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Intervju
Domen Marn – glasbenik
Kdo ima pomembno vlogo pri vašem uspešnem glasbenem delovanju?
Najprej sta to mama Vlasta in očet Niko, ki sta kmalu zaznala moj talent in
željo ter me spodbujala moralno, finančno in tehnično. Pomembni so tudi
moji sorodniki in seveda moji profesorji v glasbenih šolah. Zdaj, ko sam
stopam na pot profesionalnega glasbenika oziroma profesorja klarineta,
spoznavam, da sem imel izjemno srečo, ker so me v Krškem obkrožali
prof. Drago Gradišek, prof. Elizabeta Križanič, prof. Robi Pirc in drugi. V
moj celovit razvoj so vložili precej več kot le »svojo službo«. Tudi del sebe,
svoje profesionalnosti, požrtvovalnosti in ostajajo tudi moji zvesti prijatelji.
Popolnoma enak odnos sva imela nato v Celju s prof. Hladnikom. Osnovno
in srednje glasbeno šolanje v Sloveniji mi je dalo trden strokovni in moralni
temelj pred odhodom v tujino. In to mojo odločitev so podprli prav vsi.
Kaj vas kot mladega človeka, polnega idej in energije, v prostem času sprosti
in vam umiri duha?
V prostem času grem rad na kakšen koncert, poslušam raznovrstno
glasbo, predvsem tisto, s katero se prej ves dan nisem zbrano ukvarjal. Rad
pogledam kakšen dober film ali športno tekmo, grem na sprehod v naravo,
najraje ob kakšno jezero ali reko z dekletom.
Kakšne možnosti imajo po vašem mnenju mladi za svoj razvoj v naši občini?
Mladim bi želel povedati, da je treba za prihodnost glasbe, pa tudi kulture na
splošno, stopiti skupaj, se včasih malo »pomujati«, kaj predlagati in iz tega
kaj narediti. Iz izkušenj v tujini lahko povem, da se tam zelo trudijo približati
mlademu občinstvu. V Zürichu organizirajo v Tonhalle-Orkestru vsako leto
koncert klasične glasbe za mlade, ki se začne šele ob 22. uri in se nadaljuje z
zabavo z didžejem pozno v jutro. Tako jih privabijo tudi na naslednje koncerte.
Ni treba organizirati koncertov najbolj znanih skupin, saj imamo v domačem
okolju veliko zelo sposobnih in usposabljenih umetnikov. Je pa treba nekako
stopiti iz slovenskih stereotipov in uporabiti domišljijo.
Kaj je za mlade še pomembno?
Hm ... naj se ničesar ne bojijo, predvsem ne sprememb v življenju. Treba jih
je namreč vzeti kot izziv. Tudi glede izbire šolanja je treba delati pogumne
korake, pogledati v svet in domov prinašati sveže ideje in rušiti pregrade
preteklosti. Želim si več podpore kulturi, predvsem glasbi, saj se boste
Dom Domna Marna je na Dolnjem Brezovem, študira pa v Švici. Po poklicu verjetno strinjali, da je glasba »eliksir« življenja. Če ne verjamete, zapojte,
in duši je glasbenik. Ukvarja se predvsem s klasično glasbo, igra klarinet, pojdite na koncert ali si zavrtite najljubšo pesem. In dan bo zagotovo lepši.
včasih pa tudi z bolj zabavno, domačo ali džezovsko glasbo. Takrat igra tudi
kakšen klarinetu soroden inštrument. Zdaj je študent na Visoki šoli za glasbo Domen, hvala ti za vse povedano in še veliko uspehov na tvoji poti.
v Zürichu in se v sklopu študija izpopolnjuje v züriški operi in Simfoničnem
Pogovarjala se je Alenka Kozorog.
orkestru v Luzernu.
Kaj vam pomeni glasba?
Z glasbo se ukvarjam že od mladih nog in mi je v veliko veselje.
Glasbeno sem se začel izobraževati že zelo zgodaj, glasba
mi zapolni dan in je moj smisel življenja. Tudi ko počnem
kaj popolnoma drugega, na primer pripravljam prtljago ali
kuham kosilo, poslušam glasbo. Tudi takrat raziskujem in si
delam zaznamke, če me kaj zmoti, slišim kaj zanimivega, kak
uporaben detajl, ali pa pesem shranim in jo pozneje obdelam.
Glasba je tudi moja družba. Živim in družim se z glasbeniki
s podobnim pogledom nanjo. Skratka, mojega dne ni brez
glasbe.
Kako je potekala vaša glasbena pot?
Začel sem v Glasbeni šoli v Krškem, kamor sta me starša pri
petih letih peljala na avdicijo, komisija pa je bila navdušena
nad mojim talentom in ritmično zaznavo. Vpisali so me v
pripravnico in prvo leto sem igral blokflavto. Nato sem se
odločil za učenje klarineta pri prof. Robertu Pircu, ki je izvrsten
pedagog in odličen klarinetist. V srce mi je položil veliko
pomembnih glasbenoizvajalskih prvin in življenjskih izkušenj.
Naučil me je vztrajnosti, tehnik igranja in mi omogočil dodatno
izobraževanje. Podprl je prav vsako mojo željo, teh pa sem
imel že v osnovni glasbeni šoli veliko. Pozneje sem obiskoval
umetniški oddelek I. gimnazije v Celju pri prof. Juriju Hladniku,
klarinetistu v Orkestru Radio Televizije Slovenije. Pri njem sem
si znanje dodatno izpopolnil in se iz njegovih izkušenj veliko
naučil. Ves čas sem sodeloval s svojim matičnim pihalnim in
simfoničnim orkestrom v Krškem ter orkestri na Glasbeni
šoli v Celju. Zelo aktivno sem se udejstvoval tudi pri nastopih
Pihalnega orkestra Slovenskih železnic. Z vsemi navedenimi
orkestri sem v tesnem stiku. Kadar mi študijske obveznosti
dopuščajo, jim pridem z veseljem pomagat »na špil«.
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Uvodnik
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Kako dobro poznamo drug drugega,
soseda, prijatelja, svojca? Živimo z njimi,
se srečujemo in družimo, se spodbujamo
in si pomagamo. Mislimo, da poznamo vse
njihove vrline, napake, prednosti, slabosti.
Velikokrat pa se zgodi, da smo pri tem
presenečeni. Neki trenutek ali ob kakšnem
dogodku, ko oseba, za katero smo mislili, da
se bo odzvala na način, ki smo ga bili od nje
navajeni, to naredi popolnoma drugače. In
potem se sprašujemo, ali nas je zavedla ali
se je pretvarjala ali pa je nismo znali oceniti.
Mogoče se je oseba toliko spremenila, da
je postala drugačna, mi pa tega v njenem
razvoju nismo opazili.

N e p re z r i t e
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Sprašujem se, ali človek res pri neki
starosti, takrat, ko rečemo, da odraste,
postane izoblikovana oseba ali pa se ljudje
spreminjamo ves čas. Na nas vplivajo družina,
geni, okolje, vrtec in šola, prijatelji. Kot se čez
čas spreminjajo ti, se tudi mi. Od vsepovsod
zajemamo, pa tudi dajemo. Količina in načini
so različni. Vsem skupaj pa ostaja eno. Brez
ljubezni, naklonjenosti, pomoči in prijateljstva
smo nesrečni. Bogatijo nas radosti, lepi
trenutki, bližina ljudi, pomoč. Nesreča, zavist,
pohlep in ljubosumje nas delajo nesrečne, če
o tem govorimo ali skrivamo globoko v sebi in
nikoli ne izrečemo.

Mojca Pernovšek

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

Spoštovane občanke
in občani občine Sevnica.
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na
osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Sevnica,
ki bo v petek, 8. novembra 2013, ob 17. uri
v Športnem domu Sevnica.
Na slovesnosti bodo podeljena
priznanja Občine Sevnica za leto 2013.
Program bodo sooblikovali:
KD Godba Sevnica
Mešani pevski zbor Zvon
Mladi folklorniki Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor
Mažorete Društva TRG Sevnica
Prijazno vabljeni tudi na vse prireditve
v sklopu prazničnega meseca,
ki so navedene v koledarju prireditev.

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 decembra 2013, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 11. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Uspe�no smo zaklju�ili projekt
»Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov«,
ki je zajemal izgradnjo novih 21 kilometrov vodovodov in
6 vodohranov na levem bregu Save.

Najve�ji projekt leta bomo namenu predali
v sklopu prireditev ob ob�inskem prazniku.

Prilo�nostna slovesnost bo
v soboto, 9. novembra 2013, ob 16. uri,
v vasi Pokojnik nad Zabukovjem.

KRAJEVNA SKUPNOST
ZABUKOVJE

vabi na praznovanje krajevnega praznika.

Slovesnost bo
v soboto, 9. novembra 2013,
ob 17.30 (po otvoritvi v Pokojniku),
v dvorani Ve�namenskega doma Zabukovje.
Podeljena bodo priznanja Krajevne skupnosti Zabukovje,
slovesnosti bo sledilo dru�abno sre�anje.

Vljudno vabljeni.
november 13
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Občinske strani
24. redna seja
občinskega sveta

Voščilo župana
Čar praznika še bolj zažari, kadar imamo razlogov za
praznovanje veliko. Ob občinskem prazniku, ki mu v
občini Sevnica s številnimi prireditvami in dogodki
posvečamo celoten mesec november, imamo razlogov
za veselje in zadovoljstvo tudi letos obilo.
Z ureditvami za višjo kakovost bivanja in delovanja smo
izpopolnili in nadgradili marsikatero področje, od
komunalne in cestne infrastrukture, celovite oskrbe
z vodo, prostorskega načrtovanja, telekomunikacij,
vzgoje in izobraževanja, do kulture in širšega
družbenega življenja. Uspešno izvedeni projekti in
investicije prinašajo višjo kakovost bivanja in delovanja
v domačem okolju, hkrati pa dokazujejo dobro
sodelovanje občinskega sveta, krajevnih skupnosti,
javnih zavodov, podjetij, društev, drugih organizacij in
posameznikov z županom in občinsko upravo.

Občinski svet Občine Sevnica se je 22. oktobra
sestal na 24. redni seji. Osrednji del seje je bil
namenjen obravnavi predloga proračuna Občine
Sevnica za leto 2014. Predlog proračuna je bil
sestavljen v politično in predvsem gospodarsko
zelo nestabilnem času, saj na državni ravni ostajajo
nedogovorjena nekatera ključna vprašanja glede
prihajajočega proračunskega leta. Na občinski
proračun imajo namreč lahko velik fiskalni
učinek nekateri temeljni dokumenti, ki še niso
sprejeti: državni proračun z zakonom o njegovem
izvrševanju, sprememba zakona o financiranju
občin, zakon o nepremičninskem davku in drugi.
Ne glede na dane razmere Občina Sevnica po
terminskem planu sledi postopkom sprejemanja
proračuna, saj je to osnova za pričetek aktivnosti
v povezavi z vsemi pripravljenimi projekti in
nalogami.
Občinska
uprava
je
pripravila
bilančno
uravnotežen proračun, ki tako na prihodkovni
kot odhodkovni strani znaša 18 milijonov evrov.
Proračun je planiran na podlagi analize potreb
in obvladovanja stroškov ter je ob predpostavki
stabilnega sistemskega financiranja s strani
države realno izvršljiv. Med načrtovanimi
investicijami je poudarek na izvajanju energetskih
sanacij in ureditev šolskih objektov, nadaljevanju
ureditev komunalne in cestne infrastrukture ter
drugih javnih površin. Občina Sevnica bo v enakem
obsegu kot doslej zagotovila sredstva za stabilno
poslovanje krajevnih skupnosti, javnih zavodov
in društev. Svetniki so podali nekaj predlogov za
umestitev v proračun, ki jih bo občinska uprava
v okviru zmožnosti upoštevala pri pripravi odloka
o proračunu. Ta bo obravnavan na naslednji seji
občinskega sveta.

Čeprav nas na evropskem, državnem in posledično
lokalnem nivoju že predolgo spremljajo velikim
investicijam nenaklonjene gospodarske in finančne
razmere, s preudarnostjo delamo korake naprej.
Zahtevna ekonomsko-gospodarska situacija v državi
vpliva tudi na pripravo občinskega proračuna; realne
zmožnosti moramo zato preučiti z vso skrbnostjo. Ne
glede na zahtevnost situacije iščemo in usklajujemo
optimalne rešitve za ohranitev sorazmernega razvoja,
pri katerem smo bili kot občina doslej uspešni.
Pregled leta, ki smo ga pripravili na prazničnih straneh,
to potrjuje in dokazuje. Delavnost in pogumno
sprejemanje izzivov bomo združevali tudi v bodoče,
zato verjamem, da uspehi ne bodo izostali.
Ob občinskem prazniku iskreno čestitam in se za
dobro sodelovanje zahvaljujem članicam in članom
Občinskega sveta Občine Sevnica, sodelavkam
in sodelavcem občinske uprave ter vsem vam,
spoštovane občanke in občani. Posebna zahvala velja
vsem, ki boste z organizacijo prireditev obogatili
praznik občine s celomesečnim programom prireditev.
Želim vam prijeten praznični mesec. Vabim vas, da
se v čim večjem številu srečamo na prireditvah v
sklopu občinskega praznika in se skupaj zasluženo
poveselimo uspehov in dobrih dejanj, ki lepšajo
bivanje v naših krajih.
S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
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Na podlagi sklepa občinskega sveta
priznanja Občine Sevnica
za leto 2013 prejmejo:
Grb Občine Sevnica:

SILIKO d.o.o., POSLOVNA ENOTA SEVNICA

Zlata plaketa Občine Sevnica:

ARMAT PROJEKT d.o.o. IZ KRMELJA
CVETKA JAZBEC IZ ŠENTJANŽA

Srebrna plaketa Občine Sevnica:

PLASTOFORM BLANCA d.o.o.
JELKA BEC IZ BOŠTANJA
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV MALKOVEC

Foto: Mirko Ognjenović

Priznanja bo podelil župan Srečko Ocvirk
na osrednji slovesnosti ob prazniku
Občine Sevnica, 8. novembra 2013.

Praznik KS Krmelj
Krajevna skupnost Krmelj in Osnovna šola Krmelj
sta 18. oktobra pripravili osrednjo proslavo
ob prazniku krajevne skupnosti s podelitvijo
priznanj. Prejemniki letošnjih priznanj so društvo
Knap'n'fest, družina Tratar iz Gabrijel in ženska
pevska skupina Lokvanj. V programu dogodka

Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o
zdravstvenem stanju prebivalcev sevniške občine,
ki ga je pripravil Zavod za zdravstveno varstvo Celje.
Člani sveta so se seznanili tudi s predstavitvijo
novelacije študije odvajanja in čiščenja odpadnih
voda v vseh naseljih na območju občine, s katero
bodo preverjeni tehnični in ekonomski kriteriji
za nadaljnjo izvedbo javnih sistemov odvajanja in
čiščenja odpadnih voda.
Sprejet je bil sklep o dobitnikih priznanj Občine
Sevnica v letu 2013. Grb Občine Sevnica prejme
Siliko d.o.o., Poslovna enota Sevnica, Zlato
plaketo Občine Sevnica pa Armat Projekt d.o.o. iz
Krmelja in Cvetka Jazbec iz Šentjanža. Prejemniki
Srebrne plakete Občine Sevnica so Plastoform
Blanca d.o.o., Jelka Bec iz Boštanja in Društvo
vinogradnikov Malkovec.
Občinski svet je v svet javnega zavoda Osnovna
šola Boštanj imenoval Zdenko Zupančič, Vincenca
Kneza in Ano Slapšak Gorinšek, v svet javnega
zavoda Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica pa
Stanislavo Žičkar, Franca Pipana in Božidarja
Becija.

V programu slovesnosti
so se zopet izkazali učenci OŠ Krmelj.

so sodelovali učenci Osnovne šole Krmelj, rdeča
nit programa pa je bila predstavitev celoletnega
bogatega kulturnega utripa v krajevni skupnosti.
Zbrane v Kulturnem domu Krmelj sta nagovorila
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj
Slavica Mirt in župan Občine Sevnica Srečko
Ocvirk. Predsednica je predstavila delo krajevne
skupnosti, strnila načrtovane projekte prihodnjega
leta in čestitala sokrajanom ob prazniku. Župan je
v svojem nagovoru prav tako izpostavil aktualne
in načrtovane aktivnosti, med njimi pripravo na
energetsko sanacijo osnovne šole, priključevanje
na optično omrežje ter načrtovane cestne in
komunalne infrastrukturne ureditve.

Občinske strani
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Vrtova v Podvrhu in Sevnici
Po Loki, Krmelju in Studencu je naše zeleno okolje
bogatejše za še dva nova vrtova: na ekološki kmetiji
Mihaele Jazbec v Podvrhu in pri Osnovni šoli Sava
Kladnika Sevnica. Gre za vnovična primera dobre
prakse, kako v domačem okolju krepiti pomen
trajnostne pridelave in lokalne oskrbe s hrano.

S prireditve v Podvrhu.

Vrt na kmetiji Mihaele Jazbec je plod projekta »Iz
naše je, dobro je«, ki je sofinanciran s pomočjo
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, osi Leader. Vrt je bil namenu uradno
predan oktobra, po zaključku strokovnega
posveta na temo »Lokalno pridelana hrana v javne
zavode«. Obiskovalce dogodka sta v programu
otvoritvenega dogodka nagovorila župan Srečko
Ocvirk in lastnica lično urejenega vrta Mihaela
Jazbec. Prevladujoče zeliščni vrt je pomembna
dodana vrednost ekološke kmetije, ki jo načrtujejo
nadgraditi v učno kmetijo. Sledil je prerez traku
in simbolična zasaditev vrtnic. Otvoritev so s
kulturnimi programom obogatili učenci Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica.

Sevniški osnovnošolci so navdušili
z igro o korenu – velikanu.

Za nov obšolski vrt pa je bogatejša tudi Osnovna
šola Sava Kladnika Sevnica. Vrt je v prizadevanjih
za krepitev pomena trajnostne pridelave in lokalne
oskrbe s hrano uredila šola s podporo Občine
Sevnica. Za izvedbo vrta je z vidika gradbenih del
poskrbelo javno podjetje d.o.o. Komunala Sevnica,
pri idejni zasnovi zasaditve pa je sodeloval sevniški
zavod KNOF. Pridobitev so v začetku oktobra
namenu predali ravnateljica Mirjana Jelančič,
župan Srečko Ocvirk in poslanec Franc Bogovič,
šolarke in šolarji pa so ob tej priložnosti pripravili
prijeten spremljevalni program.

Nova javna razsvetljava
na Glavnem trgu
Občina Sevnica je ob glavni cesti na sevniškem
Glavnem trgu prej obstoječo dotrajano in
energetsko neučinkovito javno razsvetljavo
posodobila z novimi, varčnejšimi led moduli, ki
dajejo bolj učinkovito in usmerjeno svetlobo.
Veriga novih 12 varčnih luči je skladna z državno
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Glede na določila in zahteve
uredbe ter načela energetske varčnosti, sprejeta
v novem občinskem Lokalnem energetskem
konceptu iz leta 2012, je Občina Sevnica letos
poleg navedenih zamenjala še okrog 100 najbolj
energetsko potratnih svetilk v občini.

Pobude za spremembe in
dopolnitve OPN
še do 5. novembra
Še do 5. novembra je odprt poziv za oddajo
razvojnih pobud s področja urejanja prostora za
pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Sevnica (OPN).
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.

Mladim in Zemlji
prijazna občina
Sevniška občina se je v oktobru razveselila dveh
priznanj, ki potrjujejo dobro delo na področjih
mladinskih dejavnosti ter varstva in urejanja
okolja: postala bo podpisnica certifikata »Mladim
prijazna občina«, stroka pa jo je uvrstila tudi med
nosilke priznanja »Zemlji prijazna občina«.

Občina Sevnica bo v novembru podpisala certifikat
»Mladim prijazna občina« za obdobje 2013–2017.
Certifikat je priznanje lokalnim skupnostim, ki so
v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja
lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale
mladim prostor, v katerem lahko razvijajo svoje
kompetence in veščine, dosegajo samostojnost
in hitreje vstopajo v odraslost. Prve certifikate
»Mladim prijazna občina« za obdobje 2012–2016
je lani prejelo sedem slovenskih občin, certifikat
pa bo za obdobje 2013–2017 v novembru šestim
občinam, tudi Sevnici, podelil Mladinski svet
Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in Mariborom – Evropsko prestolnico
Zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost mladih 2013.
pozivamo, da svoje razvojne pobude s področja
urejanja prostora ter potrebe po spremembi Na četrtem vseslovenskem natečaju »Zemlji
podrobnejše namenske rabe zemljišč posredujejo prijazna občina 2013« so po ocenah strokovnjakov
Občini Sevnica najkasneje do 5. novembra 2013. Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za
Pobude lahko posredujete pisno na naslov Občine kmetijstvo in okolje, Zavoda Republike Slovenije
Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica) ali po za gozdove, Gradbenega inštituta ZRMK,
elektronski pošti (obcina.sevnica@siol.net), z Okoljsko raziskovalnega zavoda, Gospodarskega
izpolnjenim obrazcem za oddajo pobud, ki ga lahko razstavišča in zavoda Tovarna trajnostnega
dobite v sprejemni pisarni oziroma na Oddelku za turizma podelili tudi priznanja za odgovorno
okolje in prostor Občine Sevnica ter na spletni prizadevanje na področju varovanja naravnih
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si). danosti, ustvarjanje boljše kakovosti bivanja
Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva občanov ter dobro informiranje o pravilnem
zaradi pridobitve ustreznih podatkov.
odnosu do okolja. Priznanja so bila podeljena v

Obvestilo o zaključevanju izgradnje
hišnih priključkov v sklopu projekta
gradnje odprtega širokopasovnega
optičnega omrežja v občini Sevnica
Izgradnja hrbteničnega omrežja in hišnih
priključkov, za vgradnjo katerih je že bil izražen
interes, je zaključena. Občina Sevnica je konec
oktobra vsem gospodinjstvom na območju belih lis
(določene s strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Direktorata za informacijsko
družbo; gre za priključitve v prvi fazi), ki še niso
izrazila interesa za možnost priklopa na odprto
širokopasovno optično omrežje, posredovala
obvestilo o zaključevanju operacije OŠO Dolenjska
in izgradnji hišnih priključkov.
V roku 15 dni od prejema obvestila se
gospodinjstva z izpolnjenim priloženim obrazcem
bodisi opredelijo, da ne izkazujejo interesa za
predlagano izgradnjo, bodisi Občini Sevnica
posredujejo izpolnjen obrazec za naročilo
izgradnje RNO priključka. Cena hišnega priključka
je za vse, ki bodo izgradnjo priključka naročili v
tem roku, enaka kot doslej (160 EUR + DDV). V
kolikor se gospodinjstva do prejetega obvestila ne
bodo opredelila (posredovala izpolnjene izjave za
neizkazani interes oziroma izpolnjenega naročila
izgradnje RNO priključka), se smatra, da izgradnje
priključka OŠO ne želijo.
Trenutno na OŠO v občini Sevnica storitve ponujajo
trije ponudniki storitev, in sicer Telekomunikacije
Jazbinšek Janez s.p. (www.jatel.si), Telekom
Slovenije (www.siol.net) in Amis d.o.o. (www.amis.
net). Omrežje je sicer odprto in pod enakimi pogoji
dostopno vsem ponudnikom storitev, vendar so
se za ponujanje storitev na tem omrežju zaenkrat
odločili le navedeni ponudniki.

sklopu 44. sejma Narava-Zdravje, ki je potekal
od 17. do 20. oktobra, prejemnica priznanja
pa je postala tudi Občina Sevnica. Področja
raziskovanja so bila lokalna samooskrba,
varovanje gozdov, energetika, ravnanje z odpadki,
sejemska dejavnost, trajnostni turizem in okoljsko
komuniciranje.

Predstavitev na sejmu Narava-Zdravje

Na sejmu Narava-Zdravje
tudi Občina Sevnica
V vsebinskem programu letošnjega sejma
Narava-Zdravje je s predstavitvijo projekta
umeščanja in gradnje spremljajoče infrastrukture
ob hidroelektrarnah sodeloval tudi župan Srečko
Ocvirk. Zbranim je predstavil predlog Občine
Sevnica, kako bi številne pridobljene izkušnje in
znanja lokalne skupnosti v bodoče združili v okviru
centra dobrih praks umeščanja velikih projektov
v prostor.

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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V pregledu leta se sprehodimo od
novembra 2012 do novembra 2013. Ob
tem se lahko prepričamo, da smo dosegli
veliko uspehov, ki v bivanjski prostor
vnašajo napredek in hkrati dokazujejo, da
smo skupnost vsestranskega in dobrega
sodelovanja.

Foto: Mirko Ognjenović

Vrhunec praznovanja sevniškega občinskega
praznika 2012 je bila osrednja slovesnost z
bogatim kulturnim programom, osvetlitvijo
uspehov preteklega leta in podelitvijo priznanj.
Na fotografiji prejemnice in prejemniki priznanj
Občine Sevnica za leto 2012 z županom.

V zadnjem mesecu leta 2012 so se na razširjeni
seji sestali člani občinskega štaba za civilno
zaščito in analizirali opravljeno delo v iztekajočem
se letu. Ob primerih naravnih in drugih nesreč
sta za uspešno in učinkovito delo ključna dobro
sodelovanje in angažiranost vseh, ki požrtvovalno
delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Lekarna Sevnica je ob uspešnem zaključku
gradbenih del obnove prostorov v decembru
pripravila priložnostno slovesnost. S tem so se
zaključila ureditvena dela stavbe Zdravstvenega
doma Sevnica, ki je bila letu 2012 delno energetsko
sanirana, ureditvena dela pa so plod dobrega
sodelovanja med obema javnima ustanovama.

Z namenom pogovora o delu, načrtih in področjih
sodelovanja se v januarju na povabilo župana
Srečka Ocvirka vsako leto srečajo duhovniki, ki
delujejo v župnijah na območju občine. Srečanje
je letos potekalo v Sevnici. Občina redno sodeluje
in v ponovoletnem času, ko potekajo razni občni
zbori in srečanja, posebno pozornost namenja
številnim društvom, zvezam in drugim družbenim
organizacijam, ki delujejo v občini.

Poslovna cona pri hidroelektrarni Boštanj je
s pričetkom obratovanja prvega poslovnega
objekta, namenjenega popravilom tovornih vozil,
gradbenih strojev in traktorjev ter vulkanizerstvu,
tudi dejansko zaživela. Investitor in lastnik je
Alojz Stegenšek je otvoritev pripravil v januarju.
Podjetja razvijajo in širijo svojo dejavnost tudi v
drugih poslovnih conah, med njimi podjetja Sava
avto, Tanin in Siliko.

Foto: Ljubo Motore
Foto: Ljubo Motore

S slovesnostjo sta bila v zaključku meseca
praznovanja občinskega praznika 2012 namenu
predana projekta ureditve tretje etape državne Pred zaključkom koledarskega leta je župan
ceste skozi Sevnico ter Sekundarna kanalizacija v za poslovne partnerje, sodelavce ter različne
Sevnici in Boštanju.
nosilce gospodarskega, družbenega in političnega
življenja v občini Sevnica organiziral tradicionalno
srečanje z ogledom gledališke komedije »Pleskarji
nimajo spominov« v izvedbi Kulturnega društva
Studenec. Ob tej priložnosti se je prisotnim zahvalil
za dobro sodelovanje.

Občinski svet je na novembrski seji sprejel
Občinski prostorski načrt Občine Sevnica – krovni
prostorski dokument, ki predstavlja dolgoročno
strategijo razvoja prostora v občini. S tem se je
Občina Sevnica pridružila petini od vseh slovenskih
občin s sprejetim prostorskim načrtom. Njegovo
sprejetje je bilo zelo pomembno predvsem z vidika
omogočanja stanovanjske in poslovne gradnje –
razvoja centralnih naselij in možnosti za širitev
dejavnosti. Na grafičnem izseku je osrednje
poselitveno jedro občine: Sevnica, Boštanj, Log.

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika
je Občina Sevnica v sodelovanju z javnim zavodom
KŠTM Sevnica in Zvezo kulturnih društev (ZKD)
Sevnica pripravila osrednjo občinsko slovesnost v
počastitev praznika kulture s podelitvijo priznanj
in Prešernovih plaket ZKD Sevnica. Slavnostni
govornik je bil vsestranski kulturni ustvarjalec
Rudi Stopar.

Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino
Sevnica in Javnim zavodom za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica tudi
letos v februarju pripravila sprejem za najboljše
Kot lokalna skupnost, ki želi v okviru zakonskih športnice in športnike naše občine. Posebni gost
možnosti h krepitvi pomena trajnostne pridelave in slavnostni govornik je bil Uroš Šerbec.
in lokalne oskrbe s hrano pristopiti angažirano
in aktivno, je Občina Sevnica z namenom
vzpostavitve informativne in povezovalne vezi med
potencialnimi ponudniki in naročniki v januarju
pripravila strokovni delovni posvet z udeležbo
različnih strokovnih služb, ki delujejo na tem
področju.

Sevnico so v pustnem času že 12. leto zapored
obiskali kurenti, ki prihajajo iz Cvetkovcev v občini
Ormož. Zima je bila letos zelo dolga, obilne količine
snega pa so povzročile izdatne stroške za zimsko
službo in poškodbe cestišč. Tudi zato je bil obisk
kurentov, ki po ljudskem izročilu preganjajo zimo,
več kot dobrodošel.
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Čistilne akcije so v aprilu potekale na celotnem
območju občine, v izvedbi številnih društev,
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, drugih
organizacij in posameznikov. Osrednji koordinator
čistilnih akcij je vsako leto Turistična zveza občine
Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM
Sevnica in Komunalo Sevnica.

Na prvi javni razpis Ministrstva za infrastrukturo
in prostor za sofinanciranje energetske sanacije
objektov v lasti lokalnih skupnosti je Občina Sevnica
uspešno prijavila projekt energetske sanacije
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote
Kekec. V mesecu marcu je občina prejela sklep
o sofinanciranju investicije v višini 1,3 milijona,
za izvedbo v prihodnjem letu. Z uspešno prijavo
na razpis in podpisom pogodbe o sofinanciranju Ob svetovnem dnevu Zemlje in simboličnem
je opravljen najzahtevnejši korak za uresničitev zaključku čistilnih akcij po sevniški občini je vsako
projekta.
leto na drugi lokaciji zasajena občinska lipa.
Po Leskovcu, Šentjurskem hribu, Zabukovju,
Slančjem Vrhu, Lovrencu, Krmelju, Škovcu in
Studencu so letos lipo zasadili šolarji v prijetnem
parku sevniške šole.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sevnica je v maju pripravil vsakoletno
tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Učenci sevniških
osnovnih šol so svoje prometno znanje pokazali
tako s teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. Z
investicijami v cestno infrastrukturo, predvsem
z novogradnjami in dograditvami pločnikov
ter kolesarskimi stezami, je bilo v zadnjih letih
poskrbljeno za bistveno višjo raven varnosti v
cestnem prometu.

Foto: Damjan Pajk

Na občnem zboru so se marca zbrali člani
Gasilske zveze Sevnica, ki združuje 15 gasilskih
društev s skupno skoraj 2.300 člani. Gasilska
zveza je strokovni usmerjevalec gasilskih društev,
odlikujeta pa jo pomembna izobraževalna in
povezovalna vloga. Predstavlja najmočnejši
element civilne zaščite, ki svojega strokovnega
znanja in veščin ne nudi le pri varstvu pred
požari, temveč tudi pri drugih oblikah nesreč,
kot so prometne nesreče in primeri poplav. Novi
predsednik Gasilske zveze Sevnica je postal Vinko
Knez.

Dosedanja podoba oskrbnikove hiše v sklopu
sevniškega grajskega kompleksa pred pričetkom
še enega velikega projekta – Sanacije okolice Gradu
Sevnica, ki ga je Občina Sevnica uspešno prijavila
na razpis za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V kako olepšani podobi
sta hiša in grajski park danes, sledi v nadaljevanju
pregleda leta.

V sklopu mednarodnega projekta »Uvajanje
inovativnih sistemskih rešitev na področju
sociale«, s katerim je Družinski inštitut Zaupanje
skupaj več drugimi slovenskimi partnerji, nevladno
organizacijo Contact Netz iz švicarskega Berna
in v sodelovanju z Občino Sevnica uspešno
kandidiral na razpisu »Švicarski prispevek«, je
v aprilu potekala konferenca »Interdisciplinarni
pristopi pri oblikovanju dobrih praks«. Gre za
dobrodošlo dopolnitev obstoječih sistemskih
Foto: Rok Petančič
rešitev Zdravstvenega doma Sevnica in Centra za
socialno delo Sevnica, ki tvorita temelj zdravstvene
»Vode nas povezujejo!« je bil slogan 18. Srečanja
in socialne dejavnosti.
turističnih krajev Slovenije, ki je 1. junija, ob dnevu
Save, potekalo v Sevnici in Radečah. Osrednji
vsebinski del srečanja z obravnavo tematike
plovnosti na reki Savi je potekal na Gradu Sevnica.
Obrečni prostor obravnavamo večplastno, kot
kompleksni ekosocialni prostor, ki lahko nudi
prijetno bivanje ob reki. Zaključne ureditve po tako
velikem in dolgoročnem projektu, kot je gradnja
hidroelektrarn, nudijo vse več možnosti – od
rekreacijskih užitkov do priložnosti za turizem.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk kot
predstavnik investitorja in direktor Javnega
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč
kot predstavnik na razpisu izbranega izvajalca
sta v marcu podpisala pogodbo za izvedbo
projekta »Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih
sistemov«, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Otvoritev projekta, ki zajema
rehabilitacijo in izgradnjo vodovodov v skupni
dolžini dobrih 21 kilometrov ter izgradnjo vodnih Občina Sevnica je z več partnerji pričela izvajati
zbiralnikov in zajetja pitne vode na šestih odsekih, projekt »Iz naše je, dobro je«, ki je sofinanciran
bo 9. novembra v Zabukovju.
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja osi Leader. V prvi fazi projekta je bilo
urejenih več vrtov pri šolah in vrtcih ter na Kmetiji
Jazbec, izvedenih več predavanj in delavnic ter
drugih poučnih vsebin. V drugi fazi bodo partnerji
projekta med drugim urejene vrtove predstavili
krajanom ter več šolam in vrtcem vseh posavskih
občin; vse s ciljem krepitve zavesti o pomenu
lokalne trajnostne oskrbe s hrano in spodbuditve
trajnega zanimanja zanjo.

Razvijajoča se turistična dejavnost in vse večja
ponudba v občini je bila rdeča nit 18. Srečanja
turističnih krajev Slovenije, vse skupaj pa je
uspešno povezal zavod KŠTM Sevnica. Udeležence
srečanja so pred sevniškim športnim domom
prijazno sprejeli predstavniki različnih društev.
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V prijetnem ambientu atrija sevniškega gradu je
junija potekal slavnostni koncert Godbe Sevnica v
počastitev dneva državnosti. Glasbeno obarvani
dogodek vsako leto v času praznovanja dneva
državnosti organizira Kulturno društvo Godba
Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in KŠTM
Sevnica. Slavnostni govornik je bil Martin Novšak,
predsednik upravnega odbora Gospodarske
zbornice Slovenije, območne gospodarske
zbornice Posavje, ki je poudaril, da je ohranjanje
ekonomske suverenosti hkrati tudi temelj državne
suverenosti.

Uspešni tudi na drugem javnem razpisu za
sofinanciranje energetskih sanacij iz evropskega
kohezijskega sklada. V juliju smo prejeli sklepe za
energetske sanacije podružničnih šol na Studencu
in v Loki pri Zidanem Mostu, za osnovne šole v
Šentjanžu, Boštanju in v Krmelju, za telovadnico
pri osnovni šoli v Sevnici ter za energetsko
sanacijo Zdravstvenega doma Sevnica v skupnem
znesku več kot milijon evrov, za izvedbo v letih
2014 in 2015. Na fotografiji »hiša zdravja« v
Sevnici, ki celovito zadovoljuje potrebe občanov po
primarnem zdravstvenem varstvu in dejavnosti
nadgrajuje z novimi programi.

Dober primer, kako zgodbo o turizmu uspešno
izvajati v lastnem okolju in prijetno preživeti čas:
Krekova konjenica Društva rejcev in ljubiteljev konj
Šentjanž je letos organizirala in uspešno izvedla
tretji tradicionalni pohod po mejah občine Sevnica.
Ob tem so se vnovič prepričali, kako obsežna je
občina Sevnica.

Projekt sanacije okolice gradu, ki je skupaj z
oskrbnikovo hišo in grajskim parkom razglašen
za kulturni spomenik, je predstavljal enega večjih
projektov občine v letošnjem letu. Dela v grajskem Naši najmlajši radi uživajo na prostem, nove
parku so bila junija v polnem teku …
sodobne oblike igral pa nudijo še posebno veselje.
Občina Sevnica je v ta namen v poletnih mesecih
uredila tri igrišča z igrali, in sicer na območju
parka ob Savi pri Srednji šoli Sevnica, na območju
novega naselja na Drožanjski cesti in v Naselju
heroja Maroka.
Na Gradu Sevnica so se na povabilo župana Srečka
Ocvirka in Oddelka za gospodarske dejavnosti
v juniju srečali gospodarstveniki, ki delujejo na
območju sevniške občine. Namen vsakoletnega
srečanja je predstavitev aktualnih kazalcev ter
krepitev povezovanja gospodarskih subjektov z
lokalno skupnostjo, katere naloga in usmeritev
je zagotovitev dobrega podpornega okolja za
razvoj gospodarstva. Osrednji gost srečanja je bil
predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag.
Lokalna skupnost in izvajalec projekta so skrbno
Samo Hribar Milič.
spremljali potek del v sklopu projekta Rehabilitacija
in izgradnja vodovodnih sistemov, ki je zajela
območje več krajevnih skupnosti. Projekt je
zajemal zahtevno in razvejano gradnjo vodovodnih
sistemov na območju več krajevnih skupnosti na
levem bregu Save.
V Boštanju je bil urejen odsek lokalne ceste od
krožišča v starem delu naselja proti Grahovici in
Vrhu. S pridobitvijo je prometno ustrezno urejen
vstop v naselje ter izboljšana in varnejša raba
mejnih površin tako za pešce kot tudi krajane, ki
živijo ob cesti.
Foto: Rok Petančič

Ob zaključku leta, ko se devetošolci poslavljajo
od osnovnošolskega obdobja in vstopajo v nov
svet, župan Srečko Ocvirk na sprejem vsako leto
povabi najuspešnejše učenke in učence na predlog
vseh sedmih osnovnih šol sevniške občine, to so
OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane Gale
Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Milana
Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče, ter Glasbene šole
Sevnica.

Foto: Rok Petančič
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Krajevni praznik je v juliju obeležila Krajevna
skupnost Blanca. Ob tej priložnosti so se krajani
veselili več pridobitev, ki prispevajo k lepši
urejenosti kraja in večji varnosti v prometu, med
njimi izgradnje pločnika skozi naselje.

Foto: ZD Sevnica

V Loki pri Zidanem Mostu so s priložnostno
slovesnostjo obeležili 130-letnico neprekinjenega
delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Loka.
Častna gost na slovesnosti sta bila tudi generalni
direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje Darko But in predsednik Gasilske zveze
Slovenije Jošt Jakša. Župan Srečko Ocvirk je ob
visoki obletnici društvu za uspešno in prizadevno
delo na področju gasilstva podelil Listino Občine
Sevnica.

Občinske strani - Leto od praznika do praznika
Ena od aktivnosti v sklopu septembrskega
evropskega tedna mobilnosti je bilo organizirano
kolesarjenje po Posavju ob mednarodnem dnevu
kolesarjev, ki so se ga udeležili tudi učenci iz
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Na poti so
obiskali župana in sodelavce občinske uprave, in
tako je pred novo kolesarnico v upravnem središču
občine – kot spodbudi k trajnostni mobilnosti –
nastala pričujoča fotografija.

Območje občine Sevnica so poleti močno prizadele
izjemno visoke temperature in pomanjkanje dežja,
še dodatno pa je k uničenju pridelka pripomoglo
neurje s točo. Kljub hudi suši je občina z javnim
podjetjem Komunala Sevnica zagotavljala tako
količinsko kot kakovostno zadovoljivo javno
vodooskrbo. Kot zanimivost; na meteorološki
postaji Blanca je bila po podatkih agrometeorološke
mreže najvišja izmerjena temperatura kar 40,07
stopinj Celzija, in sicer 8. avgusta ob 14.30. Tudi
na spletni strani občine lahko občani spremljate
aktualne podatke z več vremenskih postaj.

Zaključen je projekt gradnje čistilne naprave in
kanalizacijskega sistema Orehovo. ČN je velikosti
300 PE, kar pomeni zadosten obseg čiščenja tako
za obstoječo poselitev naselja Orehovo kot tudi
njeno morebitno širitev. Gre za mehansko biološki
tip čistilne naprave. Projekt je Občina Sevnica
uspešno prijavila na razpis za pridobitev evropskih
nepovratnih sredstev iz naslova regionalnih
spodbud. V teku je gradnja čistilne naprave za
naselje Dolnje Brezovo v velikosti 1.500 PE.

Zaključek vaje na Lisci je bil še posebej slovesen,
saj je bilo ob tej priložnosti namenu predano
vodovodno omrežje do najvišje točke v občini na
948 metrih nadmorske višine. Gre za enega od
šestih odsekov v sklopu projekta »Rehabilitacija
in izgradnja vodovodnih sistemov«, ki je poleg
izboljšanja same vodooskrbe na tem območju
velikega pomena za nadaljnji razvoj Lisce kot ene
osrednjih rekreacijskih in turističnih točk v občini.

Foto: Rok Petančič

27. septembra smo praznovali svetovni dan
turizma. Na Gradu Sevnica je potekala podelitev
regijskih priznanj v projektu »Moja dežela lepa in
gostoljubna«. Podelitev regijskih priznanj je tokrat
prvič potekala v Sevnici, v organizaciji Turistične
zveze Občine Sevnica, ki letos obeležuje prvo
desetletje delovanja.

Zagotavljanje prostorskih pogojev za omogočanje
stanovanjske in poslovne gradnje je ključno za
razvoj lokalne skupnosti. Občina Sevnica je na
Dolnjem Brezovem delno komunalno uredila
območje, kjer je omogočena stanovanjska gradnja
na sedmih parcelah, velikih od 800 do 1000
kvadratnih metrov, ki so pripravljene za prodajo.

Zaključena podoba grajske okolice že navdušuje
občane in turiste. Preurejeni grajski park bomo
namenu predali v spomladanskem času, ko bo
skupaj z novo pridobitvijo ponovno zaživela narava
in zaokrožila lepote sevniškega bisera.

Izgradnja hišnih priključkov na optično omrežje v
občini Sevnica se intenzivno nadaljuje. Trenutno
je na objektih vgrajenih omaric 2000, od tega
je 1000 uporabnikom omogočena uporaba
optičnega omrežja, 500 uporabnikov pa se je za
uporabo tudi že dejansko odločilo.

Občina Sevnica je v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Loka pri Zidanem Mostu v pričetku
jeseni pristopila k infrastrukturnim ureditvam pri
podružnični osnovni šoli in njeni okolici.
Foto: Vita Simončič

Občina Sevnica je v sodelovanju z Gasilsko zvezo
Sevnica, Policijsko postajo Sevnica, Zdravstvenim
domom Sevnica, Vojašnico Jerneja Molana Cerklje
ob Krki in Planinskim društvom Lisca Sevnica
konec septembra organizirala in uspešno izvedla
zaščitno-reševalno vajo Lisca 2013 z delovnim
naslovom »Reševanje ob prometni nezgodi in
gašenje požara v naravi«. Gasilcem, reševalcem
in policistom gre zahvala za uspešno izvedbo
vaje, učinkovito povezovanje sistemov in vse V dobrem sodelovanju med Občino Sevnica in
Krajevno skupnostjo Sevnica je bilo izvedenih
S septembrom je pod okriljem Vrtca Ciciban požrtvovalno delo, ki ga opravljajo.
več infrastrukturnih ureditev v mestu Sevnica,
Sevnica v prostorih podružnične osnovne šole na
med njimi preplastitve pred športnim domom pri
Studencu pričel delovati nov oddelek vrtca. Gre za
bazenu, parkirišča na Trgu svobode pred lokalom
35. oddelek vrtca v občini, na osmi lokaciji.
Central's, ceste mimo sevniškega vrtca skozi
NHM in na Trubarjevi ulici.

Foto: Vita Simončič

Leto je naokrog in pripotovali smo zopet
do novembra. Vabimo vas, da se nam v čim
večjem številu pridružite na prireditvah v
počastitev našega skupnega praznika, da
se poveselimo ob pridobitvah minulega
leta in v dobrem sodelovanju snujemo
nove uspešne poti bodočnosti.
november 13
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Po občini
Nova cerkev na Šmarčni

Sevničani smo stopili skupaj! Socialni inkubator Posavja
v Sevnici
Na dobrodelnem koncertu v petek, 19.10., je

»Če se vrnemo iz izgnanstva, bomo zgradili
cerkvico.«
bila polna dvorana dokaz, da je tudi v naših krajih
Tako so rekli preskušani Šmarčani, ki so bili med dobrodelnost doma in da občani razumejo stisko
drugo svetovno vojno v izgnanstvu. Leta 1970 so sočloveka.
svojo obljubo uresničili. Ker je zob časa stavbo
že dodobra načel, so sklenili postaviti novo. Leta
2000 je bil v ta namen ustanovljen gradbeni
odbor. Letos je bila nova cerkvica postavljena,
opremljena in poslikana. Za poslikavo je domiselno
poskrbel umetnik Bojan Sumrak.

Za blagoslovtev cerkve so določili 6. oktober.
V počastitev Marije Pomočnice jo je blagoslovil
dekan trebanjske dekanije Klavdio Peterca, ob
navzočnosti duhovnikov in številnih vernikov.
Dekana so na začetku pozdravili otroci in
predsednik gradbenega odbora Vinko Knez. Ta
je kratko ovrednotil pomen opravljenega dela.
Ključarja Zdenko Felicijan in Franc Dobovšek
sta dekanu izročila ključe cerkve in ga prosila
za blagoslov. Dekan je po končani slovesnosti
ključarjema izročil posebno darilo – mašni plašč,
namenjen cerkvi na Šmarčni.

Socialni inkubator Posavja – Imaš idejo? Daj ji krila!
V Sloveniji je tako kot drugod po Evropi težko dobiti
zaposlitev, tudi zaradi gospodarske krize, ki nam
preprečuje, da bi nam uspelo. Na Zavodu Knof, so.
p., ki je zagnal Socialni inkubator Posavja, vidimo v
krizi priložnost za spremembe, saj ti, če ti nihče ne
bo dal službe, ne preostane drugega, kot da si jo
ustvariš sam. Če pa si že prisiljen v to, je najboljše,
da začneš ustvarjati, kar te veseli in pri čemer si
res dober. Poleg tega je razvijanje idej zanimivo še
z enega vidika, in sicer iskanja družbenih inovacij.
Znano je, da se najboljše poslovne ideje oz.
podjetja razvijejo med iskanjem rešitev za nekaj,
kar nas moti ali naša okolica potrebuje, in kadar bi
radi odpravili neko konkretno težavo v družbi. Zato
vsekakor podpiramo samozaposlovanje.

Vabljeni tudi na uradno odprtje prostora
Socialnega inkubatorja Posavja, kjer boste lahko
spoznali predstavnike inkubatorja in tudi vodje že
delujočih profitnih centrov, ki vam bodo predstavili
svoje izkušnje, seznanili pa se boste tudi z idejami
naših bodočih projektov. Vabljeni v četrtek, 21.
novembra, ob 11. uri, na Prvomajsko ulico 15 v
Sevnici (bazenski objekt).

Publika je uživala ob nastopu ansamblov, pevk in
pevcev ter plesalk in ob marsikateri skladbi zraven
glasno zapela. Vse skupaj je lepo povezal Bogdan
Barovič, uvodni pozdrav je imela predsednica
Breda Drenek Sotošek, kasneje sta publiko
pozdravila podžupan Jožef Žnidarič in generalni Več na: www.knof.si in www.mojaobcina.si
sekretar RKS Danijel Starman.
Socialni inkubator Posavja, Zavod Knof, so. p.

Brezplačne podjetniške urice v
Socialnem inkubatorju Posavja

Med mašo je pel MePZ župnije Boštanj pod
vodstvom organista Cirila Udovča. Po maši je bil
na vrsti krajši program, izvirno pa ga je povezoval
domačin Ciril Dolinšek. Sodelovali so pevke iz
Šmarčne, skupina Jarica, pozdravne besede pa
sta izrekla tudi župan Srečko Ocvirk in predsednik
KS Boštanj Jože Udovč.

Dne 6. novembra, prva sreda v mesecu, se že
lahko prijavite na Podjetniške urice.
Vsako sredo v mesecu se lahko pogovorite o
svojih poslovnih in/ali zaposlitvenih priložnostih.
Če imate kanček svoje iniciativnosti, nekaj volje in
vztrajnosti, imate več možnosti za svoje preživetje
in zaslužek, tudi kot sam svoj zaposlovalec;
Sevniška podjetja so z donacijami omogočila delodajalec pa je v vsakem primeru isti – kupec!
srečelov, prostovoljke RK pa so s svojimi domačimi
dobrotami na koncu pogostile vse obiskovalce. Z
izkupičkom od prodaje kart, srečelova, donacijami
podjetij in prostovoljnimi prispevki obiskovalcev
smo zbrali kar 4.098 EUR, kar bo zadostovalo za
nakup 256 paketov pomoči. Hvala vsem.

Na poslovnih uricah se je razvilo že kar nekaj zamisli
in tudi zaživelo, saj lahko na videz nepomemben
poslovni pogovor pripomore k razvoju vašega
poslovnega življenja. Zato le pogumno, saj se iz
misli razvijajo besede, te napeljujejo k dejanjem
in dejanja v navade, ki se postopoma razvijejo v
značaj in vašo usodo.
Zato le pogumno izrazite svojo pozitivno poslovno
misel, da vam jo bomo pomagali uresničiti.
Info Znanje za zaposlovanje: zdravka@insert.si in
041 640 328.
Podjetniške urice potekaj ob sredah v Socialnem
inkubatorju Posavja, Prvomajska 15, Sevnica, in
so brezplačne.

V skupni pogostitvi se je Šmarčna pokazala kot
povezana vasica. Če v njej ne bi bilo tako, pa tudi
nove cerkve ne bi bilo mogoče postaviti.
In velika HVALA čudoviti publiki!

Alfons Žibert
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Mojca Pinterič Krajnc

Foto: Pavel Perc

Socialni inkubator Posavja, Zavod Knof, so. p.

Oglasi

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

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

Ob svetovnem dnevu turizma Grajska trgatev 2013

Martinov pohod
od Pletenke do malkovških goric

V Sevnici smo praznovali svetovni dan turizma
z brezplačnim vodenjem skupin po novem delu
Sevnice in odkritjem opisne table ob kamnitih
skulpturah v parku ob Savi. Vodenje po mestu so
izkoristili tudi nekateri starejši občani in varovanci
doma ostarelih iz Impoljce. V turistični pisarni na
Trgu svobode 10, nad NLB, smo vse pogostili z
domačim prigrizkom in sokom. Obiskovalcem je
izdelavo svojega spominka predstavila Dragica

Turistično društvo Tržišče pripravlja v soboto,
9. novembra, tradicionalni Martinov pohod.
Zbrali se bomo pri Pletenki velikanki v Tržišču in
od tam ob 10. uri odšli skozi jesensko obarvan
listnati gozd proti Malkovcu. Prvi postanek bo
čez dobre tri četrt ure hoda s pogostitvijo z
domačimi dobrotami. Pripravili bomo sveže
cvrte ocvirke, domačo slanino, krompir v oblicah
z maslom, soljo in kumino, manjkal pa ne bo tudi
sveže pečen domači kruh iz krušne peči. Seveda
se bo k domačim dobrotam prilegel kozarček
žlahtne malkovške kapljice, ki si ga bodo pohodniki
lahko natočili v spominski degustacijski kozarec
Martinovega pohoda.

Perc. Po koncu vodenja pa smo po ubranih taktih
predstavnikov Glasbene šole Sevnica izvedeli
več o tabli, ki jo je postavil KŠTM Sevnica ob
kamnitih skulpturah. Umetniški kamni so delo
Marka Pogačnika in njegove skupine umetnikov,
postavili smo jih na pobudo in v organizaciji
Univerze tretjega življenjskega obdobja Sevnica.
Ta je poskrbela tudi za vsebino opisa na tabli.
Popoldne smo vodenje ponovili, navzoči pa so se
udeležili tudi podelitve priznanj Moja dežela – lepa
in gostoljubna za Posavje na sevniškem gradu.
Pot bomo nadaljevali po najlepšem delu malkovških
goric in uživali ob pogledu na naravno okolje,
zasajeno s številnimi vinogradi, občutili bomo
njihovo prvinskost, kot so jo poznali naši predniki,
ki so tam zasadili vinsko trto in s tem obrnili novo
stran zgodovine in kulture naših krajev. Tradicija
iz preteklosti, ko je vsaka kmetija pridelovala vino
zase in svoje prijatelje, se je precej ohranila.
Martinovo je po opravljenem delu in uspešno
pospravljenem pridelku za vinogradnika največji
praznik. Pridelek je pobran in varno spravljen
v kleti, zato se lahko podre tudi klopotec. Ta je
s svojim »klopotanjem« odganjal ptiče, ki so se
hoteli posladkati z grozdnimi jagodami. Društvo
vinogradnikov Malkovec je v okviru Cvičkovega
pohoda postavilo društveni klopotec članu
društva z najbolje ocenjenim cvičkom. Letos bomo
podirali klopotec v Pavlovi gori, ki so ji dobrovoljni
vinogradniki dodali ime Vesela dolina.

Nato se bomo obrnili nazaj proti Tržišču. Prečkali
bomo Pavlo vas, urejen kraj s cerkvico sv. Jakoba,
številnimi vinogradi, zidanicami in prijaznimi ter
gostoljubnimi domačini, in po dolini Tržiškega
potoka prišli do Športnega parka Tržišče. Tam
bomo sklenili pohod s toplo malico, pripravili
pa bomo tudi tradicionalni krst mladega vina s
škofom Martinom.
Če želite vsaj en dan preživeti daleč od vsakdanjih
skrbi in se pridružiti ljudem dobre volje, prijazno
vabljeni. Pohod bo ob vsakem vremenu.

Irena Lindič, TD Tržišče
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V času, ko smo že zakorakali v pravo jesen, ki nas
obdarja s sadovi narave, smo v organizaciji KŠTM
Sevnica skupaj z botri grajskih trt pod gradom
Sevnica opravili v vinogradu najpomembnejše in
najbolj veselo opravilo – grajsko trgatev.

Množica botrov se je zbrala pri obnovljeni grajski
vili, ki skupaj z obnovljenim grajskim parkom
celovito oblikuje novo in privlačno podobo okolice
gradu. V programu, ki ga je povezoval Ciril
Dolinšek, so zbrane pozdravili župan Srečko
Ocvirk, Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM
Sevnica, in Andreja Simeonov, cvičkova princesa
2013. Za veselo vzdušje so z razigranimi pesmimi
poskrbeli fantje iz Ansambla Potep in s svojim
igranjem ter prepevanjem prebudili tudi barona
Moscona, ki je s svojo grajsko damo poležaval
v grajski vili. Pozneje se je pridružil zbranim in
cvičkovo princeso s pomočjo svojega viteza povišal
v grajsko damo ter ji podaril trto.

Ker se nobeno delo ne opravi kar samo, so grajski
botri zavihali rokave in pobrali grozdje s svojih trt,
mnogi pa so pomagali sosedom in prijateljem.
Botrom grajskih trt se je pridružila tudi ekipa
KŠTM Sevnica in poskrbela, da je bilo pobrano
vse grozdje, primerno zloženo v posode in da so
Praznovanja svetovnega dne turizma se je te postavili na prevzemno mesto. Po trgatvi je
udeležilo tudi nekaj lokalnih turističnih vodnikov in imel tokrat čast Jože Simončič, direktor KGZS
predstavnikov turističnih društev, ki so bili ponosni OE Novo mesto, da je s cepiča najstarejše, t. i.
»lentske«, trte na svetu potrgal grozdje žametne
na ponudbo domačega območja.
črnine. Veselo vzdušje se je nadaljevalo v grajskem
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica atriju, kjer je ekipa Gostišča Dolinšek pripravila
vinogradniško malico, okusili pa smo lahko tudi
zmagovalno modro frankinjo (3. Festivala modre
frankinje) z Vinske kleti Šuklje (iz Trnovca pri Metliki)
in posebnost – čokoladno vino, ki ga pridelujejo v
Hiši vin in čokolade Kunej iz Brestanice. Dogajanje
se je končalo z dobrodelno dražbo umetniških del,
ki so jih umetniki med letom podarili gradu (slikarja
Trg svobode 10
Drago Medved in Irena Ameršek ter kipar Jože
8290 Sevnica
Golnar). Z dražbo, ki jo je vodil Sinjo Jezernik, smo
250 evrov v sklad za nadarjenega mladega
+386(0)7 81 65 462 zbrali
umetnika.

UGODNA
+386(0)51 680 287
»MARTINOVANJA«
PRI PONUDNIKIH
NA SLIKOVITIH VINORODNIH
OBMOÈJIH SEVNICE

IN NOVA PONUDBA IZLETA v èast Modri frankinji:

SEVNICA - MESTO,
GRAD in
DEGUSTACIJA FESTIVALSKIH MODRIH
FRANKINJ

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

Grajski kletar David Kozinc nam je po trgatvi in
mletju grozdja sporočil, da je bilo grozdje natančno
prebrano in da je sladkorna stopnja v kadi dovolj
visoka, da lahko spet pričakujemo zelo dobro
letino. Vabljeni v veselo družbo grajskih botrov,
več informacij pa je na www.grad-sevnica.com.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Turizem, TZOS
Gremo v pravo smer?!

Milena Šeško dobitnica priznanja za
aktivno prostovoljko
v letu 2013

Ves čas se sprašujemo enako, kadar govorimo o
okolju in vlogi, ki jo imamo posamezniki pri tem.
Čeprav se nam zdi, da smo kot posamezniki
popolnoma brez moči, ni tako.

Milena Šeško Bregar je dejavna članica
Turističnega društva Šentjanž od leta 2009. V
zadnjem letu ji je upravni odbor društva zaupal
nalogo podpredsednice, kar je z veseljem sprejela.
Milena aktivno in z veliko zagnanostjo sodeluje
prav pri vseh aktivnostih društva. Je ena tistih, ki
nikoli ne reče ne, tudi če jo prosimo za pomoč v
zadnjem hipu. Pomaga pri organizaciji prireditev
in se udeležuje različnih predstavitev našega
V Podčetrtku, najlepšem kraju v Evropi, kot kraja po Sloveniji, kjer s svojim širokim nasmehom
so ga poimenovali v Belgiji na sklepni prireditvi in gostoljubnostjo seže v srce marsikateremu
tekmovanja Entente Florale Europa 2013 v morebitnemu turistu.
kategoriji manjši evropski kraji, so na slovesni
prireditvi z naslovom Slovenijo čutim v torek,
8. oktobra, prejeli priznanja najbolje ocenjena
mesta, turistični, zdraviliški in izletniški kraji,
kampi, Petrolovi bencinski servisi, mladinska
prenočišča, mestna, trška in vaška jedra ter
zmagovalci spletnega glasovanja.

Vseslovenska akcija
Moja dežela – lepa in
gostoljubna

V akciji Moja dežela –lepa in gostoljubna Turistične
zveze Slovenije, pod pokroviteljstvom predsednika
Boruta Pahorja, ki je v 22 letih prerasla v
vseslovensko gibanje, je letos po besedah
predsednika zveze Petra Misje ocenjevalna
komisija obiskala 150 mest in drugih krajev,
kolikor jih je tekmovalo.
Slovesne prireditve se je udeležil tudi predsednik
državnega zbora Janko Veber. Poudaril je, da
je turizem v Sloveniji, kljub dolgoletni tradiciji, še
vedno velik izziv za uveljavitev Slovenije in tudi
možnosti za vsestranski razvoj in dobro naše
dežele.
V Sloveniji je več kot 600 turističnih društev z
200.000 prostovoljci, ki sodelujejo v akciji Moja
dežela – lepa in gostoljubna, kar pomeni, da je
vanjo vključen vsak deseti Slovenec ali Slovenka.
Podelili so tudi priznanja za aktivne prostovoljce.
Iz naše občine ga je dobila prostovoljka leta 2013
Milena Bregar. Čestitamo.

14.
»MARTINOVANJE NA STUDENCU«
Vinogradniško društvo Studenec z društvi v KS Studenec.

Povzela: Alenka Kozorog
Vir: Turistična zveza Slovenije

Letos se je še posebno izkazala s svojim delom
pri organizaciji slikarske kolonije ArtEko Šentjanž
2013, pri urejanju rudarske tematske poti Tk
pav in izpeljavi čistilne akcije 2013. Prostorov
svojega lepo opremljenega vinskega hrama ji nikoli
ni težko odstopiti za dejavnosti društva, kulturne
večere, razne delavnice in predavanja, v zadnjem
letu pa tudi za slikarsko kolonijo. Na vratih nas
najprej pričaka njen nasmeh, za tem pa kozarček
rujnega in domač kruh, namazan z njeno božansko
traminčevo pašteto. Je tudi aktivna članica
Društva vinogradnikov Šentjanž in DKŠD Svoboda
Krmelj. Za svoje požrtvovalno prostovoljno delo je
Milena na letošnjih dnevih slovenskega turizma v
Podčetrtku prejela priznanje za najzaslužnejšo
društveno delavko – prostovoljko za leto 2013.

TD Šentjanž

NEDELJA, 3.11.
17.00 – 20.00 Pobiranje vzorcev mošta za ocenjevanje - odprtega tipa.
PETEK, 8.11.
21.00 Martinovanje za mlade in mlade po srcu z skupino ROK’n’BAND – ogrevan šotor pri Gostišče Janc
SOBOTA, 9.11.
14.00 Etnološka povorka skozi Studenec s prikazom del in običajev na temo vinogradništva
od časov naših pradedov in babic do današnjih dni. V povorki sodeluje okoli sto članov
društva, predstavitev skupin bo potekala pred Gostiščem Janc
15.00 Kuhanje in pokušanje enostavnih kmečkih jedi, k sodelovanju smo povabili članice
aktivov kmečkih žena iz Občine Sevnica, ŠD Log – sekcija za ohranitev praženega
krompirja... seveda pa brez pokušanja ne bo šlo... pečen kostanj...
16.00 Vesele vinogradniške igre zabavnega značaja, ugotavljali bomo spretnost in
poznavanje vinogradništva
17.00 Kulturni program z razglasitvijo rezultatov degustacij moštov in
podelitvijo diplom, krst vina.
19.00 Veselica z ansamblom NAVIHANKE (ogrevan šotor pri Gostišču Janc)
(kulinarična razstava – aktiv žena Studenec«, degustacija moštov z ocenjevanja in
degustacija vin vinskih kleti (Kozinc, Jakše, Zajc…).
Na ogled bo tudi velika etnološka razstava stare opreme in pripomočkov za vinogradništvo.
NEDELJA, 17.11.
9.00 Tradicionalni pohod s Studenca na Primož, primeren za vse generacije.
Zbor pohodnikov pred Gostiščem Janc na Studencu
Trasa pohoda: Studenec-Zavratec-Hubajnica-Primož. Na cilju nas čaka topla malica.
11.00 Maša za vinogradnike v cerkvi sv. Primoža in seveda krst vina.
Vstop na prireditve je brezplačen in upamo, da nas boste počastili z svojo prisotnostjo.
Društvo vinogradnikov Studenec

Naše naravno okolje moramo kot posamezniki
ohraniti takšno, kakršno je. S svojim neizmernim
nakupovalnim nagonom smo naredili precej
škode, saj smo v naravo prinesli zelo veliko tujih
rastlin, ki so postale invazivne. Pretiravamo pri
zasaditvah naših vrtov in ne znamo ceniti domačih
strokovnjakov in njihovih izdelkov. Slovenci imamo
veliko srečo, da v naši domovini raste toliko
različnih rastlin, ki nam jh zavida ves svet. V Angliji,
ki je znana po tem, da ceni naravne danosti, bi to
s pridom izkoristili. Mi pa z neverjetno naglico
uničujemo naravne travnike z gnojenjem in
pretirano košnjo. Mogoče je poslovna priložnost,
da zaračunamo vstop na tako lepe travnike?
Vsekakor bomo kot posamezniki odgovorni za
posledice, ki jih s svojimi dejanji povzročamo
okolju. Že dolgo je znano, da v naravi ni merilo le
ekonomska opravičenost. Je to morda priložnost
za vzpon poklicev ekologov, vrtnarjev, biologov in
drugih okoljevarstvenikov?

Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod Knof, so. p.

www.mojaobcina.si/sevnica

Že tretja trgatev pri Toniju
Žnidaršiču v Hudem Brezju
Smo skupina upokojencev, ki rada hodi, se druži
in spoznava bližnjo in daljno okolico. Na poti smo
vsako sredo, že tretje leto. Imenujemo se skupina
Resa.

Okoliščine so nam ponudile srečanje s Tonijem.
Postali smo prijatelji. Radi mu pomagamo pri
trgatvi.
Obiščemo ga tudi na njegovi turistični točki v
Breški Gori, od koder je lep razgled na Dolenjsko,
Gorjance in Posavje in kjer smo vedno deležni
dobre in okusne kulinarike.
Vredno je priti v Breško Goro.

Vir: skupina Resa
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

sobota, 2.11.,
ob 17.00

Kino Sevnica: Smrkci 2 – sinhronizirano;
animirana komična pustolovščina, 105 min
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Martinov koncert
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje pogodbene pošte 8283 Blanca
Šah,
odprto prvenstvo veteranov, ciklus 11/12

nedelja, 3.11.,
ob 16.00
ponedeljek, 4.11.,
ob 11.00
ponedeljek, 4.11.,
ob 17.00
ponedeljek, 4.11.,
ob 18.30
torek, 5.11.,
ob 9.00
torek, 5.11.,
ob 11.00
torek, 5.11.,
ob 17.00
torek, 5.11.,
ob 17.00
torek, 5.11.,
ob 18.00
sreda, 6.11.,
ob 16.00
sreda, 6.11.,
ob 16.30
sreda, 6.11.,
ob 17.00

2. srečanje Bralnega krožka
Predavanja U3: PU Novo Mesto
O varovanju doma
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Tradicionalno družabno srečanje PD Lisca Sevnica ob občinskem
prazniku
Ustvarjalna delavnica:
Izdelava stenske ure. Cena delavnice znaša 15 EUR.
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Predstavitev zbornika "Večerna zarja"
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Odprtje prenovljene prometne povezave v zgornjem delu Boštanja
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Okrogla miza o zdravstvenem stanju invalidov in starejših ter o
kriminaliteti in varnosti v občini Sevnica
Pravljična urica

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Javno vodstvo po razstavi »Sveta Ciril in Metod
- bizantinska misijonarja, apostola Slovanov, zavetnika Evrope«
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
sreda, 6.11.,
Radogost - Stoparjev gost: slikarka in kiparka Maria Elena
ob 18.00
Rodriguez - la Rosa iz Peruja
četrtek, 7.11.,
Mojca Pompe Stopar: Delavnica za starše:
ob 17.00
»Kako otroku pomagati ob izgubi in žalovanju?«
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
petek, 8.11.,
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU
ob 17.00
S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE SEVNICA
sobota, 9.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
ob 7.00
"Od zore do mraka" - celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica
sobota, 9.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
ob 9.00
Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
sobota, 9.11.,
Martinov pohod "Od pletenke do malkovških goric"
ob 10.00
Startnina 10 EUR (otroci do 12 let 5 EUR).
sobota, 9.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
ob 12.00
Srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
sobota, 9.11.,
Martinovanje na Studencu: povorka s prikazom vinogradniških
ob 14.00
običajev in opravil s predstavitvijo kmečkih jedi, zabavnimi
vinogradniškimi igrami ter kulturnim programom
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
sobota, 9.11.,
Predaja novega vodovodnega sistema iz projekta »Rehabilitacija in
ob 16.00
izgradnja vodovodnih sistemov« v uporabo
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
sobota, 9.11.,
Slovesnost s kulturnim programom
ob 17.30
ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje
sobota, 9.11.,
Kino Sevnica: 2 na muhi;
ob 19.00
akcijska komična kriminalka, 109 minut
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
sobota, 9.11.,
Predstavitev zbirke pripovedk v narečju
ob 19.30
"Kar nej rejs, se neč ne guvuri!" avtorice Brede Vidmar Mandič
nedelja, 10.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
ob 18.00
Koncert filmske glasbe - tolkalni orkester Sudar
ponedeljek, 11.11., Prvi del tečaja prve pomoči
ob 15.30
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
sreda, 6.11.,
ob 17.00

od torka, 12.11.
do petka, 15.11.,
9.00–15.00
torek, 12.11.,
ob 9.00
torek, 12.11.,
ob 9.00
torek, 12.11.,
ob 9.30
torek, 12.11.,
ob 10.00
torek, 12.11.,
ob 11.00
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Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje"
Predavanje U3: Drago Medved:
Slovenski Dunaj-vpliv Slovencev
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Položitev venca k spominski plošči
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Slavnostna seja občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica: Dnevi odprtih vrat "Skupaj
bogatimo življenje": odprtje razstave izdelkov in kulturni program

Kje?

Organizator - informacije

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Športni dom Sevnica

Org.: Društvo narodnozabavnih ansamblov
Sevnica; Info.: Franc Ocvirk

prostori pošte na Blanci
(Blanca 24)

Org.: Pogodbena pošta 8283, Januš Žibert
s.p. in Občina Sevnica; Info.: Občina Sevnica

Športni dom Sevnica

Org.: ŠK Milan Majcen Sevnica;
Info.: Ludvik Cvirn

Knjižnica Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj

Grad Sevnica,
poročna dvorana

Org.: Občina Sevnica;
Info.: 07/81-61-213

Zavetišče pod Sv. Rokom

Org.: Planinsko društvo Lisca Sevnica;
Info.: Rok Petančič

Kulturna dvorana Sevnica, Org.: ZKD Sevnica in JSKD OI Sevnica;
Info., prijave: 07/81-60-970
zaodrje dvorane
Knjižnica Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica in
Knjižnica Sevnica; Info.: Marijana Kralj

pri krožišču v Boštanju
(pri Teražu)

Org.: Krajevna skupnost Boštanj in
Občina Sevnica; Info.: 07/81-61-200

Hotel Ajdovec

Org.: Društvo invalidov Sevnica;
Info.: Franc Boljte, 041/655-850

Knjižnica Sevnica

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

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica in Občina Sevnica;
Info.: Rok, 051/680-289

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
Info.: Rok, 051/680 289

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Športni dom Sevnica

Org.: Občina Sevnica;
Info.: 07/81-61-213

start kolesarjenja: izpred
stavbe Občine Sevnica

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica;
Info.: Robert Kosaber

Športni dom Sevnica,
prostori šahovskega kluba

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica;
Info.: Ludvik Cvirn

zbiranje:
pri pletenki v Tržišču

Org.: Turistično društvo Tržišče;
Info, prijave: Marjetka, 040/574-974,
Irena, 030/244-889

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Koordinacijski odbor DIS 1941 – 1945
Sevnica; Info.: Vinko Zalezina, 051/813-564

Studenec

Org.: Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Branko Arih

vas Pokojnik nad
Zabukovjem

Org.: Občina Sevnica;
Info.: Občina Sevnica

dvorana Večnamenskega
doma Zabukovje

Org.: Krajevna skupnost Zabukovje;
Info.: Jože Baumkirher, 041/823-409

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Dom krajanov Razbor

Org.: Kulturno, športno in turistično društvo
Blaž Jurko Razbor; Info.: Breda Vidmar
Mandič, 031/806-973

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Glasbena šola Sevnica;
Info.: Katja Krnc, 07/81-41-640

učilnica
OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica;
Info.: Mojca Pinterič Krajnc

Dom upokojencev Sevnica

Org.: Dom upokojencev Sevnica;
Info.: Franja Svažič, 07/81-60-740

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj

pri spomeniku NOB v
Sevnici

Org.: ZZB NOB, OO Sevnica;
Info.: Maksimilijan Popelar

pri spominski plošči na
stavbi sodišča v Sevnici

Org.: ZZB NOB, OO Sevnica;
Info.: Maksimilijan Popelar

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

Org.: ZZB NOB, OO Sevnica;
Info.: Maksimilijan Popelar

Dom upokojencev Sevnica

Org.: Dom upokojencev Sevnica;
Info.: Franja Svažič

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 12.11.,
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Predstavitev monografije Julijske Alpe avtorja Helmuta Teissla
Otroški predstava: Brata Grimm: GOSPA PEHTRA
(lutkovno - igrana predstava) Gledališče iz desnega žepka;
Otroški abonma in za izven; igra: Lucija Ćirovič, Boštjan Štorman
Šah,
odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 11/12
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Predavanje: Ptice stalnice v naših krajih (predava Ivan Cajner)
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje":
predavanje dr. Jurija Pesjaka o življenju starejših
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Odprtje razstave "Čipka v steklu"
Dan slovenske hrane:
Tradicionalen slovenski zajtrk v vrtcih in šolah

Učilnica
OZ Rdečega križa Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Grad Sevnica,
dvorana Alberta Felicijana

Org.: PD Lisca Sevnica in Mohorjeva založba
Celovec; Info.: Rok Petančič

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: JSKD OI Sevnica;
Info.: 07/81-60-970

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica;
Info.: Ludvik Cvirn

Knjižnica Sevnica

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

Dom upokojencev Sevnica

Org.: Dom upokojencev Sevnica;
Info.: Franja Svažič

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: Klekljarska skupina "Bucike";
Info.: Tina Železnik, 031/624-502

vrtci in šole v občini
Sevnica

Org.: Čebelarsko društvo Sevnica;
Info.: Franc Zagorc, 031/874-462

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

torek, 12.11.,
ob 18.00
torek, 12.11.,
ob 17.00
sreda, 13.11.,
ob 17.00
sreda, 13.11.,
ob 18.00
četrtek, 14.11.,
ob 16.00
četrtek, 14.11.,
ob 17.00
petek, 15.11.,
ob 8.00
petek, 15.11.,
ob 16.00
petek, 15.11.,
ob 16.00
sobota, 16.11.,
ob 7.00
sobota, 16.11.,
ob 9.30
sobota, 16.11.,
ob 16.00
sobota, 16.11.,
ob 17.00
sobota, 16.11.,
ob 17.00
sobota, 16.11.,
ob 18.00
sobota, 16.11.,
ob 19.30
sobota, 16.11.,
ob 19.30
nedelja, 17.11.,
ob 9.00
nedelja, 17.11.,
ob 9.00
ponedeljek, 18.11.
-sobota, 23.11.,
9.00–12.00
ponedeljek, 18.11. petek, 22.11.,
9.00–17.00

Tečaj CPP
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Sevnica
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Pohod po Sevniški planinski poti – poti Lojza Motoreta »Z Boštanja
na Brunk«. Prevoz z Brunka nazaj do Boštanja bo organiziran.
Prispevek: 5 EUR.
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica in 40-letnici DI Sevnica:
Hitropotezni šahovski turnir Društev invalidov Posavje in Zasavje
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Literarno družabni večer KUD Budna vas:
"Prijateljstvo in ljubezen nas družita"
Kino Sevnica: Avioni; sinhronizirano,
animirana družinska komedija, 92 minut
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Praznovanje 20-letnice delovanja Aktiva žena Boštanj
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Večer mažoret "Defile"
Rokomet-člani:
RK Sevnica-RD IP Izola
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Gledališka predstava "Le po kom se je vrgel ta otrok?"
v izvedbi gledališke skupine Razbor pod odrom
Šah,
odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 11/12
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Tradicionalni pohod s Studenca na Primož

Območno združenje Rdečega križa
Lekos Galerija Ana Sevnica Org.:
Sevnica; Info.: Mojca Pinterič Krajnc
start
pri baru Tinca v Boštanju

Org.: PD Lisca Sevnica, www.pd-lisca.si; Info
in prijave: Darinka, 041/481-697, pdlisca@
siol.net

hotel Ajdovec

Org.: Org.: DI Sevnica in ŠK Milan Majcen
Sevnica; Info.: Roman Novšak

zidanica Bregar v
Kamenškem

Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas kulturno umetniška sekcija;
Info.: Magda Sigmund

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; Info.: 07/81-61-070

dvorana TVD Partizan v
Boštanju

Org.: Društvo kmetic Sevnica, Aktiv žena
Boštanj; Info.: Marija Gošte

Športni dom Sevnica

Org.: Društvo TRG Sevnica;
Info.: Jože Železnik

Športna dvorana Sevnica

Org.: Rokometni klub Sevnica;
Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

Dom krajanov Razbor

Org.: Kulturno, športno in turistično društvo
Blaž Jurko Razbor;
Info.: Mojca Petrovčič, 051/302-727

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica;
Info.: Ludvik Cvirn

start pohoda pred
Org.: Društvo vinogradnikov Studenec;
Gostilno Janc na Studencu Info.: Branko Arih

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Teden brezplačnega prvega vpisa novih članov

Knjižnica Sevnica

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

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Dnevi odprtih vrat

Trubarjev dom
upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu

Org.: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu;
Info.: Robert Potočnik, 03/56-58-100

Izpit iz prve pomoči

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Odprtje razstave izdelkov stanovalcev doma ter predaja
defibrilatorja namenu
ponedeljek, 18.11., Prireditev ob prazniku Občine Sevnica: Odprtje Modre police, s
ob 10.30
Tonijem Gašperičem, v ZD Sevnica
torek, 19.11.,
U3: Izlet
ob 9.00
Hrvaška-Moslavina

Trubarjev dom
upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu

Org.: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu

Zdravstveni dom Sevnica

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

torek, 19.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(Knjižnica Sevnica)

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

sreda, 20.11.,
ob 9.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Kulinarične ustvarjalnice in moč narave

Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca

Org.: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca in KNOF, so.p.; Info.: Darja Cizelj

sreda, 20.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

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

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Dan odprtih vrat v Stari šoli Sevnica
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Otvoritev socialnega inkuabtorja Posavja
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Informativni dan v socialnem inkubatorju Posavja
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Zaključek projekta Posavci beremo skupaj - literarni večer s
pesnikom Cirilom Zlobcem
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Otvoritev asfaltiranega odseka ceste Goli Vrh–odcep Selak
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Koncert sakralne glasbe

Stara šola Sevnica
(Kvedrova cesta 30 c)

Org.: KNOF zavod za kreativni razvoj - socialno
podjetje; Info.: Nataša Rupnik

ponedeljek, 18.11.,
ob 15.00
ponedeljek, 18.11.,
ob 16.00

četrtek, 21.11.,
ob 10.00
četrtek, 21.11.,
ob 11.00
četrtek, 21.11.,
ob 12.00
četrtek, 21.11.,
ob 18.00
petek, 22.11.,
ob 15.30
petek, 22.11.,
ob 19.00

Org.: U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj

socialni inkubator Posavja v Org.: KNOF zavod za kreativni razvoj - socialno
Sevnici (Prvomajska ulica 15) podjetje; Info.: Nataša Rupnik
socialni inkubator Posavja v Org.: KNOF zavod za kreativni razvoj - socialno
Sevnici (Prvomajska ulica 15) podjetje; Info.: Nataša Rupnik
Knjižnica Sevnica

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

pri Selaku (Log 116)

Org.: Krajevna skupnost Boštanj;
Info.: Jasmina Veselinovič

Lutrovska klet
pri Gradu Sevnica

Org.: Mešani pevski zbor Zvon;
Info.: Andrej Lisec
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Koledar prireditev, kultura
Datum in ura

Prireditev

sobota, 23.11.,
ob 9.30

Šah,
medobčinsko posamezno šolsko prvenstvo
Kino Sevnica: Vaje v objemu,
slovenski film, ljubezenska drama, 89 minut
Rokomet - člani:
RK Sevnica-RK Krško
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Koncert ob 15-letnici moške vokalne skupine Fantje z Razborja

sobota, 23.11.,
ob 19.00
sobota, 23.11.,
ob 19.30
sobota, 23.11.,
ob 19.30

Kje?

Organizator - informacije

OŠ Blanca

Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica;
Info.: Ludvik Cvirn

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Športna dvorana Sevnica

Org.: Rokometni klub Sevnica;
Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

Dom krajanov Razbor

Org.: Kulturno, športno in turistično društvo
Blaž Jurko Razbor; Info.: Matej Imperl
Org.: Agencija Talent

nedelja, 24.11.,
ob 17.00

Koncert: Izpoved življenja - Stane Vidmar

Kulturna dvorana Sevnica

ponedeljek, 25.11.
- petek, 29.11.,
8.00–14.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Teden odprtih vrat

enota Varstveno
Org.: Varstveno delovni center Krškodelovnega centra v Sevnici Leskovec, enota Sevnica

ponedeljek, 25.11.,
ob 16.00
torek, 26.11.,
ob 9.00
torek, 26.11.,
ob 17.00
četrtek, 28.11.,
ob 18.00
petek, 29.11.,
ob 14.00
petek, 29.11.,
ob 18.00
petek, 29.11.,
ob 18.00
sobota, 30.11.,
ob 19.00

Delavnica:
Ustvarjajmo testeninske angelčke
Predavanje U3: Maja Klemen Cokan
Kmetje in ženske bodo rešili svet
Delavnica:
Ustvarjajmo namizne aranžmaje
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Potopisno predavanje "Hodim, torej sem!":
v 30 dneh po Slovenski planinski poti (Pia Peršič)
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Dan odprtih vrat podjetja Siliko d.o.o. ob 10-letnici delovanja
Potopis: »Živeti v Gambiji kot prostovoljka«
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica:
Odprtje tematske razstave "Benetke"
Kino Sevnica: Mi smo Millerjevi,
komedija, 110 minut

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Knjižnica Sevnica

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

podjetje Siliko d.o.o.

Org.: Siliko d.o.o., PE Sevnica;
Info.: Mimica Aupič

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturni dom Krmelj

Org.: Delavsko kulturno in športno društvo
Svoboda Krmelj; Info.: Berta Logar

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/

Brez vas
nam ne bi
uspelo!

sobota, 2.11., ob 17.00

animirana komična pustolovščina // 105

sobota, 9.11., ob 19.00
akcijska komična kriminalka // 109

sobota, 16.11., ob 17.00
animirana družinska komedija // 92

sobota, 23.11., ob 19.00
ljubezenska drama // 89

porast poslušanosti
Primerjava med podatki raziskave Radiometrija Mediapool 4. četrtletje 2012, doseg 2,7%, Slovenija, vse demografske skupine, num. 6809 ter avgust 2013, doseg 6,0%, Slovenija, vse demografske skupine, num. 7535
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SLOVENSKI

sobota, 30.11., ob 19.00
komedija // 110

Kultura
S slovaškim veleposlaništvom Grajski inventar
Od fotografije do kostuma v
pripravili razstavo o
se vrača na grad
pesmi in besedi
sv. Cirilu in Metodu
Folklorno-vinogradniški večer
Rogovi, lesena zibka in senčnik, nekdaj last zadnje
grofice Mathilde Arco Zinneberg, ki je živela na Razborju
V Mosconovi galeriji sevniškega gradu je na
ogled razstava Sveta Ciril in Metod – bizantinska
misijonarja,
apostola
Slovanov,
zavetnika
Evrope. Razstavo ob letošnji 1150. obletnici
slovanske pismenosti ter prihoda sv. Cirila in
Metoda na Moravsko so pripravili na slovaškem
veleposlaništvu, v sodelovanju z našo občino in
KŠTM Sevnica, zdaj pa je na ogled tudi v Sevnici.

na gradu Sevnica do decembra 1940, so se po
dolgih desetletjih oktobra letos vrnili na naš grad
Člani Folklorne skupine Blaža Jurka Razbor so
po zaslugi domačina Jožeta Bedeka. Ta je že pred
pripravili drugi celovečerni nastop z naslovom
leti poskrbel, da so gradu vrnili divan – počivalnik
Folklorno-vinogradniški večer na Razborju.
zadanje grofice.
Nastop so folklorniki ponosno zaokrožili s
predstavitvijo novih folklornih kostumov, ki so bili
premierno predstavljeni prav na tem dogodku. S
pomočjo domačinov in literature sta pod budnim
očesom etnologa dr. Bojana Knifica šivilja Vlasta
Radanovič iz Dobove in krojač Bojan Rožman iz
Brežic zašila kostume iz sevniške oblačilne kulture
okrog leta 1900. Ob tem je bila v preddverju tudi
razstava fotografij, po katerih so bili kostumi
zašiti.

postelja zadnje grofice

Iskrena hvala! Ti unikatni grajski predmeti zdaj
krasijo eno izmed grajskih soban. Želimo si, da bi
bilo čim več predmetov, ki so jih z gradu odnesli ali
ukradli, vrnjenih. Le tako jih bo mogoče predstaviti
obiskovalcem in pomagati ohranjati ter oživljati
našo skupno bogato kulturno dediščino.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Obisk tujih operaterjev
in svetovnega združenja
novinarjev FIJET v Posavju
Razstavo v Sevnici je uradno odprl ambasador
in vodja trgovinsko-ekonomskega oddelka na
veleposlaništvu Republike Slovaške v Sloveniji
Marian Zahora in v svojem nagovoru poudaril
velik pomen in vpliv sv. Cirila in Metoda na razvoj
jezikoslovja, prava in drugih ved. O delovanju
bizantinskih misijonarjev, ki sta pomembno vplivala
tudi na zgodovino slovenskega prostora, ter
zgodovinskem opisu tedanjega časa je spregovoril
doc. dr. Jonatan Vinkler, Sevničan, ki deluje na
Univerzi na Primorskem. Zbrane je nagovoril tudi
župan Srečko Ocvirk.

Kulturni dogodek so obogatile glasbenice iz
Glasbene šole Sevnica, povezovanje je oblikoval Rok
Petančič. Razstava bo na ogled do 10. novembra,
6. novembra pa bo ob 17. uri organizirano javno
vodstvo po razstavi.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com

Zadnji konec tedna septembra je CPT Krško
v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo
Posavje, v okviru projekta RDO Posavje, organiziral
regijsko promocijsko in študijsko turo, udeležilo
pa se je je 20 predstavnikov turističnih agencij in
novinarjev (FIJET) iz devetih držav.
V pestrem programu so jim predstavili
najzanimivejše turistične točke Posavja in vso
preostalo turistično ponudbo. Pri programu so
aktivno sodelovali javni zavodi na področju turizma
iz posavskih občin, turistična in kulturna društva
ter ponudniki turističnih storitev. Med obiskom
je bilo organizirano tudi strokovno turistično
vodenje.

Vabilu so se odzvali tudi njihovi gosti, DKD Svoboda
Senovo ter Fantje s Preske. Ti zaradi bolezni
enega od članov niso mogli nastopiti, zato so jim,
kot že velikokrat prej, priskočile na pomoč Ljudske
pevke z Razborja.
Folklorniki so bili veseli tudi spodbudnih besed
župana sevniške občine Srečka Ocvirka in
direktorja Posavskega muzeja Brežice dr. Tomaža
Teropšiča, saj jim te odpirajo nove priložnosti za
predstavljanje kulturne dediščine v občini, Posavju
in tudi širše.
Na koncu so člani Folklorne skupine Blaža
Jurka Razbor pripravili pogostitev, obiskovalci
so lahko pokramljali z njimi in se zavrteli ob živi
glasbi skupine Jarica. Zahvalili so se tudi vsem
obiskovalcem večera, še posebno tistim, ki so jim
kakor koli pomagali, da je dogodek minil v prijetnem
in toplem razpoloženju.

Vir: KŠTD Blaž Jurko

V nedeljo, 29. septembra, so si ogledali tudi
sevniški grad in film turistične ponudbe občine
Sevnica. Predstavniki KŠTM Sevnica smo jim
predstavili delovanje grajske vinoteke. Za konec
so udeleženci obiskali Vinsko klet Mastnak in
se seznanili s postopkom pridelave penečega
vina. Vsi udeleženci so odšli domov s čudovitimi
vtisi iz Posavja in s pripravljenostjo na poslovno
sodelovanje v prihodnje, vsi novinarji pa bodo v
tiskanih medijih objavili reportaže o Posavju.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
(povzeto po članku CPT Krško)
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Mladina, šolski zvonec
Prva lutkovno-slikarska
kolonija LUTKART 2013
Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica je v
petek, 27. septembra, organiziral prvo slikarsko
kolonijo za otroke osnovnih šol v sklopu večletnega
vseslovenskega likovnega projekta Sanjam o
grajski lutki, ki poteka že od ustanovitve GLG leta
2010.
S tem projektom želimo na kreativen in
soustvarjalen način čim bolj približati lutke in
lutkarstvo šolski in predšolski mladini v naši regiji
in tudi širše.
Srečanja Lutkart 2013 so se skupaj z mentorji
udeležili učenci osnovnih šol Boštanj, Brežice,
Globoko, Senovo, Sevnica, Škocjan, Šmarjeta in
Tržišče.

Dan odprtih vrat
arheološkega parka
Ajdovski gradec

Teden otroka v MC Sevnica
Od 7. do 12. oktobra je potekal teden otroka s
sloganom Kako je biti otrok v današnji družbi. Zato
je KŠTM v mladinskem centru organiziral pester
program za otroke in mladino. Z otroki smo se
z ustvarjalnico zapeljali po cesti kreativnosti in
dovolili, da nam je domišljija obarvala razpoloženje
in energijo.

Organizirali smo tudi turnir v pokru za otroke in
mladino. Zmagal je Dejan Janković, najboljše
tri tekmovalce pa smo nagradili z darilnim
bonom za pico. Organizirali smo tudi brezplačno
kinopredstavo risanega filma z naslovom Mali
veliki Panda ter uživali v njegovih dogodivščinah.

Prireditev se je začela v grajskem atriju. Tam smo
pričakali udeležence z dobrodošlico in jih najprej
popeljali na ogled obnovljenega grajskega parka
z grajsko vilo, novo razgledno uto, fontano in kipi.
Urejena sprehajalna pot nas je popeljala okoli
gradu, ki je z restavrirano teraso in obnovljenimi
kamnitimi stebri na vhodu v park postal pravi
lepotec med slovenskimi gradovi.
Otroci so si ogledali tudi dvorano Alberta
Felicijana, tam pa je vse udeležence pozdravila
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica.
Po ogledu naše avtorske lutkovne predstave
Cesarsko jabolko je mlade slikarje v atriju pričakala
Mizica, pogrni se, ki je med kolonijo skrbela za
hrano in pijačo udeležencev. Razdelili smo jim
likovne podlage, na katerih so sčasoma zaživele
v barvah in zgodbah grajske lutke, ki so se med
ustvarjanjem sprehajale po gradu in učencem
burile ustvarjalno fantazijo.
Dela, ki so nastala, navdušujejo s svojo izvirnostjo,
barvitostjo in likovnimi rešitvami, ki imajo močan
pridih lutkovne umetnosti, kar je bil tudi eden od
glavnih namenov slikarske kolonije.
Po kosilu smo razstavili ustvarjena dela v grajskem
atriju in se po podelitvi priznanj za udeležbo na
tem dogodku za trajen spomin še fotografirali.
V prijateljskem vzdušju smo se počasi razšli in si
obljubili: Pridemo na Lutkart 2014!

Da nismo pozabili tudi na starše, smo organizirali
predavanje Mojce Pompe z naslovom Kako
lahko starši vplivamo na otrokovo osebnost.
Obiskovalcem centra smo uresničili veliko, skupno
željo in jih presenetili z nakupom igralne konzole
Xbox. Veselje je bilo nepopisno, tako da smo že
prvi dan smučali, igrali pikado, namizni tenis, tenis,
ameriški nogomet in drugo. Da nismo izgubili
rdeče niti tedenskega programa smo organizirali
tekmovanje v družabni igri Moja Slovenija.

V nedeljo, 29. septembra, smo v sklopu Odprtih
vrat sevniškega gradu postavili v prostorih GLG
na ogled razstavo likovnih del, ustvarjenih na 1.
Lutkovno-slikarski koloniji Lutkart 2013. Razstava
bo na začetku prihodnjega leta začela potovati po
sodelujočih osnovnih šolah, da jo bo videlo čim več
otrok po Sloveniji in bodo lahko z otroškimi risbami
in slikami doživljali čarovnijo lutk.
V imenu organizatorja srečanja – G L G Sevnica
– se zahvaljujem vsem sodelujočim osnovnim
šolam za udeležbo, prijateljem našega gledališča
za pomoč pri organizaciji in izpeljavi tega lepega
kulturnega dogodka. To bi težko storili brez pomoči
pokroviteljev in donatorjev, pa tudi podpore KŠTM
Sevnica in sevniške občine.

Bernard Pungerčič, G L G
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Predvidevali smo, da se bodo pomerile družine,
vendar jih žal ni bilo. Pomerili pa sta se skupini otrok
in pokazali veliko znanja o poznavanju Slovenije.
V centru je zadišalo tudi po koruzni pokovki, ki
je obvezna oprema na filmskem popoldnevu za
otroke in večeru za mladostnike. Konec tedna je
v jutranjih urah potekal otroški živžav. Ta je skupaj
s čarodejem Brankom marsikateremu otroku
pričarali nasmeh na obraz, kar je bil tudi naš cilj. V
sklopu tedna otroka smo organizirali tudi zbiranje
hrane za zapuščene živali, ki še vedno poteka, zato
pozivamo k dobrodelnosti vse ljubitelje živali.
Foto: Rok Petančič

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladina, šolski zvonec
Sonce, dež in mavrica
Teden otroka
v Knjižnici Sevnica
Sonce, sonce, zbudi se, odgrni svoj škrlatni plašč
in pokukaj izza oblakov …
Tako smo v Knjižnici Sevnica v četrtek, 10.
oktobra, skupaj z otroki iz Vrtca Ciciban Sevnica
v veselem pričakovanju in z zanimanjem začeli s
plesno-pevsko-gibalno predstavo Tamare Kranjec
Laganin.

Sonce je vzšlo, prišli so razigrani oblaki, ki so se
prerivali, boksali, se smejali in plesali, od tega
počili in spustili na zemljo dežne kapljice.

Teden otroka
na OŠ Ane Gale Sevnica

Teden otroka na Osnovni Šoli
Sava Kladnika Sevnica

Teden otroka, od 7. do 11. oktobra, je bil na naši
šoli zelo zanimiv. V šoli in zunaj nje so potekale
številne dejavnosti, ki so nam popestrile teden.
Učenci od 1. do 9. razreda smo imeli v torek
tehniški dan. Odšli smo na Radno in tam pomagali
pri delu v sadovnjaku. V zahvalo nam je gospod
Matevž jabolka, ki smo jih nabrali, pripeljal v
šolo in tako so naslednji dan učenke posebnega
programa iz jabolk naredile jabolčni sok. Bil je res
sladek! V četrtek so nam učiteljice Irena, Mojca
in Polona pripravile gledališko predstavo Hvaležni
medved. Ogledali smo si jo velikim navdušenjem in
jih nagradili z velikim aplavzom. V petek pa smo si
ogledali še risani film.

Ljubezni, spoštovanja, nežnosti in drugih vrednot
se najprej učimo v ljubečem domačem okolju,
pozneje pa vlogo staršev dopolnjujeta vrtec in
šola. Tako rastemo v odgovorne osebnosti in
vrednote postanejo del našega vsakdana.

Obiranje jabolk

In prav je, da pozornost še posebej namenimo
majhnim otrokom. Ob tej priložnosti so na OŠ
Sava Kladnika Sevnica v okviru tedna otroka
potekale različne dejavnosti. Učenci so se pod
vodstvom učiteljic posladkali, poslušali glasbene
nastope, ustvarjali jesenske izdelke iz papirja in
buč, se igrali, klekljali in priredili sejem Podarim
ali zamenjam. Najbolj veselo je bilo, ko so se naše
učenke z učitelji pomerile v odbojki.

V tednu otroka smo se v šoli veliko pogovarjali
o tem, kako je biti otrok v današnji družbi, kar
je tudi tema letošnjega otroškega parlamenta.
Ugotovili smo, da so razmere v družbi čedalje
težje in da so nekaterim otrokom kratene njihove
temeljne pravice. Menimo, da je prav, da o tem
spregovorimo tudi otroci sami, saj je vse to del
naše sedanjosti in prihodnosti. Se pa vsi strinjamo,
da je bistvo našega življenja ljubeča družina, v
kateri se počutimo varne in sprejete.

Obiskali so nas otroci iz skupine Veverice z
vzgojiteljicama Marto in Petro ter Metulji z
vzgojiteljicama Miro in Špelo. Njihovi razigrani,
nasmejani in radovedni obrazi so kazali, da smo
skupaj z literarno ustvarjalko, vsestransko
glasbeno umetnico in operno pevko, ki si je
pridobila veliko izkušenj pri dolgoletnem delu s
predšolskimi otroki in s sodelovanjem z Zvezo
glasbene mladine Slovenije, Tamaro Kranjec
Laganin preživeli čudovito in ustvarjalno dopoldne
in tako zaznamovali letošnji Teden otroka.

Anica Ganc, za Knjižnico Sevnica

Učenci in učitelji OŠ Ane Gale Sevnica

Velik uspeh sevniških učenk
Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica
V sredo, 9. oktobra, je bilo v Slovenj Gradcu
državno osnovnošolsko ekipno tekmovanje v
atletiki.
Tekmovali smo v različnih disciplinah, in sicer v
skoku v višino in daljino, metu vorteksa, suvanju
krogle in tekih na različne razdalje. Tudi sama sem
se udeležila teka na 300 metrov. Najprej me je
bilo na startni črti zelo strah, ko pa sem prispela

Na šolskih hodnikih in v razredih je odmeval otroški
smeh in marsikomu je ob spontanem otroškem
veselju postalo toplo v srcih. Zavedamo se, da
takšne dejavnosti pripomorejo k medsebojnemu
spoznavanju in dobrim odnosom med učenci, pa
tudi med učenci in učitelji.

Marjeta Teraž, OŠ Sava Kladnika Sevnica

MC SEVNICA

petek,
29.11.
18.00

��IVETI V �AMBIJI
KOT PROSTOVOLJKA«

na cilj, sem si oddahnila. Naša ekipa deklic je
dosegla izvrsten rezultat. Med vsemi ekipami smo
dosegle tretje mesto v državi, takoj za OŠ Grm in
OŠ Šentjernej. Bile smo zelo vesele in ponosne,
saj smo dokazale, da smo odlične športnice, kljub
slabšim pogojem, kot jih imajo športne ekipe na
drugih šolah.

Ana Vencelj, 9. c
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Valerijo poznamo kot ljubiteljico malih �iiali in
prostovoljko na vseh podroèjih, hkrati pa tudi
kot ustanoviteljico Zavoda Zadnje upanje.
Tokrat nas bo skozi sliko in besedo popeljala
po Gambiji, kjer je delovala kot prostovoljka.
Izvedeli bomo tudi, kako lahko potuje� ot
prostovoljec, razliko med �iivljenjem tuaj in
tam, med ljudmi tukaj in tam...

POTOPIS

»Dežne, dežne kapljice, padajo na glavice, se z
oblakov točijo, nogice nam zmočijo. Jih popije
travica, hvala kapljice z neba.« Ko so se oblaki
pomirili in spustili na zemljo vso vodo, so otroci
prosili: »Sonce, sonce, odkleni nebo, spusti,
spusti mavrico, napravi, napravi mavrico.« Ker
pa so želeli pomagati, so zapeli še: »Daj mi, daj mi
barvico in deževno kapljico, da narišem mavrico,
da narišem mavrico.« In tako se je prikazala
čudovita mavrica, pod mavričnim mostom pa so
veselo rajali otroci. Prišel je večer in sonce se je
odpravilo spat. »Na koncu večerne odeje, sonce
oblači škrlat, še prve zvezde prešteje, nato se
odpravi spat.« Poslovili so se tudi otroci: »Bim,
bim, bim, zdaj se poslovim, bim, bim, bam, spet
pridem enkrat k vam.«

Vstopnica za predavanje je
konzerva ali vre�ka �rane za �ale �ivali!
��g.� ���� �evnica; info� �ojca �vigelj, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si
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Šolski zvonec
ŠPORT & ŠPAS na OŠ Boštanj
V poslanici tedna otroka je bilo zapisano, da
se »odrasli otroštva le spominjamo, otroci pa
ga vsakodnevno živijo v vsej barvitosti, v vseh
odtenkih veselja in sreče, raziskovalne vneme in
ustvarjalnega zanosa«. Vse to želimo in se trudimo
nuditi tudi na OŠ Boštanj, da bi naši učenci dosegli
želene cilje ter se naučili, kako čarobna je barvitost
življenja, če jo le imamo možnost spoznati in
sposobnost prepoznati.

Obisk tehniškega muzeja
v Bistri

V Boštanju novo igrišče
za predšolske otroke

Učenci 8. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica smo
obiskali Tehniški muzej v Bistri.
Najprej smo si ogledali parni stroj, ki se mu reče
tudi lokomobila, in se poučili o njegovem namenu.
Ko smo spoznali njegove sestavne dele, brez
katerih ne bi mogel poganjati žag, mlatilnic,
slamoreznic in stiskalnic, smo se z vodnikom
Ivanom odpravili na elektrotehnični oddelek in
tam smo spoznali življenje Nikole Tesle in njegove
izume.

18. oktobra smo se zaposleni Vrtca Ciciban
Sevnica z vodstvom, donatorji, predstavniki
Sklada Vrtca Ciciban Sevnica ter otroci in njihovi
starši zbrali na prijetnem dogodku – otvoritvi
novega igrišča za predšolske otroke Vrtca
Ciciban Sevnica v enoti Boštanj. Prireditev sta
vodili Zdenka Poljšak in Mira Kovač, predsednica
in članica sklada vrtca, nastopali pa so otroci
Balončkov in Mehurčkov, stari od tri do šest let, ki
obiskujejo enoto Boštanj.

Čebelarji

V luči teh misli smo pripravili dogajanje ob dnevu,
ki smo ga naslovili ŠPORT & ŠPAS in ga s pomočjo
številnih zunanjih gostov izpeljali v sredo, 9.
oktobra. Vsem gostujočim mentorjem se iskreno
zahvaljujemo in upamo, da jim je bilo druženje z
nami prijetno. Celoten dan je bil namenjen našim
učencem, njegova posebnost pa je bila, da so
se šolska vrata odprla zanje, pa tudi za njihove
starše, babice in dedke. Tako smo z združitvijo več
generacij res lahko razmišljali, kako je biti otrok v
današnji družbi.
Za uvod v pestro dnevno dogajanje so učenci z
mentorji pripravili kratek kulturni program, s
katerim smo se odlično »ogreli« za nadaljnje delo
v različnih delavnicah, in sicer za športne, likovne,
pravljične, prve pomoči, lovske, čebelarske, jujitsa, kuharske, plesne in socialne igre. V vseh so
učenci lahko pokazali svojo kreativnost, znanje,
želje, talente ali pa morda odkrili še svoje neslutene
zmožnosti. Še posebno pa sta bila atraktivna
ogleda predstavitve gasilske in policijske enote oz.
njihove narave dela.

Gasilci

Na naši šoli pa je ob tednu otroka že tradicija, da
po končanih delavnicah odigramo še odbojkarsko
tekmo med učenci in učitelji. Boljši so bili seveda
učenci in so zasluženo zmagali. Za piko na i smo
imeli še kostanjev piknik pred šolo. Naši učitelji so
spekli okusen, žlahtno dišeč kostanj in ta je ogrel
ročice vseh otrok ter razveselil njihove brbončice.
Prepričani smo, da so učenci in obiskovalci
preživeli lep, poseben in zanimiv šolski dan.

V Boštanju novo igrišče za predšolske otroke

Ali ste vedeli, da se je ta znanstvenik rodil točno
ob polnoči, ko je grmelo in se bliskalo, kar naj bi
že takrat napovedalo njegove dosežke? Tesla
je namreč zagovarjal izmenični električni tok.
Naredili smo štiri poskuse, najbolj zanimiv pa je
bil predzadnji, pri katerem smo za »poskusnega
zajčka« uporabili Moniko. Zaprli smo jo v kovinsko
kletko, v bližino katere smo potem izpustili
električni tok.
Z vodnico Majdo smo si ogledali tudi makete vodnih
žag. Pogovarjali smo se tudi o italijanskem geniju
Leonardu da Vinciju. Ta je izumil voziček, ki hlod
med žaganjem samodejno premika k žaginemu
listu, kot se žagi pravilno reče.
Nato smo se odpravili še v zadnji del muzeja, ki
je posvečen Titovim avtomobilom. Poiskali smo
najstarejši, najprostornejši in najlepši avtomobil
v muzeju in se poučili o zgodovini avtomobilske
industrije pri nas. Najradovednejši so tudi
fotografirali avtomobile iz časov Jugoslavije,
posebej priljubljeni so bili neprebojni z 80
centimetrov debelim vetrobranskim steklom.
Po koncu ogleda smo bili zelo zadovoljni. Odločili
smo se, da se bomo v Tehniški muzej v Bistri
še vrnili, saj si nam niti v treh urah, ki smo jih
preživeli tam, ni uspelo ogledati prav vsega
nekdanjega samostana.

Neil Postman je zapisal, da so »otroci naša živa
sporočila času, ki ga ne bomo doživeli«, zato je
prav, da jim dajemo največ, kar lahko. Ob tem
ne smemo pozabiti, da se tudi od otrok lahko
kaj naučimo. »Otroci nas lahko naučijo tri stvari;
biti srečen brez razloga, biti vedno radoveden,
neutrudno se boriti za karkoli.« (P. Coelho)
Vprašajmo se, ali (še) vsi znamo narediti te tri na
prvi pogled preproste stvari.

Silvestra Kotar, prof.

20

november 13

Vir: Vrtec Ciciban Sevnica

Boštanjski učenci v Genu
V soboto, 5. oktobra, je bil v Genu v Krškem dan
odprtih vrat, predstavile pa so se različne šole.
Dogodka se je udeležila tudi naša šola s svojim
verižnim eksperimentom pod mentorstvom
Andreja Kozinca. Povabljena je bila tudi tehnična
šola iz Siska iz Hrvaške. Predstavili so nam svoj
avto na sončne celice in nas seznanili s postopkom
njegove izdelave.

Ana Trbovc, 8. c,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

DELAVNICA ZA STARŠE:
„KAKO OTROKU POMAGATI
OB IZGUBI IN ŽALOVANJU?“

MC SEVNICA

četrtek, 7.11.,
ob 17.00

Zmagovalna odbojkarska ekipa

Svoje zadovoljstvo ob pridobitvi je v uvodnem
govoru izrazila ravnateljica vrtca Vlasta Fele.
Otrokom je zaželela veliko zabave na novem
igrišču. Vse pohvale smo prejeli tudi od sevniškega
podžupana Janeza Kukca. Ob koncu sta se
ravnateljica in predsednica sklada vrtca zahvalili z
risbico otrok vsem, ki so spomladi na dobrodelnem
koncertu prispevali sredstva, in tudi tistim, ki so
kako drugače pripomogli k ureditvi igrišča. Naše
druženje po uradni otvoritvi se je nadaljevalo
ob kostanjevem pikniku, palačinkah in pečenih
nadevanih jabolkih, ki so jih pripravile kuharice
Vrtca Ciciban Sevnica, še pozno v popoldan.

Ljudje se neradi sprijaznimo z omejitvami, ki jih prina�a
�ivljenje - te�ko sprejemamo bolezen, pojemanje moèi,
staranje, minljivost, izgube...
Otrokom se sesuje znani, varni svet, ko se razidejo (loèijo)
star�i, ko umre njim ljuba in bli�nja oseba, ko se sreèajo z
boleznijo... Kako v teh trenutkih pristopamo k otroku, kako
mu pomagamo, da izrazi svoje obèutke? Kako ga potola�imo
in kako mu pomagamo �alovati?
O tem bomo razmi�ljali skupaj s predavateljico
Mojco Pompe Stopar.
Vstopnica za predavanje je
konzerva ali vreèka hrane za male �ivali!
Organizator: K��M Sevnica
Info: Mojca �vigelj, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

Ekipa verižnega eksperimenta z mentorjem

Bilo je zelo mrzlo, zato smo se greli z vročim čajem
in se zadrževali v notranjih prostorih. V enem od
njih so bili predstavljeni različni eksperimenti … Bili
so zelo zanimivi in jih je bilo mogoče tudi upravljati.
V Genu se je predstavljalo tudi Astronomsko
društvo Krško s svojimi teleskopi in odkritji.
Po koncu dogajanja nas je čakalo presenečenje!
Izvedeli smo, da smo si z obiskom prislužili
vstopnice za Raceland v Krškem. Z veseljem smo
se ga udeležili in se odpeljali na stadion. Vzdušje
je bilo zelo vznemirljivo, saj smo eni prvič vozili
gokard. Vsi smo bili polni adrenalina in treme.
Po končani vožnji smo se premraženi odpravili na
avtobus in se tam hitro pogreli.
Z lepimi vtisi smo se odpravili domov in ta lepa
doživetja predstavili staršem.
Upam, da bomo imeli priložnost še kdaj doživeti
tako lep dan, in komaj čakam na novo dogodivščino!

Tinkara Simončič, 8. a

Grajska skrinja
Narava, čebele, lepota, umetnost, ljubezen, svoboda, mir
(skoraj vse, kar dela človeka srečnega)
Kdo ve, kdaj oči lovca in čebelarja Janeza Kukca Več let se je Janez vozil v službo v Ljubljano,
bolj zažarijo. Kadar zagleda mogočnega srnjaka ali pogosto v družbi sodelavca Franca Glušiča.
kadar »zašumijo« njegove čebele?
Pogovarjala sta se in drug drugega navduševala:
Janez Franca z lovskimi dogodivščinami, Franc pa
Na prelepi jasi nad malkovškimi vinogradi pri Janeza s čebelarskimi. Zato je postajal ta čedalje
Krsinjem Vrhu je Janez postavil čebelnjak, ki bolj navdušen nad skrivnostnim svetom čebel in si
bi bil v ponos vsakemu čebelarju. Prelepo se je čedalje bolj želel imeti kos čiste narave in svoj
prilega naravi, v katero je postavljen. Izdelan je čebelnjak. Z ženo Marjetko sta našla zaraščeno
skrbno in natančno. Graditelja Janez in Slavko sta jaso, jo kupila, počistila in se začela zadrževati na
upoštevala vsa pravila postavljanja slovenskega njej. Zares je vredna ogleda, saj je kot na odru nad
čebelnjaka.
malkovškimi vinogradi videti kot pravljična dežela.

Skozi gozd je dostopna po urejeni peščeni poti in je
kot naročena za naravoslovne sladokusce.
Za pokušino, preverjanje samega sebe, je kupil
štiri panje čebel. Bral je, poslušal kolege čebelarje,
več ur sedel pred panji in opazoval, se čudil in
občudoval. Preizkušnja se je končala uspešno.
Odločitev je padla. Tri leta že stoji čebelnjak z 20
prelepo poslikanimi panji.
Janezov sodelavec, lovski prijatelj in
slikar Andrej Militarov pa ga je navdušil
s svojo umetnostjo. Je namreč učitelj,
pravnik, lovec, slikar samorastnik,
slika naravo z njenimi prebivalci. Več
kot sto razstav na različnih koncih
sveta dokazuje njegovo umetnost,
ki jo ustvarja v Zgornjih Pirničah pri
Medvodah. Janez si je zaželel svoje
panje označiti z umetninami. Slikar
je za vsak panj naslikal po en lovski
motiv. S končnic nas vabijo sova, jereb,
gams, srnjak, zajec. Naslikani so tako,
da lahko z le malce domišljije skočijo,
poletijo, se oglasijo.
Zdaj Marjetka in Janez v raju, ki ga
imata, preživita precej ur. Delata,
opazujeta, si polnita dušo in skrbita
za zdravje. Če pa »medi«, napolnita
kozarce z medom in jih večinoma
podarita. Zanje sta namreč že dobila
plačilo, ki je čudovit kotiček v naravi.
Pa še nečesa ne moremo prezreti. Pred
čebelnjakom stoji velik, lesen medved.
Morda prestraši kakšnega pravega
medveda, kakšnega naključnega gosta
na dveh nogah pa zagotovo.
Dober pogled in naj medi, gospod
Janez!

Alenka Knez

MIZARSKI SERVIS
~ izdelava, popravilo, obnova

(KUHINJE, OTRO�KE SOBE, STOPNICE)

~ popravilo starinske�a po�i�tva

~ kletna vrata z oboki, masiva...

Andrej Nadu s.p.
Malkovec 1, 8295 Tr����e
Gsm: 040/476 270

Spoznajmo Sevnico
skozi oči kulinarike.
Sodelujte v nagradnih igrah na FB:
www.facebook.com/MojaObcina.si

www.mojaobcina.si/sevnica

Jezikovni kotiček
Nepotrebni oziri

Z besedo ozir označujemo to, kar vpliva na naše ravnanje in odločitve.
Govorimo o pravnih, socialnih, moralnih ozirih. Pogosto pa beseda »ozir«
ni ustrezna in je prav in koristno poznati boljše možnosti, med katerimi
lahko izbiramo. Zapomnimo si nekaj zgledov:
Iz gospodarskih ozirov = iz gospodarskih razlogov ali zaradi gospodarstva,
iz političnih ozirov = iz političnih razlogov, iz zdravstvenih ozirov = zaradi
bolezni, zaradi zdravja. V marsikaterem oziru = v marsičem, zaradi
marsičesa, marsikdaj, v nekem oziru = deloma, v nobenem oziru = v
ničemer, nikakor, v vsakem oziru prav = popolnoma, čisto, vsekakor
prav. Z ozirom na = glede na, z ozirom na to = glede na to, v zvezi z, v tej
zvezi, v tej povezavi, ne oziraje se na posledice, brez ozira na posledice
= ne glede na posledice, v tem oziru = v tem pogledu, v ozir jemati =
upoštevati.
V zvezi s samostalnikom ozir naj omenimo še ločni veznik oziroma
(okrajšano oz.), ki ga nekateri pisci in govorci prav radi uporabljajo in
z njim nedoločno izražajo svojo misel, npr.: »sin oziroma hči«, to lahko
pomeni sin in hči, prav tako tudi sin ali hči.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Povzeto po 366 x slovensko, avtorja Franca Vrbinca
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Dogajanje v
Fitnes studiu Sevnica

KMN Sevnica U21:
Prvaki začeli z zmago

Naš dolgoletni član Marjan Perić je na začetku
oktobra poklonil Fitnes studiu Sevnica eno svojih
slik. Marjan je član slikarskega krožka pri U3
Sevnica. Slika je bila razstavljena v Zdravstvenem
domu, nato pa še v Kulturni dvorani Sevnica.
Marjan, hvala.

V zaostali tekmi 1. kola mladinskega državnega
prvenstva v selekciji U 21 so Sevničani gostovali
pri KMN Dobovcu. Odpor »žilavih« gostiteljev je
trajal do polovice drugega polčasa, ko so prvaki iz
prostega strela zadeli in prišli v vodstvo ter tekmo
obrnili v svojo korist. KMN DOBOVEC TRGOVINA
JAGER : KMN SEVNICA 0:3 (0:0)
Ker pri Sevničanih nista igrala Krnec in Grigić, igra
nikakor ni stekla. Vratarja sta v prvem polčasu
poskrbela, da se njuni mreži nista zatresli.
V drugem polčasu so bili igralci predvsem na eni
strani igrišča. Posavčani so se odločili osvojiti prve
točke v sezoni. Po nekaj neuspelih protinapadih in
velikih možnostih za zadetek je sledil prosti strel,
pri katerem je zadel Škorić. Prvaki niso popuščali
in so še oblegali gostujoča vrata. Trud je bil
poplačan prav v zadnji minuti, saj sta zadela tudi
Račič in Nečemer.
Naslednji nasprotnik bo RE/MAX Brezje Maribor.

Slovenski dan športa – dan odprtih vrat

Slovensko olimpijsko gibanje je bilo uradno
ustanovljeno 15. oktobra 1991, na ta dan
praznujemo obletnico ustanovitve Olimpijskega
komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez.
Tedaj smo prvič v zgodovini naroda dobili možnost
in pravico, da v okviru največjega svetovnega
športnega tekmovanja naši športniki nastopajo
pod svojo zastavo. Uspešna športna pot mlade
države je v mednarodnih športnih arenah pustila
izjemno sled, ki nam jo lahko zavidajo tudi številčno
večji narodi.
Vendar pa športne tradicije in kulture naroda ne
kažejo le uspehi naših vrhunskih športnikov, ampak
vključuje to tudi odnos ljudi do gibanja in športa,
ki naj ga svojim sposobnostim in možnostim
primerno krepi vsak prebivalec naše države.
Da bi vsakodnevno gibanje in šport v vseh njegovih
pojavnih oblikah še bolj približali ljudem vseh
generacij in jih spodbudili, da se vključijo v različne
oblike vadbe in športnih aktivnosti, smo se odločili
organizirati Slovenski dan športa – dan odprtih
vrat v Fitnes studiu Sevnica.
Prišla so predvsem dekleta in nekatera so že
začela redno vaditi.
Pridružite se nam tudi vi!

Estera Savić Bizjak

Plezalni izlet ŠPO Aranea

Veteranska liga Sevnica
ŠD Log spet pometel s tekmeci

Žana Blatnik,
Športna zveza Sevnica

Uspešen začetek sezone
Po prve medalje v novi sezoni tekmovanj so odlično
Na tekmi so bili:
David Pečnik, Amadej Seničar, Irnes Škorić, pripravljene kickboksarke KBV Sevnica odpotovale
Alen Drapić, Jan Nečemer, Marko Račič, Jernej v Sziegetzentklimos na Madžarsko.
Jazbec, Žan Tomažič, Rok Grubar, Sebastijan
Šribar, Jan Mlakar, Uroš Martić.

Tomaž Blatnik

Jesenski plezalni izlet
V soboto, vinotoka petega, smo se Stanka,
Matic, David in Sandi v okviru športnoplezalnega
krožka odpravili plezat v skalo. Zaradi bližajoče
se zime in kratkih dni je plezanje v skali že skoraj
onemogočeno. Skala je bila že mrzla, vreme
megleno. Sonce se kar in kar ni hotelo prikazati.

Lepo vreme nam je v nedeljo, 13. oktobra,
omogočilo organizacijo še enega plezalnega
izleta. Nika, Matic, David, Sandi, Stanka, Miha,
Edvin se lepo zahvaljujemo Športni zvezi Sevnica
za posojeni kombi, ki nas je pripeljal do plezališča
Kotečnik, in sicer za sektor Pisani svet. Preplezali

smo veliko dolgih in kratkih smeri. Vsi plezamo
že skoraj samostojno in v vodstvu. Upamo, da
bo vreme vzdržalo še kakšen konec tedna, da se
bomo lahko odpravili plezat v naravo, kjer lahko
bolje kot na umetni steni treniramo koordinacijo.

Edvin Nepužlan,
načelnik ŠPO Aranea PD Lisca Sevnica
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V soboto, 5. oktobra, se je končala sevniška
veteranska liga. Novi (stari) zmagovalec je postal
ŠD Log, ki je na koncu zbral 26 točk. Štiri točke
manj je zbrala ekipa Blance Rakl in zasedla
drugo mesto, tretja pa je bila ekipa ŠD Loka z 19
točkami. V ligi je sodelovalo sedem ekip. Poleg
Loga, Blance in Loke so nastopili še Boštanj, ŠD
Studenec, Armat Šentjanž in ekipa ASS prah.
Najboljši strelec je bil Matjaž Koritnik (Blanca Rakl)
z 22 zadetki, za njim pa Albert Kranjc z 20 (ŠD
Studenec). Igrali so na travnatem igrišču na Logu
in Bregu po sistemu 5+1.

Ker pa smo preplezali veliko dolgih smeri, smo
se nekako ogreli in plezanje je steklo. Nekateri so
bili v skali prvič, nekateri so že prekaljeni mački.
Ravno ko smo pospravili stvari in se odpravili v
dolino, je začelo deževati. Da pa bi bil dan popoln,
smo se odpravili se na sobotni termin v dvorano
in se lotili se sistematičnega čiščenja stene. Tako
smo končali dan vsi zadovoljni in navdušeni. Sklenili
smo, da se bomo še družili
in plezali.

Edvin Nepužlan,
načelnik SPO Aranea pri PD Lisca Sevnica

Prva je nastopila Tisa Šantej v kategoriji starejše
kadetinje –42 kg light contact. Prikazala je
veliko borbenost, tako da se je morala slovaška
nasprotnica v boju za finale pošteno namučiti, da
je z minimalno prednostjo nato le izločila Tiso. Na
koncu je bila ta odlična tretja.
Nato se je v kategoriji starejše kadetinje –46 kg
light contact pomerila Tia Šantej, ki je žal klonila v
finalu proti gostiteljici z le točko razlike. Dobila je
srebrno medaljo.
Za konec sta se v kategoriji kadetinje +47 kg light
contact pomerili klubski kolegici Tereza Alja Kožar
in Tia Šantej. Po zelo izenačeni in težki borbi, saj
s treningov poznata način borbe druga druge, je
nato z le dvema točkama razlike zmagala Tia.
1. mesto: Tia Šantej,
kadetinje +47 kg light
contact
2. mesto: Tereza Alja Kožar,
kadetinje +47 kg light contact
2. mesto: Tia Šantej,
starejše kadetinje –46 kg light contact
3. mesto: Tisa Šantej,
starejše kadetinje –42 kg light contact
Iskrene čestitke vsem tekmovalkam!

Marja Zidarič

Šport in rekreacija
Rokomet

Ju-jitsu, Temerin open 2013,
pet medalj IPPONU iz sevnice

Mlajši dečki A (letnik 2001 in mlajši) so v prvem
krogu izgubili v Brežicah z rezultatom 21:16,
tokrat pa so gostili ekipo Dobove. Fantje so kmalu
povedli, držali razliko do konca tekme in zmagali z
Kadeti uspešni, mladinci ne
Tekmovanja v svojih kategorijah nadaljujejo tudi rezultatom 15:9 (8:5). Z uspešnimi obrambami je
V soboto, 12. oktobra, so se člani DBV IPPON
kadeti in mladinci. Prvi so na nekaterih tekmah navduševal Vintar, zadeli pa so Janev, Eisenkoler
iz Sevnice udeležili mednarodnega turnirja v
(2)
in
Vovk
(2)
po
štirikrat
ter
Kovač
trikrat.
zatajili, mladinci pa so uspešno začeli tekmovanje
JU-JITSU. V Temerinu ga je organiziral domači
v 2. državni ligi.
klub. Na tekmovanju, kjer je sodelovalo več kot
250 tekmovalcev, so mladi člani tekmovalne
ekipe dosegli odlične rezultate. Vsi so se vrnili z
osvojenimi medaljami.

Foto: Neža Tretnjak
Foto: Neža Tretnjak

Kadeti so po treh porazih in zmagi proti Rudarju
gostili vrstnike s Krškega z njihovo B-ekipo. Tekma
je bila dolgo časa izenačena, saj si nobena ekipa ni
priigrala večje prednosti. V 48. minuti je gostom
še zadnjič uspelo izenačiti na 20:20, Sevničani pa
so postali s tremi zaporednimi zadetki neulovljivi.
Končni rezultat je bil 26:22 (14:13). Pri gostiteljih
je vratar Flisek zbral 14 obramb. V napadu so bili
uspešni Hrovat šestkrat, Zelič petkrat, Kolman,
Krnc in Krajnc po štirikrat, po enkrat po so zadeli
Šinkovec, Šikovec in Praznik. Pri Krčanih sta
bila najuspešnejša Kozole devetkrat in Bekrič
osemkrat.
Mladinci so začeli sezono s štirimi zmagami in z
vodilnim strelcem lige Kuharjem na čelu so se v
nedeljo v Sevnici pomerili z mladinci iz Grosuplja.
Ti so od začetka tekme prevzeli pobudo, sevniški
mladinci pa niso našli načina, kako jih uspešno
ustaviti v obrambi, medtem ko sami v napadu
niso imeli veliko priložnosti za zadetek. V drugem
polčasu so bili gosti v prednosti z rezultatom
20:25 in zdelo se je, da je tekma odločena. Pred
koncem so z izključitvami gosti ponudili priložnost
gostiteljem, ki jim je še uspelo izenačiti, na koncu
pa so prejeli zadetek iz sedmih metrov in izgubili
36:37 (15:17). Za gostitelje so zadeli Kozole 8
(2), Pernovšek in Cigler 7, Krnc 5, Bezgovšek 4,
Kuhar 3, Mrgole in Primožič po 1, pri gostih pa sta
največkrat zadela Kastelic 15 (2) in Corel 12 (1).

Starejši dečki B (letnik 2000 in mlajši ) so prvo
tekmo igrali v Krškem in izgubili 38:12. V tekmi
drugega kroga proti ekipi Dol TKI Hrastnik jim ni
uspelo ustaviti njihovih hitrih napadov in so visoko
izgubili 18:43 (7:19). Strelci za gostitelje so bili
Eisenkoler 8 (4), Kovač 4, Janev in Pinterič po 2,
Trstenjak in Vovk po enkrat.
V sevniškem klubu namenjajo veliko pozornosti
delu z najmlajšimi selekcijami in si želijo, da bi se
delo na igrišču poznalo tudi pri obisku tekem.
Fantje si zaslužijo spodbudo staršev, bratov,
sester, prijateljev in drugih, kot je bilo na tekmi
najmlajših. Na tribuni se je namreč zbralo več
gledalcev kot na kakšni prvoligaški tekmi.

Vir: Rokometni Klub Sevnica

Lendaro in Goškova
za reprezentanco Slovenije

Oktobra so tekmovanje začele mlajše selekcije
Rokometnega kluba Sevnica. Fantom se pozna,
da so bili aktivni že pri mini rokometu, uspešni
nastopi pa potrjujejo, da je delo z mladimi temelj
za uspešno dolgoročno delo.
Mlajši dečki B (letnik 2002 in mlajši) so v svojem
prvem uradnem nastopu gostovali v Brežicah in
zmagali z rezultatom 12:15. V drugem krogu so
se pomerili z vrstniki iz Trbovelj. Prvo tekmo pred
številnimi navijači gostitelji so odlično začeli in si
priigrali nekaj zadetkov prednosti. Tudi v drugem
polčasu niso popustili in so zanesljivo zmagali
27:21 (12:10). V vratih gostiteljev se je izkazal
Kadilnik, zadetke za domače pa so dosegli Janc
14 (2), Pinterič 7 (1), Kralj 2, Vrtačnik, Sirk, Škoda
in Kobeščak po enega.

Osvojene medalje uspešnih tekmovalcev DBV
IPPON iz Sevnice kažejo na dobro pripravljenost
tekmovalcev, predvsem Irme Pirc in Domna
Božiča, ki sta na ožjem seznamu selektorja za
udeležbo na prihajajočem svetovnem mladinskem
prvenstvu novembra 2013 v Bukarešti.

Miran Grubenšek

Nov zgodovinski uspeh
judojistov
Bron s Svetovnega prvenstva!

Letošnje Balkanske veteranske igre je gostila
Hrvaška v Zagrebu. Iger se je udeležilo 13 držav,
nastopilo je 717 atletov in atletinj v različnih
starostnih kategorijah. Slovenijo je zastopal tudi
Sevničan Robert Lendaro in nastopil v kategoriji M Po desetih letih trdega in prizadevnega dela,
40. Prvi dan je na 800 m osvojil 4. mesto, tekma mladim športnikom iz Judo kluba Olimpija-Krmelj
je spet uspelo osvojiti kolajno na tekmovanju
najvišjega nivoja!
Od 10. do 13. oktobra 2013 v
Grških
Thessalonikah se je odvijalo mladinsko Svetovno
prvenstvo v športni panogi sambo na katerem
je naša Ajda Koračin osvojila bronasto kolajno v
kategoriji +75 kg mlajši mladinki do 18.let. Še ena
naša predstavnica Patricija Gregorčič je osvojila
odlično 5. mesto v kategoriji do 52 kg mlajši
mladinki do 18.let.
Karin Gošek je zasedla 2.
mesto v peteroboju držav

Dečki uspešno začeli sezono

Rezultati
1. mesto Irma PIRC, borbe mladinke
2. mesto Domen BOŽIČ, borbe mladinci
3. mesto Nika DOLINŠEK, borbe kadetinje
3. mesto Tjaž PRAH, borbe kadeti
3. mesto Jakob SLADIČ, borbe kadeti

Robert Lendaro je bil
tretji na Balkanskih igrah.

je bila izredno hitra, saj je zmagovalec Romun
Alexandrescu postavil nov rekord Balkanskih
veteranskih iger. Drugi dan je nastopil na 1500 m,
konkurenca je bila spet velika, Robert si je pritekel
3. mesto, zmagal je Romun Aleksadrescu, drugi je
bil Hrvat Andrović. Robert Lendaro je tako zlatu in
srebru, ki ju je osvojil na Balkanskih igrah 2011 v
Domžalah, dodal še bron.
Karin Gošek je v Budimpešti nastopila na
peteroboju pionirskih atletskih reprezentanc
Slovenije, Hrvaške, Češke, Slovaške in gostiteljice
Madžarske. Nastopila je v teku na 2000 m in s
časom 6:40,56 dosegla drugo mesto. Pred njo je
bila le dve leti starejša češka tekmovalka Carmen
Idris Beshirova. Slovenska dekleta so si na koncu
priborila 3. mesto, fantje 4. Skupaj je bilo dovolj
točk za 4. mesto. Zmagala je reprezentanca
Češke.

Vanja Lendaro

Sambo je neolimpijska panoga, ki ima
30.
letno zgodovino in združuje 87 mednarodnih
zvez po celem svetu. Svetovnega prvenstva v
Thessalonikah je udeležilo 473 tekmovalca iz 28
držav. Po Evropski kolajni Tine Kukec leta 2002 to
je naš največji in tudi zgodovinski uspeh!

Inna Toropejeva
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Utrip življenja
Ribiška prireditev
ob 40-letnici delovanja
Društva invalidov Sevnica
Društvo invalidov Sevnica je 18. oktobra
organiziralo regijsko tekmovanje Posavja in
Zasavja v okviru 40-letnice Društva invalidov
Sevnica, in sicer v ribištvu – lov s plovcem na
trasi Orehovo. Sodelovalo je pet ekip s tremi člani
društev invalidov iz Hrastnika, Trbovelj, Radeč,
Brežice in Sevnice. Ob lepem in sončnem vremenu
je tekma potekala po predvidenem programu.
Za uspešno izpeljano tekmovanje se zahvaljujemo
Ribiški družini Sevnica za pomoč pri organizaciji,
pa tudi predsedniku Sandiju Kosmaču, vodji
tekmovanja Toniju Stritarju in delegatu Ernestu
Šumeju.

Rezultati so bili naslednji:
Sektor A: 1. Brane Zelič, DI Radeče, 2. Franc Jug,
DI Hrastnik, 3. Zdravko Pfeifer, DI Trbovlje; Sektor
B: 1. Viki Košar, DI Sevnica, 2. Edvard Pufler, DI
Trbovlje, 3. Franc Klanjšek, DI Radeče; Sektor C:
1. Karli Medved, DI Hrastnik, 2. Niko Šmergut, DI
Trbovlje, 3. Anton Izlakar, DI Radeče.
Ekipni vrstni red je bil naslednji: 1. DI Hrastnik,
2. DI Radeče, 3. DI Trbovlje, 4. DI Sevnica, 5. DI
Brežice.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Kolumna

Poskrbeti bomo morali
za svoje odpadne vode
Iz gospodinjstva in sanitarij se iz vsakega
stanovanja stekajo odpadne vode. V mestih in
večjih naseljih, kjer je kanalizacija, ljudje nimajo
večjih skrbi glede tega. Drugače je na območjih,
kjer ni javne kanalizacije in morajo ljudje sami
poskrbeti za svojo odpadno vodo. Po gradbeni
zakonodaji so morali zgraditi nepretočne greznice,
v katerih se ta skladišči. Komunalna podjetja
jo odvažajo k čistilnim napravam, pri čemer pa
nastanejo težave. Pogosto so te nepretočne
greznice premajhne in jih je treba pogosto
prazniti. Vsak odvoz je treba plačati, kar je za
gospodinjstvo visok strošek. Večina gospodinjstev
nima urejenega čiščenja odpadnih voda, zato te
močno obremenjuje okolje.
Evropska zakonodaja, ki velja tudi za nas, nam
glede ureditve odpadnih voda že dolgo postavlja
terminske roke. Za strnjena naselja, ki so večja
od 15.000 populacijskih ekvivalentov (PE), je bil
rok za ureditev do 31. decembra 2010 (en PE
pomeni količino onesnaženja, ki ga v povprečju
povzroči odrasla oseba v enem dnevu, standardna
vrednost je 150 litrov vode na dan). Za naselja, ki
imajo od 2000 do 15.000 PE in manjša naselja na
okoljsko občutljivejših območjih, je rok za ureditev
odpadnih voda do 31. decembra 2015. Vsa
preostala naselja in posamezna gospodinjstva pa
je glede tega treba urediti do 31. decembra 2017.
Prav v to zadnjo skupino spadajo gospodinjstva, ki
so v vaseh in zaselkih, kjer ne bodo gradili sistema
javne kanalizacije. Na vseh teh območjih bodo
morala gospodinjstva sama poskrbeti za odpadne
vode z gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.
Zato je Kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije v naši občini izpeljala
projekt Čiščenje odpadnih voda v kmetijstvu,
nakazal pa naj bi vse možnosti čiščenja odpadnih
voda in poiskal najprimernejše rešitve za njeno
čiščenje na podeželju. Hkrati naj bi spodbudil
najširši krog gospodinjstev, da bi pristopili k
reševanju in urejanju čiščenja svojih odpadnih
voda na območju, kjer se ne bo gradil sistem
javne kanalizacije. Ljudi smo hoteli spodbuditi k
dogovarjanju in povezovanju pri gradnjah čistilnih
naprav, saj je mogoče tako precej poceniti gradnjo
čistilni naprav, ker lahko več gospodinjstev zgradi
eno.

Vodenje, vrednote in smisel
Krizni časi so poseben izziv za menedžerje in
druge voditelje. Ne le zaradi težavne in odgovorne
naloge, kako uspešno krmariti podjetje mimo čeri
in pasti časa, ampak tudi zato, ker krizni časi
razgalijo strokovnost in etičnost menedžerjev.
Vodenje temelji na etičnosti
Kriza sodobnega časa izvira pretežno iz krize
vodenja. Pri tem imam v mislih tako strokovne
in upravljavske kompetence voditeljev kot tudi
– ali predvsem – njihove etične drže pri vodenju,
njihov lastni notranji odnos do vodenja. Kaj je
večji problem, je na prvi pogled na videz težko
oceniti. Toda zdi se, da je prav nekompetentnost
in nedoraslost voditeljskim nalogam na področju
etike tisto – seveda ne vedno –, v čemer temelji
spirala pogroma, ki smo mu priča.
Več na:
www.mojaobcina.si/sevnica/novice/obvestila/
vodenje-vrednote-in-smisel.html

www.mojaobcina.si/sevnica

Projekt je financirala sevniška občina in sodelovala
tudi pri izvedbi. Subvencionira pa tudi do 50
odstotkov gradnje malih čistilnih naprav na teh
območjih, kjer načrtujejo individualno gradnjo
malih čistilnih naprav. Pri projektu je sodelovalo
tudi Javno podjetje Komunala Sevnica, ki v občini
opravlja službo odvajanja in čiščenja odpadnih
voda.
Tudi pri Kmetijski svetovalni službi pa bomo
gospodinjstvom ponudili potrebne informacije in
jim pomagali pri iskanju pravih rešitev za čiščenje
odpadnih voda.

Vir: Kmetijska svetovalna služba
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Narastek z mletim mesom
Čas priprave: 70 minut
Sestavine za 5-6 oseb
mleto meso kot za polpete
1 zavitek zamrznjene špinače ali 1/2 kg bučk
4 paradižniki
1 čebula
2 mocareli
maslo ali margarina
sveža bazilika ali origano
česen
sol, poper
Pripravimo mleto meso. Špinačo odtajamo
(lahko v mikrovalovni pečici) ali operemo bučke,
odrežemo konice in jih narežemo na 1/2 cm
debele rezine. Čebulo sesekljamo in popražimo
v olju. Odtajano špinačo ali rezine bučk stresemo
k čebuli, začinimo s soljo, poprom in česnom in
približno 5 minut dušimo. Pečico segrejemo na
180°C.
Posodo za narastke premažemo z maslom alo
margarino, polovico mesne mase razporedimo
po posodi, nanjo zložimo dušeno špinačo (ali
rezine bučk) in pokrijemo s preostankom mase.
Mocarelo in paradižnike narežemo na rezine in
izmenoma polagamo na mleto meso, začinimo s
soljo, poprom ali vmes posujemo lističe bazilike.
Na narastek položimo nekaj koščkov masla in
na spodnji rešetki pečice pečemo približno 40
minut.
Nasvet za prilogo:
bel kruh, krompir s peteršiljem ali pečen krompir

Šarkelj
Čas priprave: pribl. 45 + 10 + 60 minut
Sestavine
Kvašeno testo za sladke jedi
Za nadev
10-12 dag kristalnega sladkorja
2 čajni žlički cimeta
10 dag rezin
2 jedilni žlici ruma
6 dag masla
Po želji: 10 dag drobno mletih orehov in
5 dag na drobno nasekljane jedilne čokolade
Pripravimo kvašeno testo. Medtem ko testo
vzhaja, pekač za šarkelj dobro namastimo
z maslom. Rozine operemo v topli vodi in jih
zmešamo z rumom. Maslo stopimo.
Dobro vzhajano testo na pomokani površini
tenko razvaljamo v pravokotnik. Premažemo ga
s stopljenim maslom, potresemo s sladkorjem,v
katerega smo zmešali cimet z rozinami in po
želji orehi in čokolado. Testo nato zvijemo, ga
položimo v model in premažemo z razžvrkljanim
jajcem.
Šarkelj postavimo v hladno pečico na spodnjo
rešetko, nato pa temperaturo nastavimo na
170-180 °C in pri rastoči temperaturi pečemo
50-60 minut. Namesto tega lahko šarkelj najprej
dobro vzhajamo ( v toplem prostoru najmanj 30
minut) in ga nato v ogreti pečici pečemo 45-55
minut.

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

Oglasi
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

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.
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NoV aVTo

Ni statusa? Ni panike!

SKENIRAJ STRAN Z
APLIKACIJO LAYAR

Najbolj kReaTiVeN

pakeT za Mlade

o.
bogato dodatno oprem

Slika je simbolna.

rja in
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.: 07/81 62 650
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!

7.10.2013 9:14:22
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Razvedrilo
VICOTEKA
Kaj je ironija?
Ko se črnec piše White.
Ko se belec piše Black.
Ko je Črnogorcu ime Radiša.
Ko je ateistu ime Bogoljub.

Spoved blondinke
Blondinka se odpravi v cerkev, sreča
duhovnika in pravi:
“Prišla sem, da izpovem vse svoje grehe.”
“Povej, kaj ti leži na srcu?” jo prijazno
sprejme duhovnik.
“Ja gospod, leva dojka, !?”

Dolžina
Dokazano je da je žena zadovoljna že z
dolžino 8,5cm. Pa ni važno ali je to Visa,
American Express ali pa masterCard.

IZREK ZA LEPŠI DAN

Prvi korak
Prvi korak naredi z zaupanjem.
Ni ti treba videti celotnega stopnišča,
samo naredi prvi korak.
Martin Luther King, Jr.

Uganka za brihtne glavce
Koliko tehta zidak?
Zidak je težak 1 kg in še pol zidaka.
Koliko kilogramov je težak zidak?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: CLAUDIA SCHIFFER.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebane so bili:

Gledam svojega sina.
Če nimam bratov in sester, sem sin mojega očeta lahko samo jaz.
Torej sem jaz oče moškega na sliki, ki je potem moj sin.

1. nagrada: Tanja Kramperšek, Ostrešje 49, 8290 Sevnica
2. nagrada: Milka Slemenšek, Poklek 1, 8283 Blanca
3. nagrada: Alenka Marin, Log 5, 8294 Boštanj
4. nagrada: Andreja Umek, Drožanjska cesta 2, 8290 Sevnica
Nagrade za mesec NOVEMBER.
1. nagrada: Knjiga Sevnica - Stoletje na razglednicah, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrna prstan , ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. 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. novembra 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanka:
Terezija Suban, NHM 7, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Na katerem potoku je žaga na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Opisna tabla z opisom kamnitih skulptur je v parku ob Savi v Sevnici

Izžrebanka:
Nada Krajnc, Prvomajska 10, 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���

november 13
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