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Intervju
Győrffy Zoltán - predstavnik šampiona ocenjevanja modrih frankinj 2014

S čim se ukvarjate?
Delam kot novinar in se posvečam predvsem
vinu. Urejam revijo o vinu ter pišem o vinu in
gastronomiji za nekaj časopisov na Madžarskem
in Hrvaškem. Mislim, da sem skoraj edini, ki
aktivno piše o slovenskih ter tudi hrvaških, srbskih
in madžarskih vinih. Ob tem organiziram velike
prireditve, na primer Portugieser du Monde,
največji festival portugalke na svetu.

Kako bi primerjali vinski posel v Sloveniji in na Ali ima modra frankinja dovolj potenciala, da
Madžarskem?
postane svetovno znano vino?
Pri nas je vino zelo pomembno tudi v gospodarskem
pomenu. Naša regija je s skoraj 10.000
hektarji vinogradov med najpomembnejšimi na
Madžarskem, ko pa govorimo o rdečih vinih, smo
vsekakor najpomembnejša regija z vinogorji, kot je
Villány ali Szekszárd. V zadnjih 20 letih smo precej
napredovali v proizvodnji vina in tudi vinskem
turizmu, zato bi radi dosegli še več, proizvedli še
boljša vina in imeli še več gostov.

Zakaj ste prinesli vzorce na 4. festival modre
frankinje?
Kaj bi morali narediti za večjo kulturo pitja vina?
Vsi v srednji in vzhodni Evropi imamo skoraj iste
sorte (portugalka, frankinja, laški rizling, šipon in
druge). Za vse te sorte imamo svoja tekmovanja,
vendar moramo tekmovati tudi z drugimi, moramo
spoznati vse, ki se ukvarjajo s temi sortami. Zato
je zame pomembno, da sem prišel na festival v
Sevnici. Upam, da nisem prišel zadnjič, saj smo
letos dobili odlične ocene in imeli dobre rezultate.
Festival bi lahko izkoristili za nadaljnje sodelovanje
vinarjev iz obeh regij.
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Vino je najpomembnejša pijača na naših območjih
in ima kulturološki pomen. Brez vina bi bili vsi
manjši in kar je še pomembnejše nesrečnejši.
Vino je pijača za posvetne in svečane priložnosti
in tudi za vsak dan. Za vsako priložnost imamo eno
ali več vin. Moramo učiti mlade, da dobijo zdrav
pristop do vina, da vino ni le alkohol, ampak je naša
kultura.

Frankinja ima zagotovo največji potencial med
vsemi modrimi srednjeevropskimi vini, da postane
pomembna sorta in da iz nje delamo pomembna
vina. Lahko je sveže, sadno vino rose, lahko je
lahko, sadno rdeče vino, vendar tudi resno, zrelo
rdeče vino, kot osnova ali ena od sestavin za
kupce pa je absolutno vino, ki daje karakteristična
vina. S skupnimi močmi si moramo prizadevati, da
bo frankinja postala prepoznavna znamka, še bolj
sprejeta kot resna sorta in kot dobro vino.

Pogovorjal se je Rok Petančič.

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

Ko l o f o n

Ali nas resnica boli ali osvobaja?
Vsakdo želi vedeti, kaj si o nas ljudje mislijo,
kaj o nas govorijo, ali smo jim všeč, ali delamo
prav ali se moramo spremeniti. Vse to izhaja iz
tega, da vsak človek stremi k popolnosti. In to
ne glede na to, kakšna je ta popolnost. Nihče
ne želi biti okaran, načrtno slabonameren,
nepopoln. Tudi tisti ne, ki v danem trenutku
sprejme napačno odločitev. Takrat ga namreč
vodijo globoko nezadovoljstvo, zamere, ki so
se stopnjevale več let, želje po uveljavitvi, pa
čeprav na neprimeren in nepravi način. Lahko
je to način izražanja želje po spremembi, po
poslušanju, po pomoči. Vsakdo je rad pohvaljen
in bi bil rad vzornik nekomu. Prijatelju, znancu,
otroku, tudi neznani osebi.
Pa vendar, kadar želimo izvedeti vse, kar si o
nas mislijo in kako nas ljudje vidijo, pričakujemo
le pozitivne misli in priznanja. Takrat smo
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srečni, dobimo novo energijo za delo in
ustvarjanje. In vedno želimo biti še boljši. Ko
pa ta resnica ni takšna, kot smo jo pričakovali,
postanemo nezadovoljni, širimo negativno
energijo. Takrat resnica boli, ne veš, kako
bi se odzval, nastopi globoko razočaranje.
Zavedaš se, da je treba nekaj spremeniti. Ne
veš pa kdaj, zakaj in kako, da spet kdo ne bo
prizadet in ne bo nekoga bolelo.
In ko vse to preživiš, resnico, ki boli, in
resnico, ki osvobaja, se ob vsakem trenutku
v prihodnje vprašaš, ali si sploh še želiš slišati
resnico. Ne veš niti, ali je ta resnica prava
resnica. Dejstvo pa je, da vsaka resnica,
kakršna koli že je, pusti določen pečat, da
nekaj pomena vsakemu prehojenemu koraku
v našem življenju in nas osvobaja.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Saša Medved
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide novembra 2014, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani
pa tudi izobrazbena in starostna struktura
kadra, medtem ko so izhodišča za izračun plač,
materialnih stroškov in živil za vse vrtce enaka.
Pri spremembi cen, ki so oblikovane glede na
predloge vrtcev, gre za minimalne korekcije.
Trenutno v vseh vrtcih deluje 35 oddelkov, v
katerih je 635 otrok. Razveseljivo je dejstvo, da
so bili s 1. septembrom v vrtce sprejeti vsi otroci,
ki izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem. Glede
na že izraženi interes bo občina v vrtcu Ciciban
odprla še en oddelek.

30. redna seja
občinskega sveta
Na Gradu Sevnica se je na 30. redni seji 17.
septembra sestal Občinski svet Občine Sevnica.
Med osrednjimi točkami dnevnega reda sta bili
obravnavi poročila o izvrševanju proračuna za
prvo polletje leta 2014 in odloka o rebalansu II
letošnjega proračuna. Iz polletnega poročila je
razvidna uravnoteženost prihodkov in odhodkov,
kar zagotavlja likvidnost in stabilno finančno
stanje, redno financiranje zakonskih nalog
in tekoče poravnavanje vseh obveznosti, ob
hkratnem intenzivnem izvajanju investicijskega
cikla. Člani sveta so poročilo potrdili soglasno in
brez pripomb, prav tako rebalans občinskega
proračuna. Ta je bil na dnevnem redu predvsem
zaradi tehničnih popravkov ter usklajevanj
za planiranje in črpanje državnih sredstev za
investicije. Rebalans osnovnega proračuna
vsebinsko praktično ne spreminja, vsi projekti
se izvajajo oziroma priprave nanje potekajo v
načrtovanem obsegu. Oba finančna dokumenta
je kot vselej obravnaval in potrdil nadzorni odbor,
ki je na seji predstavil tudi poročilo o delu v letu
2014, kar so svetniki prav tako soglasno potrdili
brez razprave.
Na dnevnem redu seje je bila prva obravnava
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma
Sevnica, optike Bautin in garažne hiše na delu
javnega parkirišča za HTC, hkrati s prostorsko
ureditvijo tržnice in umestitvijo objekta za
kogeneracijo. Postopek priprave prostorskega
akta se je pričel na podlagi potreb po umestitvi
novih objektov in dodatnih programov v okviru že
obstoječih dejavnosti. Namen je določiti usmeritve
in vrste posegov v prostor in pogojev za njihovo
izvedbo. Načrt na zaokroženem območju med
drugim obravnava možnosti za bodočo načrtovano
nadgradnjo prostorov nujne medicinske pomoči
in preventivnega centra zdravstvenega doma,
nadgradnjo objekta bližnje optike, ureditev
parkirnih površin, razširitev tržnice in postavitev
energetskega objekta za kogeneracijo. Načrt bo
podlaga pripravam projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenih dovoljenj.
V nadaljevanju bodo na izdelani predlog pridobljena
mnenja nosilcev urejanja prostora, izdelan bo
usklajeni predlog, nato pa sledi druga obravnava
in sprejem na eni od prihodnjih sej. Člani sveta so
odlok v prvi obravnavi potrdili, v razpravi pa podali
več predlogov glede nadaljnjega prostorskega
umeščanja objektov na širšem območju novega
dela Sevnice.
S področja družbenih dejavnosti so svetniki
obravnavali in soglašali k sistemizacijam
delovnih mest v vrtcih ter sprejeli sklep
o predlaganih oblikovanih cenah vzgojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na
območju občine. Vpliv na cene imajo število
oddelkov ter število in starost otrok v oddelkih,

4

oktober 2014

Strokovne službe Občine Sevnica so po zaključku
interventnih ukrepov na terenu zbrale informativne
podatke o nastali škodi ter ugotovitve posredovale
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Poškodbe na velikem in razgibanem terenu so
zelo obsežne. Groba ocena za vse navedene ter
številne druge poškodbe cestne in komunalne
infrastrukture znaša okrog 1.100.000 evrov.

Sprejet je bil sklep o podelitvi občinskih priznanj za
leto 2014. Naziv častni občan bo podeljen dr. Alojzu
Rebuli, grb Občine Sevnica prejme Prostovoljno
gasilsko društvo Boštanj, zlato plaketo Kopitarna
Sevnica d.d. in Društvo za športno rekreacijo
Boštanj, srebrno plaketo pa Kulturno društvo
Oktet Jurij Dalmatin in Kovinostrugarstvo Drago
Plaz v kraju Jeperjek
Borštnar s.p. Priznanja bodo podeljena na
osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, 28. Uprava za zaščito in reševanje je na podlagi
novembra.
posredovanih
informativnih
podatkov
19.
septembra izdala sklep o ocenjevanju škode zaradi
posledic septembrskih poplav tudi za območje
občine Sevnica. Zbiranje vlog poteka za: kmetijska
zemljišča, uničene objekte, gradbeno inženirsko
infrastrukturo in delno škodo na objektih. Na
Občini Sevnica zbiranje vlog poteka do 13. oktobra
2014, in sicer: za škodo na kmetijskih zemljiščih
Tako kot večji del države je tudi občino Sevnica 13.
na Oddelku za gospodarske dejavnosti (pisarna št.
septembra v zgodnjih jutranjih urah zajelo močno
102), za škodo na objektih pa na Oddelku za okolje
deževje. Gasilci so takoj pričeli s črpanjem vode iz
in prostor (pisarna št. 101).
številnih kleti in postavljanjem protipoplavnih vreč
ter z reševanjem prevoznosti cest. Poleg 122
gasilcev z 20 vozili iz 11 prostovoljnih gasilskih
društev – Sevnica, Zabukovje, Trnovec, Tržišče,
Krmelj, Šentjanž, Telče, Veliki Cirnik, Poklek, Loka
Župan Srečko Ocvirk je konec avgusta podpisal
pri Zidanem Mostu in Boštanj – je bil aktiviran štab
pogodbo za izvedbo projekta gradnje nove
Civilne zaščite Občine Sevnica v operativni sestavi,
Osnovne šole Tržišče s telovadnico, in sicer z na
ki je vseskozi usklajeval aktivnosti za zaščito in
javnem razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem
reševanje na terenu, v reševanje pa so se aktivno
Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije. Vrednost pogodbe
vključili tudi predsedniki krajevnih skupnosti.
znaša 4.122.940 evrov, pri čemer bo na podlagi
Intervencije so se izvajale predvsem v krajevnih
sklepa Ministrstva za izobraževanje, znanost
skupnostih Sevnica, Šentjanž, Blanca, Loka pri
in šport 1.767.900 evrov zagotovila država,
Zidanem Mostu, Tržišče, Zabukovje in Boštanj.
preostali delež sredstev pa Občina Sevnica. Od
Kljub številnim težavam je gasilcem, pripadnikom
izvajalca se pričakuje, da bo vsa dela, vključno s
civilne zaščite, aktiviranim gradbincem in
pridobitvijo uporabnega dovoljenja, zaključil do
vzdrževalcem cest uspelo zagotoviti prevoznost
maja 2016. Pouk v novi šoli bo tako po terminskem
večine cest.
planu stekel septembra 2016.

Poplave
zopet povzročile veliko škodo

Projekt gradnje OŠ Tržišče

Slavnostni podpis pogodbe v Tržišču

Eden od podrtih mostov na Sevnični

Največ težav je bilo v dolinah reke Mirne ter
potokov Sevnična in Hinja. V dolini Sevnične so
bili zaradi zelo velikega pretoka in večjih količin
plavja podrti trije mostovi, kjer pa je začasna
prevoznost že urejena. Zalitih je bilo več
stanovanjskih objektov na področju Taborniške
ulice in Planinske ceste v Sevnici. Sprožilo se
je večje število zemeljskih plazov, težave so
povzročali številni manjši hudourniki, močne
padavine so povzročile poškodbe na kmetijskih
zemljiščih in na javni infrastrukturi. Največ plazov
je bilo na območjih KS Tržišče, Šentjanž in Krmelj.
Na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah je
bilo evidentiranih 22 plazov, od tega gre za 17
večjih ali manjših zdrsov zemljin, po katerih je bila
normalna prevoznost cestišča hitro zagotovljena.
Na občinskih kategoriziranih javnih poteh pa je bilo
evidentiranih kar 66 plazov, od tega pet večjih, ki
zahtevajo celovito sanacijo.

Projekt je za kraj zelo pomemben, saj se je pouk
odvijal na treh dotrajanih lokacijah. Pouk nižje
stopnje se je s 1. septembrom pričel izvajati v
preurejenem nadomestnem objektu v Tržišču, ki
ga je odkupila občina, v njem pa so štiri učilnice.
Pouk višje stopnje se bo do selitve v skupno novo
šolo odvijal v prostorih stare oziroma med krajani
poznane kot »zgornje« šole. Nova devet-oddelčna
šola bo imela svojo knjižnico, šolsko kuhinjo z
jedilnico, tehnične prostore, prostore za upravo
šole in večnamenski prostor, zgrajena pa bo tudi
telovadnica.

Pričetek rušenja šole,
na lokaciji katere bo zgrajen novi objekt

Občinske strani
Obnovljena cesta do Škovca

preko uspešne prijave projekta Občine Sevnica
na razpis Ministrstva za infrastrukturo pa je
sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada
Evropske unije. Deležniki pri sofinanciranju Skladno s planom dela je Krajevna skupnost
investicije so še Zdravstveni dom Sevnica, Tržišče izvedla sanacijo 350-metrskega odseka
javne poti do vasi Škovec. Investicija je znašala
Lekarna Sevnica, ZZZS in Sanolabor d.d.
dobrih 52.000 evrov. Posodobitev cestne
infrastrukture prinaša velik prispevek k izboljšanju
Šolsko leto 2014/2015 se je 1. septembra pričelo
kakovosti življenja ter varnejšo in bolj zanesljivo
tudi za 1395 učencev na osnovnih šolah, katerih
vožnjo v vseh letnih včasih.
ustanoviteljica je Občina Sevnica: OŠ Blanca, OŠ
Boštanj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Milana Majcna
Šentjanž, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Sava
Kladnika Sevnica s podružnicama na Studencu in
v Loki pri Zidanem Mostu. Prag hramov učenosti
je prvič prestopilo 151 prvošolčkov. Na šolah so
ob pričetku novega šolskega obdobja pripravili
prijetne sprejeme.

Nove podobe osnovnih šol

Strokovna direktorica ZD Sevnica Alenka Krenčič
Zagode, župan Srečko Ocvirk in direktorica ZD
Sevnica Vladimira Tomšič

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Še dodaten razlog za veselje so imeli na največji
šoli, Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, saj
je šolska zgradba učence pričakala v olepšani
in energetsko prenovljeni podobi. Zaključen je
namreč projekt energetske sanacije šole skupaj
z bližnjo enoto vrtca Kekec, pa tudi energetska
sanacija telovadnice pri OŠ Sevnica. Ureditvena
dela v sklopu energetske in statične sanacije so
v veselje učencem in zaposlenim spremenila tudi
podobo Podružnične šole Studenec, kjer prav
tako deluje ena od enot Vrtca Ciciban Sevnica.

Krajani Škovca so ob novi pridobitvi pripravili
priložnostno otvoritveno slovesnost s kulturnim
programom. Krajane sta na nagovorila župan
Srečko Ocvirk in predsednik Sveta Krajevne
skupnosti Tržišče Janez Virant. V imenu krajanov
se je vsem za pomoč zahvalil Karl Lindič. Cesto je
blagoslovil tržiški župnik Jože Kohek.

Leto dni je minilo, odkar je svoja vrata odprl
Posavski
center
skupnostne
psihiatrične
obravnave, ki je v slovenskem prostoru prvi
tovrstni način dela z osebami z duševno motnjo.
Skupnostna psihiatrična obravnava za Posavje
vključuje obravnavo na območju štirih občin:
Sevnice, Krškega, Brežic in Radeč. Skupnostna
psihiatrične obravnava je v prinesla nov način
obravnave: zdravljenje duševnih težav v domačem
okolju, hitrejše zaznavanje sprememb in odklonov
Občina Sevnica je v preteklih letih odkupila
v duševnem zdravju ter vzpostavljanje čim bolj
vsa potrebna zemljišča za gradnjo stadiona s
kakovostnega življenja posameznikov na domu.
spremljajočimi objekti na širšem območju pri
sevniškem bazenu in športnem domu, letos pa je
Predstavitvi obeh vsebin je nato sledilo še odprtje
bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt, ki je
fotografske razstave Društva TRG Sevnica, ki
podlaga za umeščanja v prostor na obravnavanem
krasijo hodnike sevniške hiše zdravja. Razstavo
območju. Na podlagi navedenega je izvajalec,
in sodelujoče pri njenem nastanku je predstavil
podjetje Rafael d.o.o. Sevnica, v septembru
Ljubo Motore.
pričel izvedbena dela za umestitev začasnega
travnatega nogometnega igrišča velikosti 85 x
45 metrov. Projekt ureditve začasnega igrišča
je bil s strani občinskega sveta potrjen v junija
sprejetem rebalansu proračuna, predhodno pa
so se z njim seznanili in izvedbo podprli tudi člani
Odbora za šport. Izvedbi zemeljskih del z ureditvijo
Občina je za Osnovno šolo Ane Gale Sevnica odvodnjavanja in drenažo terena sledijo končne
zagotovila novo službeno vozilo za prevoz gibalno ureditve z zatravitvijo in postavitvijo zaščitnih
oviranih otrok in za opravljanje prevozov pri mrež za goli. Nogometno igrišče bo vključeno v
izvajanju mobilne specialne pedagoške službe po nadaljnje načrtovane ureditve. Občinski podrobni
šolah sevniške občine. Ker je zagotovitev varnost prostorski načrt je namreč zasnovan tako, da
in udobja otrok pomembna prioriteta, pri delu omogoča fazno gradnjo; poleg stadiona z velikim
izvajanja mobilne službe pa letno opravijo več kot nogometnim igriščem in 400-metrske atletske
23.000 kilometrov, je vozilo velika pridobitev. steze tudi nadaljnjo postopno umestitev vseh
Investicija v nakup novega vozila Renault Kangoo načrtovanih spremljajočih objektov.
je znašala 15.000 evrov.

Gradnja začasnega travnatega
nogometnega igrišča

Novo vozilo
za OŠ Ane Gale Sevnica

Podružnična šola na Studencu

Operacije energetskih sanacij so sofinancirane iz
evropskega Kohezijskega sklada.

Zdravstveni dom Sevnica
potrjuje vzor odličnosti

Razpis za štipendiranje
bodočih prevzemnikov kmetij

V prijetno in s kulturnim programom obogateno
prireditev je Zdravstveni dom Sevnica 16.
septembra stkal tri vsebine, ki vsaka na svoj način
dopolnjujejo in bogatijo sevniško hišo zdravja.
Uspešno je bila junija dokončana energetska
sanacija stavbe, obeležujejo prvo obletnico
delovanja
Posavskega
centra
skupnostne
psihiatrične obravnave, hkrati pa je Zdravstveni
dom Sevnica petič zapored ponudil prostor za
razstavo odličnih del fotografske sekcije Društva
TRG Sevnica.
Energetske sanacije objektov so se v Zdravstvenem
domu Sevnica lotili v letu 2007 z menjavo oken in
radiatorjev, nadaljnja dela so potekala v letu 2012
z dokončanjem zamenjave radiatorjev ter delne
toplotne izolacije stropa in oken. V letošnjem letu
je bila energetska sanacija celovito zaključena še
z izvedbo zunanjega ovoja stavbe. Hiša zdravja je
tako danes celovito energetsko sanirana, s tem pa
je povečana učinkovita raba energije, zmanjšana
energetska potratnost objekta, zmanjšani bodo
stroški, povezani z energetsko oskrbo objekta.
Vrednost investicije je znašala 185.000 evrov,

Občina Sevnica je v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani www.obcina-sevnica.
si objavila Javni razpis o dodeljevanju proračunskih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2014
– štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.

Sanacija lokalne ceste
Arto–Ponikve
V teku je sanacije lokalne ceste Arto–Ponikve
na območju krajevne skupnosti Studenec. Dela
obsegajo celovito sanacijo zelo dotrajanega
cestnega odseka dolžine 450 metrov. Vrednost
investicije Občine Sevnica – gre za ureditve v
sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest –
znaša 48.000 evrov.

Predmet javnega razpisa so nepovratna finančna
sredstva v višini dobrih 14.000 evrov, ki so
namenjena za uresničevanje ciljev ohranjanja in
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2014. Namen
ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih
tehnologij kmetijske proizvodnje ter podpora mladim
prevzemnikom kmetij.
Finančna pomoč je namenjena izobraževanju rednih
dijakov in študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz
občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in
delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.
Razpis je odprt do 17. oktobra 2014.
Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica in na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Praznovanje
90-letnice PGD Boštanj

35 let
Doma upokojencev Sevnica

V nedeljo, 7. septembra, smo z mimohodom
ešalona gasilk in gasilcev iz 17 gasilskih društev
začeli proslavo ob 90-letnici Prostovoljnega
gasilskega društva Boštanj. Po uvodnem pozdravu
voditeljice Tanje Žibert so navzoče pozdravili
predsednica društva Mira Šraj, predsednik
Gasilske zveze Sevnica Vinko Knez in predsednik
Sveta KS Boštanj Jože Udovč. Slavnostni govornik
na prireditvi je bil naš župan Srečko Ocvirk.

Letos mineva 35 let, odkar poslanstvo »biti
dom« uresničuje Dom upokojencev Sevnica kot
del Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Sevnica. Ob jubileju čez leto poteka več dogodkov,
od katerih sta bila septembra dva še posebno
slovesna. Dne 15. septembra so v domu pripravili
svečani razrez torte in kulturni program, ki se
ga je udeležil in zbrane poleg direktorice Doma
Impoljca Andreje Flajs in vodje sevniškega doma
Franje Svažič pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje

Foto: Judith Zgonec

Predstavnica podjetja Gradnje, d. o. o., Boštanj
Franja Povše je kot botra društvu predala nov
gasilski prapor. Ob tej priložnosti je bila na ogled
tudi razstava Devet desetletij dela PGD Boštanj
v slikah v prostorih učilnice v gasilskem domu,
ki se ponaša z novo streho, obnovljeno fasado,
prostori za arhiv in veliko učilnico. Društvo je iz
rok predstavnika Gasilske zveze Slovenije Mihaela
Boraniča prejelo odlikovanje zveze – plamenico
I. stopnje. Čestitkam ob visokem jubileju in
uspešnem delu so se pridružili tudi številni gosti
s priložnostnimi darili in voščili. V kulturnem
programu so sodelovali: Godba Sevnica,
Mažoretke Društva TRG Sevnica, Ljudski pevci
Boštanj in vokalna skupina Vilinke. Na vrtni veselici
po slovesnosti je številne obiskovalce zabaval
ansambel Modrijani, mi pa smo poskrbeli za dobro
hrano in pijačo.

Vir: PGD Boštanj

Nepozabni spomini
na šolske dni,
64. obletnica mature

Osrednja slovesnost pa je bila 18. septembra
v sevniški kulturni dvorani, ko je vodstvo doma
širše predstavilo 35-letno obdobje, ki združuje
številne življenjske zgodbe ter požrtvovalno
in odgovorno delo pri zagotavljanju celovite
oskrbe in nadomestne oblike bivanja. Ker dom
živi v središču mesta, stanovalcem, njihovim
svojcem in zaposlenim omogoča še posebej
pristno povezanost z lokalnim okoljem in tudi
medgeneracijsko krepitev vezi. Te se spletajo
z različnimi generacijami, od otrok v vrtcih do
osnovnošolcev in srednješolcev. Poleg pevskih
točk, ki so jih pripravili v domu upokojencev, so
pri programu nastopili tudi predstavniki Osnovne
šole Boštanj, Glasbene šole Sevnica in Folklorne
skupine Blaž Jurko Razbor.

To jesen mineva pet let, odkar deluje v Sevnici
Družinski inštitut Zaupanje. Njegovo temeljno
poslanstvo je terapevtska pomoč družinam,
parom in posameznikom v različnih medosebnih
stiskah. S svojo znanstveno utemeljenostjo in
prepričljivimi strokovnimi rezultati je relacijski
družinski pristop postal uveljavljena oblika
reševanja različnih čustvenih in medosebnih stisk.
V sevniškem centru se je v poglobljen terapevtski
proces – večinoma zelo uspešno – podalo že več kot
100 družin, parov in posameznikov, kar nakazuje,
da se med prebivalci regije počasi razblinjajo tudi
različni predsodki glede sprejemanja tovrstne
strokovne pomoči.
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Medgeneracijska klekljarska skupina Bucike ne
pozna počitka, saj so se članice skupine vsak
drugi petek srečevale tudi v poletnih mesecih.
Pred njimi je tudi zelo aktivna in pestra jesen, saj
se v prijetnem vzdušju že vneto pripravljajo na 4.
samostojno razstavo, ki bo v sklopu sevniškega
občinskega praznika na sevniškem gradu.

Bucike so bile aktivne tudi med poletnimi meseci.

Skupina se je letos v sklopu predstavitve
Družinskega centra Sevnica predstavila tudi
na 9. otroškem bazarju, ki je bil od 11. do 14.
septembra v Ljubljani. Zanimanje obiskovalcev je
bilo zelo veliko. Le redko (žensko) oko ni vsaj za hip
zastalo ob mojstrskih izdelkih sevniških Bucik, kar
nekaj deklet pa je želelo prvič tudi z lastnimi rokami
preizkusiti, kako se izvaja ta lepa ročnodelska
obrt.
Članice skupine so se poleti srečevale v prostorih
Družinskega inštituta Zaupanje, med šolskim
letom pa jim prostor za druženje in deljenje izkušenj
omogoča Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. V
skupino je vključenih več kot 30 zavzetih članic in
članov, udeležba je brezplačna in dostopna vsem,
ki se želijo vključiti ter priučiti te tradicionalne
slovenske obrti.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje

V nas je še danes veliko zadovoljstvo na te čase in
na skromne cilje, ki so se nam pletli takrat in smo
jih skozi življenje vsak na svoj način uresničevali.
Razselili smo se na različne strani sveta, a
prijateljstvo
in potreba po človeški bližini sta
ostala za vedno. Zelo radi se vsaj enkrat na leto
vračamo v bližino šole našega domačega kraja,
obujamo spomine in se veselimo življenja.
Lepo je naše druženje in na koncu si zaželimo
zdravja in ponovnega snidenja kmalu čez eno leto
dni.

Marica Deželak

Bucike zaklekljale
v pestro jesen

Vir: Občina Sevnica

Prvih pet let
družinske terapije v Sevnici

Prelepi so spomini na šolske dni, ko z velikim
veseljem in zadovoljstvom v šolo na Senovo smo
hodili in leta 1950 uspešno malo maturo opravili in
še bolj srečni in veseli bili. Reka življenja hitro teče,
drvi in letos smo proslavljali 64. obletnico male
mature. Teh lepih trenutkov opisati ne moreš, ker
v srcu jih čutiti moraš sam.

Relacijska
družinska
terapija
je
metoda
psihosocialne pomoči, ki udeležencem pomaga
ozaveščati globlje vzroke njihove medosebne oz.
čustvene stiske. V rednih tedenskih enournih
srečanjih člani družine, para oz. posamezniki
spregovorijo o svojem doživljanju, čustvih in
blokadah v medosebnih odnosih. Vse težave
v odnosih poskušajo terapevt in udeleženci
osvetliti glede na pretekle odnose in izkušnje,
ki so posameznika oblikovali in zaznamovali.
Ko posameznik znova prečuti in pregleda svojo
življenjsko zgodbo, dobi globlji uvid v t. i. model
odnosov, ki ga nosi s seboj. Z ozaveščanjem
tega ponotranjenega modela pridobi sposobnost
oz. novo možnost za spremembe v sedanjih
odnosih, saj različne negativne izkušnje iz
preteklosti postopoma začenjajo izgubljati skrito
moč nad posameznikovimi odzivi, ravnanjem in
čustvovanjem. Terapevtska soba postane za
družine in pare varen prostor deljenja doživljanja,
o katerem v začaranem krogu konfliktov,
razočaranj, različnih oblik zasvojenosti in podobno,
družinskim članom pogosto ne uspejo spregovoriti
brez strokovne pomoči.

www.mojaobcina.si/
sevnica
Terapevtska soba na Družinskem inštitutu Zaupanje

Oglasi
Če vas pot zapelje iz
Krmelja skozi gozd le nekaj
v e č ko t 3 k i l o m e t r e
severno, se boste znašli v
objemu vinogradov in
zidanic v Kamenškem. V
čudovitem vinorodnem
kraju, od koder seže
pogled na Gorjance, Lisco,
Kum in celo Sljeme nad
Zagrebom, se nahajajo
nasadi trt, klet in idilično
urejena zidanica, ki smo jo
poimenovali Hiša vina
Kamenško. Res, da se je v tej zidanici že
od nekdaj pilo dobro vino, vendar se v
zadnjih letih prideluje še več zvrsti
vrhunskih vin, katerih degustacijo lahko
izkusite v naši kleti. Podzemna,
umetniško oblikovana in akustična klet z
lesenimi sodi ob odlični kapljici nudi
vsaki družbi radostno in toplo doživetje.

V ponudbo jedi vključujemo veliko - več prostorov za zunanje zabave in
domačih izdelkov s sezonskim pridihom športne aktivnosti.
in modernim dizajnom. Strankam
svetujemo pri izboru jedi, usklajujemo in
se prilagajamo željam gostov ter
programu dogodka, skratka po potrebi
poskrbimo vse.
Nudimo tudi pogostitve na terenu –
catering.
S prenovo zidanice pa smo še posebno
pozornost namenili gostinskim
storitvam, saj nudimo prostor za
druženje do 70 ljudi s svojo
profesionalno kuhinjo ter kuharskim in
strežnim osebjem na vrhunski ravni.
Ni vašega dogodka, za katerega se ne bi
posebno potrudili z dekoracijo prostora,
s sprejemom in pogostitvijo gostov, z
vedno izbrano in lično postreženimi
jedmi z zelišči z lastnega vrta.

Posebnosti, ki jih doživite samo pri nas:˝
-presenečenje za vsako družbo z
izvirnim dodatkom kot so sorbet modre Če ste družba vsaj 15 ljudi, in želite
frankinje, sadna nabodala, zeliščni dobro jesti in piti ter se zabavati, potem
rezervirajte svoj termin na:
namazi, sladice iz sivke…,
- strokovno vodene degustacije in ogledi
Hiša vina Kamenško
vinograda, nasadov sadja in zelišč,
- zasebnost,
Kamenško 23, Krmelj
- organiziramo varstvo za otroke v času
Sava avto d. o. o., Sevnica
zabave,
Andreja Jamšek
- vse sodobne povezave: internet, wi-fi,
041/626-135
računalnik, televizija,

Za več
informacij
obiščite
spletno stran
www.hisa-vina.si
in našo
Facebook stran.
Naročena objava

www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Turizem, TZOS
Namig za premik
Jesenski pohod na Zajčjo goro iz Sevnice
V pisanih jesenskih dneh vam predlagamo
krajšo nezahtevno pot na Zajčjo goro, ki jo lahko
izkoristite tudi za nabiranje gob in kostanja v gozdu
na poti.
Iz Sevnice se ob železniški progi odpravite proti
zahodu na Ribnike. Pri cestnem zrcalu po nekaj
sto metrih zavijete desno in kmalu boste na desni
zagledali parkirišče, kjer pustite avto. S parkirišča
greste navzgor po stezi proti severozahodu.
Ko pridete v gozd, nadaljujete pot v isti smeri
poševno navzgor po pobočju, dokler ne pridete
iz gozda na manjši greben, kjer zavijete po stezi
desno navzgor. Pri hiši prečkate cesto, nato pa pri
križu po stopnicah in stezi nadaljujete pot navzgor.
Pri naslednji hiši, mimo starega grma fige, kmalu
pridete na greben Zajčje gore (398 m), tam pa
nadaljujete pot desno po grebenu. Ko se cesta
po rahlem spustu razcepi, nadaljujete desno po
grebenu do vinske kleti Mastnak, kjer se cesta
konča.

Obisk otoka Vis
in svečani koncert ob
35-letnici Klape Komiža
Klapa Komiža pod vodstvom Miča Sviličiča je že
dvakrat na povabilo KŠTM Sevnica gostovala v
Sevnici, kjer so vedno pripravili čudovite koncerte.
Letos so nastopili na Razborju, v Šentjanžu in na
gradu Sevnica. V zahvalo za naše gostoljubje so
povabili za en vikend in tudi na svečan koncert ob
35-letnici delovanja vokalno skupino Coronke iz
Boštanja, predstavnike KŠTM Sevnica in Martina
Salamona, podjetnika iz Boštanja, ter njihovega
dolgoletnega prijatelja.

Sevnica
na sejmu Vino Ljubljana
Prireditev Vino Ljubljana je letos v Ljubljani, mestu
trte in vina, pod svoje ime združila dva dogodka z
dolgoletno tradicijo: 50. Mednarodni vinski sejem
(4.–6. september) in 56. Mednarodno ocenjevanje
vin (27.–29. junij). Vzporedno s sejmom Vino
Ljubljana sta potekala tudi Festival okusov in
Festival nostalgija.

KŠTM Sevnica z Jankom Kobalom in
Bojanom Novšakom, foto: Suzana Mirt

V čudovitem vikendu so udeležencem pripravili
oglede otoka, znamenitosti, med katerimi je
edinstvena modra špilja, kamor so nas odpeljali
na zanimivo turistično vožnjo. Predstavili so nam
njihovo značilno kulinariko, ki je bila zelo okusna in
zanimiva ter svoje običaje.

Nato nadaljujete pot navzdol po stezi in pridete
na asfaltirano cesto Sevnica Zajčja gora, kjer
poteka tudi markirana pot na Lisco iz Sevnice.

Na 50. Mednarodnem vinskem sejmu Vino
Ljubljana na gospodarskem razstavišču v Ljubljani
sta se od 4. do 6. septembra 2014 na stojnici
skupaj predstavila tudi posavska Zavoda za
turizem CPT Krško in KŠTM Sevnica. Predstavili
smo lokalno vinsko in kulinarično ponudbo,
turistično ponudbo z lokalnimi vinsko-turističnimi
cestami (Turizem v zidanicah) ter 4. Festival
modre frankinje, ki je potekal 13. septembra v
Sevnici.
Na stojnici je bilo mogoče poskušati vina
naših lokalnih vinarjev, predstavili pa smo tudi
lokalno kulinarično ponudbo. Za zanimivost je
poskrbel Bojan Novšak s svojo unikatno sevniško
salamoreznico. Zanimanje obiskovalcev pa sta
pritegnila tudi vino modra frankinja z imenom
Grajska kri iz sevniškega grajskega vinograda in
čokoladno vino.

Vir: KŠTM Sevnica

Pot nadaljujete po cesti desno navzdol in pazite na
markacije, ki vas bodo pri zadnji hiši popeljale po
stezi desno navzdol. Ko boste spet na asfaltirani
cesti, greste po njej 30 minut, nato spet sledite
markacijam po bližnjici v gozd. Na cesti na prvem
križišču zapustite markacije in zavijete desno po
ulici Pot na Zajčjo goro. Pri zadnji hiši se spustite
po stezi navzdol v jarek, ko se malo dvignete, pa
ste že nazaj na parkirišču pri avtomobilu.
Za vso pot boste potrebovali 50 minut (2,2 km).

(Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico,
Vinko Šeško, 2002)

Najlepši trenutek pa je bil vsekakor svečan
koncert ob njihovi 35-letnici delovanja. Poleg
gostitelja Klape Komiža sta sodelovali še klapa
Kaleta iz Zadra ter vokalna skupina Coronke iz
Boštanja. Dvorana Spomen dom je bila napolnjena
do zadnjega kotička, hodnika, celo na ulici je stalo
veliko ljudi. Res čudovit občutek. Občinstvo je bilo
nagrajeno s koncertom, katerega lepote in globine
se ne da opisati z besedami. Svoj zelo pomemben
del koncerta so seveda prispevale Coronke, saj
so s čudovitim petjem slovenskih in tujih pesmi,
prisrčnim in toplim nastopom navdušile in ogrele
dlani obiskovalcem.
Na koncu so nastopajoči zapeli skupaj in si prislužili
res velik aplavz. Po koncertu je bilo na vrsti prijetno
druženje do poznih ur.
Otok Vis in Komiža sta čudovita, ljudje prijazni,
pridni in srčni.
V nedeljo ob slovesu smo si obljubili, da se bo naše
prijateljstvo in sodelovanje ohranilo, saj nas vse
bogati in vsakomur od nas prinaša veliko lepega.

Moja dežela,
lepa in gostoljubna

Tržišče je zasedlo zelo lepo mesto na
državnem ocenjevanju v projektu,
podelitev priznanja bo 14.10.2014 v
Portorožu. Več o osvojenem mestu in
dogodku podelitve v naslednji številki
Grajskih novic.
Alenka Kozorog, sekretarka TZOS
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delavni čas:
Delavniki:
9.00 – 17.00
Sobote:
9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Smo prodajno mesto
za vse vstopnice

AKTUALNO - IZLET:
Sevnica mesto z gradom
in kostanjev piknik
vodenje po mestu in Gradu,
degustacija vina, salam
in kostanjev piknik v vinskih goricah
Cena po osebi je 19,50 € (min. 30 os.)
(za program potrebujete približno 6 ur
in ga je možno prilagoditi)

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

+386(0)7 81 65 462 www.dozivljaj.si
+386(0)51 680 287 dozivljaj@kstm.si

Turizem, TZOS
Intenzivni pohodni tabor
Slatna 2014
V zadnjem avgustovskem tednu je v organizaciji
Vinka Šeška, ki je starosta sevniških planincev,
potekal intenzivni pohodni tabor Slatna 2014.

Vsako sredo in soboto
na tržnico
Središče Sevnice bogati prenovljena tržnica,
rezultat projekta Posavska špajza, ki je pod
vodilnim partnerstvom Občine Sevnica povezal
vse občine Posavja. Prodaja na prenovljeni kmečki
tržnici v središču Sevnice skozi celo leto poteka
vsako sredo in soboto med 8. in 12. uro, med
bogato ponudbo pa lahko kupci poleg lokalne
hrane na novih stojnicah izbirajo med raznimi
izdelki domačih rokodelcev.

Čast in odgovornost za to prireditev bo prihodnje
leto pripadala občini Mokronog-Trebelno na
Dolenjskem. Župan je ponosno in zavezujoče
prevzel zastavo in obljubil še boljšo prireditev v
Mokronogu, v katerem je že potekal prvi festival.
Nekatera sodelujoča društva so to priložnost
izrabila še za planinski izlet v Škofjeloško hribovje,
kot npr. PD Lisca Sevnica. Povzpeli smo se na
Pasjo ravan in Bukov vrh, krompir pa je po tem še
V vsakodnevnih planinskih turah (5–8 ur hoje) smo bolje teknil.
obiskali Cipernik in Vitranc, ki omogočata čudovit
pogled na nov planiški športni center, raziskali
Janez Levstik
smo planiške travnike od Zelencev do skakalnic
in pobočje skakalniškega hribovja do vznožja Male
Ponce.
Vzpeli smo se na 2780 m visok Mt. Coglians v
Karnijskih Alpah na meji med Italijo in Avstrijo,
kjer so pred stotimi leti branili avstro-ogrsko mejo
tudi slovenski fantje. Tudi na 1925 m visoko Malo
Kljub deževni soboti smo se člani TD Tržišče
Ponco smo zlezli.
podali na lep izlet v Škofjo Loko ter hkrati izkoristili
priložnost in obiskali že 14. svetovni festival
praženega krompirja.

Izlet
Turističnega društva Tržišče in
festival praženega krompirja

Pestro dogajanje na tržnici

Glavnina
projekta
Posavska
špajza,
sofinanciranega iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj – je bila namenjena prav vzpostavitvi
oziroma obnovi tržnic v posavskih občinah, z
namenom spodbujanja kmetovalcev za direktno
prodajo ter malih in velikih potrošnikov za nakup
živil iz lokalnega posavskega okolja. Preureditev
tržnice je poleg umestitve osmih novih, sodobnih
stojnic, zajemala tudi nakup hladilnih vitrin za
vino in suhomesnate izdelke. Projekt je zajel tudi
prenovo kleti trškega dvorca v Sevnici, kjer so
bila izvedena gradbeno-obrtniška dela, strojne
in elektroinštalacije, temeljiti posegi pa so poleti
spremenili tudi prezentacijski in promocijski
prostor za društva in lokalne ponudnike na Gradu
Sevnica. V sklopu projekta je tudi za uporabo
društev nabavljen mobilni prireditveni oder, dva
prireditvena šotora in pripadajoča premična
oprema.

Vir: Občina Sevnica

Popravek - ambrozija
V prejšnji številki
Grajskih novic je
bila poleg članka o
ambroziji objavljena
napačna slika.
Za napako se
opravičujemo.
Čeprav verjamemo,
da veste kako
izgleda ambrozija
vseeno objavljamo
pravo sliko.

Uredništvo

Očarali so nas čudoviti martuljški slapovi. Osvojili
smo tudi vrh Velikega Koritnika (Trogkofel) z
2279 m nad Nassfeldom. Za lep konec pa je s
citrarskim večerom poskrbela planinska znanka
iz Rateč. Kljub poletju smo na vrhovih doživljali
zimske razmere. Vseh udeležencev je bilo 21.
Foto: Janez, Zmago, Vinko (več fotografij je na
http://www.mojalbum.com/vinko).

Janez Levstik

Številni Sevničani
na svetovnem festivalu
V soboto, 6. septembra, je potekal na Visokem
v Poljanski dolini 14. svetovni festival praženega
krompirja, na katerem ni manjkalo obiskovalcev.
Menijo, da jih je bilo več kot pet tisoč.
Kljub letošnjemu tradicionalno slabemu vremenu,
ki je povzročilo, da se je zeleni travnik spremenil
v blatno prizorišče, to ni pokvarilo tradicionalno
dobrega vzdušja. Bila je paša za oči in številne
okuse. Med več kot 50 ekipami, ki so pražile
krompir, smo bili tudi številni Posavci in Dolenjci.
Sevničani smo se odpravili kar s tremi avtobusi.

Članice Aktiva kmečkih žena Tržišče in TD Tržišče so
pripravile odličen pražen krompir.

Izlet Turističnega društva Tržišče in festival
praženega krompirja V soboto, 6. septembra,
smo se člani Turističnega društva Tržišče, naši
simpatizerji in tisti, ki so pripravljeni nesebično
pomagati pri raznih naših projektih, odpravili na
izlet. Odločili smo se za ogled srednjeveškega
mesta Škofja Loka. Vodnica Ana nas je popeljala
po lepo urejenih ulicah in nas poučila o njihovem
nastanku, zgodovinskem pomenu in njihovi
namembnosti. Po prijetnem in poučnem ogledu
ter slastni malici smo se popeljali do cilja, vasi
Visoko. V idiličnem okolju Tavčarjevega dvorca je
ta dan potekal že 14. svetovni festival praženega
krompirja, na katerem so pri pripravi sodelovali
tudi člani našega Turističnega društva in Aktiva
kmečkih žena Tržišče.
Žal je skoraj ves čas prireditve deževalo, kar pa
nas ni motilo, saj smo se festivala udeležili z dobrim
namenom in veliko dobre volje. Organizatorji so
prireditev kljub dežju odlično izpeljali, obiskovalci
pa smo se ob degustaciji raznovrstnih okusov
praženega krompirja zaradi razmočenih tal in
nastalega blata počutili skoraj kot na prireditvi
Rock Otočec.

Vesela druščina ob vrnitvi v Tržišče
Prav zabavno je bilo. In seveda, za nas je bil pražen
krompir iz Tržišča ob vsej ponudbi najboljši. Domov
smo se odpeljali vsi veseli in dobre volje, kar je bilo
občutiti tudi na avtobusu. Na njem nas je zabaval
Matic s svojo harmoniko, vsi pa smo mu pritegnili
in ob zvokih njegove harmonike veselo zapeli.

Vir: TD Tržišče
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Kultura
4. festival modre frankinje
V soboto, 13. septembra, je v Kulturni dvorani
Sevnica in na sevniškem gradu potekal mednarodni
4. festival modre frankinje, ki je kljub slabšemu
vremenu privabil lepo število ljubiteljev vin in
kulinarike. V Kulturni dvorani Sevnica smo poleg
pokušine modrih frankinj, ki so jih pripravili najboljši
pridelovalci te žlahtne sorte, imeli tudi prijeten
kulturni program z nastopom vinogradniškega
zbora DV Šentjanž, skupine Grooveapartment,
baletne šole Stevens, vokalne skupine Vilinke ter
Eve Hren s skupino SladCore. Predstavili so se tudi
nekateri domači rokodelci in ponudniki hrane. Na
gradu sta bila tudi predavanje mag. Brede Drenek
Sotošek o vinu in čokoladi ter edinstven kulinarični
večer Lokalno je modro – 5 modrih, na katerem
je bila dvoran Alberta Felicijana popolnoma polna.
Na festivalu smo podelili priznanja najboljšim
pridelovalcem modre frankinje, letos je je bilo na
ocenjavanju kar 148 vzorcev iz 4 držav (Slovenija,
Avstrija, Madžarska in Slovaška). Podrobnosti o
ocenjevanju in festivalu so objavljene na spletni
strani www.modra-frankinja.com.
Čestitamo vsem dobitnikom priznanj in se vidimo
na 5. festivalu modre frankinje prihodnje leto!

Kulinarični večer
Lokalno je modro – 5 modrih
V sklopu 4. festivala modre frankinje smo v soboto,
13. septembra, v dvorani Alberta Felicijana za
vse ljubitelje izbranih okusov pripravili edinstven
kulinarični večer Lokalno je modro, v katerem je
moči združilo 5 »modrih« kulinaričnih mojstrov
(Gostišče Dolinšek, Gostilna Repovž, Branko
Podmenik, Jure Tomić (Oštarija Debeluh) in Tomaž
Kavčič (dvorec Zemono)), ki so iz lokalnih sestavin
pripravili izvirno kulinarično doživetje v družbi
najboljših modrih frankinj, ocenjenih na festivalu.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Zadovoljstvo kuharjev, vinarjev in udeležencev
kulinaričnega večera, ki so napolnili dvorano, je
pozitivna spodbuda, zato bomo tovrstne dogodke
organizirali tudi v prihodnje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Razstava Pavle Černigoj
na sevniškem gradu
V stari galeriji na našem gradu je septembra
razstavljala slikarka Pavla Černigoj in razstavo
pomenljivo poimenovala Mojih 70 let. O
razstavljavki je umetnik Rudi Stopar zapisal:
»Pred nekaj leti, ko se je osvobodila službenih
obveznosti v sevniški Lisci, si je privoščila davno
željo, otroške sanje po slikarstvu. S pomočjo
mentorjev, likovnih delavnic, predvsem pa s svojo
zavezanostjo in krepkim delom v slikarstvu, se ji
je uspelo dvigniti iz povprečja mnogih samoniklih

slikarjev, ki se še trudijo izpolniti svoja hotenja.
Za svoj življenjski jubilej je sprejela lasten izziv in
Foto: Rok Petančič, Urša Cvilak, Marijan Močivnik izmodrovala likovni – mavrični lok svojega življenja
skozi prostor v sedmih slikah večjega formata
in dveh miniaturicah uvoda (embrio) in epiloga
(nekrologa). Vsak prostor ima osem smeri (štiri
smeri prostora, zgoraj – spodaj, zunaj in znotraj)
in je velik simbol kozmične skladnosti, je simbol
duhovnega razvoja, ki ga je slikarka ujela v svojo
ikonografijo, orientirano na harmoniji.«
Odprtja razstave 18. septembra, ki jo je povezoval
Sinjo Jezernik in jo je z ubranim petjem popestrila
Vokalna skupina Triola, se je udeležilo kar nekaj
ljubiteljev umetnosti.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Kultura
Praznovanje
5-letnice delovanja
Rotary kluba Sevnica

Slikarka Nena Bedek
razstavljala na Lošinju

Znana sevniška slikarka in likovna pedagoginja
Nena Bedek se je dne 22.avgusta predstavila
V torek, 9. septembra, smo na sevniškem gradu s svojimi likovnimi deli in navdušila s svojstveno
članice in člani Rotary kluba Sevnica skupaj s abstraktno-ekspresionistično
in
barvno
povabljenimi gosti praznovali 5-letnico delovanja raziskovalno kombinatoriko. Njene slike so
kluba.
nefiguralne in s svojim simbolizmom izžarevajo
močan čustveni in pripovedni naboj. Avtorica jih
je domiselno umestila v prostor Galerije Nautilus,
tako da je razstava izstopala še po izvirni in odlični
prostorski postavitvi.

Vpis
v otroški in odrasli abonma
Tudi v letošnjem letu se bo v sevnici odvijal
otroški in odrasli abonma. V vsakem sklopu
bodo po 4 predstave od novembra do februarja.
Vpis bo potekal v pisarni KŠTM Sevnica
preko telefona in e-pošte in sicer.
STARI ABONENTI: 13.10. - 17.10., od 9. - 11. ure
NOVI ABONENTI: 20.10. - 24.10., od 9. - 11. ure
Otroške predstave:
- LEV IN MIŠKA (Lutkovna skupina Bobek)
- ZALJUBLJENI ŽABEC (Gledališče FRU-FRU)
- TRIJE PRAŠIČKI (Mini teater)
- POKLIC COPRNICE MICE
(Gledališče iz desnega žepka)

V uvodnem delu programa so potekali pozdravni
nagovori ustanovne predsednice kluba mag.
Brede Drenek Sotošek, predsednika kluba Jožeta
Šturbeja, botra kluba Mirana Gracerja, asistenta
guvernerja Rotaryja Slovenije Francija Pliberška in
drugih gostov. Podelili smo dve enoletni štipendiji
mladima glasbenikoma, flavtistki Lari Šalamon in
saksofonistu Juretu Knezu, ter uspešno izvedli
dobrodelno dražbo slik Jerce Šantej, Bojana
Sumraka in Petre Pozderec.

Odrasle predstave:
- TAK SI (Siti teater in Kreker)
- PUNCE (Špas teater)
- PAROLE, PAROLE (Gledališče Koper)
- ČISTA NORIŠNICA (Špas teater)

To je bila prva samostojna razstava Nene Bedek
v tujini, odziv mednarodne javnosti pa je bil zelo
dober, saj so se odprtja udeležili ljubitelji umetnosti
iz več evropskih držav.
Avtorico in njena dela je predstavil znani lošinjski
kulturnik, pisatelj, zgodovinar dr. sc. Juliano
Sokolić, ki že od začetka strokovno sodeluje z
Galerijo Nautilus. Razstavo je odprl direktor
Turizma lošinjske Plovidbe Đanino Sučić, ki s svojim
posluhom za nove kulturne vsebine v A/C Lopari
podpira sodelovanje z Zavodom Grajsko lutkovno
gledališče Sevnica – organizatorju predstavitve
naše umetnice na Lošinju.
Na pogostitvi smo se navdušenim obiskovalcem
predstavili tudi z vrhunskimi sevniškimi salamami
in zanimivim rezanjem znane lesene giljotine –
sevniške salamoreznice.
Galerija Nautilus uspešno deluje že več let kot
kulturna vez med hrvaškimi in slovenskimi
umetniki, dobiva pa mednarodno naravo, saj se za
razstave zanimajo umetniki iz več evropskih držav.
Avtokamp Lopari je eden redkih, če ne kar edini, ki
ima v sklopu svoje ponudbe tudi galerijo.

Bernard Pungerčič

Pridržujemo si pravico
do spremembe programa zaradi višje sile.
Info: KŠTM Sevnica
07/81-61-074 ~ 051/680-285
iztok.felicijan@kstm.si

www.kstm.si

sobota, 4. 10., ob 17.00

animirana družinska pustolovščina // 105 min

Sinhronizirano

sobota, 11. 10., ob 17.00

animirana družinska komična pustolovščina // 101 min

1 + 1 = 1 ob Tednu otroka
1 vstopnica za 2 osebi

50 let

Program, ki ga je domiselno povezovala Tanja
Žibert, se je sklenil s prijateljskim druženjem.
Plemenit namen delovanja kluba in zadovoljstvo
udeleženih so zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje
organizirali dobrodelne akcije in zbirali sredstva za
pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Sinhronizirano

sobota, 18. 10., ob 19.00

akcijska domišljijska pustolovščina // 123 min

sobota, 25. 10., ob 19.00

domišljijska akcija / triler // 130 min
Vabimo vas na srečanje oktetov
Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
Več o Rotary klubu Sevnica lahko preberete na
spletni strani www.rotary-sevnica.si.

Rok Petančič

v

18.
ob 19. uri v
v soboto, 18. oktobra, ob 19. uri,cerkvi

cer
vvvžupnijski
župnijski
cerkvi
cerkviPovišanja
Povišanjasvetega
svetega
križa,
križa
križa
v BOŠTANJU
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 1. 10.,
ob 15:30

Brezplačni tečaj angleškega jezika za najmlajše

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

sreda, 1. 10.,
ob 19. uri
petek, 3. 10.,
ob 10. uri

Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja / Gostja:
Maja Pohar iz Strmca - mozaiki
Odprtje razstave del Doma upokojencev Sevnica in učencev OŠ
Boštanj

petek, 3. 10.,
ob 20:30

Disco dance aerobika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

sobota, 4. 10.,
ob 17. uri

Kino Sevnica - Kako izuriti svojega zmaja 2

Kino Sevnica

KŠTM Sevnica

sobota, 4. 10.,
ob 19:30
nedelja, 5. 10.,
ob 15. uri
ponedeljek, 6. 10.,
ob 11:30
ponedeljek, 6. 10.,
ob 15. uri
ponedeljek, 6. 10.,
ob 18. uri
ponedeljek, 6. 10.,
ob 19:30
torek, 7. 10.,
ob 9. uri

Rokomet-člani:
RK Sevnica-RD Riko Ribnica
Breško korito - Napajanje živine
(vodna učna pot)

Športna dvorana Sevnica
Breško korito ob cesti med DKŠD Svoboda Krmelj - Turistična sekcija in
KS Krmelj; Slavica Mirt (041 897 515)
vasema Hinjce in Brezje

Brezplačni tečaj slovenskega jezika-prvo srečanje

Mladinski center Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina

Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: Mojca 041 319 556

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: Anita 031 375 745

predavanje U3

Kulturna dvorana Sevnica

U3

sreda, 8. 10.,
ob 8. uri

»Otroške razglednice«
- 3. Otroška likovna kolonija osnovnih šol iz občine Sevnica

Grad Sevnica

OŠ Boštanj

sreda, 8. 10.,
ob 15:30

Brezplačni tečaj angleškega jezika za najmlajše

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 8. 10.,
ob 17. uri

Predstavitev knjige Bibe Britas
Čarobna nočna potovanja

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda: veda-znanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Gruzija - potopisno predavanje

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

2. Grajska lutkovno-slikarska kolonija »LutkArt 2014«

Grad Sevnica

GLG v sodelovanju
z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica

Razstava slik X. likovne kolonije "Krmelj 2014"

Kulturni dom Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Disco dance aerobika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Test hoje na 2 km

zbiranje:
Srednja šola Sevnica

ZD Sevnica; Info.: Aleksandra Kerec, v. fth.,
Alenka Groboljšek, dipl. fth.

Kino Sevnica - Rio 2

Kino Sevnica

KŠTM Sevnica

»Po stopinjah Ajdov« - Dan odprtih vrat Ajdovskega gradca

Ajdovski gradec

KŠTM Sevnica s skupino STIK, društvom
Vespesjan in društvom Sevniški graščaki.

Brezplačni tečaj slovenskega jezika

Mladinski center

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina

Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: Mojca 041 319 556

Srečanje Bralnega krožka Knjižnice Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

četrtek, 9. 10.,
ob 17:30
četrtek, 9. 10.,
ob 18. uri
petek, 10. 10.,
ob 9. uri
petek, 10. 10.,
ob 19. uri
petek, 10. 10.,
ob 19:15
petek, 10. 10.,
ob 20:30
sobota, 11. 10.,
ob 8. uri
sobota, 11. 10.,
ob 17. uri
nedelja, 12. 10.,
ob 10. uri
ponedeljek, 13. 10.,
ob 11:30
ponedeljek, 13. 10.,
ob 18. uri
ponedeljek, 13. 10.,
ob 18:30

ponedeljek, 13. 10.,
Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica
ob 19:30
torek, 14. 10.,
ob 9. uri
sreda, 15. 10.,
ob 15:30
četrtek, 16. 10.,
ob 17:30
petek, 17. 10.,
ob 18. uri
petek, 17. 10.,
ob 19:15
petek, 17. 10.,
ob 20:30
sobota, 18. 10.,
ob 10. uri
sobota, 18. 10.,
ob 18. uri
sobota, 18. 10.,
ob 19. uri
sobota, 18. 10.,
ob 19. uri

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto, Info: Anita 031 375 745

predavanje U3

Kulturna dvorana Sevnica

U3

Brezplačni tečaj angleškega jezika ZA najmlajše

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda: Kdo sem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Proslava ob prazniku KS Krmelj

Kulturna dvorana Krmelj

Krajevna skupnost Krmelj, 041 897 515
(Slavica Mirt)

Samoobramba - Osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Disco dance aerobika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pohod po obeležjih spominov KS Krmelj

Po Krajevni skupnosti
Krmelj,

KS Krmelj, 041 897 515 (Slavica Mirt)

Vpliv medijev in spleta na mlade

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

13. Srečanje oktetov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Župnijska cerkev Povišanja Kulturno društvo oktet Jurij Dalmatin iz
Boštanja
svetega križa Boštanj

Kino Sevnica - Godzila

Kino Sevnica

sobota, 18. 10.,
ob 19:30

Rokomet-člani:
RK Sevnica-RK Slovenj Gradec 2011

Športna dvorana Sevnica

nedelja, 19. 10.,
ob 19:45

Koncert Zbora sv. Nikolaja - Litija

cerkev sv. Nikolaja
Sevnica, Sevnica
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KŠTM Sevnica

Zbor sv. Nikolaja Litija, info@litija.org

Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 20. 10.,
ob 11:30
ponedeljek, 20. 10.,
ob 18. uri
ponedeljek, 20. 10.,
ob 19:30
torek, 21. 10.,
ob 17. uri
sreda, 22. 10.,
ob 15:30
sreda, 22. 10.,
ob 17. uri
sreda, 22. 10.,
ob 18. uri
četrtek, 23. 10.,
ob 17:30
petek, 24. 10.,
ob 16. uri
petek, 24. 10.,
ob 19:15
petek, 24. 10.,
ob 20:30
sobota, 25. 10.,
ob 19. uri
ponedeljek, 27. 10.,
ob 11:30
ponedeljek, 27. 10.,
ob 16:30
ponedeljek, 27. 10.,
ob 18. uri
ponedeljek, 27. 10.,
ob 19:30
torek, 28. 10.,
ob 9. uri
sreda, 29. 10.,
ob 10. uri
sreda, 29. 10.,
ob 15:30
četrtek, 30. 10.,
ob 17:30
petek, 31. 10.,
ob 19:15
petek, 31. 10.,
ob 19:15
petek, 31. 10.,
ob 20:30

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Brezplačni tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina

Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Info: Mojca 041 319 556

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Info: Anita 031 375 745

Pravljična urica v Izposojevališču Krmelj

Knjižnica Sevnica,
Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Brezplačni tečaj angleškega jezika za najmlajše

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predstavitev knjige Milene Miklavčič
Ogenj, rit in kače niso za igrače

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda: narava

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Osrednja slovesnost ob prazniku KS Šentjanž

Trg v Šentjanžu

KS Šentjanž

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Disco dance aerobika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kino Sevnica - Možje X: Dnevi prihodnje preteklosti

Kino Sevnica

KŠTM Sevnica

Brezplačni tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

Literarna ustvarjalnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina

Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Info: Mojca 041 319 556

Nova sezona vadbe joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica

Društvo joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto Info: Anita 031 375 745

predavanje U3

Kulturna dvorana Sevnica,
U3
Sevnica

Počitniške ustvarjalne delavnice

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Brezplačni tečaj angleškega jezika za najmlajše

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda: karma

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Samoobramba - osnovni tečaj

Trg svobode 10

KŠTM Sevnica

Disco dance aerobika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

http://www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/

Trgovina

IZIDOR v novi podobi!
Trg svobode 13, 8290 Sevnica, tel.: (07) 816 36 60

oktober 2014
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Mladina, šolski zvonec
Karakterne blokade,
oportunizem

Igre brez meja razveseljevale 8. Velika kitarijada 2014
100 otrok v sevniški občini
Tudi letos je 15. in 16. avgusta potekala že osma

Kristijan Kolega je na dobro obiskanem predavanju
o karakternih blokadah spregovoril o številnih
tegobah, ki iz našega nezavednega odločilno
vplivajo na potek našega življenja. Poudaril je
ključni pomen delanja strogosti – odpovedi
samodestruktivnim razvadam, izjemen pomen
usmiljenja do vseh živih bitij in čistoče telesa,
govora in uma. Pravi takole: »V ogromni meri nas
poganja naše nezavedno. Funkcije človeškega
uma so misli, emocije in želje. Um je lahko človekov
najboljši prijatelj ali pa najhujši sovražnik.«

Tudi med letošnjimi počitnicami so Igre brez meja,
ki se izvajajo kot del programa Družinski center
Sevnica, razveseljevale približno 100 otrok iz
sevniške občine. Štirje tedni različnih športnih,
družabnih in skupinskih iger, ustvarjalnih delavnic,
pohodov in sproščenega druženja so spet obogatili
počitniški čas mladih v Sevnici, na Lukovcu in v
Boštanju, v katerem so se igre na zadnji počitniški
dan tudi končale.

tradicionalna kitarijada.
Petkov večer je bil v znamenju pravih rokerskih
bendov, dogajal pa se je v baru na Dilah. Sobotni
dan se je začel s turnirji v tenisu in odbojki, za
tem je bilo na vrsti različno žanrsko dogajanje,
zaznamovala pa ga je glavna zvezda večera Nina
Pušlar. S svojo prijetno pop-rokovsko energijo je
precej razgrela občinstvo. Za prijeten večer so
poskrbeli še lokalni metalci, navdušili pa AC/DC
cover band, saj so pripravili občinstvo na nastop
glavne zvezde. Večer je sklenila lokalna zasedba
Patina.

Sevnica

Kristijan, praktikant joge bhakti – joga predanosti
in ljubezni preproste rešitve podaja v moči dajanja,
hvaležnosti in druženja z naprednimi osebami, v
družbi katerih lahko izjemno napredujemo. Pojasnil
je vzroke in posledice neodgovornega ravnanja v
družbi in družini, katastrofalne posledice sebičnega
ravnanja v medsebojnih odnosih in bistven pomen
poučevanja z lastnim zgledom. Pravi: »Stari vedski
spisi pravijo, da je za vzgojo otroka potrebna cela
vas in ne dve osebi ali celo ena sama, danes pa
otroke vzgajamo ob alkoholu, nezvestobi, prepirih
in fizičnem ter subtilnem nasilju. Otroci te travme
nosijo s seboj, posledice pa vidimo v civilizaciji
nezrelih in sebičnih oseb, željnih čutnega uživanja,
ki nikoli zares ne odrastejo in niso pripravljene na
odgovorno življenje.«
Poudarja nujnost spoštovanja naravnih zakonov
in vračanja na zemljo, kot cilj življenja pa navaja
samospoznanje.
Več o njem na www.samoozdravljenje.com.

Andrej Pešec

Koncert
ob koncu kopalne sezone
V soboto, 30. avgusta, smo v Baru Dile organizirali
sklepno srečanje kopalne sezone. Večer je odprla
glasbena skupina Milkshake iz Krškega, ki deluje
pod okriljem zasebne glasbene šole Popsi. Za
vrhunec večera je poskrbela glasbena skupina
Rock defect iz Dolenjskih Toplic. S svojim Yurockovskim repertuarjem so pričarali izjemno
vzdušje, ki je bilo spet začinjeno s profesionalnim
''light designom'', mega sceno, predvsem pa z
akcijskimi cenami pijač.

Številne športne in družabne igre (namizni tenis,
balinanje, med dvema ognjema, »ubijalec«, igre s
kartami …) so otroke povezovale in navduševale.
Med vsemi igrami je pustila izjemen pečat izredno
zanimiva strateška skupinska igra Kraja zastavic
in otroke tudi letos popolnoma prevzela. Prav
osupljivo je bilo spremljati, s kolikšno vztrajnostjo,
spretnostjo in koncentracijo so številni otroci
postopoma gradili pot do končnega uspeha,
zmage njihovega »tabora«. Ker so v doseženi
cilj vložili zelo veliko časa in napora, pri tem pa
je bilo ključno dobro medsebojno sodelovanje, je
končni uspeh v otrocih izzval težko predstavljivo
navdušenje in so ga delili drug z drugim.

Vreme je skoraj čudežno zdržalo, le čisto na koncu
je s ploho poskrbelo, da so se glave malo prehitro
ohladile. Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo za
obisk in upamo, da se vidimo tudi prihodnje leto ter
se še enkrat skupaj prepustimo pravim kitarskim
riffom.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Sevničanke
spet med evropsko elito
Lukovec

Igre brez meja so za otroke dragocena izkušnja
preživljanja
ustvarjalnega
in
zabavnega
počitniškega časa z vrstniki, kar je v času sodobne
tehnologije za mlade pogosto izgubljena vrednota.
Namen programa je zato ponuditi varno,
sproščeno, povezujoče in ustvarjalno preživljanje
prostega časa, nekatere starše pa razbremeniti
pri organiziranju varstva za otroka med njihovo
odsotnostjo zaradi dela. Povratne informacije
otrok in njihovih staršev so znova potrdile, da gre
za kakovostno pripravljen in izvajan program.

Dnevi drugega septembrskega konca tedna so bili
za mažoretke Društva Trg Sevnica spet eni izmed
tistih dnevov, ki se jih bodo dekleta in tudi starši z
veseljem spominjali.
Od petka, 12., do nedelje, 14. septembra, so
se članice juniorske ekipe sevniških mažoretk
udeležile evropskega mažoretnega prvenstva
European Majorettes Championship v romunskem
mestu Targoviste in spet dokazale, da so kot ekipa
močne in lahko dosežejo mesta pod evropskim
vrhom. V svoji kategoriji so se s pom pomi uvrstile
na 4. mesto, s palicami pa so za eno mesto
izboljšale rezultat od lani in se uvrstile na odlično
7. mesto v Evropi. Dekleta so se domov vrnila
ponosna in vesela svojega uspeha, dosegle pa so
ga v le štirih letih aktivnega treniranja. Seveda se
vsi zavedamo, da so najpomembnejši člani skupine
tudi njihovi zvesti navijači. Ti so jih spodbujali tudi
v Romuniji.

Boštanj

Ker izvajanje programa Družinski center Sevnica
omogočajo MDDSZ, Evropski socialni sklad, Občina
Sevnica, KŠTM Sevnica in generalni sponzor
Družinskega inštituta Zaupanje, podjetje HESS,
d. o. o., je izvajalec tudi letos zagotovil popolnoma
brezplačno udeležbo mladih, hkrati pa tudi zelo
kakovostno kadrovsko zasedbo pri uresničevanju
Brez navijačev ne gre.
programa. Izvedbo je omogočilo tudi uspešno
S tovrstnimi dogodki želimo dvigniti raven sodelovanje z lokalnimi akterji (KŠTM Sevnica, Vse deklice in dekleta, ki jih mažoretna dejavnost
kulturnega udejstvovanja v Sevnici, predvsem pa KŠD Lukovec in Krajevna skupnost Boštanj), ki so zanima, se še vedno lahko priključijo eni izmed
vadbenih skupin. Za vse podrobnosti nas najdete
svojim strankam ponuditi kaj novega. Projekte za odstopili prostor za izvajanje aktivnosti.
na facebooku.
mlade na Dilah podpira tudi KŠTM Sevnica.
Vir: Družinski inštitut Zaupanje
Foto: Damijan Ganc
Vir: Mažoretke Društva Trg Sevnica
Bojan Zakšek, Vodja programa Dile
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Mladina, oglasi
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA
Ni statusa ? Ni panike!

Klemzy // Klemen Sakonja

Zavaruj se in

rovanje.

polnilno zava
Najcenejše do
sti!
Topšit ugodno

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

Ni statusa? Ni paNike!

SVET

080 20 60
ZaSTOpSTVO
kRŠkO
Bohoričeva 9
tel.: 07/48 80 580

barve, ki ščitijo vaš dom

pOSLOVaLNiCa
BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/49 63 980

pOSLOVaLNiCa
SeVNiCa
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650

www.chemcolor.si

Oglas Zadžuskaj_108x75_(9-9-2014)-PE NM.indd 1

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

9.9.2014 15:41:35

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

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

Program ob tednu otroka 6. - 12. oktober

Za Razigrano in Ustvarjalno Otroštvo

“V letošnjem Tednu otroka posvečamo posebno pozornost igri in vsem dejavnostim, ki jih
otroci svobodno izberejo, v njih z veseljem sodelujejo ter so pomembne za razvoj otroka
in kasnejšo življenjsko poklicno orientacijo.”
6.10. do 11.10.
Dobrodelna akcija v Mladinskem Centru Sevnica. V tednu otroka bomo
zbirali otroške igrače in knjige, ki jih bomo skupaj podarili Rdečemu Križu
Sevnica, ki bo poskrbel, da bodo prispele v prave roke.
V letošnjem oktobru se bo v tednu otroka
SOBOTA 11.10. ob 17:00
Kino Sevnica - 1 vstopnica za 2 osebi
RIO 2 - animirana družinska komična pustolovščina

po vseh osnovnih šolah v občini Sevnica odvijala
prireditev Veter v laseh. Namen je predstaviti športno

aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega časa
NEDELJA 12.10. od 10:00 do 16:00
ter kot alternativo vsem oblikam zasvojenosti.
dan odprtih vrat Ajdovskega gradca
Poleg športnih poligonov, se bodo odvijale tudi eko delavnice, predavanja
»PO STOPINJAH AJDOV«
o zdravju, zdravi prehrani in načinu življenja, likovne in lutkovne delavnice,
program:
www.ajdovski-gradec.com
novinarske delavnice.
SOBOTA 11.10. od 8:00 do 12:00
Partnerji v projektu:
Osnovne šole v občini Sevnica,
KŠTM in Občina Sevnica

Zaključna prireditev Veter v Laseh pri Športni dvorani Sevnica.

oktober 2014
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Šolski zvonec
Prvi šolski dan na OŠ Boštanj
Tudi na OŠ Boštanj je bil prvi šolski dan kljub
dežju za marsikoga nepozaben, edinstven in prvi
sploh, spet drugim pa le še eden v vrsti mnogih,
a vendarle z mislijo na prijatelje težko pričakovan.
Naše učence smo pričakali v veliki telovadnici.
Po uvodnem nagovoru ravnateljice so se učenci
skupaj s svojimi razredniki odpravili v učilnice in
dokončno izrekli slovo počitnicam in odprli novo
poglavje v svoji šolski knjigi.

Radovedni prvošolčki

Sprejem za prvošolčke smo pripravili posebej,
saj želimo, da jim bo vstop v šolo ostal v trajnem
in predvsem prijetnem spominu. Njihov prvi dan
smo poimenovali Skok v šolo in s tem v prvi razred.

Spet v šolskih klopeh

Prvošolčki, ki jih je letos za dva razreda, so se
spoznali z učiteljicami, sošolci, se naučili pesmice,
prejeli darilca in se tudi posladkali. Vsak pa je dobil
še razredni maskoti, Lili in Bineta. Prepričani smo,
da so doživeli lep dan in skupaj s starši ugotovili, da
je naša šola prostor prijetnih ljudi, nasmejanih src
in odprtega duha. Predvsem pa kraj, na katerem
bodo otroci »hiteli za svojo čarovnijo«.

Silvestra Kotar, prof.

Spet
v krmeljskih šolskih klopeh

Varna pot v šolo –
učenci OŠ Ane Gale Sevnica

V ponedeljek, 1. septembra, smo na OŠ Krmelj
po dolgih poletnih počitnicah spet na stežaj odprli
šolska vrata.
Učitelji, razredniki in ravnateljica šole smo učence
pričakali že zjutraj – s himno in pozdravnim pismom
ministra za šolstvo in župana Srečka Ocvirka.
V prijetnem dopoldnevu so sledile predstavitve
predmetov, učiteljev in zanimivih aktivnosti, ki
se bodo izvajale vse leto. Učenci so skupaj z
razredniki med drugim oblikovali prednostne
naloge in osebne cilje učenčevega napredka.
Tudi na naši šoli bomo začeli izvajati neobvezne
izbirne predmete. Letošnja novost je uvedba
nove interesne dejavnosti – prostovoljni krožek.
V sklopu projekta Socialni in kulturni kapital (SKK)
želimo med drugim s krožkom učence spodbuditi h
koristnemu preživljanju prostega časa, pri čemer
si bodo pridobili bogate življenjske izkušnje, veliko
različnih možnosti druženja in predvsem lastno
zadovoljstvo, da lahko nekomu pomagajo ter s
tem naredijo nekaj koristnega zase in za druge.
Popoldne pa smo z največjim veseljem med
»prave šolske klopi« sprejeli še 19 prisrčnih otrok
prvošolcev, ki so ta dan tudi uradno postali šolarji.
Zanje smo v večnamenskem prostoru pripravili
kulturno-poučni program.

V četrtek, 4. septembra, so nas v šoli obiskali
policisti s Policijskih postaj Sevnica in Novo mesto,
Alenka iz Zavarovalnice Triglav in kuža Pazi.
Skupaj smo se sprehodili po varni šolski poti,
prečkali cesto na označenem prehodu za pešce in
pri semaforju, se pogovarjali o prometnih znakih
in predpisih.

Spoznali so zgodbico o otrocih, ki živijo v ribiških
vaseh in hodijo v šolo. Tudi sami so postali pravi
ribiči, saj so se naučili pesmico o barčici in iz vode
polovili prav posebne ribice. Vsaka je namreč na
sebi skrivala sladko presenečenje in misel. Prijazni
ribiči so nato ribice vrnili v vodo in se odpravili v
matični razred, se seznanili s svojo učilnico in
ustvarjali ribiške ladjice, starši pa so imeli v
večnamenskem prostoru krajši sestanek. Učence
smo razveselili še s tortico in sladoledom ter tako
v prijetnem vzdušju zaokrožili prvi šolski dan. Naj
bo takšnih v tem šolskem letu še veliko.

od 10. do 16. ure

10.00: Obisk Muce COPATARICE
10.00: Začetek doživljajskih delavnic (do 16.00, 13.00-13.30 odmor)
STOPINJE DOŽIVLJAJSKIH DELAVNIC:
1. RIMSKA TRŽNICA
2. RIMSKE IGRE POD KROŠNJAMI

na Ajdovskem gradcu:

»PO STOPINJAH AJDOV«

3. PEKA KRUHA
4. TKANJE
5. OBRTNIŠKA DELAVNICA
11.00-11.30: Voden ogled po Ajdovskem gradcu z arheologom
11.00: Ustvarjalna delavnica za otroke (izdelovanje čelad, ščitov, nakita)
12.00: Prikaz urjenja vojakov z rimskim legionarjem (otroška delavnica)
13.00: Obisk Muce COPATARICE

Dan odprtih vrat
Ajdovskega gradca

13.00: Od hiše do hiše (sprehod rimskih legionarjev in Ajdov po gradišču)
14.00: Voden ogled po Ajdovskem gradcu z arheologom
14.00: Ustvarjalna delavnica za otroke (izdelava čelad, ščitov in nakita)
15.00: Prikaz urjenja vojakov z rimskim legionarjem (delavnica za otroke)
15.30: Zaključek prireditve: Romani, ite domum!
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Po sprehodu smo si ogledali še policijski avtomobil
in motor, na glavo pa smo si lahko nadeli tudi
motoristično policijsko čelado in policijsko kapo.
Kuža Pazi, ki nas je vodil po varni šolski poti, nam je
razdelil odsevne trakove, ki jih bomo uporabljali za
večjo vidljivost in opaznost v prometu.
Učenci in učitelji OŠ Ane Gale se uslužbencem
Policijskih postaj Sevnica in Novo mesto
ter zaposlenim na Zavarovalnici Triglav lepo
zahvaljujemo za sodelovanje, da smo skupaj
izpeljali to dejavnost.

Ines Colner, Osnovna šola Krmelj

PROGRAM PRIREDITVE:

Nedelja, 12. oktobra 2014,

Vse to moramo poznati in upoštevati, saj pride kar
nekaj naših učencev v šolo peš. Tako poskrbimo za
varno pot v šolo in domov.

Irena Mavrič

Vstop je prost!
Zbirno mesto za obisk Muce Copatarice je na označenim
parkiriščem nad vasjo Vranje.
Vse ostale aktivnosti se izvajajo v arheološkem parku na vrhu
hriba nad vasjo Vranje. Za dostop do vrha sledite oznakam
ob urejeni dostopni poti. Priporočamo primerno obutev in
oblačila.
Več o programu na: www.ajdovski-gradec.com.
Org.: KŠTM Sevnica v sodelovanju s skupino STIK, društvom
Vespesjan in društvom Sevniški graščaki.
Info: Rok 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Grajska skrinja
Ustvarjalna moč

11. Stuškov mlin ob tržiškem potoku

Več sto glasov mi v srcu poje,
kot ptice v begu so misli moje.
Nemir razžira meso in kosti,
vse v telesu trese se ,drhti.
Nikoli ne predam se brezdelju,osami,
večkrat privabi me čar narave ,omami,
ujamem se rada s pogledom v nebo,
v sončnih zahodih lepote orosi se oko.
Vtkana v svoje misli ne vem kam
naj se obrnem,ko je človek sam,
kako naj usmerim svoj korak,
da izkoristim polno trenutek vsak.

Mlin po letu 1936

Mlinarstvo se je začelo že pred letom 1900, mleli hčerjo Milko. Kupila sta zemljo od Jožka Prijatelja
in začela na Mostecu graditi hišo. Anton se je po
so za ves okoliš. V mlinu so najprej delali domači.
letu 1945 zaposlil kot cestar, žena Milka pa je
Spomnijo se še očeta Janeza, rojenega leta nadaljevala delo mlinarice do leta 1960. Nato je
1886, in mame Marije. Ker so imeli preveč dela, tri leta delal domači sin Vani Stušek.
so zaposlili mlinarja iz Krmelja Janeza Lužarja,
pomagala pa mu je žena Malka.
Po letu 1963 je prišel iz Brežic mlinar Jože Lapuh
in delal do leta 1971. Kadar ni bilo dovolj pšenice,
Leta 1936 so zaposlili mlinarja Antona Goloba, ki so jo vozili mlet celo iz Senovega in Krškega polja.
je prišel iz Selške Gore (nad Mirno). Stanoval je
nad mlinom in se je leta 1937 poročil s Stuškovo

Ko dan zamenja noč,vse že spi,
v meni ustvarjalna moč brsti,cveti.
Burno v glavi švigajo ideje,
njih širina,pestrost nima meje.
Prelije me z močjo viharnega orkana,
bredem v svoj svet globoko predana,
kot vrelec vroč privre iz globine,
če ga ne ujamem zbledi,izgine.

Tanja Košar

Prešernu
Bo prišel čas, ko strl okove
suženjske dobe mračne,
o tem pisal pesnik je
in upal,
da več kot moč vladavine tuje
ljubezen domovine nam moč daje.
Mlin danes

Izdelava jesenskega venčka
pokrit z naravnimi materiali, nanj pritrdimo vrvico
ali rafijo. Če se nam zdi, da je venček še vedno bolj
prazen, lahko v vmesne prostore dodamo še mah
in kakšen droben plod.

Jesen nam ponuja obilico plodov, iz katerih si lahko
naredite lep jesenski venček. Obesite ga lahko na
vrata in si tako polepšate jesenske dni.
Izdelava venčka je zelo preprosta, potrebujete
nekaj jesenskih plodov, odcvetela socvetja
hortenzij, drobne vejice, mah, jesensko listje ali
karkoli drugega, kar najdete v svoji okolici.
Vejice narežete na dolžino od 5 do 7 cm, socvetja
hortenzij razdelite na majhne dele, izberete lepe Fotografije venčkov udeleženk delavnice Zelena
jesenske liste in jih povežete v šopke, plodove, ki Sevnica.
nimajo trdnih pecljev, pritrdite na žičke.
Milena Mastnak, Zelena Sevnica,
Izbrani material izmenično polagamo na pripravljen
Zavod KNOF, so. p.
obroč in ga pritrdimo s tanko žico. Ko je obroč

In strli smo okove, kot si nam ukazal,
svobode svit
zasvetil je Slovenom,
za čast in slavo, suženjstvu pogube
mnoga so življenja dana, a
vrednost neizmerna je svoboda prava.
O, dragi moj,
nesmrtni in veliki pesnik
kdo mogel bi do tvoje veličine,
tudi ne do tvoje, moje bolečine,
saj svit je tu, je tu svoboda,
a ne čuti tvoj Slovenc ljubezni prave.
Le kje zgrešil si, pesnik moj nesmrtni,
kje tista moč postave je ostala,
da brat bratu skrbno podajal bi roko?
Saj moč ljubezni nihče ukazati ne more.
A um nam pravi, če tujcem smo pokazat znali,
zdaj vsem doma bomo ukazali;
domovina za vse enake naj ima postave,
poštenosti, pravica in resnica naj veljajo,
to želja tvoja in moja je edina.
Le tako boš, dragi pesnik, mirno spal in
Srečna bode tvoja, moja, naša domovina.

Vida Križnik
Zbornik DU Sevnica Večerna zarja
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Šport in rekreacija
Sevniška liga
v malem nogometu,
sezona 2014/2015

Navdušen je nad njihovo energijo. Nekaj besed je
namenil tudi rezultatom iz lanske sezone, vendar
ob tem opozoril, da je to bilo lani. Letos so pred
njimi nov cikel, nov začetek, nova pot. Ne želi
braniti lanskih uspehov, ampak z delom premakniti
še kakšnem mejnik. Pri mladinski ekipi U21 bi si
Prvi konec tedna septembra se je začela sevniška radi pridobili tretjo zaporedno zvezdico, v članski
liga v malem nogometu. Športna zveza Sevnica se konkurenci pa bodo poskušali stopiti še korak više.
je s predstavniki ekip dogovorila za enotno ligo (do Igralci ostajajo isti.
zdaj sta bili dve) in da bodo vse tekme na enem
U15 so začeli treninge 22. septembra.
igrišču pri Športnem domu Sevnica.
Marko Kotar, podpredsednik KMN Sevnice, ni
mogel mimo lanskih uspehov. Izpostavil je, da
je laže osvojiti kot ubraniti dobre rezultate. Ker
je namen KMN Sevnice širiti število mladinskih
igralcev iz Posavja, bodo v novi sezoni nastopili
s štirimi selekcijami. Zaveda se pomena dela z
mladimi pod strokovnim vodstvom, zato bodo
poskušali pridobiti še eno licenco. Klub se širi in
bo v prihodnosti poiskal tudi pomoč na področju
organizacije in trženja.
Vizija kluba ostaja enaka. Postati državni prvak in
Prijavljenih je 17 ekip, kar je 8 tekem na krog. Zato v Posavje pripeljati ligo prvakov.
bodo tekme vsako soboto ob 16. uri in tudi vsako Spremljajte klubsko spletno stran
drugo nedeljo ob 9. uri. Če ne bo snega oziroma www.kmn-sevnica.si in facebook.
zimskih vremenskih razmer, se bo jesenski del
tekmovanja končal 22. novembra.
Vir: Kolektiv KMN Sevnica
Spomladi 2015 bo drugi del ligaškega tekmovanja,
na koncu pa piknik za vse ekipe, na katerem bosta v
ospredju druženje in podelitev priznanj najboljšim.
Skupaj s sevniško ligo poteka tudi sevniška
veteranska liga na travi, pri kateri sodeluje 7 ekip.
Zmagovalec bo znan že letos jeseni.
Funkcionalni trening je vse. V tem stavku najlažje
Podrobne informacije poiščite na spletni strani opišemo bistvo funkcionalnega treninga. Je
športne zveze Sevnica,
vadba za vse cilje in za vsakogar. Želimo shujšati,
www.sportna-zveza-sevnica.si, ali na facebooku.
pridobiti mišično maso, oblikovati telo? Želimo

Kaj je funkcionalni trening?

Vir: ŠZ Sevnica

KMN Sevnica v novi sezoni
želi stopničko više
Klub malega nogometa Sevnica je imel v četrtek,
4. septembra, v sejni sobi Športnega doma
Sevnica ob 19.30 redno skupščino, na kateri
so bila podana poročila ter predstavljeni cilji za
prihajajočo sezono.

”Okolica se je poistovetila s futsalom.”
Marko Lisec, predsednik KMN Sevnice, je vesel, da
je postal dvoranski mali nogomet še bolj priljubljen
in prepoznaven v domačem kraju kot pretekla
leta. K temu so pripomogli vrhunski rezultati in
premišljeni ter v razvoj usmerjeni koraki dela
uprave kluba. Precej je bilo slišati o prestopih
v sevniški vrste, vendar so na koncu prevladali
razum ter smernice, ki ustrezajo realnim
zmožnostim kluba. Radi bi postali konkurenčni
drugim slovenskim klubom.
Sledila je zahvala sponzorjem, igralcem,
trenerjem, upravi in vsem zanesenjakom, ki so
vložili svojo energijo in čas za KMN Sevnico.
”Nisem še treniral boljše ekipe.”
Mitja Jontez, glavni trener KMN Sevnica, je
pohvalil delo svojih varovancev na dosedanjih
treningih.
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izboljšati naše motorične sposobnosti, postati kos
vsakodnevnim izzivom, izboljšati svoje počutje?
Tudi če želimo vadbo za rehabilitacijo po poškodbi,
s funkcionalnim treningom lahko dosežemo prav
vsak cilj. Za koga pa je vadba? Ali smo v rosnih
dvajsetih ali pa že v tretjem življenjskem obdobju,
imamo veliko energije ali pa smo čisto brez
kondicije, je lahko funkcionalni trening prava vadba
za nas.
Zakaj pa funkcionalni trening zajema tako širok
spekter ciljev in populacije? Tovrstna intervalna
vadba je sestavljena iz različnih vaj, ki vplivajo
na oblikovanje ali krepitev mišic, zaradi večjega
števila ponovitev pa posledično tudi na izgubo
maščob. Ena vaja se izvaja 4-8 krat po 20-60
sekund z 10-40 sekundnimi pavzami med serijami.
Vadba je tudi krožna, izraz ki je popularen je tudi
Cross-Fit vadba. Nekateri strokovnjaki trdijo, da
takšni treningi povzročajo, da mišice porabljajo
energijo še 48 ur po vadbi. Pa četudi to številko
razpolovimo, je veliko. Vaje velikokrat posnemajo
gibanja, ki so prisotna v našem vsakdanu (nošenje
vrečk iz trgovine, postavljanje stvari na najvišjo
polico ali omaro, pobiranje stvari s tal ipd.), s
tem urimo tudi našo motoriko. Tako lažje in z
več energije gremo po opravki, pospravimo
stanovanje ali delamo v službi.
Konstantno poslušamo o sedečem načinu življenja
in posledicah, ki jih ima le-ta na naše telo. Z vajami
pri funkcionalnem treningu razgibamo telo,
poskrbimo za mišice stabilizacije trupa in tako
odpravimo morebitne bolečine v križu, vratu in
povečamo fleksibilnost problematičnih sklepov.
Kako pa je lahko funkcionalna vadba hkrati
primerna za enega mišičnjaka in za nekoga, ki
se bori s prekomerno težo? Preprosto, prvi
vajo izvaja hitreje, torej naredi več ponovitev v
določenem času ter morda še z dodatno utežjo.
Drugi pa vajo izvaja počasneje, lahko pa si izbere
še lažjo različico vaje. Oba imata vajo prilagojeno
svojim sposobnostim, vendar lahko vadita na
istem treningu. Ravno v tem je čar funkcionalnega
treninga. Lahko ga obiskuje kdorkoli, s kakršnimkoli
ciljem.

Sara Bizjak

Sevniški rokometaši
gostovali v Škofji Loki
V prvem krogu rokometne 1. NLB Leasing lige so
se Sevničani doma pomerili z ekipo Maribor Branik
in izgubili. Gosti so kmalu povedli in prednost ves
čas povečevali. Pri gostih sta se izkazala predvsem
Mlakar in Kaleb, pri gostiteljih pa Brilej. Trener
Godec ni bil zadovoljen s pristopom v obrambi, v
napadu pa so fantje naredili preveč napak, da bi
lahko bili konkurenčni nasprotnik.

V ponedeljek so fantje odigrali prijateljsko tekmo
z ekipo iz Savdijske Arabije. Trener je priložnost
izkoristil za uigravanje različnih obramb in
postavitev, na tekmi pa so zmagali gosti z enim
zadetkom razlike.
V soboto se Sevničani podajajo na gostovanje v
Škofjo Loko, k letošnjemu novincu v ligi, ki pa ne
bo lahek nasprotnik. Ekipo sestavljajo predvsem
mladi igralci domače rokometne šole, ki je zelo
uspešna v mlajših selekcijah. Sevniški rokometaši
bodo morali igrati koncentrirano v napadu, sicer
bodo gostitelji njihove napake kaznovali s hitrimi
protinapadi. Prav tako bodo morali biti zelo dobri
v obrambi, saj mladci iz Loke ne bodo popuščali do
konca tekme.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Turnir spominov
Rokometni klub Sevnica vsako leto organizira
Turnir spominov in Šilcev memorial v spomin
na legendo tega kluba. Na letošnji turnir so
organizatorji povabili njegove soigralce, ki so v
letih 1972–1976 dosegli odlične rezultate v tedanji
skupni državi. Vabilu se je odzvalo 15 igralcev in
nepozabni blagajnik kluba Miloš Dernovšek. Vsi
so dobili darilo in se fotografirali s sedanjo odlično
generacijo.

Igralci: Franci Koprivnik, Janez Simončič, Tomi
Svažič, Silvester Perc, Zvone Jurišič, Jože Brežan,
Danilo Ganc, Miran Štojs, Anton Androjna, Tone
Možic, Mirko Sirk, Nikola Radič, Dušan Novšak,
Edi Trbovc, Borut Bizjak.
Igralci se zahvaljujemo rokometnemu klubu,
KŠTM Sevnica in županu, klubu pa želimo nadaljne
uspešno delo.

Borut Bizjak

Šport in rekreacija
Ob tednu mobilnosti
Aktivnostim ob Evropskem tednu mobilnosti
2014, ki je od 16. do 22. septembra potekal
pod sloganom »Naše ulice, naše odločitve«, smo
se pridružili tudi v občini Sevnica. Zaradi dežja
načrtovanega druženja ni bilo moč izvesti pri
fitnesu na prostem v parku ob Savi, zato pa je leto potekalo v prostorih trškega dvorca pri občini.

V duhu trajnostne mobilnosti so nas s kolesom
obiskali predstavniki Kolesarskega društva
Sevnica, šolarji OŠ Sava Kladnika Sevnica in tudi
osnovnošolci iz Krškega. Osrednji gost je bil Miran
Sečki, v.d. generalnega direktorja Direktorata za
promet na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor,
ki je zbranim predstavil namen Evropskega tedna
mobilnosti. Gre za najbolj razširjeno kampanjo
na temo trajnostne mobilnosti na svetu, saj v
njej sodeluje okoli 40 držav, tudi izven Evrope, v
Sloveniji pa se je projektu letos pridružilo 38 občin.
Ideja je lokalne skupnosti spodbuditi k izvajanju
ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti, kar
prispeva k zmanjševanju onesnaženja iz naslova
osebnega motornega prometa, k več zdravja, k
razvoju mest po meri pešca in kolesarja ter s tem
k večji bivanjski kakovosti nasploh.
Župan Srečko Ocvirk je spregovoril o ureditvah,
s katerimi lokalna skupnost prispeva k dosegi
ciljev trajnostne mobilnosti. Občina med drugim
omogoča izvajanje mestnega javnega potniškega
prometa, veliko pozornosti je namenjene urejanju
pešpoti in kolesarskih poti ter ureditvam območij
umirjenega prometa. Pozornost je namenjena tudi
poglabljanjem robnikov na hodnikih za pešce pri
javnih ustanovah za lažji dostop pešcev, kolesarjev
ter uporabnikov otroških in invalidskih vozičkov,
hkrati z izvajanjem ostalih infrastrukturnih
projektov in investicij v mestu in ob lokalnih cestah.
Za krepitev načel trajnostne mobilnosti dobro
skrbijo tudi v šolah in različnih društvih, od
katerih je eno najdejavnejših Kolesarsko društvo
Sevnica, katerega predstavniki so se prav tako
udeležili dogodka ob tednu mobilnosti. Poleg
organizacije več tradicionalnih prireditev in
tedenskih društvenih dejavnosti je novo poglavje
v razvoju kolesarskega društva tekmovalni šport
mladih, ki se razvija dobri dve leti. Ekipo sestavlja
pet tekmovalcev, ki pod vodstvom licenciranega
trenerja cestnega kolesarstva Boruta Pirša
dosegajo odlične rezultate.

Uspešno izpeljan
športni bazar

Športna zveza Sevnica je v soboto, 13. septembra,
v sodelovanju s KŠTM Sevnica organizirala
športno prireditev, na kateri so se predstavila
aktivna športna društva.
Društva, ki delujejo na področju športa v sevniški
občini, so se predstavila na prireditvi Športni bazar,
ki je bila zaradi slabega vremena v Športnem domu
Sevnica. Predstavniki društev so obiskovalcem
delili informacije o svojem delovanju in jih povabili k
vpisu v vadbene programe prihajajočega šolskega
leta.
Na svoj račun so prišli najmlajši, saj so skakali po
trampolinu, igrali namizni tenis in košarko, malo
Pogled iz sodniške lope...
starejši so se poskusili v streljanju z zračno puško
in še in še.
Pokale in praktične nagrade je vsem razdelil
referent za strelstvo in hkrati sodnik Drago
Dolinšek, zbrane pa je tudi lepo nagovoril in se jim
zahvalil na udeležbi.

Tanja Košar

Leta niso ovira
za vadbo v fitnesu

Tomaž Blatnik, predsednik ŠZ Sevnica
Vesel sem, da se je športnega bazarja udeležilo
toliko športnih društev. Želim si, da bi bile
podobne prireditve večkrat na leto in bi se športni
delavci večkrat srečali ter si izmenjali mnenja na
takšnih in podobnih srečanjih. Zahvaljujem se
vsem predstavnikom društev, ki ste se vabilu za
sodelovanje na prireditvi odzvali, in vas vabim, da s
predlogi pomagate pri razvoju sevniškega športa.
Športna zveza Sevnica bo projekt Športni
bazar nadgrajevala v smislu, da bomo staršem
predstavili otroške izdelke in storitve, načine
preživljanja prostega časa, obšolske dejavnosti,
otroška oblačila in opremo.
Na sejmu so se predstavili Klub malega nogometa
Sevnica, Košarkarski klub Blanca – Potočje,
Rokometni klub Sevnica, Košarkarski klub Tržišče,
Kolesarsko društvo Sevnica, Strelsko društvo
Marok Sevnica, Športno društvo Partizan in
Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica.

Naredite kaj zase preventivno, in ne po tem, ko
nastanejo težave. Z redno vadbo tudi v zrelih letih
lahko preprečite marsikatero zdravstveno težavo.
Ljudje pogosto enačijo hišna opravila in delo na
vrtu s športno dejavnostjo. Pri teh opravilih so gibi
omejeni, velikokrat nepravilni, potem pa nas vse
boli in lahko nastanejo zdravstvene težave.
Z ustrezno vadbo si izboljšamo gibljivost, moč,
vzdržljivost in strukturo telesa. Telesna dejavnost
mora biti redna ne glede na to, koliko smo stari, saj
vadijo v fitnesu vsi, od mlajših do starejših, ženske
in moški, seveda pa je vsaka vadba prilagojena
posamezniku.

Vir: Športna zveza Sevnica

Streljanje na glinaste golobe

V nedeljo,14. septembra, je Lovska družina
Sevnica organizirala tekmo streljanja na glinaste
golobe, potekala pa je pod budnim očesom sodnika
Draga Dolinška in Andreja Povodnika. Strelci
so bili odlični, zato so bili šele proti večeru znani
vsi rezultati. V medekipni konkurenci je zmagala
ekipa LD Globoko pred drugouvrščeno ekipo LD
Še posebej so odmevni dosežki Gabra Vandurja, Zabukovje in tretjeuvrščeno ekipo LD Bizeljsko.
ki je dvakratni državni prvak v vožnji na čas na
velodromu v Kranju, državni podprvak v cestni
vožnji v Zbiljah in državni podprvak v cestni vožnji
na čas na Otočcu. Z dosežki ga odlično dopolnjuje
Drejc Bedek. Obeležitev tedna mobilnosti je
bila prava priložnost, da je čestitko mladima
kolesarjema in trenerju predal tudi župan.

Vir: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Med tekmovalci posamezniki je bil najboljši strelec
Gorazd Slemenšek iz LD Brestanica, drugo mesto
je osvojil Vlado Barič iz LD Radeče, tretji je bil
strelec Dejan Kozole iz LD Senovo.

Strelci na strelišču LD Sevnica

Miselnost, da je za starejše primerna lažja vadba,
kot je hoja, ne drži, saj je lahko za posameznika
težava že hoja po stopnicah, ki mu povzroča
bolečino.
Pri redni vadbi v fitnesu dosežete pozitivne
spremembe v telesu in laže premagujete težave,
ki nastajajo z leti, na primer izguba mišične
mase in pešanje moči. V fitnesu je poudarek na
sposobnosti posameznika.
Z redno vadbo v fitnesu lahko staranje ustavite, če
govorimo o izgubi mišične mase.
»Gibanje v tretjem življenjskem obdobju je
izrednega pomena zaradi ohranjanja gibljivosti,
vzdržljivosti, moči in ravnotežja. To so funkcije,
ki ohranjajo dejavno življenje,« meni profesor
športne vzgoje Jernej Komazec. Poudarja tudi,
da sta ohranjanje ravnotežja in telesne moči
pomembna preventiva pred padci. »Padci so zelo
nevarni v starosti, a niso popolnoma neizogibni. Z
vadbo se jih da preprečiti. Če smo v dobri kondiciji,
lahko pripomoremo tudi k lažjemu okrevanju po
padcu ali bolezni.«

Estera Savić Bizjak
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Utrip življenja
Nasveti za varno udeležbo
v cestnem prometu jeseni

Jesenske aktivnosti
Društva invalidov Sevnica
V soboto, 6. septembra, smo se invalidi DI
Sevnica, Boštanj, Blanca in Studenec zbrali na
prvem pikniku v športnih prostorih na Logu.
Ob dobri hrani, ki so jo pripravili naši člani, in rujni
kapljici ter glasbi harmonikarja Lojzeta smo tudi
zapeli in zaplesali.
Ob prijetnem klepetu in dobrem vzdušju smo se v
večernih urah odpravili domov. Upamo in želimo
si, da bi se prihodnje leto spet dobili v čim večjem
številu in bi postal piknik tradicionalen.

Pešci so ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih
in ogroženih udeležencev v cestnem prometu.
Poostrena zakonodaja, represivni in preventivni
policijski ukrepi zagotovo vplivajo na njihovo
varnost v cestnem prometu. Glede na izkušnje
iz preteklih let so pešci pogosto udeleženi v
prometnih nesrečah v jesenskih in zimskih
mesecih, ko so vremenske razmere neugodne,
svetli del dneva pa krajši. Zato ne bo odveč nekaj
nasvetov, da bi bila udeležba v prometu varnejša.
Kadar ste v cestnem prometu kot pešec,
poskrbite, da boste vidni, nosite svetla oblačila in
predmete, ki izboljšajo vidnost (odsevne trakove,
kresničke),
upoštevajte prometne predpise
(prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
hodite po pločniku oziroma ob levem robu vozišča
ter predvidevajte ravnanje drugih udeležencev v
prometu.
Pred prihajajočo jesensko sezono opozarjamo
policisti tudi voznike traktorjev, ki so zaradi
številnih kmetijskih opravil v tem obdobju več
na cesti in drugih površinah, na previdnost pri
vožnji in uporabljanje traktorskih
pripomočkov. Nasvete
za varno udeležbo
traktoristov v cestnem prometu si lahko ogledate
na spletni strani policije.

Recepti
Porova juha
Čas priprave 15-20 minut
Sestavine za 4 osebe
2 mladi čebuli ali 2 pora(pribl. 10 dag)
5 dag koruznega zdroba
3 dag masla
1/2 kozarca belega vina
3/4 l juhe iz koncentrata
1/8 l sladke smetane
muškatni orešček, sol, poper
Za okrasitev
malo bučnega olja ali praženih bučnih semen

V sredo, 10. septembra, smo imeli tretji kopalni
dan v Dobovi. Zbralo se nas je 74 članov in smo se
odpeljali z dvema avtobusoma proti Dobovi.
Po triurnem kopanju je bila na vrsti okusna malica
in po prijetnjem druženju smo odšli proti domu,
kopanje pa bo spet novembra.

Mladi čebuli operemo, bele dele narežemo na
kolobarje, zelene pa na trakove, ki jih prihranimo
za pozneje.
V kozici hitro porjavimo koruzni zdrob. Dodamo
maslo in narezane dele mlade čebule ter dušimo.
Zalijemo z vinom in čez nekaj časa še z juho.
Zavremo in kuhamo približno 15 minut.
Juho obdelamo s paličnim mešalnikom. Smetano
mehko stepemo in jo dodamo juhi. Potresemo jo
s zelenimi deli mlade čebule in začinimo s soljo in
poprom.
Pripravljeno juho okrasimo še z žlico stepene
sladke smetane in bučnimi semeni ali nekaj
kapljicami bučnega olja.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Sevniški upokojenci
po zgodovinskih poteh
prelepe Slovenije

Člani DU Sevnica smo v mesecu septembru
obiskali Trubarjev rojstni kraj Velike Lašče in si
Jabolčni ali hruškov kompot
ogledali ponatis prve slovenske knjige in ostala
Trubarjeva dela. Kako lepo je nagovoril svoje
ljudstvo: »Lubi moji Slovenci.« V tiskarski delavnici
Čas priprave pribl. 20 minut
smo videli, kako so tiskali knjigo pred 464 leti.
Popoldne pa smo preživeli v žužemberškem gradu,
Sestavine za 4 osebe
katerega zgodovina sega v leto 1246. Med vojno
je bil porušen, danes pa ga prizadevno obnavljajo.
pribl. 1/2 l vode
Onesnaženo vozišče je zelo nevarno za vse Na dan našega obiska je naravni biser reka Krka
1 cimetova skorja,
udeležence v cestnem prometu, zato je v Zakonu
5-6 nageljnovih žbic
o cestah določeno, da je na cestišče javne ceste
5 dag kristalnega sladkorja
med drugim prepovedano nanašati blato ali
3-4 jabolka ali hruške
cestišče kako drugače onesnaževati. Voznik
1/2 neškropljene limone
mora, preden se vključi v promet na javno cesto
s kolovozne poti, nekategorizirane ceste,
Vodo s sladkorjem in začimbami zavremo,
individualnega priključka, območja izvajanja del
kuhamo približno 5 minut.
ali druge zemljiške površine, odstraniti z vozila
Jabolka ali hruške olupimo, odstranimo peščišče,
zemljo ali blato. Če tega ne stori, mu lahko policist
narežemo na krhlje in jih damo v vrečo sladko
ali občinski redar na kraju prekrška izreče globo v
vodo.
vrednosti 1000 evrov.
Kuhamo toliko časa, da je sadje mehko.
Nekatere vrste jabolk zelo hitro razpadejo!
Voznike zato opozarjamo, da spoštujejo določene
Dodamo limonin sok, začimbe odstranimo.
obveznosti in ne povzročajo morebitne nevarnosti
za prometne nesreče. Pri spravilu kmetijskih
pridelkov, ki trajajo več ur, je priporočljivo takšen mirno tekla v svoji strugi, kot da nikoli ne pokaže
del vozišča označiti tudi z varnostnimi trikotniki in »svojih zob« in prestopi bregov.
jih postaviti na primerno mesto. Ob morebitnem Pa še vreme nam je bilo naklonjeno to jesen.
onesnaženju mora povzročitelj cesto očistiti sam, »Lepšega gradu kot je naš sevniški, ga pa ni,« je
če je to mogoče, ali s pomočjo izvajalca rednega bilo slišati ob odhodu.
vzdrževanja cest.ceste
Marijana Kralj, Društvo upokojencev Sevnic
Daniel Žniderič, komandir PP Sevnica
Ker je bilo letos poleti obilo padavin, so opravila
v naravnem okolju precej otežena, saj so zaradi
razmočenih polj in gozdov onesnažene številne
ceste, največkrat zaradi spravljanja kmetijskih
pridelkov ali lesa in neupoštevanja predpisov
voznikov motornih vozil, ki prevažajo omenjeni
tovor.

www.mojaobcina.si/sevnica
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Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno,
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si

Oglasi

LEKARNA
POD SV. ROKOM

Vabljeni na

DNEVE ODPRTIH VRAT

od 1. do 4. oktobra 2014 vsak dan od 10. do 18. ure
BREDA DRENEK SOTOŠEK mag. farm., spec.
Drožanjska cesta 68, 8290 SEVNICA, SLOVENIJA
e-mail: info@lekos.si, www.lekarna-psr.si, www.lekos-etrgovina.si

LEKOS

LEKARNA
POD SV. ROKOM

neodvisna
kandidatka

Rada imam Sevnico

Breda Drenek Sotošek

za občinsko svetnico
2. volilna enota - mesto Sevnica

Info: 041 642 157, bredasotosek@gmail.com

OBČINA SEVNICA
Za župana in svetnike

• kdor ne zaupa, tudi sam
ni vreden zaupanja
(četudi za ceno naivnosti)

Rado
Kostrevc

4

Jožef
Roštohar

Stanislava
Žičkar

2

• kdor ne da, tudi dobiti
ne sme (razen, če je
nebogljen)

1

Vili
Zupančič

Za razvitejšo občino,
za dvig kakovosti življenja

7

PRILOŽNOST IN ČAS
ZA SPREMEMBE
vi izbirate in odločate!

2

• ne zanima me strankarska pripadnost. Zanimajo me le jasni cilji in
ljudje, ki so te cilje
pripravljeni in sposobni
realizirati
• moji nasprotniki niso
moji sovražniki, lahko so
celo moji prijatelji, s
katerimi pa se o vsem ne
moremo strinjati, lahko
pa se uskladimo in gremo
složno naprej

Več na spletni strani: www.potocje.si

oktober 2014
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Razvedrilo
VICOTEKA
Kot vedno
»Kaj boš delal v nedeljo zvečer?«
»To kar vedno!«
»In kaj je to?«
»Trgal bom listke za loto!«

Nizke cene
Detektiv v samopostrežni trgovini že tretjič
zaloti isto žensko pri tatvini.
»Zakaj vedno kradete v naši poslovalnici?«
»Zato, ker imate pri vas najnižje cene.«

Pisarne
Nekatere izmed pisarn v državni upravi so
kot grobovi.
Na vratih bi lahko pisalo: “Tu počiva ta in ta.”

Zapor
Vstopi paznik v zaporu in vpraša Črnogorca:
- Zakaj se ne vstaneš ko vstopim?
Črnogorec mu mirno odgovori:
- Meni so rekli da moram odležati dve leti.

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Tisti,
ki se preveč ukvarjajo z majhnimi rečmi,
postanejo nesposobni za velike.«
Francois de La Rochefoucauld

Uganka za brihtne glavce
Čoln
Dva starejša moža s približno enakimi lastnosti
sta prišla do reke. Na obali se je nahajal samo en
majhen čoln, kateri je imel nosilnost za samo eno
osebo. Kljub temu, da v bližini ni bilo nobenega
mostu, pa tudi reka je bila zelo globoka in široka
sta oba prečkala to reko z tem čolnom.
(Nobenih drugih pripomočkov nista imela kot so:
vrvi, na daljinsko...)
Kako sta to izvedla?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: MATT DAMON.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Vida Gregorčič, Blanca 12, 8283 Blanca
2. nagrada: Marjetka Beričič, Drožanjska cesta 111, 8290 Sevnica
3. nagrada: Terezija Hočevar, Krmelj 83b, 8296 Krmelj
4. nagrada: Alojz Cerjak, Zabukovje 44, 8292 Zabukovje

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
3. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
4. nagrada: Praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. 10. 2014 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Hrast
Izžrebanec:
Jan Dobovšek, Boštanj 49, 8294 Boštanj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
K je se nahaja perišče na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Fitnes naprave na prostem se nahajajo v parku ob Savi.
Izžrebanka:
Katarina Šantej, Florjanska 117, 8290 Sevnica

Oglasi

Kandidat za župana Srečko Ocvirk 1
in kandidati za člane
Občinskega sveta Občine Sevnica 6
Vodilo župana Srečka Ocvirka in svetniške skupine SLS je bilo vedno uravnotežena politika z razvojem
celotne lokalne skupnosti in vseh krajev. Listo kandidatov sestavljajo tako že uveljavljeni in izkušeni
kandidati kot kandidati, ki z delom za dobrobit skupnosti pričenjajo ter v prostor vnašajo sveže ideje
in poglede.

CESTNO OMREŽJE S PLOČNIKI, JAVNO RAZSVETLJAVO IN KOLESARSKIMI STEZAMI ZA USTREZNO PROMETNO VARNOST
UREJENE ŠOLE IN VRTCI ZA KAKOVOSTNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, PRIMERNI ŠPORTNI IN KULTURNI OBJEKTI
VODOVODNI SISTEMI, KANALIZACIJSKI SISTEMI IN ČISTILNE NAPRAVE, TELEKOMUNIKACIJE
RAZVOJ MESTA IN KRAJEVNIH SREDIŠČ; SOČASNO S SORAZMERNIM RAZVOJEM PODEŽELJA
PODPORA GOSPODARSTVU, KMETIJSTVU IN TURIZMU KOT NOSILCEM RAZVOJA IN NOVIH DELOVNIH MEST
RAZVOJ OKOLJA, VABLJIVEGA ZA ŽIVLJENJE IN DELO MLADIH
ODGOVORNA IN TRAJNOSTNA SKRB ZA STAREJŠE IN ŠIBKEJŠE

ZANESLJIVOST IN ZAUPANJE, IZKUŠNJE IN POGUM,
SODELOVANJE IN SPOŠTOVANJE

Več informacij vam lahko nudijo zastopniki:
SIMON ŠMIT: 031 248 560 BORUT BLAŽIČ: 041 237 204

VIKTOR PEPELNAK: 041 841 981

Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethownova 4, Ljubljana

Jamstvo za kakovostno delo kandidati SLS zagotavljajo z odgovorno zavzetostjo, izdelano vizijo in
primernimi osebnostnimi lastnostmi. Poleg izpolnjevanja vseh temeljnih nalog lokalne skupnosti bo
delo usmerjeno v širši in kontinuirani razvoj na vseh sledečih področjih:

www.as.si 080 11 10
oktober 2014
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www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE
od

5,66 € / m
barvni

2

že od
8,06 € / m2

do 26,53 %
popusta

novi model
NEPTUN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

LOKA PRI ZIDANEM
MOSTU

(skladišèe v bivšem Clannu)

èetrtek, 9.10. | 10h-17h
petek, 10.10. | 10h-17h
sobota, 11.10. | 8h-12h

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada«.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja èloveških virov za obdobje
2007-2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vkljuèenosti«,
4.1 prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vkljuèenosti«.

ŠMRK DRUŠTVO K.N.O.F. | ZAVOD KNOF SO.P. | www.starasola.si | 051 309 063

