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Intervju

Trta grajske modre frankinje
Lansko leto ste prvič obrodile grozdje, a ga je bilo
le za pokušino. Letos pa kaže, da bo letina precej
bolj obilna, mar ne?
Letos je pa res že toliko grozdja, da ga že zelo
težko prenašamo. Pa še toliko več ptičev in raznih
drugih »tičev« se potika tod naokoli in si želi ter
ogleduje naše grozdje. Strah nas je, da nas ne
bodo preveč izropali, še preden pridejo naši zvesti
botri. Na srečo so nas grajski fantje z zaščitno
mrežo pokrili, tako da smo kljub nepridipravom
razmeroma varne.
Vidim, da ima mnogo trt posebne tablice z imeni.
Zakaj pa jih imate?
Naši lastniki so pa res od muh. Več kot polovico
trt so zakupili t.i. botri, ki nas vsako leto dvakrat
obiščejo v velikem številu. Zgodaj spomladi nas
pošteno obrežejo, jeseni pa poberejo naše grozdje,
takrat je še posebej živahno! Potem naše grozdje
spremenijo v vino. Izvedela sem, da bo letos vino
odlično. Slišala sem tudi, da lahko vsak boter
zakupi od ene do kar deset trt in s tem prispeva
denar predvsem za to, da je naš vinograd vedno
lepo urejen in negovan.
Prebral sem, da v gradu urejajo tudi grajsko
vinoteko. Kaj veste o njej?
Pred nekaj dnevi sta se po vinogradu sprehajala
dva botra in res sem slišala nekaj o vinoteki.
Nemara bo urejena do letošnje trgatve, v njej pa
bodo na pokušino in za prodajo predvsem vina
domačih vinogradnikov. Veseli nas, da bo v grajski
vinoteki moč poskusiti in kupiti tudi našo grajsko
modro frankinjo.
Nisem ravno pogost uživalec vina, a vse bolj
pogosto je zaslediti, da ima modra frankinja
zelo velike možnosti za razvoj in da je zato zelo
perspektivno vino.
Vse trte modre frankinje si želimo, da bi bilo temu
tako, saj bi nas tako še bolj vestno negovali. Naše
grozdje je osnova za odlična rdeča vina. Modra
frankinja je zelo prijetna kot mlado vino, pa tudi
z daljšim zorenjem daje intenzivno obarvana
krepka vina, s sortno značilnim vonjem in blagimi
tanini. Vino, ki nastane iz našega grozdja, ima
okoli 12,0 vol% alkohola, diskreten saden okus in
prijetno svežino, ki se s staranjem dolgo zadrži.
Odlikuje ga tudi velika vsebnost antioksidantov, še
posebej resveratola. Resveratol znižuje splošno
stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko
lipoproteinsko gostoto (HDL), ki varuje srce.
Istočasno tudi preprečuje rakava obolenja, zato
je zmerno uživanje modre frankinje še posebej
priporočljivo.

Nekega poznega poletnega večera, ko je sonce
tiho izgubljalo moč in zahajalo za obronki Kuma,
sedem na kamniti terasni zid pod zahodnim
delom grajskega parka. Pogled mi uhaja po dolini
Save proti Logu, ob meni pa se kot vojakinje v
vrsti razraščajo trte modre frankinje. Iz kamnitih
teras čutim izžarevanje toplote, ki jo kamni cel
dan srkajo iz sončnih žarkov vročega poletnega
sonca. Toplota nežno boža še zelenkaste grozdne
jagode na trtah, ki na pogled zadovoljno rastejo ob
mogočnih kamnitih zidovih pod gradom. Le v daljavi
zaslišim brneč glas motorjev, v bližnjem gozdičku
pa ga preglasi gostolenje ptičkov, ki pojejo soncu
zadnji pozdrav. Začutim, da se narava umirja.
Radovedno pristopim k trti, ob kateri je količek s
tablico in imenom. Miselno se poveževa in začneva
s pogovorom…

Prav prijetno mi je tukaj, čeprav moram kljubovati
vsem vremenskim nevšečnostim. Letos nas je le
za las zgrešila toča. In moj Marjan tako lepo skrbi
zame, da me ni prav nič strah in počutim se odlično.
Tudi s sosedami smo dobre prijateljice. Le poleti
mi je precej vroče tudi ponoči, saj sonce močno
pripeka cel dan, in ker sem zelo blizu kamnitega
zidu, imam tudi ponoči gretje.

Tole pa ste povedali tako učeno, kot bi vam nekdo
narekoval!
Marsikaj zanimivega slišim, ko se mimo mene
sprehajajo različni botri in ostali, ki si nas
ogledujejo od blizu. Vem tudi, da se vino modra
frankinja postreže pri temperaturi 16 - 18 C k
suhomesnatim jedem, divjačini in k slovenskemu
narodnemu jedilniku …

Od kod izvirate in od kdaj ste pri nas tukaj na Poglobljen dialog s trto je prekinila noč, ki se je
gradu?
počasi razlezla po dolini Save. Grajsko pobočje se
je zavilo v nočni mir, narava je počivala in se tiho
Moje sorodnice so prišle k nam iz podonavskih pripravljala na nov poletni dan.
dežel, danes pa smo najbolj razširjene v vinorodnih
okoliših Dolenjske, Bizeljskega in Bele krajine. Na
Pogovarjal se je:
grad pa smo prišle aprila 2007, ko so nas zasadili
Vinski radovednež, Rok Petančič
pridni in zagreti vinogradniki, ki so si imeli kaj za
povedati, medtem ko so nas zasajali v zemljo. To
Ko vas, trta, opazujem, izgledate zadovoljni tukaj je bilo veselo!
ob teh mogočnih kamnitih zidovih pod gradom …
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Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Ni dolgo, odkar sem se igrala v peskovniku, se
učila voziti kolo in s sošolci posedala v šolskih
klopeh. Ko sem sanjala o družinskem življenju,
o tem, da bom nekoč postala mati. Pa vendar
je od takrat minilo kar precej časa. Sveži so le
spomini.
In končno sem spoznala tudi sama, kako je
postati mama. Kako lep občutek je bil, ko
sem ot˝roka prvič stisnila k sebi in vedela, da
bo to moje največje zlato. Vsak trenutek mu
poskušam pokazati in povedati, kaj mi pomeni,
kako rada ga imam. In mu dati oporo v vsakem
trenutku, čeprav dejanja in postopanje včasih
niso v pričakovanih okvirih. Navsezadnje pa,
kdo pravi, da je pravi okvir tisti, ki je pravi
zame. Prav je, da se sam oblikuje in pripravi
na življenje v svetu, ki se je od takrat, ko sem
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bila majhna, močno spremenil. Povsod in
nenehno se je treba prilagajati, bojevati za
svoje prepričanje, iskati pot zmagovalca. Naj si
oblikuje svoj okvir!
V svetu, v kakršnem živimo, in v razmerah,
ki ne omogočajo normalnega življenja vsem
in vsakomur, je rojevati in vzgajati otroke
pogumno dejanje. Nenehno se bojujemo. Biti
moramo uspešni in nezmotljivi. In zvečer nam
zmanjka nekaj minut samo za nas, za tiste
naše trenutke. Za stvari, ki jih radi počnemo.
Pa vendar je najprijetnejši občutek, kadar se
otrok stisne k tebi, ti pove, da te ima rad in da
te obožuje. In takrat veš, da si zmagovalec in da
je to vse, kar šteje.
						
		
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, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojz 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 novembra 2010, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 13.10.2010. Prispevki naj bodo
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve
fotografiji.

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
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Dela na Studencu
Občina Sevnica je v sklopu pridobivanja državnih
sredstev v okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju
občin v letu 2010 uspešno končala projekt
rekonstrukcije odseka lokalne ceste Studenec–
Rovišče, novi odcep proti gasilskemu domu na
Studencu. Izvajalec del, podjetje Gradnje, d. o. o.,
iz Boštanja, je asfaltiral omenjeni odsek cestišča
s hodnikom za pešce. V sklopu ureditve priključka
so bili obnovljeni tudi vsi komunalni vodi, elektrika,
telekom, voda in javna razsvetljava. Spomnimo, Izvajalec, podjetje Slemenšek, d. o. o., iz Raven na
Koroškem, se je zavezal, da bodo dela končana v
polovici leta, z začetkom avgusta, torej bo obnova
vrtca z vso preostalo ureditvijo končana spomladi.
Ravnateljica Vlasta Fele je povedala, da deluje
Vrtec Ciciban Sevnica na šestih mestih in da je od
1. septembra 21 oddelkov, v katere je vključeno
375 otrok. Od tega deluje v novozgrajenem delu
vrtca sedem oddelkov, trije drugega starostnega
obdobja in štirje prvega, skupaj 125 otrok.
Ravnateljica je z veseljem poudarila, da so dobili
prostoren in sodobno opremljen vrtec. S prvo
fazo so pridobili dodaten oddelek, z dokončanjem
druge faze pa bodo pridobili še tri.
Preplastitev ceste na Studencu

TVD Partizan Boštanj
V prostorih TVD Partizana Boštanj sta se sestala
predsednik sveta KS Boštanj Jože Udovč in
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk ter si skupaj
ogledala aktivnosti, ki potekajo v sklopu obnove
TVD Partizana Boštanj.

Prenovljena dvorana

V preteklih mesecih so se pospešeno izvajala
zaključna dela v notranjih prostorih, zamenjava
stavbnega pohištva, oken in vrat, pleskanje
sanitarnih in pomožnih prostorov, keramičarska
dela, izdelava nove fasade. Potekajo tudi dogovori
o ureditvi lastništva TVD Partizana Boštanj, v
razmerju 80 % krajevna skupnost in 20 % Športna
unija, z možnostjo poznejšega odkupa preostalega
deleža. Na začetku oktobra bo prireditev ob koncu
obnavljanja TVD Partizana in ob praznovanju

da je bil priključek proti gasilskemu domu
zaradi nepreglednosti prometno zelo nevaren.
Z rekonstrukcijo uvoza so se precej izboljšale
prometno-tehnične in varnostne razmere, ki bodo
zagotavljale večjo varnost vseh udeležencev v
prometu. Pri rekonstrukciji odseka lokalne ceste
je bila odstranjena tudi kapelica, ki jo bo Krajevna
skupnost Studenec na novo zgradila nekaj metrov
niže.
					
			
Rado Gobec

			

Vlasta Kuzmički

Obnova ceste Primož–Češnjice
Občina Sevnica je v sklopu pridobivanja državnih
sredstev v okviru 23. člena Zakona o sofinanciranju
občin v letu 2010 uspešno končala obnovo lokalne
ceste Primož–Mala Hubajnica, odcep proti naselju
Češnjice v vrednosti 41.784 EUR. Omenjeni odsek

Javni razpis za pridobitev
sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj
V Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen
2. javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj, 2. razvojna prioriteta,
gospodarsko-razvojna
infrastruktura
ter
prednostna usmeritev, informacijska družba,
projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti. Skupna okvirna
vrednost sredstev državnega proračuna za
kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, je
37 milijonov EUR. Občina Sevnica se je skupaj z
drugimi občinami udeležila sestanka, na katerem
so bile opredeljene nadaljnje aktivnosti, ki bodo
omogočile prijavo na prvi rok navedenega razpisa.
				
		
Marko Jesih

Predstavitev gradnje I. faze
Vrtca Ciciban Sevnica

lokalne ceste je bil v zelo slabem stanju, saj je bil
asfalt dotrajan in poškodovan, prav tako pa je bilo
slabo urejeno odvodnjavanje meteorne vode z
vozišča. Izvajalec del, podjetje Nivo, d. d., iz Celja, je
tako v sklopu obnove ceste razširil cestišče, uredil
zaledno in površinsko odvodnjavanje meteornih
vod ter preplastil cestišče v dolžini 750 m in širini
3,50 m.
					
			
Rado Gobec

Vzdrževanje objektov
šol in vrtcev
med poletnimi počitnicami

Šolski objekti tudi med počitnicami niso popolnoma
samevali, saj je v vseh šolah in vrtcih v naši občini
Župan Srečko Ocvirk je skupaj z ravnateljico potekalo vzdrževanje objektov. Na osnovnih
Vlasto Fele v Vrtcu Ciciban Sevnica predstavil
zgrajeni prvi del objekta. Novi del zgradbe
stoji tam, kjer je bil prej montažni vrtec. Bil je
dotrajan in ni izpolnjeval normativov in minimalnih
tehničnih zahtev za prostor in opremo za potek
predšolske vzgoje. Imel je devet igralnic in nobenih
spremljajočih prostorov, ki bi jih lahko uporabljali
za igro. V prvi fazi je zgrajeno sedem igralnic in
upravni prostori. Z dokončanjem druge faze bo
Avgusta so se začela dela za novo fasado.
imel vrtec 14 igralnic, športno igralnico in več
dveh pomembnih obletnic, 90. obletnice društva večnamenskih skupnih prostorov. Vse igralnice
Partizan Boštanj in 70. obletnice začetka gradnje bodo imele tudi neposreden izhod na teraso. Po
TVD Partizana Boštanj.
pridobitvi uporabnega dovoljenja za prvo fazo se je
začela rušitev preostalega dela objekta in gradnja
Vir: Krajevna skupnost Boštanj II. faze. V novi del vrtca so preseljeni tudi že otroci.
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šolah v Boštanju in Šentjanžu so zamenjali del
oken, v Krmelju pa obnovili kuhinjo. V Tržišču so v
eni od učilnic pridobili novo pohištvo, na Blanci pa
so zamenjali športno opremo na zunanjem igrišču.
Z novo pridobitvijo na športnem področju se lahko
pohvalijo tudi v Osnovni šoli Boštanj, saj so v
telovadnici namestili razslojevalnike zraka, ki bodo
pripomogli k zmanjšanju toplotne izgube pozimi,
ureja pa se tudi zunanje igrišče. Po zakonodaji so
na osnovnih šolah v Šentjanžu in Sevnici uredili
plinohram. Učence je na podružnični šoli v Loki
pričakalo novo pohištvo v jedilnici, v Glasbeni šoli
Sevnica so prenovljena tla zgornjega hodnika, v
šoli Ane Gale pa so obnovljene sanitarije v kletnih
prostorih. Poleti so na vseh osnovnih šolah
zamenjali termostatske radiatorske ventile,
kar je dolgoročna naložba v sklopu zagotovitve
energetsko varčnih javnih objektov.
						
		
Maja Požun

Občinske ceste na območju
občine Sevnica
Konec poletja se končujejo tudi nekateri večji
projekti na občinskih cestah na območju občine, na
katerih so bili pozimi in spomladi zapore, obvozi in
seveda tudi prah in blato. Gre za naložbe celovitih
ureditvenih del na odsekih lokalnih cest od Hinjc
do Krmelja, od Lončarjevega Dola do Podvrha,
na Studencu, Češnjicah ter v Zabukovju in na
Drožanjski cesti. Vsi navedeni odseki so skoraj
dokončani in na njih potekajo prevzemne aktivnosti
oziroma zaključna dela. S tem se končuje tudi
precej velik naložbeni sklop uporabe proračuna
občine Sevnica, ki je vezan predvsem na sredstva
iz državnih oziroma evropskih virov, pridobljenih
na razpisih. Ob tako kompleksnih projektih
nastane tudi veliko okoliščin in spremljevalnih
zahtev, ki morda najprej niso bili dovolj natančno
predvideni, posledica pa so zamude in negodovanje
uporabnikov ter mejašev in tudi dodatni stroški.
Vsekakor je treba poudariti, da takšnih posegov,
brez sodelovanja krajanov, zlasti neposrednih
lastnikov zemljišč ob trasah cest, ne bi bili mogoči
in za to se tudi ob tej priložnosti zahvaljujemo
vsem in vam želimo varno ter prijetno uporabo
pridobitev oziroma življenje ob njih.

Cesta Lončarjev Dol–Podvrh

Občina Sevnica je s podjetjem Nivo, d. d.,
Celje, podpisala pogodbo za rekonstrukcijo
lokalne ceste Grahovica–Vrh nad Boštanjem,
ki ga bo sofinancirala Služba vlade
RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Vrednost projekta je 93.700,00 EUR in obsega
rekonstrukcijo lokalne ceste Boštanj–Vrh nad
Boštanjem, v dolžini 830 m. Dela bodo končana
oktobra.
						
		
Mateja Cvetkovič in Rado Gobec

Gradbena dela na
cestiščih skozi Sevnico
Končujejo se gradbena dela druge etape
rekonstrukcije regionalne ceste v središču
Sevnice za celovito ureditev 500 metrov
dolgega odseka Kvedrove in Prešernove ceste,
od Hotela Ajdovec do Magica. Posegi zajemajo
preureditve vseh komunalnih vodov, gradnjo

odseka fekalne kanalizacije, ureditve meteornega
odvodnjavanja in javne razsvetljave, gradnjo
krožišča, ureditev vozišča regionalne ceste, vseh
dovozov in mejnih površin ter površin za pešce in
kolesarje, skupaj z ureditvijo dveh semaforiziranih
prehodov za pešce pri Lisci in knjižnici. Projektna
dokumentacija za naložbeni projekt, katerega
pogodbena vrednost je milijon evrov, je bila
usklajena tudi z gradnjo trgovskega centra Spar
in poslovnega objekta Sava avto ter poslovnimi
dejavnostmi in lastniki zemljišč ob trasi posegov.

Gradbena dela druge etape rekonstrukcije
regionalne ceste v središču Sevnice

Naložbo financirata Občina Sevnica in Direkcija
RS za ceste, vsakdo polovica. Projektant je bilo
podjetje Lineal, d. o. o., iz Maribora, izvajalec
Kostak, d. d., iz Krškega in nadzorni inženir Zil
inženiring, d. d., iz Ljubljane. Pogodbeni čas
dokončanja je december letos.
						
			
Robert Kaše

Cestna odseka
Polje–Cirje in Špitalar–Guček
Ureja se cestni odsek Polje–Cirje v dolžini 395
metrov in obsega zemeljska dela, odvodnjavanje,
pripravo utrjene nosilne tamponske podlage za
asfaltacijo vozišča in muld ter ureditev bankin.
Pripravo vozišča za asfaltiranje so opravili pri
podjetju Gradnje Špitalar, Špitalar Vinko, s. p.
Pripravo vozišča financirajo krajani, asfaltna
dela pa občina Laško. Celotna vrednost naložbe
je 21.000,00 EUR. Novo podobo je dobil cestni
odsek Špitalar–Guček v dolžini 440 metrov in
obsega zemeljska dela, odvodnjavanje, pripravo
nosilne tamponske podlage za asfaltiranje vozišča
in muld ter ureditev bankin. Pripravo vozišča za
asfaltiranje je opravil izvajalec Ferdinand Hercog,
s. p. Pripravo vozišča so financirali krajani,
asfaltiranje pa podjetje Asfalt Kovač, d.o.o. Asfalt je
financirala Krajevna skupnost Jurklošter. Celotna
vrednost naložbe je 21.000,00 EUR. Urejeni
cesti bosta izboljšali kakovost življenja pod Lisco.
						
			
Vir: Občina Laško

Javni razpis štipendij v
Posavski štipendijski shemi
za šolsko leto 2010/2011
Regionalna razvojna agencija Posavje je v
sodelovanju z občinami Brežice, Kostanjevica na
Krki, Krško, Sevnica in delodajalci objavila javni
razpis štipendij v Posavski štipendijski shemi
za šolsko leto 2010/2011. Na javni poziv za
vključitev podjetij v Posavsko štipendijsko shemo
se je prijavilo 33 delodajalcev, ki so izkazali potrebo
po 91 novih štipendijah. V Posavsko štipendijsko
shemo prispeva 30 % sredstev za štipendijo
podjetje, 20 % sredstev zagotovi občina, v
kateri ima podjetje sedež, preostali del sredstev
zagotavlja Regionalna razvojna agencija Posavje,
ki je za sredstva kandidirala na razpisu Javnega
skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije. Posebnost Posavske štipendijske
sheme je v tem, da se na ta razpis lahko prijavijo
in so izbrani kandidati, ki ni nujno, da so iz Posavja,
saj cilj Posavske štipendijske sheme ni le ustaviti
bega možganov iz Posavja, temveč tudi pridobiti
deficitarne kadre v regijo. Naslednja posebnost
so štipendije za nadarjene s področja kulture, ki
študirajo v tujini. Pri teh kadrih je pogoj, da imajo
stalno prebivališče v eni izmed občin, ki sodelujejo
v Posavski štipendijski shemi. Dela delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada, poteka pa v sklopu Operativnega programa
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013,
razvojne prednosti Spodbujanja podjetništva,
prednostne usmeritve Štipendijske sheme. Rok
za prijavo na razpis je 8. oktober 2010. Razpis
štipendij v Posavski štipendijski je objavljen na
spletni strani Regionalne razvojne agencije
Posavje. Podrobnejše informacije dobite na RRA
Posavje pri vodji projekta.
				
		
Vir: RRA Posavje

Obnova Lutrovske kleti
V Lutrovski kleti, kjer obnavljajo freske, se je spet
sestala skupina, ki koordinira celotno obnovo.
Poleg skrbnika projekta Zavoda za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
ter predstavnic investitorja občine Sevnica so
se sestanka udeležili še predstavniki Zavoda za
varstvo kulturne dediščine in Restavratorskega
centra, ki je tudi izvajalec del. Cilj sestanka je bil
predvsem določitev vseh potrebnih ureditev za
vzpostavitev primernih razmer v Lutrovski kleti,
ki bi omogočale trajno sanacijo fresk. Poročilo

Vodovod Zagradec
V zaselku Zagradec pri Blanci je bilo zgrajenega
okrog 1300 metrov glavnega in sekundarnega
vodovoda. V vasi sta bila postavljena hidrant in
glavni jašek, obnovljenih je bilo tudi sedem hišnih
priključkov. S tem so uporabniki, ki so bili vezani
na stari sistem, priključeni na vodovodni sistem
V Lutrovski kleti obnavljajo freske.

Gradbenega inštituta ZRMK o pregledu vlage v
nosilnem zidovju zgradbe Lutrovska klet v Sevnici s
predlogom za sanacijo, ki je bilo narejeno avgusta,
je predvidelo, da je za zmanjšanje vlage v zidovju
potrebno opraviti drenažo in odvodnjavanje,
sanacijo notranjega in fasadnega ometa ter
omogočiti ustrezno zračenje prostora. Omenjena
Fotografija je simbolna.
dela bo treba urediti vzporedno z restavriranjem
Blanca. Vrednost del, skupaj z obnovljenimi hišnimi fresk, ki že poteka in bo predvidoma končano leta
priključki, je 25.000,00 EUR. Dela so v zaključni fazi. 2011.
						
						
			
Bojan Kostevc 				
Maja Požun
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Občinski prostorski načrt
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica in Okoljskega poročila
bo potekala v času od ponedeljka, 20.09.2010, do
srede, 03.11.2010, v prostorih Oddelka za okolje
in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica v času uradnih ur.
Na sedežih krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj,
Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož, Sevnica,
Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje, bo
razgrnjen odlok dopolnjenega osnutka in izvedbene
karte za območje posamezne krajevne skupnosti.

Letos je to častno nalogo prevzelo Združenje Slavnostni govornik Ivan Božič – Buki je opisal
borcev za vrednote NOB Sevnica za organizacijo obdobje delovanja MSNZ. Srečko Ocvirk
v občini Sevnica. Po tehtnem premisleku so je za neprecenljive zasluge pri delovanju in
izbrali lokacijo v prijetnem Zabukovju, v okolišu
novozgrajenega
večnamenskega
doma.
V
pestrem kulturnem programu so se z recitalom
predstavili »spet združeni« Oder mladih, v zasedbi
Jožice Prah, Mirka Rateja, Dušana Senice in Petra
Žuraja. Zgodbo svojega dedka v obdobju vojne,
kurirčka Marjančka, je doživeto prebral vnuk
Jakob Gabrič. Šentlenartski Smrkci KD Franca
Požuna iz Zabukovja so s pesmijo vpeljali otroško
igrivost v srce številnih obiskovalcev. Kulturno
društvo Blanški vinogradniki pa z uvodno himno in
koračnicami marsikomu spomin na trden korak v
obdobju težkega življenja.

Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine:
www.obcina-sevnica.si.

prepoznavnosti OZVVS Sevnica prejel spominsko
plaketo obranil Posavje-91, vsi udeleženci MSNZ
pa so prejeli spominske značke.
Po kulturnem programu je bilo na vrsti druženje
veteranov ob hrani in dobri kapljici ter športnih
igrah, tako da zabave ni manjkalo. Ob zvokih
harmonike in kitare smo plesali in peli. Skratka,
dan je bil lep in prijeten.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri kakršni koli
aktivnosti na prireditvi.
Vsem udeležencem MSNZ-90 pa ob 20. obletnici
še enkrat iskreno čestitamo.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in
Okoljskega poročila bodo potekale po posameznih
krajevnih skupnostih po naslednjem razporedu:
ponedeljek, 4.10.2010:
- ob 16.00 uri: KS ŠENTJANŽ
v sejni sobi KS Šentjanž, Šentjanž 22,
- ob 19.00 uri: KS LOKA
v dvorani Kulturnega doma Loka, Loka 43,
torek, 5.10.2010:
- ob 16.00 uri: KS ZABUKOVJE
v sejni sobi GD Zabukovje, Zabukovje 16/d,
- ob 19.00 uri: KS BLANCA
v sejni sobi KS Blanca, Blanca 24,
sreda, 6.10.2010:
- ob 16.00 uri: KS PRIMOŽ
v stari šoli na Primožu, Primož 6,
- ob 19.00 uri: KS STUDENEC
v kulturni dvorani GD Studenec, Studenec 43,
torek, 12.10.2010:
- ob 16.00 uri: KS TRŽIŠČE
v prostorih Lovske družine Tržišče, Tržišče 23,
- ob 19.00 uri: KS KRMELJ
v Kulturnem domu Svoboda Krmelj, Krmelj 54,
sreda, 13.10.2010:
- ob 17.00 uri: KS SEVNICA
v kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova c. 25,
četrtek, 14.10.2010:
- ob 17.00 uri: KS BOŠTANJ
v kulturni dvorani TVD Partizan, Boštanj 31,
V času javne razgrnitve in obravnav dopolnjenega
osnutka OPN in Okoljskega poročila, lahko svoje
pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v
ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo
pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do
zaključka javne razgrnitve, ter preko elektronskega
obrazca na naslov: obcina.sevnica@siol.net.
Občina Sevnica bo preučila pripombe in predloge
javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila
na spletni strani Občine Sevnica www.obcinasevnica.si in na oglasni deski Občine Sevnica.
OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor

Vir: Občina Sevnica
Foto: arhiv Občine Sevnica

www.obcina-sevnica.si
Srečanje Kozjanskega odreda
na Zabukovju
Vsako leto je v spomin na boje in delovanje
Kozjanskega odreda in aktivistov kozjanskega
vojnega
območja
organizirana
spominska
slovesnost. To vsako leto izpelje druga občina z
območja Kozjanskega.
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S pozdravnim nagovorom in dobrodošlico v
prijetnem okolju je vse nagovoril predsednik
KS Zabukovje, Janez Podlesnik. Maks Popelar,
predsednik ZB za vrednote NOB Sevnica, je
izročil priznanje in zlato plaketo ZB-priljubljenemu
nekdanjemu glasbenemu pedagogu Viktorju
Krenčiču za njegov prispevek k svobodi med
narodnoosvobodilnim bojem ter za dejavno
povojno delovanje v ZB. Delegacija se je z vencem
poklonila umrlim v boju. Spodbudne besede sta v
osrednjem delu proslave povedala sevniški župan
Srečko Ocvirk in slavnostni govornik Tit Turnšek,
podpredsednik Zveze združenj borcev Slovenije
za vrednote NOB. Ta je omenil sedanje družbeno
dogajanje v slovenskem prostoru in ga primerjal
s preteklimi, bolj složnimi in solidarnostnimi
življenjskimi dejanji. Okrog 600 obiskovalcev je
njegove besede podprlo z močnim, tudi spontanim
aplavzom.
Program, s povezovalnimi besedami Fanike
Zemljak, se je končal z zapetimi revolucionarnimi
pesmimi različnih evropskih narodov v izvedbi ŽPZ
Kombinat. Dodatna popestritev so bili številni
praporščaki, člani Duletove čete, ki s svojimi
nastopi vzorno nadaljujejo tradicijo ohranjanja
vozil in uniform. Tokrat se jim je pridružila tudi
spominska četa Vojske državne varnosti iz
Ljubljane.
Za pogostitev z domačimi krušnimi izdelki so
poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Zabukovje.
Organizatorji se ob tej priložnosti zahvaljujejo
tudi vsem donatorjem, ki so pomagali pri izpeljavi
prireditve.

Petra Biderman

20. obletnica Manevrske
strukture narodne zaščite
(MSNZ)
Veterani vojne za Slovenijo Sevnica so 4. septembra
počastili 20. obletnico MSNZ-90. Praznovanje so
združili z izletom v neznano in športno-družabnim
srečanjem. Pri lovskem domu v Radežu nad Loko
se je prireditve udeležilo več kot 110 veteranov,
večina iz naše občine s partnerji, Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, Mitja Teropšič, predsednik
pokrajinskega odbora ZVVS Posavje, in delegacija
OZVVS Krško.

Fanika Zemljak, OZVVS Sevnica

7. srečanje PZDU Posavja
Na Studencu je bilo 28. avgusta na športnem
igrišču pod Gostilno Janc 7. tradicionalno srečanje
upokojencev Posavja. Potekalo je v veličastnem
ozračju pod pokroviteljstvom sevniške občine,
slavnostni govornik je bil župan Srečko Ocvirk. Sicer
pa je srečanje začela predsednica PZDU Marija
Krušič s spodbudnim in prijetnim pozdravom.
O upokojenskih načrtih, delovanju in težavah
je spregovorila dr. Mateja Kožuh Novak,
predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije,
o pokojninskih težavah pa Anka Tominšek.

Franc Bogovič in Ivan Molan, župana občin Krško
in Brežice, sta upokojencem iz vseh društev
namenila dobre želje in pohvalila njihovo delo.
Pozdravnemu nagovoru se je pridružila Katja Ogris
iz Izole, Hotela Delfin ZDUS. Društvo upokojencev
Sevnica, organizator 7. srečanja, se zahvaljuje
približno 900 članom za udeležbo, vsem gostom,
govornicam in govornikom, ansamblu Fantje izpod
Lisce, kmečkim ženam z njihovimi dobrotami,
Kulturnemu društvu Studenec za program, ki je
vse navdušil, ter blanškemu mulcu in stari mami.
Posebna zahvala gre Verici in Darku Janc z ekipo,
ker sta sprejela zahtevno nalogo in z zabavnim
programom Honza Fonza počastila upokojence
Posavja. Uradni del je predsednica Društva
upokojencev Sevnica sklenila takole: »Čas in
spomin sta tako minljiva. Zato uživajmo v trenutku.
Letos tu, na Studencu pri Jančevih … da se bomo
spomnili in nekoč zapeli … Kje so tiste stezice, ki
gor k Janc gredo …«

Marijana Kralj,
predsednica Društva upokojencev Sevnica
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Turizem, TZOS

Škovec – tretji najlepši
izletniški kraj v Sloveniji
Pri Turistični zvezi občine Sevnica smo veseli, da
smo se tudi letos pravilno odločili in predlagali
Škovec za najlepše urejeni kraj v naši občini. Po
tem je imela težko delo tudi naša članica regijske
ocenjevalne komisije za Posavje Milena Mastnak.
S svojo strokovnostjo pa je dokazala, da si je
bilo dobesedno treba prizadevati in dokazati vse
vrednote kraja, pa tudi trud krajanov. Letos je bil
rezultat ocenjevanja neodločen in je bil kraj Škovec
izenačen s krajem Sromlje. Mislimo, da je prav,
da smo vztrajali ter dosegli, da sta se uvrstila na
republiško ocenjevanje oba kraja, Škovec in Sromlje
za regijo Posavje. Člani republiške komisije so vas
Škovec obiskali nenapovedano v zgodnjih jutranjih
urah, 27. avgusta.

Citiram navedbe republiške komisije o kraju
Škovec:

Škovec je majhna, idilična vasica, lepo ocvetličena
in urejena s pogledom na okolico.
Dobre posebnosti: na stari obnovljeni kmetiji urejen
etnološki muzej, pitnik vode, zeliščni vrt, nove
lesene oznake za smeri oz. letnice razvoja kraja,
s slamo krita senčnica – vaški družabni prostor,
urejene in ocvetličene hiše, ohranjeni vodnjaki,
nameščene klopi, predvsem pa ohranjena idilika,
brez hrupa. Pomanjkljivost: vas nima ekološkega
otoka. Tudi za to pa bo v prihodnje poskrbljeno.

Krajani krajevne skupnosti Tržišče in člani TD
Tržišče so spet dokazali, da njihov trud ni zaman.
Kot predsednica TZOS lahko povem, da je v teh
krajih res lepo in da so ljudje prijazni in gostoljubni.
Pa ne samo to. Ti ljudje znajo prisluhniti, stopiti
skupaj, kadar je treba. Še se znajo družiti ob delu
in se nazadnje, ko je likuf, tudi poveselijo. In tako
je tudi prav. Za to hvala TD Tržišče, in to prejšnji
predsednici Marti Kralj, krajanom Škovca in tudi
predsedniku KS Janezu Kukcu, ki si ob toliko
obveznostih najde čas tudi za delo pri skupnih
akcijah. Krajanom Škovca čestitam za doseženo
tretje mesto – izletniški kraji v Sloveniji.
Podelitev priznanj bo v petek, 8. oktobra, ob 17.
uri v Celju.

Cvetka Jazbec, predsednica TZOS
Besede
predsednice
Turističnega
društva
Tržišče:
Kraji v KS Tržišče že nekaj let uspešno sodelujejo
v vseslovenskem projektu Moja dežela, lepa in
gostoljubna na regijski in državni ravni. Vas Pijavice
je bila leta 2006 druga najlepša vas v Sloveniji,
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Slančji Vrh in Tržišče pa sta dosegla drugo mesto
na regijskem tekmovanju v letu 2008 oz. 2009.

Deseti brat v Šentjanžu ob
10. obletnici turističnega
društva
V nedeljo, 15. avgusta zvečer, je v Šentjanžu po
treh letih spet gostovalo Društvo Trg iz Sevnice.
Tokrat je uprizorilo Jurčičevega Desetega brata.
Predstava je bila na prostem, na Repovževem
travniku. Vreme je bilo prizanesljivo in je še
dodatno pripomoglo k razpoloženosti igralcev in
dobri predstavi.

Letos so na republiški ravni s spremembo pravil
ocenjevanja združili v isto skupino izletniške,
hribovske, turistične, druge kraje in vasi v
skupno skupino – izletniški kraji. Kljub številnim
tekmecem so prebivalci Škovca s svojo pridnostjo,
zagnanostjo, složnostjo ter tudi urejenostjo in
gostoljubnostjo prepričali komisijo TZS, da je
Škovec med 21 sodelujočimi kraji uvrstila na 3.
mesto. To je velik uspeh za kraj, pa tudi za celotno
krajevno skupnost Tržišče in Turistično društvo
Tržišče, ki v sodelovanju s TZOS spodbuja akcije
urejanja krajev v celotni krajevni skupnosti. Letos
smo izpeljali pomladansko in jesensko ocenjevanje
naših krajev. Krajani so se izredno potrudili in
opazili smo veliko lepega.

Irena Lindič

10. svetovni festival
praženega krompirja v
Ljubljani

Društvo Trg je povabilo TD Šentjanž, saj je hotelo
popestriti poletno dogajanje v našem kraju in
domačinom ter tudi krajanom sosednjih krajev
ob svoji 10. obletnici ponuditi nekaj več. Pred
predstavo in po njej je občinstvo lahko uživalo v
domačih dobrotah Aktiva kmečkih žena iz Budne
vasi, domačem bezgovem soku in toplem čaju ter
cvičku Društva vinogradnikov Šentjanž.
Čeprav obiskovalcev ni bilo veliko, smo vsi, ki smo
se dogodka udeležili, uživali v prekrasnem, malo
drugače preživetem poletnem večeru, ki ga ne
bomo kar tako pozabili. Hvala lepa vsem, ki ste
pripomogli k temu, da smo se imeli lepo.

Ob Ljubljanici med Šuštarskim in Karlovškim
Petra Majcen
mostom je bil 4. septembra 10. svetovni festival
praženega krompirja, udeležili pa smo se ga tudi
člani KŠD LOG s 13-člansko ekipo. Ker je pri nas
vsako leto tekmovanje šinjekov, smo se ga odločili
dodati s krompirjem. To je dobra promocija za
Na letošnjih viteških igrah na znamenitem gradu
prihodnje leto, ko bomo praznovali 25. obletnico
Bogenšperk so se prvič preizkusili tudi trije člani
šinjekadije.
Krekove konjenice.
Pripravili smo recept: krompir, čebula, na koščke
narezan šinjek z dodatkom čemaža, ki raste v
naši dolini malo naprej od travnatega igrišča. To
nam je dobro uspelo, saj smo 50 kilogramov tako
pripravljenega krompirja razdelili v 40 minutah.
Ob njem zelo dobro tekne tudi cviček. Društvo
vinogradnikov Sevnica Boštanj ga je iz soda iztočilo
več kot 100 litrov.

XII. viteške igre Bogenšperk

Vitezi konjeniki so se s svojimi konji v polnem galopu
bojevali med seboj v petih viteških disciplinah –
napadu na vrtečega viteza, streljanju z lokom,
metanju helebarde, metanju zvezde in metanju
sulice. Tekmovanje je potekalo ekipno, med osmimi
že uveljavljenimi ekipami pa so zasedli sedmo
mesto, kar je za prvo tekmovanje dober rezultat.
Nadeli so si ime Vitezi Dvorski, tekmovali pa so
vitezi Boštjan, Mihael in Aleksander, vsi preostali
člani konjenice pa smo glasno navijali zanje.
						
Ob naši stojnici so se zadrževali politiki in tudi znane
			
Brigita Blas
osebnosti iz sveta estrade, mi pa smo z reklamnim
materialom lepo promovirali našo občino. Vsi se
že veselimo prihodnjega leta, saj bomo ta odlični
recept predstavili v Avstriji.
Na prireditvi so se predstavili tudi Planinsko
društvo Lisca iz Sevnice, Vinska klet Krško,
Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj, Loški
zeliščarji, Turistično društvo Radeče, KŠD Log pri
Boštanju in Gozdarji.
						
			
Nada Novšak

Turizem, TZOS

Lisca poje 2010
V organizaciji Planinskega društva Lisca
Sevnica in planinske pevske skupine Encijan ter
Tončkovega doma na Lisci, Franc Krašovec s.
p., in v sodelovanju z Meddruštvenim odborom
planinskih društev Zasavje, občino Sevnica,
KŠTM Sevnica, Zvezo kulturnih društev Sevnica
in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, OI
Sevnica je bila v nedeljo, 12. septembra, na Lisci,
našem posavskem biseru, pevska revija s skupnim
naslovom Lisca poje 2010.

Posebej je treba poudariti, da je med naravna
sladka snov, ki jo čebele izdelajo iz nektarja cvetov
ali iz izločkov živih delov rastlin oz. na živih delih
rastlin. To čebele zberejo, predelajo z določenimi
lastnimi snovmi, shranijo, odstranijo odvečno
vlago in pustijo dozoreti v satju. Čebelar medu ne
sme ničesar odvzeti in ničesar dodati.
Čebelarska zveza Slovenije pripravlja za čebelarje
izobraževanje o pridelavi medu, skladno z dobro
čebelarsko prakso in Smernicami dobrih higienskih
navad po načelih HACCP. Čebelarsko društvo
Sevnica bo oktobra predavanje o tem organiziralo
že drugič, saj se zavedamo, da je tovrstno znanje
izjemno pomembno za pridelavo kakovostnih in
varnih čebeljih pridelkov.
Zaupajmo torej našim čebelarjem, saj ti pridelujejo
varen in kakovosten med, in podprimo domačo
pridelavo z uživanjem slovenskega medu znanega
pridelovalca.
Slovenski med je vreden zaupanja!

Franc Zagorc, predsednik ČD Sevnica

Streljanje glinastih golobov
V nedeljo,12. septembra, je Lovska družina Sevnica
organizirala tekmo streljanja na glinaste golobe.
Zjutraj je sodnik pojasnil potek tekme in pravila
za strelce in obiskovalce. Tekma je potekala ves
dan in proti večeru so bili že znani vsi rezultati.
Medekipno je zmagala LD Zabukovje, drugo
mesto so zasedli člani LD Globoko in tretjega člani
LD Senovo. Posamezno je najboljše mesto osvojil
Boštjan Pompe iz LD Loka pri Zidanem Mostu,

Foto: Ljubo Motore

Nastopili so Planinska pevska skupina Encijan PD
Lisca Sevnica, Ženska pevska skupina Lokvanj,
Podgorjanski prijatelji, Moški pevski zbor Bizeljsko,
Ženski pevski zbor Laško, etnoskupina Stari časi
iz Rimskih Toplic, MePZ Lisca iz Sevnice, MePZ
Plastoform Šmarjeta, Prijatelji DU Sevnica, Oktet
Jurij Dalmatin, ženska vokalna skupina Rimljanke
KD Anton Aškerc Rimske Toplice, pevska
skupina Društva podeželskih žena Pod Gorjanci
iz Kostanjevice na Krki in Moški pevski Papirničar
Jagnjenica. Na koncu so vsi nastopajoči skupaj
zapeli pesem Lisca. Tradicionalno prireditev, ki
poteka na Lisci že od leta 2002, je povezovala
Tanja Žibert, nastopajoče pa je pozdravil tudi
predsednik PD Lisca Sevnica, Rok Petančič.
Po prijetnem pevskem doživetju je bilo še
družabno plesno popoldne ob ritmih dua Katarina
iz Medvod, vsi nastopajoči pa so dobili golaž.
Najemnik Tončkovega doma Franc Krašovec je –
kot je že navada – za nedeljsko kosilo pripravil tudi
pečenega odojka, nekateri pa so se okrepčali tudi
na novih prostorih za piknik v okolici Tončkovega
doma.
Takšnih srečanj se veselimo tudi v prihodnje!

Rok Petančič

Med slovenskih čebelarjev
je vreden zaupanja!
Na podlagi prijave o možnosti, da na trgovskih
policah v slovenskih trgovinah ponujajo ponaredke
medu, je Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano za zaščito porabnikov julija opravil
vzorčenje medu v nekaterih trgovinah. Rezultati
analiz so pokazali, da so štirje vzorci vsebovali
ponarejeni med. Nobeden od njih ni vseboval medu
slovenskega izvora, to pa še dodatno potrjuje, da
moramo biti pri nakupu zelo pozorni na njegov
izvor.

-

Strelišče in tekmovalci

drugo mesto Marjan Imperl iz LD Zabukovje, tretje
pa Srečko Krajnc, prav tako iz LD Zabukovje. Vsem
je pokale in bogate praktične in denarne nagrade
razdelil sevniški župan Srečko Ocvirk. Vse je lepo
pozdravil in vse člane zelene bratovščine pohvalil
zaradi gospodarnega in odgovornega ravnanja z
naravo in živalmi.

Tanja Košar

Uspešna predstavitev Sevnice
na MOS Celje
Občina Sevnica je imela svoj prodajni in
promocijski prostor v organizaciji KŠTM Sevnica
na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Številni
obiskovalci so osem dni lahko izbirali med ekološkimi
izdelki, vrhunskimi vini, domačimi salamami in
zanimivo turistično ponudbo sevniškega območja.

Predstavili smo zelo ugodne eno- in večdnevne
programe za martinovanje in pakete bivanja v
zidanicah z avtohtono kulinariko.
Predstavili so se tudi ponudniki, ki tudi sicer
sodelujejo pri sprejemanju izletnikov na našem
območju. Z dobro organizirano razporeditvijo in
nastopi smo utrdili našo prepoznavnost, kar bo
pripomoglo k večjemu obisku naših zanimivosti in
ponudbe. Še posebno smo veseli, da je tudi našim
občanom, ki so se radi ustavili na naši stojnici, všeč
naše delovanje s sloganom Sevnica, zakladnica
doživetij. To prikazuje tudi novi uspešni filmski spot
o naših privlačnih zanimivostih.

Zdravko Remar

Odlična ocena grajske modre
frankinje letnik 2009
V začetku septembra smo na Kmetijsko gozdarski
zavod Novo mesto dali v analizo vino grajske
modre frankinje, ki je nastala iz lanskega, sicer
glede na prvo trgatev pričakovano skromnega,
pridelka trt grajske modre frankinje. Po trgatvi,
ki je potekala 25. septembra lani, smo postopek
kletarjenja vina zaupali mlademu vinogradniku
Davidu Kozincu iz Dolnjih Impolj, ki je v vseh fazah
pridelave in zorenja vina vestno skrbel zanj. Naše
zaupanje si je David pridobil s tem, ker sta skupaj
z očetom z njihovimi vini dotlej že dvakrat, letos
pa že tretjič, pridobila častni naslov Županovega
vina, kar je zagotovo dokaz o kakovostni pridelavi
vina pri Kozinčevih. Obenem je David tudi aktivni
član Društva vinogradnikov Studenec in je vedno
pripravljen priskočiti na pomoč.
Prva faza zorenja
vina je potekala
v vrtnarjevi vili
nad
grajskim
v inogradom,
druga
faza
pa
v
Vinski
kleti
Kozinc.
Labor a t or ijsk a
analiza
je
pokazala
med
drugim naslednje
rezult ate:
alkohol
11,77
%,
skupna
Opremljanje steklenic kislina
(kot
vinska
kislina)
5,4 g/l in skupni ekstrakt 23,8 g/l. Glede na
rezultate laboratorijske analize pa je pooblaščena
organizacija opravila t.i. organoleptično oceno. Po
tej oceni je vzorec grajske modre frankinje dobil
kar 18,1 točk, kar jo po oceni uvršča med vrhunska
vina. Ker pred lansko trgatvijo pooblaščene osebe
grozdja niso zmerile in ga posledično niso uvrstile
v vrhunskega, lahko vino uradno deklariramo kot
kakovostno vino, čeprav se po omenjeni oceni
uvršča med vrhunska. Iz grozdja grajske modre
frankinje je tako nastalo okoli 150 l odličnega vina,
ki smo ga drzno poimenovali kar »Grajska kri«.
Ustekleničili smo ga v steklenice izvirne oblike
ter primerno označili. Vsak boter grajskih trt pa
je lahko grajsko kri okusil na trgatvi in dobil eno
steklenico v dar. Veselimo se nove letine grajske
krvi, ki bo precej bolj obilna od lanske. Upajmo, da
tudi vsaj tako kakovostna.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Odprli smo novi večnamenski
dom v Zabukovju
V soboto, 11. septembra, je bila v Zabukovju
prireditev S pesmijo v jesen, v sklopu katere sta
Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, in Janez
Podlesnik, predsednik KS Zabukovje, skupaj s
predsedniki vseh društev v krajevni skupnosti
slovesno predala namenu novi večnamenski dom.
Odprtje novega doma, ki daje prostor dejavnostim
in projektom vseh društev, ki delujejo v krajevni
skupnosti
Zabukovje,
je
sklepno
dejanje
večletnega prizadevanja, da bi v Zabukovju dobili
nove večnamenske prostore. Na več kot 500 m²
se tako raztezajo sodobno opremljena dvorana z
odrom, kuhinja, garderoba in pisarne. Pridobitve
smo še posebno veseli v Kulturnem društvu
Franca Požuna Zabukovje, saj lahko končno tudi v
domačem kraju uprizorimo gledališke predstave
na odru. Novi večnamenski dom je velika pridobitev
za krajevno skupnost Zabukovje, ki je tako dobila
novo stičišče za ustvarjanje – prostor, kjer bodo
naše zamisli zaživele in kjer se bomo družili ter
imeli lepo.

Nov večnamenski dom v Zabukovju

Kulturni program se je začel s pozdravnim
nastopom mažoretk Društva Trg Sevnica, v
nadaljevanju pa so se na odru zvrstili predvsem
nastopajoči iz domačega kraja, od najmlajših
Šentlenartskih smrkcev do Šentlenartskih pobov,
kvarteta Jarica, ansambla Jasmin in gostov s
sosednje Hrvaške, Kumpanije Tramuntana iz
Kraljevice. Za smeh so z odigranima skečema
poskrbeli člani domačega kulturnega društva, in
sicer najmlajši in tudi malo starejši. V zabavnem
delu prireditve so v roke vzeli vajeti člani ansambla
Jasmin in Kumpanije Tramuntana in z odlično
izvedbo repertoarja najboljših narodno-zabavnih in
dalmatinskih napevov precej razvneli obiskovalce.
Kumpanija Tramuntana in ansambel Jasmin sta se
izkazala za odlično kombinacijo, saj so se v veselih
ritmih zavrteli stari in mladi.
Odlično obiskane prireditve, tudi sobotna, in
zagnano delo društev so zagotovilo, da dom v
Zabukovju ne bo sameval. Zato že vabljeni na
prireditev S pesmijo v jesen 2011 in tudi druge!

Andreja Kobal, KD Franca Požuna Zabukovje

Regijsko srečanje pevcev
ljudskih pesmi in godcev
ljudskih viž Dolenjske,
Posavja in Bele krajine
Na Razborju je bilo območno srečanje ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž, sodelovalo pa je kar
12 skupin. Ljudske pevke z Razborja, Ljudski pevci
Blanca, Ljudski pevci z Vrhka pri Tržišču, Ljudske
pevke Solzice, Kvartet Jarica, Godci folklorne
skupine DU Razbor, Ljudski pevci Prijatelji DU
Sevnica, Ljudske pevke s Telč, Fantje s Preske,
Ženska pevska skupina Lokvanj, Ljudski pevci
Boštanj in Pevke folklorne skupine DU Razbor.
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Oktet 9 neguje zvrstno pester in obsežen
repertoar, ki jim omogoča nastope ob različnih
priložnostih, tako da so si v vseh letih pridobili
kar nekaj izkušenj, a – kot pravijo sami – še vedno
ne dovolj, da ne bi zmogli redno ujeziti svojega
zborovodje … Prepevajo predvsem pred domačim
občinstvom, predstavili pa so se tudi že v tujini.
Bili so na turnejah po Angliji in Avstraliji ter na
mednarodnem tekmovanju na Malti. Tam so
osvojili srebro v klasični in zlato v pop kategoriji.
Ljudski pevci Blanca

Na regijsko srečanje, ki bo 8. oktobra, ob 18.
uri, v Kulturnem domu v Zabukovju, so se poleg
desetih skupin iz Dolenjske, Bele krajine in Posavja
po mnenju strokovne spremljevalke dr. Urške Šivic
uvrstili Ljudski pevci Blanca in Fantje iz Preske.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna
izpostava Sevnica vabi vse ljubitelje ljudskega
petja, da se nam pridružite v Zabukovju.

Katja Pibernik, Vesna Bevc – JSKD OI Sevnica

Odprtje razstave Aspekta X1
V četrtek, 2. septembra, so se v Mosconovi galeriji
na sevniškem gradu zbrali umetniki, ustvarjalci,
likovniki. Sodelovali so na Aspekti X1, na razstavi
pa so na ogled dela 70 ustvarjalcev. Razstava je
razdeljena na tri dele. V prvem so realistična dela.
V drugem so razstavljena dela mladih avtorjev
(do 27 let), za katerega lahko glasujete tudi vi in
izberete tistega, ki je po vašem mnenju najboljši.
Zadnjo besedo pa bo imela tričlanska strokovna
komisija, ki bo izbrala najboljšega in mu omogočila
samostojno razstavo pred Aspekto X2. V tretjem
delu razstave pa si lahko ogledate abstraktna
dela.

Foto: Tanja Žibert

Dvorana Alberta Felicijana je bila skoraj premajhna
za vse obiskovalce, ki so uživali ob nastopanju
mladih pevcev.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Zdaj smo se skupaj zbrali –
Preska 2010

Sončnemu nedeljskemu popoldnevu 5. septembra
na Preski, ko so se tu in tam prikradli oblaki in
zastrli pogled sonca na prireditveni prostor ter
tako številnim obiskovalcem ne vede podarili
malo blagodejne sence, bi lahko rekli kar Praznik
slovenske ljudske pesmi.
Preska je že 9. leto zapored gostila ljudske pevce
iz različnih slovenskih pokrajin. Poleg Fantov s
Preske so se na osrednji prireditvi, koncertu
slovenskih ljudskih pesmi, predstavile Solzice iz
Budne vasi, Kvartet Jarica iz Zabukovja in okolice,
Koledniki iz Bušeče vasi, Štefanski fantje iz Slivnice,
Prešmentani faloti iz Stoperc, Rožmarin iz Dolene
pri Ptuju, Zagoriški fantje iz Vidma-Dobrepolja,
Ljudske pevke iz Rogatca ter skupina Po domače iz
Velenja. Koncertni program sta popestrili Anja in
Klara Drstvenšek ter ljudsko pesem predstavili ob
ubranem igranju na citre. Prireditev, ki je postala
Foto: Ljubo Motore
dobro prepoznavna v slovenskem prostoru, je bila
letos v znamenju 15. obletnice nastopov Fantov
Vsa razstavljena dela so naprodaj:
s Preske, ki so ob tej priložnosti izdali zgoščenko
- 80 % od prodajne cene dobi avtor,
- 20 % od prodajne cene gre v sklad mladega izbranih ljudskih pesmi Zdaj smo se skupaj zbrali.
avtorja, ki se bo oblikoval pri Zvezi kulturnih Pevcem so med drugimi zaželeli še veliko uspehov
društev Sevnica.
Razstava bo na ogled do 10. oktobra.

Katja Pibernik, Vesna Bevc, JSKD OI Sevnica

Koncert Okteta 9
na gradu Sevnica
V soboto, 4. septembra, se je na gradu Sevnica
z različnimi zvrstmi vokalne glasbe in nalezljivo
pozitivno energijo predstavil Oktet 9. V tej
fantovski vokalni zasedbi Gimnazije Celje – Center
pod umetniškim vodstvom prof. Gregorja Deleje
prepevajo nekdanji in sedanji dijaki. Skupina deluje
peto leto, pevci pa prihajajo iz Celja in širše okolice.
Mnogi se jih spominjajo po nastopu v priljubljeni
TV-oddaji Slovenija ima talent.
Koncert na gradu so začeli z legendarno napitnico
Majolka, za tem je bil na vrsti preplet slovenskih
ljudskih in umetnih pesmi ter priredb, uspešnic
slovenske in tuje zabavne glasbe. Domače
občinstvo jih je med koncertom in po njem
nagradilo z močnim aplavzom, zato so z veseljem
svoj program še nekoliko podaljšali.

Gostitelji Fantje s Preske in slikarka Jožica Medle
Foto: Angelca Hrovat

župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik
KS Boštanj Jože Udovč in župan občine Škocjan,
Anton Zupet. Po koncertu je bilo na vrsti prijetno
druženje ob rujni kapljici in dobrotah domačih
gospodinj, program pa je obogatila slikarska
razstava Vonj domačega skednja diplomirane
slikarke Jožice Medle iz Šentjerneja. Ta je pripravila
razstavo slik, delanih na različnih kosih lesa.

Anka Lisec

Kultura

Glasba, pesem in ples z
Razborja napolnili atrij
sevniškega gradu
Razborske kulturne skupine in zasedbe, ki so
gibalo bogatega kulturnega dogajanja na Razborju
pod Lisco, so se prvi petek septembra skupaj
predstavile na skupni prireditvi na sevniškem
gradu, Razborčani pa smo jo po zgledu krajevne
skupnosti
Blanca
poimenovali
Razborska
razglednica. S kratkim in pestrim programom so
poslušalstvo ogreli moška vokalna skupina Fantje
z Razborja, Ljudske pevke z Razborja, Folklorna
skupina pri Društvu upokojencev Razbor in mlad
narodno-zabavni ansambel Fantje izpod Lisce.

Kot smo se na številnih prireditvah na Razborju
in Posavju že razvadili, je pesem, ples in glasbo
prisrčno povezovala Razborčanka Breda Vidmar.
Občinstvo in nastopajoči so se pomešali ob mizah,
ki so jih z ocvirkovo puhlo, poticami in drugimi
domačimi dobrotami obložile članice Aktiva
kmečkih žena Razbor. Ob rujni modri frankinji
kleti Vina Kozinc iz Dolnjih Impolj sta se po atriju
in hodnikih čarobno lepega gradu Sevnica pesem
in smeh prešerno razlegala še pozno v noč.
Razborčani smo se tako počutili kot doma.

nastopili tudi posebni gosti, pevci pevskega zbora
Slovenski cvet iz Moersa, na severu Nemčije.
Mlajšo generacijo sta zastopala pevka Lara in
kitarist Primož, za vedro razpoloženje pa sta
poskrbela Martin in Micka, ki sta na tokratno
prireditev prispela z motorjem.
Tudi število obiskovalcev je bilo zares rekordno in
upamo, da so ob ubranih nastopih za hip pozabili
na vse težave vsakdanjega življenja in se podali v
svet pesmi, glasbe in humorja.
Za sodelovanje in pomoč se najlepše zahvaljujemo
tudi vsem sodelavcem in donatorjem, ki ste nam s
svojim prispevki pomagali pri izpeljavi prireditve.

Zvonka Mrgole, predsednica KŠD Telče

Učenci OŠ Studenec doživeli
presenečenje
V sredo, 15. septembra, so otroci OŠ Studenec
prišli na grad z namenom, da odigrajo gledališko
igro Polhkina prva zima. A že ko so vstopili v grad,
so opazili nenavadne prizore v grajskem atriju …
Dvoboj med robustnim vitezom in divjo junakinjo
Ivano Orleansko, ki so ga dodatno spodbujali
razjarjeni spremljevalci vitezi… kresanje mečev,
žvenket oklepov in glasno hropenje, navijanje
… in poziranje fotografinji … Celotna scena
je bila namenjena za projekt Samo svoja ali
samo samosvoja?, ki ga izvaja priznana modna
fotografinja Tania Mendillo. Projekt vsebuje
predstavitve samostojnih ustvarjalcev na različnih
področjih umetnosti. V njem se prepletajo modne
prvine, fotografija, literatura in zgodovina.

Zaključek Sevniškega
grajskega poletja 2010
Zaključek festivala Sevniško grajsko poletje 2010
z razstavo skulptur iz lesa »Korenine« koprskega
kiparja Lorisa Morosinija
V četrtek, 16. septembra, je kot zaključna
prireditev v sklopu festivala Sevniško grajsko
poletje 2010 v Galeriji Grad Sevnica potekalo
odprtje razstave skulptur iz lesa »Korenine«
koprskega kiparja Lorisa Morosinija. Njegovo
ustvarjanje se izraža predvsem iz odnosa do
materiala in v procesu dela – za uresničitev
lastne umetniške vizije namreč nikoli ne reže
še rastočih, živih dreves. Material, iz katerega
»osvobodi« skulpture, najde v naravi, najpogosteje
v samotnih predelih istrske pokrajine; nekatere pa
je našel tudi ob obalah svetovnih morij, pogosto
že v fazi razkroja, naravno umirajoče in od človeka
pozabljene lesene fragmente, ki so se že začeli
spajati z zemljo. Skozi proces razpadanja se tako
počasi razkriva njihova praoblika.
Avtor pravi, da je bistvo njegovega dela v
dopuščanju, da oživi in se ohrani prvobitna moč
lesa, ter v tem, da ji s pozornostjo in brez odvečnih
intervencij omogoči, da se razkrije sama po sebi.
Njegova dela niso zgolj plod umetniške intence,
temveč njegovega iskrenega dialoga z naravo.
Pri delu z lesom stroje uporablja le izjemoma, za
premaze skulptur pa uporablja le čebelji vosek in
naravna olja.

Matej Imperl

Telška žetev –
Pesem nas združuje
Kdor pesmi poje rad, v srcu je bogat, pravi ljudski
pregovor.
Upam, da je tudi v vašem srcu naša prireditev
Telška žetev, ki smo jo že sedmo leto izpeljali
pod vodstvom KŠD Telče in Ljudskih pevk s Telč,
zasejala bogastvo prijetnih občutkov, kot smo jih
skupaj z udeleženci doživeli organizatorji.
Čudovito nedeljsko popoldne ob prijetnih in
ubranih glasovih naših pevskih skupin bo še dolgo
odmevalo v našem srcu. Ohranjanje naše kulturne
dediščine, kot jo ljudski pevci, je prav gotovo veliko
in pomembno dejanje za sedanje in prihodnje
rodove.

Tokratna prireditev je bila zares nekaj posebnega,
saj so poleg sedmih domačih pevskih skupin,
Ljudske pevke iz Cerkelj, Kapelski pubje, Fantje
z vasi, Mešani pevski zbor iz Tržišča, Bučenski
ramplači, družina Sebanc in Ljudske pevke s Telč,

Sporočilo projekta je posredovano preko fotografij,
na katerih so upodobljeni znani slovenski obrazi,
med njimi Anja Križnik Tomažin, Alya, Sabina
Kogovšek, Jurij Zrnec, Gašper Jarni, Katarina
Čas, Violeta Tomič, Peter Poles, Vid Valič in drugi
v izvirnih kreacijah Vladimire Kralj, Mem Couture,
Dualik street fashion, Nike Ravnik - Nioka, in
še nekaterih znanih in manj znanih kreatorjev
»pripovedujejo« v novodobna oblačila preoblečene
pravljice in povesti (scenarij, fotografija, styling,
make up Tania Mendillo). Fotografije nastajajo
na slovenskih gradovih in bodo v zaključnem
delu predstavljene na fotografskih razstavah.
Spremno dogajanje je obogateno z zgodovinskimi
zanimivostmi posameznega gradu (izbor in
vsebina Petra Vencelj). Razstava fotografij bo tudi
na našem gradu v zimskem času.
V preobleki junakinje Ivane Orleanske so otroci
takoj prepoznali priznano slovensko pevko Alyo,
s katero so se po končanem fotografiranju tudi
fotografirali. Otroci so bili vidno presenečeni in
navdušeni. Upamo, da jim bo dogodek pustil lepe
spomine na naš grad.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.kstm.si

Fragmenti dreves, korenine ter zavrženi predmeti,
ki jim umetnik odvzema njihovo prvotno funkcijo,
vstopajo v njegovo poetiko in razglašajo, da v že
oprijemljivem jedru začetka, ki vodi v plastično
dogodivščino, s katero se je potrebno soočiti
s krepko doto tehničnih veščin in umetnostnih
sposobnosti. V njegovem delu se domišljijski svet
sproščeno giblje med konceptom odličnosti in
ironije, med razgibano in preneseno napetostjo.
Odprtje razstave je popestril krajši kulturni
program, v katerem je nastopil virtuoz na dromlji
Peter Maule iz Avstrije. S temi enotavnimi
instrumenti, ki so jih uporabljali že v kameni dobi,
se je sevniško občinstvo tako prvič soočilo in bilo
prijetno presenečeno.
Ogled razstave je možen do 19. oktobra v
odpiralnem času gradu Sevnica ali po dogovoru na
telefon 051 680 289.
S to prireditvijo se je zaključil tradicionalni festival
Sevniško grajsko poletje 2010, ki je potekal med
20. majem in 16. septembrom. V tem času je
bilo izvedenih kar 36 prireditev, na katerih je bilo
skupaj okoli 3.500 obiskovalcev. Zahvaljujemo se
vsem partnerjem – organizatorjem, sponzorjem in
donatorjem, ki so na kakršen koli način sodelovali
in prispevali k bogatenju kulturnega dogajanja v
sklopu festivala. Vse zainteresirane pa že vabimo
k sodelovanju na festivalu prihodnje leto.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

http://grad-sevnica.weebly.com/
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AKCIJA
Elektronska sveča
Viva 120 dni

4,06 €

Vestina® Classic
VK002 90 dni

Mojca

4,39 €

1,72 €

3,56 €*
Vestina® Classic
VK004 75 dni

3,99 €

Piramida

3,33 €*

1,22 €
Kocka

1,49 €

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Fotograﬁje so simbolične.

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

Oglasi

www.posta.si

Velika in ugodna
ponudba sveč
na poštah
Bliža se dan spomina na mrtve. Ob njem bomo
prižgali sveče in za trenutek obstali v spominu
na naše najdražje.

AKCIJA

AKCIJA

2,20 €

Evropa

3,59 €

Cena za kos

Eko sveče Vestina Natur

2,99 €

Zvezdica

2,59 €*

1,69 €
Narcisa

Tulipan

Obiščite nas!

Lilia

Cene so z DDV.

Elektronska sveča
EKO Katja 60 dni

Na poštah smo za ta dan pripravili široko
ponudbo navadnih, elektronskih in solarnih
sveč po izjemno ugodnih cenah.

1,99 €*

* akcijske cene veljajo do 31. oktobra 2010 oziroma do razprodaje zalog.

Oktober 10
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

petek, 1. 10.,
ob 18.00

Prireditev ob 90 – letnici ustanovitve Sokolskega društva Boštanj
kot predhodnika društva Partizan Boštanj in 70 – letnice pričetka Dom TVD Partizan
gradnje Sokolskega doma – danes dom TVD Partizan Boštanj. Boštanj
Uradno odprtje obnovljenega doma in predstavitvev zbornika

Org.: Društvo za športno rekreacijo
Partizan Boštanj; Info.: Roman Novšak,
041/642-547, roman.novsak@gov.si

petek, 1. 10.,
ob 20.00

Tekma v malem nogometu - 1. slovenska liga:
KMN Sevnica : KMN Puntar (Tolmin)

Športna dvorana
Sevnica

Org.: KMN Sevnica; www.kmn-sevnica.
si; Info.: matej.zaksek@siol.net

sobota, 2.10. ,
od 8.00 dalje

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 2.10.

Ekodan: Dan odprtih vrat Šola bo slavnostno izobesila eko zastavo

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica;
Info: Jelka Slukan, 030-433-181

sobota, 2.10. ,
ob 19.00

10. obletnica delovanja Kulturno športnega društva Lukovec

Kulturno mladinski
dom Lukovec

Org.: KŠD Lukovec;
Info.: Alenka 031/771-810

sobota, 2.10. ,
ob 19.30 dalje

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Sevnica : ŠD Škofljica

Športna dvorana
Sevnica

Org.: RK Sevnica; Info: rokomet.sevnica@
gmail.com, www.rokomet-sevnica.com

nedelja, 3. 10.,
ob 14.30

Prireditev ob 90 – letnici ustanovitve Sokolskega društva
Boštanj kot predhodnika društva Partizan Boštanj in 70 – letnice
pričetka gradnje Sokolskega doma – danes dom TVD Partizan
Boštanj. Športno - kulturna prireditev s poudarkom na ustanovitvi
Sokolskega društva Boštanj (1920) ter sokolskem in športnem
delovanju v Boštanju in širše.

travnato igrišče pri
domu TVD Partizan
Org.: Društvo za športno rekreacijo
Boštanj (V primeru
Partizan Boštanj; Info.: Roman Novšak,
slabega vremena bo
041/642-547, roman.novsak@gov.si
prireditev
v
šolski
telovadnici)

od ponedeljka, 4. 10.
do petka 8. 10.

Teden otroka:
Delavnice v okviru pouka na temo Mediji za vzgojo.

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

ponedeljek, 4 10.,
ob 17.00

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

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

torek, 5. 10.,
ob 8.00

Predavanje s kulturnim programom:
Štefka Kučan: O vrednotah družbe

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 5. 10.,
od 19.30 do 21.00

Joga v vsakdanjem življenju (začetna skupina).
Vadba bo potekala vsak torek.

spodnja telovadnica OŠ
Sava Kladnika Sevnica

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

sreda, 6. 10.,
ob 17.00

Brezplačna predstava v tednu otroka:
Michael Ende: O začarani skledi in žlici
v izvedbi Gledališča Glej igrata: Ajda Rooss, Rok Koritnik

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica;
Info.: Katja Pibernik, 07/81-60-970,
041/328-166

četrtek, 7. 10.,
ob 18.00

Predavanje: Meta Vrhunc: Pomen lastne pridelave semen
Vstopnine ni.

Kulturna dvorana v
Šentjanžu

Org.: TD Šentjanž; Info.: Petra Majcen;
petri.majcen@siol.net, www.sentjanz.si

četrtek, 7. 10.,
od 19.00 do 20.30

Joga v vsakdanjem življenju (nadaljevalna skupina 4. in 5. stop.)
Vadba bo potekala vsak četrtek.

mala telovadnica OŠ
Sava Kladnika Sevnica

Org.: Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto; Info.: Mojca, 041/319-556

četrtek, 7. 10.,
ob 19.00

Odprtje razstave »Arhetipske razsežnosti notranjih pokrajin« stara galerija na Gradu
Sevnica
avtoric Rowene Božič ter Sabine Šiler Hudoklin.

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 8. 10.,
ob17.00

Pravljične urice

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81-40-304

petek, 8. 10.,
ob 18.00

Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
Dolenjske, Posavja in Bele krajine 2010

Kulturni dom Zabukovje

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica;
Info.: Katja Pibernik, 07/81-60-970,
041/328-166

petek, 8. 10.,
ob 19.00

Predavanje z delavnico: Dajana Milanič:
Z lanenim oljem do zdravja

Mladinski center
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 8. 10.,
ob 20.00

Rock'n'roll večer na gradu: Koncert sevniške skupine Patina z dvorana Alberta
glasbenimi gosti Makadam s prijatelji in najstniško skupino The Felicijana na Gradu
Sevnica
Lizzard. Vstopnina 5 EUR.

Info.: Miran, 041/720-248

sobota, 9. 10.

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Grosuplje : RK Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

torek, 12. 10.

Izlet: Gradež, Oglej

Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sreda, 13. 10.,
ob 17.00

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK Športni dom Sevnica
(pri bazenu)
Milan Majcen Sevnica za oktober 2010

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

sreda, 13. 10.,
ob 19.00

Pogovorno-literarni večer o Almi Karlin.
Uprizorili ga bodo člani Društva za kontemplativne tradicije

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81-40-304

petek, 15. 10.,
ob 20.00

Tekma v malem nogometu - 1. slovenska liga:
KMN Sevnica : Izola

Športna dvorana
Sevnica

Org.: KMN Sevnica; www.kmn-sevnica.
si, Info.: matej.zaksek@siol.net,

sobota, 16. 10.,
ob 14.00

Delavnica lepopisja pod vodstvom Jolande Ljubljanske
Kotizacija: 30 EUR

Mosconova galerija na
gradu Sevnica

Info in prijave: 051/680-289,
gsevnica@gmail.com

sobota, 16. 10.,
ob 18.00

Koncert MPZ Dvor ob Krki in Pevska skupina Lira Krmelj ter
likovna razstava

Kulturni dom Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj;
Info.: Berta, 07/81-84-061

sobota, 16. 10.,
ob 19.00

Orgelski koncert Filipa Križnika
Vstopnine ni.

dvorana Alberta Felicijana na gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 16.10,
ob 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Sevnica : RD Istrabenz plini Izola

Športna dvorana
Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja , 17. 10.,
ob 9.00

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan
Majcen Sevnica za oktober 2010.

Športni dom Sevnica
(pri bazenu )

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

torek, 19. 10.

Izlet v neznano

torek, 19. 10.,
ob 8.00

Predavanje: Ksenja Benedetti: O bontonu

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 19. 10.,
ob 17.00

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

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

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

Grosuplje

Organizator - informacije

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica;
Info: Jelka Slukan, 030-433-181

Org.: DU Sevnica, Info.: Marijana Kralj,
07/81-44-151, 031/669-771

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 19.10.,
ob 18.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: Sonja, 041/975-292

sreda, 20. 10.,
ob 17.00

Pravljične urice

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81 -40-304

četrtek, 21. 10.,
ob 18.00

Potopisno predavanje: Damjan Končnik: Ukrajina

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81-40-304

četrtek, 21. 10.,
ob 19.00

Odprtje razstave »Zapozneli ples z Raffaelom«
avtorice Barbare Eve Zavodnik. Vstop prost.

nova galerija na Gradu
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 22. 10.,
ob 10.00

Komemorativna svečanost pri spomeniku padlim borcem na Trgu
svobode v Sevnici

Sevnica

Org.: OO ZB in KO ZB za vrednote NOB
Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica

petek, 22. 10.,
ob 18.00

Osrednja proslava ob prazniku KS Krmelj

Kulturna dvorana
Krmelj

Org.: OŠ Krmelj in KS Krmelj;
Info: Slavica Mirt, 041/897-515

sobota, 23. 10.,
od 10.00 dalje

8. spominski pohod z odprtjem info table za rudarski voziček in
razstavne kocke z reliefi. Po uvodnem kulturnem programu bo
sledil spominski pohod: Krmelj - Hinjce.

zbirno mesto: rondo v
Krmelju

Org.: DKŠD Svoboda (likovna sekcija),
Turistična sekcija Krmelj in pohodniška
sekcija Krmelj ter KS Krmelj;
Info: Slavica Mirt, 041/897-515

sobota, 23. 10.

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Ajdovščina : RK Sevnica

Ajdovščina

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

sobota, 23. 10.,
ob 21.00

Koncert skupine LIQUF

grad Sevnica

Info: www.grad-sevnica.com

nedelja, 24. 10.,
ob 10.45

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA: Zaključna Šentjanž - na prostem
prireditev BUČARIADE 2010 s podelitvijo priznanj za najlepši bučni in v Kulturni dvorani
aranžma in najtežjo ter najizvirnejšo bučo 2010

Org.: TD Šentjanž
Info.: Petra Majcen; petri.majcen@siol.
net, www.sentjanz.si

torek, 26 10.,
ob 8.00

Predavanje: Tone Jesenko: Prostovoljstvo na domu ter Pot na Kulturna dvorana
Sevnica
Kilimandžaro

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica, Info: rihard.cernigoj@
kabelnet.net

torek, 26, 10.,
ob 16.00

Predavanje: Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu po dvorana Alberta Felicijana na gradu Sevnica
načelu sistema HACCP

Org.: Društvo čebelarjev Sevnica,
Info.: Franc Zagorc, 031/874-462

torek, 26. 10.,
ob 19.30

Odrasli abonma: Dario Fo, Franca Rame: Svobodni zakon, komedija Kulturna dvorana
v izvedbi: Narodni dom Maribor igrajo: Nataša Tič Ralijan, Tadej Toš Sevnica
Predstava za abonma in izven.

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica;
Info.: Katja Pibernik, 07/81-60-970,
041/328-166

petek, 29.10.,
ob 20.00

Tekma v malem nogometu - 1. slovenska liga: KMN Sevnica : Športna dvorana
Sevnica
Dobovec Trgovina Jager (Rogatec)

Org.: KMN Sevnica; www.kmn-sevnica.
si, Info.: matej.zaksek@siol.net

sobota, 30. 10.,
ob 10.00

1. pohod po poteh Milana Majcna

Zbor pri spomeniku v
Šentjanžu

Org.: TD Šentjanž; Info.: Petra Majcen;
petri.majcen@siol.net, www.sentjanz.si

sobota, 30. 10.,
ob 19.30

60. Razborski večer ob začetku 13. sezone
Osrednji gost: pater dr. Karel Gržan

Dom krajanov na
Razborju

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

torek, 2. 11.

Izlet: Maribor (muzej) z okolico

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko
obdobje Sevnica, Info: rihard.cernigoj@
kabelnet.net

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec november je do 16. 10. 2010:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Oktober 10
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IVAN OREŠNIK
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TOMAŽ LISEC

ŠTEFAN TERAŽ

www.sevnica.sds.si

JOŽE ŽUPANC
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Mladina, šolski zvonec

Knjigoljubke in Knjigoljubci!

DPM Tržišče v Portorožu

Medtem, ko nam jesen streže s sadovi in se v
naravno paleto barv vse bolj spuščajo jesenski
odtenki, se tudi Knjižnica Sevnica sooča z
barvitostjo – in to programsko. Medtem, ko smo
v septembru uspešno potovali po Skandinaviji in
smo se samozdravili z metodo EFT, ki nam jo je
predstavila pozitivka Pika Rajnar, se delo vse bolj
stopnjuje in nadgrajuje; barva pravzaprav. Poleg
večine literature, ki jo rabite kot šolajoči se ali kot
vseživljenjsko izobražujoči se, dnevnega časopisja
in še dostopa do interneta, itn; nas bodo, seveda
pa upamo, da tudi vas, okupirale nove programske
dogodivščine. Tako bomo 13. oktobra ob 19.uri
pripravili pogovorno-literarni večer o Almi
Karlin, ki nam ga bodo uprizorili člani Društva za
kontemplativne tradicije, 21. oktobra se bomo
od 18. ure dalje skupaj z Damjanom Končnikom
sprehajali po Ukrajini.

V ponedeljek, 16. avgusta, je Društvo prijateljev
mladine Tržišče organiziralo enodnevni izlet v
Portorož. Ob 7. uri zjutraj smo se zbrali v Športnem
parku in odšli na avtobus. Na njem smo se vso pot
zabavali in komaj čakali, da zagledamo morje. Ko
smo prispeli, smo odšli na plažo. Vsi smo hitro
poskakali v vodo. Tako smo se zabavali vse do
kosila. Ob pol enih smo peš ob obali odšli na kosilo
v restavracijo v Lucijo. Med potjo smo si ogledali
tudi marino. Vsi smo se do sitega najedli odličnega
kosila in se na plažo odpeljali kar z avtobusom.

In kot smo obljubili, se bodo z oktobrom pričele tudi
pravljične urice, kamor vas, pa tudi malo mlajše
vabimo 8. in 20 oktobra, obakrat ob 17. uri, ko
bomo skupaj odkrivali starodavne, tudi danes
aktualne modrosti sveta. In ko bo konec oktobra
se pričnemo konkretneje ogrevati, seveda tudi z
novembrskimi dogodivščinami v Knjižnici Sevnica.
Zato začinite uvod v jesen skupaj s Knjižnico
Sevnica in imejte se čudovito.

Matija Drobne, Knjižnica Sevnica

Sevniška voščenka bo rasla!
Leta 2007 so otroci skupine Rožice, z
vzgojiteljicama Sonjo in Branko, vrtca Ciciban
Sevnica, ter Jerca Šantej začeli obujati in »obirati
prve male sadove« sevniškega drevesa Sevniške
voščenke. Projekt bomo nadaljevali tudi letos, in
sicer na širšem območju in obsegu.
V sodelovanju s sevniško občino bomo izpeljali
projekt, da bi imeli veliko »seunških ušenk« na
območju občine.

Celotna zasnova bo vsebovala zasaditev dreves
na grajskem pobočju gradu Sevnica in pri
zasebnikih. Predšolski in šolski otroci bi izdelovali
likovne, oblikovalne izdelke, starejša populacija
pa literarne. Ob tej priložnosti bomo izdali tudi
promocijsko brošuro o jabolku.
Projekt se bo končal s skupno razstavo v galeriji
na gradu Sevnica v petek, 19. novembra, na
prireditvi v sklopu občinskega praznika. Hkrati
bo premierno predstavljena tudi lutkovna igrica o
našem sadnem biseru.
V kolikor imate pri vas že zasajeno jablano vas
vabimo, da nam svoje podatke posredujete.
Z namenom zbrati podatke o dosedanjih imetnikih
bomo nekaj sadežev tudi odkupili.
V dobrem sodelovanju s pobudnicama Jerco in
Sonjo vabimo k sodelovanju tudi vse ostale.
Celotno drevo potrebuje veliko listov in bodite del
krošnje tudi vi.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Plavali smo, skakali in uživali ves dan. Zvečer smo
odšli še na kratek sprehod po Portorožu in po
tem na avtobus. Najbolj utrujeni so na avtobusu
kmalu zaspali, drugi pa smo se imeli lepo tudi na
poti domov. Izlet je bil nepozaben in komaj čakamo
prihodnje leto, ko bomo spet obiskali Portorož.

DPM Tržišče

Projekt Umetnost za ljudi,
kot sva jaz in ti
Razstava Dotik
Umetnost je vzela stvari v svoje roke in se odločila,
da umetnost spet bo! Pripravljamo razstavo za
vse ustvarjalne in kreativne ljudi, ki se izražajo v
različnih smereh umetnosti – za vse, ki niso šolani
umetniki in so se opogumili svoja dela in čutenje
deliti med seboj in z drugimi.
Za takšne, kot sva jaz in ti, je tukaj Dotik.

Razstava bo že tretja po vrsti, skupaj se je na
vseh predstavilo več kot 30 ustvarjalcev. Prva je
bila likovna, druga multimedijska, letošnja pa bo
zasnovana še širše, in sicer bo združevala tudi
samouke ustvarjalce z glasbenega področja, ki se
bodo predstavili z improvizacijo na inštrumentih in
elektronsko glasbo med odprtjem razstave.
Razstavo omogočata sevniška občina in Javni
sklad za kulturne dejavnosti.

Organizator, Društvo K. N. O. F.

Mladina, šolski zvonec

Savovi gledališčniki

Rotary klub na
OŠ Ane Gale Sevnica

Letovanje 2010

»Grem v dvorano. Naša »tamala« igra v šoli, pa
veš, da moram iti …« je bilo slišati najprej.
Potem je sledilo ploskanje, val navdušenja in
neprikritega občudovanja, kipečega ponosa je
preplavil mamico, ki je tam, v peti vrsti, sedela
in občudovala svojo hčerko na odru, ki je bila v
kraljevsko modri obleki, s kronico na glavi, rdečih
ličk in žarečih oči. Skrivoma je pogledala desno
in levo od sebe. Vsi so ploskali; na obrazih očitno
priznanje, v očeh neprikrito občudovanje. Kaj
znajo tile naši otroci! Ali vedo, da je to njena hči?
Tiho si je zaželela, da bi lahko kričala. Kričala bi do
neskončnosti, do tam, od koder bi se krik vrnil kot
mavrica – in na njej njena hči.
Tako so prevevali občutki ponosno mamico, ki je
v svoji hčerki odkrila nekaj povsem novega. Bilo je
rojstvo še ene uspešne dejavnosti na sevniški šoli
– GLEDALIŠČE.
Otroci so zgodaj vstajali. V mrazu in poledici, v vetru
in dežju, v megli in temi so prihajali zgodaj zjutraj,
tiho posedeli minutko ali dve, tam v drugi in tretji
vrsti dvorane. Potem so takoj zaživeli. Zaslepili so
jih reflektorji, ponesel jih je oder, zapeljali so jih
soigralci. In nikoli ni bilo tako hudo, da bi ne zmogli
in uspeli. Kot feniksi so zrasli iz ničesar. Prej
vsakdanji šolarček s težkim nahrbtnikom je sedaj
nosil v sebi veliko skrivnost - igralec v gledališki
skupini. Prvi dvomi, ali jih bodo sošolci, učitelji,
starši, krajani sprejeli, so se kot milni mehurčki
razpočili. Ničesar več ni bilo, samo oder in luči.
Samo zanos in želja …
Gledališka skupina je postajala prepoznavna v
domačem kraju. Ob komaj končani predstavi
smo že dobili novo vprašanje: »Kdaj bo pa nova
predstava?« Oni pa so potovali na Rako, v Tržišče,
v Krško, v Brežice, v Brestanico, v Koprivnico,
v Črno na Koroškem, v Kostanjevico … in celo v
Avstrijo.
Danes so gledališke predstave postale že kar
stalnica. Čakajo nas sošolci, čakajo nas starši in
učitelji, starši in krajani, čakajo učenci sosednjih
šol. In mi spet presenetimo, spet navdušimo.
Potem vsakega objamem. Ta tihi stisk pomeni
vse priznanje, zahvalo, ker so se povsem razdali.
Pomeni tih ponos, da jih imam ob sebi, male velike
igralce. Z Alešem, z Martino, s Polonco se tiho
spogledamo – izrečeno je. Vse.
Tiho se zazrem v dvorano. Hvala naši ravnateljici!
Saj vsi vemo, zakaj.
Hvala KŠTM Sevnica, ki nam omogoči jutranje
vaje! Hvala kolegom, ki mi pomagajo! Hvala Iztoku!
Hvala vsem, ki nam zaploskajo!
Luči ugasnejo, zavesa se zapre, vrata tiho zaječijo.
Spanec pa noče in noče leči na oči – prelepo je.
Tako lepo, da od sreče sladko boli.
In tako lepo je biti gledališčnik OŠ Sava Kladnika
Sevnica.

V času od 23. do 28. avgusta se je 45 uporabnikov
storitev Varstveno delovnega centra KrškoOŠ Ane Gale Sevnica so obiskali člani Rotary
Leskovec ter 11 spremljevalcev udeležilo letovanja
kluba in gospod župan Srečko Ocvirk. Učenci so
ob morju, v turističnem naselju Adria v Ankaranu.
se predstavili s pevskimi in plesnimi točkami.
Osrednji program letovanja je bil namenjen
plavanju, učenju plavanja ter različnim aktivnostim
za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti.
Organizirali smo tudi izlet z ladjico Solinarka, ki nas
je popeljala do Pirana, ob večerih pa smo se lahko
poveselili in zaplesali ob zvokih glasbe.

Gostje so si v spremstvu ravnatelja ogledali
šolo in posamezne oddelke. Na koncu so skupaj
poklepetali ob prigrizku in kavici.
						
Milanka Rantah

Eko pesem
Odpadke je treba ločevati
in na vsakem kontejnerju naslov prebrati.
Če odpadke pravilno ločujemo,
naš planet varujemo.
Iz odpadkov se da narediti koristne stvari,
samo prav jih je treba predelati.
Ko vidimo divje odlagališče smeti,
nas srce zaboli.
Dobri ljudje so tisti,
ki ločujejo smeti,
drugim pa za naš planet mar ni.
Ko se bodo vsi ljudje
ločevati odpadke naučili,
bomo plaketo
Zemlje dobili.

Franci Štirn, 5. razred
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Naši uporabniki so se z velikim veseljem
udeleževali različnih aktivnosti in družabnih iger, ki
so bile organizirane v sklopu Hotela Adria (vodna
aerobike, igre ob bazenu, večerna animacija, …).
Ves čas letovanja je bilo poskrbljeno za ustrezno
varstvo, zdravstveno nego in zdravo prehrano.
Tehnični pogoji, urejenost in prijaznost osebja
turističnega naselja Adria ter idealno vreme so
omogočili, da smo letovanje izpeljali uspešno in se
vsi zadovoljni ter polni lepih vtisov vrnili domov.
Sredstva za uspešno izvedbo letovanja so poleg
prispevkov samih uporabnikov prispevale številne
krajevne skupnosti, vsa tri posavska društva
Sožitje (Krško, Brežice in Sevnica), občine Krško,
Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki ter
številni donatorji.
Vsem, ki ste prispevali sredstva za uspešno
izvedbo letovanja, se v imenu udeležencev
letovanja iskreno zahvaljujemo !

Vodja letovanja: Bojana Tkalec Štrasner

Jana Uvodić, mentorica

Pregovori – zrna resnice
Pri slovenščini smo se pogovarjali o pregovorih.
Dobili smo nalogo, da jih nekaj poiščemo in
razmislimo o njihovem pomenu. Z velikim veseljem
sem se lotila dela.
Vesel človek je kot sonce; koder hodi, sveti!
Zvezek je ogledalo učenca.
Kdor išče resnico, jo mora znati prenesti.
Ljudje verjamejo tisto, kar želijo verjeti.
Obleka ničesar ne reče, a vse pove.
Življenje je risanje brez radiranja.
Vsi ti pregovori so mi zelo všeč, najbolj pa zadnji,
kajti ko v življenju naredimo nekaj, kar nam kasneje
ni všeč, tega ne moremo zradirati, lahko pa
obžalujemo in morda kasneje kaj popravimo.

Klavdija Krmelj, 9. razred,
OŠ Milana Majcna Šentjanž
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Prispevki, šolski zvonec

Začetek šolskega leta

Na Svetih gorah smo si ogledali znamenitosti
in posebnosti. Pritegnila nas je prelepo urejena
okolica. Maša, ki smo jo obiskali je bila drugačna,
in sicer je potekala po staro. Ogledali smo si tudi
lepo gorovje in kraje nad Zagorjem.
Z nami je bil tudi Lenart Klenovšek z Mrzle Planine.
Kljub svoji častitljivi starosti, 85 let, se je udeležil
tega izleta. Mala pozornost, ki smo mu jo podarili,
mu je privabila nasmeh na obraz, v naše srce pa
toplino.
V pričakovanju, da nas bo pot tudi prihodnje leto
povedla v kakšen prelep slovenski kraj, smo sklenili
ta izlet.

V sredo, 1. septembra, smo ponovno odprli
šolska vrata OŠ Milana Majcna Šentjanž. Že
pred pričetkom pouka so na šolsko dvorišče
prihajali veseli šolarji. Na začetku prireditve nas je
pozdravila ravnateljica in veliko vzpodbudnih besed
namenila prvošolčkom. Nato je učence razredne
stopnje in njihove starše s svojimi vragolijami
zabaval in nasmejal klovn Žare.

Dežurali so: Elizabeta Ernestl, Marko Okorn,
Milena Žnidarič, Slavka Grilc, Franc Ernestl, Vlado
Zakšek, Janko Blas, Anton Strlekar, Otilija Kus,
Cvetka Biderman, Fanika Zemljak, Jože Zemljak,
Alojz Štempelj, Ciril Udovč, Rudi Mlakar, Jože
Žnidarič in Marijana Kralj.

Marijana Kralj, predsednica DU Sevnica

Nekdaj v starih časih

Učenci so si ogledali svoje učilnice, se pozdravili
s svojimi razredničarkami in se srečali s svojimi
sošolci.
Vsi skupaj se bomo trudili, da bo šolsko leto Razborske ljudske pevke smo s pomočjo KŠTD
zabavno, poučno in čim manj stresno.
Razbor pod Lisco junija letos izdale svojo drugo
zgoščenko in jo poimenovale Nekdaj v starih časih.
Gordana Bregar Pri tem so nam finančno, tehnično in organizacijsko
pomagali člani odbora KŠTD, Roman Hadjijali in
Ivo Ivandič. Za njihovo pomoč in sodelovanje se
jim iskreno zahvaljujemo. Prav tako niso izgubljali
časa Fantje z Razborja, ki so se v poletnih mesecih
V nedeljo, 22. avgusta, smo se dekleta pevskega s svojo pevovodkinjo Marjanco Ocvirk že naučili
zbora Zverke KD Studenec že drugič odpravile na nekaj pesmi z zgoščenke. Posebej za njihov zbor
intenzivne vaje. Lani smo odšle v CŠOD Libiliče, jih je priredil glasbenik Alojz Petek iz Mozirja. Z
letos pa smo se odločile za CŠOD pri Ptuju. Tam veseljem smo jim prisluhnile na predstavitvi naše
smo se pridno pripravljale na naš koncert, ki bo 23. zgoščenke v petek, 27. avgusta, v razborskem
oktobra v dvorani gasilskega doma na Studencu. domu krajanov.
Prav tako tudi Vesni Sever, urednici oddaje Pevci
zapojte, godci zagodte na Radiu Ognjišče, ki nam
je še z besedo približala slovensko ljudsko pesem.
Ta po svojem starem načelu prehaja iz roda v rod.
Vsak rod, vsaka generacija pa v njej najde nekaj
svojega, pristnega in nezamenljivega.
Čedalje bolj sem prepričana, da, kdor poje rad, res
ostaja mlad. Druženje s slovensko ljudsko pesmijo
nas vse navdaja s pozitivno energijo, dobro voljo in
novimi načrti tudi v zrelih letih.

Zverke na intenzivnih vajah

Ana Vidic
Pod vodstvom naše zborovodkinje Mateje
Ratajc smo vsak dan veliko vadile, prosti čas
pa izkoristile za malo športa, igranje družabnih
iger in za veliko klepetanja, saj se z nekaterimi
vse poletje nismo videle. Na Studenec smo se
vrnile 24. avgusta proti večeru, malce utrujene,
a vesele, saj smo bile uspešne, in se že veselimo Krajevna organizacija Rdečega križa Zabukovje
je avgusta organizirala izlet starejših krajanov
jesenskega koncerta. Se vidimo?
Zabukovja na Svete gore. Z nami sta bila Janez
Ana Janc, Kulturno društvo Studenec Podlesnik, predsednik KS Zabukovje, in Branko
Žibert. Oba sta poskrbela za dobro voljo, za kar se
jima lepo zahvaljujemo.

Srečanje starostnikov iz
Zabukovja

Medgeneracijsko sodelovanje
in pomoč

Na poti v šolo so učencem prvi teden septembra
pomagali tudi člani Društva upokojencev Sevnica,
na pobudo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
Ob glavnih prehodih za pešce v središču Sevnice,
v Loki in na Studencu so dežurali od 7. do 8. ure
zjutraj in od 12. do 13. ure.
Namen je bil dosežen: zavarovati mlade v prometu
po razigranih počitnicah.
Društvo upokojencev je s to nalogo izpolnilo
tudi del svojega načrta za leto 2010, to sta
medgeneracijsko sodelovanje in pomoč.
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Marija Trefalt, predsednica KORK Zabukovje

Javni poziv za oddajo
predlogov projektov in
aktivnosti za program KŠTM
Sevnica v letu 2011
KŠTM Sevnica poziva društva, njihova združenja,
zavode in posameznike z območja občine Sevnica,
da podajo svoje predloge projektov in aktivnosti
s področja kulture, športa, turizma in mladinskih
dejavnosti, ki bi jih KŠTM Sevnica lahko vključil v
svoj program za leto 2011. Obrazec za podajo
pisnih predlogov lahko predlagatelji poiščejo
na spletni strani KŠTM Sevnica v podlistu javni
razpisi in naročila, ali pa jih v tiskani obliki prejmejo
na upravi KŠTM Sevnica. Rok za oddajo pisnih
predlogov je 11. oktober 2010. Za morebitne
dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski
številki 07 81-61-070

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Društva in posamezniki
poiščejo pomoč
pri KŠTM Sevnica
Ob vsakomesečnem pregledu koledarja prireditev
v občini Sevnica, ki je med drugim objavljen tudi
v Grajskih novicah, se lahko prepričamo, da so
društva in posamezniki na območju občine Sevnica
zelo aktivni. Za takšno delovanje potrebujejo poleg
svojega večinoma prostovoljnega dela tudi prostor,
opremo, tiskovino ali druge storitve. Glede tega
se lahko obrnejo po pomoč tudi na KŠTM Sevnica
ali ta zavod povabijo k sodelovanju.
KŠTM Sevnica lahko društvom pomaga različno.
Predvsem razpolagamo z objekti javnega pomena,
ki jih pod določenimi pogoji ponudimo v najem
ali uporabo. Hkrati imamo določeno tehnično
opremo, kot so prireditveni oder, ozvočenje,
platno in drugo. Letos smo prav zato, da bi
pomagali društvom, kupili novi barvni fotokopirni
stroj. Zdaj je mogoče natiskati tudi barvna vabila
ali letake. Društvom lahko pomagamo tudi z
oglaševanjem na naši spletni strani, v koledarju
prireditev, napovedniku in elektronski pošti. Da bi
bolje spoznali društva in ugotovili njihove potrebe
in želje, smo pred nekaj tedni na njihove naslove
poslali dopis z obrazci, ki jih sprejemamo še do 8.
oktobra. Poleg tega smo septembra spet pozvali
javnost, naj nam pošlje svoje predloge za program
KŠTM Sevnica za leto 2011.
Vsem potrebam in željam javnosti KŠTM Sevnica
ne more ustreči, saj mora uresničevati predvsem
svoj program in svoje naloge, nikakor pa ne more
pomagati, če društva in posamezniki neposredno
ne izrazijo svojih potreb in pričakovanja. Zato
pozivamo in vabimo, da se s svojimi predlogi,
pobudami in potrebami obrnete na nas, in
poskušali vam bomo kar se da pomagati.
						
		
Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Grajska skrinja

Nagrade Fotografskega natečaja KŠTM Sevnica podeljene
KŠTM Sevnica je razpisal nagradni fotografski F
natečaj Znamenitosti občine Sevnica. Tematika je
bila razmejena na dva sklopa, in sicer o naravni
in kulturni dediščini ter o etnološki dediščini.
Tričlanska ocenjevalna komisija je pregledala
prispele fotografije in se odločila. Prvo nagrado
oziroma bon v vrednosti 300 evrov prejme Vinko
Šeško, drugo nagrado v obliki bona v vrednosti
150 evrov Judith Zgonec. Čeprav je KŠTM
Sevnica pričakoval večji odziv avtorjev, so prispele
fotografije omogočile kakovosten izbor in nabor
krasnih fotografij znamenitosti in značilnosti
naše najožje domovine. Prejete fotografije so
spodbuda, da bo KŠTM Sevnica občasno objavljal
podobne fotografske natečaje, nagrade pa motiv
G
za vse ljubitelje fotografskega objektiva, da bodo
fotografirali in se udeleževali teh natečajev.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica
A

Vinko Šeško
E ~ Bojanca
F ~ Sveti Rok
G ~ Gorca
H ~ Kozolci
I ~ Koliko časa bo dolenjska pokrajina še taka
J ~ Tagbav
Čestitke nagrajencema!

Jesen
Znova prišla si
jesen čudovita,
s preprogo pisanih barv
narava vsa je prekrita.
Si pot utrla si
v sadovnjake, vinograde in gaje,
le kdo še več kot ti
dobrot nam slastnih daje?
Obilo si nasula nam darov,
šibijo se drevesa
pod težo rdečih jabolk, sliv
in sočnih hruškovih plodov.

H

Že davno žita so požeta,
v vinogradih pa trta z grozdjem obložena
nestrpno obirače čaka, ker grozdi so napeti,
s trgatvijo bo treba pohiteti.
Bohotijo v gozdu zreli se kostanji,
ježice polne, veselo padajo na tla,
pod barvitim listjem plodovi skriti čakajo na nas,
v gozd brž ponje pohitite, če le imate čas!

B

			

I

Zdravka Brečko

Jezikovni kotiček
Jesenski izlet
Prireditelji jesenskih izletov imajo zdaj sezono. Na
vabilih naznanjajo, kam bo izletnike vodila pot, kaj
vse zanimivega bodo videli in seveda, koliko tak
izlet stane, npr.: »cena po osebi 50 €«. Ta cena
je razmeroma nizka in sprejemljiva, napačna pa
je zato, ker je napovedana »po osebi«. Izletnike
zanima, koliko znaša cena na osebo. Podobno
rečemo tudi: Delavec zasluži na uro, na dan, na
teden, na mesec toliko in toliko, najemnina znaša
na mesec, naročnina za časopis na leto ipd.

C

J

D

E

Judith Zgonec
A ~ Sveti Rok
B ~ Lovrenc
C ~ Boštanj - rumeni sleč
D ~ Malkovec

Časopis je poročal o »kongresu, čigar geslo je bilo
…« - O oziralnem zaimku čigar bi lahko rekli, da je
muhast, izbirčen, izraža namreč le svojino kake
posamezne moške osebe (učitelj, čigar pouk …,
župnik, čigar pridiga …, pisatelj, čigar roman …).
Kongres je sicer edninski samostalnik moškega
spola, ni pa moška oseba, zato je napačna zveza
»kongres, čigar geslo«. Pravilna zveza je kongres,
katerega geslo … Torej si zapomnimo, da moremo
z zaimkom čigar izraziti le lastnino kake moške
osebe, v vseh drugih primerih nam je na voljo
rodilnik zaimka kateri. – Nekaj primerov: knjiga,
katere avtor je znan … beseda, katere pomen
razumemo … volivci, katerih glasovi odločajo …
prosvetno društvo, katerega člani zavzeto delujejo
… itn.

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

Seja Športne zveze Sevnica
Na zadnji seji predsedstva Športne zveze Sevnica
nas je Borut Bizjak seznanil, da odhaja v pokoj,
s tem pa mu tudi preneha funkcija sekretarja
športne zveze. Člani predsedstva smo svojemu
dolgoletnemu prizadevnemu sekretarju izročili
skromno darilo in se mu zahvalili za vse, kar je
naredil za sevniški šport. Zahvali so se pridružili
tudi župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek in bivši predsednik
Športne zveze Sevnica Robert Perc. Borut je
povedal, da se športni duh nikoli ne upokoji, zato
bo s svojim znanjem in izkušnjami še naprej na
voljo vsem, ki bodo potrebovali njegovo pomoč ali
nasvet.

Klub malega nogometa
Sevnica
KMN Sevnica bo tudi v sezoni 2010/2011 igral
med elitnimi ekipami 1. slovenske lige malega
nogometa. Po trenutni izgubi nekaterih igralcev
zaradi poškodb ter prestopov, se je uprava KMN
Sevnica odločila sprejeti nekatere spremembe oz.
ukrepe, da izboljša klimo celotne ekipe. Članska
ekipa je tako sestavljena predvsem iz igralcev
mlajše generacije, pomembna pridobitev pa je tudi
novi trener, Mitja Juntez, ki slovi po borbenem
pristopu ter vztrajnosti, kar bo ekipa KMN Sevnica
v tej sezoni tudi potrebovala.

Spremenila se je tudi zasedba upravnega odbora
ter celotna organizacija kluba v ozadju. Tako je že
Borutu želimo veliko lepih upokojenskih trenutkov izdelan predstavitveni bilten, ki ga bo dobil vsak
in obilo užitkov ob njegovih konjičkih, hkrati pa občan, predvsem pa bo namenjen vsem navijačem,
ki si kakorkoli želijo sodelovati in spodbujati
upamo, da bomo še veliko sodelovali.
mlajše nogometaše pri osvajanju novih ter boljših
						
Stanko Lazar, Alojz Povšič rezultatov. Vse ostale podrobnosti o klubu KMN
Sevnica ter sestavo igralske zasedbe članov U-21
in U-18 pa si lahko ogledate na prenovljeni spletni
strani www.kmn-sevnica.si, kjer se bodo redno
objavljali ažurni podatki o bitkah med najboljšimi
klubi malega nogometa v Sloveniji. Vabljeni na
ogled domačih tekem.
Foto: Darja Lazar

Sara tretja na DP,
Robert zmagovalec Polževega

Skok na Lisco
Kolesarsko društvo Sevnica je v nedeljo, 29.
avgusta, organiziralo tradicionalno, že 19. gorsko
rekreativno kolesarsko dirko Skok na Lisco 2010,
ki je ena najstarejših in tudi najzahtevnejših
tovrstnih kolesarskih prireditev v Sloveniji.
Letošnjo prireditev je zaznamovala rekordna
udeležba, saj se je dirke udeležilo 155 kolesarjev iz
vse Slovenije, kar je za več kot 50 % večja udeležba
kot leto poprej. Letos je v okviru dirke potekalo
tudi interno tekmovanje zaposlenih na Slovenskih
železnicah, ki so tekmovali skupaj z ostalimi
kolesarji, in bili hkrati razvrščeni še v posebni
razvrstitvi. Start dirke je bil ob 10. uri iz parkirišča
na Glavnem trgu v Sevnici, od koder so kolesarji
vozili do Brega v zaprti vožnji za sodniškim vozilom,
pri odcepu za Okroglice pa je bil leteči start, od
koder se je meril čas. Kolesarji so morali prevoziti
9,4 km dolgo progo s 700 m višinske razlike do
parkirišča pred Tončkovim domom na Lisci, kjer
je bil cilj dirke. Po prihodu v cilj so vsi tekmovalci
prejeli spominsko medaljo in malico ter na podlagi
žrebanja štartnih številk tudi praktične nagrade.
Tekmovalci so bili razvrščeni v osem kategorij,
šest moških in dve ženski. Prvi trije v posamezni
kategoriji so prejeli medalje, zmagovalec tudi pokal,
četrti in peti pa priznanje. Absolutno najhitrejši s
časom 28:19 je bil Miran Cvet iz KD Hrastnik, na
drugo mesto se je s časom 31:09 uvrstil Matic
Pečar, Ljubljana-Polje, tretje mesto pa je s časom
31:11 dosegel Gregor Sikošek iz ŠD Ramar. Med
ženskami je absolutno prvo mesto osvojila Petra
Grmovšek iz KD Gorenje Ponikve, in sicer s časom
47:13. Posebne nagrade so bile podeljene tudi
najstarejšemu udeležencu, Blažu Geču, letnik
1933, najstarejši udeleženki Ireni Berčon, letnik
1949, najhitrejšemu Sevničanu Dušanu Koreneju
s časom 38:02, najhitrejšemu Posavcu Borutu
Tomšetu s časom 33:31, zadnji kolesar, ki je
prispel na cilj, pa je tradicionalno prejel metlo.

V soboto, 4. septembra, je na Polževem potekal
Alen Tkalec
6. Krevsov tek, ki se ga je udeležilo 166 tekačev
in pohodnikov. Najmlajši so tekmovali na 800 m,
ostali pa na 11 km in na 4,4 km dolgi progi, ki sta bili
zelo zahtevni, z mnogimi vzponi in spusti. V teku na
11 km je absolutno zmago slavil Sevničan Robert
Lendaro, absolutno 2. je bil Matej Samide, tudi
član AK Sevnica. Pavle Drobne je v svoji kategoriji
zasedel 12. mesto. Na 4,4 km je tekmovala Vanja Šahovski klub Milan Majcen Sevnica je organiziral
odprt šahovski turnir veteranov in upokojencev
Lendaro, ki je osvojila 2. mesto.
Sevnica za september 2010. Turnirja se je udeležilo
12 šahistov iz Posavja. Tempo igranja je bil 2x10
minut obeh igralcev za eno igro. Tekmovali so po
pravilih FIDE, in sicer enajst krogov. Premočno je
zmagal Rudi Prosenik iz Sevnice. Premagal ga je
samo osmouvrščeni Janez Blas.

Prosenik zmagovalec za
september 2010

11. in 12. septembra je na Ptuju potekalo državno
prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke, ki so se
ga udeležili tudi mladi sevniški atleti. Najbolje se je
uvrstila Sara Karlovšek, ki je med pionirkami U16
na 2.000 m osvojila 3. mesto s časom 6.45,43.
Klemen Lendaro je tekmoval oba dneva v kategoriji
U16. Prvi dan je na 1.000 m v hudi konkurenci
osvojil 5. mesto s časom 2.48,31, kar je izboljšanje
osebnega rekorda. Drugi dan je tekmoval na
3.000 m in v hudem boju za las zgrešil 3. mesto.
Uvrstil se je na 4. mesto s časom 9.39,75 ter svoj
osebni rekord popravil za več kot eno minuto. V
kategoriji U12 sta na 600 m tekmovala tudi Nik
Rantah, ki je dosegel 6. mesto in Karin Gošek, ki
je bila 9.
						
Vanja Lendaro
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Kolesarsko društvo Sevnica je v letošnjem letu
uspešno organiziralo tudi že 15. sevniški kolesarski
maraton, ki je potekal 30. maja. Maraton spada
v akcijo »Slovenija kolesari«, v okviru olimpijskega
gibanja, ki spodbuja zdrav način življenja in
rekreacijo. Maratona se je udeležilo 170 kolesarjev
iz vse Slovenije. Trasa velikega maratona (64
km) je potekala preko Tržišča, Mokronoga, Zbur,
Škocjana, Bučke in Studenca nazaj v Sevnico,
trasa malega, družinskega maratona (32 km)
pa do Tržišča in nazaj. Na trasi maratona so bile
udeležencem na voljo okrepčevalne postaje, in
sicer v Tržišču so za malico in pijačo poskrbele
članice Aktiva kmečkih žena Tržišče, na startu in na
Rudi Prosenik
okrepčevalnici med Škocjanom in Bučko pa članice
sevniškega kolesarskega društva. Vsi udeleženci
Končni vrstni red najboljših treh:
so ob prihodu na cilj dobili simbolično spominsko
1. Rudi Prosenik Sevnica
10,00 točk
nagrado, kolesarska pokrivala, kolesarske rokave
2. Branko Urek Dobova
8,50 točk
in malico v gostilni Vrtovšek.
3. Ludvik Cvirn Sevnica
6,50 točk
V zadovoljstvo organizatorjev in udeležencev sta
Najboljši šahisti po letošnjih devetih turnirjih so:
obe prireditvi v celoti lepo uspeli in doživeli pozitivne
1. Franc Rožman Brežice 77 točk
odzive udeležencev, zato verjamemo, da se bodo
2. Rudi Prosenik Sevnica 73 točk
številni v Sevnico vrnili tudi naslednje leto.
3. Branko Urek Dobova 72 točk
Več o prireditvah in drugih aktivnostih
Naslednji turnir veteranov bo v ponedeljek, Kolesarskega društva Sevnica si lahko preberete
na www.kolesarstvo.org.
4.oktobra.

Besedilo in foto: Janez Janko Blas

Kolesarsko društvo Sevnica

Šport in rekreacija

Sevničani na mitingu
v Šentjerneju in na Gačah
18. avgusta je Šentjernej gostil atlete iz Slovenije in Hrvaške. Od Sevničanov
so se mitinga udeležili Klemen Lendaro, ki je v teku na 1.000 m osvojil
2. mesto in izboljšal svoj osebni rekord s časom 2:51,34. Nastopil je tudi
Robert Lendaro, ki je, kljub temu, da je pred tremi dnevi nastopil na državnem
prvenstvu v gorskem teku na zelo težki, 12 km dolgi preizkušnji, odtekel
1.500 m dolgo preizkušnjo s časom 4.18,90 in za las zgrešil izboljšanje
svojega osebnega rekorda na tej razdalji. Uvrstil se je na 3. mesto med
člani. Pri članicah je nastopila Vanja Lendaro, ki je s časom 6:07,96 pritekla
3. mesto.
Gače so 21. avgusta
gostile 237 tekačev.
Štart in cilj sta bila ob
vznožju smučišča na
Gačah. Na 3.000 m je
absolutno zmago slavil
Klemen Lendaro, 2.
mesto si je pritekel Sine
Karlovšek, 4. je bil Nik
Rantah, 9. Jože Gošek,
11. Klemen Sladič in
14. Tomaž Rantah. Pri
ženskah
je zmagala
Ekipa na Gačah Karin Gošek.
Na 10.700 m je bil Robert Lendaro absolutno 3., v kategoriji je prepričljivo
zmagal. Med ženskami je Vanja Lendaro zasedla 2. mesto v kategoriji, Pavle
Drobne pa je bil 20. Medalje je podeljeval Roman Kejžar. V skupni razvrstitvi
Dolenjskega pokala še vedno vodi Robert Lendaro.

Vanja Lendaro

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

Mesec požarne varnosti

Sofinanciranje
malih komunalnih čistilnih
naprav in individualnih
kanalizacijskih priključkov

Mesec oktober je tradicionalno v našem okolju
mesec požarne varnosti. V letu 2010 je namenjen
otrokom. Tema letošnjega meseca požarne
varnosti je Mladi in požarna varnost - OGENJ NI
IGRAČA! Ciljno je letošnji mesec oktober namenjen
otrokom, starim od 5 do 10 let, torej otrokom
zadnjih starostnih skupin v vrtcih in otrokom prve Zakonodaja odvajanja in čiščenja odpadnih
triade na osnovnošolski stopnji.
komunalnih
voda
zahteva
čedalje
večje
obveznosti, ki so usmerjene k urejanju odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih voda že na
izvoru, pri uporabnikih, kjer nastajajo odpadne
vode v gospodinjstvih. S temi obveznostmi
se srečujemo vsi, ki v tem prostoru aktivno
sodelujemo pri urejanju te problematike.
Občina Sevnica je letos objavila javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer ni
oz. se ne predvideva gradnja javne kanalizacije,
in pripravo individualnih kanalizacijskih priključkov
na območjih z javno kanalizacijo. Občina tako
namenja določena nepovratna finančna sredstva
uporabnikom za urejanje odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih voda skladno z zakonodajo.
Cilj meseca požarne varnosti je predvsem Komunala, d. o. o., Sevnica kot izvajalec javne
ozaveščanje, izobraževanje in seznanjanje otrok.
službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
V mesecu požarne varnosti se bodo v občini voda poziva uporabnike k prijavi na javni razpis in
Sevnica odvijale razne aktivnosti, katere bodo s tem k porabi namenskih sredstev za urejanje
pripravili Gasilska zveza Sevnica in Prostovoljna odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda
gasilska društva v vašem kraju.
iz posameznih stanovanjskih objektov v občini.
Za večjo požarno varnost vabljeni k sodelovanju.
Lastniki stavb iz območij, kjer občini Sevnica
Na pomoč!
ni treba zagotoviti javne kanalizacije, bodo
morali na svoje stroške zagotoviti čiščenje v
Gašper Janežič, poveljnik GZ Sevnica mali čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni
greznici najpozneje do konca leta 2015, če je
stavba na prispevnem območju občutljivega
območja, na vplivnem območju kopalnih voda ali
na vodovarstvenem območju, oz. do konca leta
Jesen nas že pozdravlja s pisanimi barvami, zato 2017, če stavba ni na prej omenjenih območjih.
ne bo odveč opozorilo, da so ceste zaradi dežja
in odpadlega listja velikokrat spolzke. Na njih so
včasih tudi pesek in kamenje.
Upoštevanje omejitev je lahko skupaj s
predvidevanjem, kaj nas lahko čaka za naslednjim
ovinkom, pravi recept za varnejšo vožnjo.
Ker so dnevi čedalje krajši, morajo nase bolj paziti
tudi pešci – s svetlimi oblačili in odsevnimi telesi
(kresničke, trakovi) lahko precej povečate svojo
vidnost, s tem pa tudi varnost. Še posebno tam,
kjer ni pločnikov in hodimo ob levem robu ceste v
smeri hoje.
Bližajoči dnevi zadnjih opravil pred trgatvijo in
trgatev nas policiste vsako leto spomnijo, da še
posebej opozorimo, da alkohol in prometna varnost
NE hodita z roko v roki. Če je alkohola preveč, ne
smemo na cesto – naj nas pelje kdo drug. Tudi če
ste peš, je lahko alkohol zelo nevaren, saj je pred
nekaj tedni voznik zbil in hudo ranil opitega pešca
sredi ceste.
Septembra je bilo v Sevnici več tatvin koles. Vse
lastnike opozarjam, naj svoja kolesa primerno
zavarujejo. Bodite pozorni na dogajanje v svoji
okolici. Če opazite kaj nenavadnega, sporočite to
na telefonsko številko policijske postaje Sevnica,
81-61-800, ali interventno številko policije 113.
Oktober je tudi mesec požarne varnosti. Požar Do omenjenega časa je treba pretočne greznice
največkrat nastane zaradi malomarnosti in umakniti iz uporabe in jih nadomestiti z malimi
neupoštevanja temeljnih varnostnih pravil pri čistilnimi napravami, ki so dolgoročnejša
kurjenju. Preden zakurimo, se prepričamo, ali ugodnejša možnost kot nepretočne greznice, ki
bomo lahko ogenj tudi pogasili.
jih je treba redno prazniti. Javni razpis je objavljen
Pred začetkom kurilne sezone še predlagam, na spletnih straneh naše občine. Tam so podani
da pregledate peči centralne kurjave, predvsem tudi splošni pogoji za pridobitev sredstev in
plinske, ki so v bivalnih prostorih (npr. kopalnica), vsebina vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in
saj ima lahko napačno delovanje nezaželene prilogami. Zavedamo se, da bo stanovanjski
in nevarne posledice. Tudi v teh primerih velja objekt z ustreznim odvajanjem in čiščenjem
slogan, da lahko za večjo varnost največ naredimo odpadnih voda omogočal kakovostnejše življenje
kar sami.
za uporabnike, ki živijo v njem, in rešeno nalogo
pri opravljanju javne službe ter delček izpolnjene
Jože Sladič, zaveze občine Sevnica v skrbi za okolje.
Policijska postaja Sevnica,
vodja policijskega okoliša
Urška Jamšek, Komunala, d. o. o., Sevnica

Recepti
Ajdova kaša z gobami
Sestavine
20 dag ajdove kaše,
voda,
sol,
10 dag korenja,
5 dag čebule,
5 dag olja,
15 dag gob
3 dag moke
poper
smetana
peteršilj.

Na maščobi prepražimo čebulo, ko oveni, dodamo
narezano korenje, nekoliko popražimo in dodamo
ajdovo kašo, zalijemo z eno in pol - kratno količino
vode. Po zavretju dušimo na štedilnikovi plošči,
nato postavimo v pečico in dušimo. Dušeni kaši
dodamo gobe, ki jih pripravimo tako, da na maščobi
prepražimo čebulo, dodamo peteršilj, nekoliko
popražimo, dodamo gobe, nekoliko podušimo,
nato dodamo škrob, zalijemo z vodo, na koncu
dodamo še kislo smetano.

Policija svetuje
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Sadna pogača
Sestavine
4 cela jajca,
4 dcl sladkorja,
13 dkg masla,
2 dcl mleka,
5 dcl moke,
3 žličke pecilnega praška

Vse sestavine pomešamo in polovico mase vlijemo
v pekač na to položimo na kocke narezana jabolka,
hruške in prekrijemo s preostalo maso.
Pečemo 20 minut

Pogača iz sliv
Sestavine
Slive - sveže			
Jajce - kokošje			
Sladkor - beli			
Kravje mleko - polnomastno
Olje - sončnično			
Pšenična bela moka		
Pecilni prašek			
Cimet

1 kg
5 kosov
250 g
1,25 dcl
1,25 dcl
300 g
1 kos

Slive operemo in jim odstranimo koščice. Jajca
stepemo s sladkorjem, prilijemo mleko in olje,
ter dodamo moko s pecilnim praškom. Na rahlo
premešamo in vlijemo v namaščen pekač. Testo
obložimo s slivami in potresemo s cimetom.
Pečemo 30 minut na 200° C.

Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Oglasi

Oktober 10
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Prijatelji prihajajo in odhajajo.
Nekatere preraščamo sami, drugi mislijo da
preraščajo nas.
A kadar so prijateljstva prava, ni kaj prerasti…
Bodimo hvaležni za ljudi, ki ostajajo z nami ne
glede na čas, položaj in denar…
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Izžrebani so bili:

1. nagrada – Bojan Radej, Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica
2. nagrada – Drago Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica
3. nagrada – Janez Stegenšek, Dolenji Boštanj 20 d, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: knjiga z naslovom Jezera v južni svetlobi,
ki jo podarja Mohorjeva d.o.o., Ljubljana

2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada: žoga, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. oktobra 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev skrivnega kotička
iz prejšnje številke
je:
Obeležje stoji v Zabukovju
pri Večnamenskem domu,
posvečeno
je
narodnem
heroju
Kolmanu
Alojzu
Maroku (1911 - 1944),
okrogel kovanec v sredini pa
je izdelal Vladimir Štoviček.
Izžrebana sta bila:
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Slavica Jazbec, Zabukovje 28,
8292 Zabukovje

ŽVAN: narodni heroj, BALADUR: nadstropni hodnik, OLERON: francoski otok, GROSSMAN: ruski pisatelj
Rešitev septemberske križanke je MANDY MOORE.

Soseda obišče sosedo in jo nadere: »Vaš mulec
mi je včeraj rekel stara koza!«
Soseda takoj okara sina: »Mihec, kolikokrat
sem ti že rekla, da ljudi ne sodimo po njihovi
zunanjosti.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
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Na zabavi sta bila na odru dva ansambla. Eden
je ves čas igral, drugi pa se ni niti dotaknil svojih
instrumentov. Sredi zabave je nekdo vprašal
gostitelja:
»Zakaj pa igra samo en ansambel, drugi pa
ne?«
»Ta ansambel, ki igra, je za goste, ki plešejo,
drugi ansambel pa je za tiste, ki ne plešejo.«
Se srečata dva ribiča! Pa reče prvi;
-Sem slišal da si se oženil!
-Da
-A je mlada?
-Ne
-A je bogata?
-Ne, kje pa!
-A ja lepa?
-Ne, ma kje!
-Ja zakaj pa si se potem oženil z njo?
-Ja, gliste ima!
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VICOTEKA

21.9.2010 15:45:15

Janez Urban Nepužlan, Zabukovje 21,
8292 Zabukovje

Skrivni
kotiček

– ALI PA TUDI NE

Kje
stoji
fotografiji
prikazuje?

tabla
in

na
kaj

Rešitve pošljite na dopisnicah
do 15. oktobra na
KŠTM Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
Izmed prispelih pravilnih
rešitev bomo izžrebali dve
praktični nagradi.
Foto: Rok Petančič

Oglasi

Ponudba za shranjevanje, predstavitev in promocijo vin v grajski vinoteki Gradu Sevnica
Z veseljem vam sporočamo, da je v pritličju Gradu
Sevnica urejen poseben prostor za shranjevanje,
predstavitev, degustacijo, prodajo in promocijo
vin, ki smo ga poimenovali Grajska vinoteka.
Grajska vinoteka nudi privlačen ambient s prostori
za shranjevanje in predstavitev vin. Poseben
prostor je v grajski vinoteki namenjen tudi za
salame proizvajalcev in naše občine, ki že mnogo
let izdelujejo odlične salame.
Želimo si, da bi v grajski vinoteki lahko okušali,
spoznavali in promovirali vina predvsem iz
domačega vinorodnega območja (gornjedolenjski
in bizeljsko-sremiški vinorodni okoliš). Zato k
sodelovanju vabimo vas, spoštovani vinogradniki.
Za vas imamo pripravljeno posebno ponudbo!
V grajski vinoteki lahko zakupite prostor za
shranjevanje 6 steklenic vina + dodaten prostor
za steklenice v omari, kjer boste lahko shranili,
pokazali ali prodali vaše vino številnim potencialnim
kupcem, prijateljem ali poslovnim partnerjem.
Botri grajskih trt, ki imajo zakupljenih vsaj 5
trt v grajskem vinogradu, prejmejo 1 prostor
brezplačno za čas zakupa grajskih trt.
Vinogradniki, ki imate možnost uradne prodaje
vina, lahko zakupite prostor za shranjevanje 6
steklenic vina + dodaten prostor za steklenice v
omari, cena za zakup 1 prostora je 149 EUR z DDV
na leto. Za zakup vsakega dodatnega prostora
dobite dodatni 10 % popust za vsak dodatni
prostor (za prvega dodatnega 10%, za drugega
20% in za tretjega 30%, zakupite lahko do skupaj
4 prostore). Člani vinogradniških društev iz občine
Sevnica imate 5 % popust na osnovno ceno
(141,55 EUR z DDV na prostor).

Vinogradniki, ki nimate
možnosti
uradne
prodaje vina, lahko tudi
zakupite prostor za
promocijo svojega vina,
vanj lahko povabite
svoje znance, prijatelje
itd. Cena za zakup 1
prostora je 74,50 EUR
z DDV na leto. Člani
vinogradniških društev
iz občine Sevnica imate
5 % popust na osnovno
ceno (70,78 EUR z DDV
na leto).
Vinogradniki, ki si želite
svoja vina ponujati tudi
preko degustacij, tako
da bodo vaši potencialni
kupci vaša vina lahko
tudi poizkusili, imate
možnost zakupa t.i. »de luxe« prostora za vino po
ceni 299 EUR na leto. Zakupniki »de luxe« boste
imeli tudi dodatne ugodnosti pri promociji vašega
vina, o katerih se bomo dogovorili osebno z vami
glede na vaše potrebe in želje.
Ponudba grajske vinoteke bo predstavljena vsem
obiskovalcem našega gradu, tako turistom kot tudi
raznim poslovnežem, politikom in drugim, ki vsako
leto v lepem številu obiščejo naš grad. Ponujena
bo seveda tudi možnost degustacije vin in salam.
V grajsko vinoteko boste kot zakupniki prostora
po predhodnem dogovoru z upravljavcem vinoteke
lahko povabili tudi vaše prijatelje, poslovne
partnerje in ostale goste po vaših željah.

Dejavnost grajske vinoteke bo vodilo strokovno
usposobljeno in prijazno osebje, ki bo obiskovalcem
predstavilo ponudbo grajske vinoteke, vodilo
degustacije in omogočilo nakup vin.
V kolikor bi želeli v grajski vinoteki shraniti in
ponuditi vino potencialnim kupcem, prijateljem
ali poslovnim partnerjem tudi Vi, vljudno vabljeni!
V kolikor imate tudi vi željo voditi degustacije v
grajski vinoteki in imate za vodenje degustacij tudi
opravljen izpit, vabljeni k sodelovanju. Pokličite
nas na telefon 051 680 289 ali pišite na e-pošto
gsevnica@gmail.com in pogovorili se bomo o
pogojih sodelovanja. Vljudno vabljeni tudi na ogled
spletne strani www.grad-sevnica.com.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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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.
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