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Intervju
Vinska klet Šuklje - pogovor z Matijo Šukljetom, mladim vinarjem iz Trnovca pri Metliki

Na fotografiji so Tatjana, Matija in Jože Šuklje. Foto: Rok Petančič

Ženska strokovna komisija je ocenila
kar 139 vzorcev modrih frankinj iz
štirih držav, vi pa ste postali absolutni
zmagovalec (šampion) ocenjevanja vin 3.
festivala modre frankinje, ki je potekal v
Sevnici prvo soboto septembra. Kaj vam
ta naslov pomeni?
V naši vinski kleti smo pred približno letom dni
zasnovali novo vizijo, ki ob drugih vinih temelji na
pridelavi štirih vrhunskih buteljčnih vin. Vrbanjka,
zmagovalna modra frankinja, je ena izmed teh
štirih. Odlični rezultati in odlične ocene naših vin
nam potrjujejo, da smo izbrali pravo vizijo, da
delamo dobro in smo na pravi poti. Vrbanjka je
naše paradno vino, zato nam naslov šampiona še
toliko več pomeni.

Obdelujemo pet hektarjev vinogradov, pri čemer
sodeluje vsa družina. Za pridelavo vrhunskih vin je
najpomembnejše vrhunsko grozdje, za katerega
je odgovoren oče, za proces kletarjenja pa sestra
Katja, ki je doktorandka enologije in si je svoje
znanje izpopolnjevala tri leta v Južnoafriški republiki
in Avstraliji. Predelava grozdja je tradicionalna,
vendar inovativna, s pridihom svetovnih znanj, kar
daje vinom poseben čar.
Poleg vinogradništva se družinsko ukvarjamo tudi
s kmečkim turizmom, tako gostom po naročilu
pripravimo kosila ali večerje za različne dogodke.
Pri pripravi hrane upoštevamo načelo, da je le
najboljše, kar pridelamo na naši kmetiji, dovolj
dobro zanje. Poleg tradicionalnega pečenega
prašička in jagenjčka ponujamo različne menije za
manj in bolj petične gurmane.

S katerimi načini in ukrepi menite, da bi modri
frankinji povečali kakovost, prepoznavnost in
uporabo v gostinstvu in lokalih?

Kako ste doživeli 3. Festival modre frankinje?

Kakšni so vaši načrti in vizija za prihodnost?

S katerimi dejavnostmi se ukvarjate in katera vina Festival je bil vrhunsko izpeljan, organizatorji so
proizvajate?
opravili odlično delo, predvsem smo bili navdušeni
nad prostorom, saj je atrij sevniškega gradu dodal
Glavni dejavnosti na naši kmetiji sta vinogradništvo še poseben čar dogodku. Presenetili so me velika
in turistična kmetija. Med novimi proizvodi naše medijska pokritost in odmevnost festivala ter
vinarije lahko poizkusite rose, ki je trendno, vzdušje, ki je bilo prijetno in sproščeno.
sveže vino, pridelano iz modre frankinje in
žametne črnine, ter seveda modro frankinjo
Vrbanjko, zmagovalko letošnjega festivala. Bolj Ima modra frankinja kot vino potencial za razvoj?
sladkosnednim gostom lahko ponudimo Aurum,
sladko vino, pridelano iz sušenega grozdja Menim, da ima modra frankinja potencial za razvoj,
savignona. Decembra bo na trgu novo, belo zato so taki dogodki še toliko bolj dobrodošli.
buteljčno vino, katerega tehnologija pridelave Kultura pitja vina se z leti močno spreminja, ljudje
je podobna Vrbanjkini, preostale podrobnosti hočejo piti dobra in tudi zdrava vina, med katera
pa naj ostanejo skrivnost. Poleg že omenjenih se gotovo uvršča tudi modra frankinja. Dobro
štirih buteljčnih vin proizvajamo vina odprtega vemo, da ima ta veliko antioksidantov, predvsem
in litrskega programa, med katerimi sta za Belo resveratrola, ki varuje srce in ožilje. Poleg
krajino značilna metliška črnina in belokranjsko zdravju blagodejnih značilnosti je modra frankinja
belo, ter sortna vina savignon, kerner, laški rizling ekstraktno, polno vino, ki ga poosebljata igrivost
in modro frankinjo.
in mehkoba.
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Kakovost modre frankinje je, če sklepamo po
letošnjem festivalu, že velika, še pa jo je mogoče
izboljšati s skrbno pridelavo kakovostnega grozdja,
nadzorovano predelavo brez umetnih dodatkov in
uporabo inovativnih pristopov.
Festivali, degustacije in predstavitve močno
pripomorejo k njeni prepoznavnosti, zato se jih
moramo vinarji vsako leto z veseljem udeleževati.
Dogodki, kot je bil festival modre frankinje, so zelo
dobrodošli, ker ima modra frankinja velik potencial
med slovenskimi sortami in prav s takimi festivali
na tako visoki ravni jo postavljamo na pravo mesto
– v vrh slovenskih vinskih sort.

Naša vizija temelji na pridelavi štirih buteljčnih vin,
ki se jim hočemo popolnoma posvetiti in jih vsako
leto izboljševati, medtem pa še vedno ostati na
butični ravni. Naš dolgoročni cilj je, da bi čez čas
s pridelavo vrhunskih vin prišli v vrh slovenskega
vinogradništva.
Kaj pa sporočate našim bralcem?
Rad bi se zahvalil organizatorjem 3. Festivala
modre frankinje, bralce pa vabim – Pijte modro,
pijte dobro.

Pogovarjal se je Rok Petančič.

www.modra-frankinja.com

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

Ko l o f o n

Življenje ima svoje vzpone in padce. In skozi
vse te zgodbe se oblikujemo. Prav tako
tudi naši otroci. Starši bi radi vse tegobe
življenja nosili namesto otrok. Naredili
bi z njimi vsak korak, prestregli vsak
napad, pretakali solze namesto njih. Oni
pa na življenje, okolje in dogodke gledajo s
popolnoma drugačnimi očmi. Vsako dejanje
vzamejo kot del življenja, ne razmišljajo o
razlogih in vzrokih in se sproti spoprijemajo
z odgovornostjo.
Sčasoma vsi spoznajo, kako teče življenje,
si odgovorijo na vprašanja in začrtajo svojo

pot. Težko pa je pričakovati, da bodo to
spoznali naenkrat in razumeli bistvo življenja
enako.
Vendar pa je pomembno, da pri težjih
odločitvah sodeluje vsa družina. Ne smemo
in ne moremo jih kar pustiti. Ne odločajmo
pa se namesto njih. Delimo jim nasvete,
podprimo jih, postavimo pa tudi nekaj
omejitev. Nihče ne ve, kakšno bo dejansko
življenje vsakega posameznika, kaj nas čaka
v življenju. Vedno pa moramo uživati življenje
in iskati malenkosti, ki nas bodo radostile.
Ne smemo pa iskati krivca za storjeno.

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, Alojz Povšič, 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: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA 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 2013, 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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Osrednja slovesnost ob prazniku

KS Šentjanž

v petek, 25. 10.,
ob 16.00,
na trgu v Šentjanžu.
V primeru slabega vremena v dvorani.

Vljudno vabljeni!
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Občinske strani
Med drugimi točkami dnevnega reda so člani sveta
potrdili cenike za izvajanje pogrebne in pokopališke
dejavnosti v krajevnih skupnostih Boštanj, Krmelj,
Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Šentjanž,
Tržišče in Zabukovje, pri oblikovanju katerih so bili
upoštevani lokalni značilni načini opravljanja teh
storitev. Obravnavanih je bilo nekaj kadrovskih
sprememb v sestavih svetov javnih zavodov ter
druge vsebine, povezane z rednim delom občine.

Koraki za trajnostno
mobilnost v občini Sevnica

23. redna seja
občinskega sveta
Občinski svet Občine Sevnica se je 19. septembra
sestal na 23. redni seji. Občinska uprava je
članom sveta predstavila poročilo o izvrševanju
letošnjega proračuna v prvem polletju, ki je izvajan
kot načrtovano, po planih tečejo vsi projekti
in investicije ter izvrševanje rednih oziroma
zakonskih nalog. Ob predpostavki stabilnosti
finančnih prihodkov iz državnega proračuna
ter državnih in evropskih investicijskih virov bo
proračun do konca leta realiziran v celoti.
Eden od projektov, načrtovanih v naslednjem
letu, je Posavska špajza, ki ga občina načrtuje
izvesti skupaj z drugimi posavskimi občinami.
Po neuspešni prvi prijavi na razpis za pridobitev
sofinancerskih sredstev bo projekt prijavljen
ponovno, z enako vsebino in namenom, tokrat
pa bo vodilni partner Občina Sevnica. Vsebina
projekta, katerega vrednost v sevniški občini
znaša okrog 330.000 evrov in za katerega je
predvideno 85-odstotno sofinanciranje s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
je reševanje problematike dotrajanosti tržnic
in ustvarjanje novih prodajnih kapacitet za
neposredno prodajo lokalnih in regionalnih
produktov, okoliških kmetij, rokodelcev, društev in
drugih nevladnih organizacij iz Posavja ter razvoj
druge turistične infrastrukture, ki prispeva k
promociji lokalnih pridelovalcev. Celotna vrednost
projekta Posavska špajza za vse občine znaša
okrog 1,7 milijona evrov.
S področja družbenih dejavnosti so svetniki
obravnavali in soglašali k sistematizacijam delovnih
mest v vrtcih ter sprejeli sklep o predlaganih
oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov
v javnih vrtcih na območju občine. Bistveni vpliv na
cene ima število oddelkov, njihova oblika in število
otrok v oddelkih, pa tudi izobrazbena struktura in
starost kadra, medtem ko so izhodišča za izračun
plač, materialnih stroškov in živil za vse vrtce
enaka. Trenutno v vseh vrtcih deluje 35 oddelkov
s 616 vključenimi otroki. Z letošnjim letom nov
oddelek deluje tudi na Studencu pod okriljem
Vrtca Ciciban Sevnica, zaradi česar so bile na
seji potrebne spremembe in dopolnitve Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Ciciban Sevnica.
Na podlagi sklepa z ene od preteklih sej, na kateri
je bilo obravnavano poslovanje javnega podjetja
Plinovod Sevnica, ki se sooča z zaostreno tržno
situacijo na področju prodaje plina, je vodstvo
podjetja na zadnji seji predstavilo polletno
poročilo dela za leto 2013 s predlogi za izboljšanje
vzdržnosti poslovanja. Občinski svet se je seznanil
s polletnim poročilom in hkrati sprejel sklep, naj
podjetje Plinovod skupaj z občino in ob podpori
energetske stroke za trgovski del dejavnosti
podjetja pripravi strategijo razvoja samega
podjetja in energetike v občini.
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Korake za čistejši zrak z raznimi aktivnostmi
udejanjamo tudi v občini Sevnica. V sklopu
Evropskega tedna mobilnosti 2013 je bil kot
prispevek k trajnostnim ukrepom na področju
mobilnosti simbolično organiziran dan brez
avtomobila, in sicer z enodnevno zaporo ceste
mimo Pošte Sevnica ter parkirišča med NLB in
Sevničanko v središču Sevnice. Ob mednarodnem
dnevu kolesarjev so se organiziranega kolesarjenja
po Posavju udeležili tudi učenci iz OŠ Sava Kladnika
Sevnica, ki jih je ob tej priložnosti na poti pred
občinsko stavbo pozdravil župan Srečko Ocvirk s
sodelavci.

Velik pomen izobraževanju otrok na področju
cestno-prometne
varnosti
dajejo
osnovne
šole sevniške občine. Sevniški osnovnošolci
so se udeležili organiziranega kolesarjenja po
Posavju, na OŠ Blanca so tej temi posvetili
vsebine razrednih ur in likovno ustvarjali na
temo mobilnosti, v Krmelju prav tako ustvarjali
na temo prometa, na obisku gostili policista in
posebno pozornost namenili medgeneracijskemu
sodelovanju. Varnosti v cestnem prometu z
različnimi aktivnostmi, kot so obisk policistov,
ogledi nevarnih točk v prometu in druge, posebno
pozornost skozi celo šolsko leto posvečajo tudi na
osnovnih šolah Ane Gale Sevnica, Boštanj, Milana
Majcna Šentjanž in Tržišče.
Z organizacijo vsakoletnih tekmovanj Kaj veš o
prometu za osnovnošolce in drugimi aktivnostmi
k vedenju o prometu prispeva tudi SPV Občine
Sevnica. Na njegovo pobudo so v sklopu prometnopreventivne akcije Prvi šolski dan organizirali in
povezali prostovoljce, ki so v okolici šol in na šolskih
poteh spremljali otroke-pešce pri vključevanju v
prometu.

1377 osnovnošolcev,
144 prvošolčkov,
616 otrok v vrtcih
Novo šolsko leto se je s septembrom pričelo tudi
za 1377 osnovnošolcev na sedmih javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih, katerih ustanoviteljica
je Občina Sevnica; to so osnovne šole Ane Gale
Sevnica, Blanca, Boštanj, Krmelj, Tržišče, Milana
Majcna Šentjanž in Sava Kladnika Sevnica z obema
podružnicama na Studencu in v Loki pri Zidanem
Mostu. Prag osnovne šole je prvič prestopilo 144
prvošolčkov.

Trajnostne ukrepe na področju mobilnosti
Občina Sevnica izvaja na različne načine. Med
infrastrukturnimi ukrepi so to urejeni hodniki za
pešce s poglobljenimi robniki in kolesarske steze
v Sevnici, celovito urejeni v sklopu etapne ureditve
državne ceste skozi celotno mesto. Že obstoječe
hodnike za pešce ob lokalnih cestah poglabljamo
in letno dograjujemo skladno z izvajanjem investicij
na lokalnih cestah, tudi v samih krajevnih jedrih.
Z investicijami v cestno infrastrukturo je bilo
v zadnjih letih poskrbljeno za bistveno zvišano
raven varnosti v cestnem prometu. Od leta
2008 je v mestu Sevnica organiziran mestni
javni potniški promet. Namenu dobro služi lani
uvedeni sistem omejenega parkiranja v delovnem
času na javnem parkirišču na Trgu svobode za
HTC-jem in pred občinsko stavbo, vzpostavljen z
namenom povečanja frekvence uporabe parkirnih
mest v delovnem času in rešitve problematike
prezasedenosti parkirišč.
V sklopu večnamenskih ureditev ob akumulacijskih
bazenih hidroelektrarn so bile izvedene pešpoti
in kolesarske poti ob reki Savi, ki jih je potrebno
še dodatno celovito povezati vzdolž reke. Med
ukrepi so tudi urejene kolesarnice in stojala za
kolesa pred javnimi ustanovami v mestu, ureditve
in označitve območij umirjenega prometa pred
vsemi šolami in vrtci v občini ter poglobljeni robniki
na hodnikih za pešce pred javnimi ustanovami za
lažji dostop pešcev, kolesarjev, invalidskih vozičkov
in otroških vozičkov. K trajnostni mobilnosti
zagotovo pripomore tudi finančna podpora
prireditvam s področja športa in rekreacije.
Ukrepi trajnostne mobilnosti so ena od razvojnih
nalog in ciljev, ki jih načrtujemo še nadgrajevati in
dopolnjevati. Tako med drugim v okviru priprave
regionalnega razvojnega programa iščemo rešitve
in izhodišča za celovito povezavo železniškega,
avtobusnega in cestnega prometa na območju
Kvedrove ceste v Sevnici.

Programi predšolskega varstva delujejo na
osmih lokacijah: vrtec Ciciban Sevnica z enotami
Kekec in pri osnovnih šolah Boštanj, Loka
pri Zidanem Mostu in Studenec ter vrtci pri
osnovnih šolah Krmelj, Milana Majcna Šentjanž in
Blanca. Trenutno je v vrtce vključenih 616 otrok,
oblikovanih pa je 35 oddelkov.

Prostorskim potrebam, ki so posledica iz
leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se
je Občina Sevnica v zadnjih letih intenzivno
prilagajala z odpiranjem novih oddelkov, dvema
novozgrajenima vrtcema v Sevnici in Krmelju ter
adaptacijami pri šolskih objektih. Na pobudo sveta
staršev podružnične osnovne šole Studenec in
tamkajšnje krajevne skupnosti je občina pričela
s postopki odpiranja novega oddelka vrtca, ki
od pričetka letošnjega šolskega leta deluje na
Studencu, in sicer pod okriljem Vrtca Ciciban
Sevnica. V ta namen je občina uredila igralnico,
garderobe in sanitarije, hkrati pa je bila urejena
tudi nadomestna učilnica za izvajanje športne
vzgoje za tamkajšnje osnovnošolce v prostorih
gasilskega doma. Okvirna višina ureditvenih del in
opreme je znašala okrog 20.000 evrov.

Občinske strani
Razpis
za mlade prevzemnike kmetij
Grajski park z novo podobo
Grajski park je z zaključnimi deli v sklopu projekta
Sanacija okolice gradu Sevnica iz dneva v dan
privlačnejši in dobiva končno podobo. Park in
okolico gradu povezujejo in vizualno bogatijo
sprehajalne poti, prenovljene so kamnite škarpe
pod gradom, vsebino parka pa dopolnjujejo nov
vodnjak, paviljon ter prenovljeni kipi, urejena je
tudi nova kovana ograja. Povsem drugačna in
osvežena je podoba oskrbnikove hiše v sklopu
grajskega kompleksa, v kateri potekajo zaključna
dela
z opremljanjem. Z obnovo oskrbnikove
hiše, ki je skupaj z gradom zaščitena kot kulturni
spomenik lokalnega pomena, bo pridobljen
prostor za dodatne vsebine.

Občina Sevnica je v Uradnem listu in na svoji
spletni strani objavila »Javni razpis o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za
leto 2013 – štipendiranje bodočih prevzemnikov
kmetij«. Predmet javnega razpisa so nepovratna
finančna sredstva v višini dobrih 16.000 evrov, ki
so namenjena za uresničevanje ciljev ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2013.
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 18. oktobra 2013.
Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica in na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

V Posavski štipendijski shemi
65 kadrovskih štipendij

Z obnovo kulturne dediščine bo omogočena
zagotovitev odličnih vsebin za različne dejavnosti,
razvoj kulturnega turizma ter rekreacijske
možnosti, dopolnitev obstoječega kulturnega
dogajanja ter razvoj novih kulturno-turističnih
proizvodov. Pogodbena vrednost projekta znaša
okrog 650.000 evrov, pri čemer je Občina
Sevnica z uspešno prijavo projekta na razpis
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj pridobila 85–odstotno
sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

V teku je javni razpis za dodelitev štipendij v
Posavski štipendijski shemi za šolsko oziroma
študijsko leto 2013/2014. Regionalna razvojna
agencija Posavje v sodelovanju z občinami Brežice,
Krško, Kostanjevica na Krki, Sevnica in Radeče ter
22, preko javnega poziva za vključitev Posavsko
štipendijsko shemo prijavljenimi podjetji, ki imajo
sedež v naštetih občinah, letos objavlja razpis
za novih 65 kadrovskih štipendij. V Posavsko
štipendijsko shemo občine prispevajo 20 %
vrednosti kadrovske štipendije, delodajalci 30 %,
polovico sredstev pa zagotovi Regionalna razvojna
agencija Posavje iz Evropskega socialnega sklada
s prijavo na razpis Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Posebnost
Posavske štipendijske sheme so štipendije za
nadarjene s področja kulture, ki se izobražujejo
v tujini, katere 100-odstotno financirajo občine,
vezano na stalno prebivališče posameznega
štipendista. Dijaki in študenti lahko vloge oddajo
do 10. oktobra 2013, več informacij, s celotnim
razpisom, pa je objavljenih tudi na spletni strani
Regionalne razvojne agencije Posavje ter na
sedežu agencije.

Javna dražba:
gradbene parcele
na Dolnjem Brezovem
Preurejeni grajski park bomo namenu predali
v spomladanskem času, ko bo skupaj z novo
pridobitvijo ponovno zaživela tudi narava in
zaokrožila lepote sevniškega bisera.

Občina Sevnica je objavila javno dražbo za
prodajo več nepremičnin, med njimi tudi
gradbenih parcel v novem delu stanovanjskega
naselja na Dolnjem Brezovem.
Gre za osem gradbenih parcel,
velikih od 600 do 1000 kvadratnih metrov,
ki so delno komunalno opremljene
(vodovod, cesta), dokončanje komunalne
opremljenosti pa je predvideno v letu 2014.
Parcele se bodo prodajale posamično.
Javna dražba bo 9. oktobra 2013, v sejni sobi
Občine Sevnica (Glavni trg 19a, Sevnica),
s pričetkom ob 12. uri.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne
dražbe lahko zainteresirani dobijo na sedežu
Občine Sevnica, vsak delovni dan
med uradnimi urami, pri
Romanu Strlekarju
07 81 61 269
roman.strlekar@obcina-sevnica.si

V pripravi
spremembe in dopolnitve
OPN Občine Sevnica:
poziv občanom za oddajo pobud
Občina Sevnica je objavila poziv k oddaji
razvojnih pobud s področja urejanja prostora
za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica (OPN).
Spremembe in dopolnitve tega krovnega
prostorskega dokumenta pomenijo sledenje
novim potrebam in pobudam, občina pa mora
kot najpomembnejši in najodgovornejši nosilec
prostorskega načrtovanja zagotoviti ustrezne
pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen
razvoj vseh dejavnosti v prostoru.
Zainteresirane poslovne subjekte in širšo
javnost pozivamo, da svoje razvojne pobude
s področja urejanja prostora ter potrebe
po spremembi podrobnejše namenske rabe
zemljišč posredujejo Občini Sevnica
najkasneje do 5. novembra 2013.
Glavni namen sprememb in dopolnitev OPN je
omogočiti utemeljene posege v prostor in gradnjo
objektov, ki jih veljavni OPN trenutno ne omogoča.
Za gradnjo objektov in druge posege v prostor je
potrebna določitev nove podrobnejše namenske
rabe za gradnjo, ki bo po sprejemu sprememb
in dopolnitev OPN v grafičnem delu, omogočila
izdajo gradbenih dovoljenj in realizacijo posegov
v prostor. Enako velja za spremembo namenske
rabe oziroma povrnitev rabe iz zazidljivih zemljišč
nazaj v kmetijska ali gozdna zemljišča, iz razloga
geološko neprimernih zemljišč za gradnjo, ali
pa potreb po dodatnih kmetijskih zemljiščih za
potrebe kmetijske dejavnosti.
Za razvojno usmeritev občine so najpomembnejša
mnenja, potrebe in predlogi občanov, ki jim želimo
slediti, zato bodo vsa prejeta mnenja, predloge
in pobude podrobno proučeni in ovrednoteni
v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo.
Informacijo o tem, ali prejeta pobuda izpolnjuje
merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo, lahko
občani dobijo na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, po izboru izdelovalca sprememb
in dopolnitev OPN, ki bo prejete pobude strokovno
ovrednotil. Če ste pobudo že predali do konca
leta 2008, je bila že vrednotena in obravnavana
v postopku priprave OPN. V tem primeru morate
preveriti ali je bila namenska raba zemljišča
spremenjena, sicer morate podati novo pobudo.
Pobude prejete v času po sprejemu OPN do
danes, so že evidentirane in bodo obravnavane
v sklopu priprave sprememb in dopolnitev OPN.
Če pobude še niste podali, imate sedaj priložnost
podati novo pobudo.
Pobude lahko posredujete pisno na naslov
Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica)
ali po e-pošti (obcina.sevnica@siol.net),
z izpolnjenim obrazcem za oddajo pobud, ki ga
lahko dobite v sprejemni pisarni in
Oddelku za okolje in prostor ter na spletni strani
Občine Sevnica.
Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva
zaradi pridobitve ustreznih podatkov.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Začetni požar lahko pogasite
sami – tema meseca
požarne varnosti oktober

V Sevnici čedalje več pomoči
potrebnih, hrano zbiramo po
trgovinah in na koncertu

Gorenje je kemijska reakcija, za katero morajo biti
hkrati izpolnjeni trije pogoji:
• gorljiva snov,
• kisik,
• toplota oz. vir vžiga.
Lahko je nadzorovano ali ne. Če ni, gre za požar,
ki ga lahko pogasimo s hlajenjem, dušenjem
(odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive
snovi. Če pustimo, da se požar razplamti, lahko
ogrozi življenja in povzroči veliko materialno
škodo. Pomembno je, da ob nastanku požara čim
prej ukrepamo. Širi se zelo hitro, zato je bistveno,
da se hitro in pravilno odzovemo tudi mi. O
pravilnih ukrepih se poučimo že prej, saj so lahko v
konkretnih okoliščinah napačne odločitve usodne.
Če se odzovemo hitro in pravilno, lahko požar na
začetni stopnji pogasimo tudi sami. Uporabimo
gasilnik ali kako drugo priročno sredstvo. Začetni
požar lahko pogasite sami s preprostimi gasilnimi
sredstvi, kot so voda, pesek, pokrovka ali odeja.

Na Rdečem križu Sevnica za pomoč zaprosi
čedalje več ljudi. Letos je prišlo veliko novih, ki so
že do zdaj živeli na pragu revščine, pa niso želeli
prositi za pomoč, zdaj pa so razmere takšne, da
res nimajo za preživetje. Ostajajo brez službe,
brez podpore, vsakodnevni stroški se zvišujejo.

Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi
sredstvi, uporabite gasilnik. Pomembno je, da ste
seznanjeni z njegovo uporabo in delovanjem. Na
vsakem so tudi navodila, ki jih skrbno preberite!
Namestitev gasilnikov v domove, stanovanja,
garaže, hleve, delovne stroje in vozila je zaželena,
saj je ob morebitnem požaru le naša pripravljenost
v domačem okolju tista, ki odloča o razvoju požara
(od začetnega do polno razvitega). Statistično je
dokazano, da se požar polno razvije v časovnem
razmaku od štirih do desetih minut, če se širi
normalno (brez našega posredovanja). Pri izbiri
tipa gasilnika za v domače okolje priporočamo, da
ste pozorni:
– na gasilno učinkovitost gasilnega sredstva,
– da izberete gasilno sredstvo, ki ne povzroča
dodatne škode v prostorih stanovanj in hiš,
– da izberete gasilno sredstvo, ki še dodatno ne
poveča ogroženosti ljudi v prostorih stanovanj
in hiš,
– na pravilno velikost glede na prostor namestitve
(posvetovanje s serviserjem),
– da je zagotovljen pooblaščen servis v Sloveniji.

Gašper Janežič, VGČ,
regijski poveljnik za Posavje in poveljnik GZ Sevnica

Prošnja očividcem prometne nezgode
Dne 31. januarja letos se je v Sevnici od 12. do
12.30 zgodila huda prometna nesreča na cesti
od nadvoza v Šmarju na prehodu za pešce do
Savskega mostu proti Boštanju.
S hudo poškodovano ženo Geli Šerbec lepo
prosiva tri voznike osebnih vozil,
ki so pravilno ustavili pred prehodom za pešce,
da bi varno prešla na drugo stran ceste,
pa tudi mlajšega moškega, ki je ženi brisal kri z
obraza, da pokličete na 041 522 138
(Tone Šerbec).
Vsem se že vnaprej zahvaljujeva.
Hvala lepa!
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Sredstva za uspešno izpeljavo letovanja so poleg
prispevkov uporabnikov prispevale številne
krajevne skupnosti, društvi Sožitje Sevnica in
Brežice, občine Sevnica, Brežice in Kostanjevica
na Krki ter številni donatorji.
Vsem, ki ste prispevali sredstva se v imenu
udeležencev letovanja iskreno zahvaljujemo!

Bojana Tkalec Štrasner, vodja letovanja

Tudi številni upokojenci z najnižjimi pokojninami
ne zmorejo več. K nam prihaja že več kot 700
prejemnikov pomoči, z družinskimi člani je pa ta
številka skoraj 1500. Na leto razdelimo od 26 do
28 ton hrane. S finančnimi sredstvi prosilcem ne
moremo pomagati, saj namenimo vsa razpoložljiva
sredstva za nakup živil. Letos smo že nekajkrat
ostali brez paketov pomoči, zato smo začeli akcijo
zbiranja hrane po trgovinah, kjer lahko občani, ki
jim ni vseeno za sočloveka, kupijo in v nameščene
vozičke odložijo pakirane izdelke z daljšim rokom
trajanja. V naši občini lahko tako pomagate
v naslednjih trgovinah: Poslovalnice Kmečke
Zadruge Sevnica v Sevnici (Izidor), Krmelju,
Tržišču, Šentjanžu in Studencu, v Mercatorjevem
Supermarketu v Boštanju, v Mercatorjevem
Marketu Loka pri Zidanem Mostu, v TUŠ Marketu
Sevnica ter v TUŠ Marketu Sevnica-Boštanj, lahko
pa tudi na sedežu RK v Sevnici.
Da bi zbrali sredstva za nakup hrane, pripravljamo
tudi dobrodelni koncert, ki bo 18. oktobra v
Kulturni dvorani Sevnica. Vabimo vas, da s svojo
udeležbo pripomorete k našemu prizadevanju za
pomoč sokrajanom, sebi pa namenite sproščen
večer ob dobri glasbi.

Delavnice za učinkovit nastop
na trgu dela v MC Sevnica
V prostorih Mladinskega centra v Sevnici je
konec avgusta v šestih dneh potekal 24-urni
program, namenjen aktivnemu iskanju zaposlitve,
v organizaciji zavoda Papilot, koncesionarja
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti na področju vseživljenjske
karierne orientacije. S sodelovanjem zavoda
KŠTM je bila omogočena udeležba v programu 15
brezposelnim iz občine Sevnica.
Posebna skrb je bila namenja spodbujanju
aktivnega vključevanja uporabnikov v delovno in
socialno okolje ter zvišanju njihove splošne ravni
zadovoljstva in kakovosti življenja.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretaka OZRK Sevnica

Letovanje 2013
Od 26. do 30. avgusta 2013 se je 47 odraslih
oseb z motnjo v duševnem razvoju, uporabnikov
storitev Varstveno-delovnega centra KrškoLeskovec ter 12 spremljevalcev udeležilo letovanja
ob morju, ki je potekalo v turističnem naselju
Adria v Ankaranu.
Iz enote VDC Sevnica je na letovanje odšlo 13
uporabnic in uporabnikov ter štirje spremljevalci.
Osrednji program letovanja je bil namenjen
plavanju, učenju plavanja ter različnim aktivnostim
za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti.
V okviru različnih aktivnosti smo organizirali tudi
izlet z ladjico Solinarka, ki nas je popeljala do
Pirana, ob večerih pa smo lahko uživali v krajših
sprehodih in spoznavanju različnih znamenitosti
mesta.
Naši uporabniki so se z velikim veseljem udeleževali
različnih aktivnosti, ki so bile organizirane v okviru
Hotela Adria (vodne aerobike in drugih).
Ves čas letovanja je bilo poskrbljeno za ustrezno
varstvo, zdravstveno nego in zdravo prehrano.
Tehnični pogoji, urejenost in prijaznost osebja
turističnega naselja Adria ter idealno vreme so
omogočili, da smo letovanje izpeljali uspešno in se
vsi zadovoljni ter polni lepih vtisov vrnili domov.

Delavnice temeljijo na celostnem pristopu k
posamezniku, strokovni individualni obravnavi
in izkustvenem doživljajskem delu v majhnih
skupinah, v katerih se z interakcijskimi tehnikami
spodbuja kakovostnejša komunikacija, vpliva na
povečanje samozavesti in pozitivne samopodobe,
gradi na vpogledu v lastno funkcioniranje ter
pripomore k večji sociabilnosti, osebnostni rasti,
odpornosti in krepitvi notranje moči.
Tudi v Sevnici so bili udeleženci s programom
izjemno zadovoljni, izkustveni način pridobivanja
znanj in veščin vodenja kariere ocenjujejo kot
primeren in ustrezen svojemu pričakovanju.
Najbolj so jim koristili predlogi za učinkovito
aktivacijo, konkretna priporočila za izboljševanje
prijav, ponudb in življenjepisov ter simulacija
zaposlitvenega pogovora. Poleg načina dela so
izpostavili zadovoljstvo s skupinsko obliko dela,
kjer imajo prostor za izmenjavo izkušenj, krepitev
samozavesti in izpostavitev svojih kompetenc kot
prednosti pri zaposlovanju.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica

Oglasi

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
4. Pohod po poteh Milana Majcna

Zaključni tečaj markacistov
PZS na Lisci

Na Lisci je potekal 14. septembra zaključni tečaj
V času, ko praznuje Krajevna skupnost Šentjanž
markacistov Planinske zveze Slovenije.
svoj krajevni praznik, se spominjamo junaškega
Sodelovalo je 28 pripravnikov za markaciste
boja in upora domačina Milana Majcna in
iz vse Slovenije in štirje inštruktorji PZS, ki so
njegovega prijatelja Jančija Mevžlja.
izpeljali teoretični del v Tončkovem domu na Lisci,
po njem pa so se udeleženci tečaja razdelili v tri
skupine. Prva je odšla v Jurklošter in markirala
planinsko pot do Lisce. Drugi dve skupini sta odšli
z Lisce čez skalce na planinsko pot proti Cirju
urejat zemeljska dela, odvodnjavanje, stopnice
in protierozijsko zaščito. Tako je najbolj strma
planinska pot na Lisco iz Cirja urejena in do
pohodnikov še prijaznejša. Aktivno smo sodelovali
tudi markacisti iz PD Lisca Sevnica.

Pot po poteh Milana Majcna se začne pri
spomeniku obema herojema v središču kraja in
se nadaljuje naravnost proti zaselku Češnjice
do Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Od
tam pelje pot mimo pokopališča, kjer sta junaka
pokopana, po kolovozu do bližnje Birne vasi in skozi
Gomilo do glavne ceste. Tam je treba prečkati
cesto in nadaljevati po asfaltu vse do Koludrja. Od
Knezove domačije vodi pot po travniških stezah do
potoka Hinje in se po kilometru prijetne poti obrne
desno v vas Hinje. Na asfaltni cesti je mejni kamen
iz časov, ko si je okupator razdelil naše ozemlje. V
mehkih vrhovih gričev, ki večinoma tvorijo ta del
poti, se pot zelo hitro pomika in ni naporna. V vasi
Hinje gre levo po makadamski poti do Primštala in
na križišču za kažipotom Kal. Kmalu boste opazili
kažipot Rupa. To je prava smer poti. Razgibani
robovi gozdov, ki se spuščajo do grape in se
tam stikajo s potokom Hinjo in njenim obvodnim
življenjem, so najlepši okvir idilične pokrajine. Od
tam se pot obrne skrajno desno in strmo v hrib
proti Murncam. Kmalu ste na vrhu. Še streljaj
proti Leskovcu in pod krošnjo dreves opazimo
doprsna kipa, delo domačina, kiparja Julijana
Renka. Pred spomenikom se lahko spustite po
asfaltni cesti navzdol proti Šentjanžu, mimo stare
preše na levi, do zidanice Milana Majcna (nečaka
narodnega heroja). Malo pod zidanico nadaljujete
hojo po planinski poti na levo v gozd. Po desetih
minutah hoje navzdol pridete do kmetije Baletovih
na Potoku. Mimo dvorišča se podate do glavne
ceste in že vidite zvonik šentjanške cerkve. Po
glavni asfaltni cesti nadaljujete po pločniku do
Šentjanža in krog je sklenjen.
Letos bo pohod organiziran v soboto, 26. oktobra,
z začetkom ob 9. uri. Lepo povabljeni. Preživite
čudovit jesenski dan v Šentjanžu.

Petra Majcen

Kruh in odojek
iz krušne peči diši.
zraven pa še
mošt se prilagodi.
Ob petkih, sobotah in nedeljah
V zidanici Žnidaršič
Hudo Brezje

Tel: 041 500 968
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Po končani analizi so vsi uspešno opravili zaključni
tečaj ter prejeli značke in potrdila, tako da so
postali samostojni markacisti. V PD Lisca Sevnica
skrbimo za okrog 180 km planinskih poti, pretežno
na območju naše občine, trudili pa se bomo, da
bodo urejene in markirane tudi v prihodnje.

13. svetovni festival
praženega krompirja V
Monoštru na Madžarskem
Letošnjega 13. svetovnega festivala praženega
krompirja, ki potekal 7. septembra v Monoštru
na Madžarskem, se je udeležila tudi ekipa iz
Tržišča, sestavljali pa so jo člani in članice Aktiva
kmečkih žena, Društva vinogradnikov Malkovec in
Turističnega društva Tržišče.

Ljubitelji praženega krompirja in cvička Tržišče
Malkovec smo
pripravili pražen krompir po
posebnem receptu na sveže scvrti svinjski masti,
ki smo ji dodali na drobno narezano čebulo in
domače klobase, za posebno aromo pa smo mu
dodali tudi cviček. Poleg praženega krompirja je
naša stojnica ponujala tudi domače dobrote, kot so
ajdov kruh z orehi, ocvirkova potica in »malkovški
stebriček«, h katerim smo ponudili kozarček vina
z naših goric. Obiskovalci so bili navdušeni nad
pletenico »srček«, ki ga je za to priložnost spekla
predsednica Aktiva kmečkih žena Karlinca Golob.

Janez Zajec,
načelnik markacijskega odseka PD Lisca Sevnica

Irena Lindič, TD Tržišče

Tehnični in naravoslovni dnevi na Sevniškem
Ponudba za šole

OD DREVESA DO STOLA
Za
osnovnošol
ce nudimo
najavljenim
skupinam
možnost
spoznavanja proizvodnje poti od
drevesa do izdelka iz lesa. Ob
tem se obišče najdebelejšo bukev
v Posavju in spozna pomembnost
gozda v našem
prostoru ter
postopke, ki so
pomembni, da
iz surovine
naredimo
uporaben
izdelek.

OD ZRNA DO KRUHA
V Turistični
agenciji
Doživljaj
imamo
pripravljen
zanimiv
ter poučen
program: »Od zrna do kruha«,
ki vam
prikaže
osnovne
faze
pridelave
žita in del
vključno
s pripravo
in peko žemlje.

Dodatne možnosti v isti ceni z zamenjavo točk:
~ ogled in spoznavanje sadjarstva (sadovnjaki, hladilnica)
~ spoznavanje čevljarske obrti pri čevljarskem mojstru.
Cena: 9,50€/os Ta vključuje stalno vodenje, organizacijo programa,
sprejem na različnih fazah predelave, pokušino kruha in napitkov,
spoznavanje tržnice in agencijsko zavarovanje.
Cene so oblikovane za skupine z min. 20 otroki (ali po dogovoru).
O podrobnostih se dogovorimo po 051 680 287 / dozivljaj@kstm.si. / www.dozivljaj.si

Turizem, TZOS
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Akcija uničevanja ambrozije
v Šentjanžu
Tudi letos smo se člani TD in DU Šentjanž potrudili
in uničevali to agresivno tujerodno rastlino.

Opažamo, da je je na tem predelu, kjer jo že vrsto
let uničujemo, veliko manj. Zato bi bilo dobro v
prihodnje organizirati širšo akcijo, na katero bi
povabili vsa društva.

Kulinarična delavnica
»Raj za mesojedce
ob kelihih modre frankinje«
Bogastvo narave v Posavju, ki se zrcali v
vodnatosti, gozdnatosti in sončnosti pokrajine, se
odraža tudi v bogati posavski kulinariki. Kot ostale
slovenske pokrajine, tudi Posavje premore svoje
posebnosti v kulinariki. Posavje se lahko pohvali
kot eno najboljših slovenskih in celo evropskih
območij modre frankinje, zato je posavska modra
frankinja polna in bogatega okusa, vonja, barve
in zdravilnih lastnosti, ki jih vino sploh lahko ima.
Modra frankinja z vsemi svojimi lastnostmi se lahko
skupaj z lokalno pridelano hrano poveže v bogate
kulinarične zgodbe. Polnost modre frankinje
dopolnjuje zlasti mesne jedi, ki se pripravijo iz
lokalne, ekstenzivne in sonaravne živinoreje. V
želji, da zlasti lokalnim gostinskim ponudnikom
odstremo pogled in spodbudimo ideje k receptom,
v katerih sta združena lokalno pridelana hrana
in vino modre frankinje, smo v KŠTM Sevnica
v sodelovanju s KZ Sevnica v ponedeljek, 2.
septembra 2013, na Gradu Sevnica organizirali
kulinarično delavnico »Raj za mesojedce ob kelihih
modre frankinje«.

Turistična predstavitev
naše občine
Septembra smo predstavljali svoje turistične
zanimivosti na več lokacijah po Sloveniji in tudi na
Rujanfestu 2013 na obrobju Zagreba.

Naše tokratne predstavitve so temeljile na
seznanjanju s ponudbo martinovanja, jesenskih
programov, prireditev in ponudbe Grajskega
pobočja Sevnica. Od 19. do 22. septembra smo
sodelovali na hrvaškem prepoznavnem Rujanfestu
2013, na katerem ob pestrem koncertnem
dogajanju predstavljajo kulturno-etnološko in
kulinarično ponudbo združenih območij Hrvaške,
od slavonskega, medžimurskega, zagorskega do
dalmatinskega.

Skupaj s posavskimi občinami smo obiskovalcem
ponudili promocijsko gradivo in nekatera vina.
Zanimanje za našo ponudbo je bilo veliko predvsem
Meso in mesne izdelke zajamčeno lokalne pridelave konec tedna, ko je festival obiskalo največ ljudi.
Kmečke zadruge Sevnica je v oblikovane jedi (od
Veliko ljudi ambrozije sploh ne pozna, čeprav jo hladnih predjedi do sladice) kulinarično pripravila
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
mora vsak lastnik zemljišča po odredbi odstraniti Gostilna Repovž iz Šentjanža. Delavnico je vodil
sam.
in strokovno povezoval priznani vinski publicist
in sommelier 2. stopnje g. Jože Rozman. Ob
Cvetka Jazbec izbranih mesnih jedeh so udeleženci lahko okusili
izbor modrih frankinj, ki so bile ocenjene tudi na
ocenjevanju v okviru 3. festivala modre frankinje
(www.modra-frankinja.com) in so skupaj tvorile
edinstveni kulinarični dvospev.
Trg svobode 10
Kulinarična delavnica je potekala v okviru projekta
8290 Sevnica
»Modra frankinja - žametno vino Posavja«, ki je
sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega
+386(0)7 81 65 462
sklada za razvoj podeželja, osi LEADER.
+386(0)51 680 287

Lahko prenočite ali pa imate izlet
in za to ste še nagrajeni!!!
Sporočite nam kdaj pridete in kuponi z
nagrado vas bodo čakali pri ponudniku.

info: www.dozivljaj.si / 07/81 65 562

www.modra-frankinja.com

Jadran AKCIJA do -20%,
CRIKVENICA
in SELCE
www.mojaobcina.si/sevnica

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

UGODNA
»MARTINOVANJA«
PRI PONUDNIKIH
NA SLIKOVITIH
VINORODNIH
PODROČJIH
SEVNICE
LAHKO PRENOČITE ALI PA IMATE IZLET
IN ZA TO STE ŠE NAGRAJENI!!!
SPOROČITE NAM KDAJ PRIDETE
in KUPONI Z NAGRADO
VAS BODO ČAKALI PRI PONUDNIKU.

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si
oktober 13
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Kultura
3. festival modre frankinje Sevnica 2013

Slikanje povezuje
Dolenjsko in Gorenjsko

KŠTM Sevnica je v soboto, 7. septembra 2013,
na Gradu Sevnica organiziral 3. Festival modre
frankinje.

Edinstveni
enološko-kulinarični
dogodek
s
predstavitvijo in promocijo modrih frankinj ter
vrhunske kulinarike je obiskovalcem ponudil tudi
pester kulturni program.

»V petek, 6. septembra 2013, je Kulturno
društvo tržiških likovnikov povabilo v goste slikarje
iz Dolenjske, natančneje iz Krmelja. Vračamo
jim gostoljubnost, ki so nam jo nudili v poletnih
mesecih v slikarski koloniji. Slike, ki so nastale v
slikarskih kolonijah 2011 , 2012 in 2013, bodo
razstavljene v Galeriji Ferda Majerja v Paviljonu
NOB v Tržiču,« je bilo objavljeno v lokalnem glasilu
Tržičan.

Z veseljem smo se odzvali prijaznemu povabilu.
Popoldne na dan razstave so nam gostitelji pod
V večernih urah je potekala podelitev nagrad in vodstvom turistične vodnice predstavili svoje
priznanj najboljšim pridelovalcem modrih frankinj, mesto Tržič in njegovo bogato zgodovino.
izbranim na ocenjevanju s strani šest-članske
ocenjevalne komisije. Med modrimi frankinjami
redne trgatve so zmagala »Kobal family wines«,
med modrimi frankinjami starejšega letnika
in barrique »Vinska klet Šuklje«, med modrimi

Skozi celotno popoldne so v atriju gradu potekale
predstavitve sodelujočih ponudnikov te vrste
vina, organizirana sta bila vodeni ogled gradu in
strokovno predavanje o lastnostih in posebnosti frankinjami iz kategorije posebnih vin pa »KZ
pridelave modrih frankinj, z glasbo pa je dogajanje Krško«. Absolutni zmagovalec je postala Vinska
klet Šuklje iz Trnovca pri Metliki. Slavnostni
popestril kvartet Mascara.
podelitvi je sledil koncert Nuške Drašček z izvedbo
francoskih šansonov, nato pa še zaključek v
starem mestnem jedru v baru Nula-Nula.

Vir: Občina Sevnica

www.modra-frankinja.com
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Ob 19. uri je bilo na vrsti odprtje razstave.
Razstavili smo 48 slik in skulpturo, v katerih
smo ljubiteljski slikarji Dolenjske, Gorenjske in
Štajerske na likovnih kolonijah pod vodstvom
mentorja Toneta Zgonca poskušali poiskati
lepe motive Krmelja in okolice ter jih prenesti
na papir in platno, kot jih vidimo in doživljamo.
Skrbno pripravljena prireditev z nastopom MePZ
Dvor na Krki pod taktirko zborovodkinje Marjane
Dobovšek, predstavitvijo Knapca, krmeljskega
jamskega škrata, maskote Osnovne šole Krmelj,
in recitacijo Pavčkovih verzov o »moji Dolenjski«
Guste Mirt se je nadaljevala s prestavitvijo dela
likovne dejavnosti v Krmelju od začetkov leta 1976
do zdaj. Gosta večera sta bila župan občine Tržič,
mag. Borut Sajovic, in podžupan občine Sevnica,
Jože Žnidarič. Vodja KD tržiških likovnikov in
organizatorka razstave Frančiška Globočnik
se je pozorno zahvalila navzočim slikarjem. S
predstavitvijo turistične dejavnosti v naši občini
je Zdravko Remar, vodja agencije Doživljaj, povabil
številne ljubitelje umetnosti iz Gorenjske na obisk
in spoznavanje lepot Dolenjske.

Program je zasnoval in povezoval Rado Kostrevc.
Za tem je bilo na vrsti prijetno druženje ob prigrizku
in dolenjski kapljici.

Ana Hočevar

Kultura
Hanibal Salvaro - Hani
v oknu Radogost

Lisca poje 2013

Mnogo lepih misli in zapetih pesmi je bilo mogoče
slišati prvo septembrsko sredo na Gradu Sevnica,
kjer je potekal že 32. večer Radogost – kulturni
dogodek, v katerem s podporo KŠTM Sevnica
sevniški umetnik Rudi Stopar vsako prvo sredo v
mesecu gosti domačega ali tujega umetnika oz.
umetnico.

Foto: Ljubo Motore

Tokratni večer so z zapeto ljudsko in umetno
pesmijo v grajski kapeli polepšali Fantje z Razborja,
z recitacijo lastnih pesmi pa Marija Kalčič, Jože
Žnidarič in Alenka Preskar ob glasbeni spremljavi
na klavinovo Jelke Gregorčič Pintar. V oknu
Radogost si je bilo mogoče ogledati dela slikarja
in keramika Hanibala Salvara Hanija iz Zagreba,
ki zelo rad razstavlja tudi v Sloveniji. Pokrovitelj
kulturnega večera in tvorec glasbeno besednega
recitala 32. Radogosta je bil sevniški podžupan
Jože Žnidarič. »Umetnost je kot ljubezen, nihče je
ne razume in umetnost je življenje,« je dejal dobro
razpoloženi 78-letni Hanibal Salvaro Hani v zbirki
Ogled, kjer je postavil na ogled še dve svoji sliki. S
samosvojo avtorsko intimo in prepoznavno likovno
poetiko, vezano na slikarstvo in predvsem na
keramični medij, je Salvaro dosegel mednarodno
veljavo in si pridobil sloves inovativnega
ustvarjalca.
»Današnji večer je poln duhovnega bogastva. Ta
program je nekaj več kot program. Težko opišem
z besedami,« je še dejal umetnik v »hrvaško
slovenskem esperantu z ljubljanskim naglasom«,
kot se je pošalil Rudi Stopar.

Smilja Radi

V nedeljo, 8. septembra 2013, se je na posavskem
pohodniškem, izletniškem in turističnem biseru,
na Lisci, potekalo tradicionalno vsakoletno
septembrsko planinsko srečanje pod že
uveljavljenim imenom Lisca poje, ki se pred
Tončkovim domom odvija že vse od leta 2002.

Na prireditvi se je predstavilo skoraj dvesto pevk
in pevcev, združenih v dvanajst pevskih zborih
in skupinah, zbrane pa je nagovoril priljubljeni
slovenski pisatelj, dramatik in scenarist Tone
Partljič. Vse nastopajoče skupine so ob zaključku
programa zapele še skupno pesem. Posebej za to
priložnost je bila na ogled postavljena še razstava
fotografij s prekrasnimi planinskimi utrinki
ljubitelja pohodništva in gora ter dolgoletnega
zvestega člana PD Lisca Sevnica Vinka Šeška.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Dr. Julij Nemanič
o lastnostih in posebnostih
pridelave modre frankinje
Na Gradu Sevnica je v soboto, 7. septembra 2013,
potekalo strokovno predavanje, na katerem
je priznani slovenski enolog dr. Julij Nemanič
spregovoril na temo »Lastnosti in posebnosti
pridelave modre frankinje«, kot vina, ki ima
potencial za rosé, kakovostna in vrhunska rdeča
vina. Dr. Nemanič iskal odgovore na vprašanja:
»Ali v praksi dovolj izkoriščamo potencial sorte?
Poznamo razliko v postopkih pri pridelavi vina
modre frankinje za tipiziranje zaščitenih zvrsti ter
kakovostnega in vrhunskega rdečega vina? Ali se
odločamo za trgatev samo na osnovi sladkorne
stopnje, ali upoštevamo tudi razmerje sladkorja
s kislinami ter fenolno zrelost? Ali v praksi dovolj
upoštevamo vlogo maceracije pri pridelavi
različnih slogov vin? Kakšni marketinški pristopi
pri trženju bi bili najprimernejši?«

Vir: PD Lisca Sevnica

Grajska kri
Grajska kri (vino iz grajske
modre frankinje), letnik
2012, sveže stekleničena
& že na pokušino in
naprodaj v grajski vinoteki!
Grajsko kri 2012 lahko
kupite tudi v TA Doživljaj
(www.dozivljaj.si).
Privoščite si edinstven
vinski užitek in/ali darilo za
posebne priložnosti!

Foto: Rok Petančič

Minister za zdravje opozarja:
prekomerno pitje alkohola
škoduje zdravju.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Nemanič ob tem navrgel kopico konkretnih in
praktičnih napotkov, od spremljanja vsebnosti
sladkorja, kislin, taninov, sortnih in skritih
arom v času zorenja, do maceracije, dodajanja
hrane kvasovkam, cepitve bakterij za razkis,
žveplanja, kar vse še vedno ni povsem domače
marsikateremu vinogradniku. Več o vsebini
predavanja na www.modra-frankinja.com.
Predavanje je potekalo v okviru projekta »Modra
frankinja - žametno vino Posavja«, ki je sofinanciran
s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja, osi LEADER.

VPIS V
OTROŠKI
IN
ODRASLI
ABONMA
2013/2014
BO POTEKAL:
od 30.9. - 4.10.2013
stari abonenti
od 7.10. - 11.10.2013
novi abonenti
v pisarni JSKD;
Glavni trg 19,
8290 Sevnica,
med 9. in 11. uro.
Info:
07 81 60 970
041 328 166

www.modra-frankinja.com
KŠTM Sevnica

oi.sevnica@jskd.si
Pridržujemo si pravico
do spremembe programa
zaradi višje sile.

www.grad-sevnica.com
www.ajdovski-gradec.com
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 30.9.
do petka, 11.10.

Vpis v otroški in odrasli abonma 2013/14
od 30.9. - 4.10. 2013 - lanski abonenti
7.10. - 11.10. 2013 - novi abonenti

TA Doživljaj, Papirnica in
knjigarna Lindič

Org. : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Sevnica

torek, 01.10.,
ob 9.00

Prireditev ob deseti obletnici delovanja

Kulturna dvorana Sevnica

Org. : U3

Knjižnica Sevnica

Org. : Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica

Org. : Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org. : Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org. : Knjižnica Sevnica

Parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org. : KŠTM Sevnica

Pred NLB Sevnica

Org. : ZD Sevnica

Hinjce

Org. : DKŠD Svoboda, turistična sekcija

Kino Sevnica

Org. : KŠTM Sevnica

Športni dom Sevnica

Org. : ŠK Milan Majcen

Šmarčna

Org. : KS Boštanj, Župnija Boštanj in
Vaška skupnost Šmarčna

Športni dom Sevnica

Org. : ŠK Milan Majcen

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica, Glavni trg 44

Org. : OZ Rdečega križa Sevnica

Športni dom Sevnica

Org. : ŠK Milan Majcen

Knjižnica Sevnica

Org. : Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org. : U3

Pravljična urica
v Knjižnici Sevnica
Radogost večer
sreda, 2.10.,
Gosta: slikarka Mojca Kovač in kipar Jože Golnar iz Prevalj, Kulturni
od 19.00 do 21.00
program: Trio Triola iz Sevnice
četrtek, 3.10.,
Razstava del
do torka, 5.11.
članov Društva invalidov Sevnica
četrtek, 3.10.,
Potopisno predavanje: GVATEMALA
ob 18.00
predavata Marja Cvetanovski in Luka Kocbek
sreda, 2.10.,
ob 17.00

sobota, 5.10.,
ob 8.00
sobota, 5.10.,
od 7.30 do 12.30
sobota, 5.10.,
ob 15.00
sobota, 5.10.,
ob 19.00
nedelja, 6.10.,
ob 9.00
nedelja, 6.10.,
ob 13.30

Vsakomesečni sejem
Svitov dogodek:
Program Svit je državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb raka na debelem črevesu in danki.
Breško korito
napajanje živine
Kino Sevnica, Pripravnika,
komedija, 119 min
Šah
odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 10/12
Blagoslov nove cerkve na Šmarčni

torek, 8.10.,
ob 9.00

Šah
odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 10/12
Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Šah
odprto prvenstvo veteranov, ciklus 10/12
Bralni krožek
za odrasle - uvodno srečanje
Drago Medved: Slovenski Dunaj
Vpliv Slovencev na Dunaju

sreda, 9.10.,
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica, Glavni trg 44

Org. : OZ Rdečega križa Sevnica

sreda, 9.10.,
ob 17.00

Šah
odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

Org. : ŠK Milan Majcen

petek, 11.10.,
ob 16.00

Angleščina za najmlajše

MC Sevnica

Org. : KŠTM Sevnica

Dile Sevnica,
pri Bazenu Sevnica

Org. : KŠTM Sevnica in Dile

Kino Sevnica

Org. : KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org. : RK Sevnica

Folklorno-vinogradniški večer na Razborju

Dom krajanov Razbor

Org. : Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor

Izpit iz prve pomoči

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica, Glavni trg 44

Org. : OZ Rdečega križa Sevnica

MC Sevnica

Org. : KŠTM Sevnica
in Družinski inštitut Zaupanje

Kulturna dvorana Sevnica

Org. : U3

Izposojevališče Krmelj
(Knjižnica Sevnica)

Org. : Knjižnica Sevnica

Mosconova galerija Gradu
Sevnica

Org. :Občina Sevnica in KŠTM Sevnica v
sodelovanju z Veleposlaništvom Slovaške
republike

nedelja, 6.10.,
ob 9.00
ponedeljek, 7.10.,
ob 15.30
ponedeljek, 7.10.,
ob 17.00
ponedeljek, 7.10.,
ob 18.30

sobota, 12.10.,
ob 10.00
sobota, 12.10.,
ob 17.00
sobota, 12.10.,
ob 19.30
sobota, 12.10.,
ob 20.00
ponedeljek, 14.10.,
ob 15.00

Otroški Živ-Žav,
s čarodejem, glasbo, igrami, ustvarjanjem, športnimi igrami,
nagradnimi igrami, ob tednu otroka
Kino Sevnica, Pošasti iz univerze
SINHRONIZIRANO, animirana komedija, 102 min
Rokomet
člani: RK Sevnica - RK Gorenje Velenje

Začetni brezplačni tečaj
slovenskega jezika za priseljence
torek, 15.10.,
Predavanje: Zvone Šeruga
ob 9.00
Po Afriki
torek, 15.10.,
Pravljična urica
ob 17.00
v Izposojevališču Krmelj (Knjižnica Sevnica)
Odprtje razstave:
Sveta Ciril in Metod, bizantinska misijonarja, apostola Slovanov,
torek, 15.10.,
zavetnika Evrope, Kulturni program: Glasbena šola Sevnica (Razstaod 19.00 do 21.00
va bo na ogled do vključno 10. novembra 2013 v odpiralnem času
gradu (www.grad-sevnica.com)
ponedeljek, 14.10.,
ob 11.30

sreda, 16.10.,
ob 18.00

Predavanje: Navade – temelj zdravja ali bolezni
predava Nara Petrovič

Knjižnica Sevnica

Org. : Knjižnica Sevnica

četrtek, 17.10.,
ob 18.00

Literarni večer z Rudijem Stoparjem
LEPI SEVNIŠKI ROŽI (August Šenoa in Sevnica)

Knjižnica Sevnica

Org. : Knjižnica Sevnica

petek, 18.10.,
ob 18.00

Dobrodelni koncert
izkupiček namenjen nakupu hrane za družine v občini Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org. : Rdeči križ Sevnica

petek, 18.10.,
ob 18.00

Osrednja proslava ob prazniku KS Krmelj

Kulturna dvorana Krmelj

Org. : OŠ Krmelj in KS Krmelj - kulturna
dvorana Krmelj

sobota, 19.10.,
od 10.00 do 16.00

Dan odprtih vrat arheološkega parka Ajdovski gradec
(od 10. 00 zbor na označenem parkirišču nad vasjo Vranje)
10.00 - Animiran ogled za otroke,
14.00 - Voden ogled Ajdovskega gradca s predstavitvijo načina
življenja, izkopanin...

Ajdovski gradec,
Vranje

Org. : KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 19.10.,
ob 10.00

11. Spominski pohod

Parkirišče ob rondoju,
Krmelj 34

Org. : DKŠD Svoboda
(turistična in pohodniška sekcija) in KS Krmelj

sobota, 19.10.,
ob 19.00

Kino Sevnica, Osamljeni jezdec
akcijska pustolovska komedija, 135 min

Kino Sevnica

Org. : KŠTM Sevnica

torek, 22.10.,
ob 9.00

Ekskurzija: Slovenske gorice-Sv.Trojica-Tlačan

Kulturna dvorana Sevnica

Org. : U3

Športna dvorana Sevnica

Org. : RK Sevnica

Kulturna dvorana Krmelj

Org. : Organizator DKŠD Svoboda - likovna
sekcija

sreda, 23.10.,
ob 19.30
četrtek, 24.10.,
ob 18.00

Rokomet
člani: RK Sevnica - RK Trimo Trebnje
Razstava del
9. likovne kolonije Krmelj 2013

petek, 25.10.,
ob 16.00

Prireditev ob prazniku KS Šentjanž

Trg v Šentjanžu ( v primeru
slabega vremena v kulturni Org. : KS Šentjanž
dvorani)

sobota, 26.10.,
ob 9.00

4. Pohod po poteh Milana Majcna

Šentjanž 22

Org. : TD Šentjanž

torek, 29.10.,
ob 9.00

Predavanje: Matej Lunežnik
Ali je življenje starejših lahko srečno

Kulturna dvorana Sevnica

Org. : U3

torek, 29.10.,
ob 19.30

Iztok Mlakar: Jožef Slehrnik Pepi
gledališka predstava za abonma in izven
Kino Sevnica, Smrkci 2
SINHRONIZIRANO, animirana komična pustolovščina, 105 min

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: JSKD Sevnica

Kino Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 31.10.,
ob 17.00

DOBRODELNI KONCERT

��biranje sredstev za pakete pomoèi
za dru�ine iz obèine Sevnice¨

Petek, 18. oktober, ob 18.00

sobota, 5.10., ob 19.00
komedija // 119

Kulturna dvorana Sevnica

FOLKLORNO-VINOGRADNIŠKI VEČER
Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor
12. oktober 2013, ob 20:00
Dom krajanov Razbor
Gosti: Fantje s Preske, Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo
VSTOP PROST

voditelj Bogdan Baroviè
�lade �urerke Tr�i�èe
Rafko Irgoliè
Buèenski ramplaèi
Duo val
Kvartet Jarica
Septet Fortuna
Labirint
�lasbena �ola Sevnica
Vstopnina 12 EUR

sobota, 12.10., ob 17.00
animirana komedija // 102

sobota, 19.10., ob 19.00
akcijska pustolovska komedija // 135

sobota, 26.10., ob 19.00
komedija // 101

četrtek, 31.10., ob 17.00
animirana komična pustolovščina // 105

sobota, 2.11., ob 17.00

animirana komična pustolovščina // 105
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Mladina, šolski zvonec
Teden otroka 2013
v MC Sevnica, 7.–13. oktober

Varne točke tudi v Sevnici

Letošnja tema Tedna otroka 2013 je Kako je
biti otrok v današnji družbi? Ta naj bi spodbujal
otroke k temu, da povedo, o čem razmišljajo, kaj
doživljajo, čutijo, občutijo krivico ali zadovoljstvo,
veselje, in odrasle, da razmislijo, prisluhnejo, kaj
več storijo za otroke zdaj, v današnji družbi.
Tudi v MC Sevnica bomo v organizaciji KŠTM
Sevnica veliko govorili o samem tednu otroka in
izvedli kar precej dogodkov, ki bodo spodbudili
k razmišljanju. Oblikovali bomo sporočila,
namenjena odraslim, otroci in mladostniki pa jih
bodo lepili na oglasno desko. Vsak dan bomo v
MC Sevnica od 16.00 dalje spodbujali sproščeno
druženje in ustvarjalnost, zabavo in izražanje na
različne načine (ročne ustvarjalne spretnosti,
glasba, družabne igre ...) ter popestrili prosti čas
z nagradnimi igrami.

Unicef pred začetkom novega šolskega leta spet
opozarja na svoje Varne točke, kamor se otroci
lahko zatečejo po pomoč, če se znajdejo v stiski.
Zdaj jih je vseh že 459, imamo jih v 26 krajih po
Sloveniji. Samo v Ljubljani jih je 120, vzpostavljajo
pa se tudi v Sevnici. Občina Sevnica je pristopila
k Unicefovemu projektu kot partner v projektu,
lokalni koordinator projekta za občino Sevnica pa
je KŠTM Sevnica.

Nagradno žrebanje
udeležencev predstavitve
varne točke v Sevnici
V soboto, 14. septembra, smo se z varnimi
točkami predstavili tudi na Srednjeveški tržnici
in organizirali nagradno žrebanje. Sodeloval je
vsakdo, ki je na listek opisal okoliščino, v kateri bi
se počutil najbolj ogroženega oz. bi obiskal varno
točko.
Izmed vseh sodelujočih smo izžrebali:
LENARTA BERŠNAKA,
Ob gozdu 27,
8290 SEVNICA,
ki bo prejel brezplačno vstopnico za obisk Kina
Sevnica.

Znak za varno točko,
kamor se lahko otrok zateče po pomoč.

V petek, 11. oktobra, bomo ob 17.00, pripravili
filmski večer s koruzno pokovko za najmlajše in
ob 20.00 filmski večer za mladostnike. V soboto,
12.10.2013, pa se nam boste od 10.00 ure dalje
lahko pridružili v Baru Dile, pri Bazenu Sevnica,
kjer bomo imeli Otroški živ-žav s čarodejem,
glasbo, igrami, ustvarjanjem, športnimi igrami,
nagradnimi igrami.
Ves teden bo v MC Sevnica potekala tudi
dobrodelna akcija Otroci pomagamo živalim.
Zbirali bomo predvsem hrano, vitamine, odeje in
drugo za male živali. Vse pa podarili Zavodu Zadnje
upanje.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! Več
podrobnosti o samem programu v tednu otroka
na spletni strani www.kstm.si.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Na novi lokaciji:

TRG SVOBODE 10

Varne točke bodo predvsem na poti v šolo in iz nje,
kjer se otroci pogosto srečajo z medvrstniškim
nasiljem, zato jih je na teh poteh res veliko.
Vzroki, zakaj otroci poiščejo pomoč v Varnih
točkah, so različni. Če izgubijo ključe ali pa
najdejo izgubljenega psa in ga pripeljejo, tam pa
z zaposlenimi natisnejo letake in jih obesijo po
soseski, gre pa tudi za precej težje primere. V
Varne točke se namreč zatečejo tudi otroci, ki
so žrtve spolnega nasilja, jih starši zanemarjajo,
kje pozabijo ali pa se je njihova družina znašla v
stiski. V preteklem šolskem letu nas je obiskalo
54 otrok, ki so se znašli v resnejših težavah in je
bilo potrebno posredovanje policije ali strokovnih
služb.
Kje so Varne točke?
Varne točke so vzpostavljene v zelo različnih
prostorih, od lekarn, cvetličarn in frizerskih
salonov do knjižnic, trgovin pa tudi slaščičarn. To
otroku omogoča, da poišče pomoč anonimno. In
če otroci vedo, da te točke obstajajo, se počutijo
bolj varni.
Zaposleni v prostorih Varnih točk so usposobljeni
tako, da se odzovejo mirno, otroka poskušajo
umiriti in izvedeti, kaj je narobe, ter presoditi,
koga kdaj poklicati. Zato si v Unicefu prizadevajo
za Varno točko izbrati prostor, ki je odprt ves dan.

Iskreno čestitamo!

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Srečanja mamic z dojenčki
V Mladinskem centru Sevnica se je septembra
spet začela srečevati skupina mamic z dojenčki,
druženja pa so namenjena mamicam na
porodniškem dopustu, ki si želijo medsebojnega
druženja, podpore in izmenjave izkušenj. Srečanja
potekajo v sproščenem vzdušju, skupino spremlja
zakonska in družinska terapevtka. Mamice se
srečujejo ob četrtkih, od 10. do 12. ure v prostorih
MC Sevnica, Trg svobode 10.

nad NLB)

SEVNICA (

ladE!
amo m
Podpir
JE!
RAZVIJAMO IDE

Odpiralni èas MC Sevnica:
pon - pet: 13.00 - 19.00
sob: 15.00 - 19.00

zaprto: nedelje in prazniki

USTVARJAMO!
POVE

O

JAM

DBU

SPO

ZUJEM

O

IVNO
MISLIMO POZIT
SE ZAB

DEJAVNOST:

- KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
- BREZPLAČEN DOSTOP DO INTERNETA
- NAJEM PROSTORA za praznovanja, predavanja…

AVAMO
Upravlja:

- INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
- USTVARJALNICE ZA OTROKE
- PRODUKTIVNE DEJAVNOSTI
- SKUPINA ZA MLADOSTNIKE
- DRUŽABNE IGRE IN TURNIRJI
- IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
- KLUBSKA DEJAVNOST
- GLASBENI VEČERI
- UČNA POMOČ
- GALERIJE
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Za prijave in več informacij smo na voljo na
Letake o tem, kje bodo Varne točke, bomo telefonski številki 031 899 674 (Mojca Pompe)
oz. e-pošti: druzinski.center.sevnica@gmail.com.
učencem razdeli na šolah.
Prijazno vabljene in dobrodošle!
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica,
Vir: Družinski center Sevnica
koordinatorka Varnih točk v Sevnici

Sofinancira:
REPUBLIKA SLOVENIJA
URAD ZA MLADINO

www.kstm.si

www.facebook.com/mladinski.sevnica

Mladina, šolski zvonec
Lutke GLG Sevnica
so se vrnile z Lošinja

Sevniška kolonija
na Debelem rtiču

Stara šola in kreativno delo

Septembra so lutke Grajskega lutkovnega
gledališča Sevnica končale svoj delovni dopust na
morju in se vrnile v svoje prostore na sevniškem
gradu, kjer bodo spet razveseljevale in izobraževale
naše otroke in mladino.

Na OZRK Sevnica smo se tudi letos odločili za
pripravo poletne kolonije na Debelem rtiču.
Med otroki iz celotne občine so se v tem tednu
spletla prava prijateljstva in simpatije. Vodenje
kolonije je po zelo uspešni lanski spet prevzela
Erika Anzelc Intihar, mentorji so bili Katja Mlakar,
Metka Gabrijel, Barbara Nemec, Nina Radi, Hari
Muratovič in Lovro Rozman Ravnikar. Vroč teden
so preživeli ob morju in izkoristili vse ugodnosti
Zdravilišča Debeli rtič. Hotelski bazen, bazeni
na plaži z morsko vodo, imeli so nočno kopanje,
obiskal jih je ribič Pepe, imeli so srčkov ples,
vozili so se s kanuji, pripravili plesno-glasbeno
prireditev Rtič ima talent in turnir v namiznem
tenisu. Vse te dejavnosti so popestrile in izpolnile
dan do zadnje sekunde. Starše so vsak dan
obveščali o dejavnostih in objavljali fotografije
na spletni strani http://obcina-sevnica.si/rk/.

Avgusta smo se kljub vročini in dopustom v Stari
šoli organizirali in izdelali nekaj sto mošnjičkov iz
že uporabljenega blaga (zavese, prti, pregrinjala),
polnjenih s sivko, ki nam jo je podarila Zelena
Sevnica. Mošnjičkom smo dodali listek z različnimi
lepimi mislimi in jih prodajali v Mozirju na sejmu
cvetja. Septembra pa je bilo konec počitka in
tudi vročine. Zavihali smo rokave in za vas začeli
pripravljati jesensko kolekcijo, ki je že v naših
prodajalnah v Sevnici in Krškem. Pripravljamo pa
tudi nove delavnice. Že septembra je potekala
v prostorih Inkubatorja v Sevnici delavnica
izdelovanja ogrlic iz papirja.

Julija in avgusta smo občasno nastopale na
Lošinju in Cresu ter otroke navduševale z lutkovno
predstavo Grdi raček, z njo pa smo se udeležile
tudi poletnega gledališkega festivala Teatar na
pjaceti v mestu Cres, kjer redno nastopamo že
več let.
Da je bila lahko cena za starše ugodna, je plačilo
stroškov prevoza prevzela sevniška občina. Otroci
so zdaj že v šoli, po njihovih odzivih pa se še vedno z
veseljem spominjajo doživetij s kolonije.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

Znanje za zaposlovanje
Znanje za zaposlovanje – poslovne urice
V počitniškem naselju Bučanje na Lošinju so naše
lutke kar dvakrat popeljale male dopustnike in
njihove starše v čarobno deželo lutk. Na obeh
predstavah so bili vsi sedeži zasedeni, pa tudi
večina »stojišč«. Odlično igro lutkaric Marjane
Štojs, Jasne Pinoza in Snježane Pungerčič so
gledalci nagradili z dolgimi aplavzi.
Andersenovega Grdega račka smo zaigrali tudi v
družinskem hotelu Vespera v Čikatu.
Gostovanje smo sklenili v matičnem avtokampu
Lopari pri Nerezinah.
Po vseh končanih predstavah so si otroci lahko
ogledali še zakulisje in se od blizu spoznali z lutkami.
Navdušenju sploh ni bilo konca, ko je v predstavi
začel padati sneg, ki je skoraj zametel otroke v
prvih vrstah, čeprav je bila zunanja temperatura
skoraj 40 stopinj Celzija.

Naše lutke so opravljale tudi ambasadorsko
vlogo občine Sevnica in Posavja, saj smo med
gledalce razdelili veliko propagandnega gradiva s
pestro turistično, gostinsko, športno in kulturno
ponudbo, skupaj z našim kulturnim biserom
– sevniškim gradom, seveda pa tudi s ponudbo
celotne posavske regije.
Lutke vas lepo pozdravljajo in vas vabijo tudi na
naše prireditve, predstave, delavnice in oglede
našega lepega gradu, kjer domujemo in vas
pričakujemo.

Bernard Pungerčič, GLG Sevnica

Poslovne urice so namenjene ljudem z idejo, ki
iščejo priložnost njene uresničitve ter se zavedajo, Recikliranje – ločevanje odpadkov in ponovna
uporaba materialov iz odpadkov – je potrebnejše
da bo bodo večino akcije prevzemali sami.
kot kdaj prej. V razmislek naj bodo besede
direktorja Svetovnega sklada za zaščito narave
(WWF), ki so bile zapisane v zadnjem poročilu:
»Živimo, kot da nam je na razpolago še en planet.
Izkoriščamo 50 odstotkov več virov, kot jih lahko
Zemlja trajno proizvede. Če se do leta 2030 to ne
bo spremenilo, za preživetje ne bosta dovolj niti
dva dodatna planeta.« Žal za zdaj nimamo še niti
enega planeta, na katerega bi se lahko preselili.

Če se v vaših mislih pojavlja ideja, ki bi jo radi
uresničili, če se bi radi o tem pogovarjali in to misel
nekako oblikovali, da bi postala realna, dosegljiva,
pa ne najdete tovrstnih sogovorcev, vam so
namenjene brezplačne POSLOVNE URICE.
Do sedaj smo gostili že čez deset sogovorcev in
obeta se skorajšen začetek delovanja projekta
iz julijskih Poslovnih uric. Kako se bo ta projekt
razvijal naprej, je odvisno predvsem od nosilcev
idejne zasnove, od njihove zavzetosti in akcij;
vsekakor pa je usklajen z našim delovanjem in bi
lahko imel v okviru Socialnega inkubatorja Posavja
precej opore.
Resnično drži, da vsak svojo priliko ima in držimo
pesti za njihov uspešen izid.
INFO:
poslovne urice so vsako prvo sredo v mesecu
(koledar www.knof.si), za pogovor priporočamo
najavo zdravka@insert.si ali 041*640*328

Vir: KNOF, so. p

www.knof.si

Lahko pa združimo moči in rešimo planet Zemljo.
Prvi korak k recikliranju sta seveda ločevanje
odpadkov v vsakem domu in njihovo odlaganje na
za to predvidene otoke. Recikliranje pa je precej
več kot le skrb za odpadke – lahko je kreativno
delo, pri katerem postane z malo truda tudi
najbolj vsakdanja stvar naše umetniško delo, in to
reciklirano. Odločitev je vaša. Vsak mesec vam
zato podamo kakšen uporaben nasvet, kako stvari
spet uporabiti.

Nataša Gjuričič, Stara šola, Zavod KNOF, so. p.
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Šolski zvonec
Prvi šolski dan
V ponedeljek, 2. septembra, se je začelo novo
šolsko leto. Čeprav je bil deževen in zaspan dan, je
bilo v šoli živahno in veselo.

Prvi šolski dan
Navijaško vzdušje v Stožicah
na OŠ Sava Kladnika Sevnica V petek, 6. septembra, smo se učenci, ki
obiskujemo izbirne predmete iz športa, odpravili v
Ljubljano v Stožice. Tam smo si ogledali nogometno
tekmo med Slovenijo in Albanijo.

Prvi šolski dan prvošolčkov

Poletje se je začelo prevešati v jesen. Jutranje
meglice so začele naznanjati, da je poletnih
počitnic nepreklicno konec. Med šolarji pa so tudi
taki, ki se šole zelo veselijo. To so naši prvošolci,
ki so komaj čakali, da prestopijo šolski prag. V
ponedeljek je v športni dvorani sevniške šole
vrvela množica neučakanih šolarjev. Prvošolce so
prvi dan pospremili starši. S torbicami na rami so
Ob 8. uri smo se zbrali v športni dvorani. Na s pričakovanjem zrli v učiteljice, da jih pokličejo.
začetku nas je nagovorila ravnateljica Mirjana
Jelančič, nato pa še župan Srečko Ocvirk. Za
njima so nastopile gimnastičarke in zaplesale ples
z veliko akrobacij. Po nastopu je pomočnik Aleš
Tuhtar poklical naše najmlajše prvošolčke, nato pa
še najstarejše, devetošolce. Vsak devetošolec je
prvošolčku izročil odsevno rutico in ga pospremil
po gredi. Nato je sledilo srečanje vseh preostalih
učencev z razredničarko in tutorskim razredom.
Kmalu za tem smo vsi učenci odšli v matične
učilnice in tam dobili nov urnik ter se seznanili z
novostmi na šoli. Ob 12.20 se je pouk končal in
odšli smo domov.
Upam, da bo tudi to šolsko leto uspešno in
zabavno.
Ponosni so bili, ko so iz rok devetošolcev dobili
rumeno rutico. Učiteljici sta jih popeljali do klopi,
naravnost pred ravnateljico. Ta jih je prijazno
pozdravila in se z vsakim posebej rokovala. V šolski
avli pa jih je čakalo veliko presenečenje. Medtem
ko so prvošolci uživali v zanimivih trikih spretnega
čarodeja, so se starši poučili, kako poskrbeti, da
bo njihov otrok varen v prometu. Po čarodejevi
predstavi so učiteljice učence popeljale v njihove
učilnice. Kot se za tako slavnosten dan spodobi,
je bila slavnostna tudi malica. Posladkali so se s
sadno torto, kot se za zdravo šolo spodobi. Polni
novih vtisov so ob pol dvanajstih stekli staršem v
Tinkara Jene, 7. b objem. Tako se je končal prvi šolski dan, ki jim bo
OŠ Sava Kladnika Sevnica verjetno še dolgo ostal v spominu.

Mladinski center Sevnica
Trg svobode 10, (nad NLB)

lahko najamete za razna
srečanja,
predavanja,
praznovanja …

Aktiv 1. razreda

September je tu
Še ni dolgo tega, ko smo se učenci in učitelji junija
poslovili in si zaželeli lepe počitnice. Poletje je
prehitro minilo, saj smo res uživali. Nekateri smo
počitnice preživeli pri babicah in dedkih, drugi
smo se odpravili v toplice, tretji na morje. Prav
vsi pa smo med počitnicami dolgo spali in uživali
v prostih dneh. Proti koncu avgusta smo počasi
že začeli misliti na šolo in pouk. S starši smo kupili
zvezke, barvice in nove šolske copate (saj smo
čez poletje tudi zrasli) in se 2. septembra polni
pričakovanja odpravili v šolo. Tam so nas pričakali
nasmejani učitelji in ravnatelj, nas lepo sprejeli in
po kratki prireditvi pospremili v naše razrede. Dan
smo preživeli z razredniki in sošolci, ki smo jih že
pošteno pogrešali.

Cenik je objavljen
na spletni strani:

Vse informacije: 07/81 61 076, Mojca Švigelj

16

oktober 13

Po končani tekmi smo poiskali avtobus in se
odpravili v Sevnico. Domov smo prišli zelo pozno,
vendar menim, da prav nikomur izmed nas ni
bilo žal, da smo šli. Vsi smo zelo ponosni na naše
slovenske nogometaše, ki so se odlično izkazali.

Eva Tihole in Ana Revinšek, 9. b
OŠ Sava Kladnika Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica

BREZPLAČNI TEČAJ
SLOVENSKEGA JEZIKA
ZA PRISELJENCE
Namen teèaja je
tujcem olaj�ati vkljuèevanje
v vse sfere �ivljenja.

MC SEVNICA

www.kstm.si
V času jesenskih počitnic,
od 28. do 30. oktobra ,
bo MC Sevnica odprt
10.00-15.00,
soboto, 2.11., 15.00-19.00

Vsi navdušeni smo se ob petih popoldne zbrali
pred šolo. Pot do Ljubljane je hitro minila in že
smo bili v glavnem mestu. Pred dvorano Stožice
smo si okrasili obraze s slovenskimi zastavami
in se opremili s številnimi pripomočki. Razdelili
smo si vstopnice, poiskali svojo številko sedeža
na tribunah in se udobno namestili. Vsi veseli
in nasmejani smo začeli navijati za slovensko
reprezentanco. Bili smo zelo srečni, slovenski
nogometaši so namreč zmagali z rezultatom 1:0.
Večina izmed nas si je prvič v življenju ogledala
tekmo v živo, občutki so bili res nepopisni.

prvo srečanje:
ponedeljek, 14.10.,
od 11.30 do 13.00
Veselimo se novega šolskega leta, prijetnih
dogodivščin, novega znanja in uspehov.

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica

Organizator:
Dru�inski in�titut Zaupanje in ���M �evnica
Info in prijave:
Mojca �vigelj, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

Grajska skrinja
Zgodba o odpisu dolga
s kačami in domovanje
»coprance« Macojke
V dolini Sevnični je nekoč živela ženska, ki so
jo vsi klicali »copranca« oz. čarovnica, ampak
vprašanje je, zakaj. Tam gor na pobočju Slakovcu
je s svojim možem živela ženica, ki so jo le redko
videli domačini. Preživljala naj bi se s domačimi
pridelki, v službo pa ni hodil nihče. Bili so revni,
zato so vedno iskali način, kako kaj zaslužiti.
Nekega dne so predstavniki oblasti z občine prišli
do njih in jih opozorili, da morajo plačati davek,
drugače jim bodo vzeli hišo ali jih kako drugače
kaznovali. Ženica jim je povedala, da nima niti za
hrano, kar pa jih ni zanimalo. Dali so ji teden dni
časa, da pride poravnati dolg, in odšli. Nekaj časa
je premišljevala, kaj naj naredi, in se domislila.

Zgodba o kradljivki mleka
Zgodba prihaja iz majhne vasice s imenom
Podgorica. Gorjupova gospa je bila ena
najstarejših prebivalk tega območja, zato je dobro
poznala vse ljudi, delo in zgodovino območja. Nihče
si ni mislil, da pa bi lahko imela čarovniško ozadje.
Vse se je dogajalo v hiši v kateri je stanovala. Tako,
kot skoraj vsako leto je zopet območju zavladala
suša. Kmetje so manj kosili in tudi živina je manj
jedla. Najbolj se je to poznala na mleku, saj so ga
namolzli dosti manj, če sploh kaj. Zopet je bilo
vse skupaj postalo vprašljivo, ker so vsi godrnjali,
samo Gorjupova gospa nikoli. Nekega dne je čisto
po naključju soseda Rezika prišla mimo, malo
pozdraviti in poklepetati. Šokirana je bila, ko je
videla kako Gorjupova gospa molze vrvi iz njih
pa teče mleko. Ozrla se je proti strehi in videla
kako so bile vrvi razpeljale po strani strehe v
notranjost. Zavpila je: »Ti si kriva, da nimamo
mleka copranca«. Gospa se je tako prestrašila,
da je prevrnila vedro z mlekom in zbežala v hišo.
Že naslednji dan ni bilo več sledu o vrveh in vas je
imela več mleka.

Zgodba o čarobnem maslu

Naslednje jutro se je odpravila le nekaj metrov
od hiše in začela žvižgati. Ne boste verjeli, ampak
kar naenkrat so k njej začele prihajati kače.
Vse je lepo pobrala v predpasnik in se odpravila
proti občini. Ko je prispela, je hotela govoriti z
uradnikom, odgovornim za davek. Napotili so jo
v njegovo pisarno. Preden je karkoli rekla, se je
uradnik zasmejal in jo vprašal: »Ste prišli plačat
davek?« Macojka ni imela več volje utemeljevati,
da denarja nima, ampak je spustila na tla vse kače
iz predpasnika. Uradnik je bil v hipu na svoji pisalni
mizi in je začel kričati: »Umaknite te hudiče, prosim
vas. Vse vam bomo odpisali, samo pospravite
te kače.« Macojka mu je verjela, zažvižgala je in
pospravile kače nazaj v predpasnik ter se odpravila
domov. Tako se je rešila svojega dolga.

Zgodba o prvih uporih
proti čarovnicam
Domačinka, ki je zaupala zgodbo, se namreč dobro
spominja navodil, ki jih je njej dal moški z imenom
Kurbar: »Če se želiš znebiti coprance, moraš na
križpotju zakuriti slamo ali dračje in na vile nabosti
krastačo ter jo tam zažgati. Kmalu za tem se bo
prikazala copranca ali coprnik in te ogovarjal.
Zapomni si, da nikoli ne smeš odgovoriti, saj le tako
bo vse skupaj delovalo. Če boš vse naredila prav
boš čez nekaj dni na obrazu prav coprance videla
izpuščaje podobne krastam in tako boš vedla, kdo
je v resnici«. Sama je tudi stvar preizkusila, ko je
žagala krastačo na križpotju v Podgorici in zgodilo
se je točno to kar je moški rekel. Mica, ki so jo vsi
imeli za copranco jo je prišla ogovoriti, kasneje je
nato dobila izpuščaje in glede na svojo zavidljivo
visoko starost čez nekaj dni umrla. Seveda je to
lahko primer prvih uporov proti čarovnicam s
žganjem krastač ali pa le naključje.

V vasici Cirje, ki se nahaja na vznožju Lisce je nekoč
živela stara gospa. Vsem se je zdela malo čudna,
ampak včasih se s tem niso toliko ukvarjali. Vsi
so le vedeli, da je ne glede na otežujoče dejavnike
(pomanjkanje sena za živino, suša, …) vedno
imela dosti masla. Nikomur ni bilo jasno kako ga
je ona lahko imela, ko so vsi v vasi niso imeli. Tako
se je ena od domačink odločila, da stvar preveri.
Večkrat je zahajala »špejat« oz. gledat skozi okno,
če bi le opazila kaj nenavadnega. Končno je prišel
dan, ko se je ženica spravila delati maslo. V veliko
prsteno skledo, narečno imenovano »latuco« je
najprej dala malo masla in ga pričela gnesti. Bolj
kot je gnetla bolj je raslo. Ko ga je nagnetla za
celo skledo je prenehala in ga spravila na hladno.
Domačinka ni mogla verjeti svojim očem a se tudi
ni mogla upreti, da nebi tudi ona imeli nekaj tega
masla. Tako se je po tem, ko se je lastnica odpravila
po delu, smuknila v hišo in izmaknila delček masla,
ga zavila v predpasnik ter jo popihala domov. Doma
je storila isto, kot je videla. Košček masla je dala
v latuco in pričela z gnetenjem. Maslo je pričelo
rasti in rasti. Med tem, ko je gnetla pa je začelo
ropotati, ampak to ne malo. Slišalo se je kot, da
nekdo trka enkrat na eno okno enkrat na drugo,
potem na vrata. Glasnost se je vse bolj stopnjevala
do stopnje, ko se je ženica toliko prestrašila, da je
vzela skledo z maslom, odprla vrata in jo vrgla ven
na pot. Ob tem pa je izrekla tudi naslednje besede:
»Če hočeš imeti to maslo ga pa imej ti copranca
hudičeva«. S tem je bilo trkanja konec prav tako
pa tudi zgodbe.

Čas hiti
Prekrasen dan kipeče življenje preveva,
zarja se vse naokrog ponuja in v rdeči opravi
dehti;
lepota življenja pod soncem prehitro mineva,
ker čas beži, se mu mudi, hiti.
Ko dnevu roko noč podaja, ko prva zvezda se
prižigala,
prelepa ptica v pesmi oznaniti želi;
življenje, sad ljubezni, brezvestna roka v gnezdu
je končala;
veselje, sreča več se ne povrne, ker čas beži, se
mu mudi, hiti.
Po licu sivem solza žalosti polzi,
življenje, radost in ljubezen za vedno so minili;
se v bolečini mož od žene poslovi, ker čas beži, se
mu mudi, hiti.
V mraku, v cerkvi navček žalostno zvoni, ječi;
oznanja znano vsem resnico, da dan prehitro je
končan,
življenja reki vedno se mudi, ker čas beži, hiti.

Martin Naraglav

Jezikovni kotiček:
Trije, štirje ljudje – pet ljudi
Samostalnik človek nam pri sklanjanju v ednini ne
dela težav, saj je brez posebnosti: Človek hoče
biti sam svoj gospodar. Ne poznam tega človeka.
Človek človeku volk. Človeka izdaja njegova
govorica. V človeku je obilo skrivnosti. S človekom
je treba potrpeti.

Dvojinske oblike: Dva človeka gresta po cesti. Niti
dveh ljudi nisem srečal. Dvema človekoma povej
novico. Spoštuj dva človeka: očeta in mater. Že
pri dveh ljudeh se misli ločijo. Bodi prijatelj vsaj z
dvema človekoma. – V drugem in petem sklonu
sta se ustalili množinski obliki (dveh ljudi (ne dveh
Tudi zgodba o čarovnici Anici prihaja iz majhne človekov), pri dveh ljudeh (ne: pri dveh človekih)).
vasice Podgorice. Copranca Anica, kot so jo klicali
domačini je bila povsem druge vrste čarovnica. Množinske oblike so naglašene na zadnjem zlogu:
Ni bila hudobna, ampak prijazna. Imela je majhno ljudje´, ljudi´, ljude´m, ljudi´, pri ljude´h, z ljudmi´. Za
kmetijo na kateri je imela nekaj živine drugače pa marsikoga nastanejo težave »pri štetju ljudi«: V
je vrtnarila in nabirala domača zelišča. Pozdraviti krogu so stali trije ali štirje ljudje, v krogu sem videl
je znala ječmenčke na očeh in prenašala ture iz stati tri ali štiri ljudi, govoril sem s tremi ali štirimi
enega dela telesa na drugi del ter jih tudi zdravila. ljudmi. Posebnost je, da ima števnik v prvem
V tistem času so le redki znali zdraviti kožne sklonu obliko trije ali štirje, ker stoji poleg moškega
izpuščaje, zato so se je ljudje včasih kar bali. samostalnika (enako: trije ali štirje možje, trije ali
Vendar ona se ni dala in še naprej delila svojo štirje otroci, trije ali štirje dijaki itn.).
dobroto z ljudem. Domačine je zdravila s zelišči,
ki jih je nabrala in prav za vsako roži je vedela Spol štetega samostalnika pa ne vpliva na števnik
zdravilne učinke. Še danes so v Podgorici ostanki pet in nadaljnje: pet (deset, sto, tisoč) ljudi, mož,
nekdaj spoštovane kmetije, kjer je prebivala dijakinj, pisem itn.
čarovnica oz. zdravilka Anica.

Zgodba o prijazni čarovnici

Po pripovedovanju zapisal Amadej Kozole

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Povzeto po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc
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Kopalna sezona na Bazenu
Sevnica za leto 2013
Kopalna sezona je za nami in lahko rečemo, da je
bila uspešna. Naloga popolnoma nove ekipe na
bazenu ni bila lahka, a se je v njej dobro znašla. V
82 dneh, kolikor časa je bil bazen odprt, kopalnih
dni pa je bilo polovico manj, se je zvrstilo več
kot 16.000 obiskovalcev, kar je povprečno 198
kopalcev na dan. Večina jih je bila zadovoljna,
želje nekaterih pa bomo poskusili upoštevati v
prihodnjih letih oz. so spodbuda za pripravo novih
programov. Najnižja mogoča cena za celodnevno
kopanje, sezonske, popoldanske in družinske
vstopnice, jutranje in večerno plavanje, številne
aktivnosti, animacije in igre v vodi, brezplačna
uporaba omaric, senčnikov in ležalnikov, pa tudi
športnih pripomočkov, ter odprt bazen ob osmi uri
zjutraj so poskušali privabiti tudi tiste, ki si večjih in
dražjih bazenov ne morejo privoščiti. Prišli so tudi
obiskovalci iz bližnjih občin, Trebnjega, Mokronoga,
Zagorja, Hrastnika, Krškega.

18. tradicionalni turnir
nogometnih veteranov
naše občine
Zadnjega avgusta je bil na travnatem igrišču v
Dolini na Logu 18. tradicionalni turnir nogometnih
veteranov naše občine. V prijetnem sobotnem
popoldnevu in večeru so se pomerile ekipe
Blance, Boštanja, Bučke, Jelovca, Loga, Sevnice,
Studenca in Šentjanža. Poleg želje do tekmovanja
je v ta turnir tradicionalno vpeta tudi velika ideja po
srečevanju in ohranjanju prijateljskih medsebojnih
odnosov. S tem namenom so bila postavljena tudi
stroga pravila igre, ki so prilagojena veteranskemu
poteku tekmovanja, da bi preprečili grobo igro.

Šest zmag za AK Sevnica
v Kostanjevici
V nedeljo, 15. septembra, je potekal v Kostanjevici
28. Kostanjeviški tek, udeležili pa so se ga tudi
sevniški atleti in osvoji šest prvih mest. Najbolj se
je izkazala Karin Gošek, ki je zmagala absolutno pri
ženskah na 9 km dolgi progi. Zmagali so še Maj
Popelar, Urška Krašovec, Enej Jagodič, Ajda in
Živa Slapšak.

1. Ajda Slapšak

V letošnji sezoni je naš zavod v sodelovanju z
zunanjim partnerjem pripravil plavalni tečaj za
otroke in tudi nekoliko starejše občane. Spet se
lahko pohvalimo tudi s čisto bazensko vodo. Dobili
smo veliko pohval, nekateri se s čim tudi niso
strinjali, toda misel na to, da smo storili vse, kar je
bilo v naši moči za to, da bi se kopalci kar najbolje
počutili, nam vliva moč tudi takrat, ko morda
kdo zaradi nerazumevanja okoliščin vidi stvari
drugače. Dve neurji sta v nekaj minutah spraznili
bazen in poškodovali senčnike, zaradi birokracije
pa jih ni bilo mogoče zamenjati takoj. Rdeč trak,
nameščen okoli malega bazena, je bil nameščen,
ker se je tako odločil vodja bazena, saj tega zaradi
okvare ni bilo mogoče popraviti isti dan. Vse
neljube dogodke smo poskušali čim hitreje in čim
bolj učinkovito odpraviti in tako se bomo trudili
tudi v prihodnje. Vsem obiskovalcem bazena se
zahvaljujemo za obisk in vso podporo, predloge in
pobude, ki nam jih dajete, in vas vabimo k obisku
tudi prihodnje leto. Pohvaliti pa je treba tudi
upravitelja gostišča Dile, ki je solidno poskrbel
za potrebe gostinskega dela in v sodelovanju
z različnimi društvi v občini Sevnica ter KŠTM
Sevnica pripravljal družabne večere konec tedna,
tako da bazen tudi v večernih urah ni sameval.

Vir: KŠTM Sevnica

Hujšajmo skupaj
Vabimo vas, da se vkljuèite v našo skupino.
Za vsakega posameznika bo pri individualni vadbi
izdelan program, prilagojen njegovim sposobnostim.
Primerno za vse.
Pri vadbi boste nosili Polar trakove, ki bodo zaradi varne
vadbe spremljali delo vašega srca (srèni utrip). Vadili bomo
3 x tedensko (rezerviran termin samo za nas) po dve uri in
se držali jedilnika, pili veliko tekoèine, spremljali napredek
(izguba kilogramov in centimetrov), se družili, drug drugega
spodbujali, kurili kalorije in se imeli lepo.
½
Enostavno in uèinkovito!
Število vadeèih je omejeno, zaradi doloèenega števila
kardio naprav in trenažerjev.

zaèetek v OKTOBRU

Fitnes studio (Športni dom Sevnica - pri bazenu).
Informacije: Estera, 041 548 011 ali 07 81 40 790
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Odigranih je bilo 14 tekem brez večjih prekrškov.
Tretje mesto je zasedla ekipa Bučke, ki bo
gostiteljica prihodnje leto, drugo mesto je pripadlo
Šentjanžu in zmagovalno ekipi Loga. Poleg pokalov
za zmagovalne ekipe so bila podeljena priznanja za
najstarejšega igralca (Alojz Mlakar), najboljšega
vratarja (Kristijan Hajnšek) in najboljšega igralca
(Boštjan Guček).
Za prijetno vzdušje so poskrbeli člani KŠD Log, saj
so ponudili raznovrstno pijačo in odlično hrano.

Branko Knez

Sevniški malonogometaši
na uspešni poti

Rezultati:
Članice – absolutno
9 km
1. Karin Gošek		
00
Deklice 12–14 let		
1000 m
1. Urška Krašovec
00
Deklice 2004–05
500 m
1. Ajda Slapšak		
05
Deklice 2006–07
500 m
1. Živa Slapšak		
06
6. Laura Jazbec		
06
Fantje 12–14 let 1000 m
1. Maj Popelar		
99
Fantje 2004–05
500 m
1. Enej Jagodič 		
04
Fantje 2008 in mlajši
250 m
2. Enej Jazbec		
08
3. Luka Jazbec		
08

5:15
3:45
1:35
1:44
2:10
3:23
1:31
1:07
1:07

Eno od športnih društev, ki uspešno delujejo v
Rafael Povhe
sevniški občini, je tudi Klub malega nogometa
(KMN) Sevnica. Igralci so po intenzivnih pripravah
pod vodstvom trenerja Mitje Jonteza že začeli
novo sezono, prav tako je v zagotovitev čim
boljših razmer za delovanje kluba usmerjeno delo
uprave. Konec avgusta je bila redna skupščina
KMN s predstavitvijo poslovne in finančne podobe
delovanja KMN v pretekli sezoni. Po potrditvi Pri Športnem domu Sevnica je konec avgusta
poročila so bile na vrsti volitve organov kluba. potekal tretji Mednarodni turnir Vulco–Sava avto
v organizaciji podjetja Sava avto Sevnica. To je
bil sicer zadnji turnir v košarki pred začetkom
EuroBasketa 2013, projekt pa je podprla tudi
Košarkarska zveza Slovenije. Na turnirju so
se pomerile selekcije mlajših kadetov U15 iz
košarkarskih klubov Dražena Petroviča Šibenik,
Cibona Zagreb, Krka Novo mesto in Union Olimpija
Ljubljana. Zmagala je zagrebška Cibona. Turnirja
se je udeležil ambasador EuroBasketa Peter
Vilfan, manjkal ni niti Lipko – uradna maskota
Novi (stari) predsednik je postal Marko Lisec, evropskega prvenstva. Otvoritve turnirja se je
oblikovani pa so bili tudi izvršni in nadzorni odbor udeležil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.
ter disciplinska komisija. Sevniški malonogometni
klub s člansko ekipo po uspešni lanski sezoni spet
tekmuje v prvi slovenski ligi futsal. Poleg članske
ekipe pod okriljem kluba delujeta še ekipi U 21 in
U 18. Trener Mitja Jontez birad s člansko ekipo
dosegel čim višja mesta v ligaškem tekmovanju
in Pokalu Olimja. Mladinska selekcija bo branila
državni naslov. Skupščine se je udeležil tudi župan
Srečko Ocvirk in ob tej priložnosti čestital KMN
za dosežene rezultate in pohvalil organizacijsko
sestavo kluba, v zahvalo za dobro sodelovanje
Zbrane košarkarske ekipe je nagovoril tudi
pa je od predsednika KMN Sevnica prejel prvo
organizator dogodka Milan Jamšek.
klubsko kartico.

Mednarodni košarkarski
turnir v Sevnici

Vir: KMN Sevnica

Vir: Občina Sevnica

Šport in rekreacija
22. Skok na Lisco

Rokomet

Kolesarsko društvo Sevnica je 1. septembra
organiziralo 22. gorsko kolesarsko dirko Skok na
Lisco. Da so se v društvu zaradi vremenskih razmer
odločili dirko namesto na zadnjo avgustovsko
nedeljo, kot je vsakoletna tradicija, izvesti teden
kasneje, se je izkazalo za dobro odločitev. Na eno
težjih slovenskih gorskih kolesarskih preizkušenj
se je podala množica kar 123 kolesarjev. Skok na
Lisco se je pričel pri Športnem domu Sevnica z
9-kilometrsko ogrevalno zaprto vožnjo do Brega.

Sevnica po 2. krogu s polnim izkupičkom Uspešen začetek rokometne sezone

Pri odcepu za Okroglice se je po letečem startu
pričelo merjenje na 9,3-kilometrski tekmovalni
trasi. Ciljno črto je prvi prečkal Uroš Pinter
(Bikerepublic) s časom 30.52,1, drugi je bil Matic
Bošnjak (Bikerepublic) 30.52,9, tretji pa lanski
zmagovalec Gorazd Šajn (KK Postojna) 30.59,9.
Med kolesarkami – bilo jih je osem – je zmagala
članica domačega društva Andreja Klemenčič
42.45,6, druga je bila Vida Ceglar (Bicikel.com)
43.21,9, tretja pa Martina Škarja (KK Dolenjska
Balanca) 48.56,9. Tekmovanju je sledila podelitev
medalj najboljšim v starostnih kategorijah pred
Tončkovim domom, kjer je vsak udeleženec prejel
spominsko medaljo, okusen golaž in praktično
nagrado. Podeljene so bile tudi posebne nagrade.
Najhitrejši Sevničan in hkrati najhitrejši Posavec je
bil Luka Šeško (KD Sevnica) 33.34,15, najhitrejša
Sevničanka in Posavka pa Andreja Klemenčič.
Najstarejši udeleženec, prisoten na vseh 22
»skokih«, je bil Đuro Kovač (KD Papež Podgorje),
najstarejša Irena Berčon iz Trbovelj, najmlajši pa
David Resnik (KD Sevnica).

Vir: Občina Sevnica

19. Evropsko ARG prvenstvo
Kudowa Zdrój-Poljska, 09.-14.09.2013
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin ter so razporejeni v več kategorij.
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni
razdalji od 4 do 10 km. Zmagovalec je tekmovalec,
kateri v najkrajšem času odkrije določeno število
oddajnikov, odvisno od kategorije.
Slovensko reprezentanco je zastopal tudi član
radiokluba Amater iz Sevnice:

Kategorija M21 ( fantje od 21-40 let ) :
Kunšek Danilo – Sevnica… 19. mesto
EKIPNO … 6. mesto SLOVENIJA

Za ARG Posavje: Jani Kuselj

Rokomet

V sevniški športni dvorani je potekala tekma
2. kroga 1. lige NLB Leasing med ekipama RK
Sevnica in RK SVIŠ Ivančna Gorica. Sevničani so
dosegli novo zmago in so po dveh krogih na 4.
mestu prvenstvene lestvice.
Obe ekipi sta začeli tekmo kar nervozni, a so
Sevničani kmalu prevzeli pobudo in povedli za
dva zadetka 4:2. Gostitelji so bili v prednosti ves
polčas, v 29. minuti pa so z dvema zaporednima
zadetkoma povedli 14:10. Sledilo je še nekaj
uspešnih hitrih akcij na obeh straneh in polčas se
je končal z rezultatom 16:12. Pri gostiteljih so bili v
napadu razigrani Dražetič, Djurdjevič in Gorenjak,
v vratih pa uspešen Božič, ki je ubranil sedem
strelov, od tega dve sedemmetrovki. Domačini so
težko reševali podaje na črto proti robustnemu
Kalabiču, ki je dosegel tri zadetke in prislužil nekaj
sedemmetrovk svoji ekipi.

Drugi polčas so gostitelji začeli bolj odločno in z
delnim izidom 5:0 v 36. minuti povedli za osem
21:13. Vse je kazalo na lahko zmago gostiteljev,
a se gosti niso predali. Razigrala sta se Simon
Stopar in Sašek, z delnim izidom 2:7 pa so gostje
zmanjšali prednost na samo tri zadetke 23:20.
Domačini so se spet zbrali in z obrambami Božiča
ter s po dvema zadetkoma Dražetiča in Pernovška
v 49. minuti spet vodili za šest 28:22. Gostujoči
trener je v minuti odmora spodbudil svoje igralce,
da so ti štirikrat zapored zadeli in rezultat znižali
na dve razliki 28:26. Z zadetki Ošlovnika so
gostitelji vzdrževali razliko do 59. minute, ko je
Stopar znižal na 31:30. V zadnji minuti je najprej
svoj edini zadetek na tekmi dosegel Grušovnik,
Potokar pa v zadnjih sekundah s sedemmetrovke
postavil končni izid 32:31.
Najboljši strelci pri gostiteljih so bili Dražetič 10
(4), Ošlovnik 6 in Djurdjevič 4, pri gostih pa Stopar
Simon 7 in Kalabič 6. Domači vratar Božič je zbral
13 obramb, gostujoča vratarja pa skupaj 7.
Izključitve: Sevnica 14 minut, SVIŠ 4 minute.
Sedemmetrovke: Sevnica 4/4, SVIŠ 7/9.
Sevničani v naslednjem krogu gostujejo v
Mariboru, SVIŠ pa doma gosti Izolo.

Vir: Rokometni Klub Sevnica

TEDEN OTROKA
7 – 13. oktober
Tema letošnjega tedna:
Kako je biti otrok v današnji družbi?
Pridi v Mladinski center Sevnica in
sodeluj v kreiranju idej,
kaj bi bilo lahko bolje, kaj je dobro in
kaj ti kot otroku, mladostniku sploh ni
všeč…
MC- odprt vsak dan od 15 – 19 .ure.
Dobrodošel!

Rokometaši Sevnice so se v prvem krogu 1. lige
NLB Leasing v sosedskem derbiju pomerili z
ekipo Krškega in novo prvoligaško sezono začeli
uspešno.
KRŠKO-SEVNICA 27:30 (14:15)
Krško, Športna dvorana, gledalcev: 250, sodnika:
Rižner in Teršek.
Krško: Polutnik, Žitnik, Vovk, Jazbec 1, Dular,
Ban 2, Kodrič 1, Sobotič, Kučič 7, Sikošek Pelko,
Miklavčič 4, Majerle 6, Čanžar 4, Koprivc 1, Zoran
1, Omerzel.
Sevnica: Bratanovič, Božič, Flajs 1, Dražetič 9 (3),
Gorenjak 6, Brečko, Đurđević 5, Ošlovnik 2, Ciglar,
Gjerek 3, Kuhar, Kozole, Brilej 4, Pernovšek,
Fižoleto, Bezgovšek.
Sedemmetrovke: Krško 2 (1), Sevnica 3 (3).
Izključitve: Krško 6 minut, Sevnica 12 minut.

Posavski derbi je bil zelo izenačen. Sevničani so
najprej lovili minimalni zaostanek, pozneje pa si
niso znali pridobiti izdatnejše prednosti. Igrali so
v nekakšnem krču, zavedajoč se pomembnosti
tekme in priložnosti, da bi po veliko letih zmagali
v Krškem. Domačini so jih ves čas ogrožali in se
niso predali. V končnici je bilo več preudarnosti in
svežine na strani izbrancev trenerja Iztoka Godca.
Ti so si proti koncu tekme priigrali štiri gole
prednosti (25:29) in to zadržali do zadnjega zvoka
sirene. Prvo ime dvoboja je bil Alen Dražetič, ki
je za prvi sevniški par točk prispeval devet golov,
izkazala sta se tudi Jure Gorenjak s šestimi goli in
vratar Božič s štirinajstimi obrambami. Za Krčane
je Matej Kučič dosegel sedem, Tilen Majerle pa
šest zadetkov.

Vir: Rokometni klub Sevnica

ARG jesensko državno kv
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin in so razporejeni v več kategorij.
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več
skritih oddajnikov (lisic) ki so razporejeni v skupni
razdalji od 4 do 10 km. Zmagovalec je tekmovalec,
kateri v najkrajšem času odkrije določeno število
oddajnikov, odvisno od kategorije.

PIONIRJI : 4. mesto Jan Vrtačnik, 10. mesto Nik
Kladnik, 11. mesto Rok Vrtačnik
JUNIORJI : 1. mesto Luka Stegne
SENIORJI : 3. mesto Danilo Kunšek
RADIOKLUBI : 2. mesto radioklub Amater Sevnica

Za ARG Posavje: Jani Kuselj
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19

Utrip življenja
Program Svit

Jesen

Svitov dogodek s predstavitvijo modela
debelega črevesa - 5.10. 2013
zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb

Razmišljam o tistem znanem citatu iz Malega
princa: »Če hočeš videti, moraš gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno.«
Te misli me prevzamejo skoraj vsako jesen in tako
namesto posedanja in brskanja po spletu najdem
čas za gledanje. Še vedno se čudim pisanim
barvam cvetov in zadnjim sončnim žarkom, ko
obarvajo liste javorov. Kako prijetni so jesenski
dnevi, se zaveš šele, če gledaš s srcem. Koliko
truda in idej je bilo potrebnih, da pred koncem leta
lahko pobereš sadove.
Kljub hladnemu in deževnemu vremenu, ki ga
prinaša, kljub čedalje krajšim dnevom in jutranji
megli je jesen čudovit in bogat čas.

Zdravstveno-vzgojni center Sevnica in Inštitut
za varovanje zdravja RS organizirata v okviru
nacionalnega programa za preprečevanje raka na
debelem črevesja »Svit« Svitov dogodek, ki se bo
odvijal v soboto, 05.10.2013, pred NLB Sevnica
med 7.30 - 12.30.
Program Svit je državni program zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb raka na
debelem črevesu in danki.
Najbolj nas je strah stvari, ki so neznane. Šele
ko jih temeljito spoznamo, se lahko odgovorno
odločimo, kako bomo v prihodnje ravnali. Tudi s
sodelovanjem v Programu Svit je tako.
Na omenjenem dogodku se boste imeli priložnost
sprehoditi skozi napihljiv model debelega črevesa
skupaj s strokovnjaki, ki Vas bodo opozorili na
bolezenske spremembe na sluznici črevesa in
Vam jih bodo v samem modelu tudi pokazali.
Vljudno vabljeni!

Zdravstveno-vzgojni center Sevnica,
Zdravstveni dom Sevnica

Nasvet: Prezimovanje rastlin

Recepti
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Sestavine za 4 osebe
1 jedilna žlica masla ali 2 jedilni žlici olja
1 čebula, 1 strok česna
10 dag jušne zelenjave (korenček, zelena,por)
60 dag zrelih paradižnikov
3/4 l vode ali bistre zelenjavne juhe
1/8 l sladke smetane, šopek bazilikinih listov
sol, poper( po želji kanček tabaska)
Za okrasitev
Kruhove kocke, opečene v oljčnem olju s česnom

Hruškova pita

Milena Mastnak
Čas priprave: 50- 60 minut
Sestavine za tortni model ali model za pito (26 cm)

v TEDNU OTROKA 7.-13.10 v MC SEVNICA

Milena Mastnak

Čas priprave: 25-30 minut

Čebulo in česen nasekljamo. Jušno zelenjavo
očistimo in grobo nastrgamo ali narežemo na
tanke rezine. Sveže zrele paradižnike po želji
blanširamo.
Segrejemo maščobo, dodamo čebulo, česen
in jušno zelenjavo in vse skupaj prepražimo.
Dodamo paradižnik, zalijemo z vodo oziroma
bistro zelenjavno juho in kuhamo še 20-25 minut.
Juho s paličnim mešalnikom drobno zmeljemo in
začinimo.
Sladko smetano penasto stepemo in jo z opranimi
in drobno nasekljanimi bazilikinimi listi dodamo
Ker tako razmišljajo mnogi med nami, smo se juhi. Juho postrežemo s kruhovimi kockami, ki
odločili začeti jesenski krog delavnic in svoje smo jih opekli v oljčnem olju s česnom.
znanje in izkušnje prenesti na druge ljudi. Vzdušje
na delavnicah je zelo prijetno in glede na velik
odziv udeležencev imajo naše vrtnarske delavnice
lepo prihodnost. Naučili smo se že, kako pravilno
pripraviti in shraniti semena za naslednjo sezono,
delali smo potaknjence, izdelovali jesenske
aranžmaje. Dela pa bo veliko tudi naprej.
Naše delavnice potekajo vsak torek ob 17. uri v
prostorih KNOF, Prvomajska 15 (pri bazenu), v
Sevnici.
Postavite si knjigo Mali princ na vidno mesto in
večkrat preberite kakšen odlomek.
Naučite se gledati s srcem in videli boste bistvo.

Okna in balkone nam je skozi leto krasilo balkonsko
cvetje. Nekatere od teh rastlin so enoletne in se
je njihovo življenje z jesenjo končalo, druge pa so
trajne in jih je mogoče hraniti do prihodnje sezone.

Najpogosteje prezimljamo pelargonije, fuksije,
nagelne in druge, izberemo pa le zdrave in močne
rastline. Pred mrazom porežemo vse nadzemne
dele na višino desetih centimetrov, odstranimo
liste in obrežemo korenine. Rastline zložimo v
zaboje s substratom in rahlo zalijemo. Zalivanje
čez zimo je minimalno.
Poganki, ki bodo čez zimo zrasli, se uporabijo
za spomladanske potaknjence. Pomembno
je, da prenesemo rastline na svetel prostor
dovolj zgodaj (februarja). Takrat jih presadimo in
začnemo dognojevati.

Kremna paradižnikova juha
z bazilikino peno

21 dag moke
14 dag masla
7 dag sladkorja, 1 jajce
3/4 kg zrelih hrušk (ali: jabolka, marelice, slive)
sok polovice limone
7 dag sladkorja
1 lonček Creme fraîche
zavitek vanilijevega sladkorja
limonina lupinica
2 jajci, sol
Zamesimo krhko testo, ga okroglo razvaljamo in
z njim oblečemo model. Krog iz testa naj bo malo
večji od dna modela, da ga bo dovolj tudi za rob.
Pečico ogrejemo na 200°C. Skledo iz krhkega
testa pečemo približno 10 minut, da postane
svetlo rjava.
Hruške olupimo,prepolovimo in jim odstranimo
peščišče. Vsako polovico narežemo na 4 dele,
hruškove krhlje poklapamo z limoninim sokom in
jih razporedimo po krhkem testu.
Creme fraîche, jajca, sladkor, vanilijev sladkor in
nastrgano limonino lupinico zmešamo in z zmesjo
prelijemo hruške. Sladico pečemo na srednji
rešetki približno 30 minut.

www.mojaobcina.si/sevnica

Namesto hrušk lahko uporabite tudi jabolka,
marelice ali slive.

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

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

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

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

Ni statusa? Ni panike!
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SKENIRAJ STRAN Z
APLIKACIJO LAYAR

Najbolj kReaTiVeN

pakeT za Mlade

Slika je simbolna.
dodatno opremo.
rja in bogato
z najnižjo porabo dena

ČaS za GaS… zaVaRuj Se in prejmi:
obVezNa opReMa: dopolnilno zdravstveno zavarovanje Vzajemna zdravje
z najnižjo premijo v Sloveniji
dodaTNa opReMa: Majica »Respect« / bon za 15 euR za vsa zavarovanja
Vzajemne (z izjemo dopolnilnega zavarovanja) / ekSTRa ugodnosti za mlade
na www.kolektiva.si/respect* / Sodelovanje v nagradnem natečaju »Sfuraj
idejo za nov avto Škoda Citigo« / brezplačna včlanitev v Vzajemna klub / in
ostale TopŠiT ugodnosti
*ekSTRa ugodnosti za mlade veljajo v času akcije Vzajemna Mladi oz. do 31.12.2013. ponudba na www.kolektiva.si/respect se lahko v času akcije
spreminja. paket Vzajemna Mladi lahko sklenete do 31.12.2013.
Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Oglas_Mladi_220x152_(18-09-2013).indd 1

NaGRadNi NaTeČaj

2X Škoda Citigo
NOVA POSLOVALNICA V SEVNICI
Trg svobode 12 (v prostorih ZZZS)
tel.: 051 357 913
PE NOVO MESTO
Trdinova 4, tel.: 07/ 393 53 60
ZASTOPSTVO KRŠKO
Bohoričeva 9, tel.: 07/488 05 80
POSLOVALNICA BREŽICE
Črnelčeva 3A, tel.: 07/496 39 80

080 20 60

www.m-vzajemna.si
Ni statusa? Ni paNike!
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Razvedrilo
VICOTEKA
Nesreča
Policija: »Gospod, vaša žena je imela
prometno nesrečo, prosim pridite, da boste
identificirali truplo.«
Mož: »Trenutno sem zaseden, posnemite
sliko in jo dajte na Facebook, če je ona, bom
kliknil na Všeč mi je!«

Kalorija
Ne vem, če že veste, ugotovili so, kdo ali kaj
je kalorija.
Res še ne vejo, ali je insekt ali je mrčes,
bakterija ali mogoče celo virus, ampak ta
pujsa ti zleze v omaro in skrči vse obleke.

Oglas za resno zvezo
Iščem dekle z avtomobilom za resno
zvezo. Ponudbi obvezno priložiti fotografijo
avtomobila.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Danes doživljaš to, kar si ustvaril včeraj. Danes
ustvarjaš to, kar boš doživel jutri. Torej: Ravnaj
danes dobro. Govori dobro. Misli dobro. In tvoje
življenje bo jutri drugačno. »
(Sai Baba)

Uganka za brihtne glavce
Gledam nekoga na fotografiji.
Koga vidim, če nimam bratov in
sester in je oče moškega na sliki sin
mojega očeta?
Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JANET JACKSON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Franc Hriberšek, Pot na zajčjo goro 15, 8290 Sevnica
2. nagrada: Rosita Božičnik, Mali Kamen 64, 8281 Senovo
3. nagrada: Maja kozinc, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica
4. nagrada: Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12/b, 8297 Šentjanž

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: srebrna prstan , ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. oktobra 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Četrtemu otroku je ime Jaka.
Iz prvega stavka vidimo, da je Jaka mamin sin,
torej je njen četrti otrok.
Izžrebanec:
Matjaž Perc, Gabrijele 31, 8296 Krmelj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja opisna tabla na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Most se nahaja na reki Mirni v Jelovcu.

Izžrebanec:
Simon Vintar, N.H.M. 25, 8290 Sevnica

Oglasi

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Stre��e kriti�e

AKCIJE
od

5,46 € / m
barvni

2

do 26,5 %
popusta

že od
8,06 € / m2
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
s�e��l��i� �le���i���
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359,00

