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Intervju

Alojz Povšič, predsednik Športne zveze Sevnica
Najobsežnejše so rekreativne malo nogometne
lige, v katerih nastopa kar 32 ekip. V tretji sklop
pa sodijo tekmovalni športi, kjer imamo nekaj
klubov, ki so zelo uspešni tudi na državni ravni.
Uspešni so predvsem v mlajših kategorijah, kjer
imamo številne državne prvake, reprezentante in
celo državne rekorderje.
Kakšni so načrti za naprej?
V prihodnjem letu bomo nadaljevali z vsemi
aktivnostmi, ki jih že sedaj izvajamo, dodali pa
bomo še vsaj eno prireditev, ki jo želimo organizirati
skupaj s turističnimi in kulturnimi društvi. Na
enem mestu bomo organizirali tekmovanja v več
športih, ki jih bodo spremljale kulturne in turistične
prireditve. Prireditev bo namenjena predvsem
spoznavanju, druženju in tudi izmenjavi izkušenj.
Skupaj s KŠTM Sevnica pripravljamo nekaj
programov, ki bodo predvsem najaktivnejšim
športnikom omogočala lažji trening ter storitve, ki
jih sedaj v Sevnici ni, so pa za kvalitetno vadbo nujno
potrebne. Razmišljamo o organizaciji predavanj s
področja športne prehrane, motivacije, zdrave
vadbe, izogibanja poškodbam. Dela nam vsekakor
ne bo zmanjkalo.
Kje vidite največ pomanjkljivosti?

Kdaj in kako ste postali aktivni v sevniškem Katera prireditev, ki jo organizirate, vam je najbolj
športu?
pri srcu?
V športu sem pričel delovati povsem slučajno, ko
me je pred desetimi leti trener AK Sevnica Rafko
Povhe povabil v upravni odbor AK Sevnica. Atleti so
me potem predlagali v predsedstvo Športne zveze
Sevnica, kjer sem bil dva mandata član, zadnje
leto drugega mandata pa tudi podpredsednik.
Od aprila letos sem predsednik Športne zveze
Sevnica, še vedno pa sem aktiven tudi v Atletskem
klubu Sevnica.

V šolskem športu imajo šole, razen sevniške, tako
skromne generacije, da že težko sestavijo ekipe
za tekmovanja v ekipnih športih. Vseeno se šole
tekmovanj rade udeležujejo in včasih dosegajo
prav presenetljive uspehe. Možnosti za rekreacijo
je veliko, v zadnjih letih je bilo zgrajenih kar nekaj
športnih objektov, od športnega doma, športnega
parka v Tržišču, skate parka, igrišč za odbojko na
mivki, tekaških poti ob Savi… Trenutno v Sevnici
najbolj pogrešamo atletski stadion. Vsi, od
občanov, športnikov, pa do občinskega vodstva,
smo si enotni, da mora biti stadion prva športna
investicija v Sevnici, saj ga potrebujejo tako atleti,
kot nogometaši, prav bi prišel osnovni šoli, ki tudi
nima primernih zunanjih športnih površin. Lahko
povem, da smo na tem področju v zadnjem letu
naredili korak naprej, poenotili smo se o lokaciji
pri športnem domu, občina odkupuje manjkajoča
zemljišča, navezujejo se stiki z državnimi
institucijami, ki bodo pomagale pri projektu,
izdelana je bila že tudi študija o umestitvi stadiona
v prostor. Trdno verjamem, da bomo v zelo bližnji
prihodnosti lahko odtekli prve kroge na sevniškem
stadionu.

To je vsekakor tradicionalna prireditev Športnik
leta. Vsako leto izberemo športnico, športnika,
ekipo in osebnost, ki so v preteklem letu pustili
najmočnejšo sled v sevniškem športu. Pred
leti smo prireditev organizirali vsako leto v
drugem kraju, zadnja leta pa smo se ustalili na
sevniškem gradu. Ob podpori občine, KŠTM
Sevnica, Glasbene šole Sevnica in še koga, se
skušamo primerno oddolžiti tistim, ki nas res
lepo zastopajo na športnih terenih. Če ste morda
Kakšne so naloge Športne zveze Sevnica?
pozabili, za najboljšo športnico lanskega leta je bila
proglašena atletinja Sara Karlovšek, za športnika
Športna zveza Sevnica združuje trideset klubov in odbojkar Andrej Flajs, ženska ekipa šahovskega Alojz Povšič hvala za pogovor. Želimo vam veliko
društev s področja športa v občini Sevnica. Njena kluba in Borut Bizjak, kot športna osebnost.
uspeha še naprej.
naloga je, da usklajuje medsebojna razmerja
med članicami, jih zastopa v razmerju do lokalne Opišite nam, kako Športna zveza Sevnica deluje.
Pogovarjala se je Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
skupnosti in krovnimi organizacijami na državnem
nivoju ter nudi tehnično in administrativno Kot rečeno, imamo trideset enakopravnih
pomoč. Je polnopravna članica Olimpijskega članic,
katere
izvolijo
osem
člansko
komiteja Slovenije, sodeluje s Fundacijo za predsedstvo, predsednika in sekretarja.
šport, Fakulteto za šport, z državnimi krovnimi Sedež imamo v športnem domu v Sevnici, pri
športnimi organizacijami ter ostalimi športnimi svojem delu pa zelo tesno sodelujemo s KŠTM
organizacijami.
Sevnica.
Delovanje Športne zveze Sevnica lahko v
Kaj pa vas trenutno zaposluje?
grobem razdelimo na tri sklope in sicer na
šolski šport, kjer v sodelovanju z osnovnimi
Trenutno se ukvarjamo z oblikovanjem celostne šolami organiziramo občinska prvenstva v
podobe Športne zveze Sevnica, izdelali smo različnih kategorijah in panogah, zmagovalci
logotip, pripravili nekaj promocijskega materiala se uvrstijo na regijsko prvenstvo, najboljši z
in vzpostavili spletno stran. Prostor na spletu regijskega pa tudi na državno šolsko prvenstvo.
želimo ponuditi tudi manjšim klubom in društvom, Lahko se pohvalimo, da naši šolarji dosegajo
ki si svoje spletne strani ne morejo privoščiti. odlične rezultate tako na regijskih kot tudi
Ob občinskem prazniku bomo organizirali na državnih tekmovanjih. Za šolarje poleti
tradicionalni nogometni turnir za pokal Občine pripravimo dva plavalna tečaja in sodelujemo v
Sevnica, v sodelovanju z Atletskim klubom Sevnica programih Krpan, Zlati sonček in Naučimo se
smo zbrali občinsko reprezentanco, s katero smo plavati. Drug sklop je rekreacija, kjer skušamo
oktobra zelo uspešno nastopili na krosu občinskih ustvariti pogoje za rekreativno vadbo čim
reprezentanc v Mariboru, in še bi lahko našteval. širšega kroga občanov. Skupaj s KŠTM Sevnica
pomagamo pri organizaciji številnih tekmovanj.

ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA
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Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Bili so dnevi, ko smo bili brezskrbni, ko smo
mislili, da smo dosegli vse, in ko smo bili
prepričani, da se lahko prenehamo bojevati.
Vendar smo še prehitro ugotovili, da tako upa
samo naše srce, da je svet drugačen. Nenehno
se je treba bojevati, v službi in družinskem
okolju. Svet nas peha v čedalje večje dosežke,
dohodke, priznanja.
Ob vsem tem pa izgubljamo delček sebe.
Pozabljamo na svoje počutje, na trenutke,
ki nam dajo energijo in moč. Na sprostitev,
potrebo po pripadanju. Trenutke, ki naj bi bili
samo naši, smo podarili nekomu. In velikokrat
se zgodi, da jih podarimo tudi človeku, ki nam
noče dobro. Človeku, ki se zaradi tega dvigne,
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v hipu postane človek veličine, ki izkoristi to v
svoje dobro. Pri tem pa pozablja, da je vse
minljivo.
In kadar nam je hudo in vidimo, kaj smo naredili,
se je najbolje spomniti na izrek, ki so ga poznali
že naši predniki – Za dežjem vedno posije sonce.
Torej obrnimo okoliščine sebi v prid. Tudi če je
še tako hudo, bo nekoč posijal žarek sreče tudi
za nas. In takrat bomo dosegli delček tistega,
kar nas dela močne in pripelje do ciljev.
In ne pozabimo, bogat je tisti, ki ima dušo, ki v
srcu nosi dobroto in v vsakem trenutku, še tako
težkem, najde prijazno besedo za sočloveka in
moč za podporo in sočustvovanje.

Mojca Pernovšek

intervju
občinske strani
po občini
turizem, TZOS
kultura
koledar prireditev
ob prazniku občine Sevnica
mladina, šolski zvonec
grajska skrinja
šport in rekreacija
utrip življenja
razvedrilo

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 decembra 2010, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 10.11.2010. Prispevki naj bodo
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve
fotografiji.

Spoštovani!
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na osrednji slovesnosti
ob prazniku Obèine Sevnica.
Prièakujemo vas
v petek, 26. novembra 2010, ob 17. uri, v Kulturni dvorani Sevnica.
Prijazno vabljeni!
Sreèko Ocvirk
Župan Obèine Sevnica
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Občinske strani

Odprtje rondoja v Krmelju

da v 30 dneh po prejetju gradiva izdajo smernice za
načrtovanje. Na podlagi teh bo izdelan dokument
Analiza smernic in bo vseboval tudi seznam
Direkcija Republike Slovenije za ceste in občina strokovnih podlag in aktivnosti za dokončanje
Sevnica sta sofinancirali rekonstrukcijo križišča v projekta na podlagi prejetih zahtev urejevalcev
Krmelju, ki je bilo 13. oktobra uradno predano v prostora.
uporabo.
Dušan Markošek

Sofinanciranje investicij v
občini Sevnica

Tomaž Willenpart in Srečko Ocvirk

Hkrati z gradnjo rondoja so uredili tudi cestne
priključke, meteorno odvodnjavanje ceste,
obojestranske hodnike za pešce s prehodi, nekaj
avtobusnih postajališč, povečali so parkirišče,
obnovili komunalne vode in na novo zgradili javno
razsvetljavo. Rondo sta odprla župan Srečko
Ocvirk in predstavnik Direkcije Republike Slovenije
za ceste, Tomaž Willenpart.

Ureditev trga v Šentjanžu
V sklopu celovitega urejanja trga v Šentjanžu je
izvajalec del, podjetje Timi gradbeništvo, d. o. o.,
iz Krškega rekonstruiral in asfaltiral priključek
lokalne ceste Šentjanž–Kal. V tem sklopu so bili
izpeljana cestna kanalizacija, zgrajen betonski
zid, ki je omogočil razširitev cestišča ter možnost
novih parkirnih mest, in narejen hodnik za pešce
v dolžini 120 metrov. S tem se je zelo izboljšala
prometna varnost vseh udeležencev v prometu,
predvsem pešcev. Hkrati so bila opravljena
ureditvena dela v okolici cerkve Janeza Krstnika,
prostorov krajevne skupnosti Šentjanž in pošte,
ki so dobili novo podobo. Urejene so dostopne
poti, ki so v večini tlakovane, zaradi uskladitve s
celotno ureditvijo je adaptirana in posodobljena
kapelica, katere zunanjost se ujema s cerkvijo,
na novo je urejena tudi javna razsvetljava.

V sklopu celovitega urejanja trga v Šentjanžu so
rekonstruirali in asfaltirali priključek lokalne ceste
Šentjanž–Kal.

Načrtovane so tudi zasaditve živih mej in drevja,
kar bo obnovljenemu trgu vdihnilo življenje. S
predvidenimi posegi je prostor v okolici cerkve,
prostorov krajevne skupnosti Šentjanž in pošte
preoblikovan v trg in precej pripomore k urejenosti
kraja. V sklopu praznovanja krajevnega praznika
krajevne skupnosti Šentjanž so tudi uradno odprli
prenovljeni trg.

Rado Gobec

www.obcina-sevnica.si
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Robert Kaše

Pločniki Dolnje Brezovo
Projekt Pločniki Dolnje Brezovo in spremljevalna
infrastruktura zajema gradnjo pločnika, javne
razsvetljave, fekalne kanalizacije in obnovo ceste
od prepusta Kolarjev graben do podjetja Inplet, v
dolžini 240 metrov, vreden je 116.000 EUR, delno
pa ga financira Služba vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in razvoj. Na javnem razpisu
je izpeljavo projekta pridobilo podjetje CGP Novo
mesto, dela pa opravlja njegov podizvajalec KOP
Brežice.

Občina Sevnica je z Načrtom porabe za koriščenje
deleža občine za sofinanciranje investicij, skladno
z določili 23. člena Zakona o financiranju občin,
uspešno pridobila sklepa, in sicer za projekt
Sanacija infrastrukture Dolnje Brezovo in za
projekt Sanacija lokalne ceste Grahovica–Vrh
nad Boštanjem. Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala
oba projekta v vrednosti 80 odstotkov investicije.
Projekt Sanacija lokalne ceste Grahovica–Vrh
nad Boštanjem poteka na 830 m dolgem odseku
lokalne ceste. Rekonstrukcija navedenega odseka
zajema preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj
in odvodnjavanje. Projekt Sanacija infrastrukture
Dolnje Brezovo zajema gradnjo pločnikov in
sanacijo spremljevalne infrastrukture v naselju
Dolnje Brezovo.

Robert Kaše

Delavnica Skrbimo za porečje
spodnje Save

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo organizator
ene izmed regionalnih delavnic z naslovom Skrbimo
za porečje spodnje Save. Ministrstvo je pripravilo
tudi osnutek nacionalnega načrta upravljanja
voda za obdobje 2009–2015, in sicer za vodni
območji Donave in Jadranskega morja. Načrt je
sestavni del izpeljave Vodne direktive v Sloveniji,
njen cilj pa je dobro stanje vseh voda do leta 2015.
Zagotoviti je treba ohranjanje vodnih ekosistemov,
varstvo vodnih virov za pitje in preprečevanje
Rado Gobec onesnaženja z nevarnimi snovmi iz kmetijskih virov
in iz komunalnih odpadnih voda, varovanje pred
naravnimi nesrečami, hidroenergetsko izrabo
ipd. Septembra so prav tako potekale tudi druge
regionalne delavnice po porečjih Mure, Savinje,
Družba Savaprojekt, d. d., iz Krškega je pripravila Drave, Soče, jadranskih rek, zgornje Save in srednje
gradivo za pridobivanje smernic za načrtovanje
predvidenih prostorskih ureditev. Načrtovana
mostna povezava Sevnica–Log bo omogočila
dodatno premostitev Save, s tem pa bo
razbremenjen edini most čez Savo pri Boštanju, bo
pa to tudi vzhodna povezava občinskega upravnega
središča in starega mestnega jedra na levem
bregu Save, z razvojem urbanega prostora na
desnem bregu Save. S tem bo omogočena dodatna
širitev urbanega središča Sevnice na desni breg
Save, nova cestna povezava pa bo prevzela vlogo
obvozne ceste. V sklopu nove mostne povezave
Na delavnici so govorili o
sta predvideni še prestavitev regionalne ceste
poplavni ogroženosti ob Savi
Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica in odprava
dveh nivojskih železniških prehodov na glavni Save. Posavske občine so poudarile predvsem
železniški progi Zidani Most–Dobova s prestavitvijo poplavno ogroženost ob reki Savi in Krki, kar je
R3/679 na severno stran železniške proge. Glede bilo najbolj vidno ob nedavnih poplavah. Porečje
na to, da nova mostna povezava posega v območje spodnje Save sicer zajema 27 rek in se razprostira
Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno na območju približno 4600 km2. V državnem zboru
Blanca, je Vlada Republike Slovenije na pobudo v Ljubljani pa je bila 12. nujna seja Odbora za okolje
občine Sevnica sprejela sklep, s katerim je dala in prostor o poplavni varnosti v Sloveniji. Sestali
naši občini soglasje za načrtovanje prostorskih so se poslanci, župani v poplavah prizadetih občin
ureditev lokalnega pomena, nove mostne povezave in strokovnjaki s področja poplavne varnosti.
v območju predmetnega državnega lokacijskega Med drugim so vladi predlagali, da zagotovi
načrta. Z občinskim podrobnim prostorskim večjo učinkovitost službe za opravljanje nalog s
načrtom bodo določeni pogoji za pripravo projekta področja voda in zagotovi več finančnih sredstev
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo. za ukrepe, kateri bodo izboljšali poplavno varnost.
Po veljavni zakonodaji so urejevalci prostora na
Borut Simončič in Andreja Ameršek
začetku septembra dobili osnutek načrta in poziv,

Mostna povezava Sevnica–Log

Občinske strani

Zaprti most čez reko Mirno
v Dolenjem Boštanju

Odprtje igrišča pri
osnovni šoli Boštanj

Zaradi padavin med 17. in 19. septembrom se je
dvignila raven reke Mirne in ta je povzročila veliko
škodo na lesenem mostu čez Mirno v Dolenjem
Boštanju. Voda je segala do roba povoznega
dela lesenega mostu in je poleg konstrukcije
mostu poškodovala tudi brežine ob njem. Za
zagotovitev varnega prometa na lesenem mostu
je občina Sevnica angažirala strokovnjaka, da je
podal geološko–geomehansko mnenje o njem.

Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj sta
sofinancirali dograditev igralnih površin in gradnjo
novega zunanjega igrišča za odbojko pri osnovni
šoli Boštanj. Ravnateljica Vesna Vidic Jeraj je

Projekt Eko malček
V sevniškem vrtcu Ciciban so izpeljali projekt Eko
malček. Zajemal je varovanje narave, varčevanje z
energijo, uporabo odpadnih materialov, ločevanje
odpadkov, poudarili so tudi pomen medsebojnih
odnosov, predvsem zgledovanje otrok po
strokovnih delavcih.

Razstavo je odprl župan Srečko Ocvirk
Novo igrišče pri osnovni šoli Boštanj

Otroci so izdelovali voščilnice iz recikliranega
papirja, sodelovali v akciji Očistimo Slovenijo, sadili
zbranim predstavila potek gradnje igrišča, ob rože in zelišča ter ustvarili izdelke iz odpadnega
odprtju pa sta učence, učitelje in druge pozdravila materiala. Te si je bilo mogoče ogledati na razstavi,
podžupanja Breda Drenek Sotošek in predsednik ki jo je odprl župan Srečko Ocvirk.
Krajevne skupnosti Boštanj, Jože Udovč. Nova
pridobitev je pomembna za šolo in tudi za krajevno
Andreja Ameršek
Most čez Mirno
skupnost, bo pa pomembno pripomogla k
skladnejšemu razvoju športa v krajevni skupnosti
Pri pregledu je ugotovil, da je most zaradi slabe, Boštanj in širše.
lesene konstrukcije ter poškodb in udorov brežine
Gradivo za objavo pripravila: Občina Sevnica
mostu, ki niso bile zavarovane, nestabilen in kot
Foto: arhiv Občine Sevnica
Andreja Ameršek
takšen zelo nevaren. Na podlagi navedenega
je most za ves promet zaprt. Občina Sevnica
načrtuje v poslovnem letu 2011 skupaj s podjetjem
Infra, d. o. o., rekonstrukcijo mostu z razširitvijo
in pločnikom, da bo varen za vse udeležence v
prometu.

Rado Gobec

Konec razpisa za gradnjo
širokopasovnih omrežij
Občina Sevnica je skupaj z občinami MokronogTrebelno, Trebnje, Šentrupert, Mirna Peč in
Žužemberk oddala vlogo na Drugi javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj za projekt gradnje, upravljanja in
vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. Cilj
javnega razpisa je zgraditi odprta širokopasovna
omrežja v lokalnih skupnostih na tistih območjih,
kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in
kjer ni tržnega zanimanja za gradnjo takšnega
omrežja. Ob morebitni uspešni kandidaturi bo
občina Sevnica pridobila možnost zajemanja
sredstev za gradnjo odprtega širokopasovnega
omrežja, ki ga bo zgradil in nato tudi upravljal
in vzdrževal izbrani soinvestitor. Ta bo po

dograditvi omrežje ponujal vsem zainteresiranim
ponudnikom javnih storitev in operaterjem omrežij
ter jim s tem omogočil dostop do zainteresiranih
končnih uporabnikov pod enakimi pogoji.

Spoštovane obèanke in obèani!
Ob prazniku obèine Sevnica, 12. novembru, vam iskreno èestitam. Želim, da
bi bili praznièni dnevi èas veselja ob naših skupnih dosežkih ter vzpodbuda
za nove razvojne ideje in naèrte.
Zahvaljujem se svetnicam in svetnikom, sodelavkam in sodelavcem obèinske
uprave ter vsem vam, spoštovane obèanke in obèani, ki preko krajevnih
skupnosti, podjetij, organizacij, zavodov in društev prispevate k ustvarjanju
skupnega dobra ter lepše prihodnosti naše obèine. Z dobrim medsebojnim
sodelovanjem, razumevanjem, zaupanjem in strpnostjo bomo uspešno
nadaljevali in uresnièevali razvoj naše obèine.
Zahvaljujem se vsem, ki ste z organizacijo prireditev poèastili prazniène dni,
ter s tem prispevali k lepšemu vzdušju in povezanosti obèank in obèanov obèine
Sevnica.
S spoštovanjem,

Sreèko OCVIRK
Župan Obèine Sevnica s sodelavci

Marko Jesih
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Dan srca in ožilja

Praznovanje v Hinjah

Gasilstvo malo drugače

Bolezni srca in ožilja ter možganska kap povzročijo
največ smrti na svetu, saj po navedbah Svetovne
zveze za srce in ožilje umre kar 17,5 milijona ljudi
na leto.
V Sloveniji je leta 2002 po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zaradi bolezni srca in ožilja na
100.000 prebivalcev umrlo 228 ljudi.
Med poglavitnimi dejavniki tveganja za te bolezni
so visok krvni tlak, visoka vrednost holesterola v
krvi, zvišan krvni sladkor, tobačni dim, čezmerna
telesna teža, pomanjkanje telesne aktivnosti in neuravnotežena prehrana.
V Koronarnem klubu, kjer smo združeni bolniki
srca in ožilja, se te težave zelo zavedamo, zato
imamo delavnice in predavanja različnih strokovnjakov o teh boleznih, delavnice o prehrani, rekreacijo, kot so telovadba, hoja, nordijska hoja,
enkrat na mesec poskrbimo za merjenje tlaka in
preverjanje teže in tudi na druženja ne pozabimo,
kar je dobrodošlo za izmenjavo izkušenj.

Deževno nedeljsko popoldne ni zmotilo številnih
povabljenih, da se ne bi odzvali vabilu 90 letne
Uršule Urbančič iz Hinj in njenih, naj se udeležijo
svete maše, ki je bila v njeni blizu 200 let stari hiši.
Prijetno vzdušje je presenečalo vse, kajti Uršula je
kljub svojim letom še izjemno bistrih misli, čeprav
je že več kot desetletje priklenjena na posteljo.
Njen stik s svetom so časopisi, knjige in radio.

V Šentjanžu smo pripravili tridnevne delavnice
z naslovom Gasilstvo malo drugače. Projekt je
bil namenjen mladim gasilcem in gasilkam od 15
do 18 leta starosti iz Šentjanža, Velikega Cirnika
in Krmelja. Dejavnosti so potekale tri dni pred
gasilskim domom v Šentjanžu in v njem. Vsak dan

smo pripravili nekaj zanimivega, saj smo želeli
biti kar se da izvirni in s tem popestriti počitniško
lenarjenje mladine. Delavnic se je vsak dan
udeležilo kar veliko mladih. Imeli smo predavanje
pod vodstvom podpoveljnika GZ Sevnica, se
naučili uporabiti gasilni in dihalni aparat, dobro
spoznali gasilsko orodje in preizkusili, kako so
to počeli včasih. Prijazne članice so nas naučile,
kako ponuditi prvo pomoč, preizkusili smo se v
igrah brez meja. Zadnji dan je bil na vrsti kviz, na
katerem so se preizkusili v na novo pridobljenem
znanju. Na koncu delavnic smo jih še vprašali,
kako bi ocenili naše delo. Vsi so bili z aktivnostmi
zadovoljni in so izrazili željo, da bi se prihodnje leto
spet srečali.
					
Jasmina Podlesnik, PGD Šentjanž

Ravno zato se je porodila ideja, da bi bila še enkrat
v živo pri sv. maši, da se le ta opravi na njenem
domu. Župnik župnije Šentjanž je to povabilo z
veseljem sprejel, svoje pa so naredili tudi pevci,
pravzaprav so svoj glas prispevali kar vsi navzoči.
Ker Uršula obožuje moško petje, ji je bil v posebno
darilo solist Metod Pečar. Uršula si svoje dni
krajša s pletenjem nogavic, katere velikodušno
rada podarja obiskovalcem. Zgodbe njenega ne
ravno lahkega življenja bi lahko napisale kar nekaj
knjig. Vesela je vsakega obiska, še posebno pa ima
rada obiske tistih, s katerimi lahko obuja spomine
na mlada leta.
V neštetih željah, ki so ji bile izrečene, se je pojavila
tudi njena, ki pravi: »Dokler je človek pri zdravi
pameti, je največ vredno.« Naj se uresničijo vse
dobre želje. Njena družina pa bi se ob tej priložnosti
še enkrat rada zahvalila županu Srečku Ocvrku, ki
jo je počastil s svojim obiskom, župniku Janezu
Cevcu, Društvu izgnancev ter vsem sosedom in
V daljni Belgiji sta praznovala zlato poroko Irena
sorodnikom, ki so na različne načine pripomogli,
in Toni Mrgole. Toni se je kot mlad fant iz Znojil v
da bo ta dan vsem še dolgo ostal v zares lepem
KS Primož, občina Sevnica, davnega leta 1958
spominu.
ilegalno podal v tujino za boljšim življenjem in
zaslužkom. Pot ga je zanesla v belgijsko rudarsko
Renata Kuhar
mesto Genk in se v tamkajšnjem rudniku tudi
zaposlil.

Dan srca in ožilja smo letos proslavili s pohodom.
Dobili smo se pri Kulturno mladinskem domu na
Lukovcu pri Boštanju, od tam smo se po kratkem
pozdravnem nagovoru odpravili dogodivščinam
naproti. Pot nas je vodila skozi idilične vasi, mimo
travnikov, prehodili smo lepe gozdne poti in se
lahko naužili svežega zraka, tisti z ostrim pogledom
so nabrali gozdne sadeže.
Ob klepetu in dobri volji nas je pot pripeljala do vinogradov, kje sta pri zidanici gospodar in gospodinja
Mervič postregla pohodnike z grozdjem. Po krajšem postanku smo dobro razpoloženi pot nadaljevali in prispeli na cilj, tam pa se je začel drugi del
druženja treh skupin Koronarnega kluba Sevnica.
Na koncu smo se veseli in zadovoljni razšli v vedenju, da se bomo spet srečali na že tradicionalnem
Pozdravu jeseni pri LD na Brezovci.
Udeležujte se Srčkove poti, Vidovega pohoda in
Septembra je svoj častitljivi jubilej v gostišču Janc
drugih izletov.
na Studencu praznovala naša krajanka Marija
Švigelj iz Arta. Kljub svojim 90 letom je Marija
Rezi Zakšek, zdrava in še vedno pridnih rok. Ob tej priložnosti
Koronarni klub Sevnica smo jo obiskali v gostišču Janc na praznovanju
in jo skromno obdarili; predsednik KS Studenec

Zlata poroka v Belgiji!

Devetdeset let Marije Švigelj

Svinjsko

V nedeljo, 10. oktobra popoldne, ob 15.00, je bila
sveta maša pri Furlanovi kapeli na Svinjskem pri
Velikem Cirniku. Mašo ob deseti obletnici obnove
kapele je vodil upokojeni nadškof msgr. Alojz
Uran. Pri obredu so sodelovali slepi in slabovidni
Slovenije.

Janoš Janc, predstavnika KODI Studenec Peter
Rupar in Darko Metelko ter predsednica KORK
Studenec Slavica Ivačič in članica KORK Bernarda
Janc. Vsi smo gospe Mariji zaželeli, da bi bila še
dolgo tako optimistična in zdrava.

Franc Šeško
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Bernarda Janc

Sreča je hotela, da je tam spoznal Ireno, dekle
slovenskih korenin, in zvezo sta potrdila s poroko.
V zakonu se jima je rodil sin, ki ima že tudi dve
odraščajoči hčeri.
Zakonsko zvezo sta z zlato poroko obnovila
v navzočnosti svojih najdražjih – sina, brata,
sestričen, nečakov, sosedov in tudi prijateljev
iz Slovenije. Poročni obred je v cerkvi potekal v
belgijskem in slovenskem jeziku.
Za dobro razpoloženje in zabavo so poskrbeli člani
ansambla Okrogli muzikantje iz Slovenije. Mize
so bile bogato obložene s slovenskimi dobrotami
in tudi cvička ni manjkalo. Da je teklo vse, kot je
treba, gre zahvala zlatoporočencema Mrgole in
tudi Srečku Hribšku, podjetniku iz Sevnice.
						
			
Andrej Jazbec

Oglasi
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Turizem, TZOS

Predavanje Mete Vrhunc
v Šentjanžu
TD Šentjanž je med bučarijado 2010 organiziralo
predavanje Mete Vrhunc z naslovom Pomen
lastne pridelave semen.
Predavanja se je udeležilo veliko ljubiteljev
sonaravnega biodinamičnega pridelovanja semen.

Urejanje Šentjanža
Ureditvena dela v ožjem jedru Šentjanža so že
skoraj končana, treba je bilo le še postaviti piko
na i. Tako smo se člani Društva rejcev in ljubiteljev
konj Šentjanž in Društvo upokojencev Šentjanž radi
odzvali vabilu na eno mnogih, a zadnjih delovnih akcij
s predsednikom KS Šentjanž, Ivanom Orešnikom.

Moja dežela
lepa in gostoljubna
Škovec - podelitev državnih priznanj
za leto 2010 v Celju
Med izletniškimi kraji so
vaščani Škovca prejeli
priznanje za 3. mesto.
Tekmovali
so
med
bistveno bolj poznanimi
kraji,
vendar so
prebivalci
Škovca
združiti lepoto kraja in
njihovo gostoljubje.

Alenka Kozorog

Kar tri ure smo z zanimanjem poslušali, kako
pripraviti dobro seme, iz katerega bo prihodnje
leto zrasla zdrava rastlina, ki jo želimo. Izvedeli
smo, kako bomo rastline obdelovali in škropili s
čaji za boljše zdravje na za to primeren dan. Meta
je svetovala, da vsakdo, ki ima vrtiček in možnost,
poskuša najti stare slovenske sorte in te ohranja
ter jih razmnožuje. S tem bi lahko preprečili
izumrtje starih sort, sami pa bi pridobivali izkušnje
o vzgoji rastlin. Naloga, ki jo ima človek, da rastline
spet sprejme za svoje in zanje skrbi na pravi
sonaravni način, je izjemno pomembna.

Cveta Jazbec

Sevniške mažoretke na
sprejemu pri županu
Sevniške mažoretke Društva Trg Sevnica, državne
prvakinje v pom-ponih, ki so se prvič udeležile
tudi evropskega prvenstva, je 30. septembra
sprejel župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk.
Mažoretke so na evropskem prvenstvu v BiH, v
hudi konkurenci, osvojile odlično 8. mesto.

Foto: Andreja Strnad

Z dobro voljo smo skupaj zasadili kar nekaj dreves
in rož in tako tudi mi pripomogli svoj delež k novi
celostni podobi Šentjanža.

Brigita Blas

Izšel je
Turistični vodnik Posavje
RRA Posavje je bila koordinatorka projekta
»Izdelava turističnega vodnika Posavje«. Projekt so
sofinancirale Občina Brežice, Občina Kostanjevica
na Krki, Občina Krško, Občina Sevnica, Občina
Bistrica ob Sotli in Občina Radeče. Turistični
vodnik je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

TURISTIČNI VODNIK

Posavje
Župan Srečko Ocvirk in podžupanja Breda Drenek
Sotošek sta čestitala dekletom za uspešno
uvrstitev na evropsko prvenstvo in jim zaželela še
veliko uspeha. Hkrati sta se zahvalila tudi trenerki
Janji Samec za dosežene uspehe.

Marjan Žiberna

TURISTIČNA AGENCIJA DOŽIVLJAJ
v BOŠTANJU (pri Mercator centru)
ZADNJA SOBOTA V MESECU OD
10. DO 13. URE
PREDSTAVITEV PONUDBE Z
DEGUSTACIJAMI
Aktivno smo začeli s predstavitvami turističnih
ponudnikov iz sevniškega območja na ploščadi ob
stranskem vhodu v Mercator center v Boštanju.
Vedno se predstavlja drug ponudnik, ki ima
svojo ponudbo na območju sevniške občine in
je vključen v turistične programe preko naše
turistične agencije. Namen predstavitev je, da se
širše občinstvo seznani s ponudbo, ki jo imamo v
neposredni bližini in jo premalo poznamo.

Zadnjo soboto v oktobru

se bo predstavila kmetija Zavrl iz Brunka s svojo
ponudbo in degustacijami njihovih dobrot,s vse to
se bo odvijalo ob spremljavi harmonike.
Vsi obiskovalci stojnice bodo deležni presenečanja,
Najdete ga v Turistično informacijskih centrih ki ga pripravlja Turistična agencija Doživljaj, ki
po Posavju, kupite pa ga lahko tudi v knjigarnah poleg ostale ponudbe nudi tudi prodajo spominkov
po Sloveniji; slovenskega in angleškega. Katalog in izdelkov ponudnikov našega območja.
se prodaja na prodajnih mestih zavoda, in sicer
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
na upravi zavoda, Doživljaju in na gradu Sevnica.
S pomočjo obeh projektov in krovno regijsko
turistično znamko Posavje polno priložnosti želimo
dvigniti prepoznavnost Posavja tako doma kot v
tujini.

w w w. d o z i v l j a j . s i

Janja Pavčnik-Šalamon
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Fotoreportaža: - foto Rok Petančič
Ličkanje koruze na Šmarčni
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Grajska trgatev in
odprtje grajske vinoteke
V organizaciji KŠTM Sevnica smo v petek, prvega
oktobra, na grajskem pobočju končno dočakali
drugo grajsko trgatev. Kljub številnim vremenskim
nevšečnostim in prestavitvi datuma trgatve zaradi
dežja se je v grajskem parku zbralo okoli 80 botrov
grajskih trt in drugih povabljenih. Za dobrodošlico

Foto: Rok Petančič

so se gostje lahko okrepčali z domačimi dobrotami,
ki jih je pripravila Majda Jazbec iz Drožanja, ter s
tekočimi medenimi priboljški, ki jih je pripravilo
Čebelarsko društvo Sevnica pod vodstvom Franca
Zagorca.
V kulturnem programu, ki ga je spretno povezoval
Ciril Dolinšek – Cili, nas je pozdravil sevniški župan
Srečko Ocvirk, nagovoril nas je tudi nekdanji
lastnik gradu baron Inocenc Moscon (v njegovi
vlogi odlični amaterski igralec Sinjo Jezernik),
ki je županu tudi predal sabljo za o d p i r a n j e
penine. Za prijetno vzdušje so s pesmijo poskrbeli
Ljudski pevci iz Boštanja. Pred vstopom v vinograd
nam je spregovoril tudi grajski vinar David Kozinc,
ki je prisotnim dal navodila za trganje, saj je za
kakovostno vino zelo pomembna tudi natančna
trgatev grozdja. Še posebej letos, ko je bilo grozdje
zaradi vremenskih razmer dokaj nagnito. Med
trgatvijo je za veselo vzdušje s poskočnimi vižami
poskrbel mladi harmonikar David Dvoršak. Pridni
trgači so skupaj nabrali okoli 300 kg grozdja, iz
katerega že nastaja drugo grajsko vino. Tokrat bo
rosé, saj smo se skupaj odločili, da bi bilo tveganje
za maceracijo delno nagnitega grozdja preveliko.
Po trgatvi smo skupaj odšli v grajski atrij, kjer nas
je nagovoril tudi priznani vinar Zdravko Mastnak,
sevniški župan Srečko Ocvirk pa je zatem, skupaj
z nekdanjimi kralji cvička Alojzom Zalaščkom,
Marjanom Pircem in Andrejem Tratarjem ter
lanskoletno cvičkovo princeso Vesno Perko,
predstavniki vseh štirih društev vinogradnikov in
še nekaterimi, z odprtjem penine s sabljo slovesno
odprl novo urejeno grajsko vinoteko. Sredstva
za ureditev grajske vinoteke so prispevali KŠTM
Sevnica, Občina Sevnica ter botri grajskih trt.

Foto: Arhiv Občine Sevnica
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Med vinogradniško malico v grajskem atriju, ki jo
je pripravilo gostišče Dolinšek, je potekala tudi
dobrodelna dražba kipa brentača, ki ga je za ta
namen izdelal in podaril priznani sevniški umetnik
Rudi Stopar, čigar haige z motiviko rasti grajske
modre frankinje v vseh letnih časih tudi krasijo
grajsko vinoteko. Največ (460 EUR) je zanjo
ponudil sevniški podjetnik Milan Jamšek, omenjen
znesek pa je bil v celoti namenjen v sklad za najbolj
obetavnega mladega umetnika Matica Svažiča, ki
je bil nekaj dni po tem dogodku izbran ob zaključku
razstave del letošnjega likovnega srečanja
Aspekta X1, iz teh sredstev pa mu bo omogočena
samostojna razstava na gradu v naslednjem letu.
Ob zaključku tega prijetnega dogodka smo
obiskovalcem tudi predstavili vsebino in način
delovanja grajske vinoteke s poudarkom na
možnosti predstavitve in prodaje vin pridelovalcev
in domačih vinorodnih okolišev. Odzivi obiskovalcev
na urejenost in opremljenost grajske vinoteke so
zelo pozitivni. Upamo, da se bo pozitivno vzdušje
z odprtja grajske vinoteke preneslo tudi na njeno
redno delovanje. Več informacij o grajski vinoteki
dobite na spletni strani www.grad-sevnica.com.
Vljudno vabljeni k ogledu.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Odprtje razstave grafik
»Arhetipske razsežnosti
notranjih pokrajin« avtoric
Rowene Božič in Sabine Šiler
Hudoklin
V četrtek, 7. vinotoka, zvečer je potekalo v stari
galeriji na gradu Sevnica odprtje razstave grafik
z naslovom »Arhetipske razsežnosti notranjih
pokrajin«
novomeških
ljubiteljskih
likovnih
umetnic Rowene Božič in Sabine Šiler Hudoklin.

Foto: Ljubo Motore

Rowena Božič, rojena v Kranju, je kot gimnazijka
prišla v Novo mesto, kjer se je začela likovno
izobraževati v različnih delavnicah in ustvarjati
dela v grafiki, v akrilu in v kolažu, občasno pa se
ukvarja tudi z risbo in fotografijo. Novomeščanka
Sabina Šiler Hudoklin se likovnih delavnic
udeležuje od leta 1992. Najbolj jo privlači grafika,
zanimajo pa jo tudi fotografija, akril in kolaž.
»Razstava prinaša dvojico avtorskih poetik,
ki ob skupnem nastopu zmoreta ohranjati
presenetljivo dopolnjujoč in harmonično ubran
dialog. Pri obeh avtoricah je čutiti naklonjenost
k poetični abstrakciji, ki marsikdaj vzklije iz
konkretne stvarnosti in tako izdaja bolj ali manj
izrazite sledi predmetnega oziroma narave.
Njune grafike se izgrajujejo v večplastne podobe,
ki posredujejo enigmatične refleksije zunanjega
sveta oziroma misli in čustev, ki jih poraja njegovo
opazovanje. Preko aluzij na tostranski svet,
ki pa je vselej nekje onkraj, v nedosegljivem,
se tako obe avtorici podajata k ubesedovanju
mentalnih ter razpoloženjskih izrazov, ki jih lahko
preberemo kot predstavne konstante njunih

izkustvenih, notranjih pokrajin. Njuno delo na ta
način pridobiva arhetipske razsežnosti - prav
zato zmore nagovoriti čustveni svet slehernega
gledalca,« je zapisal pesnik, pisatelj in umetnostni
zgodovinar Matjaž Brulc, obenem tudi umetniški
vodja Galerije Simulaker v Novem mestu. V
kulturnem programu na odprtju razstave sta
nastopila flavtist Boris Bizjak in kitarist Andrej
Pekarovič. Kulturni program smo zaključili z
ogledom in predstavitvijo nove grajske vinoteke.
Razstava je na ogled do vključno 2. novembra.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

3. Razstava DOTIK
šestnajstih samoukih
ustvarjalcev
Sekcija »Umetnost za ljudi kot sva jaz in ti«, ki deluje
pod okriljem Društva K.N.O.F., je vzela stvari v svoje
roke in se odločila, da se bo umetnost spet zgodila!
V Mosconovi galeriji na gradu Sevnica je v
petek, 15. vinotoka, pripravila veliko razstavo
za mlade ustvarjalne in kreativne ljudi, ki niso
šolani umetniki in ki so se opogumili svoja dela
in čutenja deliti med seboj in z drugimi - tokrat
preko fotografije, filma, glasbe in še česa.
Na odprtju razstave sta se poleg mladih
vizualnih ustvarjalcev predstavila tudi DJ-ja Uroš
Ivanič in David Brinowetz, poseben pečat pa
so dodali tudi recitali avtorske poezije Simona
Hriberška. Še posebej ob zaključku kulturnega
programa, ko so se ob molitveni izpovedi vsi
udeleženci prijeli za roke. Z glasbo je odprtje
popestrila mlada violistka Gaja Nepužlan.
Na razstavi so bila predstavljena dela naslednjih
avtorjev: Jana Nepužlan, Nina Božjak, Tea Zakšek,
Zejna Hrnjič, Klavdija Švigel, Robi Guček, Bojan
Zakšek, Gaja Nepužlan, Klemen Žagar, Tajda
Vidmar, Tjaša Ašič, David Brinowetz, Tamara
Hrovat, Mojca Metelko, Uroš Ivanič, Pia Lubej in
Urška Knez.

Foto: Rok Petančič

Razstava »DOTIK« je že tretja po vrsti, skupaj
je namreč bilo razstavljenih del že preko 30
samoukih umetnikov, ki ustvarjajo na različnih
področjih umetnosti. Prireditev je spet zadostila
vsem njihovim čutom, »mamljivo in opojno bo,
za oko, uho, dušo in srce. Kot pravi dotik.« so
zapisali organizatorji že v napovedi dogodka.
Razveseljivo je, da veliko mladih v našem
okolju ustvarja in da so svoja ustvarjalna dela
pripravljeni deliti z drugimi. Zato bomo še naprej
spodbujali mlade ustvarjalce in organizatorje ter
se tovrstnih dogodkov veselimo tudi v prihodnje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.kstm.si
www.grad-sevnica.com

Kultura

Rotary klub Sevnica namenil
sredstva za nakup mašnih
knjig
V Rotary klubu Sevnica, ki deluje dobro leto dni in
ima sedež na gradu Sevnica, smo se odločili, da –
poleg številnih dobrodelnih akcij pomoči potrebnim
v našem okolju - vsako leto namenimo določena
sredstva tudi za razvoj in ohranjanje kulturne
dediščine gradu Sevnica. V letošnjem letu smo
namenili 1.000 EUR za nakup dveh izvirnih mašnih
knjig iz zapuščine zadnje grofice, ki je živela
na gradu Sevnica med letoma 1910 in 1940.

Liturgični knjigi (rimska misala), prva z letnico
izdaje 1712 in druga 1774, sta se uporabljali
pri opravljanju bogoslužja v renesančno-baročni
kapeli gradu Sevnica. V njej stoji oltar, posvečen
sv. Juriju, ki ima v uokvirjeni kartuši na oltarni
predeli latinski napis z letnico 1637. Mašni knjigi
sta predani v hrambo upravljavcu gradu KŠTM
Sevnica, ki načrtuje celostno ureditev grajske
kapele v letu 2011. Po njeni ureditvi bosta mašni
knjigi tudi na ogled v grajski kapeli. V Rotary klubu
Sevnica s tovrstnimi projekti radi pripomoremo
k ohranjanju in oživljanju naše skupne kulturne
dediščine.

Rok Petančič

Mladi avtor 2010
V ponedeljek, 11. oktobra, so se na gradu Sevnica
v Mosconovi galeriji zbrali udeleženci Aspekte X1
in izbrali nadarjenega mladega ustvarjalca za leto
2010. Projekt Mladi avtor, ki je zamisel Jerce
Šantej, poteka letos prvič in so ga v našem okolju
lepo sprejeli. Tako je naš umetnik in kipar Rudi
Stopar izdelal kip brentača. Na odprtju grajske Pozdravljeni, pregledala sem vaše glasilo - grajske novice za september in oktober. Čudovito! Čestitam!
vinoteke so ga na dražbi ocenili s 460 evri. Javni Res pester lokalni časopis. Zelo zanimiv, veliko slik in zanimivih člankov. Lepo oblikovan, da se čuti
zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske grajski pridih.
dejavnosti Sevnica je denar namenil v sklad
Marjanca Peklar
mladega avtorja.

Grajske novice – mnenja bralcev…



Þê

Trudimo se po najboljših močeh in veseli smo vsake pohvale, mnenja, upravičene kritike…

Uredništvo

O-MPZ KRESNICA
Vas vabi na slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja,
ki bo v soboto, 6.11. 2010, ob 19. uri, v farni cerkvi v Šentjanžu.
Absolutni zmagovalec za mladega avtorja 2010
je po mnenju obiskovalcev in strokovne žirije v
sestavi slikarja Jožeta Šubica, Marjana Novaka
Slunjskega in slikarke Vesne Davidovič postal
Matic Svažič. Prihodnje leto bo zato lahko imel
samostojno razstavo.

Katja Pibernik, Vesna Bevc – JSKD OI Sevnica

 »OKTETEK« iz glasbenega društva Deseti brat,
 Septet »FORTUNA« iz Šentjanža ter
 povezovalec Marjan Bunič.

Glasbeni gostje bodo:







Veselimo se praznovanja z Vami!
November 10

11

Koledar prireditev ob prazniku občine Sevnica
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 30.10.,
ob 19.30

60. Razborski večer
z osrednjim gostom patrom dr. Karlom Gržanom

Dom krajanov na
Razborju

KŠTD Razbor

sreda, 3.11.,
ob 18.00

V znamenju Oriona - predavanje dr. Karla Gržana

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

četrtek, 4.11.,
ob 10.00

4. Mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu

Centru biotehnike
in turizma v Novem
mestu

Občina Sevnica, Grm Novo mesto –
Center biotehnike in turizma in Center za
univerzitetne študije in raziskave v Krškem
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

ob 19.00

Odprtje razstave Art Kum 1991-2009

stara galerija na
Gradu Sevnica

Društvo za umetnost KUM

od petka, 5.
do petka, 26.11.,
od 10.00 do 17.00

Razstava fotografij Loke

Trubarjev dom
upokojencev Loka pri
Zidanem mostu

KUD KreArt Loka pri Zidanem mostu
v sodelovanju s Trubarjevim domom
upokojencev Loka pri Zidanem mostu

petek, 5.11.,
ob 10.00

4. Mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu

Center biotehnike
in turizma v Novem
mestu

Občina Sevnica, Grm Novo mesto –
Center biotehnike in turizma in Center za
univerzitetne študije in raziskave v Krškem
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

ob 17.30

Ekipno tekmovanje za mlajše otroke za Pokal občine Sevnica

mala dvorana pri
Osnovni šoli Krmelj

Judo klub Olimpija-Krmelj

sobota, 6.11.,
ob 18.00

V izbi ob topli peči - kulturno etnološka delavnica

Gasilski dom na
Telčah

KŠD Telče in Ljudske pevke s Telč

ob 19.00

Koncert Ljudskih pevcev Blanca z Artiškimi drotarji

Kulturna dvorana na
Blanci

KUD France Prešeren Blanca

torek, 9.11.,
ob 17.00

Zlatolaska in trije medvedi lutkovna predstava v izvedbi gledališča Fru Fru

Kulturna dvorana
Sevnica

JSKD OI Sevnica

ob 17.00

Družabno srečanje Planinskega društva Lisca Sevnica z gostom
Dušanom Klenovškom

Zavetišče pod Sv.
Rokom

Planinsko društvo Lisca Sevnica

od srede, 10.11.
do torka, 7.12.,
ob 18.00

Odprtje razstave prispevkov likovno-literarnega natečaja:
Na obisku pri Juriju Dalmatinu
ogled v času odpiralnega časa Knjižnice Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

sreda, 10.11.,
ob 15.00

10 let delovanja skupin starih za samopomoč

Dom upokojencev
Sevnica

Društvo upokojencev – skupine za
samopomoč in Dom upokojencev Sevnica

četrtek, 11.11.,
ob 18. 00

Pot na Nordkap - potopisno predavanje Vinka Šeško

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

petek, 12.11.,
od 7.00 do 17.00

Od zore do mraka - kolesarjenje po občini Sevnica

start in cilj na Glavnem
trgu v Sevnici

Kolesarsko društvo Sevnica

ob 9.00

Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici

Glavni trg v Sevnici

Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica

ob 9.30

Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB v Sevnici

Trg svobode v Sevnici

Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica

ob 10.00

Seja občinske organizacije
Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica

Gasilski dom Sevnica

Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica

sobota, 13.11.,
od 8.00 do 11.00

Ustvarjamo v delavnicah - dan odprtih vrat

prostori Osnovne
šole Tržišče

Osnovna šola Tržišče

ob 9.00

Nogometni turnir za prehodni pokal občine Sevnica

dvorana Osnovne
šole Sava Kladnika
Sevnica

Nogometni klub Sevnica

ob 9.30

Hitropotezni šahovski turnir za pokal Milana Majcna

Športni dom Sevnica

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

ob 10.00

Srečanje izgnancev občine Sevnica

Kulturna dvorana
Sevnica

KOO DIS 1941 – 1945

ob 11.11

Martinov pohod

pri pletenki v Tržišču

Turistično društvo Tržišče

od 13.00
do 18.00

Kvalifikacijsko-rating tekmovanje v standardnih in latinsko
ameriških plesih

Športni dom Sevnica

Plesni klub Lukec

nedelja, 14.11.,
ob 16.00

Martinov koncert

Športni dom Sevnica

Društvo narodnozabavnih ansamblov

od ponedeljka, 15.11.
do petka 19.11.,
od 10.00 do 17.00

Dnevi odprtih vrat z razstavo izdelkov stanovalcev doma

Trubarjev dom
upokojencev Loka pri
Zidanem mostu

Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu

ponedeljek, 15.11.,
od 9.00 do 14.00

Skupaj bogatimo življenje - otvoritev razstave izdelkov

Dom upokojencev
Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

ob 18.00

Bralni krožek za odrasle - uvodno srečanje udeležencev

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

torek, 16.11.,
od 9.00 do 14.00

Skupaj bogatimo življenje - medgeneracijsko sodelovanje z
glasbeno šolo Sevnica

Dom upokojencev
Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

ob 11.00

Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku

poročna dvorana na
Gradu Sevnica

Občina Sevnica

sreda, 17.11.,
od 9.00 do 14.00

Skupaj bogatimo življenje - medgeneracijsko sodelovanje s
prostovoljci

Dom upokojencev
Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

ob 18.00

Srečanje delavcev v vzgoji in izobraževanju

Kulturna dvorana
Sevnica

Aktiv ravnateljev Glasbene šole in osnovnih
šol sevniške občine

četrtek, 18.11.,
od 9.00 do 14.00

Skupaj bogatimo življenje medgeneracijsko sodelovanje z VVO Ciciban Sevnica

Dom upokojencev
Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

ob 19.30

Fotr - monokomedija v izvedbi SITI Teater BTC in Kreker

Kulturna dvorana
Sevnica

JSKD OI Sevnica
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Koledar prireditev ob prazniku občine Sevnica, Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 19.11.,
ob 16.00

Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti zasaditev sevniške voščenke

na sevniškem
grajskem pobočju

Občina Sevnica in Zavod KŠTM Sevnica

ob 16.30

Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti lutkovna predstava, v izvedbi Grajskega lutkovnega gledališča

Grad Sevnica

Občina Sevnica in Zavod KŠTM Sevnica

ob 17.00

Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti - odprtje razstave
likovnih izdelkov predšolskih, osnovnošolskih, srednješolskih otrok Grad Sevnica
iz občine Sevnica, s kulturnim programom Glasbene šole Sevnica

Občina Sevnica in Zavod KŠTM Sevnica

ob 18.00

Blanška razglednica - kulturno družabna prireditev

Kulturna dvorana na
Blanci

KD Godba Blaški vinogradniki

sobota, 20.11.,
ob 19.30

Zdravice, napitnice in pesmi o vinu - samostojni celovečerni
koncert moške vokalne skupine Fantje z Razborja

Dom krajanov na
Razborju

KŠTD Razbor

nedelja, 21.11.,
ob 10.00

Občinski nogometni pokal

Športna dvorana
Sevnica

Športna zveza Sevnica

od ponedeljka, 22.
do petka, 26.11.
od 8.00 do 14.00

Teden odprtih vrat

Varstveno delovni
center Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec

ponedeljek, 22.11.
ob 10.00

Pravljična urica babice Pra, ki sploh ne pričakuje tigra… predstava za otroke v izvedbi lutkovnega gledališča Unikat

Knjižnica Krmelj

Knjižnica Sevnica

ob 17.00

Pravljična urica babice Pra, ki sploh ne pričakuje tigra… predstava za otroke v izvedbi lutkovnega gledališča Unikat

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

sreda, 24.11.,
ob 18.00

Valvasor v Sevnici - predstavitev prevoda
Časti in Slave Vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

četrtek, 25.11.,
ob 16.00

Predaja namenu posodobljene in rekonstruirane ceste
Vrh – Grahovica

Vrh pri Boštanju

Krajevna skupnost Boštanj, Vaški odbor
Vrh

ob 18.00

Petinšestdeset let pod svobodnim soncem - literarni večer

Knjižnica Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica

petek, 26.11.,
ob 17.00

OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA S
PODELITVIJO PRIZNANJ IN KULTURNIM PROGRAMOM

Kulturna dvorana
Sevnica

Občina Sevnica

sobota, 27.11.,
ob 16.00

Pozdrav Sevnici - nastop mažoretk

Športni dom Sevnica

Društvo Trg Sevnica

ob 18.00

Srečanje Sevničanov, ki uspešno delujejo zunaj sevniškega okolja

Grad Sevnica

Občina Sevnica

ob 19.00

Koncert učiteljev glasbene šole Sevnica

dvorana Glasbene
šole Sevnica

Glasbena šola Sevnica

torek, 30.11.,
od 15.00 do 18.00

Bazar - ponudba izdelkov z namenom
zbiranja sredstev za šolski sklad

prostori spodnje šole
Tržišče

Osnovna šola Tržišče

Koledar prireditev:
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 2.11.,
ob 8.00

Izlet: Maribor (muzej) z okolico

Maribor z okolico

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

ob 16.00

Predavanje Marinke Marovt za starše z naslovom
Domača naloga - vez med šolo in starši

glasbena učilnica OŠ
Sava Kladnika Sevnica

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

ob 17.00

Delavnica za sladkorne bolnike

predavalnica
Zdravstvenega doma v
Sevnici

Org.: Zdravstveni dom Sevnica Zdravstveno vzgojni center in Društvo
diabetikov Posavja

sreda, 3.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

petek, 5.11.,
od 12.00 do 17.00

Kuharska delavnica z učiteljico gospodinjstva Ireno Kolman: Izdelava Turistična kmetija
prazničnega peciva, priprava,serviranje,priprava mize,degustacija Grobelnik Podvrh
Cena: 20,00€/osebo (20 udeleženk na delavnico)

Org.: Društvo kmetic Sevnica
Prijave: 041/577-908, 041/335-257

ob 17.00

Za naše skupno zdravje - Predavanje: Najpogostejši raki pri
moških; s kulturnim programom

konferenčna dvorana
hotela Terme Čatež

Org.: Posavsko in obsoteljsko društvo
za boj proti raku

ob 18.00

Predavanje Nare Petroviča: Endogeno in preponsko dihanje za
zdravje in dolgoživost Vstop je prost!

Mladinski center
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

ob 22.00

PRO »DJ« Tekmovanje Gost večera: DJ Aleksij

diskoteka Club Bruno
Gabrijele

Org.: Mladinska sekcija Krmelj;
Info.: Andy; 041/833-986;
andraz.zupancic@amis.net

sobota, 6.11.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

ob 19.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Celje Pivovarna Laško B ekipa : RK Sevnica

Celje

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

ob 19.00

Slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja O-MPZ Kresnica
Glasbeni gostje bodo »Oktetek« iz glasbenega društva Deseti
brat, Septet »Fortuna« iz Šentjanža

farna cerkev v
Šentjanžu

Org.: O-MPZ Kresnica;
Info.: Renata Kuhar, 031/344-669

nedelja, 7.11.,
ob 11.30

Zahvalna nedelja

Večnamenski domu
Zabukovje

Org.: KD Franc Požun Zabukovje, KS
Zabukovje, Info.: Janez, 051/651-601

ponedeljek, 8.11.,
ob 17.00

Odprto prvenstvo veteranov 2010 za november

Športni dom Sevnica

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

torek, 9.11.,
ob 9.00

Predavanje: Tadej Pretnar: Notranji saboter-zakaj nekateri ljudje Kulturna dvorana
ne dosežejo ciljev, kljub temu, da so prepričani, da imajo dobre ideje Sevnica

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

sreda, 10.11.,
ob 17.00

Odprto prvenstvo 2010 v pospešenem šahu za november

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 11.11.,
ob 17.00

Predavanje in pogovor s Smiljanom Morijem

sejna soba Športnega
doma Sevnica

Org.: Društvo podjetništva, razvoja in
organizacije; Info: Grega, 031/355-255
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Koledar prireditev, mladina
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 12.11.,
od 12.00 do 17.00

Kuharska delavnica z Vene Olgo: Pletenice in izdelki – okraski iz
testa (ptički,zajčki,pikapolonice..) Cena: 20,00€/osebo

Turistična kmetija
Grobelnik Podvrh

Org.: Društvo kmetic Sevnica
Prijave: 041/577-908, 041/335-257

ob 19.00

Turnir v biljardu

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica; Info.: Beno,
041/985-111, info@smc-sevnica.si

sobota, 13.11.,
ob 7.00

Planinski izlet na Veliko Raduho

izpred SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica; Info.: Boštjan,
031/336-758, info@smc-sevnica.si

ob 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Sevnica : ŠD RK Mokerc - Ig

Športna dvorana
Sevnica

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

ob 19.30

Turnir v namiznem hokeju

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica; Info.: Matjaž,
031/377-789, info@smc-sevnica.si

nedelja, 14.11.,
ob 08:30

start izpred Gostilne
TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA:
Tradicionalni vinogradniški pohod na Primož z družabnim srečanjem Janc na Studencu

Org.: Društvo vinogradnikov Studenec,
Jakše Matjaž, 031/847-178, Brane,
041/424-656

ob 09.00

Odprto hitropotezno prvenstvo 2010 za november

Športni dom Sevnica

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

ob 10.30

TRADICIONALNA PRIREDITEV V OBČINI SEVNICA
Martinova nedelja s pokušino mladega vina

pri sv. Joštu pod Lisco

Org.: Društvo vinogradnikov SevnicaBoštanj, KŠTD Razbor, PD Lisca
Sevnica Info.: KŠTD Razbor, Matej
Imperl 041/254-217

torek, 16.11.,
ob 9.00

Predavanje: Sanja Lončar: Vojna ali mir z bakterijami?

Kulturna dvorana
Sevnica

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

ob 17.00

Odprto prvenstvo invalidov 2010 za november

Športni dom Sevnica

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

ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice
Sevnica)

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

sreda, 17.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

ob 18.00

Predstavitev knjige Kruh in pecivo po domače.
Avtor Franci Planinc.

Knjižnica Sevnica

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

petek, 19 .11.,
ob 19.00

Filmski večer s tematsko debato

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica; Info.: Grega,
041/261-870, info@smc-sevnica.si

ob 20.00

Tekma v malem nogometu - 1. slovenska liga KMN Sevnica - Bronks Škofije (Koper)

Športna dvorana
Sevnica

Org.: KMN Sevnica, Info.: Alen,
051/741-264; zaksekmatej@gmail.
com; www.kmn-sevnica.si

sobota, 20.11.,
ob 8.00

Srečanje mladinskih organizacij in sekcij občine Sevnica

MC Sevnica

Org.: Mladinski svet Občine Sevnica,
KŠTM Sevnica

ob 19.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Velika Nedelja Carrera Optyl : RK Sevnica

Velika Nedelja

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

torek, 23.11.,
ob 9.00

Predavanje: Dr. Tadeja Milivojevič Nemanič, Matjaž Nemanič:
Izzivi zavestnega starševstva

Kulturna dvorana
Sevnica

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

ob 18.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič

MC Sevnica

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

petek, 26.11.,
ob 18.00

Martinov večer v kleti Bregar,
Prepletanje vina in zgodovine človeštva

klet Bregar, Kamenško
26, Šentjanž

Info.: Cvetka Jazbec, 031/825-053

ob 20.00

Duhovni večer

SMC Sevnica

Org.: SMC Sevnica; Info.: Grega,
041/261-870, info@smc-sevnica.si

sobota, 27.11.,
ob 9.30

Medobčinsko posamično šolsko prvenstvo v šahu za šol. leto OŠ Sava Kladnika
Sevnica
2010/11

ob 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: RK Sevnica : RK Grča Kočevje

Športna dvorana
Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen
Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672
Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec december je do 16. 11. 2010:
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Predavanje in pogovor s Smiljanom in Jano
Društvo
podjetništva,
razvoja in organizacije ali
krajše PRO je še mlado
društvo. Prisotni smo šele
dobro leto in nas večina
mogoče še ne pozna. Do
sedaj smo že organizirali
nekaj različnih dogodkov,
pomagali pa smo tudi
pri organizaciji drugih.
Aktivni smo bili pri našem
največjem
dogodku
»FINAL
DESTINATION«
ki je zabava za mlade in je bil dobro sprejet po
celem Posavju, pomagali smo pri organizaciji
»Dnevi Mladih 2010« in še bi se našlo zabavnih
dogodkov, kjer smo pomagali tako ali drugače.
Sodelujemo in smo člani MSOS-a, kjer delamo na
mladinskem razvoju v občini Sevnica, ter nudimo
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pomoč pri organizaciji.
V sodelovanju z Agencijo
Mori in pooblaščeno
agencijo
Janja
zavarovalno zastopanje
organiziramo
11.11.
ob 17. uri v sejni sobi
Športnega
doma
Sevnica samo za vas
predavanje in pogovor z
mednarodno priznanim
govornikom, finančnim
svetovalcem in avtorjem večih knjig gospodom
Smiljanom Morijem.
Kot gostja se nam bo pridružila tudi manekenka
Jana Koteska. Po koncu predavanja bomo
izžrebali praktične nagrade. Pridružite se nam ob
prijetnem klepetu. Vstop je prost!
Grega Vavtar, predsednik društva PRO

»SPRAY DAY«
Skate park Sevnica
Ste opazili kaj drugačnega v okolici sevniškega
bazena? Ste morda sodelovali pri tem? 8. oktobra
se je namreč na Skate parku v Sevnici zgodil
zanimiv grafiterski dogodek z imenom »Spray day«,
na katerem je preko 15 mladih popestrilo podobo
tamkajšnjih betonskih objektov. Stvar se je pričela
že okoli 11. ure, najprej so z grafitiranjem pričeli
gostje profesionalci iz Izole. Ob grind, hard core
in ska glasbi je na skate park čez dan prikapljalo
še precej drugih ljudi, ki pa so se za grafitiranje
opogumili šele proti večeru, pod sojem reflektorjev.
Vzdušje je bilo zaradi razsvetljave podobno filmski
sceni, po zvočnikih je bobnela alternativa, mladi
so huligansko sprejali po objektih, v zraku pa je
plaval vonj po čevapčičih. Ampak nič hudega, če
ste zamudili, kajti ugotovili smo, da je površina
skate parka kar prevelika, da bi jo prepleskali v

Mladina, šolski zvonec
katero bodo sestavljali različni glasbeniki ter
glasbeni učitelji, DJ-ji in skriti gost večera, kateri
bo na koncu podelil priznanja ter bogate nagrade
najboljšim. Poleg strokovne žirije pa bodo komisija
tudi izbranci iz publike. Tekmovanje bo izpeljano
natančno in na profesionalni ravni. Izdali se bodo
reklamni letaki, na katerih bodo tudi opisi in
kontakt nastopajočih DJ-ov.
Vse informacije dobite na: 041 833 986, (Andy)
ter na andraz.zupancic@amis.net.
Gost večera: DJ Aleksij, za goste vstopnine ni!!!
enem dnevu, zato bomo »Spray day« v podobni
Andraž Zupančič, Mladinska sekcija Krmelj
različici ponovili vsaj še enkrat. Dogodek smo
organizirali z veliko pomočjo KŠTM Sevnica, ki
je bil tudi delni pobudnik dogodka. Nakupili so
okoli 50 sprejev za mlade »huligane« v zahvalo
za sodelovanje pa so jim še podarili sponzorske V Krmelju je bil 18. in 19. septembra že tradicionalni
majčke. Kar tako naprej! Več na www.knof.si Krmelj LAN. Z nekaj novimi pokrovitelji smo ga
Dogodek je organiziralo Društvo K.N.O.F., omogočili spet uspešno izpeljali, tokrat že osmič zapored.
pa so ga KŠTM Sevnica ter Občina Sevnica. Tega, med mladimi zelo priljubljenega tekmovanja
Mojca Metelko, Društvo K.N.O.F. se je kljub slabim vremenskim razmeram in
močnim poplavam po Sloveniji udeležilo 15 ekip,
ki so igrale igre Call of Duty 2 in Call of Duty 4,
in 15 igralcev FIFE World Cupa 2010. Prav zaradi
omenjenih težav je žal več kot polovica ekip na dan
tekmovanja odpovedala svoj prihod, vendar je bilo
ozračje kljub temu še vedno zelo napeto. V igri
Učenci 8. razredov OŠ Boštanj smo v torek, Call of Duty 2 se je zgodil nepričakovani preobrat,
5. oktobra, imeli tehniški dan in smo obiskali potem ko je po skorajšnjem izpadu iz skupine
grad Bogenšperk ter samostan Stična. Kljub zmagala ekipa SLOHOOK. Na drugo mesto se je
deževnemu dnevu smo lahko občudovali veličasten uvrstila ekipa Zm@govalci in doživela edini poraz
grad, ki v sebi skriva veliko zanimivosti. Nedvomno šele v finalu, tretje mesto pa je zasedla ekipa Team
pa je najbolj znan po svojem nekdanjem lastniku Famous. V igri Call of Duty 4 je zmagala ekipa
Janezu Vajkardu Valvasorju. Tako smo se seznanili DEMiC, drugo mesto je pripadlo ekipi GOTAIM,
z njegovo tehniko tiska, s številnimi arhitekturnimi tretje pa domačinom KPG.Gaming.

Krmelj LAN #8

Obisk gradu Bogenšperk in
samostana Stična

Hkrati pa tudi ozavestiti prebivalce, da je v našem
okolišu pomoč sočloveku še kako potrebna in
da je to dobrodelno dejanje, ki nekomu pomaga
»normalno« živeti. Nasmeh iz srca pa je brezplačna
nagrada za vse.
Vse te potrebščine smo predali na Območno
združenje Rdečega križa Sevnica. Če se bodo
tudi v prihodnje našli kakšni zvezki ali drugi učni
pripomočki, bodo na OZ RK Sevnica, Glavni trg
44, veseli vašega daru. Organizatorji akcije
se zahvaljujemo vsem, ki ste do zdaj kakor koli
prispevali svoj delež in tako pomagali otrokom.
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

I-VAN na Zabukovju
Zadnjo soboto septembra se je Mobilni mladinski
center i-VAN ustavil na Zabukovju. Zaradi dežja
smo svojo opremo in pripomočke razgrnili pod
streho nove kulturne dvorane; prišlo nas je obiskat
nekaj radovednih fantov in ti so popoldne izkoristili
za igranje ročnega nogometa, mini biljarda in
namiznega hokeja.

To je bila i-VAN-ova zadnja postaja za letos, za seboj
pa ima obiske na Studencu, v Loki in v Šentjanžu
ter premierni začetek projekta v Sevnici. i-VAN bo
tudi prihodnje leto razveseljeval in zabaval otroke
in mladino po okoliških vaseh Sevnice, le toliko
počakajmo, da bo spet toplo vreme. Do takrat pa:
»Dolgčas stran in ne bit' sam!«
		
Beno Puh

Jesensko srečanje
posebnostmi in nenazadnje tudi z bogato
zgodovino gradu. V samostanu smo radovedno
iskali kakšnega meniha in bili ob pogledu nanj
kar malo presenečeni – eni so bili oblečeni v
drugačna oblačila, spet drugi so bili čisto običajni.
Navduševala pa nas je sama zgradba, ki je s
svojim križnim hodnikom, številnimi slikarijami in
veličastno cerkvijo nekaj posebnega. Naučili in
spoznali smo veliko novega, zato smo se lahko polni
prijetnih vtisov zadovoljni vrnili nazaj v Boštanj.
Silvestra Kotar, prof. OŠ Boštanj

DJ tekmovanje
DJ-ji, obveščamo vas, da bo v diskoteki CLUB
BRUNO Gabrijele potekalo PRO »DJ« Tekmovanje.
Tekmovanje bo potekalo na petek, 5. novembra.
Število prostih mest za DJ-je je omejeno na 8
prostih mest.
...Vsak prijavljeni tekmovalec bo imel na voljo vstop
v diskoteko že ob 20. uri, da bo imel pred začetkom
nekaj časa za ogled prostora, pripravo in preizkus
opreme. Za ostale pa se diskoteka odpre ob 22.
uri.
Vsak DJ ima možnost pripeljati svojo publiko, kateri
pa dobijo VIP izkaznice, število pa je neomejeno
(tem več tem bolje, saj se to tudi upošteva pri
tekmovanju). VIP izkaznice, pa jim nudijo različne
popuste, ponudbe ter extra postrežbo.
Vsak tekmovalec bo imel na razpolago mešalno
in CD playerje znamke PIONEER, vse serija 800,
zvočne MONITORJE, ter na voljo 20 minut časa
za miksanje in predvajanje kakršnekoli glasbe.
Upoštevalo se bo samo vrtenje iz CD-jev, ali svoje
opreme (gramofoni…) - brez uporabe računalnikov!
Začeli bomo z žrebom nastopajočega vrstnega
reda. Tekmovanje bo ocenjevala strokovna žirija,

Letos je bil tudi nekoliko drugačen sistem
tekmovanja pri FIFI WC 2010, kar je povzročilo
veliko napetost in izenačenje med tekmovalci. Na
koncu je prepričljivo zmagal igralec Polo, drugo
in tretje mesto pa sta osvojila domačina soLor in
Nolii. Ob uspešno končanem LAN Partyju so se
že začele priprave na naslednji Krmelj LAN #9.
Ta bo prihodnje leto zaradi pomanjkanja prostora
in lažje izpeljave prireditve verjetno prestavljen v
telovadnico OŠ Krmelj.
Andraž Zupančič, Mladinska sekcija Krmelj

Otrok, naše bogastvo
Na koncu tedna otroka smo uspešno sklenili
zbiralno akcijo šolskih potrebščin. V vse enote Vrtca
Ciciban Sevnica, osnovni šoli Ane Gale Sevnica
in Sava Kladnika Sevnica ter Mladinski center
Sevnica so prebivalci Sevnice in okoliških krajev
prinesli šolske torbe, zvezke, učne pripomočke,
pisala in drugo. Z rezultati akcije smo zadovoljni,
saj smo želeli pomagati otrokom, ki so šolsko
leto začeli brez potrebnih šolskih potrebščin.

Ohranjanje dediščine in ljudskega izročila ter
tradicija je v malem kraju, kot je Loka, bogato
zastopana na številnih področjih tukajšnjega
družbenega življenja.
Del kraja so tudi Škratki iz Bibarije, enote
sevniškega vrtca Ciciban. Naše sodelovanje
s Trubarjevim domom upokojencev je postalo
skozi leta tradicionalno. To sodelovanje je za nas
priložnost, ko se staro sreča z mladim, uporabno
s koristnim. Je priložnost, ko tisti, ki bi se radi
naučili, srečajo tiste, ki znajo.
Jesen je tu in takrat je dela vedno dovolj. Kupi
koruze, okrog pa pridne roke, ki ličkajo prav tako
spretno kot pred leti na rodnih domačijah. Vmes
pa naši Škratki. Najprej le opazujejo, nato pa se
že pomešajo med ostale in ob prijaznih besedah,
pogledih, ki vabijo in spodbudah, že prinašajo prve
koruze in trgajo listke. In že vedo; listke stran,
»laske« na en kup, koruzo v zabojčke, te pa na
prikolico.

Lepo jih je videti. Marsikomu ličkanje ni več blizu
in ga je doživel prvič. Marsikdo tudi še ni bil z nami
na obisku pri stanovalcih doma. Polni smo vtisov,
podoživljamo dogodke, v mislih pa že načrtujemo
vnovično snidenje.
Albina Jazbinšek in Tanja Sorčan
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Prispevki, šolski zvonec

Obisk pevskega zbora
»Total vokal« iz Aldekerka
Pred dvema letoma so odšli učenci treh mirenskih
osnovnih šol, ki obiskujejo pevski zbor, za teden
dni v Nemčijo v Aldekerk. V soboto, 9. oktobra,
smo dobili priložnost, da jim vrnemo njihovo
gostoljubnost. V Tržišče so prispeli po petnajst ur
dolgi vožnji. Sprejeli smo jih v Ulčniku, kjer so imeli
kosilo. Nato pa so jih sprejeli starši, ki so jim ponudili
gostoljubje za ves teden. V ponedeljek so prišli na
našo šolo v Tržišču. Izrekli smo jim dobrodošlico,
zaigrali in zapeli smo jim nekaj pesmi. Nato smo
si skupaj ogledali predstavo Pravljica o ljudskih
godcih. Po malici smo učenci nadaljevali pouk, naši
gostje pa so šli pogledat Sevnico in sevniški grad.
A to še ni vse. Zvečer smo vsi skupaj združili moči
in izvedli koncert Glasba brez meja, na katerem
so se naši nemški prijatelji izkazali tudi s slovensko
pesmijo ''Slovenija, od kod lepote tvoje''. Trajal je
več kot dve uri, ki sta zelo hitro minili.

Zbor Total vokal iz Aldekerka,
foto: S. Hercigonja

Po koncertu smo se družili ob zvokih Veselih
Dolenjcev. Pogostil nas je Aktiv kmečkih žena
Tržišče, člani Društva vinogradnikov Tržišče
pa so poskrbeli za pijačo. V tednu, ki ga bodo
preživeli v Sloveniji, bodo spoznavali znamenitosti
in lepote naše domovine. Skupaj bomo obiskali
tehniški muzej v Bistri, ogledali si bodo Novo
mesto in se vozili s splavom po Krki. Verjamem,
da so organizatorji poskrbeli, da si bodo Slovenijo
zapomnili kot državo gostoljubnih in dobrih ljudi ter
deželo mnogih lepot in da se bodo radi vračali.

Daša Lazar, OŠ Tržišče

Postali smo Ekošola
Pred dvema letoma smo tudi mi vstopili v
mednarodni projekt Ekošola kot način življenja.
Zelo smo se trudili, da bi varovali naravo, varčevali
z energijo, ločevali odpadke, … S skupnimi močmi
nam je uspelo in prislužili smo si naziv EKOŠOLA.
V sredo, 6. oktobra, se je šest učencev naše šole
skupaj s koordinatorkama, učiteljicama Aljo in
Heleno, odpeljalo na Brdo pri Kranju na svečan
prejem zelene zastave. Bili smo zelo ponosni, kajti
to veličastno prireditev je odprl učenec naše šole,
Vid Žganjar. Zapel je Kekčevo pesem in nas tako
popeljal v dopoldne. Na začetku so nam predstavili
ekošolo v naravi, nato pa še nekaj ostalih projektov.
Govorili so predvsem o varčevanju z elektriko in
vodo, o ločevanju odpadkov ter o revščini. Izvedeli
sva veliko zanimivega in dobili nekaj idej, ki sva jih
posredovali najinim sošolcem.

Končno je le prišel čas podelitve zastav. S ponosom
smo sprejeli zeleno zastavo in prelepo orhidejo, ki
bo sedaj krasila našo šolo. Še nekajkrat smo se
nasmejali fotografskemu objektivu, nato pa je
prišel čas za slovo.
Čeprav je bilo vreme kislo, je bil ta dan zares nekaj
posebnega. Veva, da bo ta dogodek ostal v najinem
spominu še vrsto let, tudi takrat, ko bova zapustili
osnovno šolo. Ponosni sva, da sva se lahko udeležili
tega dogodka in zastopali našo šolo.

Lea Tori in Katarina Slapšak, 9. r
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Nastop učencev OŠ Boštanj
na odru doma TVD Partizan
Pravijo, da je zgodovina učiteljica življenja, zato
je prav, da večkrat prisluhnemo njenim naukom.
Boštanj ima bogato zgodovinsko dediščino in
učenci OŠ Boštanj z radovednostjo brskajo po
njenih arhivih.
Tako so tudi ob praznovanju 90-letnice Sokolskega
gibanja v Boštanju in 70-letnici doma TVD
Partizan skupaj z učitelji mentorji strnili svoje
moči in pripravili del kulturnega programa ob
odprtju obnovljenega doma. Slednje se je zgodilo v
petek, 1. oktobra, ko so učenci zablesteli na odru
boštanjskega doma. S ponosom so predstavili
zgodovino Sokolskega gibanja v Boštanju in na
prijeten, včasih celo humoren način, prikazali
številne dejavnosti, ki se odvijajo v omenjenem
domu.
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Tanja Culetto, Vrtec pri OŠ Krmelj

Dan šole
Naša šola praznuje drugega oktobra. Na ta dan
pred oseminšestdesetimi leti so v mariborskih
zaporih ustrelili junaka Sava Kladnika, po katerem
nosi naša šola ime. Vsi učenci smo v soboto
ustvarjali izdelke iz različnih materialov, zraven pa
smo se pogovarjali in družili. Ker bomo te izdelke
prodajali na novoletni tržnici, smo se prav zato vsi
bolj potrudili.
V našem razredu, 9. b, smo oblikovali novoletne
voščilnice iz barvnega papirja. Bili smo zeli hitri,
zato smo se ostali dve šolski uri pogovarjali o
koristnih stvareh. Po končanem delu, peto šolsko
uro, smo se vsi učenci zbrali na šolskem igrišču,
kjer je potekala zaključna prireditev ob dvigu eko
zastave. Za zastavo smo si ves čas prizadevali
z ekološkim ravnanjem in različnimi ekološkimi

akcijami. Ob tej priložnosti je predsednica sveta
zavoda podelila Kladnikove medalje najbolj
zaslužnim delavcem šole in zunanjim sodelavcem.
Ta dan pa se bo zagotovo vpisal v zgodovino naše
Na odru se je tako igralo, pelo in plesalo, da se šole, na katero moramo biti vsi ponosni.
Boštanju ni treba bati za prihodnost, saj mladi
uspešno nadaljujejo tradicijo in vnašajo sled Iva Marc, novinarski krožek, OŠ Sava Kladnika Sevnica
svojega časa.

Silvestra Kotar, prof. OŠ Boštanj

Teden otroka
Letošnji teden otroka, ki je potekal od 4. do 8.
oktobra, je bil v Vrtcu pri OŠ Krmelj zabaven,
poučen in zelo družaben. Pa ne samo zato, ker je
otroke in njihove starše razveselil že enaindvajsetič
zapored, temveč tudi zaradi druženja majhnih in
velikih.

Vse dejavnosti so bile načrtovane tako, da so
otroci na zabaven način pridobivali mnoga nova
spoznanja, spretnosti in veščine; poslušali
so pravljice, ki so jim jih prebirali šolarji, sami
uprizarjali dramske predstave, s pohodi skrbeli
za zdravo telo, se družili z Muco Copatarico, s
kužkom Ajšem in še in še.
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Najpomembnejši dogodek je tudi to leto
predstavljalo druženje staršev in otrok, ki se
je odvijalo v popoldanskem času. Poleg ogleda
predstave so starši in otroci zavihali rokave v
različnih delavnicah, izdelki pa so sedaj na razstavi
v našem vrtcu.
Starši so zopet dokazali, da si kljub tempu, ki ga
narekuje današnji čas, znajo ukrasti dragocene
urice za svojega otroka in se skupaj z njimi potopiti
v pravljično popoldne.

Obiskala nas je novinarka
Tudi na naši šoli, OŠ Sava Kladnika Sevnica, smo
v tednu otroka poskrbeli za čim bolj pester pouk.
Učencem smo želeli približati pomen medijev na
poseben način.
V torek, 5. oktobra, nas je obiskala novinarka.
Prišli so tudi učenci 5. b razreda. Novinarka se
je usedla na stol, mi pa v polkrog. Začela nam je
pripovedovati različne zgodbe. Najbolj mi je bila
všeč zgodba o vojaškem letalu in kopilotu, ki je
padel iz letala.
Učenci smo ji postavljali vprašanja, ona pa je
nanje prijazno odgovorila. Povedala nam je, da pri
svojem poklicu najraje opravlja intervjuje. Meni se
zdi delo novinarja zelo zanimivo in mogoče se bom
tudi jaz odločil za ta poklic.
			
Jernej Žuraj, 5. r
Na obisk je prišla novinarka, nas pozdravila
in se usedla na učiteljičin stol. Začela nam je
pripovedovati, kako dolgo se že ukvarja s tem
poklicem, kaj je študirala prej in kako je prišla do
tega poklica.
Malo kasneje je začela govoriti o največjih
pustolovščinah in prigodah. Od poplav do utonitve,
o pilotu, ki se je izstrelil iz letala in tako naprej.
Skratka, bil je zabaven dan oziroma ura, ki pa je
hitro minila. Bilo je zelo lepo in izvedeli smo veliko
novih podatkov o poklicu novinarja.
			
Saša Šibilja, 5. r

Grajska skrinja

Ime Sevnica in sevniški krajevni grb
V času praznovanja občinskega praznika Občine
Sevnica v mesecu novembru se posvečamo
podrobnejši raziskavi izvora imena Sevnica in opisu
sevniškega krajevnega grba. Sevnica je bila prvič
pisno omenjena leta 1275 z nemškim imenom
Liehtenwalde. V pisnih virih so si starejša imena
mesta Sevnica sledila: leta 1275 in Reyn vel in
Liehtenwalde, leta 1309 officium in Lihtenwalde,
leta 1344 Lietenueld, leta 1347 Liechtenwald,
leta 1581 Sielnizza. O izvoru imena Sevnica
obstaja več imenotvornih možnosti in razlag. Prva
omenja možnost, da je ime Sevnica bilo izpeljano
iz imena potoka, saj se potok, ki se danes imenuje
Sévnična, leta 1488 omenja kot Zellnitz. To ime,
ki je prek pridevnika sè(d)
lьnъ, izpeljano iz sè(d)lò 'selo,
naselbina, vas', kar je prvotno
najverjetneje
pomenilo
'selska, vaška voda', v danem
primeru 'voda, ki se pri selu,
tj. naselbini, izliva v Savo'.
Druga imenotvorna možnost
je
razlaganje
krajevnega
imena Sévnica neposredno iz
občnega imena sèdlьnica, ki je
potrjen v cerkvenoslovanščini
selьnica 'naselbina, kmetija'.
Tretja imenotvorna možnost
pa dopušča možnost, da
ime kraja Sevnica izražata
lika poljskih škrjancev, ki sta
upodobljena tudi na sevniškem
krajevnem grbu, saj se v
staroslovenščini
škrjanec
imenuje sev (-nica). Odločitev
o najbolj verjetni možnosti
izvora imena Sevnica tako
prepuščamo vam, spoštovani
bralke in bralci. Iz vseh treh
možnih razlag pa je moč razbrati, da staro nemško
ime Liechtenwald tako s slovenskim imenom nima
tesnejše zveze, saj njegov občnoimenski pomen
'svetli gozd' kaže na listnate gozdove v okolici.
Heraldično in zgodovinsko utemeljen grbopis
sevniškega krajevnega grba je oktobra leta 1971
tedanji Zvezi kulturnoprosvetnih organizacij
Sevnica posredoval umetnostni zgodovinar
Ferdinand Tancik, tedaj zaposlen v Narodnem
muzeju Slovenije. Tancik opiše sevniški krajevni
grb takole: »Na modrem ščitu je naravnobarvna
stilizirana lipa na zeleni trati. Na spodnjih lipovih
vejah sta navzven obrnjena poljska škrjanca, ki

Pitna voda

gledata proti deblu. Nad ščitom je trilistna srebrna
zidna krona. Barva in število stolpov zidne krone
ustrezata številu prebivalcev in statusu kraja.
Opisan sevniški tržni grb pa je Pelikan v bakrorezu
upodobil poleg drugih starejših štajerskih grbov
v 2. delu Štajerskega leksikona. Po tej predlogi je
Roman Hribar barvno upodobil sevniški krajevni
grb. Sevniški grb sodi med redkimi slovenskimi
krajevnimi grbi (Cerknica, Idrija, Konjice,
Mokronog, Radgona, Radovljica in Ribnica) v
skupino heraldsko t.i. govorečih ali pripovednih
grbov.«
Poznavanje izvora imena Sevnica in sevniškega
krajevnega grba sodi med osnove naše skupne
zgodovine, oblikuje ter
utrjuje
našo
skupno
identiteto.
Prav
je,
da se je zavedamo in
da znanje prenašamo
predvsem
na
mlajše
rodove. Mladi se pogosto
v svetu t.i. globalizacije
in
ostalih
sprememb
tudi zaradi preslabega
poznavanja svojih korenin
in
zgodovine
svojega
okolja tudi statistično
značilno
dokazano
vedno
manj
zavedajo
pomena domačega kraja.
Spodbujajmo zavedanje o
naši skupni zgodovini in o
domačem kraju na vseh
področjih našega življenja
in pozitivni učinki ne bodo
izostali.

Rok Petančič,
KŠTM Sevnica
Viri in literatura:
- Snoj, Marko (2009) Etimološki slovar slovenskih
zemljepisnih imen, Modrijan, Založba ZRC, Ljubljana
- Höfler, TPCK (1982) Trije popisi cerkva in kapel na
Kranjskem in slovenskem Štajerskem s konca 16.
stoletja, Viri za zgodovino Slovencev, knjiga šesta,
Ljubljana
- Kos, USN (1939) Urbarji salzburške nadškofije,
Viri za zgodovino Slovencev, knjiga prva, Ljubljana
- Tancik, Ferdinand (1971) Heraldično in zgodovinsko
utemeljen grbopis sevniškega krajevnega grba, NMS,
dopis z dne 28. 10. 1971

Krizantema

Na dan spomina

Pomladi pokuka iz zemlje zelena
tam kjer bila je jeseni posajena,
drobna nje bilka si svetlobe želi
k toplemu soncu rasti hiti.

Vso dobroto,pa tudi zlo,
prav vse kar so zgradili,
dela njihovih pridnih rok
sledi so nam pustili.

Sonce jo greje,dan razsvetli,
dežek zaliva,da lažje živi,
steblo ji čvrsto vetrček boža,
s temnimi listi lepa je roža.

Umrli so,odšli od nas
v črni grob na pokopališče.
Krije zemlja njihove ostanke
in grobove mnogo jih obišče.

Poleti,ko vse v vrtu že cveti,
krizantema raste a še spi,
jeseni pa vse cvetje se poslavlja,
cvetlica mala vse moči pripravlja.

Ob grobovih tiho stojimo
zazrti v mrzli kamen,
v spomin mrtve obudimo,
prižgemo male svečke plamen.

Na koncih stebel si naredi
popek,ki v mrazu zacveti,
prelepe barve,čvrstih cvetov
ta roža je kraljica vrtov.

Na dan spomina smo pri njih,
na gobove sveče prižigamo.
Cel dan z njimi smo v mislih,
rože v dar jim nosimo.

V vsakem vrtu je doma,
povsod veliko čast ima,
po vonju jo spoznamo vsi,
spomin na mrtve počasti.

Mnogo bilo je različnih osebnosti,
naših preljubih prednikov.
Na stotine umrlih tam leži,
ki ne bodo se več vrnili domov.

			

Tanja Košar

			

Tanja Košar

Pitne vode na svetu primanjkuje,
saj jo vsak tovor zastrupuje .
Papirnice, kovačnice in obrti,
ribam in živalim kažejo podobo smrti.
Reke in potoki, zamazani do konca,
v njih ne manjka ne čevlja ne lonca.
Ribe se v lastnem domu utopijo,
tudi raki in kače nič manj ne dobijo.
Zakaj pa mi ne bi rešili naš svet?
Zakaj bi se trudl na luni živet?
Zakaj bi na umazaniji zaspali?
Zakaj bi si grob iz smeti kopali?
Danes se svet še da rešiti,
se pravega krivca da razkriti.
Ugotovili bomo, da to smo mi,
grobove danes si kopljemo vsi.

Domen Vidmar

Jesen
Pospravljajo kmetje,pa tudi vrtnarji
svoje pridelke,darove narave,
pripravljajo zemljo na dolgi počitek
in drv dovolj za zimske kurjave.
Pokosijo še zadnje trave,
potrgajo grozdje iz trt,
posejali ozimna so žita,
počistili domači vrt.
Zbrale so se ptice selivke
v jate velike,na jug odletele.
Odvrgle so veje obarvano listje,
pisano tla so v gozdu odele.
Mrzel veter zapiha
skozi gole veje gozdov,
v nežen spanec niha
trave dolin in bregov.
V brloge,topla zavetja
živali zaspanke priganja,
jeseni v gozdu tudi ostalim,
da zima prihaja oznanja.

			

Jezikovni kotiček

Tanja Košar

Četvero mesecev
Rimljani so začenjali leto s pomladjo (z marcem),
torej dva meseca kasneje, kot štejemo danes.
Tako je dobil sedmi mesec ime september, osmi
oktober, deveti november in deseti december
po latinskih števnikih (7 = septem, 8 = octo, 9 =
novem, 10 = decem).
Imena teh štirih mesecev si bomo posebej
zapomnili zato, ker najdemo v njih tako imenovani
neobstojni samoglasnik -e-. Ta namreč ni
dovolj trden, da bi se obdržal v vseh oblikah.
Izgubi se pri pregibanju (septembra, oktobra,
novembra, decembra), brez -e-ja so tudi
pridevniki (septembrski, oktobrski, novembrski,
decembrski).
Če moramo te pridevnike na koncu vrstice deliti,
prenesemo v novo vrstico pridevniško obrazilo
–ski (septembr-ski, oktobr-ski, novembr-ski,
decembr-ski), lahko jih delimo tudi septem-brski,
okto-brski, novem-brski, decem-brski, nikakor
pa ne septemb-rski, oktob-rski, novemb-rski,
decemb-rski, ker je besedni del -rski neizgovorljiv
soglasniški sklop.
Kar velja za naštete štiri mesece, velja tudi za
vrsto drugih imen, npr.: meter, metra, metrski;
liter, litra, litrski; minister, ministra, ministrski;
mojster, mojstra, mojstrski ipd.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.
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15. svetovno
ARG prvenstvo v Opatiji

Klemen Lendaro v
reprezentanci Slovenije

razvrstitvi, za zasedbo prvega mesta pred ekipo
Ptuja in Velenjskega Mroža.
Redna ligaška tekmovanja 1. in 2. lige ter Pokala
Slovenije se v jesenskem delu nadaljujejo in od
obetavnih strelcev pričakujemo dobre rezultate.
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno Če ste tudi sami željni učenja športnega streljanja V soboto, 2. oktobra, je v Mariboru potekal troboj
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska vabljeni, da sem nam pridružite in skupaj nanizamo reprezentanc Slovenije, Madžarske in Hrvaške
za pionirje U16. V reprezentanco Slovenije se je
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo uspehe.
uvrstil tudi Klemen Lendaro, član AK Sevnica.
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
Reprezentanca Slovenije je v Maribor odšla že v
skupin, ki so razporejeni v več kategorij.
petek popoldne in tam prenočila, v soboto ob 9.30
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več
pa se je z uradnim odprtjem pričelo tekmovanje.
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni
Na slovesnosti je Klemnnu pripadla čast nositi
razdalji od 4 do 10 km. Zmagovalec je tekmovalec,
napis Slovenija. Klemen je nastopil v najdaljši
ki v najkrajšem času odkrije določeno število
preizkušnji, in sicer teku na 3.000 m, kjer je osvojil
oddajnikov, odvisno od kategorije.
6. mesto.
Slovensko reprezentanco so na 15. svetovnem
Klemen je nastopil tudi na ekipnem prvenstvu
prvenstvu, ki je od 13. do 18. septembra potekalo
v atletiki za srednje šole 29. septembra, kjer je
v hrvaški Opatiji, zastopali tudi člani in članice iz
zastopal I. gimnazijo Celje. Tekmoval je na 2.000
radiokluba Krško ter radiokluba Amater iz Sevnice.
m in osvojil 1. mesto.
Dosegli so naslednje rezultate:
Ekipni zmagovalci € shot lige, SD Marok Sevnica:
Kategorija W19 (dekleta do 19 let ):
Blaž Kunšek, Klemen Juvan in Anuša Kovačič
Petra Levičar (Krško) - 14. mesto
Kategorija W21 (dekleta od 19-21 let ):
Mirko Ognjenovič
Adrijana Moškon (Krško) - 13. mesto
Maja Marušič ( Krško) - 15. mesto
Nina Radi (Sevnica) - 18. mesto
EKIPNO je Sloveniji pripadlo 6. mesto.
Kategorija M19 (fantje do 19 let ):
Urban Senica (Sevnica) - 32. mesto
EKIPNO je Slovenija zasedla 11. mesto.
Kategorija M70 (fantje nad 70 let ) :
Najboljši sevniški karateist Uroš Cizerle z
Janez Kuselj (Krško) - 11. mesto

12. tradicionalni Shotokan
open 2010 v Šenčurju pri
Kranju

dvema osvojenima medaljama v borbah.
Gaber Vandur najmlajši predstavnik
Sevničanov osvojil bron v katah.

Jesensko državno KV (kratko valovno)
prvenstvo Zveze radioamaterjev Slovenije
v amaterski radiogoniometriji

Učenci OŠ Sava Kladnika iz Sevnice in Loke
ter OŠ Boštanj, vsi člani Karate kluba HYPO iz
Sevnice so se v soboto, 25. septembra, udeležili
12. mednarodnega Shotokan karate turnirja.
Na tekmovanju, kjer je nastopilo več kot 300
tekmovalcev in tekmovalk iz 62 klubov iz 8 držav
Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, BiH, Srbije,
Madžarske in Slovenije so nastopili tudi najmlajši
člani KK Hypo: Tia in Tisa Šantej, Žiga Jurkošek,
Gaber Vandur in Uroš Cizerle. Njihovi nastopi so po
kratkem letnem premoru s tekmovanj bili več kot

V Ormožu je 25. septembra potekalo državno
KV prvenstvo. Sodeloval je tudi radioklub Amater
Sevnica.
Pionirji: 2. mesto Jure Zelič, 4. mesto Maja
Koštrun, 5. mesto Tadej Tihole, 6. mesto Luka
Stegne
Veterani: 3. mesto Jani Kuselj
Radioklubi: 4. mesto radioklub Amater Sevnica
S to tekmo se je ARG sezona SLOVENIJE 2010
končala, čaka nas samo še razvedrilni del,
kostanjev piknik, ko proslavimo in obudimo naše
uspehe. V decembru določimo tekme za novo
sezono.
		
Jani Kuselj, ARG Posavje

Poletna € shot liga
slovenskih strelcev
Strelci strelskega društva Marok iz Sevnice so
sodelovali v poletni strelski ligi skupaj z najboljšimi
strelci Slovenije. Liga je imela 6 tekmovalnih
krogov, ki so bili organizirani v različnih krajih.
Ekipa Maroka je v prvem krogu dosegla 1090
krogov in osvojila 11 točk, kar je zadostovalo za
tretje mesto. Drugi in tretji krog je ekipa Maroka
dosegla najboljše rezultate ter zmagala, zadnje tri
kroge lige pa zasedla dosežke za srebrno medaljo.
V skupnem seštevku je ekipa Maroka zbrala 6583
krogov in 96 točk, kar je zadostovalo, v skupni
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odlični. Kot prvi so nastopili kataši. Naš najmlajši,
8-letni Gaber Vandur, je v kategoriji mlajših dečkov
osvojil odlično 3. mesto. Med deklicami je Tisa
Šantej osvojila 5.-6.mesto, Tia Šantej pa 7.-8.
mesto v zelo močni konkurenci. Od dečkov je
Žiga Jurkošek za las izgubil medaljo in na koncu
osvojil še vedno odlično 5.-6.mesto. Za kataši so
nastopili še tekmovalci v športnih borbah, kjer
je Uroš Cizerle s svojimi borbami zelo navdušil.
Med starejšimi dečki je v kategoriji –55 kg osvojil
srebrno, v kategoriji +55 kg pa bronasto medaljo.
Uroš je bil tudi najboljši sevniški tekmovalec z
dvema osvojenima medaljama, kar vsekakor tudi
veliko obeta, saj bo tako na novembrskem DP za
osnovnošolce konkurent za eno izmed medalj.

Jurij Orač, Marja Zidarič in Aljoša Orač

Troboj – 3000 m Lendaro v vodstvu

Vanja Lendaro

Turnirja Ribnica in
Vodice 2010
Za rokometne veterane sta kraja Ribnica in
Vodice (Hrvaška) poznana po dolgoletni rokometni
tradiciji. Iz teh rokometnih sredin izhaja tudi veliko
dobrih rokometašev. Sevniški oldHandsi so se
z veseljem odzvali vabilu iz Ribnice. Turnir je kot
vsako leto sovpadal z dnevi suhe robe in temu
primerno so organizatorji poskrbeli, da je vladalo
pravo domače vzdušje. Športni boji so postregli z
veliko mero borbenosti. Sevniška ekipa se je v svoji
skupini pomerila z veliko mlajšo ekipo Grča Kočevje
in nudila odpor do zadnjih sekund, z malo športne
sreče bi lahko iztržili celo neodločen rezultat,
na koncu je bilo 9:8 za Kočevje. Druga tekma z
ekipo Trebnjega pa nam je stekla precej bolje in
proti večnim dolenjskim rivalom nam je zmaga
z rezultatom 10:7 prinesla polfinale. V napeti
polfinalni tekmi z veliko nešportnih vložkov proti
ekipi Iga smo se morali zadovoljiti z minimalnim
porazom. V tekmi za tretje mesto proti domači
Ribnici smo si tudi s sanjskimi obrambami našega
Branka Krauthakerja priigrali tretje mesto.
Hrvaške Vodice, prijetno dalmatinsko mesto,
je ekipo sevniških oldHandsov gostilo že drugič.
Prav zaradi lepih vtisov iz preteklosti smo z veliko
željo pričakovali lep vikend, ki nam je bil tudi dan.
Rezultati so deloma zadovoljili naša pričakovanja.
Prva tekma z ekipo Zlatne godine iz Metkovičev
so oldHandsi izgubili z 9:7. Boljše so igrali proti
ekipi Slavije iz slavonskega Starega Petrovega
sela, rezultat 17:5 za oldHandse. Tretja tekma
z domačo Olimpijo je bila v uvodu zelo izenačena,
potem so na sceno stopili domači sodniki, ki niso
dovolili, da bi oldHandsi nastopili v polfinalu. Poraz s
tremi goli pa nam ni pokvaril razpoloženja. Zabava,
lepo vreme, kopanje v sicer ne preveč topli vodi je
vse dogajanje na igrišču postavilo na stranski tir.
S skupnim druženjem vseh sodelujočih na podelitvi
nagrad so gostitelji pozitivno zaključili lep vikend.

Martin Kuhar
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Prva tekma mladih
sevniških nogometašev

S kolesom s Svetega Vrha
po Sloveniji - 970 km

V lanskem letu ustanovljen NK Sevnica je začel v
letošnjem jesenskem delu s tekmovanji v skupini
U10 Medobčinske nogometne zveze Celje.
Zaradi neustreznih pogojev za tekmovanje, se je
klub dogovoril z NK Krško, da lahko mladi člani
NK Sevnica tekmujejo na njihovem igrišču in
uporabljajo njihove rekvizite, hkrati pa jim nudijo
tudi tehnično podporo.

Smo skupina s Svetega Vrha, ki smo se pred
štirimi leti »za hec« odločili za kolesarjenje.
Letošnje leto smo se na ponedeljkovo deževno
jutro, 6. septembra odpravili na 970 km dolgo pot,
in sicer Drago Kastelic, Franci Kuhar in Robert
Oštir. V spremljevalnem vozilu nas je spremljal
Marjan Novak. Pred odhodom smo se spomnili v
letošnjem letu preminulega Branka Žiberta, ki je
prejšnja leta kolesaril z nami.
Pot nas je vodila v dežju in mrazu, z redkimi
Ludvik Cvirn
sončnimi žarki s Svetega Vrha, preko Brežic,
Murske Sobote, Slovenj Gradca, Kranjske Gore,
Vršiča, Štanjela, Kopra, Cerknice ter nazaj
domov. Med potjo so nas pestile tudi manjše
nesreče, predrte zračnice, bolečine, veter v prsa
Odbojkarski klub Mokronog ima že dolgo tradicijo,
ter nejevolja in nerazumevanje voznikov. Manjkalo
saj letos praznuje 40-letnico svojega obstoja.
pa ni tudi prijaznih ljudi, ki so nam bili pripravljeni
Znotraj OK Mokronog imamo veliko število sekcij.
pomagati.
Tako v državnih ligah nastopajo člani (igrajo v 3.
državni odbojkarski ligi), mladinci, kadeti in starejši
dečki. Pri članih trenira 15 igralcev in imamo cilj,
da v dveh letih napredujemo v 2. državno ligo. Ta
cilj se nam je lani za las izmuznil, saj so bili člani
na koncu tekmovanja drugouvrščeni v 3. ligi, na
žalost pa v drugo ligo napreduje le prvouvrščena
ekipa.
Letos smo projekt dela z mladimi še razširili, saj
smo začeli s poučevanjem odbojke tudi v bližnjem
kraju Krmelj in tako poskušamo tam popularizirati
ta šport.
V letošnji tekmovalni sezoni OK Mokronog igra
domače tekme v OŠ Krmelj. S tem prispevkom vas
obveščamo in hkrati vabimo na domače tekme.

Naš letošnji veliki cilj pa je visoka uvrstitev v
točkovanju za skupnega ekipnega državnega
prvaka, in sicer 5. mesto med vsemi skoraj 100
klubi v državi. Točkuje se ekipne dosežke v ligah od
kadetov in kadetinj, mladink in mladincev, članic
in članov ter pokalnem prvenstvu. Doslej smo bili
uspešni v vseh petih konkurencah, trenutno smo
na 2. mestu, odprta je le še članska liga in 2 koli
ekipnega pokalnega prvenstva v decembru. Če
bo vse potekalo v redu, smo na koncu lahko celo
tretji, najboljši izmed vseh klubov, ki niso članski
državni ligaši, kar se doslej v Sloveniji še ni zgodilo.
Pa počakajmo do sredine decembra.

Predstavitev OK Mokronog

V soboto, 25. septembra, so imeli »krstno
tekmo« proti NK Brežice, ki pa so jo, kljub boljši
igri, zgubili v zadnjih minutah. Morda je zadetku v
zadnjih minutah botrovala trema in spoznavanje
igre na travnati površini. Tekma je pokazala, da v
klubu dobro delajo, saj so nekateri igralci prikazali
zelo dobro igro, še posebej vratar Gal Resnik in
napadalec Alen Vukalič.

B.G.

Kros občinskih reprezentanc
Maribor 2010
V soboto, 2. oktobra, je v Mariboru potekal
45. tradicionalni Kros občinskih reprezentanc
Slovenije. Pod pokroviteljstvom Športne zveze
Sevnica in v organizaciji Atletskega kluba Sevnica
se ga je udeležila tudi reprezentanca Občine
Sevnica in zabeležila zelo lep ekipni uspeh. Uvrstili
so se na nehvaležno 4. mesto, vendar z istim
številom točk kot drugo in tretjeuvrščena ekipa.
Čeprav je šlo za ekipno tekmo, moramo izpostaviti
odlične rezultate posameznikov, predvsem
Sare Karlovšek in Jake Kožarja, ki sta v svojih
kategorijah zmagala.

Ekipa Občine Sevnica

Rezultati:
1. mesto: Celje 54 točk,
2. mesto: Maribor 49,
3. mesto: Murska Sobota 49,
4. mesto: Sevnica 49,
5. mesto: Ptuj 45, itd.
						
		
Alojz Povšič

http://fitnes-sevnica.weebly.com

Peti dan sta se nam v Sežani pridružila še Mitja
Sluga in Vinko Koražija ter dvignila moralo.
11. septembra smo prispeli domov. Topli objemi
z domačimi, stiski rok prijateljev in čestitke,
predvsem pa občutek zmage samim nad seboj so
nekaj najlepšega, kar lahko doživiš.
Zahvaljujem se vsem, ki so z mano prekolesarili
dobrih 970 km, vaščanom za lep in topel sprejem
ter vsem sponzorjem. Na koncu pa iskrena hvala
mojim domačim, ki mi pomagajo in me podpirajo .

Robert Oštir

Uspešni sevniški šahisti
(I. članska liga vzhod)
Sevniška članska ekipa je v 1. kolu letošnje lige
doma premagala šahiste Impola iz Slovenske
Bistrice z rezultatom 3,5 – 2,5. Ta dvoboj smo
odigrali en mesec pred pričetkom rednega prvega
dela lige v Šentjurju zaradi odhoda dveh mladih
igralcev Impola na svetovno mladinsko prvenstvo
v Grčijo.
Z rezultatom pa vseeno ne moremo biti zadovoljni,
saj bi morali osvojiti vsaj 1 ali 1,5 točke več. Potek
na šahovnicah je namreč kazal na izdatno zmago
domačinov, toda zgodilo se je tisto, kar se ne bi
moglo in smelo. Na peti in šesti deski sta Mojca
in Milan v popolnoma dobljenih pozicijah, kakor
po dogovoru, v trenutku napravila grob spregled;
Mojca je nasprotniku podarila trdnjavo, Milan pa
je šel v mat. Nemogoče! Do te smole so naši že
vodili 2,5 – 0,5. Tako sta po štirih urah dvoboja, ko
je bil rezultat izenačen na 2,5 – 2,5, za šahovnico
ostala le še naš Uroš in nasprotnik na drugi deski.
Naš igralec je v izenačeni poziciji potreboval še
skoraj polni dve uri, da je zlomil nasprotnika in
priboril minimalno zmago domači ekipi.
Nadaljevanje lige bo v Šentjurju dva vikenda v
novembru, ko bo deset ekip odigralo dvakrat po
štiri kola. Mi imamo tudi letos cilj visoko mesto
v ligi, čeprav smo brez Borisa Mitroviča na tretji
deski oslabljeni.

Domače tekme v Krmelju so:

4. 12. ob 20:00 proti Calcit Volleyball II
18. 12. ob 20:00 proti Logatec

Obsežnejšo predstavitev kluba OK Mokronog
najdete na spletni strani www.ok.mokronog.si, kjer
si lahko preberete več o selekcijah, predstavljeni
so vsi igralci, napisana je trenutna lestvica v 3.
DOL zahod in poročila s tekem.
						
			
Matic Žlajpah

Odbojkarski klub Mokronog
vabi vse osnovnošolce k vpisu

treninga odbojke v Krmelju.
Vadba poteka pod vodstvom trenerja Srečka Stariča.

K sodelovanju pa vabimo tudi vse ostale
iz drugih osnovnih šol, ki bi si želeli
preizkusiti v tem športu.

Prijave zbiramo do konca novembra.
Inf: 051 417 236, matic.zlajpah@gmail.com
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Utrip življenja

Pravilno parkiraj nasmehni se Smešku
V septembru je 340 otrok s svojimi vzgojiteljicami
spoznavalo pravila parkiranja osebnih in tovornih
vozil na parkiriščih po občini Sevnica. S »Smeškom«
so nagradili voznike, ki so omogočili nemoten
prehod najbolj ogroženi skupini pešcev, s »Kiskom«
pa voznika opozorili na svojo prisotnost.
To-vrstna akcija se je izvedla drugo leto, kar so
otroci tudi občutili na terenu, saj so jih mimoidoči
sprejeli pozitivno in z odobravanjem.
V razliki iz prejšnjega leta lahko organizatorji
cestno preventivne akcije ugotovimo, da so otroci
ugotovili, da v Šentjanžu najmanj upoštevajo
pravila parkiranja pri igralih, v Loki so na vsakem
od parkirišč našli enega »grešnika«. V Sevnici
se lahko pohvalijo z zglednim parkiranjem pred
vrtci, medtem ko pred Zdravstvenim domom se
je procent pravilno parkiranih vozil iz lanskoletnih
rezultatov 68% spreobrnil na 44%.
Najbolj pohvalno sledi iz Krmelja in Boštanja, saj
so v obeh krajih podelili po 30 pohval in le dve
opozorili.
V upanju na izvedbo tudi v naslednjem letu še misli
in vtisi s terena:
SEVNICA: »Na terenu so se z otroki srečevali v
glavnem s pozitivnimi odzivi krajanov, voznikov in
predvsem z odobravanjem mimoidočih...«

Oktober je namenjen
ozaveščanju in boju proti
raku dojk, najpogostejšem
raku pri ženskah

Recepti
Martinova gos ali raca

Mlada raca ali gos
sol po okusu
Številka je že presegla letno mejo 1000, starostna kumina
meja zbolevanja se vztrajno znižuje. Za rakom dojk kostanji oz. kisla jabolka
na leto umre okrog 400 žensk. Oktober, znan maslo po okusu
kot rožnati oktober, je svetovni mesec boja proti
raku dojk – mesec, ko naj bi predstavniki civilne Mlado gos ali raco operemo, posušimo in jo
družbe in strokovne javnosti še bolj opozarjali na premažemo s soljo zunaj in znotraj. Dobro je,
problematiko raka dojk, najpogostejšega raka pri če to naredimo večer pred peko. Nekateri jo
ženskah.
potresejo z zmleto kumino, da lepše diši. Raco ali
gos nadevamo z olupljenimi, pečenimi ali kuhanimi
Ne pozabite na redno samopregledovanje!
kostanji. Kostanji morajo biti brez rjave skorje.
Raco ali gos lahko nadevamo tudi z dobrimi kislimi
Če zatipate spremembo v dojki, se morate o jabolki, katere ne lupimo, pač pa samo odstranimo
tem čim prej posvetovati s svojim zdravnikom. pecelj in muho.
Zelo pomembno je samopregledovanje dojk.
Ženske po 20. letu starosti, ki so v rodni dobi, Odprtino zašijemo ali spnemo z v ta namen
naj si pregledujejo dojke enkrat na mesec, kupljenimi iglami. Raco ali gos polijemo z vročo
najbolje po menstruaciji. Ženske v meni naj si maščobo in pečemo v pečici na 180 stopinj
pregledujejo dojke enkrat na mesec, vedno na isti približno dve uri. Med pečenjem raco polivamo
dan v mesecu. Ženske, starejše od 50 let, naj bi s sokom ali pa dodamo malo juhe, kar bo meso
opravile mamografijo (rentgensko slikanje dojk) zmehčalo. Ko je raca pečena jo premažemo z
vsaki dve leti, saj je ta metoda najzanesljivejša za maslom ali pa slano vodo. To naredi, da je koža
zgodnje odkrivanje rakavih sprememb na dojki. hrustljava. Pečeno razrežemo in jo ponudimo s
Pred 50. letom starosti naj opravijo mamografijo kostanji ali jabolki.
vse ženske, ki so bolj ogrožene: ženske, ki so jih
že zdravili zaradi raka dojk, ženske, katerih mati,
sestro ali hčer so že zdravili zaradi raka dojk, vse
tiste ženske, ki so rodile po 30. letu starosti, in
tiste, ki jim preiskavo svetuje zdravnik na podlagi
sumljivih sprememb v dojki.
Če se želite udeležiti delavnice Edukativni pregled
dojk, ki jo organizira Posavsko in obsoteljsko
društvo za boj proti raku, pokličite:
– v občinah Brežice in Sevnica Antonijo Zaniuk,
upokojeno učiteljico (041/455 976),

BOŠTANJ: »Jst znam pa narisati kako je avto
pravilno parkiran« (Ž.). »Jst že mam kiskota, mami
ga je dobila.« (Z.)
KRMELJ: »Pogovarjali smo se z eno voznico, ki jo je
malo zaskrbelo, da ni pravilno parkirana. Otroci so
pogledali in ji z veseljem dodelili smeška. Voznica
je bila zelo vesela in vsakemu otroku razdelila
bonbone. Mi pa smo ji zaželeli srečno in varno na

– v občinah Krško in Kostanjevica
Darinko Volčanšek, upokojeno socialno delavko
(040/439 271).

Vladimira Tomšič, podpredsednica
Posavskega in obsoteljskega društva za boj proti raku

10. festival
vseživljenjskega učenja

Jabolčna pita
Testo :
350 g moke
0,5 zavitka pecilnega praška
1 zavitek vanilijevega sladkorja
120 g sladkorja v prahu
150 g margarine ali masla
2 rumenjaka
4 žlice kisle smetane

Ta je bil v Ljubljani v Cankarjevem domu 29., 30.
septembra in 1. oktobra. Na njem so se predstavili
ženska pevska skupina Lokvanj in članici gledališkoliterarne skupine Marija Starič in Berta Logar z
dramatizacijo Najini problemčki.
Z Marico sva pripravili scenarij. Humorno sva
predstavili vsa posavska društva, katerih člani
smo Krmeljčani, naše društvo DKŠD Svoboda Nadev :
Krmelj, naš kraj in seveda problemčke, ki jih jabolka
80 g sladkorja
imamo ljudje naše generacije.
1 žlica drobtin
Odlično sva opravili najin nastop. Mari je zasijala v ščepec cimeta
svoji igri. Vse življenje je bila rada režiserka, igra je
njena ljubezen, zdaj pa sva postali še scenaristki. Moko in pecilni prašek presejemo na delovno
Festival je bil zelo obiskan in gledalcev ni manjkalo. površino. Dodamo margarino ali maslo, sladkor,
cesti.«
»Voznik je popravil vozilo po našem obisku in Ljudje so se poistovetili z najino igro. Smeh vanilijev sladkor, rumenjaka in kislo smetano ter
gledalcev naju je spodbujal, čestitke, prisrčna zamesimo testo. Testo naj malo počiva na hladnem.
obljubil, da bo naslednjič parkiral pravilno.«
»Otroci so ugotovili, da so bili vsi avtomobili srečanja z ljudmi iz vse Slovenije, pozdrav z Medtem naredimo jabolčni nadev. Jabolka
Milanom Kučanom. Polni nove energije sva se naribamo, dodamo sladkor, cimet ter drobtine.
pravilno parkirani.«
Testo razdelimo na dva dela in razvaljamo. V
vrnili v najin Krmelj.
»Posamezni vozniki so pohvalili našo akcijo.«
pekač položimo prvo plast, nadevamo z jabolčnim
nadevom ter pokrijemo z drugo plastjo. Pečemo
Berta
Logar,
Petra Biderman, SPV občine Sevnica
predsednica DKŠD Svoboda Krmelj pri 180 stopinjah približno 60 minut.

www.kstm.si
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www.dozivljaj.si

Recepte pripravila: Alenka Kozorog

Oglasi
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Razvedrilo

VICOTEKA
VRATA
Nogometaš, ki je le redko na tekmi zadel
nasprotnikova vrata, se je pojavil v nebesih.
Sveti Peter se je začudil:
»Le kako si našel vrata?«
LETEČI ANGEL
»Mami, ali angelčki letijo?«
»Ja, angelčki letijo, sinko.«
»Ali naša Rozi tudi leti?«
»Ne, Rozi je naša služkinja.«
»Očka ji je pa včeraj rekel angelček.«
»Ja, potem bo pa tudi ona letela.«
OČI
»Zakaj sta se Franc in Vera ločila?«
»Zaradi oči.«
»Kako? Ne razumem! Zakaj, zaradi oči?«
»On je videl samo njo, ona pa tudi druge.«
ŽENA JE KRIVA
»Zakaj se hočeš ločiti?«
»Ker žena hodi vsako noč po mestnih
gostilnah!«
»Je alkoholičarka?«
»Ne, mene išče!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Vsak posameznik je lahko popolnoma zadovoljen
s seboj natančno takšen kot je.
Ta zavest se naj poravna v kosteh, naj podari
duši svobodo za petje, ples in ljubezen. Ljubezen
je na svetu za vse in za vsakogar.

Rešitev skrivnega kotička iz
prejšnje številke je: Tabla
se nahaja v središču starega
mestnega
jedra
mesta
Sevnica (pri Mercatorju pri
bankomatu), prikazuje pa
panoramsko karto gradu
Sevnica in ožje staro mestno
jedro.
Izžrebani sta bili:
Cvetka Radej, Žigrski Vrh 29,
8290 Sevnica
Olga Senica, Lončarjev Dol 21,
8290 Sevnica

Rešitev oktobrske križanke je SUSAN SARANDON.
Izžrebani so bili:

1. nagrada – Klemen Lendaro, Kozjanska 2, 8290 Sevnica
2. nagrada – Ana Govekar, Florjanska 80, 8290 Sevnica
3. nagrada – Polona Berk, Obrh 18, 8350 Dolenjske Toplice

Nagrade za mesec NOVEMBER
1. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ga podarja Hotel Ajdovec,
		
Jože Gorišek s.p., Trg svobode 1, 8290 Sevnica
2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada: karti za kino, ki ju podarja KŠTM SEVNICA

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. novembra 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Skrivni
kotiček

– ALI PA TUDI NE

Kje se nahajata prometna
znaka na fotografiji in kaj
prepovedujeta in zakaj?
Rešitve pošljite na dopisnicah
do 15. novembra na
KŠTM Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
Izmed prispelih pravilnih
rešitev bomo izžrebali dve
praktični nagradi.
Foto: Rok Petančič

Oglasi
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Pierce Brosnan
Linijo Spar PREMIUM izdelkov
najdete v
Sevnica.

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

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

