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Intervju

100. obletnica ustanovitve Telovadnega društva Sokol v Sevnici

Nastop Sokolov 1938

Intervju z naslednikom društev z bogato
športno tradicijo: ŠD Partizan Sevnica
Športno društvo Partizan Sevnica praznuje
letos jeseni pomembno obletnico. Kaj nam lahko
poveste o tem?
Športno društvo Partizan Sevnica kot naslednik
društev z bogato športno tradicijo letos praznuje
100. obletnico ustanovitve Telovadnega društva
Sokol v Sevnici. Na obletnico, ki jo praznujemo
prav zdaj, smo se začeli pripravljati spomladi letos.
Društvo je prevzelo organizacijo Vseslovenskega
sokolskega zleta v Sevnici. Poleg velikih
organizacijskih priprav se je oblikovala posebna
skupina, ki je začela vaditi prosto vajo za zlet. V njej
so se združile vse generacije nekdanjih in sedanjih
članov sevniškega Partizana.
Spoštljivo obletnico ustanovitve Telovadnega
društva Sokol v Sevnici bomo počastili tudi z izdajo
knjige, ki govori o zgodovini Športnega društva
Partizan ter njegovih predhodnikih sokolskega in
fizkulturnega društva v Sevnici.
Kje so korenine Športnega društva Partizan
Sevnica?
Začetki telovadne organizacije v Sevnici segajo
v leto 1908, ko so se napredni sevniški rodoljubi
povezali s člani sokolskega društva v Brežicah
in takrat v Sevnici ustanovili sevniški odsek
brežiškega sokolskega društva. Leto 1908
štejemo za začetek organizirane športne
dejavnosti v Sevnici in občini. Sredi leta 1912 se je
sevniški sokolski odsek iz mladike razrasel v močno
drevo in postal samostojno društvo, imenovano
Telovadno društvo Sokol v Sevnici. Ustanovitev
društva je močno vplivala na narodno zavest v
kraju. Njegovo delovanje je ustavila prva svetovna
vojna, po njej pa je društvo intenzivno delalo naprej.
Ob praznovanju 20-letnice delovanja leta 1928 so
sevniški sokoli sklenili, da si bodo postavili lasten
dom, ki jim bo zagotavljal nemoteno napredovanje
in razmah. Dom, ki so ga gradili v letih 1929–30,
je bil slovesno odprt 1. junija 1930. Sokolski
dom je postal središče športnega in kulturnega
življenja Sevnice. Jeseni 1930 je sokolsko društvo
dobilo uporabno dovoljenje za kinonapravo v svoji
dvorani, da so lahko Sevničani in okoličani ves čas
gledali zvočne kinopredstave. Bogato društveno
dejavnost so v tridesetih letih poleg telovadbe
sestavljali naslednji odseki: dramski (gledališke
predstave), godbeni (salonski orkester), lutkovni
(lutkovne predstave) in prosvetni (knjižnica, kino).
Njegovo delo je grobo prekinila druga svetovna
vojna.
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Konec vojne in z vzpostavljanjem socializma
je predvojno »kraljevsko« (sokolsko) telesno
vzgojo nadomestila komunistična ali sovjetska
»fizkultura«. Oživljena telesnokulturna dejavnost
ni pomenila oživljanja starega, temveč je staro
pomenilo samo izhodišče za preraščanje v novo.
Največ zaslug za obnovitev in razvoj telesnovzgojne
dejavnosti v novem Fizkulturnem društvu Sevnica,
ki je za svoje delovanje dobil stavbo sokolskega
doma, imajo nekdanji člani Sokola, pridružila pa
se jim je mlajša generacija. V društvu so gojili
orodno telovadbo, nogomet in pozimi smučanje.
Pod okriljem fizkulturnega društva je deloval tudi
orkester.
Jeseni 1951 se je telovadna organizacija v
Sloveniji reorganizirala. Izbrali so novo ime
Partizan. Cilj Partizana je bil postati množična
ljudska organizacija otrok, mladine ter odraslih
mož in žena, mest in vasi, podobno, kot je bil Sokol.
Z reorganizacijo fizkulture je delo fizkulturnega
društva v Sevnici leta 1952 prevzelo Društvo za
telesno vzgojo Partizan Sevnica, ki je nadaljevalo
utečene športne dejavnosti. V njem so delovale
sekcije: orodna telovadba, nogomet, odbojka
in smučanje, tem pa so se pozneje pridružili
rokomet, namizni tenis, košarka, kolesarstvo,
kegljanje in borilni športi.
Dom TVD Partizan ni bil le središče športnega
življenja Sevnice, ampak v petdesetih in
šestdesetih letih tudi glavno in hkrati edino
središče družabnega in kulturnega življenja mesta.
Bil je »srce Sevnice«. V dvorani so hkrati telovadili
in prirejali različne družabne in kulturne prireditve,
kot so dramske predstave, proslave, veselice in
predavanja, konec tedna pa je bila kinodvorana.
Največji prireditvi, ki jih je društvo organiziralo v
domu vsako leto, sta bili poleg telovadne akademije
od konca petdesetih let pustna maškarada in
novoletna veselica. Konec petdesetih let so
sevniški Partizan prištevali med najdejavnejša
društva v občini, med telovadnovzgojnimi društvi
Posavja pa je bil v ospredju s svojim vztrajnim in
uspešnim delom.
Društvo je bilo aktivno na številnih področjih.
Vključevalo se je v pionirske igre, priredilo
samostojno telovadno akademijo, javni telovadni
nastop, spomladanski kros, sodelovalo na
proslavah za praznik dela, dan borcev, dan
mladosti, občinski praznik in ob dnevu republike,
udeleževalo se je pohoda ob žici okupirane
Ljubljane, zleta Bratstva in enotnosti, strelskega
tekmovanja, tekmovanj v rokometu, odbojki
in nogometu, zimskih športnih tekmovanj ter
organiziralo enotedenski smučarski tečaj,
zabavne prireditve in članski izlet.
Devetdeseta leta so bila za TVD Partizan

žalostna. Spremenjene družbene razmere in
vrednote, spremenjen način financiranja občine,
slabe prostorske razmere za vadbo, pomanjkanje
sredstev in čedalje močnejše sekcije, ki so videle
večje priložnosti v lastni samostojnosti, so
povzročili, da so se sekcije znotraj sevniškega
Partizana osamosvojile in ustanovile svoja
društva. Z ustanovitvijo samostojnih društev se je
oslabilo društveno jedro Partizana.
V devetdesetih letih so v domu Partizana
domovali fitnes, aerobika, gimnastika, atletika,
samoobramba, karate, ju-jitsu, odbojka in
rekreativna košarka, poleg tega sta imela tam
telovadbo sevniška srednja šola in vrtec. Z izjemo
rokometa in nogometa je bil ves sevniški šport
povezan z domom TVD Partizan. Dom Partizana je
zob časa tako načel, da je vadba v njem postajala
čedalje manj zdrava in varna. Vodstvo društva je
skupaj z občino začelo iskati rešitve za obnovo.
Spomladi 2000 je dozorelo mnenje, da bi bila
obnova doma TVD Partizan nesmiselna. Podprta
je bila ideja o nadomestni gradnji doma na tej
lokaciji. Dne 1. marca 2001 so dom Partizan
zaprli, med 12. in 26. oktobrom 2002 pa ga
porušili.
Spomladi 2003 se predvidena gradnja novega
športnega objekta ni začela. Naknadno je
prevladalo spoznanje, da stara lokacija ni
primerna. Sprejet je bil predlog, da se športni dom
zgradi pri sevniškem bazenu kot del bodočega
športno-rekreacijskega centra. Septembra 2005
se je začela gradnja novega doma. Športni dom,
za katerega ima večina športnih delavcev vzdevek
»nadomestek za sevniški Partizan«, je bil slovesno
odprt 30. septembra 2006. Športni dom
omogoča nadaljevanje bogate športne tradicije
TVD Partizan Sevnica.
V letih 2006–12 je Športno društvo Partizan
mirovalo. Večinoma so igrali rekreativno odbojko.
Junija letos so bili na občnem zboru društva
izvoljeni novi organi. Z njimi je dobilo društvo nov
veter v jadra in pomeni ponovno oživitev njegovega
delovanja v upanju, da se pod okriljem sevniškega
Partizana spet razvijejo različne športne sekcije,
od gimnastike, atletike in iger z žogo do splošne
vadbe. Konec leta 2012 se bo Gimnastično
društvo Sevnica razpustilo, njegovo članstvo pa se
bo kot gimnastična sekcija priključilo Športnemu
društvu Partizan Sevnica.
Ob tej obletnici ste izdali knjigo in jo 20. oktobra
predstavili javnosti.
Kakovostna in strokovno tehtna monografija V
znamenju Sokola in Partizana v Sevnici je delo
sevniškega raziskovalca in kronista Oskarja
Zorana Zeliča. Knjiga ima 108 strani velikega
formata in bogato slikovno gradivo, omogoča
pa prvi temeljit vpogled v športno dogajanje treh
društev, ki so si skoraj vse 20. stoletje na mestu
sokolskega doma, pozneje doma TVD Partizan,
povezano sledila in so vsakič pomenila glavni
generator športnega, kulturnega in družabnega
življenja, s katerim je živela vsa Sevnica. Uvodno
besedo je napisal olimpijski zmagovalec Miroslav
Cerar.
Vrhunec praznovanja častitljive obletnice bo
vseslovenski sokolski zlet v Sevnici v soboto, 3.
novembra?

Tega dne bo ob 17. uri v Športni dvorani v Sevnici
velik vseslovenski sokolski zlet, na katerem bodo
nastopila številna športna in telovadna društva.
Slavnostna govornika bosta med drugimi
Miroslav Cerar, tudi član izvršnega odbora
Olimpijskega komiteja Slovenije, in Dejan Crnek,
predsednik Sokolske zveze Slovenije. Vabljeni.
Zapisal: Oskar Zoran Zelič

Uvodnik

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

Ko l o f o n

Za Sevnico radi rečemo, da je zakladnica
doživetij. To lahko na vsakem koraku
spoznavajo tudi naši obiskovalci, podjetniki,
turisti in prijatelji. Veliko lahko pokažemo in
ponudimo. Od naravnih in drugih lepot, pa vse
do prijetnih, srčnih in dobronamernih ljudi. In
zato se v naše okolje vsi skupaj radi vračajo. Za
nas pa je to priložnost, da Sevnico naredimo
v širšem okolju prepoznavnejšo. Ljudje in
vlagatelji lahko tako prepoznajo našo vrednost,
najde se dodatna zaposlitev, širi se turistična
ponudba. In vse to, kar prepoznavamo sami,
je nekako prepoznala tudi državna komisija
Turistične zveze Slovenije, ki je ocenjevala
urejenost krajev pri projektu Moja dežela –
lepa in gostoljubna.

N e p re z r i t e
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Mesto Sevnica je bilo v kategoriji srednjih mest
prepoznano kot lep, urejen in gostoljuben kraj,
z odlično izbiro prireditev. Tako si je prislužilo
drugo mesto v Sloveniji.
Vemo, da sta največje zadovoljstvo in spodbuda
za naprej, če nam nekaj uspe, če to kdo
prepozna in pohvali. Čestitke vsem, ki kakorkoli
pripomorete k urejenosti našega okolja, za vse
dosedanje dosežke in energijo, ki jo vlagate, da
je bivanje tu prijetno. In naj se lepota Sevnice
še prepleta z zgodbami iz zgodovine, z bogato
zakladnico naravnih vrednot, prisrčnimi ljudmi
in doživetji, ki znajo biti res posebni.

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, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
						
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
		
Mojca Pernovšek
Božislava Čož - drugo.
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: Grafika Zlatečan d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide decembra 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 11. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE

Spoštovane občanke
in občani občine Sevnica.

obeležuje prvi praznik krajevne skupnosti.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na
osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Sevnica,
ki bo v petek, 9. novembra 2012, ob 17. uri
v Športnem domu Sevnica.
Na slovesnosti bodo podeljena
priznanja Občine Sevnica za leto 2012.
Program bodo sooblikovali:
Godba Sevnica
Mažorete društva Trg Sevnica
Mešani pevski zbor Zvon
Prijazno vabljeni tudi na vse prireditve
v sklopu prazničnega meseca,
ki so navedene v koledarju prireditev.

Vljudno vabljeni
v soboto, 3. novembra 2012,
ob 19. uri v
Večnamenski dom v Zabukovje.
Organizator: KS Zabukovje
November 12
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Občinske strani

Jesenski seji
Občinskega sveta
Občine Sevnica

Z višjim deležem subvencioniranja Občina Sevnica
uporabnikom zagotavlja nižjo ceno, s tem pa sledi
trendu večanja deleža storitve pomoči na domu
v primerjavi z vključevanjem v institucionalno
varstvo.

Občinski svet Občine Sevnica se je sestal na
septembrski in oktobrski redni seji. Med poudarki
prve izpostavimo soglasno sprejetje poročila o
izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2012
ter Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2012. Rebalans proračuna je bilo potrebno
sprejeti zaradi varčevalnih ukrepov, ki jih je prinesel
Zakon za uravnoteženje javnih financ, vsebuje
pa tudi manjše popravke pri projektih v teku, ki
bodo zagotovili njihovo nemoteno dokončanje v
letošnjem letu ter črpanje razpoložljivih virov zanje.
Drugi letošnji rebalans ohranja vse načrtovane
projekte in investicije, dodane pa so še nekatere
infrastrukturne ureditve, za katere je občina vire
pridobila pred kratkim.

Na podlagi sklepa občinskega sveta
so prejemniki priznanj
Občine Sevnica za leto 2012:

Grb Občine Sevnica
Inplet Pletiva d.o.o.

Zlata plaketa
Občine Sevnica
Športno društvo Partizan Sevnica,

Voščilo župana ob
občinskem prazniku
Spoštovane občanke in občani.
Novembrski
dnevi so v občini
Sevnica odeti v
praznične barve.
S številnimi
prireditvami
ob občinskem
prazniku, ki
smo jih tudi
letos oblikovali
v celomesečni
program, bomo
okrepili našo
povezanost
v lokalni skupnosti, se poveselili ob številnih
dosežkih preteklega leta ter se ob prazniku
spomnili na pogumna dejanja narodnega heroja
Dušana Kvedra Tomaža.
Dobro sodelovanje Občinskega sveta Občine
Sevnica, župana in občinske uprave s krajevnimi
skupnostmi, podjetji, zavodi in drugimi
organizacijami se v obsegu preteklega leta kaže
v obliki številnih in predvsem zelo raznovrstnih
investicij na celotnem območju občine. Višjo
kakovost bivanja in delovanja v domačem okolju
omogočajo projekti na področjih urejanja
cestne in komunalne infrastrukture, varstva
okolja, telekomunikacij, izobraževanja. Ob
pregledu leta, ki smo ga pripravili na prazničnih
straneh, se boste lahko prepričali o delavnosti
in ustvarjalnosti, ki se ju za dosego dobrih
rezultatov trudimo združevati pri vseh korakih
našega dela.
Dovolite mi, da se iskreno zahvalim članicam
in članom Občinskega sveta Občine Sevnica,
sodelavkam in sodelavcem občinske uprave ter
vsem vam, spoštovane občanke in občani, ki
pomembno prispevate k ustvarjanju prihodnosti
občine. Posebno zahvalo izrekam krajevnim
skupnostim, organizacijam, zavodom, društvom
in posameznikom, ki boste z organizacijo
prireditev obogatili praznik občine.
V vaše domove pošiljamo čestitko z željami, da
bo praznični mesec kar se da prijeten, da se v
čim večjem številu srečamo na prireditvah v
počastitev našega skupnega praznika ter se
skupaj poveselimo ob dosežkih uspešnega leta.
S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
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Sprejet je bil Sklep o določitvi cen v javnih vrtcih
Kulturno, športno in turistično društvo
na območju sevniške občine za šolsko leto
Blaž Jurko Razbor pod Lisco
2012/2013. Način oblikovanja cene programov
v vrtcih določata Zakon o vrtcih in Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
Srebrna plaketa
ki izvajajo javno službo. Cena programa obsega
Občine Sevnica
stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka, ne
vsebuje pa stroškov za investicije in investicijsko
Družina Popelar iz Zgornjih Mladetič
vzdrževanje. Stroške, ki niso v cenah programov,
vrtcem krije občina ustanoviteljica iz svojega
Neža Novšak
proračuna. V tem letu je v predšolski program v
Vincenc Knez
sevniški občini vključenih 606 otrok v 35 oddelkih.
Glede na novo oblikovane oddelke se spreminja
tudi cena programov, saj ima število oddelkov,
vrsta oddelkov in število otrok v posameznih
oddelkih bistven vpliv na ceno. Zaradi sprejetega
Zakona za uravnoteženje javnih financ bodo cene v
sevniških vrtcih nižje od 3 do 16 odstotkov.
Slovenske železnice so v sodelovanju s posavskimi
občinami svečano obeležile 150. obletnico
Na oktobrski redni seji so člani občinskega sveta železniške proge, ki je pomembno povezala
na tajnem glasovanju izvolili štiri elektorje oziroma Zidani Most z Zagrebom in Siskom. Prireditve v
predstavnike Občine Sevnica v volilno telo 20. počastitev jubileja so se v Zidanem Mostu, Sevnici,
volilne enote za volitve članov državnega sveta, ki Krškem in Dobovi zvrstile 13. oktobra, povezala
bodo 21. novembra letos, ter določili kandidata za pa jih je vožnja posebnega vlaka – Intercity
člana državnega sveta. Za elektorje so bili izvoljeni Slovenija. Izgradnja železniške proge je pomenila
Božidar Groboljšek, Rado Kostrevc, Janez revolucijo v hitrosti in udobju potovanja ter je imela
Podlesnik in Zvonko Tuhtar, vsi člani Občinskega tudi v Sevnici izjemno razvojno in povezovalno
sveta Občine Sevnica, kot kandidat za člana moč. Odločilno je vplivala na razvoj industrije,
državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov sama umestitev železniške postaje pa je vplivala
v 20. volilni enoti – pa je bil določen Franc Pipan.
na širitev mesta in razvoj njenega novega dela.
Še danes je ta proga nepogrešljivi del evropskega
železniškega omrežja.

Vlak se v Sevnici
ustavlja že 150 let

Foto: Mirko Ognjenović

Svetniki so med drugimi točkami dnevnega reda
sprejeli sklep o soglasju k določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu in
določitvi subvencioniranja cene te storitve za
leto 2012. Zvišanje cene storitve na efektivno
uro je posledica spremenjenih normativov, ki
so zmanjšali število efektivnih ur na socialno
oskrbovalko in s tem vplivali na povečanje
števila zaposlenih. Poleg tega pa s spremembo
metodologije za oblikovanje cen strošek vodenja
in koordiniranja sedaj nosi uporabnik, ki je v
prejšnjih letih kril le stroške neposredne socialne
oskrbe. Od polne cene storitve (23,22 evrov) bo
Občina Sevnica iz svojega proračuna še naprej
subvencionirala precej višji delež, kot pa je ta
predpisan z zakonom, in sicer 78,75 odstotkov
storitve oziroma 18,72 evrov na uro, cena za
uporabnika pa je 4,50 evrov na uro.

Na železniški postaji je Občina Sevnica pripravila
priložnostni program. Številne zbrane, med
njimi vodstvo Slovenskih železnic z generalnim
direktorjem Dušanom Mesom, posavske župane,
poslance ter druge predstavnike lokalne skupnosti
in institucij je pozdravil župan Srečko Ocvirk. V
imenu Slovenskih železnic je zbrane nagovorila
namestnica generalnega direktorja Jelka Šinkovec
Funduk. Program, ki sta ga povezovala Jasna
Pinoza in Tomaž Škrlec, so prijetno popestrili
Godba Sevnica in mažoretke Društva Trg Sevnica,
za pogostitev pa so poskrbele članice Aktiva
kmečkih žena Zabukovje. Osrednja slovesnost je
v nadaljevanju dopoldneva potekala v Kulturnem
domu Krško.

Občinske strani

Izgradnja hišnih priključkov
za optično omrežje

Gradnja pločnikov na Blanci

Poziv k dokončanju ureditev
ob HE Blanca

Na Blanci poteka gradnja pločnikov. Predvidena
je gradnja dveh odsekov, prvega v dolžini 630
Izgradnja hrbteničnega omrežja v občini Sevnica metrov ob regionalni cesti, in sicer od stare šole Na Blanci je v začetku oktobra potekala 27. seja
se približuje koncu. V naslednjih dneh se bo na do železniške postaje, ter drugega v dolžini 50 Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi. S
območju funkcijskih lokacij Boštanj in Loka pričela metrov ob lokalni cesti proti Pokleku.
strani koncesionarja je Silvester Jeršič predstavil
izgradnja hišnih priključkov – RNO (razvodno
potek izgradnje hidroelektrarn, pri čemer sta
naročniško omrežje). Hišni priključki na optično
HE Boštanj in HE Blanca v rednem obratovanju,
omrežje se bodo gradili povsod tam, kjer bodo
HE Krško pa v fazi testiranj. Direktor podjetja
gospodinjstva za to izrazila svoj interes, kar lahko
Infra mag. Vojko Sotošek je pojasnil, da so
storijo s podpisom pogodbe o izgradnji priključka
infrastrukturne ureditve, ki so predvidene za
na odprto širokopasovno omrežje, ki jo sklenejo s
izgradnjo akumulacijskega bazena HE Krško, v
podjetjem GVO.
veliki večini izvedene. Potrebno je le še nadvišanje
glavne državne ceste Sevnica–Krško, kar je
pogoj za dvig gladine vode na obratovalno koto.
Investitor nadvišanja ceste je Direkcija Republike
Slovenije za ceste in kot je pojasnil direktor mag.
Gregor Ficko, je denar za investicijo zagotovljen,
temu pa sledijo tudi vse aktivnosti za pričetek
izgradnje. Župan Srečko Ocvirk je pri tem spomnil,
da je HE Blanca res v rednem obratovanju, vendar
še vedno niso zaključene vse ureditve, ki so bile
Na krajšem odseku lokalne ceste je predvidena sprejete z uredbo za HE Blanca in zajemajo zaščito
tudi preplastitev. Ob izgradnji pločnika poteka tudi železniških prehodov. Prav tako še niso sanirane
vgradnja kanala fekalne kanalizacije in preurejanje poškodbe na državni cesti Brezovo–Blanca, ki so
nekaterih obstoječih komunalnih vodov. Gre nastale zaradi težkega tovornega prometa pri
za težko pričakovane ureditve, ki bodo dvignile izgradnji. Na podlagi navedenega je odbor sprejel
nivo prometne varnosti in pozitivno prispevale sklep, v katerem poziva vse akterje, da pospešijo
k urejenosti naselja. V času gradnje je promet aktivnosti za dokončanje vseh del in sanacij
oviran, zato vse udeležence prosimo za previdnost poškodb na državni cesti v sklopu izgradnje HE
Blanca.
in razumevanje.

Vpogled na predvideno traso je občanom na voljo
preko občinske spletne strani v aplikaciji Google
Earth, pod rubriko Optično omrežje - Predvidena
trasa širokopasovnega omrežja v 3D - Google Earth
(http://www.obcina-sevnica.si/obcina-sevnica/
projekti/optika-sevnica/trasa-optika-sevnica3D). V aplikaciji Google Earth je mogoče natančno
videti z rdečimi in modrimi pikami označena
gospodinjstva na območju izvedbe projekta. V
občini Sevnica imamo 2442 gospodinjstev, ki bodo
imela možnost prednostne priključitve v prvi fazi,
to je takoj po končani izgradnji. Ta gospodinjstva
so v aplikaciji označena z rdečimi pikami.
Cena izgradnje hišnega priključka je za vsa
gospodinjstva enaka in bo znašala 192 evrov (z
DDV). V ceni je zajet izkop od glavnega voda do
objekta, položitev optičnega kabla do objekta
ter vgradnja OŠO omarice. V naslednjih dneh se
bo pri vas oglasil operativni vodja izvajalca GVO
d.o.o. z namenom, da se boste dogovorili o poteku
izgradnje priključka, v kolikor ste zainteresirani za
priključitev na širokopasovno omrežje.
Na spletni strani je možen tudi vpogled v
ponudbe treh operaterjev, ki so: Kabelska
televizija Sevnica, Amis in Siol. Po izgradnji hišnih
priključkov zainteresirani prosto izbirate zase
najugodnejšega ponudnika, ki v največji meri
izpolnjuje vaša pričakovanja. Načrtovana je tudi
predstavitev ponudnikov po krajih, kjer se boste
lahko prepričali o konkurenčnosti posameznega
ponudnika.
Operativni vodja del s strani izvajalca,
podjetja GVO d.o.o.
bostjan.kolar@telekom.si
GSM: 031 235 615
Nadzor nad izvedbo RNO
dusan.razborsek@siol.net
GSM: 041 725 894
Vodja projekta in koordinator
s strani Občine Sevnica
bojan.kostevc@obcina-sevnica.si
GSM: 051 348 039

V nadaljevanju je bil s strani koncesionarja
predstavljen terminski plan aktivnosti za pričetek
izgradnje HE Brežice, ki je predviden v maju 2013,
predvideni zaključek pa je v mesecu decembru
2016. V pripravi je tudi uredba o Državnem
prostorskem načrtu za HE Mokrice, ki zaradi
pridobivanja vseh potrebnih soglasij kasni pri
sprejemu. Sprejem te uredbe se predvideva šele v
Občina Sevnica je pristopila k prometno- začetku leta 2013.
urbanistični ureditvi osrednjega dela naselja
Loka pri Zidanem Mostu. Do 15. novembra v
prostorih tamkajšnje krajevne skupnosti poteka
javna razgrnitev osnutka idejne zasnove, ki ga je
pripravilo podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega. Cilj
idejne zasnove je pridobiti predloge oziroma rešitve
za ureditev cestnega omrežja s priključki, površin
V Sevnici je vrata odprla energetska svetovalna
za pešce, invalide in kolesarje, javnih površin od
pisarna,
ki
je
namenjena
brezplačnemu
osrednjega trga do osnovne šole in železniške
svetovanju na področju učinkovite rabe in
postaje, predlog ureditve krožne cestne povezave
obnovljivih virov energije. Občanom je na voljo
od regionalne ceste R3 do železniške postaje in
v pisarni podjetniškega inkubatorja v prostorih
šole ter mirujočega prometa. 7. novembra ob
Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
17. uri bo na sedežu krajevne skupnosti okrogla
Brezplačno svetovanje izvajajo svetovalci iz
miza, na kateri bo izdelovalec idejne zasnove
Energetske pisarne Brežice, in sicer vsako drugo
udeležencem podrobneje predstavil načrtovane
in četrto sredo v mesecu ob predhodni najavi in v
predloge in rešitve ter odgovarjal na zastavljena
dogovoru s svetovalcem. Zainteresirani občani se
vprašanja.
za svetovanje predhodno lahko najavijo na Občini
Sevnica, kjer prejmejo vse informacije o poteku
V času javne razgrnitve lahko k razgrnjenem
svetovanja.
gradivu podajo pripombe in predloge vsi
zainteresirani krajani, organi in organizacije z
Predhodne prijave za energetsko svetovanje
vpisom v knjigo pripomb in predlogov. Končni
sprejema in dodatne informacije posreduje
elaborat ureditev bo izdelan do konca leta.
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
(07 81 61 221 in 041 609 616,
roman.percic@obcina-sevnica.si).

Prometno-urbanistična
ureditev
Loke pri Zidanem Mostu

Energetska svetovalna
pisarna v Sevnici

Stroške
svetovanja
krije
Ministrstvo
za
infrastrukturo in prostor, prostore in opremo pa
je zagotovila Občina Sevnica. V Sloveniji trenutno
deluje 36 energetskih pisarn. Za Posavje je do
sedaj obstajala energetsko svetovalna pisarna le
v Brežicah, ki pokriva sedem občin. Z odprtjem
pisarne v Sevnici pa bo storitev občanom še
dostopnejša.

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Potovanje skozi preteklo leto

Tradicionalno srečanje župana Srečka Ocvirka
z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju
sevniške občine, je bilo januarja v Tržišču.
Lanska osrednja slovesnost ob občinskem
prazniku, ki je potekala v sevniškem športnem
domu, je minila tudi v znamenju podelitve priznanj.
(Foto: Mirko Ognjenović)

Ob osrednjem in zagotovo največjem projektu
leta, gradnji optičnega omrežja, je bila v
občinskem parku novembra lani postavljena
posebna informativna tabla. Ob njej predstavniki
podjetja GVO d.o.o. in Občine Sevnica.

V Loki pri Zidanem Mostu se je v prvem
mesecu novega leta uspešno zaključil
večmesečni program Živimo zdravo, ki sta ga
izvajala Zdravstveni dom Sevnica in Zavod za
zdravstveno varstvo Celje v sodelovanju z Občino
Sevnica in KS Loka pri Zidanem Mostu.

V Kulturni dvorani Sevnica se je odvijala osrednja
občinska slovesnost ob kulturnem prazniku.
Slovesnost je minila tudi v znamenju podelitve
priznanj in Prešernovih plaket Zveze kulturnih
društev Sevnica. (Foto: Ljubo Motore)

Takole se je v marcu pričela izvedba projekta
ureditve tretje faze državne ceste skozi Sevnico.
Uradno odprtje pomembne pridobitve bo 28.
novembra v sklopu prireditev ob občinskem
prazniku.

Vreme je bilo skozi leto, tudi v zimskih mesecih,
naklonjeno gradnji optičnega omrežja. Gradnja
primarnih vodov bo zaključena v decembru, ko bo
tudi tehnični prevzem.

Eden pomembnejših državnih infrastrukturnih
projektov za prihodnost je zagotovo gradnja
mostu na Logu. Javna obravnava je potekala
februarja v tamkajšnjem domu krajanov,
prostorski načrt pa je Občinski svet Občine
Sevnica sprejel v mesecu maju.

Občino Sevnica je v marcu obiskal predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Seznanil se je
z aktualnim dogajanjem na različnih področjih, od
gospodarstva do širšega družbenega življenja.

Na januarskem tradicionalnem posavskem
ponovoletnem srečanju z novinarji je župan
Srečko Ocvirk predstavil dosežke Občine Sevnica
v preteklem letu in načrte, ki krojijo delo v letu
2012.

Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Javnim
zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica in Občino Sevnica v februarju
organizirala prireditev Športnik leta občine
Sevnica 2011.

S podelitvijo priznanj organizacijam in
posameznikom so svetovni dan Civilne zaščite s
slovesnostjo v sevniški kulturni dvorani marca
obeležili tudi pripadniki civilne zaščite z območja
posavskih občin.
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V Šentjanžu je marca potekala prireditev z
razglasitvijo Županovega vina 2012. Izbor vsako
leto po tradiciji pripravijo vinogradniška društva
sevniške občine pod pokroviteljstvom in v
sodelovanju z županom.

Pričetek izvedbe projekta Ureditev prometne
infrastrukture v Boštanju, ki je dodobra
spremenil in izboljšal prometne povezave v
kraju. Investicija je sofinancirana iz programa
razvoja podeželja Republike Slovenije. Pridobitev
namenu uradno predajamo 2. novembra v sklopu
prireditev ob občinskem prazniku.

V začetku junija je Občina Sevnica gostila
srečanje gospodarstvenikov z območja posavske
razvojne regije. Srečanja se je udeležil tudi
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Radovan Žerjav. Sledilo je slovesno odprtje
nove proizvodne hale podjetja Siliko na Radni.

Ponosni smo na nov vrtec v Krmelju, ki našim
najmlajšim v povsem novih prostorih nudi
prijetno in varno bivanje. Odprtje vrtca z bogatim
kulturnim programom je potekalo ob zaključku
šolskega leta. Operacija je bila sofinancirana
s strani Evropske unije, in sicer iz naslova
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2010-2012. (Foto: Ljubo Motore)

V aprilu se je pričel izvajati še eden od številnih
projektov letošnjega leta – Sekundarna
kanalizacija v Sevnici in Boštanju. Projekt
je zaključen in ima velik pomen na področju
kakovosti komunalne infrastrukture. Projekt je
Občina Sevnica uspešno prijavila na javni poziv
za sofinanciranje operacij iz naslova regionalnih
razvojnih programov.

Osnovnošolci sevniške občine so v mesecu maju
uspešno sodelovali na tekmovanju Kaj veš o
prometu. Na fotografiji s predstavniki Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Ob zaključku čistilnih akcij je v aprilu vsako leto na
pobudo Turistične zveze občine Sevnica zasajena
občinska lipa. Letošnja krasi središče Studenca.

V sklopu 16. finala slovenskih salamiad, ki ga je
maja organiziralo Društvo salamarjev Sevnica,
so se v izdelavi salam pomerili tudi župani in
poslanci.

Župan Srečko Ocvirk je s sodelavci na Gradu
Sevnica v mesecu juniju tradicionalno sprejel
najuspešnejše učence osnovnih šol. Čestital jim
je za dosežke in jim zaželel uspešno pot tudi v
bodoče. (Foto: Ljubo Motore)

Osnovna šola Studenec, ki deluje kot podružnica
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, je v aprilu
gostila 12. strokovno srečanje Društva učiteljev
podružničnih šol Slovenije.

Na Florjanovo nedeljo je Prostovoljno gasilsko
društvo Sevnica namenu slovesno predalo novo
gasilsko vozilo – avtocisterno z vso pripadajočo
gasilsko opremo.

V počastitev dneva državnosti je v atriju
sevniškega gradu pred številčnim občinstvom
potekal tradicionalni koncert Godbe Sevnica.
Slavnostni govornik je bil minister za kmetijstvo in
okolje Franc Bogovič. (Foto: Rok Petančič)
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Občina Sevnica je v juliju zagotovila dve dodatni
novi vozili za program Pomoč družini na domu, ki
ga izvaja Center za socialno delo Sevnica.

V mesecu juliju smo namenu uradno predali
nov most na reki Mirni v Dolenjem Boštanju,
ki je investicija v sodelovanju Občine Sevnica
in podjetja Infra. Odprtje sta pospremila
priložnostni kulturni program in družabno
srečanje.

Poletno obarvano je bilo odprtje novega igrišča
za odbojko na mivki v Krmelju. Pobudnik za
ureditev igrišča je bila Krajevna skupnost Krmelj
v sodelovanju z Občino Sevnica, s prostovoljnim
delom pa so k ureditvi pomembno prispevali
domači športniki in člani sveta krmeljske krajevne
skupnosti.

Odlično nam je tudi v letošnjih poletnih dneh služil
Bazen Sevnica, za katerega skrbi Javni zavod za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica.
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Po celoviti prenovi nekdanje knjižnice je KŠTM
Sevnica na novo lokacijo v središču mesta
preselil Mladinski center Sevnica in Turistično
agencijo Doživljaj s turistično pisarno. Uradno
odprtje je bilo v začetku septembra.

V drugi polovici poletja se je pričel izvajati projekt
gradnje pločnikov na Blanci.

Izvedba pločnikov v Tržišču pomeni velik napredek
za področje prometne varnosti pešcev, zlasti
šoloobveznih otrok, ter prispevek k ureditvi
kraja. Investicija je sofinancirana iz programa
razvoja podeželja Republike Slovenije. Otvoritev
pločnikov, ki že lepo služijo svojemu namenu, bo
30. novembra v sklopu prireditev ob občinskem
prazniku.

Na območju Sevnice in Boštanja so v začetku
jeseni intenzivno potekale sanacije cestišč,
poškodovanih ob izvedbi gradnje kanalizacije in
drugih projektih.

Jeseni je bil uspešno zaključen projekt
Remedisanus, ki ga je občina z namenom
varovanja in negovanja čistega okolja skupaj še s
petimi partnerji prijavila na javni razpis za izbor
projektov v okviru »Operativnega programa IPA
Slovenija-Hrvaška 2007–2013«. V vrtcih so se
razveselili posebnih košev za papir.

V sklopu projekta Moja dežela - lepa in
gostoljubna se je na državno ocenjevanje v
kategoriji srednje velikih mest uvrstila tudi
Sevnica ter bila nagrajena z 2. mestom ter
priznanjem za urejenost in gostoljubje. Priznanje
je pohvala prizadevnim turističnim delavcem ter
vsem, ki skrbijo in se trudijo za urejenost in lep
videz mesta. Sklepna prireditev s podelitvijo
priznanj je bila oktobra v Radencih.
(Foto: Posavski obzornik)

Oktobra smo v okviru obiska Vlade Republike
Slovenije v Posavju namenu predali rastlinsko
čistilno napravo na Lisci. Namen projekta, ki ga
je preko donatorske pogodbe z Občino Sevnica
financiral Sklad Si.voda, je ozaveščanje in
izobraževanje ljudi o sonaravnih načinih varovanja
voda ter čiščenje komunalne odpadne vode in s
tem izboljšanje kakovosti voda.
(Foto: Rok Petančič)

V mesecu novembru praznujemo občinski praznik
– praznik vseh nas, ki živimo in ustvarjamo
za lepši danes in jutri. Vsem želimo prijeten
praznični mesec in vas vabimo, da se nam v
čim večjem številu pridružite na prireditvah v
počastitev občinskega praznika.

Koledar prireditev ob občinskem prazniku
datum

ura in kraj

naslov prireditve

organizator

Petek,
2. novembra 2012
Sobota,
3. novembra 2012
Nedelja,
4. novembra 2012
Torek,
6. novembra 2012
Sreda,
7. novembra 2012
Sreda,
7. novembra 2012
Sreda,
7. novembra 2012
Četrtek,
8. novembra 2012
Petek,
9. novembra 2012
Petek,
9. novembra 2012
Petek,
9. novembra 2012
Sobota,
10. novembra 2012
Sobota,
10. novembra 2012
Sobota,
10. novembra 2012
Sobota,
10. novembra 2012
Sobota,
10. novembra 2012
Nedelja,
11. novembra 2012
Nedelja,
11. novembra 2012
Ponedeljek,
12. novembra 2012
Ponedeljek,
12. novembra 2012
Ponedeljek,
12. novembra 2012
Ponedeljek,
12. novembra 2012
Ponedeljek,
12. novembra 2012
Torek,
13. novembra 2012
Sreda,
14. novembra 2012
Četrtek,
15. novembra 2012
Četrtek,
15. novembra 2012
Petek,
16. novembra 2012
Petek,
16. novembra 2012
Sobota,
17. novembra 2012
Sobota,
17. novembra 2012
Sobota,
17. novembra 2012
Sobota,
17. novembra 2012
Sobota,
17. novembra 2012
Nedelja,
18. novembra 2012
Nedelja,
18. novembra 2012
Petek,
23. novembra 2012
Sobota,
24. novembra 2012
Sobota,
24. novembra 2012
Sobota,
24. novembra 2012
Od ponedeljka, 26.
novembra do petka,
30. novembra 2012
Sreda,
28. novembra 2012
Četrtek,
29. novembra 2012
Petek,
30. novembra 2012

ob 15. uri ob križišču pri Zagrajšku,
Boštanj 51

Odprtje posodobljene prometne povezave Globela v Boštanju

Občina Sevnica

ob 17. uri v Športni dvorani Sevnica

Vseslovenski sokolski zlet in 100-letnica sokolstva Sevnici

Športno društvo Partizan
Sevnica

ob 16. uri v Športnem domu Sevnica

8. Martinov koncert

Društvo narodnozabavnih
ansamblov Sevnica

ob 17. uri pri Zavetišču pod sv.
Rokom

Tradicionalno srečanje PD Lisca Sevnica
v počastitev občinskega praznika
Poslovanje Varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije s sodelavci v
Sevnici

Planinsko društvo Lisca
Sevnica

od 15. do 17. ure v podjetju Inplet
pletiva d.o.o.
ob 18. uri v zbirki Ogled na Gradu
Sevnica

Dan odprtih vrat ob 30-letnici delovanja podjetja Inplet pletiva d.o.o.

Inplet pletiva d.o.o.

Radogost - Stoparjev gost:
slikar Drago Medved

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

ob 18. uri v Knjižnici Sevnica

Literarni večer: recital Poklon občinskemu prazniku

Društvo upokojencev Sevnica

od 9.30 do 14.00 v Knjižnici Sevnica

Varuh človekovih pravic

ob 16. uri v šotoru pred Gostilno Janc Martinovanje na Studencu:
na Studencu
razglasitev rezultatov ocenjevanja moštov s kulturnim programom
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO
ob 17. uri v Športnem domu Sevnica
PRIZNANJ OBČINE SEVNICA
ob 18. uri v kleti Gostilne Janc na
Martinovanje na Studencu:
Studencu
delavnica cvičkorel
ob 6. uri odhod izpred Avtobusne
Sobotni izlet v neznano
postaje Sevnica
ob 9.30 v prostorih šahovskega kluba Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna
v Športnem domu Sevnica
Srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica
ob 12. uri v Kulturni dvorani Sevnica
v počastitev občinskega praznika
Martinovanje na Studencu: etnološka povorka s prikazom vinogradniških
ob 15. uri na Studencu
običajev ter zabava z ansamblom Potep in Natalijo Verboten
od 16. ure dalje v Športni dvorani
Tekmovanje v malem nogometu za občinski pokal Sevnice
Sevnica
ob 9. uri start pohoda pri Gostilni
Martinovanje na Studencu:
Janc na Studencu
tradicionalni pohod s Studenca na Primož

Društvo vinogradnikov
Studenec

ob 10.30 pri sv. Joštu pod Lisco

Družabno srečanje z blagoslovom in pokušino mladega vina

Kulturno, športno in turistično
društvo Blaž Jurko Razbor

ob 7. uri start kolesarjenja izpred
Občine Sevnica, Glavni trg
od 7. do 18. ure v prostorih
Veterinarske postaje Sevnica
ob 9. uri pri spomeniku NOB v
Sevnici, Trg svobode
ob 9.30 pri spominski plošči na stavbi
sodišča v Sevnici, Glavni trg
ob 10. uri v Albert Felicijanovi dvorani
na Gradu Sevnica
ob 10. uri v Domu upokojencev
Sevnica

Od zore do mraka - kolesarjenje po občini
v počastitev občinskega praznika
Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica
z brezplačnim svetovanjem in osnovnim kliničnim pregledom malih živali

Kolesarsko društvo Sevnica

Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB

Združenje borcev za vrednote
NOB, občinski odbor Sevnica

Položitev venca k spominski plošči

Združenje borcev za vrednote
NOB, občinski odbor Sevnica

Slavnostna seja občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB

Združenje borcev za vrednote
NOB, občinski odbor Sevnica

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje":
Medgeneracijsko sodelovanje
Predstavitev dela Slovenski književniki,
rojeni od 1936 do 1939 - predstavitev Rudija Stoparja
Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje":
predavanje o preventivi pri bolečinah v križu

Dom upokojencev Sevnica

Odprtje čipkarske razstave

Klekljarska skupina Bucike in
Družinski inštitut Zaupanje

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje": Dan prostovoljstva

Dom upokojencev Sevnica

Prireditev ob odprtju prenovljene Zdravstvene postaje Krmelj
ter predstavitev knjige Razvoj zdravstva in lekarništva v sevniški občini

Zdravstveni dom Sevnica in
Lekarna Sevnica

2. tekma Sevniškega pokala v rekreativnih tekih 2012

Atletski klub Sevnica

ob 15. uri na Ponikvah

Odprtje asfaltiranega odseka ceste Ponikve - Novo

Krajevna skupnost Studenec

ob 17. uri v Zidanici Bregar,
Kamenško

Literarno družabni večer

KUD Budna vas

ob 18. uri v Športnem domu Sevnica

Večer mažoret "DEFILE"

Društvo TRG Sevnica

ob 19.30 v Večnamenskem domu v
Zabukovju
ob 16. uri v Domu krajanov na
Razborju

Praznovanje 20-letnice delovanja Društva podeželske mladine Zabukovje

Društvo podeželske mladine
Zabukovje

Uprizoritev mladinske drame v treh dejanjih:
Tajna družba Jezusovih apostolov
Prav lepo je res na deželi 10-letnica delovanja Ljudskih pevk s Telč

Kulturno, športno in turistično
društvo Blaž Jurko Razbor

Otvoritev vodovoda Konjsko ter odprtje posodobljene ceste v Poganko

Krajevna skupnost Boštanj
in krajani Poganke

Letni koncert dekliškega pevskega zbora Zverke

Kulturno društvo Studenec

Samostojni koncert Ženskega pevskega zbora Azalea

Ženski pevski zbor Azalea

71. Razborski večer ob 10-letnici KŠTD Blaž Jurko Razbor
ter 20-letnici Ljudskih pevk z Razborja

Kulturno, športno in turistično
društvo Blaž Jurko Razbor

ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
ob 13. uri v Domu upokojencev
Sevnica
ob 17. uri v Mosconovi galeriji na
Gradu Sevnica
od 9. do 11. ure v Domu upokojencev
Sevnica
ob 16. uri v Kulturnem domu v
Krmelju
od 10. ure dalje pri Športnem domu
Sevnica

17. uri v gasilskem domu na Telčah
ob 15. uri v Poganki pri Mrgoletu,
Preska 1a
ob 18. uri v dvorani gasilskega doma
na Studencu
ob 19. uri v Večnamenskem domu v
Zabukovju
ob 19.30 v Domu krajanov na
Razborju

Občina Sevnica
Društvo vinogradnikov
Studenec
Klub vodnikov Planinskega
društva Lisca Sevnica
Šahovski klub Milan Majcen
Koordinacijski odbor DIS
1941-1945 Sevnica
Društvo vinogradnikov
Studenec
Športna zveza Sevnica
Društvo vinogradnikov
Studenec

Veterinarska postaja Sevnica

Knjižnica Sevnica
Dom upokojencev Sevnica

Ljudske pevke s Telč,
KŠD Telče

od 8. do 14. ure v prostorih
Varstveno delovnega centra v Sevnici Teden odprtih vrat

Varstveno delovni center
Krško-Leskovec,
enota Sevnica

ob 15. uri pri gasilskem domu v
Sevnici
ob 16. uri v Domu upokojencev in
oskrbovancev Impoljca

Odprtje urejene tretje etape državne ceste skozi Sevnico

Občina Sevnica

Prireditev ob 60-letnici Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca

Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca

ob 15. uri pri pletenki v Tržišču

Odprtje novo zgrajenih pločnikov od Tržišča do Ulčnika

Občina Sevnica, Krajevna
skupnost Tržišče
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Pozdrav v jesenski čas
V petek, 5. oktobra, je Koronarni klub Sevnica
organiziral Pozdrav jeseni. Dan je člane povsem
očaral, saj je bil nekaj posebnega. Njena svetloba
in barvitost listja so pričarali dobro voljo in nasmeh
na obraze vseh prisotnih. Srečanje Pozdrav jeseni
je za člane Koronarnega kluba že tradicionalno,
saj želijo ob koncu leta pozabiti vse neprijetnosti in
dati prednost medsebojni slogi in veselju.

Ob prihodu na
srečanje jim je prijatelj Pepi
postregel s svojo specialiteto. Dobro okrepljeni
in razpoloženi so se potem odpravili še na pohod
po čudoviti naravi. Ker je letos narava obdarila z
obilo gob, so se člani odpravili z motom »Naberimo
gobe«. In odšli so dobro razpoloženi, saj jim je pod
nogami šelestenje listja, ki ga je narava mehko
posula po tleh, še dodatno dajalo pogum. In po
debeli uri so začeli prihajati prvi pohodniki nazaj,
a se niso mogli načuditi drug drugemu, saj so v
rokah prinašali čudovite jurčke, ki so jih kasneje
postavili na ogled in fotografiranje. Sedaj pa sta
bila na vrsti še pečen kostanj in krompir ter
seveda kramljanje še o tem in onem. Dan so
zaključili zadovoljni, saj so ga preživeli v naravi,
med sebi enakimi in v upanju, da se zopet kmalu
srečajo.
T. Zakšek je druženje zaključila z naslednjimi
besedami: »Življenje nam vrača samo tisto, kar mi
dajemo drugim.«

Srečanje članov
Društva invalidov Sevnica

Blagoslov cerkve
na Kovačevem hribu

Dobrodelna akcija Drobtinica

V soboto, 13. oktobra, je v Sevnici potekala
dobrodelna akcija Drobtinica, ki je nacionalna
Zgodil se je na lepo nedeljsko popoldne ob množici akcija RKS in poteka ob svetovnem dnevu hrane.
ljudi, ki so se zbrali na slovesnosti. Domačini so
se dve leti vztrajno spopadali z veliko bremeni
gradnje, a niso nikoli obupali. Številni dobrotniki,
posamezniki, podjetja in ustanove so prisluhnili
njihovim željam, zagotovo pa brez gradbenega
odbora, ki mu je predsedoval Jani Tramte, in
družine Povše-Dolničar gradnja še ne bi bila
končana.

Tudi v naših krajih se širi revščina in številni otroci
jo že pošteno občutijo. V sklopu te akcije smo
zbirali denar zanje. Prostovoljci in podporniki
Rdečega križa smo spekli razne vrste kruha
in peciva in tako dobili dobrodelne prispevke.
Stojnice smo imeli pred večjimi trgovskimi centri,
veliko ljudi jih je obiskalo in prispevalo sredstva.
Zbrali smo skoraj 700 evrov, kar je izjemno lepo.
V imenu vseh otrok, ki jim bomo sredstva v celoti
namenili, se zahvaljujemo vsem ljudem dobre volje,
Govorniki so izrekli veliko besed zahvale: Škof ki ste akcijo omogočili, in vsem, ki ste prispevali
Andrej Glavan, nekdanji župnik Slavko Kimovec, sredstva.
predsednik KS Tržišče in namestnik predsednika
KS Boštanj in župan občine Sevnica.
Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica
Pri blagoslovu in sv. maši je ubrano prepeval
cerkveni pevski zbor iz Tržišča, na zunanji zahvalni
slovesnosti pa Mešani pevski zbor Lisca. Ta je
znova dokazal, da jim tudi cerkvena glasba ni
tuja. Slovesnost je povezovala Renata Kuhar in z
delovno skupino vodila priprave na to slovesnost.
Ob pogostitvi so se obiskovalci zadržali kar precej Ekipa sevniškega območnega združenja Rdečega
časa, proti večeru so tudi dežne kaplje dodale križa je uspešno zastopala Posavje na 18.
svoj blagoslov. Krajani Križa se vsem iskreno državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve
zahvaljujejo za navzočnost in darove, vabijo pa tudi pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite, ki je bilo
6. oktobra v središču Ljubljane.
vse na ogled cerkve.

Ekipa OZRK Sevnica
na državnem tekmovanju

Renata Kuhar

Srečanje upokojencev
DUO Impoljca, enota Sevnica,
z učenci Podružnice Studenec

Septembra smo se člani Društva invalidov Sevnica
(Krmelj, Šentjanž, Tržišče) zbrali na prijetni Učenci Podružnice Studenec, Aktiv kmečkih
lokaciji ribiškega doma ob jezeru v Krmelju in se žena Studenec, Krajevna skupnost Studenec,
vinogradniki in cvičkova princesa smo pripravili
sprejem za upokojence pred šolo na Studencu.
Vodja podružnice Andreja Janc je predstavila
zgodovino kraja, učenci z učiteljicami so zapeli
stare ljudske pesmi. Najmlajši so deklamirali.

med pogovorom spoznavali med seboj. Smo tudi
zapeli in se ob zvokih harmonike veselo zavrteli.
Za hrano in pijačo je bilo poskrbljeno. Nekateri
smo se sprehodili tudi okoli jezera v lepem
naravnem okolju. Celotno srečanje je pripravila in
organizirala Marija Giovanetti. Zahvaljujemo se ji
za organizacijo srečanja, ribičem pa za možnost
uporabe doma. Upam, da se še kdaj srečamo
in preživimo tako prijetno popoldne, kot smo ga
tokrat. Lep pozdrav vsem udeležencem tega
srečanja.

Damjan Škerbec
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Kmečke žene so nas pogostile, vinogradniki
odžejali in Jože Ratajc založil s sočnimi jabolki.
Cvičkova princesa Tjaša Metelko je upokojencem
predstavila Odo cvičku Toneta Pavčka. Najbolj
smo bili veseli upokojenke Nežke s Studenca, ki je
pred veliko leti obiskovala našo šolo.
Vedno smo veseli obiska. Tudi vi nas lahko obiščete.

Erika Anzelc Intihar

Sodelovalo je 14 ekip, bile pa so najboljše na 13
regijskih preverjanjih po Sloveniji.

Vir: www.obcina.sevnica.si

Redkev velikanka
Pošiljam
vam
fotografijo, ki jo je
naredil sin Anže
Sever s Preske pri
Boštanju, s črno
redkvijo velikanko,
ki tehta 2,55 kg.
Na naši kmetiji so
letos zrasle zelo
velike redkve in je
težko najti kakšno,
ki je lažja od polovice
kilograma. Mogoče
bomo
našli
še
kakšno večjo, ko bo
na vrsti za izruvanje.
Črne redkve lahko vidite ali kupite na tržnici v
Sevnici.

Mojca Sever

Po občini

Sevniška Kopitarna
Helena Cestnik
Septet Fortuna na Visu
po 51 letih odpira svojo
tudi v domačem Boštanju
»Septet Fortuna« se je na povabilo Klape Komiža
drugo prodajalno v Beogradu odpravila na gostovanje na otok Vis. S fanti iz Alenka Šet, rojena Levstik, ki objavlja
klape smo sodelovale že lansko leto na skupnem
koncertu v sevniškem kulturnem domu.
Sevniška Kopitarna je 03.10.2012 v Beogradu na
Drugi teden v septembru smo se odpravile
Požeški ulici svečano odprla svoje drugo prodajno
na dolgo pot proti Dalmaciji. Na poti nas je
mesto.
spremljajo slabo vreme, vendar to ni pokvarilo
našega razpoloženja. Ob prihodu so nas zelo toplo
sprejeli. V dneh, ki smo jih preživele na otoku,
smo si ogledale mesti Komiža in Vis, Titovo špiljo,
najvišji vrh otoka – Hum, ribiški muzej in cerkev sv.
Nikolaja.

direktor Kopitarne g. Marjan Kurnik,
direktor Kopitarne Beograd g. Aleksandar Jaćimović
in ga. Nataša Pinoza pred prodajalno

Na otvoritvi je poleg lokalnih predstavnikov
gospodarstva in politike sodelovala tudi slovenska
in sevniška miss Universe Nataša Pinoza.

S klapo smo pripravili skupni koncert, na katerem
smo se dekleta predstavile s slovenskimi ljudskimi
in narodnimi pesmimi ter zimzelenimi popevkami,
na klaviaturah pa nas je spremljal Kristjan Erman.
Poslušalce in gostitelje smo ob koncu večera
presenetile s priredbo hrvaške popevke »Ovo
Nataša Pinoza v prodajalni ob prvi svoji fotografiji mi je škola«. Zaključek večera se je končal ob
slovenskem prigrizku in kozarčku cvička.
Zadnji dan smo preživeli v planinskem domu, kjer
Nataša bo tudi zaščitni znak Kopitarne. Otvoritev
smo se še zadnjič poveselili in skupaj zapeli.
prodajalne v Beogradu je samo prva v nizu
otvoritev po državah bivše Jugoslavije z namenom
Za pomoč pri organizaciji bi se rade zahvalile
izdelke čim bolj približati potrošnikom ter začetek
zakoncema Salamon iz Gaberja in družini Bregar
priprav na praznovanje 130 letnice, ki bo leta
iz Hinjc.
2016.
Andrej Mesar
Septet Fortuna
Naročena objava

svoja
literarna dela pod psevdonimom Helena Cestnik je
v petek, 28. septembra, v organizaciji KS Boštanj in
Mohorjeve družbe predstavila svojo zadnjo izdano
knjigo tudi domačinom rodnega Boštanja. Izrazila
je neizmerno srečo zaradi sošolcev, sosedov in
znancev, ki so se udeležili tega dogodka. Povedala
je, da ji niso blizu tipična fizična dela, rada pa piše.

Je pripovedovalka, a ji žal zaradi bolezni prsti
uhajajo s tipk računalnika. Pravi, da se pogosto
spomni svoje zgodnje mladosti (Lisičje Jame,
hišice ob današnjem teniškem igrišču) ob potoku
Strnigovje – veletoku njene mladosti, pa tudi očeta
Vinka (dedka) in mame Ane (babice). Pravi, da si,
če pišeš, mali bogec, ki pisanje deliš z drugimi, in
da bralci njenih knjig iščejo v njih samega sebe.
Na vprašanje, kako se zaveda svojega minevanja,
odgovarja suvereno: »Ko dozoriš, moraš oditi.«
Dodala je še: »V vsakem je seme dobrega in seme
zla, a izbiramo sami. Zakaj izbiramo v današnjem
svetu tako veliko slabih novic namesto dobrih?«
Krivdo za svoje slabo duševno počutje bi radi
naprtili drugim, ne zavedamo pa se, da smo
sami krivi pri delitvi (negativnega) zla drugim.
Najbolj boleče so neupravičene besedne klofute.
Najhujša bolečina je, če človeka nima nihče rad. S
svojo fizično bolečino se privadiš živeti, težko pa je
sprejeti psihične bolečine in preziranje, so bile še
njene misli.
Helena ustvarja ob prebolevanju in terapijah
zaradi raka in hkratnem slabšanju stanja zaradi
parkinsonove bolezni, a je izredna borka za lastno
življenje in življenje drugih.

Pripravil Janez Levstik
po zapisu in fotografiji Olge Levstik.

MARTINOVANJE NA STUDENCU SPET BO
Društvo vinogradnikov Studenec v sodelovanju z vsemi društvi v KS Studenec
organizira že 13. Martinovanje na Studencu. Letos sodelujeta
14. Cvičkova princesa, Tjaša Metelko in 1. Miss Panonike Harmonike, Natalija
Hočevar. Tridnevna prireditev bo potekala od 9. do 11. novembra 2012.
Program prireditve:
Petek, 9. november 2012:

- 16.30 do 20.00 kulturni program z razglasitvijo rezultatov degustacije moštov in podelitvijo diplom, krst vina. V programu nastopajo: MePZ Studenec,

Ljudske pevke s Telč, Boštanjski fantje, Coronoke iz Sevnice, Katarinski fantje iz Trbovelj, Zvirke s Studenca, pevski zbor TD Steklar Hrastnik, pevski zbor TD Briše Polhov
gradec, Oktet Pakolkartok iz Logatca, kvartet Jarica, Mlade žurerke iz Tržišča, Društvo zasavski lovski pevski zbor z rogisti iz Trbovelj (v ogrevanem Šotoru)
- 16.00 do 20.00 razstava Aktiva žena Studenec na temo Kruh in potice ter pokušina moštov ocenjenih na degustaciji (v dvorani Gasilskega doma)
- 18.00 otroške delavnice Cvičkorel (posebna tehnika risanja z vini), ki jo organizira Cvičkova princesa (v ogrevanem Šotoru pred Gostilno Janc)
- 18.00 glasbena delavnica z Miss Panonika Hamonika (kontaktna št. 041 357 852)
- 20.30 Vodena degustacija vrhunskih vin (v kleti Gostilne Janc)

Sobota, 10. november 2012:

- 15.00 Etnološka povorka po glavni cesti skozi Studenec s prikazom del in običajev na temo vinogradništva od časov naših pradedov in babic do današnjih dni.
Sodeluje okoli 100 članov društva. Predstavitev skupin bo pred Gostilno Janc.

- 18.00 veselica z ansamblom Potep in Natalijo Verboten (ogrevan Šotor pred Gostilno Janc)

Nedelja, 11. november 2012:

- 9.00 Tradicionalni pohod s Studenca na Primož, ki je primeren za vse. Zbor pohodnikov pred Gostilo Janc.
Trasa pohoda: Studenec – Zavratec – Hubajnica – Primož. Na cilju topla malica.

- 11.00 Maša v cerkvi sv. Primoža za vinogradnike.
Vse prireditve so brez vstopnine.		
							

Informacije na tel. št. 041/424-656
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Turizem, TZOS

Namig za premik - vabilo
Martinov pohod
od pletenke do malkovških goric

Vabimo vas na pohod na martinovo soboto, 10.
novembra. Pot se začne pri pletenki velikanki, ob
glavni cesti Sevnica–Trebnje, v Tržišču. Pletenka,
obrnjena v smeri Malkovca, vam sporoča, da ste
prišli v vinorodno območje, v osrčje dežele cvička,
kjer sta trta in vino zapisana že stoletja v dušo teh
ljudi.

Od pletenke krenemo ob glavni cesti do križišča,
prečkamo cesto in se obrnemo proti Malkovcu.
Zavijemo desno na travnato stezo proti Kaplji
vasi. Sledi nekoliko bolj strma pot skozi gozd do
izvira Šahovec in po gozdni cesti do vasi Škovec.
Krajani bodo v središču te lepo urejene vasi, ki je
leta 2010 dobila priznanje TZS kot tretji najlepši
izletniški kraj, pripravili okrepčilo. Prijazni in
gostoljubni domačini so ponosni na lepo urejene
domačije, vaško središče in muzej starega orodja
na Borštnarjevi kmetiji.

V Boštanju odprli
naravoslovno-etnološko pot
Azeleja
V petek, 5. oktobra, ob lepem sončnem vremenu,
se je pri OŠ Boštanj zbrala množica krajanov in
planincev ob odprtju tretje od šestih posavskih
poti prijetnih doživetij. Tematska pot ponuja
pohodnikom spoznavanje narave zdaj in nekoč,
naravne in kulturne dediščine in je hkrati dobra
rekreacijska pot.
Na šest kilometrov dolgi trasi nas s šestimi
velikimi tablami pouči o nekdanjem pranju perila
na perišču Vejer, o sadjarstvu in čebelarstvu, ki je
bilo zelo aktivno, s sevniško voščenko v ospredju,
ter o obilisku, posvečenemu prvi pisni omembi
Boštanja in njegovemu razvoju od Trubarja do
zdaj. Osrednja tema je rastišče rumenega sleča v
okolici zgodovinskega kraja Gavge nad Boštanjem.
Pot je posvečena tudi pomenu gozda in lovske
zbirke trofej pri Plazarjevih in znamenitega,
zgodovinskega ročnega lova podusti v spodnjem
toku reke Mirne pri Žagi, kjer je poleg stoletnega
žagarstva obratovala tudi prva elektrarna v
Sevniški kotlini. Vsebino in fotografije za table smo
pripravili krajani KS Boštanj.

Po opravljenem delu sta bili na vrsti zaslužena
malica v gradu in dobrodelna dražba, na kateri
smo dražili umetniška dela Sebastjana Popelarja
in Rudija Stoparja ter zbrali 250 EUR za sklad
Mladega avtorja, ki je bil izbran na tradicionalnem
likovnem srečanju Aspekta X3. Ogledali smo si
razstavo vseh vzorcev modrih frankinj, prispelih
na 2. festival modre frankinje. Obiskale so nas
tudi Natalija Hočevar, miss panonike harmonike
2012, cvičkova princesa 2012 Tjaša Metelko in
vinska kraljica Slovenije 2012 Martina Baškovič.
Vse smo tudi povišali v grajske dame in jim podelili

častno botrstvo oz. eno grajsko trto v trajno
botrstvo. Sladko grozdje obeta odličen pridelek,
ki ga bomo lahko pokusili že ob rezatvi na sv.
Vincenca januarja 2013.
Vabljeni k botrstvu, dodatne informacije in prijave
na: www.grad-sevnica.com/grajski-vinograd

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Avtodomi zasedli parkirišče
pod gradom Sevnica

S Škovca se odpira lep pogled na naslednji cilj,
Marijino cerkvico na Sv. Vrhu. Prestopili bomo
mejo občine Sevnica in se napotili do vinograda
Petra Žiberta, kjer bo podiranje klopotca.
S Svetega Vrha nadaljujemo proti malkovškim
goricam, ki se v svetlobi jesenskega sonca bleščijo
v čudovitih barvah. Z glavne ceste zavijemo proti
Pavli vasi, kjer stoji obnovljena cerkev sv. Jakoba.
Iz Pavle vasi krenemo na Pavlovo goro oz. Veselo
dolino, kot jo imenujejo tamkajšnji vinogradniki. In
še strmo navzgor do zidanice Malus, kjer nam bo
Alenka pripravila bograč. Tam bomo krstili mlado
vino.

Od Malusove zidanice nas pot vodi po asfaltni
cesti do vrha Malkovca. Tam postojte in uživajte,
saj sega pogled vse do Lisce in Kuma, na drugo
stran pa do Gorjancev. Pohodnik bo poplačan
za prehojeno pot, saj ga bo spokojnost narave,
obarvane v tisočere barv, napolnila s pozitivno
energijo in mirom, da se bo z lahkotnim korakom
vrnil nazaj k pletenki. Vračamo se po asfaltni cesti
proti Tržišču ali po vaških poteh po travnikih in
skozi gozdove.
Izhodišče: Tržišče, pri pletenki, start ob 10. uri
Hodimo po asfaltni cesti, makadamu, kolovozih;
približno 3–4 ure hoje s postanki.

Janja Tratar
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V petek, 12. oktobra, so spodnje makadamsko
parkirišče pod sevniškim gradom ter igrišče na
Florjanski zasedli avtodomi, potujoče hišice na
kolesih. Približno 35 avtodomov in dvakrat toliko
avtodomarjev se je v Sevnici zbralo na pobudo
in pod organizacijsko taktirko Jožeta Guština in
njegove žene Jerce, ki sta aktivna člana društva
Caravaning Club Slovenija (CCS), krovne slovenske
organizacije avtodomarjev. Pri tabli PZA na

Ob odprtju so spregovorili: podžupan Jože Žnidarič,
predstavnik KŠTM Matej Imperl, Jože Prah,
uvodni kulturni program pa so pripravili učenci
OŠ Boštanj z mentorico Kozinčevo. Prireditveni
prostor sta popestrili tudi stojnici Čebelarskega
društva Sevnica in sadjarstva Polšak Živka ter
KŠTM TA – Doživljaj iz Sevnice.
Po poti sem popeljal okrog 50 pohodnikov Janez
Levstik. Na vrhu poti, v Kravji dolini, nas je na
posestvu pogostil čebelar, vinogradnik in rejec
malih živali Janez Jeraj. Ob vrnitvi zvečer so nas
pred dvorano TVD Partizan pričakali članice in
člani ženskega pevskega zbora Azeleja iz Boštanja
in v lepem, izvirnem muzikalu uprizorili nekdanji
lov podusti v reki Mirni. Predsednik KS Jože
Udovč je na koncu vse lepo pozdravil, se zahvalil
za sodelovanje in vse povabil v malo dvorano
na prigrizek, ki so ga pripravile članice Aktiva
žena Boštanj ter Društvo vinogradnikov Sevnica parkirišču je avtodomarje pozdravila direktorica
Boštanj. Projekt sofinancira Evropski kmetijski KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in jim izrekla
sklad za razvoj podeželja.
dobrodošlico tudi v imenu službeno odsotnega
župana ter zaželela obiskovalcem lepo tridnevno
Foto in besedilo: Janez Levstik bivanje v Sevnici. Predstavila je kratko zgodovino
nastanka njihovih dejavnosti, med katere spada
tudi odprtje tega parkirališča, bodoče nadgradnje
s potrebno infrastrukturo, ki naj bi bila dokončana
v prihodnjem letu ali dveh. To bo zagotovo velik
Ekipa KŠTM Sevnica je skupaj z botri grajskih uspeh za celotno občino, saj se bo marsikateri
trt na zgodnjejesensko nedeljo, 23. septembra, avtodomar zelo rad ustavil na zanj pripravljenem
potrgala grozdje s 500 trt modre frankinje iz parkirišču in si z veseljem ogledal vrsto kulturnograjskega vinograda, zasajenega leta 2007. V zgodovinskih znamenitosti kraja ali kako
spremljajočem programu, ki ga je povezoval Ciril prireditev, ki jih v Sevnici ne manjka. Predsednica
Dolinšek, je nastopila Zdravka Brečko s pesmijo CCS Slovenija Irena Sadej je rekla, da se bodo
O trgatvi, baron Moscon in društvo Sevniški avtodomarji čedalje pogosteje ustavljali v Sevnici,
graščaki, za veselo vzdušje je s harmoniko saj je ta umeščena v zemljevid mreže postajališč
poskrbela Natalija Hočevar, miss panonike (PZA–jev).
harmonike 2012. Potrgano grozdje je bilo zdravo
in čvrsto, skupaj pa se ga je nabralo več kot tono.
Vir: KŠTM Sevnica

Grajska trgatev

Turizem, TZOS

KŠTM Sevnica na sejmu U3
Festival se je začel 1. oktobra in je trajal tri dni.
Predstavitveni prostor Zavoda KŠTM Sevnica je bil
v prehodni dvorani ob glavnem vhodu Cankarjevega
doma, kjer je bil tudi glavni prireditveni oder.

Šentjanž – odprtje naj poti
Posavja in konec bučarijade
Prva oktobrska sobota in prijetni sončni žarki so
bili ravno pravšnji za slovesno odprtje rudarske
tematske poti Tk pav, ki se je zgodila 6. oktobra
v Šentjanžu. Turistično društvo Šentjanž je že
dolgo snovalo ta projekt in tako v sklopu projekta
POPOTNIK – Posavske poti prijetnih doživetij
doživelo svoj dan. Čeprav ima društvo le 35 članov,
je to izjemna pridobitev ne le za samo društvo,
ampak tudi za Krajevno skupnost Šentjanž in
sevniško občino. Odprtje in pohod po tej poti
sta potekala v sklopu 1. Posavskega festivala
pohodništva.
Pot bi lahko poimenovali tudi Po sledeh časa, saj
se prepletajo izgnanska in rudarska pot ter pot
Po poteh Milana Majcna. Tu se srečata sedanjost
in preteklost, zato je prav, da se spomnimo, kako
so pred 200 leti na tem prostoru rudarji kopali
premog in si tako služili kruh. Trak so prerezali
Cveta Jazbec, predsednica Turistične zveze
občine Sevnica in članica TD Šentjanž ter glavna
zaslužna za nastanek te poti, Franc Bebar, častni
član Turističnega društva Šentjanž, in Srečko
Ocvirk, župan naše občine. Nato se je približno
400 pohodnikov, med njimi tudi učenci in učitelji
OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Krmelj, podalo
v objem narave. Projekt je izjemen prav zato, ker
povezuje dve krajevni skupnosti, dve osnovni šoli.

Prostor je bil opremljen z veliko sliko grajskega
pobočja, panoji obeh vinskih cest in na velikem TVzaslonu smo vrteli predstavitveni film Zakladnica
doživetji in občasno Med legendo in resničnostjo
ter Ajdovski gradec. Dekorativno smo razstavili
spominke za promocijo in prodajo, na stojalu in
pultu pa smo delili promocijsko gradivo. Obiskovalci
so največ pozornosti namenili Katalogu turistične
ponudbe in zloženki o sevniškem gradu. Prvi in
tretji dan smo poskrbeli za občasno kulinarično
ponudbo z degustacijo pirinega kruha in suhega
sadja, drugi dan pa sta bili na našem prostoru tudi
gostji Nataša Hočevar, miss panonike harmonike,
in Tjaša Metelko, cvičkova princesa. Te aktivnosti
so pripomogle k povečanemu obisku stojnice, pa
tudi sicer je bilo obiskovalcev zelo veliko.

Dogajanje ob
svetovnem dnevu turizma
- brezplačno vodenje skupin po novem delu
Sevnice,
- odkritje opisne table ob najdebelejši bukvi v
Posavju,
- predstavitev izdelave izvirnih spominkov v izvedbi
Dragice Perc in Marka Okorna.

Veliko število obiskovalcev je potrdilo, da je
obeležitev dneva turizma na tak način prava.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Razstavljavci na sejmu so bili predvsem iz
zdravstvene stroke ter ponudniki opreme in
pripomočkov za prosti čas. S turistično ponudbo
so bile navzoče razne terme in nekateri razvitejši
turistični kraji.
Obiskovalci so spraševali tudi o podrobnejši
ponudbi, iz česar je razvidno, da bodo naše točke
uvrstili v svoje programe. Kar nekaj obiskovalcev
si je želelo tudi individualno ponudbo.

Predavanje o pridelavi živil
po biodinamični metodi
Turistično društvo Šentjanž je tudi letos v sklopu
bučarijade organiziralo poučno predavanje. Bilo je
v ponedeljek, 24. septembra zvečer, v naši kulturni
dvorani, predavateljica pa je bila Majda Hriberšek
iz Društva Ajda Posavje. Govorila je o pridelavi živil
po biodinamični metodi v povezavi s samopreskrbo.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

ŠKD Jablanica Novi Grad
deluje
Nekateri udeleženci so našli kakšnega jurčka, prav
vsi pa smo zaznali mogočnost drevesa duglazije, ki
ga je leta 1920 zasadil Franc Štirn, več o njem pa
nam je povedal gozdar Jože Mori. Pri jezercu Črni
mlaki je Milan Levstek iz Krmelja delil svoje misli
in pripovedoval o dnevnem kopu. Sredi gozda nas
je presenetil še Knapec, maskota OŠ Krmelj, in
bil vesel naše družbe. Z nasmejanim obrazom so
nekateri nadaljevali pot vse do Krmelja, drugi pa
smo odšli nazaj proti Šentjanžu. S svojim petjem
sta na odprtju sodelovala še zbor OŠ Milana
Majcna Šentjanž in zbor OŠ Krmelj. Velika zahvala
za to pridobitev ob rečici Hinji pa gre nedvomno
tudi Jožetu Prahu, ki je bedel nad nastajanjem
poti.
Na trgu v Šentjanžu je bil nato v popoldanskih
urah še sklep Bučarijade 2012, že šeste po vrsti
v organizaciji TD Šentjanž. Letošnja je bila malo
krajša, kljub temu pa je bilo 14 dni izjemno pestrih.
Kraj je zaživel v svojem »bučnem« siju, saj so letos
svoje aranžmaje predstavila tudi delujoča društva
v kraju. Vse lepo enkrat mine in tako je minila tudi
bučarijada, ki že kliče na snidenje prihodnje leto.

Vesna Perko

Športno-kulturno društvo Jablanica Novi Grad je
spet povezalo staro in mlado na prazniku jabolk in
buč od 6. do 13. oktobra.
V soboto, 6. oktobra, smo se na travniku
Kramprškovih zbrali vaščani vseh zaselkov v naši
vaški skupnosti (Novi grad, Vitovec, Jablanica,
Podzavrh, Zavine …) in s svojo domišljijo iz buč,
slame in koruze ustvarili različne hudomušne
motive iz vsakdanjega življenja. Iz domačih
sadovnjakov in vrtov smo zbrali več kot 30 starih
sort jabolk. Te in izdelke iz jabolk in buč (sokovi,
kis, jabolčnik, različno slano in sladko pecivo,
kruh) smo predstavili na stojnici. V petek, 12.
oktobra, so nas obiskali najmlajši, učenci prvih
treh razredov OŠ Boštanj, osrednja prireditev s
pokušino izdelkov pa je bila v soboto, 13. oktobra.
Zbrane vaščane je pozdravil župan Srečko Ocvirk,
za veselo razpoloženje in domače vzdušje pa so
poskrbeli ljudski pevci iz Boštanja.
Dan se je sklenil s kmečkim običajem – ličkanjem
koruze na Petrovem skednju, ki so ga z etnološkimi
izdelki uredile vešče ženske roke. Več kot 70 ljudi
se je ob zvokih harmonike veselilo do jutranjih ur.

Glede na udeležbo na predavanju bi lahko rekli, da
naše krajane tema zelo zanima. V današnjih časih
gospodarske in vsesplošne družbene krize je še
kako pomembno in dragoceno, da si znamo doma
na vrtu pridelati sveže sadje in zelenjavo, na način,
ki je popolnoma samopreskrben in funkcionira
v sožitju z vsem živim in neživim na tem planetu
in v vesolju. Občasno se je zdelo, kot je tudi sama
večkrat dejala, da nam pripoveduje pravljice,
ampak dejstvo je, da zadeva deluje. Hvala Majdi za
izvrstno predavanje, vsem navzočim pa hvala, ker
ste prišli, in naj vam prihodnje leto vrt čim lepše
obrodi in da čim bolj zdrav in življenjske energije
poln pridelek.

Petra Majcen

grajske.novice@kstm.si

Jurka Redenšek
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 30. 10.,
ob 9.00

Predavanje: Andreja Rustja:

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica; Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 30. 10.,
ob 13.00
petek, 2. 11.,
ob 13.00
petek, 2. 11.,
ob 18.00
sobota, 3. 11.,
ob 8.00
sobota, 3. 11.,
ob 15.00

Ustvarjajmo skupaj

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Turnirji v družabnih igrah

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Filmski večer

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

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

Lan party

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 3. 11.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Bournova zapuščina

Kulturna dvorana Sevnica

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

sobota, 3. 11.,
ob 19.00

Prvi praznik KS Zabukovje

Večnamenski dom v
Zabukovju

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

sobota, 3. 11.,
ob 19.00

Skupni koncert vokalnega kvinteta Boštanjski prijatelji,

TVD Partizan Boštanj

Org.: Vokalni kvintet boštanjski prijatelji;
Info.: Matej Fon

nedelja, 4. 11.,
18.00 – 19.30

Plesni tečaj (I. stopnja)

TVD Partizan Boštanj

Info.: Tomaž Lisec, 041/568-893,
tomazlisec@gmail.com

nedelja, 4. 11.,
19.30 – 21.00

Plesni tečaj (III. stopnja)

TVD Partizan Boštanj

Info.: Tomaž Lisec, 041/568-893,
tomazlisec@gmail.com

ponedeljek, 5. 11.

Razstava likovnega opusa Rudija Stoparja

Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 5. 11.,
11.30 – 13.00

Brezplačni tečaj slovenskega jezika za tujce

Mladinski center Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304
Org.: KŠTM Sevnica in Družinski inštitut
Zaupanje; Info.: Mojca, 07/81-61-076,
mojca.svigelj@kstm.si

ponedeljek, 5. 11.,
ob 17.00
torek, 6. 11.,
ob 17.00
sreda, 7. 11.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 11/12

Športni dom Sevnica

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

Pravljična urica

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

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Izposojevališče Krmelj
Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

sreda, 7. 11.,
ob 19.00

Potopisno predavanje: Boris Fekonja:

Knjižnica Sevnica

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

sreda, 7. 11.,
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga:

Športna dvorana Sevnica

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

četrtek, 8. 11.,
ob 17.00

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 11/12

Športni dom Sevnica

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

petek, 9. 11.,
ob 17.00

Otroški abonma: Ribič Pepe

Kulturna dvorana Sevnica

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

sobota, 10. 11.,
ob 10.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Martinov pohod: “Od pletenke do Malkovških goric”

zbiranje: pri pletenki v
Tržišču

Org.: TD Tržišče; Info.: Irena Lindič,
030/244-889, turisticno.trzisce@gmail.
com, www.td-trzisce.si

sobota, 10. 11.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Kako začiniti zakon

Kulturna dvorana Sevnica

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

nedelja, 11. 11.,
ob 11.30

Srečanje krajanov na martinovo

pri cerkvi sv. Jurija
v Trnovcu

Org.: Krajani Trnovca in Podvrha;
Info.: Jože Baukirher, 041/823-409

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: OZRK Sevnica,
07/81-65-070, sevnica.ozrk@ozrks.si

O Eskimih

akcijski pustolovski triler, 135 min

skupine Un s Trboul in septeta Fortuna
v sodelovanju z Borisom Janičijevičem.
v sodelovanju z Borisom Janičijevičem.

Pustolovska pot do Capetowna

RK Sevnica - RD Ribnica Riko hiše

igra: Igor Ribič Za abonma in izven

komedija, 100 min

ponedeljek, 12. 11., Tečaj prve pomoči
ob 15.30
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

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

torek, 13. 11.,
ob 9.00

Predavanje: Nataša Pirc Musar:

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica; Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 13. 11.,
ob 15.30

Tečaj prve pomoči

za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: OZRK Sevnica,
07/81-65-070, sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 16. 11.,
ob 16.00

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Sevnica, NHM 29, Sevnica Info.: Toni, 031/643-338

petek, 16. 11.,
ob 17.00

Kino Sevnica: Madagaskar 3 - SINHRONIZIRAN

Kulturna dvorana Sevnica

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

petek, 16. 11.,
ob 17.00

Brezplačni seminar Petre Škarja:

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca,
07/81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

sobota, 17. 11.,
ob 18.00

Spevnih 35 let MePZ Lisca Sevnica

Koncert ob 35 letnici delovanja Mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica.

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: MePZ Lisca Sevnica;
Info.: Anica Dernač, 041/746-783

sobota, 17. 11.,
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga:

Športna dvorana Sevnica

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

nedelja, 18. 11.,
ob 9.00

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 11/12

Športni dom Sevnica

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

nedelja, 18. 11.,
ob 15.00

Kino Sevnica: Madagaskar 3 - SINHRONIZIRAN

Kulturna dvorana Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

Koliko nam pomeni zasebnost in ali ta res izgublja bitko z velikim bratom

animirana družinska pustolovščina, 93 min
Možni dodatni zaslužki preko interneta

RK Sevnica - RK Maribor Branik

animirana družinska pustolovščina, 93 min

ponedeljek, 19. 11., Računalniške delavnice
16.00 – 19.00
do petka, 7. 12.
torek, 20. 11.,
ob 9.00

Predavanje:Jože Majes:

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica; Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sreda, 21. 11.,
ob 17.00
sreda, 21. 11.,
ob 18.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

Zaključek projekta »Posavci beremo skupaj«

Knjižnica Sevnica

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

petek, 23. 11.,
ob 17.00

Osebna rast, Robert Goreta, s.p.:

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Mojca,
07/81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

petek, 23. 11.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Divjaki

Kulturna dvorana Sevnica

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

sobota, 24. 11.,
ob 9.00

Dan odprtih vrat

OŠ Tržišče

Org.: OŠ Tržišče;
Info.: Zvonka Mrgole
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Novosti pri zdravljenju z zdravilnimi rastlinami

Predavanje: Spremeni mišljenje, spremeni življenje
kriminalka, 131 min

Ustvarjajmo v delavnicah

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 24. 11.

Gledališka igra:
Ta prav dec

Jablanica
(kozolec pri Petru)

Org.: ŠKD Jablanica - Novi grad;
Info.: Milan Primožič

sobota, 24. 11.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Nevidno zlo: Maščevanje

Kulturna dvorana Sevnica

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

sobota, 24. 11.,
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga:

Športna dvorana Sevnica

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

torek, 27. 11.,
ob 9.00

Predavanje: Sanja Rozman:

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica; Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 27. 11.,
ob 15.00

Prednovoletni bazar –

prodaja izdelkov za šolski sklad

OŠ Tržišče, večnamenski
prostor spodnje šole

Org.: OŠ Tržišče;
Info.: Zvonka Mrgole

četrtek, 29. 11.,
ob 18.00

Predavanje: Aleš Debeljak:

Knjižnica Sevnica

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

petek, 30. 11.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Nora dekliščina

Kulturna dvorana Sevnica

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

akcijska ZF grozljivka, 117 min

RK Sevnica - RD Istrabenz plini Izola
Nova spoznanja o zasvojenosti

Smisel življenja (nekoč in danes za jutri)
komedija, 97 min



Vabi k vpisu

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 11. na: grajske.novice@kstm.si

v naslednje izobraževalne programe:

tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina,, španščina)
španščina
tečaji s področja knjigovods
njigovodstva (začetni in nadaljevalni,
slepo tipkanje na računalniku)
 priprave na NPK Socialni-a
Socialni oskrbovalec-ka na domu
 priprave na NPK Pomočnik-ca
kuharja-ice
Pomočnik
 tečaj za pomočnika natakarja
 tečaj klekljanja
 tečaj šivanja in krojenja



sobota, 3. 11., ob 19.00
akcijski pustolovski triler// 135 min

sobota, 10. 11., ob 19.00
komedija // 100 min

Obveščamo vas, da je še možen vpis v programe srednjega poklicnega, poklicno
tehniškega in strokovnega izobraževanja.

Informacije in prijave:
CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104,
34
104, 34-82-105
34
I: www.ciktrebnje.si, E: info@ciktrebnje.si

petek, 16. 11., ob 17.00
animirana dru�inska pustolov��ina // 93 min

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

nedelja, 18. 11., ob 15.00
animirana dru�inska pustolov��ina // 93 min

petek, 23. 11., ob 19.00
kriminalka // 131 min

sobota, 24. 11., ob 19.00
akcijska ZF grozljivka // 117 min

Vabimo vas k vpisu
v
brezplačne vas
programe
odrasle
Vabimo
k zavpisu

v brezplačne
programe
za uspešnost
odrasle
Usposabljanje
za življenjsko
Beremo
in pišemo
skupaj
Usposabljanje
za življenjsko
uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most
do izobrazbe
Usposabljanje
za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Izzivi
podeželja
Usposabljanje
za življenjsko uspešnost
Izzivi podeželja
Branje za znanje in branje za zabavo
Branje za znanje in branje za zabavo
Računalniška pismenost za odrasle
Računalniška pismenost za odrasle

www.ciktrebnje.si
Info
inprogramih
prijave
07/
34 82 103|info@ciktrebnje.si
Več o
www.ciktrebnje.si
Več o programih

petek, 30. 11., ob 18.00

Info in prijave

07/ 34 82 103|info@ciktrebnje.si

komedija// 97 min
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Oglasi

Vrhunske SiOL-ove storitve na novem omrežju
Na območju občin Mirna Peč, Žužemberk, Mokronog -Trebelno, Šentrupert, Trebnje
in Sevnica se gradi sodobno odprto širokopasovno omrežje, ki omogoča dostop do
širokopasovnih storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna IP in/ali
kabelska televizija. Telekom Slovenije kot največji ponudnik sodobnih širokopasovnih storitev pri nas na novem omrežju ponuja storitve, ki jih poznamo pod blagovno
znamko SiOL. Z visoko kakovostjo storitev, pestrostjo ponudbe, zanesljivostjo
delovanja, neprekinjeno podporo in skrbjo za uporabnika nenehno potrjuje svoj
visoki ugled, ki ga imajo med uporabniki teh storitev.
SiOL internet je hiter, zanesljiv in preizkušen. Enostaven je za priklop in nima časovnih omejitev. V
ponudbi je skupaj z varnostnim paketom, z 10 megabajti prostora na spletnem strežniku ter vrsto drugih
dodatnih storitev.

Kabelska TV je na optičnem odprtem širokopasovnem omrežju možna kot dodatek k storitvam
SiOL-a na območjih, kjer obstajajo tehnične možnosti. Za vzpostavitev storitve je potreben televizijski
sprejemnik z vgrajenim DVB-C sprejemnikom MPEG 4. Namestitev je enostavna, saj obstoječih
koaksialnih inštalacij do TV-sprejemnikov ni potrebno spreminjati, storitev pa zagotavlja sprejem
signalov televizijskih in radijskih programov celotne ponudbe kabelske televizije.
Pozabiti pa ne gre niti na SiOL telefonijo. Ta ponuja uporabnikom brezplačne klice med več kot
140.000 svojimi uporabniki, ob naročilu mesečnega dodatka pa je možno neomejeno telefoniranje
na več kot pol milijona številk v omrežju Telekoma Slovenije. Zraven sodijo še storitve, kot so
preusmeritev ali zapora klicev, spremljanje stroškov ter urejanje nastavitev prek spletnih
servisnih strani.
Naročnikom SiOL je seveda na voljo tudi strokovna pomoč 24 ur na dan na
brezplačni telefonski številki 080 1000. V začetnem trimesečnem obdobju
novim naročnikom ponujajo kar 50-odstotni popust na naročnino z
brezplačno hišno inštalacijo. Vse potrebne informacije lahko uporabniki
dobijo v Telekomovem centru v Novem mestu ali na brezplačni
telefonski številki 080 8000, po predhodnem dogovoru pa vas lahko
obiščejo tudi na domu.
Promocijsko sporočilo
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siol.net/storitve

Telekom Slovenije, d.d., 1546 Ljubljana

SiOL TV je veliko več kot le televizija. S SiOL TV lahko uporabniki spremljajo več kot 150
televizijskih programov, dostopajo do vsebin v več videotekah, ki premorejo več kot tisoč, tudi
najnovejših filmov. Programe je mogoče snemati, zaustavljati in si nadaljevanje ogledati kasneje,
možno je igranje igric, pregledovanje fotografij ali posnetkov z računalnika na TV-zaslonu, dostopanje
do aktualnih informacij, vremena in športa. V programski shemi so tudi vsi pomembnejši nacionalni
in regionalni radijski programi. Naročniki lahko televizijske programe spremljajo tudi preko računalnika,
tablice ali pametnega mobilnega telefona v okviru storitve SiOL TViN. V zadnjem času je zelo popularno
tudi spremljanje nogometnih tekem UEFA Lige prvakov, pri čemer si lahko uporabniki sami izberejo,
katero izmed osmih tekem enega dne bodo gledali. SiOL TV je skratka napredna digitalna televizija.
Omogoča, da si uporabnik sam izbere paket programov, ki mu najbolj ustreza, ter z vrsto dodatnih
vsebin in možnosti uporabe prilagodi gledanje televizije svojemu načinu življenja.

Najhitrejši internet
in najboljša televizija
sedaj tudi pri vas doma!

Telekom Slovenije, d. d., 1546 Ljubljana

Oglasi

S storitvami SiOL
na odprtem širokopasovnem omrežju.

Sodobno optično širokopasovno omrežje, ki se gradi na območju občin
Mirna Peč, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje
in Sevnica, vam omogoča, da v svoj dom pripeljete storitve kot so hitri
SiOL internet, napredna SiOL TV, sodobna SiOL telefonija ali digitalna
Kabelska TV. Spremenite svoj dom v svet povezanosti in zabave!

Izberite SiOL internet,
TV in telefonijo
tri mesece kar 50 odstotkov ugodneje
ter z brezplačno hišno inštalacijo!*

-50%
3 mesece

Za več informacij pokličite brezplačno številko
080 8000 ali obiščite Telekomov center Novo mesto.

*Ponudba velja na odprtem širokopasovnem omrežju na območju občin Mirna Peč, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica.
Ponudba 50 % popusta prve tri mesece na osnovno mesečno naročnino na izbrani paket storitev SiOL velja za sklenjena nova naročniška razmerja
in za obstoječe naročnike storitev SiOL, ki prehajajo na odprto širokopasovno omrežje, ob vezavi 24 mesecev. Ponudba velja do preklica.
Brezplačna hišna inštalacija velja za nove naročnike ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev, za standardno hišno inštalacijo v
izvedbi Telekoma Slovenije, v vrednosti do 150 EUR z DDV in do dolžine 15 metrov. Telekom Slovenije, d. d, si pridržuje pravico do
spremembe cen in pogojev. Za več informacij, pogoje in cene pokličite 080 8000, obiščite www.siol.net/storitve ali Telekomov center
Novo mesto.
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Mladi avtor 2012
in fotografija poletja
V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so
6. oktobra razglasili mladega avtorja 2012 in
fotografije poletja. Strokovna komisija, ki so jo
sestavljali slikarja Jože Šubic in Vladimir Leben ter
slikarka Danica Ul Šubic, je naziv mladi avtor 2012
dodelila Sevničanki Ani Jazbec.

Jezusovi apostoli vam tako ne želijo predstaviti le
družbe nekega preteklega časa, temveč korake,
ki nas spremljajo prav vsak dan, in tako v današnji
poplavi novonastalih bogatašev in revežev zgodba
zre v staro ogledalo.

Foto: Matej Imperl

Ana je študentka 2. letnika oblikovanja tekstilij in
oblačil na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani, strokovno komisijo pa je prepričala s
svojo nenavadno sliko, ki govori o čedalje preveč
virtualnem svetu, v katerem pozabljamo na
pristne osebne odnose. Mlada nadarjena avtorica
bo lahko imela avgusta prihodnje leto prvo
samostojno razstavo na gradu Sevnica.
Poleg mladega avtorja za leto 2012 smo že drugič
organizirali projekt FOTOGRAFIJA POLETJA,
kjer so ljubiteljski fotografi Bojan Dremelj, Jože
Hvala in Jože Sečna izbrali fotografijo ljubiteljske
fotografinje Judith Zgonec, z motivom sevniškega
gradu. Izbrana fotografija bo krasila KOLEDAR
SEVNICE 2013, ki ga bo mogoče tudi kupiti.
Zbrani denar od prodaje bo namenjen Skladu
mladega avtorja, s katerim lahko mladim avtorjem
omogočimo njihovo prvo razstavo.
Letos sta se temu projektu dobrodelno priključila
tudi sevniška umetnika Rudi Stopar in Sebastjan
Popelar in svoja umetniška dela podarila Zvezi
kulturnih društev Sevnica. V sodelovanju s KŠTM
Sevnica smo dela prodali na licitaciji in pridobili v
Sklad mladega avtorja 250 evrov.
Na razglasitvi je bil tudi podžupan Jožef Žnidarič
in na koncu povedal: »V Sevnici imamo srečo,
da imamo ljudi, ki imajo radi umetnost in jo radi
negujejo!«

Katja Pibernik, JSKD in ZKD Sevnica

Spremeniti je treba
družbo, ne nas!
KŠTD Blaža Jurka, dramska sekcija Razbor pod
odrom, je v soboto, 29. septembra, premierno
uprizorila dramo Jožeta Javorška z naslovom
TAJNA DRUŽBA JEZUSOVIH APOSTOLOV.
Letošnje poletne počitnice so bile delavne za
18 igralcev, pridružilo se nam je tudi kar nekaj
sodelavcev v zaodrju. Da bi dramo, ki je nastala
po predlogi romana v poznih petdesetih letih
prejšnjega stoletja naredili zanimivo, smo jo
priredili današnjemu času in generacijam igralcev,
ti pa so se zvrstili na odru v treh dejanjih.
Roman Jezusovi apostoli je tako nastal po motivu
romana Leonharda Franka in opisuje skupino
otrok v povojnem času, ki so si prizadevali izboljšati
okolico na način, da je jemala tam, kjer je bilo,
in dajala tja, kjer ni bilo. Da bi pri tem delu ostali
kar se da prikriti, so si nadeli imena Jezusovih
apostolov.
V predstavi je mogoče opazovati otroški svet, ki
je prevelikokrat pomešan z odraslim. Današnji

18

November 12

Tematika Jezusovih apostolov postane neskončna
in vedno aktualna. Kaj lahko sami storimo za
druge, kako lahko pomagamo, kdo nas usmerja,
kako kot mladi stopamo po poti odraščanja, kaj so
kraja, tatvina, pomoč bližnjemu, druženje otrok
in mladine, zakaj se pravzaprav na odru zgodi
pretep?
Sobotno občinstvo je igro več generacij igralcev, ki
imajo povprečno 13 let, sprejelo z navdušenjem.
Lepo vabljeni, da si ogledate dogodivščino z naših
letošnjih počitnic s ponovitvami v Jurkloštru in na
Razborju, vse do decembra letos.

10 let
Folklorne skupine DU Razbor
Člani Folklorne skupine DU Razbor smo v petek,
12. oktobra, skupaj s prijatelji in obiskovalci,
praznovali svojo 10. obletnico delovanja.
S člani Folklornega društva Brusači Radeče in
Folklorne skupine Blagovna pri Celju smo pripravili
prijeten večer slovenskih plesov, ljudskih pesmi in
starih viž.
Ob tej priložnosti smo se posebej zahvalili Janezu
Košarju za njegov prispevek, s katerim smo lahko
pred kratkim oblekli celotno skupino, in Bredi
Drenek Sotošek, ki nam že nekaj let velikodušno
daje na voljo prostor v Galeriji Ana.

Foto: Ljubo Motore

Katja Pibernik je v imenu JSKD podelila bronaste,
srebrne in zlate Maroltove značke za pet, deset
in petnajst let delovanja v folklornih skupinah. Za
pet let so jih prejeli Pavla in Maks Zupanc, Pavel
Porenta, Janez Košar in Majda Hriberšek, za
deset let Silva Fric in Anica Kosmač in za petnajst
let Jože Košar in Stane Marolt.
Jože Novak je v imenu Zveze kulturnih društev
Sevnica podelil Folklorni skupini DU Razbor
Po nekaj mesecih premora so na Razborju priznanje za 10-letno delovanje na področju
ponovno zaživele kulturne prireditve, tokrat ljubiteljske kulture.
na čelu s Folklorno skupino Blaž Jurko Razbor. V zadnjih treh letih smo poleg plesa zelo poudarjali
tudi ljudsko petje in igranje. Naše delo ni bilo
zaman, saj smo se letos s plesno in godčevsko
skupino uvrstili na regijski srečanji v Semiču in Pri
Treh Farah.
Čeprav smo v občini kar prepoznavni, ker večkrat
nastopimo na različnih prireditvah, nam je bilo v
petek najlepše, ko smo nastopili pred polno kulturno
dvorano. To je za nas potrditev, da Sevničani cenijo
kulturno dediščino naših prednikov in tudi naš trud
za njeno ohranjanje. Hvala vsem obiskovalcem
in prijateljem, še posebno županu, da so se nam
pridružili pri našem praznovanju. Zahvala tudi
donatorjem, ki so pomagali pri izpeljavi prireditve.

Mojca Petrovčič, KŠTD Blaž Jurko

Folklorno-vinogradniški večer
na Razborju

Foto: Ljubo Motore

Folklorno-vinogradniški večer, ki ga je pripravila
mlajša generacija plesalcev, je med občinstvom
požel velik aplavz, poleg tega pa dokazal, da znajo
mladi folklorne plese prikazati s privlačno zgodbo.
Tako sta tematski večer vodila člana skupine oz.
gospodar Janez in gospodarica Metka, ki sta
na svojo trgatev povabila nekaj gostov. Najprej
so bili to preostali plesalci Folklorne skupine
Blaž Jurko Razbor, ki so prvi priznali, da imata
njihova gostitelja kislo vino. Med gosti se je
znašla tudi Folklorna skupina Lipa iz Rečice, ki
je več kot navdušila s svojim spletom plesov.
Kislega vina niso mogli prezreti niti odlični pevci
Fantje z Razborja, ki so nasmejali marsikaterega
obiskovalca. Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor
je po koncu uradnega dela vse prisotne povabila
na plesišče in greh bi bilo zamolčati, da je bilo ob
zvokih izvrstnih domačih muzikantov veselo še
dolgo v noč.

Majda Hriberšek

Glasbeno popotovanje po
grajski zgodovini
Obiskovalci sklepne prireditve festivala Sevniško
grajsko poletje 2012, ki so napolnili Lutrovsko
klet, so uživali v izvirni predstavitvi zgodovine
gradu Sevnica s spremljavo kitare, na katero
je virtuozno igral vrhunski kitarist Zoran Košir,
bogato zgodovino gradu pa je predstavil Ciril
Dolinšek. Družbo so jima delali člani društva
Sevniški graščaki na čelu z baronom Mosconom.

Jasna Pinoza

www.ajdovski-gradec.com

Tekst in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Mladina, šolski zvonec

Zeliščar Jože Majes
bil ponovno v MC Sevnica

Simbioz@ tudi v MC Sevnica

Dnevi brezplačnih računalniških delavnic v
Mladinskem centru Sevnica v koordinaciji Zavoda
KNOF so.p. so namenjeni medgeneracijskemu
povezovanju mladih in starejših s pomočjo
računalniškega znanja, ki ga mladi prenašamo
naprej. V prvih dneh delavnic smo 18 ljudi naučili
kako prižgati računalnik, pravilno držati miško in
priti do skritih gumbov na tipkovnici, proti koncu
pa so že sami brskali po spletnih straneh, si
ustvarili Facebook profil, del programa pa je bil
namenjen tudi uporabi mobilnih telefonov. Ker
starejši ne dojemajo današnje tehnologije s tako
lahkoto kot mlajši, si je treba z njimi vzeti malo več
časa in kakšno stvar tudi večkrat ponoviti.
Program je sicer namenjen vsem, ki bi se radi
naučili računalniških spretnosti, udeležujejo pa se
ga večinoma starejši, ki v mlajših letih tega niso
imeli možnosti poizkusiti. Ko enkrat le pričnejo in
izkusijo urejanje besedil na računalniku, brskanje
po internetu in e-pošti, jih le-to še bolj spodbudi k
Jože Majes je poslušalcem predstavil tudi svojo iskanju naprednejšega znanja.
knjigo o zdravljenju z zdravilnimi rastlinami, ki
temelji predvsem na izkušnjah z uporabo tistih
zdravilnih rastlin, ki rastejo pri nas. Številčni
udeleženci predavanja so domov odšli polni vtisov
in novega znanja.
Jožeta Majesa iz zeliščarske kmetije poznajo
vsi tisti, ki se trudijo živeti zdravo in ki prisegajo
na staro modrost, da je bolje preprečevati kot
zdraviti. Na željo mnogih, ki se niso mogli udeležiti
njegovega prvega predavanja, smo ga ponovno
gostili v MC Sevnica.

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

MC SEVNICA
prvo srečanje:
ponedeljek, 5.11.,
od 11.30 do 13.00
Organizator:
Dru�inski in�titut Zaupanje in ���M �evnica
Info in prijave:
Mojca �vigelj, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

PETRA
��AR�A

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Športni dan učencev
III. triade OŠ Boštanj
V torek, 11. septembra, smo se učenci tretje
triade odpravili na pohod. Zjutraj smo se zbrali
pred šolo in prejeli nekaj motivacijskih misli ter
navodila. Na pohod smo se odpravili ob 8. uri.
Polni pozitive in dobre volje smo odšli cilju naproti.
Osvojili smo Mrtovec, Živo Goro in Kremenj. Med
pohodom smo naredili tudi premore, da smo
pomalicali. Na koncu, ob prihodu na Kremenj,
pa smo uživali in se nastavljali sončnim žarkom,
igrali različne igre, se pogovarjali ter predvsem
zabavali. Ravno, ko smo se hoteli odpraviti, pa nas
je ustavila prijazna gospa Pavlin in nas povabila
do njenega bivališča ter nas postregla s piškoti in
sokom. Gospe smo se vljudno zahvalili, potem pa
ubrali pot pod noge in se vrnili v Boštanj. Dan je bil
res lep in upamo, da bo takšnih dni še več.

Eva Cvelbar, 9. a

Mladinski center Sevnica
Trg svobode 10, (nad NLB)

BREZPLAÈNI SEMINAR

MC SEVNICA
Eden izmed prostovoljcev, ki vodi delavnice,
pravi, da mu je všeč misel, da bi se lahko preko
facebooka pogovarjal tudi s svojo babico. Med
delavnicami starejši udeleženci velikokrat povedo
kakšen vic, tako da se lahko cela učilnica nasmeje
in delo poteka v sproščenem vzdušju.
Projekt Simbioz@ poteka že drugo leto zapored
in je računalniško znanje razširil med skoraj
10.000 starejšimi po celi Sloveniji. Poleg tega pa
vidimo, da je tudi prostovoljstvo med mladimi še
zmeraj aktualno, saj se je v dveh letih nabralo tudi
nekaj več kot 6.000 prostovoljcev, ki pomagajo
udeležencem pri nalogah in so na voljo, če se kje
zatakne.

Miha Gračner, KNOF so.p.

MLADINSKI CENTER SEVNICA

16.11., ob 17.00

�Mo�ni �o�atni zasl��ki
preko interneta«
Kakšen potencial se skriva v internetu?
5 različnih načinov dodatnega zaslužka s pomočjo interneta
(vse na konkretnih primerih)
Konkretni primeri uspešnih »akcij« na spletnih straneh in kakšne
rezultate so prinesli.
Kako začeti?
Kako narediti spletno stran? Kako lahko to naredi vsak sam?
Kako na stran pritegniti čim več ljudi?
Kako je Facebook lahko še kaj več kot zgolj preganjanje dolgčasa
Najpogostejše napake, zaradi katerih nekaterim NE uspe priti do
dodatnih zaslužkov.
Info: Mojca, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si; Organizira: ��TM Sevnica

predavanje

UČNA Robert
POMOČ Goreta

SPREMENI
MIŠLJENJE,
SPREMENI
ŽIVLJENJE

za osnovnošolske
učence

lahko najamete za razna
srečanja,
predavanja,
praznovanja …
Cenik je objavljen
na spletni strani:

www.kstm.si
Vse informacije: 07/81 61 076, Mojca Švigelj

·individualna pomoč
pri iskanju vzrokov za učne težave
·seznanitev s strategijami
učinkovitega učenja
·pomoč pri učni snovi
in domačih nalogah
·pomoč pri pisanju in izdelavi
referatov, seminarskih nalog….
učna pomoč je brezplačna
in na voljo vsak dan, od 13.00 do 18.00,
v MC Sevnica.
Organizatorja učne pomoči sta
Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica!
Info: Mojca, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

Kako prebudimo in ozavestimo
svoje (pod)zavestne moči?

MC Sevnica

23.11., ob 17.00
vstopnina: 3 EUR

Organizira: KŠTM Sevnica, info: Mojca, 07 81 61 076
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Mladina, šolski zvonec

Recital flavtistk
Lare Senica in Andreje Turk

Teden otroka in sprejem
prvošolcev v ŠS na OŠ Tržišče

Teden otroka
v šoli in vrtcu v Krmelju

Zgoraj omenjeni dogodek v Glasbeni šoli Sevnica
je bil kot nalašč, da si nekoliko popestrimo precej
pust in mračen jesenski večer. Flavtistki Lara
Senica, učenka 6. razreda in Andreja Turk, učenka
5. razreda flavte, sta nam pod mentorstvom
učiteljice Vanje Ivanković in ob spremljavi
korepetitorke Saše Božič pripravili nepozaben
večer. Da je za pripravo takega recitala potreben
tako talent, kot tudi veliko vaje, vztrajnega in
pridnega dela, smo se gotovo strinjali vsi prisotni.
Zvoki melodij, kot so Vanja in medved skladatelja
J. Puciharja, Buenos Aires in Moskva skladatelja
A. Kabilja, Entr'acte skladatelja J. Iberta ter
vseh ostalih nam bodo verjetno še nekaj časa
odmevale v ušesih, tudi zaradi odlične izvedbe.

Vsak otrok mora za poln in skladen razvoj svoje
osebnosti odraščati v družinskem okolju, v ozračju
sreče, ljubezni in razumevanju. Lahko trdimo, da
pri nas večina otrok odrašča v takšnem okolju.
Vsi pa ne. Poskrbimo, da bodo vsi otroci odraščali
srečno.

Praznovali smo teden otroka. Teden, ko so naši
majhni, večji in največji v središču pozornosti. To
je čas, ki ga v vrtcu in šoli preživimo še bolj pisano,
zabavno in poučno. Tako je bilo tudi tokrat.
Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila
»Radosti in stiske odraščanja«. Trudili smo se, da
smo te dni odmislili stisko in v našo sredino povabili
radost. Ob mavrici dejavnosti, ki so jo pripravile
učiteljice in vzgojiteljice, in ob zadovoljnih otroških
obrazih lahko rečemo, da nam je uspelo.

Da se flavtistki odlično ujameta tudi v duetu, sta
nam za konec ob spremljavi klavirja pokazali še s
skladbo Garya Schockerja Coffee Nerves. Prav
gotovo je bila skoraj polna dvorana glasbene šole
še posebno priznanje za pridno in vztrajno delo
obeh deklet. Njima, njuni učiteljici in korepetitorki
želimo uspešno delo tudi v naprej.

Glasbena šola Sevnica

Knjiga za darilo
Vsako leto učenci OŠ Tržišče pridno zbiramo papir
in s tem poskrbimo, da je naše okolje bolj čisto
in da ni potrebno posekati toliko dreves. Zato ni

V tednu otroka so bili tudi na naši šoli otroci
deležni nekoliko več pozornosti kot sicer.
Najmlajše je vsako jutro v delovni dan popeljala
pravljica. V šolo so prinesli svojo najljubšo igračo
ter našli trenutke, da so se z njo in svojimi sošolci
poigrali.
Učenci 1. triade so obiskali Galerijo Božidarja
Jakca, si tam ogledali razstavo Franceta Kralja
ter sodelovali v ustvarjalnih delavnicah. Učenci 2.
triade so obiskali Galerijo likovnih samorastnikov
in knjižnico v Trebnjem. Najstarejši na naši šoli pa
so imeli tehniški dan v Krškem.
Tudi ekološko tematiko smo vključili v naše
dejavnosti v okviru tedna otroka ter opravili akcijo
zbiranja starega papirja.
Predstavniki razrednih skupnosti so se udeležili
sestanka šolske skupnosti in tam izrazili svoje
mnenje na temo »Radosti in stiske odraščanja.«
V petek pa smo sprejeli prvošolce v šolsko
skupnost. Ta prijetni dogodek smo popestrili s
kulturnim programom, v podaljšanem bivanju pa
so se posladkali s pečenimi kostanji. Predstavnica
šolske skupnosti, Anja Pirc, je učence pozvala,
naj ostanejo med seboj prijatelji, pomagajo drug
drugemu in se imajo radi.

Andreja Umek

Še posebno lepo smo preživeli četrtkovo popoldne
v tem tednu, ko smo se zabavali ob predstavi
Ovčka na večerji, ki nam jo je odigralo Družinsko
gledališče Kolenc, nato pa ustvarjalnost sproščali
na likovnih delavnicah.
Pa ne vsi. Nekateri starši so medtem pridno vihteli
grablje in lopate na vrtčevskem igrišču, kjer je bilo
potrebno še nekaj postoriti, da bodo naši otroci
varno plezali, se gugali in tekali.
Bilo je lepo. Dokazali smo, da kljub stiskam, ki so
na žalost že del našega vsakdana, še vedno znamo
preživeti teden igrivo in ustvarjalno.

Tanja Culetto, OŠ in vrtec Krmelj

Jesen na OŠ Ane Gale
V našo deželo je prišla jesen. Na Osnovni šoli
Ane Gale Sevnica so bile organizirane številne
dejavnosti, primerne temu letnemu času.

Ličkali smo koruzo
Učenci 1. in 2. razreda smo odšli v Trubarjev dom
upokojencev Loka. Ličkali smo koruzo skupaj z
oskrbovanci. V kupu koruze smo našli sladkarije,
kekse, bonbone, pivo, vino, kavo in milo. Malo smo
se posladkali in spili sok. Odšli smo proti šoli.

čudno, da je ravno naša šola zmagala v lanski akciji
podjetja Papir Servis. Poleg priznanja smo vsi
učenci dobili knjigo Svetovne pravljice. Knjige smo
bili zelo veseli, saj so nam ravno pravljice najbolj
všeč, pa tudi takšnega darila ne dobimo ravno
vsak dan. Prav tako je naša knjižnica bogatejša za
10 knjig z naslovom Slovenske pravljice. Knjige sta
nam podelili vodja akcije zbiranja starega papirja
na šoli Magda Flajs in ravnateljica Zvonka Mrgole.
Da pa nam je darilo bilo res v vzpodbudo, pa lahko
napišem, da smo tudi letos s papirjem v dveh dneh
do zadnjega kotička napolnili kontejner.

Novinarski krožek OŠ Tržišče
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V posebnem programu smo iz grozdja pridelali
sok, na razredni stopnji pa so skuhali in spekli
različne dobrote iz jabolk. Skupaj smo se poveselili
ob pečenem kostanju. Najbolj veseli pa smo
bili obiska v sadovnjaku Poljšakovih, kjer smo
nabrali kar nekaj jabolk in se zraven posladkali.
Še kdaj bi prišli. Veselim se že, ko bomo pozimi Za gostoljubje in sladka jabolka se jim lepo
skupaj krasili smrečice.
zahvaljujemo.

Sara Šantej, 2. razred, POŠ Loka

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Šolski zvonec

Teden otroka
v Vrtcu Ciciban Sevnica
Prvi teden v oktobru smo v našem vrtcu obeležili
Teden otroka z različnimi dejavnostmi, ki so
potekale po vseh naših enotah vrtca – Centralni
vrtec, Kekec, Boštanj in Loka pri Zidanem Mostu.
Dejavnosti so se odvijale v dopoldanskem in
popoldanskem času. Namenjene so bile otrokom,
ki že obiskujejo naš vrtec in otrokom, ki niso
vključeni v redni program vrtca.

V enoti Boštanj so otroci in strokovne delavke
pripravljali sadno kašo z medom, za katero pravijo,
da je bila zelo dobra. Pogovarjali so se o pravicah
in dolžnostih otrok, ki so zapisane v Konvenciji
o otrokovih pravicah. Naslednji dan so obiskali
jesensko obarvan gozd, kjer so nabrali kostanj za
piknik. Iz naravnih materialov, kot so buče, kostanj,
želod in krompir, so ustvarjali različne izdelke in si
pripravili krompirjeve štampiljke.
V enoti Bibarija – Loka pri Zidanem Mostu so otroci
ustvarjali s slanim testom, se igrali z jesenskimi
pridelki in plodovi, hodili na sprehode ter brali
jesenko obarvane pravljice kot so Razbita buča,
Repa velikanka, Jabolko, Jež in veverica. Obiskali
so Trubarjev dom upokojencev, kjer so skupaj z
varovanci ličkali koruzo ter izvajali različne gibalne
dejavnosti.
V enoti Centralni vrtec – vhod Rdeča kapica so
otroci spoznavali jesenske plodove in pridelke. S
plodovi, ki so jih otroci nabrali skupaj s starši, so
ustvarjali živali, vozila, strašila motovila, itd. Ob
tem so prepevali jesenske pesmice, pekli pokovko
in podoživljali jesen v vseh njenih barvah. Otroci, ki
še niso vključeni v vrtec, so se pridružili otrokom
iz vrtca pri izdelovanju drevesa iz odpadlih vej in
jesenskega listja, škratov iz storžkov, ki so jim
nadeli kape iz filca ter lutk iz koruznega ličkanja.

1. tek za Sevniški pokal
Eko dan
na OŠ Sava Kladnika Sevnica in odprtje
nove tematske poti Tk Pav
Učenci vozači smo del poti proti šoli prehodili peš,
kjer nas je pričakala manjša sadna pogostitev.
Pouk se je kot po navadi začel ob 8. uri. Prvo uro
smo preživeli z razredniki, kjer smo se pogovarjali
o različnih pomembnih eko vsebinah. Drugo uro so
bila predavanja za učence o kontracepciji in spolno
prenosljivih boleznih, drogah, zobozdravstveni
negi in prvi pomoči. Predavanja so bila zanimiva
in poučna.

Po malici so se začele delavnice. Pripravili so nam
številne zabavne in zanimive delavnice, v katerih
nam ni bilo dolgčas. Nekateri smo se ukvarjali s
športom, drugi pa smo sadili rastline v stare in
ponošene čevlje, izdelovali hotel za žuželke in še
mnogo drugega. Skratka, vsi smo se zelo zabavali.
Nazadnje smo si ogledali še tržnico, kjer smo lahko
poizkusili jabolčno čežano, ki so jo izdelali učenci iz
kuharske delavnice.
Tako se je končal še eden od mnogih uspešno
izvedenih dni dejavnosti. Sevničani so počasi
kapljali vsak na svojo stran, vozači pa smo počakali
na avtobuse in se utrujeni odpravili domov.

Nika Topole, 9. d

Evakuacijska vaja
na podružnici Studenec

Mali in veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica vam želimo lepo
škrlatno in toplo jesen.

Naši učenci so osvojili 14 medalj. Po teku smo se
udeležili odprtja nove tematske poti Tk Pav. Na
prireditvi je pel tudi naš zbor. Sledil je pohod na TK
Pav. Pot nas je vodila do posebne vrste smreke,
imenovane duglazija, ki spada med največja
drevesa na Zemlji. Nato smo odšli do rudnika, kjer
so včasih kopali premog, danes pa je rudnik poln
vode. Nekateri so se odpravili naprej do Krmelja,
mi pa smo odšli nazaj v Šentjanž. Ta dan je bil zelo
poučen in zabaven.

Grega Krmelj, novinarski krožek
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Popoldan v šoli –
kulturni dan z ilustratorko
V torek, 2. oktobra, je Osnovno šolo Milana
Majcna Šentjanž obiskala grafična oblikovalka
Jana Jazbec. Vsi učenci smo imeli pouk popoldan.

Podružnica Studenec vsako leto v sodelovanju
s prostovoljnim Gasilskim društvom Studenec
izpelje evakuacijsko vajo. Prav je, da vsi vemo, kako
se obnašati med požarom. Na vajo se pripravimo,
kar pomeni, da je vedno napovedana. Vaja je bila
uspešna. Ponovili smo le lanskoletno napako in
trije udeleženci vaje so ostali v šoli.

Otroci in odrasli iz vhoda Palčki so za otroke, ki
še niso vključeni v vrtec, pripravili različne likovne
delavnice in igrice. Slikali so s tempera barvami, iz
naravnih materialov so izdelovali ježke, odtiskovali
jesensko listje in jabolka. Svoje umetnije so odnesli
domov in povedali, da se nam drugo leto pridružijo
v vrtcu. Tudi otroci iz vhoda Pikapolonice so se
poigrali in ustvarjali v različnih likovnih delavnicah.
Pri Ostržkih iz enote Centralni vrtec so izvedli prav
posebno obarvan dan. V okviru projekta »Kaj in
kako so kuhale naše babice« so se lotili kuhanja
različnih juh. Mravljice so skuhale paradižnikovo
juho z močnikom, Ježki bučno juho z drobnjakom in
bučnimi semeni, Čebelice so skuhale krompirjevo
juho s kislo smetano, Žabice pa krompirjevo juho
s korenčkom. V skupnem prostoru so pripravili
degustacijo. Ostržki so se v tem tednu odpravili
tudi na izlet na Hraste, kjer so si privoščili sadni
piknik v naravi. Otroke, ki še niso vključeni v vrtec,
pa so povabili k nizanju orglic in zapestnic iz
narezanih slamic ter k oblikovanju iz slanega testa.

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž smo imeli v soboto,
6. oktobra 2012, delovni dan. Ob deveti uri smo
se zbrali pred šolo, nato pa smo se odpravili
v Brinje, kjer je bila proga za kros Sevniškega
pokala. Tekmovali so tekači iz cele občine Sevnica.

Učenca so gasilci rešili s pomočjo nosil, učiteljica
je morala splezati po lestvi iz prvega nadstropja,
kuharico pa so rešili zadnjo. Na koncu smo bili vsi
na varnem. Gasilci so nam pokazali način gašenja
z vodo in gasilnimi aparati. Po delu so nas še
pogostili. NA POMOČ.

Erika Anzelc Intihar

grajske.novice@kstm.si

Učenci od 1. do 5. razreda smo se zbrali v
telovadnici, kjer nam je gospa Jana predstavila
svoj poklic in knjigo Zmajček Drago, pri kateri je
oblikovala ilustracije. V našem razredu smo se
na ta dogodek posebej pripravili. Najprej smo
utrdili naše znanje o pravljicah, nato smo napisali
vsak svojo zgodbo, izdelali platnice in zgodbo lepo
prepisali na liste. V torek smo le še dokončali
ilustracije in naša knjiga je bila nared za razstavo.
Ob 17. uri je imela ilustratorka predstavitev, ki
so jo obiskali tudi starši. Po predstavitvi smo si
ogledali knjige, ki smo jih ustvarili učenci od 1. do
5. razreda. Knjiga, ki jo je gospa Jana ilustrirala,
je bila tudi naprodaj. Bil je zelo lep dan in imeli smo
se zelo lepo.

Anže Repovž, 5. razred, novinarski krožek
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Grajska skrinja

Ribolov v Boštanju nekoč

Tvoja nesrečna ljubezen
Puščico imaš lahko napeto v loku
ali shranjeno v šolski torbi.
Puščico imaš lahko zapičeno v drevo
ali zlomljeno na tleh.
Puščico ti nekdo lahko počečka,
lahko ti jo kdo zapiči v drevo,
lahko ti jo celo zlomi,
ampak skozi srce ti jo lahko zapiči le
ena in edina: TVOJA NESREČNA LJUBEZEN.

Eva Lisec

V siju sveč
Objela zemljo je črna noč,
zavila svet v tišino,
takrat odhajam od doma
na pokopališče,mrtvih domovino.
Predstavljamo delček raziskovalne naloge učencev
OŠ Boštanj, v kateri so poskušali približati življenje
v Boštanju pred približno osemdesetimi leti. S
pomočjo različnih pisnih virov in ustnih podatkov
nekaterih starejših krajanov, ki se tega dogodka
spomnijo iz pripovedovanja svojih staršev ali drugih
sorodnikov, so oblikovali zanimivo raziskovalno
nalogo. V njej so zapisali, kdaj se je lovljenje rib
v Mirni odvijalo, kdo je pri tem sodeloval, katere
pripomočke so ob tem uporabljali in tudi to, kaj
so z ulovljenimi ribami storili. Ta običaj se danes
žal več ne izvaja, ga pa obdobno časom v svojem
kulturnem programu predstavile boštanjske
pevke Azalejke. Tudi ta projektna naloga bo delno
prispevala k temu, da spomin na tako pomemben
dogodek v Boštanju ne bo zamrl.
1. ribolovne pravice v Mirni v Boštanju leta 1899:
Okrajno glavarstvo v Krškem je 1. marca 1899
izdalo strankam v sporu zaradi ribolovnih pravic
v Mirni obvestilo o začasni uravnavi ribolovnih
pravic. Obvestilo se glasi:
Graščine v Boštanju, v Teriški vasi in posestniki iz
Dolenjega Boštanja sklenili so pri obravnavi pri c.
kr. Okrajnem glavarstvu dne 27. januarja 1899. l.
glede ribarstva v Mirni v progi obusja poravnavo:

ne podrešuje prašanje o pravicah do ribarstva v
tej progi, in da tudi c. kr.
Glavarstvo se pridružuje popolnoma pravico, to
provizorično uravnavo ribarstva izpreminjati ali
razveljaviti. /…/ pri izvrševanju ribarstva naj se
držijo ribarji tudi po predpisih ribarskega zakona
z dne 18/8-1888 št. 16. dež/elnega/ zakona
iz 1890. l. in naredbe z dne 9/6-1890 l. št. 17
dež. zak., posebno po členu 5 te naredbe, vsled
je prepovedano rabiti mreže, katerih mrežna
odprtina v mokrem stanju merijo manj nego 4
ctm v četveriji ali po 4 ctm od vozla do vozla.
V slučaju, da se ne spoštuje postavnih predpisov
ali se ponavljajo prepiri ali druge nepristojnosti
pri ribarstvu, bi c. kr. Okrajno glavarstvo /bilo/
primorano ribarstvo zopet prepovedati.

Vir: Boštanj, vas rumenega sleča:
zbornik. Uredila Cveto Zupančič in Janez Kos.
Ljubljana: Šola retorike, 2004.

Po odhodu snega okoli leta 1930, vedno nekako
pred veliko nočjo, so se po stezah začeli pojavljati
kupčki izrinjene zemlje, ki so jo ustvarili prebujajoči
deževniki. To je bil za ljudi v Dol. Boštanju znak, da
se bo drst rib v Mirni kmalu začel. Prve ribe so se
pojavile nekako ob Sv. Jožefu, zadnje pa so lovili ob
Sv. Juriju, saj so ribe ponavadi prihajale v valovih.
1) poravnava ne razsodi o pravicah, katere trdijo Lov na ribe se je vedno odvijal proti večeru, ko se
vse stranke, torej tudi nima nobeden nobenega je začelo mračiti. Veljal pa je tudi rek, da je bil ulov
upliva na stališče v tej zadevi.
najboljši takrat, ko se je približevalo deževje in je
bil v zraku jug.
2) Graščina Teriška in posestniki v Dol. Boštanju
ne branijo graščini Boštanjski ribarstva v tej progi Lov v Mirni je bil dovoljen posestnikom iz Dol.
(na boštanjskem delu Mirne).
Boštanja hišnih številk 7– 17, 19, 23, 24, 28, 32,
35. Ti so morali včasih za lov plačati karte, če jih ni
3) Graščina Boštanjaska dovoljuje posestnikom iz nihče kontroliral, pa to ni bilo potrebno.
Dolenjega Boštanja hiš/nih/ št. 7–17, 19, 23, 24,
28, 32, 35 ribarstvo v tej progi na levem bregu, Zbirno mesto žensk je bilo na levem bregu Mirne,
in sicer na belice /kline/ in podlesti /Nasen/ na ravnici med Vrtovškovo domačijo in žago.
po času drstitve po dosedanji navadi proti plačilu Lovile so med mirnskim mostom in hišo Franceta
33 krajcarjev od hiše na leto. Dobljene ribe so Vrtovška. Z lesenega mirnskega mostu in z
lastnosti dotične hiše.
obrežja pa so lovili moški z mrežami.
4) Drugim, kakor omenjenim, gospostvom je
ribarstvo prepovedano.
5) Graščina Teriška se pridružuje svoje pravice do
ribarstva, katerim nobeden ni izpobijal.
6) Vsaka stranka ima pravico ob času ribarstva
postavljati čuvaje.
C. kr. Okrajno glavarstvo potrjuje to poravnavo z
opombo, da s tem se še nikakor in na nobeno stran
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Avtorji:OŠ Boštanj (učenci z mentoricami: Marjana
Jazbinšek, Zdenka Kozinc, Marija Bedek, 2010),
Vir: TZOS, Projekt moj kraj, moja občina

grajske.novice@kstm.si

Prvi korak,ko vstopim tja,
obda me s sveč toplino,
lepota tisočerih plamenov
opoji srce z milino.
V siju sveč še lepše so rože,
v spomin mrtvim podarjene.
Mnogo je grenkih bolečin,
ki so z njimi obujene.
Obiskali so svojci svoje preminule,
spomin nanje je vedno boleč.
Ni ga groba,ki v temi bi sameval
povsod je polno rož in sveč.
To je noč spomina mrtvih,
takrat v nas vsi oživijo.
Spomini nanje v siju sveč
na grobovih tiho le gorijo.

Tanja Košar

Dan spomina na mrtve
Prvi novemberski je dan
prav praznično obdan.
Oči v grobove so zazrte
dan spomina je na mrtve.
To je dan vseh ljubljenih ljudi,
ki so umrli in jih med nami ni,
pa vendar v srcih nam živijo
življenje naše z nami si delijo.
Vse poti pripeljejo nas tja
do doma njihovega zadnjega.
Ob grobovih tiho mi stojimo
v marmor hladni le strmimo.
Urejen,očiščen in okrašen,
z ljubeznijo ,spomini prepojen.
Nebroj solza je pretočenih
ob bolečini naših,izgubljenih.
To je dan,ko spomini oživijo,
v srcih naših mrtve obudijo...
V njih čast plameni sveč gorijo
krizantem lepoto nežno osvetlijo.

Tanja Košar

Šport in rekreacija

Praznovanje
20 letnice AK Sevnica

60 let rokometa v Krmelju

Plezalni krožek
za osnovnošolce in cicibane

V soboto, 13. oktobra, je bil ob 60-letnici rokometa
v Krmelju organiziran rokometni turnir veteranov
V letošnjem šolskem letu je zaživel plezalni krožek
V petek, 28. septembra, so se v Kulturni dvorani in veterank.
za osnovnošolsko mladino in predšolske otroke v
Sevnica zbrali nekdanji in sedanji člani AK Sevnica,
organizaciji Športnoplezalnega odseka Aranea, ki
njihovi podporniki, sponzorji in častni gostje,
deluje v okviru Planinskega društva Lisca Sevnica.
metalka kladiva in olimpijka Barbara Špiler, suvalec
Termina sta dva: v torek plezajo starejši, v soboto
krogle Marko Špiler, župan Občine Sevnica,
pa cicibani do 6. leta starosti.
Srečko Ocvirk, direktor družbe Gen energija,
Krožek vodi Gregor
Martin Novšak, direktorica KŠTM Sevnica, Mojca
Miklič,
inštruktor
Pernovšek in Štefan Teraž, zaradi službenih
plezanja. V okviru EKO
obveznosti pa je manjkal pa je Tomaž Lisec.
dne, ki so ga izvedli
Proslavili so 20-letnico delovanja AK Sevnica.
na Osnovni šoli Sava
Okoliščine, v katerih se je klub razvil in rasel,
Kladnika
Sevnica,
niso bile prav vzpodbudne. Vendar je ljubezen
smo
v
soboto,
do kraljice športov – atletike in vera v uspeh bila
29.
septembra,
tolikšna, da so skozi leta znali še tako nedosegljive
izvedli
delavnico
sanje spreminjati v resničnost, v uspeh. Po
športnega
plezanja
pozdravnem govoru sedanjega predsednika AK
za osnovnošolce. Nad
Sevnica, Sineta Karlovška, so navzoči pozdravili Na začetku je vse prisotne pozdravila predsednica
obiskom smo bili kar
vse nekdanje predsednike kluba, to so: Marko KS Krmelj, ga. Slavica Mirt, in čestitala starejši
malo presenečeni, saj
Bregar, Jani Papež, Janez Virtič, Rafko Povhe, ekipi RK SVOBODA KRMELJ ter ekipi mlajših
se ga je udeležilo več
Branko Kelemina in Zoja Bedrač. Prav tako so se veteranov RK KRALJEVINA KRMELJ. Čestitkam
kot 15 osnovnošolcev.
spomnili vseh dosedanjih trenerjev ter vaditeljev se je pridružila tudi ga. Berta Logar. Priznanje
Glede
obiskanosti
kluba, ki so: Rafko Povhe, Roman Dobovšek, Rafko za dolgoletno uspešno igranje je ekipi SVOBODE
plezalnega
krožka
Drašček, Sine Karlovšek, Janja Pungerčar Kobold, KRMELJ podelil priznani rokometaš Matjaž
smo pa več kot
Janez Imperl, Damir Škerl, Klavdija Tomažin, Mlakar. Kot vedno je zbrane nasmejal Dušan
zadovoljni. Kljub temu,
Boštjan Slapšak, Franci Kranjec in Jože Šircelj. Močnik, ko je spregovoril o zgodovini rokometa v
da ni bilo večje promocije, imamo krožek polno
Vidne sledi so s svojim strokovnim in vodstvenim Krmelju.
delom pustili: učiteljica Danica Grahek, ki je znala Krmelj je bil med prvimi petimi klubi, kjer se je začel zaseden in ne moremo sprejemati več otrok,
promovirati atletiko med mladimi in tako poskrbeti igrati rokomet. Do leta 1960 se je v Krmelju igral razen cicibanov, ki vadijo ob sobotah. V krožku
na eni strani za množičnost in na drugi za uspešen rokomet na travi, nato pa se je zgradilo igrišče, ki bi radi delali z manj otroki, zato pa s tistimi bolj
tekmovalni kader v klubu. Med najzaslužnejše je bilo posuto z lešem. Sedaj se igra na asfaltnem kvalitetno. Glede na opažanja gibanja otrok lahko
funkcionarje, ki so pomembno prispevali k razvoju igrišču. Iz vrst krmeljskega kluba je prišlo kar nekaj z gotovostjo zatrdim, da je na vidiku že nekaj
talentov, ki bi z voljo in trudom v prihodnosti lahko
kluba, pa zagotovo sodijo Jani Papež, Srečko odličnih igralcev.
Vodenik in Branko Kelemina. Župan Občine Sedaj z uspehi razveseljujejo mlajši veterani RK postali uspešni plezalci zase ali pa na tekmovanjih.
Sevnica je v svojem govoru podprl delovanje kluba, KRALJEVINA KRMELJ, ki se redno udeležujejo
Edvin Nepužlan, načelnik SPO Aranea
čestital za 20 let delovanja in zagotovil, da si bo veteranskih turnirjev. Pred tednom dni so na
Občina Sevnica tudi v bodoče prizadevala, da pride turnirju v Preboldu zasedli drugo mesto.
do realizacije izgradnje stadiona. Na praznovanju Kljub dežju, ki ga je poslal verjetno tisti od »zgoraj«,
so podelili 8 plaket najzaslužnejšim športnikom, so se turnirja neustrašno udeležile tudi veteranke
sponzorjem in športnim funkcionarjem:
štirih ekip.
Ekipe veteranov, ki so nastopale na turnirju:
-RK KRALJEVINA KRMELJ
-RK OLD HANDSI SEVNICA
-RK TRIMO TREBNJE
-RK RADEŠKI GAMSI
-RK PREBOLD
-RK RIBNICA
Veteranke:
-RK OLD PUNCE SEVNICA
-RK DUPLJE
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Občini Sevnica, -RK IDRIJA
Lisci Sevnica, Gen energiji, Janji Košar, Bojanu -RK AJDOVŠČINA
Sinkoviču, ter najboljšima atletoma, Maji Teraž in
Borutu Vebru.
Rezultati (veterani):
1. mesto RK RADEŠKI GAMSI
2. mesto RK OLDHANDSI SEVNICA
3. mesto RK RADEŠKI GAMSI
Rezultati (veteranke):

Na vadbi ju-jitsa
vse več mladih

Organizirana vadba ju-jitsa oziroma tako imenovane
samoobrambe za dekleta in fante se v DBV IPPON
Sevnica izvaja že osemnajst let. V tem času so
mladi tekmovalci in člani državne reprezentance
na uradnih tekmovanjih doma in v tujini osvojili kar
zavidljivo število medalj. Najuspešnejši tekmovalec
društva Andrej Cešek ima v svoji zbirki tudi odličje
evropskega mladinskega prvaka in svetovnega
podprvaka med člani.

1. mesto RK AJDOVŠČINA
2. mesto RK DUPLJE
3. mesto RK OLD PUNCE SEVNICA

Atleti so ob tej priložnosti čestitali Rafku Povhetu,
ki je srce in duša AK Sevnica vseh 20 let. Atletom
in atletinjam je vlil disciplino in čudovite spomine.
Veselil se je vseh njihovih zmag in uspehov, ob
20-letnici kluba pa so se nekdanji in sedanji atleti
veselili njegove zmage. Po svečani prireditvi je
sledila pogostitev, na kateri so klepetali in obujali
spomine. V dvajsetih letih so člani sevniškega
atletskega kluba skupaj osvojili 725 odličij
različnega sija na državnem nivoju, na kar so lahko
upravičeno ponosni. Naslednjih vsaj tako uspešnih
dvajset jim želimo!

Vanja Lendaro

Izven konkurence sta bili sestavljeni dve mešani
ekipi starejših veteranov, in sicer iz članov ekip
RK SVOBODA KRMELJ, RK MARIBOR in RK
HRASTNIK. Najstarejši veteran Marjan Zaman
je pri 74 letih dokazal, da še ni pozabil igrati
rokometa.
Na zaključku je župan, g. Srečko Ocvirk, čestital
domačinom ob 60. obletnici rokometa v Krmelju,
nato je podelil pokale za najuspešnejše ekipe in
posameznike.
RK Kraljevina Krmelj se zahvaljuje vsem
sponzorjem in posameznikom, ki so kakorkoli
pomagali pri izvedbi letošnjega turnirja in turnirjev
v preteklosti.

Zapisal: B. Z.

V športnem domu mladi začetniki,
po uspešnem izpitu v ju-jitsu.

V zadnjem času ugotavljajo v društvu, da se
želi Andrejevi športni poti pridružiti čedalje več
mladih. Da je temu tako, kaže vse večji obisk
treningov v športnem domu in uspeh na izpitih
za višje pasove v ju-jitsu. Društvo je s pomočjo
vodstev OŠ Boštanj in OŠ Sava Kladnika Sevnica
v septembru in oktobru izvedlo vpis za mlade
jujitsarje. Z veseljem ugotavljajo, da se je mladim
športnikom na blazinah pridružilo preko trideset
učenk in učencev. Vse kaže, da lahko pričakujemo
ponovne uspehe med mladimi sevniškimi športniki
na blazinah.

Miran Grubenšek
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Utrip življenja

Policijska obvestila
Od 15. novembra do 15. marca je obvezna
uporaba zimske opreme na vseh vozilih v cestnem
prometu. Med zimsko opremo spadajo vse štiri
pnevmatike z zimskim profilom gum, ki ne sme biti
manjši od 3 mm, oziroma so lahko na vozilu letne
pnevmatike (profil najmanj 3 mm) v kombinaciji s
snežnimi verigami. Te morajo biti nameščene na
vozilu v »zimskih razmerah«. Zimske razmere pa
so takrat, ko se vozišča začne oprijemati sneg,
je poledica ali plundra. Zimska oprema mora biti
nameščena na vozila tudi takrat, ko so zimske
razmere zunaj omenjenega obdobja (15. 11. do 15.
3.). Voznikom osebnih avtomobilov priporočamo,
da imajo v prtljažniku lopato, s katero si lahko
pomagajo, kadar vozilo obtiči v snegu.
Na vozilu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih
snovi, kar bi lahko vplivalo na vozne značilnosti
vozila ali bi se stresalo oziroma razlivalo z njega
med vožnjo, saj je treba vozilo pred vožnjo
očitstiti. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo
biti očiščena, tako da ima voznik zagotovljeno
normalno vidljivost in pregled nad vozilom.
V svojem okolju opažamo čedalje več sprehajalcev,
ki s hojo skrbijo za svoje boljše počutje in zdravje.
Jeseni, kadar so svetli deli dneva čedalje krajši,
sprehajalce oziroma pešce opozarjamo, da
poskrbijo za svojo vidnost in nosijo odsevna telesa
– kresničko ali odsevni trak. Priporočljivo je, da so
oblečeni v svetlejša oblačila, po možnosti takšna,
ki že imajo všite odsevne materiale. Seveda pa
morajo pešci uporabljati pločnik, če ga ni, morajo
hoditi po levi strani vozišča, da lahko pravočasno
opazijo prihajajoče vozilo in po potrebi stopijo z
vozišča.
Kar nekajkrat ste nas obvestili o tatvinah in
tem, da so se na dvorišče stanovanjske hiše
pripeljali neznanci. Eden izmed njih v pogovoru
zamoti oškodovanca, drugi pa izkoristijo njegovo
nepazljivost, vstopijo v hišo in ukradejo vrednejše
predmete. Občanom svetujemo, da dosledno
zaklepajo vrata in zapirajo okna, tudi kadar
hišo zapustijo le za kratek čas. Ker pa so žrtve
največkrat starejši občani, ki živijo sami v hiši, je
dobro, da sosedje popazite na dogajanje v okolici
in ob posebnostih o tem obvestite policijo, ki bo
tako lahko pravočasno in učinkovito ukrepala.

to, kar smo in na kakšen način stopamo v odnose,
odgovorni naši starši, njihova vzgoja, njihovo
morebitno odtegovanje ljubezni? Rane, ki so nam
bile zadane v otroštvu in obdobju odraščanja?
Nismo sami naredili dovolj, da bi se postavili na
svoje noge? Je naš značaj takšen, da enostavno
ne zdržimo napetosti, ki jo povzroča poglabljanje
odnosa?
Toda med povprečji rezultatov najrazličnejših
raziskav o povprečnih vzorcih ravnanj sodobnikov
v določenih situacijah na eni strani in na drugi
strani osebnim zaznavanjem lastnih stisk in
iskanj se razprostira prostrano vesolje osebnega
doživljanja posameznikov, ki je na koncu za človeka
edino merodajno.
Moja osebna izkušnja odnosov je zaznamovana s
temeljnim spoznanjem, da so odnosi, ki jih živimo,
krhki. Ranljivi. Tudi ljudje smo krhki. Krhki ljudje
živijo krhke odnose. Pogosto je potrebno malo
ali nič, da se sesujejo. Ko se pri svojem delu ali
v osebnih srečanjih pogovarjam z ljudmi, v večini
primerov na bolj ali manj izrecen način spozna(va)
m, da so za večino ljudi odnosi najgloblja točka
bolečine. Z ljudmi, ki so nam najbližji in s katerimi
bi morali doživljati največ lepega – možje, žene,
življenjski partnerji, pa tudi sorodniki, prijatelji –,
pogosto doživljamo največ osebnih stisk.

Recepti
Jabolčno pecivo
Sestavine:
- 1 zavitek listnatega testa
- 250 g pregrete smetane ali skute
- 2 kg na kockice narezanih jabolk
- 2 jajci
- 1 kisla smetana
- malo drobtin
- maslo za pekač
- sladkor, cimet, naribana limonina lupina – po
okusu
Postopek:
Namaži pekač, položi gor dva lista testa, naloži
smetano ali skuto z dodatkom jajca in sladkorja,
nanjo položi list testa, nato potresi gor jabolka
posladkaj, dodaj cimet, limonino lupino in posuj
malo z drobtinami, prekrij z novim listom testa.
Zmešaj kislo smetano, jajce in malo sladkorja in
pomaži po vrhu, prešpikaj z zobotrebcem in daj
v pečico. Peči cca 30 min. Na 180°C. Ohlajeno
pecivo potrosi s sladkorjem v prahu (jaz dodam
še malo cimeta)

Drži: bližje ko ti je kdo, več sreče lahko prinese v
tvoje življenje. Toda drži tudi nasprotno: bliže ti je
kdo, več bolečine ti lahko prinese v življenje.
Z vsakim človekom, s katerimi smo se zbližali –
Mali princ bi rekel »udomačili« –, smo prehodili
pot zaupanja. Odpiranja. Pripovedovanja o sebi. O
svojih ranah. Svoji krhkosti. O svojih hrepenenjih,
pričakovanjih, sanjah, čutenjih. Ta pot je bila hkrati
pot sprejemanja globin drugega človeka.
Če je ta skupaj prehojena pot zaupanja zlorabljena,
je bolečina neizmerna. Bolečina je neizmerna
tudi, če po dolgih letih (so)bivanja v partnerski
zvezi človek ugotovi, da pravzaprav ves odnos že
od samega začetka temelji na trhlih temeljih, na
zmoti, nerealnih pričakovanjih.
V srce se mi je vtisnil stavek, ki sem ga pred
skoraj tremi desetletji slišal na predavanju nekega
slovenskega filozofa: »Nebesa so tam, kjer človek
živi svojo identiteto.«

Če mi je dovoljeno interpretirati: nebesa – ne
samo v »nebesih«, ampak tudi na zemlji – so tam,
znotraj tistega razmerja, kjer sem jaz lahko res
v polnosti jaz: kjer se lahko izražam, dvomim,
omahujem, čutim, sanjam, ljubim, grešim, se
trudim, a ob vsem tem vem, da me partner ljubi
in spoštuje – vsemu navkljub. Nebesa so tam, kjer
Sprejemam aksiom, da smo ljudje bitja odnosov.
lahko preprosto in s polnimi pljuči – diham. Znotraj
Ljudje smo vesolja. Ko se srečamo z drugim takega odnosa je življenje, »življenje v izobilju«.
vesoljem, so srečanja nepredvidljiva. Neverjetno,
kako različne odzive (lahko) v nas sprožajo različni Če parafraziram omenjenega filozofa, lahko
ljudje. In jih resnično sprožijo! Stiki z enimi ljudmi rečem, da je pekel tam, kjer jaz ne morem biti jaz.
nas dvigajo v nebesa, stiki z drugimi nas pehajo Če jaz ne morem biti jaz, postane zveza, odnos
dobesedno v pekel, pa karkoli že to pomeni. zadušljiv.
Eksistencializem ima tu prav: jaz postajam
jaz v ogledalu drugega. Še več, moj portret Življenje ni samo črno. Niti ni samo belo. Je
postaja jasnejši, bolj izostren znotraj najbližjih, mavrica od tod do tja.
najintimnejših odnosov.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Odnosi

Jabolčna potica
Osnovno testo za kruh, potico vzhajaš in
razvaljaš, ter namažeš z nadevom:
Olupljena in naribana jabolka podušiš na maslu,
dodaš sladkor, cimet in limono, pomažeš po
testu, zviješ in spečeš. Za boljši okus, pa lahko
testo najprej namažeš s smetano / pregreta je
fantastična/ in nato še jabolčni nadev. Potico
prespikaš, pomažeš z jajcem in pečeš cca 1 uro
na 180°C
Dober tek in lep pozdrav

Stopicamo skozi različne odtenke tisočerih barv.
Kako danes živimo odnose ali, bolje, kako danes Zdaj bolj v svetlih, zdaj v temnejših odtenkih. Z
živeti odnose? Nevralgična točka slehernika, vsakim korakom, vsakim dnem, vsakim dihom
menim. Občutek seveda ni absoluten, toda bliže »nebesom«, upam(o) …
izkušnje otrok »atomskega veka« (Minatti, kje je
že to!?) – torej bolje: postmodernega veka – v tej
točki niso nevtralne.
O odnosih se ne da nikoli govoriti na splošno.
Vsako govorjenje o odnosih je vedno osebno
zaznamovano. Je plod izkušnje. Osebne. Izkušnje,
ki smo jo sami preživeli, izkusili v prvi osebi ednine.
Kaj vse zaznamuje to izkušnjo, je lahko predmet
znanstvenih raziskav in interpretacij le-teh. So za
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Mag. Martin Lisec,
vir: www.casnik.si.

Recepte pripravila: Milena Bregar

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

Najboljši
glasbeni miks
za vso Slovenijo
November 12
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Razvedrilo

VICOTEKA
Garderoba
»Dober dan, gospod doktor.«
»Dober dan, gospa Silva. Kar slecite se!«
»Kam pa naj odložim obleko?«
»Kar tu, poleg moje...« *

Za njim
Medicinska sestra je rekla bolniku, ki so ga
ravnokar sprejeli v bolnišnico:
»Zdaj se pa slecite in pojdite v posteljo. Takoj
bom prišla za vami!« *

Obglavitev
Starejša dama je prišla k lepotnemu kirurgu
in ga vprašala:
»Doktor, ali me lahko polepšate?«
»Žal mi je, toda obglavitve so v naši državi
prepovedane *

Šok terapija
»Kolega, slišal sem, da na pacientih izvajate
nove šok terapijo!«
»Ja, vnaprej jim pošiljam račune!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Potrudite se, da imate ob sebi dve vrsti ljudi;
takšni, ki na vaše upajoče srce vlivajo ogenj in
takšni, ki vam pomagajo umiriti vaše strahove.

Uganka za brihtne glavce
Gobarja

Srečala sta se dva gobarja. »Koliko si našel
gob? »vpraša prvi. » Prodaj mi no dve gobi pa
bova imela enako število gob.«
»Ne!« reče drugi«prodaj rajši ti meni dve gobi pa
bom imel dvakrat toliko gob kot ti!«
Koliko gob je imel prvi in koliko drugi gobar?

Rešitev oktobrske križanke je: SEVNICA.
Izžrebane so bile:

1. nagrada: Mili Majcen, Jeperjek 10, 8295 Tržišče
2. nagrada: Marija Bajt, Murnice 14, 8297 Šentjanž
3. nagrada: Ivankica Vintar, Drožanjska 112, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec NOVEMBER:
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
2. nagrada: bon v vrednosti 35 EUR, ki ga podarja Kopitarna Sevnica, Prvomajska ulica 8, Sevnica
3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR, ki ga podarja Kopitarna Sevnica, Prvomajska ulica 8, Sevnica

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Rešitev: ključ
Izžrebanki::
1. Fani Močnik, Krmelj 15, 8296 Krmelj
2. Karlinca Golob, Tržišče 11, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE

4. nagrada: darilni bon v vrednosti 25 EUR, ki ga podarja Studio masaž, Rok Vovk, Sevnica,

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

5. nagrada: darilni bon v vrednosti 25 EUR, ki ga podarja Studio masaž, Rok Vovk, Sevnica,

Kje se nahaja zanimiva brunarica na sliki?

6. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, Dolenji Boštanj, 54, Boštanj
7. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, Dolenji Boštanj, 54, Boštanj

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. novembra 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Na fotografiji je vas Leskovec nad Šentjanžem.
Izžrebanca:
		

1. Jože Grm, Žurkov dol 44a, 8290 Sevnica
2. Zinka Imperl, Kvedrova 31, 8290 Sevnica

Oglasi

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

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

robert.slemensek@siol.net

V soboto, 15.9.2012, je � poleg odprtja nove
optike pred dobrim mesecem dni - staro mestno jedro
Sevnice postalo bogatej�e �e za nov masa�ni
studio, ki se nahaja ob kri�i�èu glavne in Florjanske
ulice. � masa�ami, ki temeljijo na znanju in
izku�njah, lahko odpravite marsikatero te�avo ali pa
se preprosto samo sprostite. Izbirate lahko med
razliènimi vrstami masa� in masa�nimi sredstvi.
�bi�èite nas v prijetnem ambientu ter se preprièajte
o kakovosti ponudbe.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Zaradi zagotavljanja individualne in strokovne obravnave
vas prosimo za predhodno naroèilo na 041 739 635, Rok Vovk
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Klikni na www.pokazijezik.si ali
pošlji SMS** na 6001 s ključno besedo
LAJKAM in updejtaj status besed!

* Velja do 29. 11. 2012 | ** Poslani SMS se zaračuna po
ceniku operaterja, vsi povratni SMS so BREZPLAČNI.

PE NOVO MESTO

Trdinova 4
tel.: 07/ 393 53 60
• Zastopstvo Krško
Bohoričeva 9
tel.: 07/ 488 05 80
• Poslovalnica Sevnica
Naselje heroja Maroka 29
tel.: 051/357-913 (sreda)

November 12
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tomaz.krnc@siol.net

Stre��e kriti�e

AKCIJE
od 5,84 €/m

2

do 17 %

popusta
več kot
43 %
popusta
Stre��a ok�a

na določene modele
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.

www.str ehe.si

Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

Izolacija

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!

Kleparski izdelki:
s�e�olo�i� �le�o�i���

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

94.9 MHz

96.7 MHz

95.5 MHz

95.9 MHz

Novo mesto z okolico

Brežice, Krško (Posavje)

95.5 MHz

88.7 MHz

Ljubljana z okolico

Celje z okolico
RV-220x152.indd 1

Sevnica (Posavje)

Dobova, Bizeljsko

www.veseljak.si
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