lukovcu. Bilo je lepo in
zanimivo, utrinke s prireditve si oglejte v spodnji
fotoreportaži.

KŠTM Sevnica

Krekova konjenica se je letos prvič predstavila
na tekmovanju v natikanju klobas v Dragi pri
Šentrupertu. Tekmovali so Tadej Krmelj, Franc
Strnad in Boštjan Krmelj ter kljub dežju in z močno
podporo preostalih konjenikov osvojil tretje mesto.
Čestitamo!
Brigita Blas

Namig za nedeljsko popoldne
– Ajdovski Gradec
Nedeljsko popoldne je primeren čas za druženje z
družino, odpravite se na kratek izlet po okoliških
krajih. Eden izmed naših pohodniških predlogov
je ogled arheoloških ruševin Ajdovskega gradca.

Gre za najbolj raziskano poznoantično oz.
starokrščansko naselbino na Slovenskem, ki
priča o zatonu antike in obdobja preseljevanja
ljudstev na Slovenskem iz 5. in 6. stoletja. Podoba
Ajdovskega gradca se je precej spremenila in
dopolnila po letu 1970, ko je Narodni muzej iz
Ljubljane pod vodstvom ravnatelja Petra Petruja
začel nove, sistematične arheološke raziskave.
Izkopavanja, ki so bila končana leta 1986, so že
od začetka spremljala tudi konservatorska dela,
tako da so pozidani vsi odkriti stavbni ostanki. S
pozidavanjem in urejanjem zemljišča je arheološko
najdišče preraslo v arheološki park. Ajdovski
gradec je približno osem kilometrov severovzhodno

iz Sevnice v smeri Zabukovja. Pot vas bo vodila
do Vranja, tam pa upoštevajte smerokaze, ki
vas bodo popeljali do arheološkega parka sredi
gozda. Z avtom lahko pridete kar blizu, hoje je le
za približno 10 minut.

˝KŠTM Sevnica
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Animirani ogledi na
sevniškem gradu

Sevniške gasilke na
Kopitnik in Gore

Na gradu Sevnica imamo za naše najmlajše
pripravljen prav poseben program, s katerim
otrokom z igro predstavljamo življenje na
sevniškem gradu v 16. stoletju, ko so še živeli
baron Moscon in njegovo spremstvo.
POTEK OGLEDA: Otroke s spremstvom sprejme
v atriju gradu grajski skrbnik Ciril in jim predstavi

Program dela članic v gasilski organizaciji za
letošnje leto vsebuje tudi srečanje članic regij
Posavja in Zasavja na spomladanskem pohodu,
ki se je odvil v organizaciji GZ Hrastnik. Sevniške
vrste so zastopale Katja Jazbec, Valerija Mirt in
Anja Luzar iz PGD Trnovec ter Nika Kosem in Albina
Novšak iz PGD Breg. Po prihodu pred gasilski
dom Turje je sledila jutranja kavica s pecivom in
pozdravne besede Mirana Groharja, predsednika
GZ Hrastnik ter predsednika in poveljnika PGD
Turje, Marjana Završnika in Igorja Dornika.
atrij gradu in prostore, kaj je bilo v njih in kako so
takrat živeli na gradu. Pri grajskem vodnjaku želja
si skupaj z otroki zaželimo kakšno skrito željo.
Nato skupaj odidemo v drugo nadstropje v baročni
salon. V spalni sobani nas pričakata še v postelji
v nočni halji s čepico na glavi in spalno masko na
očeh baron Moscon in njegova hišna pomočnica,
ki se na vse načine trudi, da bi ga prebudila. Ko se

Spregovorila je tudi Melita Jovan, predsednica
komisije za delo s članicami pri GZ Hrastnik, ki je z
organizatorskega vidika vodila pripravo in izvedbo
pohoda. Minka Babič je predstavila zgodovinske
in kulturne značilnosti Turja, nato pa smo se kljub
rahlemu dežju podale na začrtano pot na Kopitnik
in Gore ter se ob osvojenem cilju okrepčale z
malico. Pohoda se je skupno udeležilo 63 gasilk
in gasilcev. 55 članic se je zbralo iz različnih
prostovoljnih gasilskih društev - 25 iz GZ Trbovlje,
21 iz GZ Hrastnik, 3 iz GZ Zagorje ob Savi, 5 iz GZ
Sevnica in ena gasilka iz GZ Krško. Preko tovrstnih
športno-družabnih aktivnosti članice ohranjamo
psihofizično kondicijo v duhu zdravega telesa in
prijetnega druženja, kar vsekakor pripomore k
boljšemu medsebojnemu sodelovanju, zato si
bomo gasilke prizadevale za čim številčnejšo
udeležbo tudi v bodoče.
Doroteja Jazbec

Panonika harmonika
Panonika harmonika je festival harmonike, etno
glasbe, vina, kulinarike in smeha, potekal pa bo od
27. do 29. avgusta pri letališču Cerklje ob Krki.
Namen festivala je poudariti pomen harmonike
v različnih kulturah Panonske nižine in pri tem
zbuditi druženje in povezovanje njenih prebivalcev.
Predstavilo se bo kar 22 glasbenih skupin
iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske in
Makedonije z različnimi glasbenimi zvrstmi, od
narodno-zabavne do klasične, prikazali pa bodo
tudi tradicijo igranja harmonike. Ob festivalski
vinski cesti ne bo manjkalo niti vinarjev Posavske
vinorodne dežele in iz drugih držav. Ob tem dogodku
se boste lahko naučili igrati tudi na harmoniko, saj
bodo pripravljene ustvarjalne delavnice.
Vir: www.panonika-harmonika.com

www.dozivljaj.si

napitka z grajsko kaščarko, nastop grajskega
čarodeja Nika z animacijo in baloni, nastop
Primoža Trubarja, grajske lutkovne delavnice Tudi
lutka ima srce, male viteške igre in številne druge
ustvarjalne delavnice.
Do sredine junija smo letos izvedli že 28 animiranih
ogledov in razveselili 757 otrok, ki – poleg domačih
šol in vrtcev – že prihajajo z različnih krajev po
Sloveniji (Ljubljana, Zagorje, Trbovlje, Novo mesto,
Maribor, Ravne na Koroškem, Krško, tudi iz
Primorske). Posebno smo veseli pozitivnih odzivov
otrok in tudi učiteljev, ki jih spremljajo. Takole je
zapisala učiteljica iz OŠ Jurija Dalmatina v Krškem:
»Rada bi se vam zahvalila za čudovito dogodivščino
na gradu. Otroci so bili navdušeni, prav tako mi
učitelji! Čestitam za odlično zamisel animiranega
ogleda. Z novo skupino učencev se gotovo spet
vidimo drugo leto, do takrat pa lep pozdrav tudi
odličnim igralcem in vodnikom: oskrbniku Cirilu,
baronu Moškonu in skrbni pomočnici.«
V vlogi grajskega skrbnika nastopa Ciril Dolinšek
– Cili, v vlogi barona Moscona Sinjo Jezernik,
njegovo pomočnico uprizarja Marjana Štojs, v
Grajskem lutkovnem gledališču pa nas razveselita
Snežka v vlogi animatorke in Bernard Pungerčič v
vlogi kralja Lutkana.
Več informacij dobite na spletni strani
www.grad-sevnica.com.
KŠTM Sevnica

Varovanje rastišča encijana
na Lovrencu

V dneh od 25. aprila do vključno 3. maja smo
na Lovrencu člani Planinskega društva Lisca
Sevnica izvajali varstvo encijana pred trganjem,
izkopavanjem in sprehajanju po rastišču.
Ugotavljamo, da je postavitev zaščitne ograje
smiselna, saj je večina obiskovalcev z odobravanjem
sprejela tak »hišni red« Lovrenca. Obiskovalci so
nam namenili tudi številne pohvale in priznanja,
predvsem v smislu, da je prav da člani PD Lisca
opravljamo dežurstvo.
Lovrenc je bil zaradi lepega vremena zelo dobro
obiskan (na dan 1. maja cca. 1200 ljudi). Kršitev
v času praznikov ni bilo, prav tako ni bilo zaslediti
prebudi, pozdravi otroke in jim začne pripovedovati nobenih odpadkov, kljub temu, da je bilo v okolici
razne zgodbe: o lovu na lisice in medvede in razne cerkvice kar nekaj »piknik« prostorov, vendar
zabavne pripetljaje. Iz baročnega salona odidemo izven ograjenega prostora.
v šolsko zbirko, kjer si otroci lahko ogledajo sto let
star razred in jim grajski skrbnik, ko se posedejo
v stare klopi, opiše šolske dneve njihovih dedkov
in babic. Po končanem ogledu šolske zbirke se
pridružimo v veliki jedilnici baronu Mosconu in
njegovemu osebju pri zajtrku. Otroci lahko barona
kaj vprašajo, govori jim pripovedke, če kaj skupaj
zapojejo, jim ponudi domače kekse. Po baronovem

Foto: Dušan Klenovšek

zajtrku si ogledamo še Grajsko lutkovno gledališče,
kjer z animacijo spoznamo različne tipe lutk,
pozdravi nas tudi kralj Lutkan iz dežele Lutkanije.
Ves program je vzgojen in humoren, tako da otroci
uživajo pri gledanju in poslušanju, vse pa jim prav
gotovo ostane v lepem in trajnem spominu.
Program traja približno eno uro.
K animiranemu ogledu lahko izberete tudi dodatno
ponudbo dejavnosti, ki je zelo pestra: piknik v
grajskem parku, kuhanje grajskega zeliščnega

Na Lovrencu nas je obiskala tudi ekipa Vaš kanal in
posnela nekaj utrinkov v času našega dežurstva.
Vse je bilo tudi predvajano na TV Vaš kanal. V času
dežurstva se je zgodil tudi tragičen dogodek, ko je
na ogledu rastišča encijana umrl obiskovalec. Oba
dežurna sva svojcem pomagala po svojih močeh.
Zaradi poslabšanja vremena 2. maja je bilo na
Lovrencu bistveno manj obiskovalcev, zaznali
pa smo nekaj kršitev, v smislu prehajanja preko
zaščitne ograje.
Dežurstvo je potekalo brez bistvenih pripomb.
Kršitve so bile in bodo tudi v bodoče. Če bomo
planinci tam, jih bo zagotovo manj. Dež je nato
kmalu zavrl rast in s tem po naravni poti zaščitil
encijan do naslednjega leta.
Gregor Bregar
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Koncert Mešanega pevskega
zbora Tržišče
V sklopu Turističnega društva že tretje leto deluje
Mešani pevski zbor Tržišče pod vodstvom Cirila
Udovča. Pojemo predvsem slovenske narodne
pesmi, nastopamo na različnih prireditvah
in proslavah na območju krajevne skupnosti,
zapojemo tudi na pohodih, ki jih pripravljajo društva
v kraju.

Za prizadevno delo, izjemne uspehe in prispevek k
ugledu šole so bile učencem podeljene pohvale.
Najuspešnejši učenci v šolskem letu 2009/2010
so: Eva Camloh, Tjaša Daničič, Anja Drstvenšek,
Helena Horjak, Andraž Jene, Eva Kotar, Jakob
Nečemer, Eva Mavrič, Luka Pesjak, Anže Rupnik,
Lara Senica, Luka Stegne, Živa Stegne, Tia Šantej,
Tadej Tihole, Andreja Turk in Jerica Žuraj. Pohvale
za uspešno nastopanje pa so prejeli: Luka Ernestl,
Timotej Jazbec, Eva Metelko, Nina Mikolič,
Kristjan Mrgole, trio klarinetov (Sabina Androjna,
Andraž Jene, Luka Stegne), trio saksofonov (Eva
Kotar, Ajda Prah, Anže Rupnik) in komorna skupina
kljunastih flavt.
S koncertom je Glasbena šola Sevnica zaključila
tudi praznovanje 10. obletnice.
Pred mladimi glasbeniki je poletni počitek pred
novim šolskim letom, ki se – tako kot v osnovni šoli
– tudi v glasbeni šoli prične s 1. septembrom.

KŠTM Sevnica

Slavnostni koncert ob 30.
obletnici Mešanega pevskega
zbora Primož Trubar

Odprtje nove
Mosconove galerije umetnosti
na Gradu Sevnica
z razstavo del Jerce Šantej
»Windowsi 20 10« in
koncertom etno skupine
Šukar
Dolgoletna želja, predvsem sevniških umetnikov
je bila, da bi likovno galerijo na sevniškem gradu
preselili v prostore nekdanje Galerije krasilne
umetnosti Ivana Razborška v prvem nadstropju.
To se je uresničilo na prvi junijski petek z razstavo
sevniške slikarke Jerce Šantej. Ime je galerija dobila
po nekdanjem lastniku gradu baronu Inocencu
Mosconu – Mosconova galerija. Umetnici sta v
imenu KŠTM Sevnica, ki zdaj upravlja z gradom, in
novodobnega lastnika – Občine Sevnica, čestitala
tudi Rok Petančič in sevniški župan Srečko
Ocvirk.
Likovna kritičarka in umetnostna zgodovinarka
Tatjana Pregl Kobe, ki že dolgo spremlja ustvarjanje
sevniške slikarke Jerce Šantej, je dejala, da
jo je presenetilo, da se je v Ljubljani in drugje,
tudi po svetu, Jerca predstavljala predvsem z
živobarvnimi abstraktnimi slikami, brezčasnimi v
svoji sporočilnosti, zdaj pa je začela povsem drugo
zgodbo… Ko je potovala po svetu, bila je tudi v
Ameriki, je Šantejeva dosti razstavljala in dobivala
tudi nagrade. Ko se je vrnila v Sevnico, je začutila
svoje korenine in da mora to poiskati v domačem
okolju, pri obnovi hiše, ob zamenjavi oken pa je
dobila idejo za nov ustvarjalni cikel.

V soboto, 29. maja, smo pripravili svoj prvi
koncert v cerkvi sv. Trojice v Tržišču. K nastopu
smo povabili tudi goste, z veseljem pa so se odzvali
ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Ljudske pevke V župnijski cerkvi v Boštanju je v nedeljo, 20. junija
iz Telč in moška vokalna skupina Lira iz Krmelja. , potekal slavnostni koncert MePZ Primož Trubar
iz Loke pri Zidanem Mostu, ki v letošnjem letu
obeležuje 30-letnico delovanja. Začetki delovanja
Mešanega pevskega zbora Primož Trubar iz Loke
pri Zidanem Mostu segajo v leto 1945, vendar je
zbor leta 1956 zaradi pomanjkanja pevcev in pevk
prenehal delovati. A želja po prepevanju je ostala,
zato so se pevci najprej organizirali v moški oktet
in nato v moški pevski zbor. Kot mešani pevski zbor
je znova zaživel leta 1980 in postal v tridesetih
»Ustvarjanje Jerce Šantej je živo, udarno,
letih aktivnega delovanja eden kvalitetnejših
nekompromisno. Motive vizualizira v različnih
amaterskih pevskih sestavov.
tehnikah in v stilno heterogenih pristopih, in sicer
od realizma, pri katerem veristično sledi podobi,
Prireditev je povezovala Metka Podlogar.
pa do preoblikovanj, predvsem pa do simbolično
Številni obiskovalci so bili navdušeni in so vse
in alegorično naravnanih variacij. Njen tokratni
nastopajoče nagradili z dolgotrajnim ploskanjem.
cikel slik Windows 20 10 se dogaja na dveh
Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagate in nas
prizoriščih, dvajset slik je ustvarjenih na platna,
podpirate, hvala tudi vsem, ki nas radi poslušate.
razpetih na klasične podokvirje, deset pa določajo
Uspešna izvedba koncerta je za nas nova spodbuda
in sooblikujejo stari okenski okvirji. Slikarska
za nadaljnje delo. Vztrajno bomo vadili, da bomo
pripoved se osredotoča na tri cikle: Vrednote,
na naslednjem koncertu zapeli še bolj ubrano.
Njihovi pogledi in Realnost,« pravi Tatjana Pregl
Kobe in poudarja, da tudi ta cikel slik kaže, da se
Bernarda Šavli
je »slovenska umetnost v svojih najnovejših delih
otresla temin modernizma in zakorakala večji
sproščenosti naproti.«

Zaključni koncert
Glasbene šole Sevnica

V torek, 22. junija, je Glasbena šola Sevnica šolsko
leto 2009/2010 sklenila s koncertom v atriju
Gradu Sevnica. Na koncertu so nastopili pevski
zbor, ki ga vodita Betka Cimperšek in Katja Krnc,
godalni orkester pod mentorstvom Jožice Zupan
in pihalni orkester z dirigentom Maticem Nejcem
Krečo.

MePZ Primož Trubar, ki ga sestavlja 30 pevcev
in pevk ter deluje pod umetniškim vodstvom
profesorice glasbe Marjete Sojar, je vsa ta leta
zaznamovala vztrajnost pevcev in pevk, izjemnih
zborovodkinj in zborovodij ter močna podpora
lokalne skupnosti. »S ponosom in z veseljem
ugotavljamo, da so tukaj doma ljudje, ki neizmerno
ljubijo petje. Še več kot to. S svojo vedrino in
odprtostjo so v svoje vrste privabili pevke in pevce,
ki so se pripravljeni za takšno ustvarjanje pripeljati
tudi iz več deset kilometrov oddaljenih krajev,« so
zapisali v vabilu na slavnostni koncert.
Na jubilejnem koncertu so zazvenela glasbena
dela skladateljev, ki so v preteklih letih in stoletjih
ustvarili čudovite kompozicije. V zelo akustičnem
prostoru boštanjske cerkve je bilo tako mogoče
slišati Gallusa, Mozarta, Mendelssohna, Verdija,
Biebla in tudi prelepe slovenske ljudske pesmi.

Šantejeva v svojem najnovejšem ciklu tenkočutno
prisluhne preteklosti in jo šele nato nadgrajuje s
pripovedjo. Z avtorskim pristopom prikazuje svoj
pogled na današnji agresivni in kaotični čas, pa
tudi svoj lasten pogled na zgodovino Slovenije. Po
mnenju Kobetove je le na tak način, kot razmišlja
Šantejeva, možna sprava, o kateri toliko govorimo,
pri čemer pa bi nekateri najraje poteptali kakšno
obdobje preteklosti.

Smilja Radi

Foto: Ljubo Motore

www.grad-sevnica.com
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Koncert skupine Šukar v atriju gradu

Kultura
Jerca je povedala, da živimo v času, ko se je tudi
Microsoft »zanimal«, kaj pomeni ta razstava v
Sevnici z blagovno znamko njihove multinacionalke.
Pojasnila pa je tudi, od kod izvira dvajsetletno
prijateljevanje s skupino Šukar, po otvoritvi, ki
jo je ob koncu popestril tudi krajši nastop Igorja
Misdarisa in njegovih glasbenih prijateljev, so si
obiskovalci v dvorani Alberta Felicijana ogledali
dokumentarni film Mirka Simića »Vonj po zemlji«
o potovanju članov skupine Šukar v Francijo - v
romsko Meko, za številne pa je bil morda vrhunec
večera ravno nastop te etno skupine v grajskem
atriju gradu. Z odličnim lovskim golažem se je
izkazal Luka Zagode, kmetija Črnko pa je razveselila
še ljubitelje dobre kapljice.

Pavel Perc

www.dolenjskilist.si

Fotogalerija: Sevniško grajsko poletje 2010, junij

Predstavitev meditacijskih tehnik iz DVD-ja Magičnost
gibanja 1 v grajskem parku, 27. maj 2010

Koncert kitarskega in tamburaškega orkestra
Glasbene šole Krško v atriju gradu, 29. maj 2010

Razstava umetniških del Jerce Šantej in
uradno odprtje Mosconove galerije umetnosti
na gradu Sevnica, 4. junij 2010

Koncert Big band Zagorje
v atriju gradu, 11. junij 2010

Koncert Godalnega oddelka Glasbene šole Krško
v atriju gradu, 12. junij 2010

Delavnica »Meditacija in sproščanje z glasom« s
Shirlie Roden,
stolp s freskami »Štirje letni časi«, 16. junij 2010

Premiera predstave Deseti brat
v grajskem parku, 18. junij 2010

Zaključni koncert Glasbene šole Sevnica
v šol. letu 2009/10, 22. junij 2010

Koncert pevcev zbora
sevniške Lisce s prijatelji iz
Zagreba
Mešani pevski zbor Lisca Sevnica in Mešani pevski
zbor Slovenski dom Zagreb prijateljujeta že šesto
leto, zbora izmenično prirejata tudi gostovanja in
koncerte. Za glasbeno in kulturno izmenjavo pač
ne more biti nikakršnih predsodkov pri ljudeh, ki v
srcih dobro mislijo.
Plotove skušajo ljudem dobrih namer in volje pač
postaviti običajno tisti, ki nimajo duhovne širine in
v svojem »zaplankanem« - beri omejenem - pogledu
na svet, skušajo svoje ozke, sebične frustracije
uresničevati tudi tako, da bi se radi polastili tistih,
ki ne zmorejo ali nočejo razmišljati s svojo glavo.
Tudi takšno bi lahko bilo sporočilo koncerta MePZ
Lisca in MePZ Slovenski dom, ki je potekal v
petek, 4. junija, in ga je v sevniški kulturni dvorani
povezovala Nada Novšak. Sevniški zbor je pod
vodstvom Jožeta Pfeiferja začel s pesmijo Gustava
Ipavca Slovenec sem, priljubljeno zlasti pri rojakih,
ki žive v tujini, in nadaljeval s še osmimi pesmimi,
od Gobčeve N'mav čriez izaro do vedno pri
poslušalstvu lepo sprejete istrske Dajte, dajte.
Zagrebški zbor, z zborovodjem Francem Kenetom,
je ubrano zapel sedem, največ ljudskih pesmi, v
slovenščini, zadnja – Orkestar Emila Cossetta
je bila v hrvaščini in interpretativno težavna, a
zanimiva, nekaj posebnega, saj je v sevniških
dvoranah še nismo slišali.
Slovenci, ki živijo v Zagrebu, zelo radi zapojejo
tudi pesem njihovega bivšega zborovodje Petra
Kutnjaka Slovenski dom, naš drugi dom. Sevniški
in zagrebški zbor sta koncert učinkovito zaključila
s skupno narodno Meglica, v priredbi Oskarja
Deva.

Pavel Perc

www.dolenjskilist.si

www.kstm.si

»Grad Sevnica
vabi
v prijetno senco pod krošnje mogočnih dreves.
Za vas smo uredili prostor s klopmi in mizami
v zahodnem delu grajskega parka.«
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

od ponedeljka, 28. 6.
do petka, 27.8.

Počitniško varstvo

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica,Info: Ana
041/286-147, info@smc-sevnica.si

od ponedeljka, 28. 6.
do sobote, 3.7.

Počitnice za otroke na morju

Ankaran

Org.: SMC Sevnica, Info: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

četrtek, 1.7.,
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE
Predstavitev nove pesniške zbirke avtorja Rudija Stoparja
z naslovom »Te moje pesmi – čas pelje mimo«

dvorana Alberta
Felicijana na Gradu
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 2.7.,
ob 17.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
PPP- prvi počitniški petek preseneča

Tržišče

Info: Društvo prijateljev mladine
Tržišče, Danica Blažič, 031-707-514

sobota, 3.7.,
od 8.00 dalje

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 4.7.,
od 14.00 do 19.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE
Srednjeveški dan Vstop prost.

park gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

nedelja, 4.7.,
ob 14.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
25. kmečki praznik ter regijske kmečke igre

Tržišče

Org.: Društvo podeželjske mladine
Tržišče, Info.: trzisce.dpm@gmail.com;
Mojca Simeonov, 031-745-806

ponedeljek, 5. 7.,
ob 17.00

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica in Športni dom Sevnica
(pri bazenu)
odprto prvenstvo upokojencev za julij 2010

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

sobota, 10. 7.,
od 10.00 dalje

Mobilni mladinski center i - VAN

Org.: SMC Sevnica, KŠTM Sevnica
Info.: Matic, 041/831-134,
info@smc-sevnica.si

sobota, 10.7.,
od 15.00 dalje

Gasilsko tekmovanje in veselica. Nastop KD Godba Blanški Blanca
vinogradniki. Postavljanje kmečkega vozu.
Veselica z ansamblom Braneta Klavžarja.

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

ponedeljek, 12.7. sobota 24. 7.

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Oratorij 2010: »Pazi, čas!«

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica, Info: Boštjan,
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sreda, 14.7.,
ob 17.00

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK
Milan Majcen Sevnica za julij 2010

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

sobota, 17.7., sobote, 24. 7.

38. osnovnošolski planinski tabor - Bohinj 2010

Bohinj

Org.: PD Lisca Sevnica

sobota, 17.7.,
ob 15.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
14. gasilske igre brez meja

Prireditveni prostor
ob gasilskem domu na
Cirniku

Org.: PGD Veliki Cirnik,
Info: 051/680-287

sobota, 17.7.,
ob 21.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE:
Koncert Slovenski tolkalni duo Vstopnina: 10 EUR.

atrij gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

nedelja , 18.7.,
ob 9.00

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan Športni dom Sevnica
(pri bazenu)
Majcen Sevnica za julij 2010

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

nedelja, 18.7.,
ob 16.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Telška žetev - srečanje ljudskih pevcev

pri Gasilskem domu na
Telčah

Org.: Kulturno športno društvo Telče in
Ljudske pevke s Telč, Zvonka Mrgole,
041/240-407

torek, 20.7.,
ob 17.00

Odprt redni mesečni hitropotezni šahovski turnir Društva
invalidov Sevnica za julij 2010

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Org.:Društvo invalidov Sevnica,
Info: Roman, 07/81-44-407

sobota, 24. 7.,
ob 20.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE:
Nastop AFS France Marolt in Brencl bande Vstopnina: 5 EUR.

atrij gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica,
Info: http://brenclbanda.com

sobota, 31.7.

Turnir v trojkah: košarka

igrišče pri
SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica, Info.: Luka,
040/690-870, info@smc-sevnica.si

sobota, 31.7.,
ob 10.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Dirka starih vozil oldtajmerjev za Pokal Malkovca

LC Tržišče – Malkovec

Org.: Hrast Tržišče, Info: Janežič Toni,
031/329-620, janezic.toni@siol.net

sobota, 31. 7.,
ob 19.00

Gasilska veselica z Ansamblom Bratov Poljanšek

Športni park Tržišče

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

sobota, 31. 7.,
ob 21.00

SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE:
Koncert literarno-glasbene skupine Swarga. Vstopnina 3 EUR.

atrij gradu Sevnica

Več info o skupini Swarga:
www.myspace.com/swargamusic,
Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 15.8.,
ob 15.00

Nogometni turnir

Igrišče pri Kulturno
mladinskem domu na
Lukovcu

Prijave: Boris Androjna, 040/624-123

Pri GD Loka pri
Zidanem mostu

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec avgust je do 15. 7. 2010:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

KINO SEVNICA
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Prispevki

Občina Sevnica na
kolesarskih tekmovanjih:
Kaj veš o prometu

Informacijska točka na
demonstraciji gozdarske
mehanizacije v Kladju

Tradicija v občini Sevnica zavezuje organizacijo
in sodelovanje osnovnošolskega kolesarskega
tekmovanja Kaj veš o prometu. Na tekmovanju se
vsako leto pomerijo učenci iz osnovnih šol iz naše
občine: OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Sevnica, OŠ
Šentjanž, OŠ Tržišče, v dveh starostnih skupinah.
Na občinskih tekmovanjih v Sevnici je mogoče
v zadnjih letih opaziti povečanje kakovosti
pripravljenosti
tekmovalcev
na
omenjeno
tekmovanje. Mentorji pripravijo svoje varovance
kar najbolje. Organizatorji tekmovanja (občina
Sevnica in lokalni Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu) pa se vsako leto srečujemo
s prijetno nalogo, kako najti najboljšega in
ga s popotnico znanja popeljati na državno
prvenstvo. Tri leta zapored sta se po dva najboljša
tekmovalca »bojevala« po izenačenem uradnem
delu, z dodatnim pisanjem pol CPP. Najboljšega ni
odlikovalo več le znanje, ampak tudi vrlina hitrosti
in natančnosti. Tako je napredoval najboljši in se z
državnega prvenstva vrnil kot prvak.
Pred dvema letoma je bil zmagovalec Domen
Krnec z OŠ Blanca, mentor pa Vlado Žnidarič.
Lani smo zaradi nemoči na občinski ravni v
nadaljnji boj poslali dva tekmovalca iz OŠ Krmelj
pod mentorstvom Boštjana Repovža. Oba sta
pokazala in upravičila takšno odločitev. Naziv
državnega prvaka je pripadel Davidu Ermanu,
odlično 8. mesto pa je zasedel Grega Pavlin.
Letos je mentor Boštjan Repovž nadaljeval uspeh
in odlično pripravil Davida Grudna.
Ves ta uspeh kaže odlično pripravljenost in trud
mentorjev v osnovnih šolah v občini Sevnica. Zato
je treba pohvaliti prav vse, ki pri tekmovanju Kaj
veš o prometu pripravljajo tekmovalce oz. kakor
koli sodelujejo. Iskrene čestitke pa izrekamo vsem
državnim prvakom v občini Sevnica.

V vasi Kladje nad Šentjanžem (občina Sevnica)
so na pobudo vaščanov Kladja organizirali veliko
demonstracijo gozdarske mehanizacije in opreme
v četrtek, 10. junija. Na odprtju je vse nagovoril
tudi sevniški župan.

Petra Biderman, SPV Sevnica

Predstavili so se številni proizvajalci gozdarske
mehanizacije, delovne in zaščitne opreme za delo
v gozdu, proizvajalci opreme za izdelavo lesa za
kurjavo, proizvajalci kotlov na lesno biomaso,
proizvajalci premičnih žag za razrez lesa, izvajalci
del v gozdu in drugi ponudniki storitev in izdelkov za
dejavnosti v zvezi z gozdom. Še posebno zanimiv je
bil prikaz starih gozdarskih del in opravil s staro
opremo.
Prireditev je pritegnila več kot 1000 obiskovalcev,
ki so imeli priložnost dobiti tudi promocijsko
gradivo in informacije o turistični ponudbi v
tem delu Slovenije. Turistične zanimivosti smo
predstavljali skupaj s Turističnim društvom
Šentjanž in domačini. Največ zanimanja je bilo za
Leskovec (najlepšo hribovsko vas Slovenije 2005),
ki je v bližini Kladja, in turistične kmetije v okolici.
Organizatorji Zavod za gozdove Slovenije, društvo
lastnikov gozdov Mirenske doline in vaščani so se
zelo dobro potrudili z organizacijo.

KŠTM Sevnica
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Mladina, šolski zvonec

Projekt I-VAN
Iz predizbiranja na
»dolgčas stran in ne bit sam« festival Knap'n'fest
kar vse tri skupine!
I-VAN je mobilni mladinski center v Občini Sevnica.
Kombi s paviljonom ali šotorom ter velikim izborom
raznih pripomočkov, iger in igral za otroke,
mladostnike in njihove starše.
Namen I-VAN je približati mladinski center vsem
mladim v občini. Gre za nove možnosti aktivne
participacije za mlade izven središča Sevnice
in mlade z manj možnostmi. Glavni namen je
predstaviti mobilni mladinski center kot zdravo
zvrst zabave, predstavljati in promovirati
udejstvovanje mladih za mlade in povezovati mlade
med seboj.
Enkrat mesečno I-VAN obišče eno izmed krajevnih
skupnosti v Občini Sevnica in preživi celoten dan v
družbi domačinov in predvsem vabi mlade prijatelje
in vse, ki se želijo imeti lepo in koristno.
Tekom popoldneva je organizirana velika
raziskovalna igra v okolici. Ves čas je prisotna
glasba in razne zanimive zgodbe, ter velika izbira
družabnih iger. Da pa I-VAN ne pozabi, kje vse je
že bil, ima s seboj tudi novinarsko ekipo, kateri se
pridružijo domačini in skupaj kaj novega odkrijejo,
posnamejo in fotografirajo. Je pa res, da ko pride
I-VAN na določen kraj to vsi tudi okusijo, saj peče
slastne palačinke.
Projekt vodi in na njem aktivno sodeluje 5 do 10
članska ekipa mladih izkušenih animatorjev in
mladinskih delavcev. Izvaja ga Društvo Salezijanski
mladinski center Sevnica s sodelovanjem KŠTM
Sevnica.
Vedno na vidnem mestu, najpogosteje poleg
gasilskega doma, doma krajanov, krajevne
skupnosti. V hladnejših mesecih izvajamo
aktivnosti v notranjih prostorih.
V mesecu juliju bomo v soboto, 10., od 10. ure
dalje gostovali v Loki pri Zidanem Mostu, pred
Gasilskim domom.
Informacije pri vodji projekta: Matic Železnik,
0 41-831-134, matic.zeleznik@smc-sevnica.si

SMC Sevnica in KŠTM Sevnica

SALEZIJANSKI
MLADINSKI
CENTER
SEVNICA
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V petek, 4. junija, je bilo v diskoteki Club Bruno
Gabrijele predizbiranje za festival Knap'n'fest
2010. Prijavilo se je osem skupin iz celotne
Slovenije, komisija pa je morala izbrati le štiri, da
so se pomerile med seboj. Te so bile: Poison drop,
Equilibrium, B. T. K. in pa Spimdotreh.

Torej, se vidimo 13. in 14. avgusta v športnem
parku Krmelj. Tam se bo v dveh dneh zvrstilo
veliko uveljavljenih in še neuveljavljenih skupin,
poskrbljeno bo tudi za vse obiskovalce z zelo
pestrim popoldanskim programom, še pestrejšim
kot prejšnja leta!

Franci Bastardi

Zanimiva prireditev na
OŠ Sava Kladnika Sevnica
V aprilu smo združili moči učenci in zaposleni OŠ
Sava Kladnika Sevnica in skupaj izvedli množično
prireditev Pozdrav pomladi za starše in občane
Sevnice. Predstavilo se je preko 500 učencev od 1.
do 9. razreda s plesnimi, pevskimi, akrobatskimi in
igralskimi točkami. Športno dvorano v Sevnici smo
napolnili do zadnjega sedeža. Ker si naši učenci že
več let želijo garderobnih omaric na ključ, smo se
odločili, da bomo v ta namen pobirali prostovoljne
prispevke. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo za
prispevke v vrednosti 1.375 EUR. Prav tako se
zahvaljujemo MePZ Primož Trubar, Coronkam,
ansamblu Patina in Roksom za izjemen prispevek.
Naši učenci in nastopajoči so priklicali pomlad,
nasmeške na lica, toplino v srca.

Manjša nevšečnost se je zgodila zadnji teden pred
začetkom, saj je nastop zaradi višje sile (bolezen)
odpovedala skupina Poison drop, tako da se je
predizbiranje začelo z le tremi skupinami. Žreb
pred začetkom koncertov je določil, da bodo prvi
nastopili B. T. K. iz Ivančne Gorice, drugi Equilibrium
(Kranj) in tretji Spimdotreh (Mirna).
O zmagovalcu so odločali vsi obiskovalci, ki so s
svojimi glasovalnimi lističi prispevali 50 odstotkov
vseh glasov, v preostalih 50 pa je odločala
strokovna žirija. Ta ni imela lahkega dela, saj so bile
prav vse tri skupine zelo izenačene. Naj poudarim,
da so veliko poguma in energije vložili predvsem
člani skupine Equilibrium, ki so se pripeljali iz
daljnega Kranja.
V vseh kategorijah je izstopala le ena skupina,
ki ji je pripadla ta čast, da se bo predstavila v
soboto, 14. avgusta, na glavnem odru festivala
Knap'n'fest! To je bila skupina B. T. K., ki je s
svojim energičnim nastopom navdušila komisijo
in obiskovalce. Za drugo mesto je bil trd boj, na
koncu pa sta bili uspešni obe skupini! Strokovna
žirija je po preštetih glasovih ugotovila, da sta
skupini izenačeni, zato so ju povabili na nastop v
petek, 13. avgusta!

V lanskem letu smo presegli finančni načrt in
obogatili Šolski sklad za 9.795,29 EUR. Šolski sklad
nadaljuje svojo pot in se veseli novih podvigov.
Življenje ustvarja življenje, energija spodbuja
energijo. Če se razdajaš, postajaš bogat. Te misli
so in bodo naše vodilo pri nadaljnjem delu.

Mirjana Jelančič

Mladina, šolski zvonec

Likovno druženje z
oskrbovanci bivalne enote
Impoljca
Tema letošnjega šolskega parlamenta je bila
Diskriminacija in drugačnost, na šoli pa je bilo
veliko zanimivih dejavnosti. Med drugimi smo
povabili stanovalce bivalne enote Impoljca, ki so
tudi naši sosedje. Srečanje je bilo zanimivo.
V četrtek, 27. maja, smo skupaj ustvarjali v likovni
delavnici. Delo so organizirali oni, potekalo pa je
na naši šoli, v likovni učilnici. Prišli sta terapevtki,
vodja in oskrbovanca. Od učencev smo sodelovali
predstavniki šolske skupnosti z mentorico Neno
Bedek.

Namen poskusov je prikazati določeno fizikalno
temo oziroma zakonitost, pri čemer so naprave
med seboj po¬vezane z veznim členom – kro¬glico.
Vsak posamezen člen se začne s padajo¬čo
kro¬glico in se konča tako, da kro¬glico spusti v
naslednjo napravo.
Učenci so v svoji napravi z imenom ″Po vrvici gor,
po vrvici dol″ prikazali različne možnosti gibanja po
vrvici od spuščanja in vzpenjanja, ki ga nadzoruje
zatezanje vrvice. Med zanimivejšimi pa je bilo
vsekakor kotaljenje po vrvici, zaradi momenta
vrtilne količine. Na koncu niso pozabili še jo-jo
igrače.
Za napravo smo bili ponovno nagrajeni, tokrat s
pohvalo strokovne komisije.

Andrej Kozinc

OŠ Boštanj na zaključku
projekta Vse v skupnem
krogu – človek – čebela –
cvet – med – sad
V četrtek, 27. maja, je v Gornji Radgoni potekal
zaključni posvet ekokoordinatorjev zgodnjega
naravoslovja znotraj slovenske ekošole. Posvet se
je pričel s pozdravnimi govori povabljenih gostov:
Brede Forjanič, ravnateljice vrtca Manka Golarja
Gornja Radgona, Antona Kampuša, župana Gornje
Sosedi so s seboj prinesli nekaj že narejenih Radgone, Boštjana Noča, predsednika Čebelarske
zveze Slovenije in Branka Mahneta, nacionalnega
izvrstnih izdelkov, ki smo si jih lahko ogledali.
Najprej smo ročno izdelali papir. Vsak posameznik ekokoordinatorja Ekošole kot načina življenja.
je pripravil svojega. Tako smo spoznali ročno
izdelavo papirja. Vmes smo se posladkali s
čokoladicami, bonboni in se odžejali s sokom.
V nadaljevanju smo izdelali še beležko. Za platnice
smo uporabili ročno izdelan papir in ga okrasili z
raznimi dekoracijami po lastnem okusu. Beležke
smo lahko odnesli domov.
Druženje je bilo zanimivo in upam, da bomo
sodelovali še kdaj.

Katja Škoda, 6. a, OŠ Boštanj

Verižni poskus 2010
Letošnjega šestega verižnega poskusa, ki je
potekal v železniškem muzeju v Ljubljani se je
udeležilo 18 ekip, in sicer iz vrtcev, osnovnih in
srednjih šol, fakultet ter posamezniki. Sevniško
občino je že drugič uspešno zastopala ekipa iz
osnovne šole Boštanj, ki so jo sestavljali učenci
Luka Androjna, Peter Kovačević, Toni Udovč, Luka
Šeško in mentor Andrej Kozinc.

Po uvodni pozdravih so se s krajšim kulturnim
programom predstavili tudi malčki tamkajšnjega
vrtca. Vsi zbrani smo nato nadaljevali na strokovnih
predavanjih v dvorani Pomurskega sejma. Temu so
sledile kratke predstavitve projektov, ki so jih izvajali
prijavljeni vrtci in osnovne šole. Na predstavitvi je
sodelovala tudi Osnovna šola Boštanj, zastopali pa
sva jo Tadeja Krnc in Andreja Vrtovšek, učiteljici
v 1. triletju. Po uspešno predstavljenih rezultatih
projektov smo se vsi zbrali pri skupnem kosilu ter
dan zaključili z vodenim ogledom Radgonske kleti v
sproščenem in zelo prijetnem vzdušju.

Andreja Vrtovšek in Tadeja Krnc, OŠ Boštanj

šol sva se odpravili v osnovno šolo Bršljin, kjer nas
je pričakalo kosilo. V šolski avli se je odvijal kulturni
program in podelitev priznanj. Pridružila se nama
je tudi učiteljica, ko so končali z razgovorom
tudi mentorji. Izvedeli sva, da je bila naša naloga
narejena po vseh pravilih.
Iz zvočnika se je zaslišala glasba in vsi smo
prisluhnili. Pripravili so nam namreč gledališko
predstavo, ki je bila izvrstna. Med njo smo se zelo
nasmejali, saj je tako napetost malo popustila.
Z nasmehom na ustih smo pričakali podelitev
priznanj, me pa smo napeto poslušale, kdaj se
bo zaslišalo ime naše šole. Bile smo nestrpne, ko
smo končno dočakale. Toda naše čakanje je bilo
krepko poplačano, saj smo dobile zlato priznanje.
Vau! To je bilo nekaj! Bile smo presrečne, kajti
dosegle smo, kar smo si močno želele. Ja, bilo je
res super, pa vendar se dan še ni končal. Odšle
smo namreč še v Dolenjski muzej, kjer smo si
ogledale etnološko zbirko in arheološke najdbe iz
halštatskega obdobja.
Bilo je zanimivo ter seveda poučno, naučila pa sem
se marsikaj novega. Po tem napetem dnevu smo
se odpravile domov, učiteljica pa je med potjo za
nagrado »častila« sadno kupo. Že napol zaspane,
bil je namreč že večer, nas je naš prijazni hišnik
odpeljal domov. Tega dne res ne bom pozabila, saj
mi bo še dolgo ostal v spominu.

Aleksandra Starina, 7. r
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Šola v naravi
V ponedeljek, 10. maja, smo šli v šolo v naravi na
Vojsko pri Idriji. Ko smo prispeli do doma, smo iz
avtobusa vzeli prtljago in smo šli v dom. Ogledali
smo si dom ter se razdelili v skupine. Ko smo iz
potovalk vzeli oblačila, smo odšli na kosilo. Po
kosilu smo izvedeli, kaj bomo danes delali. Za
večerjo smo morali pripraviti mize. Hrana je bila
zelo dobra. Zvečer smo si morali umiti zobe in se
stuširati. Umazano perilo smo dali v vrečke za
umazano perilo. Naslednje jutro je bilo zunaj zelo
mrzlo. Zanimivo mi je bilo lokostrelstvo. Zvečer
smo imeli športne igre. Ko smo imeli prosti čas,
smo lahko počivali ali klekljali. Naredil sem si
zapestnico. Za kosilo smo si sami naredili idrijske
žlikrofe. Imeli smo najbolj urejeno in pospravljeno
sobo. Dobili smo priznanje za lepo pospravljeno
sobo in za lokostrelstvo. V petek smo šli v rudnik
živega srebra. Ogledali smo si 15-minutni film o
rudniku živega srebra. Po ogledu filma smo šli v
garderobo. Ko smo se oblekli v oblačila, smo šli
po majhnem rovu. Na avtocesti je bila kolona.
Na Petrolu smo se ustavili, da smo imeli malo
odmora. Ko smo prišli v Sevnico, smo komaj čakali
starše, da so prišli po nas. Imeli smo se lepo.
Izvedel sem, da grem v soboto k botru, zato sem
komaj čakal, da grem domov. V Sevnico smo prišli
ob 6. uri zvečer.
Dejan Vintar, 8. r
OŠ Ane Gale Sevnica

Zlato za raziskovalce iz
Šentjanža
V petek, 21. maja, sva Katarina Slapšak iz
osmega razreda in jaz šli zagovarjat zgodovinarsko
raziskovalno nalogo, ki smo jo članice krožka
pridno ustvarjale skozi vse leto. Ta dan nisva imeli
pouka, saj sva se z mentorico Slavico Dežman ob
pol devetih zjutraj odpravili v Novo mesto, kjer je
potekalo državno srečanje mladih raziskovalcev
zgodovine. Razdelili so nas v skupine, saj je
sodelovalo 70 šol iz cele Slovenije. Članici komisije,
ki sta ocenjevali naloge ter predstavitve, sta naju
pohvalili ter izrazili navdušenje. In tako je najtežji
del že bil za nama. Skupaj z vsemi učenci iz drugih
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V Šentjanžu radi beremo
Še nekaj dni in šolska vrata se bodo za učence kar
za več kot dva meseca zaprla. Čas pa res hitro
beži.

Splačalo se je potruditi in prebrati ter predstaviti Razstavo so dopolnjevale pesmi o vinogradih
tistih pet knjig. Rada berem in za bralno značko se in vinu, napitnice in likovne stvaritve domačih
avtorjev. Razstavili smo tudi zbirko knjig o pridelavi
bom potrudila tudi drugo leto.
vina, kletarjenju in kulturi pitja.
Katarina Slapšak, 8. razred Posebno mesto so dobile diplome za kakovostno
OŠ Milana Majcna Šentjanž vino iz naših goric, med katerimi sta bili tudi diplomi
dveh kraljev cvička.

Naravoslovni dan v naravni
učilnici – v parku OŠ Krmelj

Na fotografiji lahko vidite, kako zvedavo in prisrčno
so učenci 1. razreda prisluhnili knjižničarki, ko so
v septembru prvič obiskali šolsko knjižnico. Od
tistega dne naprej so pridno brali in se o knjigah
pogovarjali s svojo učiteljico. Za vse ostale naše
učence je to že utečeno delo, saj je tudi letos
bralna priznanja osvojilo kar 98 učencev.

Ah, kje je že september, za nas sta pomembna
maj in junij, ko učenci, ki so celo šolsko leto pridno
delali, poleg lepih ocen dobijo plačilo tudi v kakšni
drugi obliki … Preberite, kako je takšen dan
opisala osmošolka Katarina Slapšak iz Osnovne
šole Milana Majcna Šentjanž.

Majda Podlesnik Repovž

Film za pridne bralce
Kot že nekaj let nazaj smo se tudi letos pridni
bralci odpravili v kino v Celje. Mlajši so si ogledali
risani film Planet 51, starejši pa smo se nasmejali
Starima mačkoma.
Zjutraj smo vsi veseli prišli v šolo. Komaj smo
čakali, da pride avtobus in da nam učiteljice
dovolijo vstopiti. Pot je ob klepetu, smehu in glasbi
hitro minila. V Celju je bilo že nekaj drugih otrok.
Najprej smo pomalicali, potem pa smo skupaj z
učiteljicami odšli proti kino dvoranam. Zadišalo je
po »kokicah«. Nekaj sem jih kasneje tudi pojedla.
V kino dvorani sem našla dobro mesto. Luči so
se ugasnile in film se je začel. Sledilo je 88 minut
smejanja. Vsi smo uživali. Ko je bilo filma konec,
smo osmošolke odšle po trgovinah. Vsepovsod
je bilo videti kaj lepega in je kar čakalo, da kdo kaj
kupi. Ura prostega časa je hitro minila in morali
smo nazaj na avtobus. Zadolžena sem bila, da
preverim, če imam vse sošolke na avtobusu. Bile
so pridne in so me že čakale.
Na poti domov so nam sledili črni oblaki. K sreči je
vreme zdržalo in v Šentjanžu je bilo prav vroče. To
je bil tudi zadnji izlet z našimi devetošolci. Vesela
sem se odpravila proti domu.
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Učiteljice si v okviru EKO šole prizadevamo, da
učenci svoje znanje in izkušnje iz naravoslovja
nadgrajujejo izkustveno. Šola s svojo okolico
ponuja možnosti, da različna življenjska okolja
spoznavamo v naravni učilnici.
V tem letu smo v okviru naravoslovnega dne z
učenci 1. triletja uredili park v učilnico na prostem,
kjer smo spoznavali drevesne vrste in grmovnice
ter k njim pritrdili napise. Pomagal nam je
dolgoletni zunanji strokovnjak za gozdove, Roman
Starič. Namen izkustvenega učenja v naravi ob
strokovnem vodenju gozdarja je predvsem vzgajati
otroke za okoljsko odgovornost in jih ozaveščati o
skrbi za okolico šole in narave nasploh.
Naravoslovni dan je potekal v treh sklopih. Najprej
smo izvedli predavanje in razgovor z gozdarjem.
Učenci so ob ogledu diapozitivov spoznali bistvene
značilnosti in pomen gozda. Povedali so, kakšen
je njihov prispevek za ohranitev gozda. Sledilo je
terensko delo. Skupaj z gozdarjem so poimenovali
drevesne vrste in grmovnice v parku. Ob drevesih
so postavili stojala s ploščicami s slovenskimi in
latinskimi imeni. Vsako drevo je gozdar podrobno
predstavil, učenci pa so povedali, kaj o njem že
vedo. Sledilo je samostojno opazovalno delo.
Dobili so raziskovalne naloge. S pomočjo slikovnih
ključev so iskali drevesa in reševali različne
naloge. Dan smo uspešno in zadovoljno zaključili s
predstavitvijo raziskovalnih nalog.
Ustvarjalni moto tega dne se je glasil »Drevo ne
kaže hrbta. Mogoče je iti okrog njega in vedno je
z obrazom obrnjeno k meni, k tebi, k vsakemu od
nas. Tako kot pravi prijatelj. Bodimo mu prijatelji
tudi mi«. Poskrbimo, da bo naš park urejen. Do
dreves se dostojno obnašajmo kot do pravih
prijateljev.

Da so se razstave v Tržišču »prijele«, kaže veliko
število obiskovalcev in številne pohvale.
Razstavo so si ogledali tudi vsi učenci tržiške
šole, ki so pozorno sledili razlagi in postavili
veliko vprašanj.
Če želimo naše vinske gorice ohraniti, jih
morajo dodobra spoznati zlasti mladi. Ko jih
bodo poznali, jih bodo vzljubili in ohranili.

Alenka Knez

Šola v naravi
Učenci 5. razreda OŠ Tržišče smo bili od nedelje,
6. junija, do sobote, 12. junija, v šoli v naravi.
Bivali smo v turističnem naselju Centinera v
Banjolah pri Puli.

Mojca Tomažin,
ekokoordinatorica na OŠ Krmelj

Razstava »Od trsa do vina«
v Tržišču
Med številnimi prireditvami v počastitev praznika Naši dnevi so bili pestri, zabavni, razburljivi in tudi
KS Tržišče je bila tudi razstava »Od trsa do vina«, precej naporni. Z veseljem bi se še vrnili.
ki jo je organiziralo Turistično društvo Tržišče.
Povabili smo krajane, predvsem vinogradnike, da
Učenci in razredničarka 5.r
so prinesli na ogled stvari, ki sodijo v okvir
OŠ Tržišče
naslova razstave.
To so bila stara orodja, stare in nove fotografije,
različne posode za predelavo grozdja v vino,
posode za hranjenje vin, ter posode, v katerih
ponudimo to s trudom pridelano, žlahtno pijačo.

Grajska skrinja

Moji mamici

Biološko dinamična metoda pridelovanja hrane
nastala delovna skupina v sklopu
Društva za biodinamično pridelavo
hrane tudi v Sevnici. Iz majhne
skupine somišljenikov smo prerasli
v skupino z več kot 70 člani iz
celotnega Posavja od Brežic
do Radeč. Dobimo se enkrat ali
dvakrat na mesec na Žigrskem
Vrhu pri Janezu Košarju, kjer
imamo dovolj prostora za naše
delo. To je poleti praktično, pozimi
pa je čas za teorijo. Pri svojem
delu uporabljamo tudi preparate,
ki jih izdelujemo sami in jih laže
naredimo v skupini. To so preprosti
pripravki iz regrata, kamilice,
rmana, koprive … Uporabljamo jih
za pripravo komposta.
Leta 1924 je Rudolf Steiner v svojih predavanjih
za veleposestnike v Nemčiji utemeljil biološki Med nami je zdaj več vrtičkarjev, so pa tudi že
dinamični (biodinamični) način kmetovanja. Ta nekateri pogumni kmeti, ki jim ni vseeno, kaj
upošteva naravne zakonitosti in si pri vzgoji pridelujejo. Predvsem pa si želijo spet postati
rastlin za hrano pomaga tudi z vplivi, ki prihajajo
na Zemljo iz vesolja. Ugotovil je namreč, da
posamezni planeti in tudi ozvezdja vplivajo na rast
določenih delov rastlin, pa tudi na kakovosti, ki so
v teh rastlinah.
Kmetje in vrtičkarji si pomagamo s temi vplivi
tako, da ob določenih dnevih, ki so označeni v
našem setvenem priročniku, sejemo, negujemo
in pobiramo rastline. S tem jim še dodamo
kakovost, ki jo potrebuje človek za svoje zdravje.
Pri tem ne uporabljamo nobenih farmacevtskih
pripomočkov, ampak le rastline, ki imajo zdravilne
učinke. Seveda se to sliši skoraj nemogoče v
današnjem času, ko nas prepričujejo, da brez
»kemije« nič ne zraste. Toda, ko enkrat preizkusiš
tovrstno pridelavo hrane, si nad učinkom prijetno
presenečen. Najbolj učinkovite rešitve so vedno
tudi najpreprostejše.
V Sloveniji že več kot 20 let delujejo društva
Ajda, v katerih se srečujemo vrtičkarji in kmetje, svobodni pri svojem delu in sami odločati o tem,
ki delamo po tej metodi. Pred tremi leti je tako kaj morajo sejati in s čim škropiti. Po tej metodi so
pridelano sadje in zelenjava biološko
najkakovostnejši in jih je mogoče
prodajati pod znamko Demeter, ki je
priznana po vsem svetu.
Z našim delom vsak dan znova
dokazujemo, kako vse bujno raste brez
uporabe škropiv. Dovolj je npr. koprivni
čaj, pa že ni več uši. Če koga zanima,
kako ta metoda deluje, ali pa bi se rad
prepričal, ali je to res, se nam lahko
pridruži. Veseli smo vsakogar, ki mu ni
vseeno za svoje zdravje in zdravje naše
Zemlje.
Pokličete lahko
Majdo Hriberšek na tel.:
041 458 532.

Majda Hriberšek

Ti si dala mi življenje,
podarila del srca,
s trdim delom potrpljenje,
morje sreče in solza.
Si skrbno načrtovala
vse korake po stezah,
da nekoč brez tebe znala
bi obstati na nogah.
Vsakodnevna pot je strma,
cilj pa daleč pred menoj,
zdaj pomaga mi le trma –
lepše bi bilo s teboj.
Odločitve odgovorno
si sprejemala za me,
meni pa je zdaj naporno
vzeti vajeti v roke.
Med nasveti si objela
mene z žuljavo roko,
zdaj spoznavam, le od dela
preživela bom lahko.
Vztrajnosti si me učila,
tvoja sem ponosna hči,
s cvetjem grob ti bom krasila,
svečka naj v spomin gori.

Marinka Glavač

Konjič

Najprej za hrano poskrbim,
s svežo vodo napojim,
nato spustim ga na sprehod,
ponosno teka moj gospod.
V soncu sveti mišičasto se telo,
konjič v ogradi čaka me zvesto.
V krogu teče tisočkrat,
glasno kliče me do vrat.
Ljubko vabi me do ograde
vedoč,da nesem mu nagrade.
Stisne glavo ob moje telo,
pri srcu obema je toplo.
Nanj sedlo namestim,
rahlo vajeti držim;
en skok in že sva čez ogrado,…
Teče,teče konjič čez livado.
Ponese me v hrib,dolino,
prepoji s svojo me vedrino.
Oba svobodno,že čez kratek čas,
za seboj pustiva celo vas.

Foto: Rok Petančič

Tanja Košar

Jezikovni kotiček ~ Poletni plevel
Ob obilni móči in prijetnem soncu se vsepovsod
bohoti poletno cvetje in nam lepša naravo.
Obenem s cvetjem poganja tudi plevel in včasih
skoraj preraste, kar smo sejali ali sadili. Tako je
tudi z jezikovnim plevelom, ki bohotno poganja in
se hoče udomačiti v našem vsakdanjem izražanju.
Naštejmo nekaj primerov, opaženih ob branju
domačega tiska:

razumljiv priročnik) - organizatorične spremembe
→ organizacijske spremembe, organizatorske
sposobnosti - profesionalni pristop → strokovni
način, kakovostni postopek
raznorazne
življenjske postaje → (zelo) različne, raznovrstne,
mnogovrstne, vse mogoče, raznotere življenjske
postaje - raztrešeni posamezniki →raztreseni
posamezniki - razvejane korenine → razvêjene
ali razvejêne korenine - ustvariti plodne pogoje
bilo nam je prizanešeno → bilo nam je prizaneseno - → določiti plodne pogoje - v kolikor tega še niste
doprinesti velik delež → prispevati velik delež - kljub storili → če tega še niste storili - zadolženi minister
lahkemu dežju → kljub rahlemu dežju (pač pa: lahko → pristojni, odgovorni minister

Populimo razbohoteni jezikovni plevel in gojimo ter
zalivajmo pisano domače cvetje!

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«,
izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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Šport in rekreacija

Maraton treh src,
Lendaro državni prvak
V soboto, 15. maja, je v Radencih potekal 30.
Maraton treh src, ki se ga je udeležilo 6.300
tekmovalcev iz dvanajstih držav. Na 5,5 km dolgi
progi je teklo 568 tekmovalcev. Klemen Lendaro
je v absolutni konkurenci dosegel 6. mesto, Vanja
Lendaro pa 67. mesto. Na 10 km je nastopilo
1.172 tekmovalcev, tudi Robert Lendaro, ki je
dosegel absolutno 3. mesto, v svoji kategoriji
pa je zmagal in osvojil zlato kolajno. Na 21 km je

Radioamaterji

Zaključek tečaja » Mala judo
šola « v osnovnih šolah
Tržišče in Šentjanž

V Celju je potekalo odprto KV (kratko valovno)
prvenstvo, na katerem je sodeloval tudi Radioklub
''AMATER'' iz Sevnice. Dosegli smo naslednje
V judo dvorani v Krmelju se je 5. maja zbrala
rezultate:
množica navihanih otrok, njihovih staršev in
navijačev. Mlajši učenci iz Osnovne šole Tržišče
PIONIRJI :
in Osnovne šole Šentjanž so pogumno stopili
1. mesto - Luka Stegne,
na tatami, da bi se pomerili v spretnostih, ki so
4. mesto - Tadej Tihole,
jih vadili na tečaju »MALA JUDO ŠOLA«. Otroci
7. mesto - Jure Zelič,
so uživali v tekmovanju in bili vidno zadovoljni s
11. mesto - Maja Koštrun,
tečajem. Ob pogledu na njih sem verjela, da se
13. mesto - Urban Krnc,
tudi starši zavedajo, kako je šport pomemben za
14. mesto - Lejla Škobić
njihove otroke.
ŽENSKE : 1. mesto - Nina Radi
JUNIORJI : 3. mesto - Urban Senica
Žal so brez uvrstitve ostali: David Zakšek, Urška
Klenovšek, Maruša Murenc, Jernej Žuraj, Jurij
Radi, Gregor Žvar, Patrik Kežman, Martin Rojc

nastopilo 1.284 tekmovalcev, tudi Matej Samide,
ki je dosegel absolutno 14. mesto (3. v kategoriji)
in Stojan Švigelj, ki je bil 15 (4. v kategoriji).
Absolutno najboljšim trem na 5,5 km, 10 km,
21 km in 42 km je pokale podelila Petra Majdič.
Tako je na velik oder v Radencih stopil tudi
Robert Lendaro, ki se je upravičeno veselil 3.
mesta v absolutni mednarodni konkurenci 1.172
tekmovalcev.
V nedeljo, 16. maja, je potekala tekma za Pokal
Slovenije v gorskih tekih in hkrati
državno
prvenstvo za veterane v gorskem teku. Iz Godešiča
se je na vrh Osolnika podalo 130 tekmovalcev na
4,7 km dolgo progo, ki ima kar 525 m višinske
razlike. Robert je s progo odlično opravil, saj je
na vrh Osolnika pritekel absolutno 10. Zmago V Vipavi je 5. junija potekalo 34. državno tekmovanje
si je pritekel tako v pokalni razvrstitvi, kot tudi v in srečanje modelarjev in radioamaterjev osnovnih
kategoriji veterani M6, ter tako postal državni šol Slovenije
prvak.

Vanja Lendaro

Ipponova tekmovalca sta
pokalna zmagovalca v
ju jitsu za 2010

Vsak starš, ki mu ni vseeno za otrokov vsestranski
psihofizični razvoj, si lahko najde čas in motive
za vključevanje najmlajših v športne programe.
Seveda vsak otrok ne bo postal uspešen športnik,
ampak se bo naučil novih spretnosti in znanj,
KATEGORIJA Osnovne šole :
4. mesto - Jure Zelič (OŠ Sava Kladnika Sevnica), določenih pravil in stvari, ki mu bodo koristile
5. mesto - Luka Stegne (OŠ Sava Kladnika Sevnica) v nadaljnjem življenju, si pridobil določene
Tekmovalca sta osvojila tudi ekipno 2. mesto delavne navade, postal bo bolj samozavesten in
ambiciozen, imel lepšo postavo in boljšo kondicijo.
dolenjske regije.
Skupaj lahko poskrbimo za boljšo prihodnost naših
otrok.
Naj šport postane tudi vaša družinska vrednota.

Zveza športnih društev Sevnica in DBV IPPON sta
9. junija v Sevnici organizirala finale slovenskega
prvenstva v ju jitsu tehnikah za mlade do 14 let.
Na tekmovanju sta veliki nivo znanja potrdila Alja
Kolman in Nik Rantah, ki sta po štirih tekmovanjih
v prvem polletju 2010 postala absolutna
zmagovalca in sta za to prejela tudi lepa pokala.

Ostali rezultati za medalje Sevnica 2010:
Gal Resnik Poljaševič - 1. mesto
Sergej Teraž - 3. mesto
Tjaž Prah - 1. mesto
Domen Božič - 2. mesto
Nika Dolinšek - 3. mesto

Miran Grubenšek
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Starši ste tisti, ki gradite prihodnost naše lokalne
skupnosti, od vas je odvisno :
- ali bo otrok preživljal svoj prosti čas pred
računalnikom in televizijo,
- ali bo prepuščen ulici in njenim nepredvidljivim
vplivom,
- ali se bo pod strokovnim vodstvom navadil na
zdrav življenjski slog,
- ali bo v varnem okolju užival v športnih aktivnostih,
se veliko naučil in si pridobil nove prijatelje, imel
možnost biti ponosen na svoje uspehe in dosežke.

Inna Toropejeva, Judo klub Olimpija-Krmelj

Državni kolesarski prvak
ponovno iz OŠ Krmelj

KATEGORIJA Generalno :
6. mesto - Tadej Tihole,
10. mesto - Maja Koštrun,
15. mesto - David Zakšek,
17. mesto - Jurij Radi,
19. mesto - Lejla, Škobić
20. mesto - Jernej Žuraj,
21. mesto - Urban Krnc,
24. mesto - Liza Kosaber

Za ARG Posavje: Jani Kuselj

www.kstm.si

Ponovno, letos že drugič zapored je državni prvak
Kaj veš o prometu iz OŠ Krmelj. Lansko leto
je to postal David Erman, letos pa si je naslov
privozil David Gruden, ki si je s prvim mestom na
občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu, 12.
maja privozil pravico do nastopa na državnem
tekmovanju.

Šport in rekreacija
Krmeljski prometniki so zopet pobrali kar velik številno občinstvo, še posebej pa starši otrok, ki
del možnih nagrad in odlikovanj na občinskem so se navduševali nad prikazano spretnostjo in
tekmovanju. Nižja ekipa je osvojila prvo mesto, atraktivnostjo svojih nadebudnežev.
med posamezniki pa Timotej Gruden tretje
mesto. Višja skupina je osvojila prvo mesto, med
posamezniki pa drugo mesto Kristjan Kos in prvo
mesto David Gruden. David Gruden se je skupaj
z mentorjem Boštjanom Repovžem v soboto, 29.
maja, udeležil 19. državnega tekmovanja Kaj veš o
prometu v Murski Soboti. Z odličnim poznavanjem
cestno prometnih predpisov, brezhibne vožnje
po ulicah Murske Sobote in z manjšo napako
na spretnostnem poligonu, si je privozil naslov
državnega prvaka in s tem tudi zlato medaljo, ki jo
je prejel iz rok predsednika SPV RS mag. Bojana
Žlendra.

Boštjan Repovž

Lendaro
dvakratni državni prvak
Robert Lendaro si je v dobrem tednu dni pritekel
še dva naslova državnega prvaka.
V petek, 27. maja, je v Tržiču potekalo državno
veteransko prvenstvo v cestnih tekih na 10 km.
Robert Lendaro je odlično opravil s progo in
osvojil naslov državnega prvaka v kategoriji M40.
Nastopila je tudi Vanja Lendaro, ki je v kategoriji
Ž35 osvojila 3. mesto.

Nedvomno gre za uspešno izpeljavo turnirja
tudi zahvala dolgoletnima pokroviteljema obeh
klubov. Najboljši posamezniki po kategorijah so od
organizatorja prejeli pokal v obliki kipca karateista,
medaljo in diplomo, najboljšemu klubu pa je pripadal
Triglav Hypo pokal 2010. Med najuspešnejšimi
klubi so bili Triglav Krško, ki je zbral 75 točk, drugo
mesto so osvojili KK Brežice (51 točk), tretje KK
Hypo iz Sevnice (50 točk), ...
Mladi sevniški karateisti so na turnirju osvojili 11
medalj od tega 1 zlato, 6 srebrnih in 4 bronaste.
Najuspešnejša med njimi sta bila v konkurenci
dečkov Gaber Vandur s 1. mestom med dečki 8-9
let in Jan Lekše z osvojenim 2. mestom med dečki
10-11 let.

Predstavitev
Speedway cluba Revinšek
Namen ustanovitve društva čim bolj pomagati
mlademu spidvej vozniku Kristianu Revinšku pri
uresničevanju športnih nalog in ciljev.
V današnjih časih se mladi vozniki brez dodatne
pomoči težko uveljavijo, pa čeprav so zelo
perspektivni vozniki. Zato so vsi ljubitelji spidveja
vabljeni k sodelovanju in finančni pomoči pri
uresničitvi sanj mladega voznika, hkrati pa ste
vabljeni k včlanitvi v Spidvej klub Revinšek.
Vsi ljubitelji tega metanolskega-adrenalinskega
športa so vabljeni na ogled treningov, ki so
ponavadi ob torkih in četrtkih na stadionu Matije
Gubca v Krškem.

Predstavitev voznika: Kristian Revinšek, rojen 13.
julija 1993 v Celju, je dijak Srednje strojne tehnične
šole v Krškem. Je že tretje leto voznik AMD Krško.
To sezono se je tudi začel udeleževati dirk in je že
dosegel nekaj točk na dveh dirkah. Zaradi tehničnih
težav z motorjem, na žalost sezone ni mogel dobro
izkoristiti. Kljub pomoči in podpori staršev, so
mladi vozniki primorani poiskati dodatna finančna
sredstva, saj je spidvej za njih prevelik zalogaj.
Osnovni podatki kluba:

V Novem mestu pa je 5. maja potekalo državno
veteransko prvenstvo Slovenije v teku na 10
km na stezi. V zelo vročem vremenu je s progo
najbolje opravil Robert Lendaro, ki je vodil vseh 25
krogov. Kljub vročini mu je uspelo popraviti osebni
rekord na stezi, ki zdaj znaša 33:54. Tekmovala je
tudi Vanja Lendaro, ki je progo pretekla s časom
49:22 in si pritekla naslov državne prvakinje.

Vanja Lendaro

Karate turnir za
osnovnošolce za TRIGLAV
HYPO POKAL 2010
Karate klub HYPO iz Sevnice in Karate klub Triglav
Krško sta v sodelovanju z Zvezo športnih društev
Sevnica ob počastitvi občinskega praznika občine
Krško v soboto, 12. junija, organizirala 12.
tradicionalni karate turnir za osnovnošolce za
TRIGLAV HYPO POKAL 2010. Turnir je potekal
v športni dvorani Šolskega centra v Krškem,
osnovnošolci pa so se pomerili med seboj v
katah posamezno. Razvrščeni so bili v starostne
skupine in po nivojih znanja (stopnji pasu).
Organizatorja sta v dvorano privabila kar 128
mladih tekmovalcev in tekmovalk iz Slovenije in
Avstrije. Ob otvoritvi tekmovanja je vse nagovorila
predstavnica Občine Krško, Simona Lubšina.
Turnir je bil vzorno izpeljan, nastopi posameznikov
pa so potekali na treh boriščih. Nastopajoče
tekmovalce in tekmovalke je s tribun spodbujalo

Spidvej klub Revinšek
Naselje heroja Maroka 12
8290 Sevnica
TRR: 03158-1000427031

V konkurenci deklic sta bili najuspešnejši sevniški
predstavnici Tisa Šantej in Tinkara Kelenc, ki sta
osvojili 2. mesto, Tisa med 10-11 letnicami in
Tinkara med 8-9 letnicami. Tudi ostali sevniški
tekmovalci in tekmovalke so se odlično odrezali
in nedvomno gredo čestitke celotni sevniški ekipi,
tako tekmovalcem in tekmovalkam kot njunima
trenerjema Marji Zidarič in Jožetu Sečnu, ki sta
uspela s svojim delom svoje varovance pripeljati
do tako velikega ekipnega uspeha kljub temu, da V soboto, 5, junija, je bil zaključek spomladanskega
sevniška ekipa še zdaleč ni bila tako številčna kot dela veteranske lige v Tržišču.
Jesenski prvak je ekipa Loga. Za zaključek je
druge.
poskrbelo društvo Zagon iz Tržišča, ki se je izkazalo
kot izjemni gostitelj. Jeseni nadaljujejo z jesenskim
Uvrstitve članov KK Hypo:
delom, v vmesnem času pa se bodo športno družili
na turnirjih in rekreaciji.
2.
Tilen Dobovšek, dečki 6-7 let, 2.nivo
2.
Nives Dobovšek, deklice 6-7 let, 2.nivo
Alenka Kozorog
1.
Gaber Vandur, dečki 8-9 let, 1.nivo
2.
Tinkara Kelenc, deklice 8-9 let, 1. nivo
2.
Jan Lekše, dečki 10-11 let, 1. nivo
2.
Žiga Jurkošek, dečki 10-11 let, 1.nivo
2.
Tisa Šantej, deklice 10-11 let, 1. nivo
3.
Klara Kocjan, deklice 10-11 let, 1.nivo
3.
Jasmina Očko, deklice 10-11 let, 1.nivo
3.
Špela Štojs, deklice 12-13 let, 2. nivo
2.
Ivan Šribar, dečki 12-13 let, 3. nivo

Zaključek veteranske lige v
Tržišču

Karate klub Hypo, Jurij Orač

http://fitnes-sevnica.weebly.com
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Utrip življenja

Delavnica predenja na
kolovrat

ali druge vredne predmete. Velikokrat so se
razdelili, da so eni zamotili oškodovance, drugi pa
smuknili v hišo. Bili so izredno hitri in drzni, tako da
so oškodovanci tatvino opazili šele čez čas.
Policistom so pri prijetju zelo pomagali sodelovanje
V sklopu dejavnosti ob praznovanju 29. aprila – oškodovancev in očividcev, opisi vozila, vsaj
evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti delne številke registrskih tablic, osebni opisi in
– smo imeli v Trubarjevem domu upokojencev v podobno.
Loki pri Zidanem Mostu delavnico predenja na
kolovrat. To je bil za nas poseben dan. Obiskali so
nas člani študijskega krožka iz Sopote pri Radečah,
v delavnico pa so se razen naših stanovalcev
vključili tudi krajani in nekateri zaposleni. Skupaj
smo predstavili staro zimsko kmečko opravilo –
prejo volne. Že nekaj dni prej sta naši stanovalki,
predici Mija in Kristina, pripravili ovčjo volno in
kolovrat. Člani študijskega krožka so s seboj
pripeljali tudi celotno opremo za prejo – kolovrat
in dva para krtač. Ker je bilo vse pripravljeno, smo
začeli delo. Ovčjo volno sta dva moška razrahljala
(razcufala) in jo tako pripravila za krtačenje. Dve
ženski sta jo krtačili, pripravili “povesem”, po tem
sta jo podali predicam in te so pridno sukale vsaka Prihaja čas dopustov. Če boste za dlje časa odšli od
svoj kolovrat. Pod njihovimi rokami je nastajala doma (nasvet velja tudi za krajšo odsotnost konec
lepa enakomerna nit, ki jo je treba nazadnje še tedna, delo na polju in drugo), naj bo kljub temu
“pocvirnati”, to se pravi na kolovratu posukati videti tako, kot da nekdo biva v hiši. Dogovorite
dve niti skupaj, in stvar je pripravljena za pletenje se s sosedi ali sorodniki, da bodo pobirali pošto
nogavic ali jopice. Predice so nam obudile stare iz nabiralnika, morda kdaj prezračili stanovanje,
spomine.
prižgali kakšno luč, predvsem pa naj bodo pozorni
na morebitne nezaželene obiskovalce. Dobro je
vedeti, da smo v preteklosti že obravnavali vlome
tujih državljanov, ki so sredi belega dne najprej
opazovali hišo in stanovanje ter se prepričali, da
ni bilo nikogar doma, nato pa hitro vlomili, pobrali
vrednejše predmete in se odpeljali. Če opazite
takšno nenavadno vedenje (opazovanje hiše,
skrivanje pred pogledi), o tem takoj obvestite
policiste na št. 113.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Obvestili!
Celoten program dela je povezovala prijetna gospa,
skrbela je za veselo razpoloženje vseh, ki nas ni
bilo malo, piko na i pa je postavil še muzikant, ki je
pridno raztegnil svoj meh. Kako lepo je zazvenela
nam vsem znana stara pesem Predica in nato
še veliko drugih. Tako nam je popoldne hitro
minilo. Hvala vsem, ki so nam pripravili prijetno
razpoloženje.

Marija Kozmus,
stanovalka Trubarjevega doma upokojencev

Policija svetuje
Maja smo na policijski postaji izpeljali preventivno
akcijo Otrok – policist za en dan. V njej so v
spremstvu učiteljev sodelovali učenci višjih
razredov posameznih šol.
Učencem smo predstavili organizacijo, delo
in opremo policije, nato pa še prikazali, kako
jo policisti uporabljamo. Obiskovalci so lahko
preizkusili neprebojni jopič, čelado, videli, kako
iščemo sledi za vlomilci v stanovanju, in podobno.
Skupaj smo merili tudi hitrost z laserskim
merilnikom pri gasilskem domu in, pohvalno, nismo
ugotovili nobene prehitre vožnje. Pokazali smo jim
tudi, kako se patruljira po mestu v službenih vozilih
Policije.
Pred kratkim so policisti prijeli skupino osumljencev
drznih tatvin, ki so v Posavju (ponavadi podnevi)
preslepili starejše oškodovance ter jim odtujili
denar in druge predmete. Pri vseh dejanjih je bil
način storitve podoben – z različnimi izgovori (odkup
železa, želja po vodi ...) – so zamotili oškodovance,
nato pa ob prvi primerni priložnosti nedovoljeno
vstopili v hišo, preiskali prostore in odnesli denar
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Cenjene paciente obveščamo, da na podlagi
Splošnega dogovora 2010 deluje
ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA
ob nedeljah in praznikih v:
ZD Celje, Gregorčičeva 5, Celje;
tel: 03 54 34 520, od 8:00 do 13:00 ure,
ZD Maribor, Ulica talcev 9, Maribor;
tel: 02 22 86 200, od 8:00 do 13:00 ure,
ZD Novo mesto, Kandijska cesta 4, Novo mesto;
tel: 07/39 16 700, od 8:00 do 12:00 ure,
ZD Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana;
tel: (01) 47 23 718, od 8:00 do 16:00 ure.

Vir: ZD Sevnica
AMBULATNA ZA MALE ŽIVALI –
DELOVNI ČAS
Veterinarska postaja Sevnica d. o. o.,
Cesta na grad 14 a, 8290 SEVNICA
Tel.: 07 81 60 210, 07 81 60 211
PONEDELJEK - PETEK
7.00 - 11.00 in 14.00 - 18.00
SOBOTA
7.00 - 8.00
Za nujne primere izven rednega delovnega
časa je dosegljiv dežurni veterinar. Njegovo
številko dobite na odzivniku 07 81 60 210.

Vir: Veterinarska postaja Sevnica

Recepti
SLANA BUČNA PITA
Sestava:
500 g skute, 1 majhno bučko, sol, poper,
ingver, jogurt, kisla smetana in vlečeno testo.
Priprava: če se nam mudi, vzamemo kupljeno
vlečeno testo.
Z oljem namastimo pekač, vanj položimo plast
testa, ga pokapamo z maščobo in natrgamo
malo testa, premažemo z nadevom in tako
ponavljamo, da porabimo ves nadev in testo.
Nadev: skuto začinimo z ingverjem, poprom
in soljo, primešamo majhno naribano bučko,
dodamo malo kisle smetane in nekaj žlic
jogurta.
Zmes mora biti lepo mazava.
Preden damo pito v pečico, jo prelijemo z 1 dl
mlačne vode in jo pečemo približno 15 minut,
nato jo premažemo z mešanico kisle smetane in
jogurta ter pečemo še pol ure, da se zlatorjavo
zapeče.
Pečemo na 180 stopinjah.
Pito postrežemo vročo z zeleno solato.
Dobra je tudi hladna.

BUČKE S SIROM
Sestavine:
1/2 kg bučk, 15 dag sira, sol, olje
Bučke oplaknemo narežemo na
rezine,
pooljimo, posolimo ter spečemo v pečici, dokler
se ne zmehčajo. Nato položimo na bučke rezine
sire ter pečemo še 5 minut.
Jed ponudimo k pire krompirju in solati, ali k
mesu na žaru .

MARMELADA IZ MELON IN
SUHIH MARELIC
Sestava:
1 melona, 1/2 kg suhih marelic, želin, 400g
sladkorja, malo žganja, cimet.
Suhim marelicam damo malo vode in jih
skuhamo, da se zmehčajo in napnejo.
Vodo odlijemo in jo prihranimo, marelice pa
s sekljalnikom zmeljemo. Melono olupimo in
narežemo na kocke, damo v kozico in prilijemo
vodo od marelic, sesekljane marelice, sladkor
zmešan z želinom, cimet in žganje. Kuhamo
in mešamo, da se melone razpustijo. Vročo
marmelado zdevamo v kozarčke in zapremo.
Marmelada je lepe oranžne barve in prijetnega
okusa.
Lahko jo mažemo na kruh ali pa jo serviramo
kot kremo v kozarčku, ki ji dodamo listek
citronaste melise.

www.kstm.si
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Razvedrilo
ITALIJANITALIJANSKA
SKA
IGRA
IGRA SS
KARTAMI
KARTAMI

SREBRNO
DRŽAVA
BRITANSKI
SREBRNO
DRŽAVA
BRITANSKI LENOBLENOBBELA
VV
ZORAN
FILMSKI
NOST,
POGANJEK,
BELA
ZORAN
FILMSKI
NOST,
POGANJEK,
KOVINA
BRST
KOVINA VZHODNIH
VZHODNIH JANKOVIĆ
JANKOVIĆ IGRALEC
IGRALEC NEDELAVNEDELAVBRST
(ZNAK
La)
PIRENEJIH
(DAVID)
NOST
(ZNAK La) PIRENEJIH
(DAVID)
NOST

SLOVENSKI
SLOVENSKI
TISKAR
TISKAR IN
IN
ZALOŽNIK
ZALOŽNIK
(JOŽEF)
(JOŽEF)
HRVAŠKI
HRVAŠKI
PESNIK
PESNIK IN
IN
PREVAPREVAJALEC
JALEC
(DINKO)
(DINKO)
REKA
REKA VV
KITAJSKI,
KITAJSKI,
INDIJI
INDIJI IN
IN
PAKISTANU
PAKISTANU

STAR
STAR
IZRAZ
IZRAZ ZA
ZA
PAJČOLAN
PAJČOLAN
LIČILO
LIČILO
ZA
ZA VEKE
VEKE
PROVINCA
PROVINCA
VV SEVEROSEVEROVZHODNI
VZHODNI
ETIOPIJI
ETIOPIJI

ŠALJIVEC,
ŠALJIVEC,
NERESNEŽ
NERESNEŽ
ČAKALNI
ČAKALNI
ČAS
ČAS
AMERIŠKA
AMERIŠKA
PEVKA
PEVKA
(DIANA)
(DIANA)

KNJIGA
KNJIGA
ZEMLJEVIZEMLJEVIDOV
DOV

PREBIPREBIVALKA
VALKA
DRAŽICE
DRAŽICE
PRI
PRI
BOROVNICI
BOROVNICI

IVO
IVO
FRANGEŠ
FRANGEŠ
ZAMAKZAMAKNJENO
NJENO
STANJE
STANJE

DEBELA
DEBELA
PALICA
PALICA
MANJŠA
MANJŠA
DIVJA
DIVJA
MAČKA
MAČKA

NORDIJSKI
NORDIJSKI
BOG
BOG
NEBA
NEBA

ČIŠČENJE
ČIŠČENJE
GRŠKI
GRŠKI
MITOLOŠKI
MITOLOŠKI
LETALEC
LETALEC
OKRASNI
OKRASNI
KAMEN
KAMEN

PREJEMNIK
PREJEMNIK
PISMA,
PISMA,
NASLOVNASLOVLJENEC
LJENEC

CERKEV
CERKEV
PRI
PRI
SEDEŽU
SEDEŽU
ŠKOFIJE
ŠKOFIJE

HOLANDSKI
HOLANDSKI
SLIKAR
SLIKAR
(FRANS)
(FRANS)

DOBA
DOBA
MEZOZOIKA
MEZOZOIKA

RUS.
RUS. LUKA
LUKA
PLAVAJOČA
NA DALJ.
DALJ.
PLAVAJOČA NA
VZHODU
MORSKA
VZHODU
MORSKA
ŠKOT.
TRAVA
ŠKOT. ROD.
ROD.
TRAVA
SKUPNOST
SKUPNOST

IMETJE
IMETJE
ŽAREČ
ŽAREČ DEDELEC
LEC SNOVI
SNOVI
RUSKI
RUSKI
PIANIST
PIANIST
(EMIL)
(EMIL)

ADELA
ADELA
ŽGUR
ŽGUR
DOGOVORDOGOVORJENI
JENI
ZNAK
ZNAK ZA
ZA
DOLOČENO
DOLOČENO
DEJANJE
DEJANJE
GALEBU
GALEBU PODOBNA
PODOBNA
VODNA
VODNA PTICA
PTICA
OBJEKTIV
OBJEKTIV SS SPREMENSPREMENLJIVIM
LJIVIM ZORNIM
ZORNIM
KOTOM
KOTOM

MAJHEN
MAJHEN
KANAL
KANAL

RUSKA
RUSKA
REKA,
REKA, KI
KI
SE
SE IZLIVA
IZLIVA
V
V BELO
BELO
MORJE
MORJE

»Žena, kar srce me boli, ko vidim kako
se mučiš s kuhanjem in
čiščenjem stanovanja.... Daj rajši zapri
vrata od dnevne sobe!...«
Janezek se vrne domov iz šole in oče
ga vpraša: No kaj ste imeli danes na
urniku?
Kemijo.
In kaj ste se novega naučili?
Kako lahko izdelamo dinamit.
Kaj se boste pa jutri učili v šoli?
Kakšni šoli?

Medsebojni odnosi so kakor valovanje
reke.
S tokom plavata bistrina ali kalna
brozga, odvisno, kaj dodajamo vanjo.

OČE
OČE
ŽUŽELKA,
ŽUŽELKA,
KI
KI SESA
SESA
KRI,
KRI,
BRENCELJ
BRENCELJ

NEMŠKI
NEMŠKI
FILOZOF
FILOZOF
(LORENZ)
(LORENZ)
IZREK
IZREK
KOLOIDNA
KOLOIDNA
SNOV
SNOV VV
POLTRDEM
POLTRDEM
STANJU
STANJU

Blondinka potuje z vlakom. Odide
na stranišče, nato pa ne najde več
svojega kupeja.
Sprevodnik ji poskuša pomagati:
Pa se vsaj približno spomnite, kje ste
sedeli?
Am....vem, da je bila zunaj reka.

IZREK ZA LEPŠI DAN

SLOVENSKI
SLOVENSKI
ZBOROZBOROVODJA
VODJA
(TOMAŽ)
(TOMAŽ)

9.
9. ČRKA
ČRKA
ARABSKE
ARABSKE
ABECEDE
ABECEDE

VICOTEKA

NEVESTINA
NEVESTINA
OPREMA
OPREMA
FINO
FINO
MLETO
MLETO
ŽITO
ŽITO

NIKOLAJ
NIKOLAJ
LESKOV
LESKOV
PARADIŽ,
PARADIŽ,
EDEN
EDEN

SLOVENSKA
SLOVENSKA
PEVKA
PEVKA
(LIDIJA)
(LIDIJA)
TANJA
TANJA
RIBIČ
RIBIČ

OKLEŠČENA
OKLEŠČENA
VEJA,
VEJA,
OKLEŠČEK
OKLEŠČEK

PESNIK
PESNIK
MERMOLJA
MERMOLJA

OBRAT
OBRAT
ZA
ZA
IZDELAVO
IZDELAVO
MASLA
MASLA

TIBETANSKO
TIBETANSKO
GOVEDO
GOVEDO

Izžrebana je bila:
Slavica Klenovšek Grobelnik,
Podvrh 39,
8292 Zabukovje

ŠTOSER:
ŠTOSER: šaljivec,
šaljivec, SARGASA:OK@U@INç@LNQRJ@SQ@U@
SARGASA:OK@U@INç@LNQRJ@SQ@U@ HALS:GNK@MCRJHRKHJ@Q
HALS:GNK@MCRJHRKHJ@Q GILELS:QTRJHOH@MHRS
GILELS:QTRJHOH@MHRS

Rešitev junijske križanke je AMY WINEHOUSE.
Izžrebane so bili:

Rešitev skrivnega kotička
je: kužno znamenje,
ki je bilo postavljeno
leta 1734, stoji pa ob
cesti nasproti Turistične
kmetije
Klenovšek
Grobelnik v Podvrhu.

Ostalih rešitev ni bilo.

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE

1. nagrada – Katja Bezjak, Naselje heroja Maroka 20, 8290 Sevnica
2. nagrada – Slavica Pompe, Okroglice 5, 1434 Loka
3. nagrada – Monika Jaklič, Krmelj 84 a, 8296 Krmelj
4. nagrada – Daša Radanovič, Boštanj 143, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec JULIJ:

1. nagrada: izdelek Svilanita, ki ga podarja
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: dve dnevni karti za bazen Sevnica, ki ju podarja
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: podloga za sedenje ob bazenu, ki jo podarja
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: majčka, ki jo podarja
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. julija 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Kaj je na fotografiji?
Rešitve pošljite na dopisnicah do 15. julija na KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica. Izmed prispelih pravilnih rešitev
bomo izžrebali dve praktični nagradi.

Oglasi

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

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