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Intervju
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Kako bodo v bodoče potekale naloge Občine na
področju družbenih dejavnosti; od predšolskega
varstva in šolstva do zdravstvenega in socialnega
varstva ter skrbi za starejše?
Skrb za občane je najpomembnejša skrb lokalne
skupnosti, ki se realizira z različnimi vzvodi.
Obvezne zakonske naloge predstavljajo znaten
delež proračuna. Med njimi so najpomembnejše
vse, ki ste jih našteli. Če začnemo pri najmlajših,
v vrtcih, občina kot ustanoviteljica za predšolsko
varstvo
na
osmih
lokacijah
zagotavlja
prostorske pogoje in sredstva za delovanje
programov. Prostorske pogoje zagotavlja tudi
za osnovnošolski pouk na sedmih javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih, prav tako sredstva za
šolske prevoze. Skupaj z državo skrbimo za dobro
delujoč sistem zdravstva, socialnega varstva ter
skrbi za starejše in šibkejše, kar je osnova vsake
družbe. Izvajanje teh nalog zahteva veliko mero
občutljivosti, odgovornosti in sorazmernosti.
Poleg rednega izpolnjevanja zakonskih nalog
bo velik poudarek na gradnjah in urejanju
družbene infrastrukture. Gradimo šolo v Tržišču,
pripravljamo se tudi na energetske sanacije
osnovnih šol Boštanj s telovadnico, Loka pri
Zidanem Mostu, Krmelj s telovadnico in Šentjanž
z gradnjo nadomestne telovadnice.
Pred vami je vsekakor veliko zahtevnih nalog. Kaj
bo po vašem mnenju potrebovalo še posebno
pozornost občine in vas kot župana?

Spoštovani župan Srečko Ocvirk, najprej iskrene
čestitke za ponovno izvolitev in hvala, da ste si
vzeli čas za intervju Grajskih novic. Glede na to,
da nadaljujete svoje delo kot župan Občine Sevnica
tudi v tem mandatu, kakšna je vizija razvoja občine
v naslednjih letih?

in ustrezna državna politika do predelovalne
industrije, ki je pri nas prevladujoča. Ena
pomembnejših nalog občine pa je zagotavljanje
dobrega podpornega okolja. Investitorjem bomo
kot doslej sledili s sprejemanjem prostorskih
načrtov in komunalnim opremljanjem, kjer je za
to izražen interes. Podporo smo in bomo tudi
Uvodoma se želim zahvaliti občankam in občanom v bodoče namenjali podjetnikom-začetnikom v
za izkazano mi zaupanje na lokalnih volitvah. Volivke okviru programov podjetniških inkubatorjev in
in volivci na volitvah ocenijo preteklo delo, kar daje socialnim podjetjem.
nov zagon pri uresničevanju vizije za prihodnost.
Vedno pa, in tako je tudi prav, volitve prinesejo V okolju, ki je prevladujoče podeželsko, sta
nekaj sprememb.
zelo pomembni panogi kmetijstvo in turizem.
Kmetijstvo že predstavlja pomemben vir dohodka
Kot večkrat rad poudarim, je razvoj občine številnim občanom. Kot podporo lokalno pridelani
kontinuiran proces, in kot tak presega sosledje hrani želimo dodatno razviti kmečko tržnico,
posamičnih, enkratnih odločitev. Veliki projekti spodbujamo tudi njeno prodajo v lokalne javne
zato niso in ne morejo biti razmejeni na mandate, zavode. Turizem je prav tako hitro razvijajoča se
temveč so plod večletnega dela in uravnoteženega gospodarska panoga, ki nudi še veliko možnosti.
načrtovanja. Izhodišče preteklega dela je bilo Smer razvoja ni množičen, temveč sonaravni
vselej usmerjeno v sorazmeren razvoj vseh krajev. turizem, povezan z naravnimi danostmi in biseri,
To je cilj, h kateremu bo vizija razvoja občine med njimi Gradom Sevnica in Lisco.
Sevnica stremela tudi v bodoče. Doseženi in po
celotni občini vidni rezultati so dokaz uspešnosti Kako bodo potekali okoljski projekti, ki se
sorazmernega razvojnega modela in so hkrati navezujejo na celotno območje občine – razvoj
jamstvo za nadaljnje dobro delo. Uresničevanje vodooskrbe, čiščenja odpadnih voda, ravnanja z
ciljev pa je hkrati zagotovo odvisno tudi od odpadki?
primerne politike države do občin.
Okoljski razvoj bo usmerjen k urejanju mesta in
Za uspešno povezovanje večjih in manjših projektov krajevnih središč s sodobnejšo infrastrukturo, ki
v razvojne celote je ključno prepoznavanje potreb krajem daje urejen videz in ustrezno prometno
in priložnosti, za oblikovanje katerih so mi zelo varnost. Dobra opremljenost z javno infrastrukturo
pomembna mnenja, ki jih vsak dan neposredno – od vodovodov in kanalizacijskih sistemov do
pridobivam iz okolja, od občanov.
optičnega omrežja – je nujna za vsakodnevno
delo in življenje občanov ter gospodarskih družb.
Eden ključnih elementov kakovosti bivanja je Ocenjujem, da je ta opremljenost že sedaj na
uspešno delujoče gospodarstvo. Kje so po vašem visokem nivoju, so pa usmeritve dela še nadaljnji
mnenju odprte možnosti za razvoj gospodarstva razvoj vodooskrbe, gradnja kanalizacijskih omrežij
in čistilnih naprav na doslej še neopremljenih
in pri čem jih Občina Sevnica lahko podpira?
območjih, sofinanciranje individualnih čistilnih
Občina se mora razvijati kot privlačen prostor za naprav in izboljšanje dostopnosti zbirnega centra
bivanje ljudi, z možnostjo uresničevanja družbenih za ločevanje odpadkov. Ni vsaka občina v celoti
in gospodarskih potreb. Delovna mesta so odvisna pokrita z optičnim omrežjem – naša pa je, kar je
od zdravega in uspešnega gospodarstva, na kar gotovo eden večjih razvojnih prebojev zadnjega
v pomembnem delu vplivajo davčne obremenitve obdobja.
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Enakomeren razvoj je resda že večkrat
poudarjena fraza, a enostavno pove največ o
načinu realizacije zastavljenih ciljev. Investicijski
cikli vlaganj v posamična področja se glede na
potrebe spreminjajo. Ker smo v preteklosti veliko
vlagali v vodooskrbno in komunalno opremljanje,
bo ta potreba v bodoče nekoliko manjša – večje
investicije bodo zamenjale manjše. Teža investicij
se premika na šolske objekte. Poudarek bo
tudi na urejanju mestnega in krajevnih središč
ter državnih prometnic, vključno z nadvozom v
Šmarju, cestami Račica–Breg in Šentjanž–Glino,
ukinjanjem nivojskih prehodov cest z železnico.
Ker so našteti državni cestni projekti v veliki
meri odvisni od sodelovanja z državo, bo v tem
segmentu potrebna še posebna vztrajnost za
uresničenje tistega, kar mora biti uresničeno.
In za konec, kaj bi želeli povedati bralcem Grajskih
novic ter občanom in občankam?
Na volitvah izkazano voljo sprejemam z vso
odgovornostjo, zavezujem pa se, da me bodo
pri delu, kot doslej, vodila načela sodelovanja,
spoštovanja in zaupanja. Zaupam v dobro in
povezovalno delo občinskega sveta, pa tudi v
dobro sodelovanje s sveti krajevnih skupnosti,
z organizacijami, javnimi zavodi, društvi, vsemi
posamezniki. Zagotovo pa življenje v krajih ni v
celoti odvisno od lokalne skupnosti, temveč tudi
od pozitivne naravnanosti vsakega posameznika
in družbe kot celote, ki daje prijeten in pristen
utrip.
Ob občinskem prazniku občankam in občanom
iskreno čestitam. Posebna zahvala vsem, ki boste
s prireditvami obogatili praznovanje. Vsem želim
lep praznični mesec in vabljeni, da se v čim večjem
številu srečujemo na dogodkih.
Zahvaljujem se vam za odgovore, želim uspešno
županovanje, verjamem, da boste tudi v tem
mandatu negovali lastnosti dobrega župana, ki
so po vaših besedah odgovornost, zanesljivost,
poštenost in ambicioznost.

Pogovarjala se je: Alenka Kozorog

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

Ko l o f o n

Biti svoboden, brez omejitev, brez nadzora,
samosvoj. To si želi vsak posameznik, pa
vendar ni uresničljivo. Pa ne zaradi tega,
ker tega vsakdo ne bi zmogel, temveč zato,
ker bi na tem našem svetu nastala popolna
zmeda. Ne bi veljala nobena pravila, norme in
zakoni. Ljudje se ne bi spoštovali, sodelovali,
si pomagali in ukrepali. Vsakdo bi gledal
samo na svoje koristi, svoje trenutno ugodje.
Največja nevarnost pa bi bila za človeštvo ta,
da bi človek izgubil spoštovanje do sebe in
drugega.
Ker pa nič ne traja večno, tudi ugodje, dobro
počutje in zadovoljstvo s samim seboj ne
morejo trajati dolgo časa. Po določenem
času sledi spoznanje, kaj se izgublja, da brez
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mej obstoj ni mogoč, oblikujejo se skupnosti,
ki začnejo postavljati nove svojstvene cilje,
usmeritve in pravila. Ker pa ima človek
prirojen nagon po samoohranitvi, ki je v težkih
okoliščinah še bolj izrazit, lahko postane
neprilagodljiv, celo napadalen.
Zato ne obupujmo nad postavljenimi temelji,
pravili. Delujmo v danih okvirih za blagor
vseh nas. Imejmo željo, potrebo in moč po
spreminjanju in oblikovanju novih okvirjev,
in to v dobro večine. Ostanimo del kulture,
ki ve, kaj je poglavitna skrb posameznika za
obstoj človeštva. Sčasoma se vse spremeni.
Tudi sistem postane bolj pisan na kožo
posameznika.

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.

Mojca Pernovšek

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: Petra Biderman
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic

Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide decembra 2014, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 11. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

PRAZNIK
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
ZABUKOVJE

petek, 7. november 2014
17:00
Koritna
dolina
Otvoritev
vodovoda

17:30
Zabukovje
Otvoritev
javne
razsvetljave

18:00
Veènamenski dom Zabukovje
Osrednja slovesnost
s kulturnim programom

Spoštovane
občanke in občani
občine Sevnica.
Vljudno vas vabimo,
da se nam pridružite
na osrednji slovesnosti
ob prazniku Občine Sevnica,
ki bo v petek, 28. novembra, ob 17. uri
v Športnem domu Sevnica.
Slovesnost s podelitvijo priznanj
Občine Sevnica za leto 2014
bo obogatil pester kulturni program.
Prijazno povabljeni tudi na vse dogodke
v sklopu prazničnega meseca,
ki so navedeni v koledarju prireditev.

Vljudno vabljeni
november 2014
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Občinske strani
V novembru praznuje
Občina Sevnica
Občina Sevnica v novembru praznuje občinski
praznik, ki ga bo skozi celoten mesec
popestrilo preko 60 dogodkov v organizaciji
občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov,
društev in posameznikov. Med njimi bodo
uradna odprtja investicij, kulturni, športni in
turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov
in društev, dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki
z dobrodelno in izobraževalno noto.

Praznik KS Krmelj
Svoj krajevni praznik je v oktobru obeležila Krajevna
skupnost Krmelj. Osrednja proslava s podelitvijo
krajevnih priznanj in kulturnim programom je bila
17. oktobra v tamkajšnji kulturni dvorani.
Prejemniki priznanj za prizadevno delo in dosežke
na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti
so postali: Ključavničarstvo Zvonko Papež s.p. iz
Gabrijel, moška vokalna skupina Lira in Slavica
Mirt. V kulturnem programu dogodka, katerega
preplet je bila zapeta pesem, so sodelovali učenci
Osnovne šole Krmelj, moška vokalna skupina Lira
in ženska pevska skupina Lokvanj. Zbrane sta
nagovorila predsednica sveta Krajevne skupnosti
Krmelj Slavica Mirt in župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk, program pa sta povezovala Polona
Starič in Gašper Kostrevc.

Ustanovna seja
občinskega sveta
Na Gradu Sevnica je 22. oktobra potekala prva
redna, ustanovna seja Občinskega sveta Občine
Sevnica, s čimer se je pričel nov štiriletni mandat
2014–2018 tega najvišjega organa delovanja
lokalne skupnosti. Ustanovne seje se je udeležilo
vseh 25 članic in članov sveta, sejo pa je do
potrditve mandata župana, skladno s poslovniškim
redom, vodil najstarejši izmed svetnikov Franc
Pipan.
Uvodoma je bilo predstavljeno poročilo Občinske
volilne komisije o izidu volitev župana, članov
občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti
s strani podpredsednika volilne komisije Antona
Grilca. Sledilo je imenovanje mandatne komisije,
v katero so bili z glasovanjem soglasno potrjeni
člani Danica Božič, Gregor Korene in Janez
Kukec. Mandatna komisija je pregledala poročilo
Občinske volilne komisije o volitvah ter potrdila
o izvolitvi svetnikov. Občinski svet je na predlog
mandatne komisije z glasovanjem soglasno potrdil
vse mandate.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KVIAZ) so bili nadalje, po usklajevanjih
med svetniškimi skupinami, soglasno potrjeni
naslednji člani občinskega sveta: Božidar
Groboljšek, Janez Kukec, Vincenc Knez, Tomaž
Lisec, Ivan Orešnik, Jože Udovč in Danica Božič.
Za predsednika je bil z večino glasov izbran
Božidar Groboljšek. Do naslednje novembrske
seje bo sledilo oblikovanje posameznih delovnih
teles občinskega sveta.
Seja se je zaključila s soglasno potrditvijo
ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata
člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti
z župansko funkcijo. Srečko Ocvirk je v svojem
prvem uradnem nagovoru v vlogi novega župana
Občine Sevnica v mandatu 2014–2018 čestital
članicam in članom sveta ob izvolitvi. Izrazil je
prepričanje v dobro delo občinskega sveta, ki
bo v dobrobit celotne občine, pa tudi zaupanje v
odgovorno sodelovanje z usklajevanjem različnih
mnenj in pogledov za dosego uravnoteženih in
izvedljivih odločitev.
Skladno s Statutom Občine Sevnica, na podlagi
poročil Občinske volilne komisije in sklica župana
Občine Sevnica bo ustanavljanje svetov vseh
11 krajevnih skupnosti potekalo med 3. in 10.
novembrom 2014. Na posamičnih sejah bodo
ustanovljeni sveti krajevnih skupnosti, člani se
bodo seznanili z nalogami in pristojnostmi krajevne
skupnosti ter s sodelovanjem z Občino Sevnica,
izmed članov pa bodo izvoljeni predsedniki in
podpredsedniki svetov.
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Ob občinskem prazniku bodo na osrednji
slovesnosti 28. novembra podeljena priznanja
Občine Sevnica.
Prejemniki priznanj za leto 2014 so:

Častni občan Občine Sevnica

dr. Alojz Rebula
Grb Občine Sevnica

Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj

Zlata plaketa Občine Sevnica
Kopitarna Sevnica d.d.
Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj

V sklopu praznovanja krajevnega praznika je bilo,
poleg več drugih družabnih dogodkov, v krmeljskem
športnem parku 18. oktobra namenu predano
novo otroško igrišče, ki ga je uredila Občina
Sevnica v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Krmelj. V programu dogodka so sodelovali otroci
iz vrtca.
V oktobru je svoj krajevni praznik obeležila tudi
Krajevna skupnost Šentjanž, osrednjo slovesnost
so pripravili 24. oktobra. Grajske novice so bile že
v tisku, zato bomo poročilo z dogodka predstavili v
naslednji številki.

Srebrna plaketa Občine Sevnica

Kulturno društvo Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja
Kovinostrugarstvo Drago Borštnar s.p. iz Tržišča

Avtobusni prevoz
Sevnica–Boštanj–Sevnica
Ena od podpor Občine Sevnica za krepitev
načel trajnostne mobilnosti je brezplačni
avtobusni prevoz na relaciji Sevnica–Boštanj–
Sevnica, ki je bil vzpostavljen v letu 2008.
Občani so s tovrstno obliko prevoza zelo
zadovoljni, še predvsem starejši, ki jim ta
opcija prinaša večjo mobilnost in neodvisnost.
Brezplačni avtobusni prevoz je na voljo
od ponedeljka do petka, in sicer trikrat dnevno,
ob 9., 10. in 11. uri.
Zaradi velikega interesa občanov se je z
oktobrom možnost lokalnega prevoza razširila
z relacijo iz Sevnice do prodajalne Hofer v
Boštanju, poleg te novosti pa je v obstoječem
voznem redu še nekaj manjših sprememb, ki
so v celoti objavljene na spletni strani
Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si,
pod rubriko »Obvestila«.
Z voznim redom na tablah so opremljena tudi
posamična postajališča.

Brezplačno
Wi-Fi omrežje
Občina Sevnica je, skladno z razvojem
sodobnega časa ter vse večjih potreb
informacijske družbe, na več območjih
vzpostavila brezplačno »Wi-Fi« – brezžično
internetno omrežje.
Na brezplačno omrežje se uporabniki
internetnih storitev odslej lahko povežejo
na naslednjih lokacijah: na Glavnem trgu v
starem mestnem jedru Sevnice, v parku pri
stavbi Občine Sevnica, v Krmelju s središčem
pri kulturnem domu, v Šentjanžu na trgu ter
tudi na najbolj priljubljeni in obiskani planinski
izletniški točki, na Lisci.
Navedena storitev je velikega pomena; vsi
občani ali turisti imajo namreč s tem možnost
brezplačnega prenosa internetnih podatkov
bodisi preko prenosnih računalnikov, tablic
ali mobilnih telefonov, ki vsebujejo brezžični
vmesnik po standardu 802.11 b/g.
Postavitev opreme je uspešno izvedel
domači ponudnik telekomunikacijskih storitev
na odprtem širokopasovnem optičnem
omrežju (OŠO), Zavod kabelske televizije
Sevnica, pod okriljem katerega deluje Jatel
telekomunikacije, Peter Jazbinšek s.p.

Občinske strani
Aktivnosti
v mesecu požarne varnosti
Poudarek aktivnosti v letošnji akciji »Oktober–
mesec požarne varnosti« je bil namenjen gluhim
in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim
ter
gibalno
oviranim
osebam,
njihovim
spremljevalcem in družinskim članom, osebam, ki
pomagajo pri evakuaciji, osebam, odgovornim za
izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ter širši
javnosti. V Gasilski zvezi Sevnica so skozi celoten
mesec potekale gasilske vaje s preverjanjem
pripravljenost in usposobljenost operativnih
gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev.
Gasilska zveza je sodelovala na evakuacijah v
različnih ustanovah sevniške občine.

Leto od praznika do praznika
Pregled leta od praznika do praznika –
od novembra 2013 do vključno oktobra
2014 – zajema odmevnejše dogodke
in pomembnejše pridobitve, ki so
zaznamovale čas in prostor. Predvsem
pa se ob sprehodu po časovni premici
lahko prepričamo, da smo skupnost
vsestranskega in dobrega sodelovanja.

Mladinski svet Ajdovščina je v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije in Evropsko prestolnico
mladih Maribor novembra lani podelil certifikate
Mladim prijazna občina, kar predstavlja prvo
tovrstno certificiranje v Evropi. Certifikat je
priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo
ukrepe s področja mladinskih politik. Za dobro delo
z mladimi je bila prepoznana tudi Občina Sevnica
kot ena izmed šestih občin, ki so bile nagrajene s
certifikatom za obdobje 2013–2017.

Decembra je bil v Sevnici organiziran posvet »Za
posavski gozd in les«. Posavski župani so podpisali
pismo o nameri za okrepitev gozdno-lesne
Foto: Mirko Ognjenovič
predelovalne industrije, na temeljih katerega so
v izdelavi strokovne podlage za projekt »Gozd-les«
Foto: Damjan Pajk
Pogled leta pričenjamo s slovesnostjo ob na območju regije Posavje.
V sklopu meseca požarne varnosti je bila v občinskem prazniku v novembru 2013. Na
organizaciji Gasilske zveze Sevnica in Občine fotografiji dobitniki občinskih priznanj z županom
Sevnica na območju blokovskega naselja v Krmelju Srečkom Ocvirkom.
izvedena tudi občinska zaščitno-reševalna
vaja. Namen vaje z več kot 100 sodelujočimi
je bil preveriti izvajanje gašenja požara v
večstanovanjskem objektu, preveriti delovanje
sistema zvez in koordinacijo aktivnosti med
sodelujočimi v vaji, preizkusiti časovno oddaljenost
za prihod avto-lestve in preizkusiti izvajanje nalog
reševalnih služb.
Pomembni napotki, kaj storiti v primeru požara:
• ostanimo mirni,
• če nismo v življenjski nevarnosti, poskušajmo
omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi
sredstvi,
• če ugotovimo, da sami ne moremo pogasiti
ognja, pokličemo na številko 112 ali nanjo
pošljemo kratko sporočilo (SMS),
• povemo ali sporočimo, kdo kliče,
• kaj se je zgodilo,
• kje se je zgodilo,
• kdaj se je zgodilo,
• koliko je ponesrečencev,
• kakšne so poškodbe,
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
• kakšna pomoč je potrebna.

Decembra 2013 je v Sevnici potekala 30. jubilejna
seja Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi.
Sejo je zaznamovala slovesna nota, tudi zaradi
zaključenega umeščanja verige hidroelektrarn v
V lanskem prazničnem mesecu je bil v Boštanju Posavju.
namenu predan posodobljeni odsek lokalne ceste,
nadaljevanje celovite posodobitve prometne
infrastrukture v kraju.

Vir: poveljnik GZ Sevnica Gašper Janežič
in Občina Sevnica

95 let Terezije Felicijan
V Domu upokojencev Sevnica so konec meseca
septembra pripravili praznovanje 95. rojstnega
dne stanovalke doma gospe Terezije Felicijan,
sicer krajanke Jablanice iz krajevne skupnosti Sevnica in celotno Posavje sta novembra lani
Boštanj.
pridobila prvi socialni inkubator. Dejavnost
socialnega podjetništva koordinira Zavod KNOF,
ki je prvo registrirano socialno podjetje v Posavju.

Ob visokem jubileju so slavljenki poleg številnih
svojcev čestitali predstavniki vodstva ter sodelavci
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca,
predstavniki boštanjske krajevne organizacije
Rdečega križa in tudi župan Srečko Ocvirk.

Na razširjeni seji so se decembra sestali člani
občinskega štaba za civilno zaščito Občine Sevnica
in analizirali uspešno opravljeno delo v preteklem
letu.

Občina Sevnica redno sodeluje in v prvih mesecih
leta, obdobju občnih zborov, posebno pozornost
namenja številnim društvom, zvezam in drugim
organizacijam, ki so pomemben del lokalne
skupnosti. Z namenom pogovora o delu, načrtih
in področjih sodelovanja na povabilo župana vsako
leto poteka tudi srečanje s predstavniki župnij –
letos januarja je bilo to na Studencu.
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Zimo, ki je povzročila izdatne stroške za izvajanje
zimske službe in poškodbe cestišč, so v Sevnico
že po 14-letni tradiciji prišli preganjati kurenti iz
Cvetkovcev.

Začetek februarja je tudi na območju občine
Sevnica minil v znamenju zahtevnejših zimskih
razmer, predvsem v hribovitih predelih občine.
Pristojne službe so ažurno izvajale vzpostavljanje
normalnega stanja.

Na zasedanju občinskega otroškega parlamenta
so se marca zbrali mladi parlamentarci osnovnih
šol z območja sevniške in radeške občine. Tema
že 24. šolskega parlamenta, ki poteka pod krovno
organizacijo Zveze prijateljev mladine Slovenije, je
Devetič zapored je marca potekala razglasitev bila »Razmere v družbi«.
zmagovalca izbora protokolarnega vina Občine S podpisi pogodb so se spomladi pričele energetske
Sevnica – Županovega vina 2014. Zmagovalec
izbora je postal Silvo Janc.

Predvsem v veselje najmlajšim je bilo pozimi
odprto in zelo lepo obiskano drsališče v središču
Sevnice.
Foto: Rok Petančič

Rotary klubu Sevnica je skupaj z Občino Sevnica
marca pripravil tradicionalni dobrodelni koncert
»Imeti rad«. Prihodek koncerta Godbe Sevnica s
pevskimi gosti je bil namenjen za letovanje otrok s
posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo
Ane Gale Sevnica.
Foto: Ljubo Motore

sanacije Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
in enote vrtca Kekec, telovadnice pri sevniški
osnovni šoli ter Zdravstvenega doma Sevnica. V
letu 2015 sledijo še projekti energetskih sanacij
OŠ Boštanj, POŠ Loka, OŠ Krmelj s telovadnico in
OŠ Milana Majcna Šentjanž z gradnjo nadomestne
telovadnice. Energetske sanacije sofinancira
evropski Kohezijski sklad.
Sevniška območna izpostava Javnega sklada

Osrednjo vsebinsko vlogo občinske slovesnosti
v počastitev kulturnega praznik je imela letos v
luči praznovanja 55-letnice delovanja Knjižnica
Sevnica, ki je prireditev pripravila v sodelovanju
z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica, Zvezo kulturnih
društev Sevnica, Osnovno šolo Sava Kladnika
Sevnica in Glasbeno šolo Sevnica. Na fotografiji
prejemniki priznanj in Prešernovih plaket ZKD
Sevnica.
Foto: LIJAmedia

Marca je v Sevnici potekala 53. Sevniška
salamiada. Na fotografiji poleg domačinov in
predstavnikov lokalne skupnosti tudi predstavniki
delegacij iz Srbije, Slovaške, Hrvaške, Madžarske
in Avstrije, ki so se udeležili tradicionalnega in
široko poznanega dogodka.

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je aprila
v Sevnici pripravila revijo predšolskih, otroških in
mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2014
pod naslovom »Poj z menoj«.
KŠTM Sevnica je tudi letos, v aprilu, na skupno

Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino
Sevnica in KŠTM Sevnica tudi letos pripravila
sprejem za najboljše športnice in športnike naše
občine. Posebni gost prireditve je bil nekdanji
reprezentant in nogometni zvezdnik Marko
Simeunovič.

Po izvedeni prvi fazi projekta »Iz naše je, dobro srečanje povabil vsa društva s sedežem v
je«, ki so jo zaznamovale ureditve vrtov, poučna občini Sevnica. Srečanje je potekalo v sejni sobi
predavanja in druge aktivnosti, povezane z Športnega doma Sevnica.
vrtnarjenjem in pridelavo hrane, se je letos
zaključila še druga faza. Partnerji projekta so
uspešno izvedbo in rezultate predstavili več
posavskim šolam. Projekt je bil sofinanciran
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, osi Leader.

www.obcina-sevnica.si
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Asfaltirani odsek cestne povezave na relaciji od
Kompolja do Šmarčne je pomembna pridobitev tako
za krajane kot ljubitelje kolesarstva in rekreacije,
saj je bil s tem urejen zadnji neasfaltirani odsek na
priljubljeni kolesarski poti vse od Boštanja do brvi
čez Savo pri Šmarčni.

Občina Sevnica je skozi leto v sklopu investicijskega
vzdrževanja izvedla več ureditev cestnih odsekov,
med njimi odseka na relaciji lokalne ceste Kladje–
Krajna Brda v krajevni skupnosti Blanca.
Zaključila se je energetska sanacija in Zdravstveni

Deseto leto zapored je bila ob dnevu Zemlje
in hkrati zaključku čistilnih akcij, ki so bile pod
krovno organizacijo občinske turistične zveze
tudi letos uspešno udejanjene, zasajena občinska
lipa. Po Leskovcu, Šentjurskem hribu, Zabukovju,
Slančjem Vrhu, Lovrencu, Krmelju, Škovcu,
Studencu in Sevnici je bila lipa letos zasajena v
Boštanju.
Na tekmovanju z naslovom »Kaj veš o prometu« se
je maja v teoretičnem in praktičnem poznavanju
vožnje s kolesom pomerilo 42 učencev iz šestih
osnovnih šol sevniške občine.

dom Sevnica je pred vstopom v poletje zasijal v
novi podobi.
Na tridnevno pot po mejah občine Sevnica se je
v juniju tradicionalno odpravila Krekova konjenica
Občino Sevnica je konec meseca aprila obiskal
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
Delovni obisk se je pričel na Gradu Sevnica, sledil
je obisk v Socialnem inkubatorju Posavja KNOF,
predsednik pa se je nato srečal s sevniškimi
športniki, srednješolci, študenti in predstavniki Kolesarsko društvo Sevnica je po tradiciji na
podjetij s področja lesne industrije.
zadnjo nedeljo v maju organiziralo 19. Sevniški
kolesarski maraton. Start maratona je bil izpred
Športnega doma Sevnica pri bazenu.
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž.
Devetošolci se ob zaključku šolskega leta
poslavljajo od osnovnošolskega izobraževanja in
se podajajo na pot novih izzivov. Na predlog šol –

Občina Sevnica je v sodelovanju s Komunalo
Sevnica in KŠTM Sevnica tudi letos povabila
vse devetošolce sevniške občine na ogled in
predstavitev delovanja Čistilne naprave Sevnica.
Foto: Jože Teraž

V Sevnici je konec maja potekalo 14. Odprto
državno prvenstvo Mažoretne in Twirling zveze
Slovenije. Organizatorja prvenstva sta bila
Mažoretna in Twirling zveza Slovenije in Društvo
TRG Sevnica, po okriljem katerega deluje sekcija
sevniških mažoret. Pri organizaciji sta sodelovala
tudi Občina Sevnica in KŠTM Sevnica.

Foto: Rok Petančič

OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane Gale
Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Milana
Majcna Šentjanž, OŠ Tržišče in Glasbene šole
Sevnica – se najuspešnejši učenci vsako leto
udeležijo sprejema župana in sodelavcev.

Foto: Ljubo Motore

Grajski park, ki je bil celovito urejen v sklopu
projekta »Sanacija okolice gradu Sevnica«, je
bil maja z otvoritveno slovesnostjo tudi uradno
predan namenu. Projekt je bil sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odprtju
parka je sledil koncert Eroike in s tem odprtje
festivala Sevniško grajsko poletje 2014.

Foto: Petra Biderman

V organizaciji Društva invalidov Sevnica se je konec
maja v Športnem domu Sevnica odvijalo Državno
prvenstvo Slovenije za invalide v namiznem
tenisu. Tekmovanja se je udeležilo 74 tekmovalk
in tekmovalcev iz 20 slovenskih društev invalidov.

Foto: Petra Biderman

Iniciativna skupina železničarjev »Klub železničar«
je v sodelovanju z Občino Sevnica v začetku junija
na železniški postaji pripravila slovesno otvoritev
makete miniaturne železnice in muzeja ter s tem
obeležila dan železničarjev.
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Šolsko leto 2014/2015 se je septembra pričelo
tudi za 1395 učencev na osnovnih šolah, katerih
ustanoviteljica je Občina Sevnica. Prag hramov
učenosti je prvič prestopilo 151 prvošolčkov. Še
dodaten razlog za veselje so imeli na največji šoli,
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, saj je šolska
zgradba otroke in zaposlene pričakala v olepšani
in energetsko prenovljeni podobi, prav tako bližnja
enota Kekec Vrtca Ciciban Sevnica. Obe ustanovi
bosta v letošnjem novembru v okviru občinskega
praznika obeležili okrogli obletnici: 50 let šolske
stavbe in 40 let ustanovitve vrtca.

Foto: Petra Biderman

Prostor ob reki Savi po izgradnji hidroelektrarn
dobiva zaključno podobo, ki omogoča večnamensko
rabo, s tem pa uporabo za različne, tudi športnorekreacijske namene. Letošnja pridobitev je poleg
sprehajalnih poti in balinišča tudi lepo obiskan
kompleks trim in fitnes naprav na prostem v parku
ob Savi.

Avgusta smo namenu predali prenovljeno tržnico
v Sevnici, rezultat projekta Posavska špajza, ki
je pod vodilnim partnerstvom Občine Sevnica
povezal občine Posavja. Preureditev tržnice je
poleg umestitve osmih novih, sodobnih stojnic,
zajemala tudi nakup hladilnih vitrin za vino in
suhomesnate izdelke. Projekt, sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, je zajel še
prenovo kleti trškega dvorca v Sevnici ter ureditev
prezentacijskega in promocijskega prostor za
Foto: Petra Biderman
društva in lokalne ponudnike na Gradu Sevnica.
Tudi za uporabo društev je nabavljen mobilni Energetske prenove je bila deležna tudi telovadnica
prireditveni oder, dva prireditvena šotora in pri OŠ Sevnica. Pridobitev je pomembna tako za
pripadajoča premična oprema.
šolarje kot športne klube in društva, ki skozi leto
pridno trenirajo in organizirajo tekme.

Na predvečer dneva državnosti je v sevniški
kulturni dvorani potekal tradicionalni koncert
Godbe Sevnica, s katerim smo v Sevnici in širšem
posavskem prostoru počastili 23. obletnico
državnosti Republike Slovenije.
Šolsko leto se je tudi na Podružnični osnovni šoli
Studenec začelo še posebej prijetno, saj je bila
med počitnicami izvedena energetska in statična
Sadjarstvo Blanca je zaključilo prvo fazo izgradnje sanacija šolske stavbe. Prvi šolski dan je učence
velikega namakalnega sistema, ki za podjetje in in zaposlene pričakala šola z živahno novo fasado,
v projekt vključene kmetije prinaša pomemben streho in okni, preurejena je tudi okolica šole.
razvojni napredek. Letina v prihodnosti ne bo
več toliko odvisna od vse bolj nepredvidljivih
vremenskih razmer, saj bo tovrstna modernizacija
zagotavljala kakovost in stalnost proizvodnje
sadja, s tem pa prisotnost na trgu brez velikih
nihanj.
Na Studencu je z novo zgrajenim pločnikom
zagotovljena večja prometna varnost in hkrati
celovita urejenost osrednje prometnice skozi
naselje. Nova pridobitev je bila s priložnostnim
programom namenu uradno julija.
Po podpisu pogodbe so se pričela dela v sklopu
gradnje nove 9-oddelčne osnovne šole v Tržišču.
Šola, na mestu katere bo zgrajen novi objekt, je
porušena in v celoti odstranjena, izkopu bo sledila
priprava temeljev za gradnjo.
Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj je v začetku
septembra s slovesnostjo obeležilo 90 let
delovanja društva. Boštanjski gasilci so v letošnjem
letu s pomočjo številnih donatorjev, Gasilske zveze
Sevnica, Krajevne skupnosti Boštanj in Občine
Sevnica celovito obnovili gasilski dom, ob jubileju
je bil razvit tudi nov društveni prapor.

21. julija je 90 let dopolnil akademik, pisatelj,
prevajalec, večkratni literarni nagrajenec in z
letošnjim letom tudi častni občan Občine Sevnica
Alojz Rebula. Praznovanje jubileja v Trubarjevem
domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu
so pripravili krajani v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Loka, tamkajšnjim kulturnim društvom,
aktivom žena in župnijo ter Občino Sevnica.
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Pouk v Tržišču medtem nemoteno teče; za razrede
višje stopnje na prej obstoječi lokaciji stare šole v
središču kraja, za razrede nižje stopnje pa v novo
preurejenih prostorih nadomestnega objekta v
neposredni bližini.

Občinske strani - Leto od praznika do praznika
Ob Tednu otroka, ki je potekal med 6. in 11.
oktobrom, so bile na šolah sevniške občine
izvedene številne prireditve v sklopu projekta
»Veter v laseh«. Gre za pridružitev že 18.
vseslovenski športno-družbeni akciji Športne unije
Slovenije, h organizaciji katere je v sodelovanju
s šolami pristopil javni zavod KŠTM Sevnica s
podporo Občine Sevnica.

turizma«, ki ga delno financira Evropska unija
(Instrument za predpristopno pomoč), so na
Ajdovskem gradcu, znamenitem arheološkem
parku nad vasjo Vranje, v letu 2014 potekale
številne in raznolike izkustvene arheološke
delavnice za učence vseh osnovnih šol iz občine
Sevnica. Preko delavnic so učenci doživeto
spoznavali način življenja v poznoantičnem obdobju
na Ajdovskem gradcu.

Letos mineva 35 let, odkar poslanstvo »biti
dom« uresničuje Dom upokojencev Sevnica kot
del Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca
Sevnica. Ob jubileju čez leto poteka več dogodkov,
med katerimi je bil septembra tudi svečani razrez
torte.
Foto: TD Tržišče

Tako kot večji del države je tudi občino Sevnica
13. septembra zajelo močno deževje. Poleg 122
gasilcev z 20 vozili iz 10 prostovoljnih gasilskih
društev je bil aktiviran štab Civilne zaščite
Občine Sevnica v operativni sestavi, ki je vseskozi
usklajeval aktivnosti za zaščito in reševanje na
terenu, v reševanje so se aktivno vključili tudi
predsedniki krajevnih skupnosti. Intervencije
so se izvajale predvsem na področju krajevnih
skupnosti Sevnica, Šentjanž, Blanca, Loka pri
Zidanem Mostu, Tržišče, Zabukovje in Boštanj.

Občina Sevnica je v preteklih letih odkupila
vsa potrebna zemljišča za gradnjo stadiona s
spremljajočimi objekti na širšem območju pri
sevniškem bazenu in športnem domu, letos pa je
bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt, ki je
podlaga za umeščanja v prostor na obravnavanem
območju. Jeseni je bilo za potrebe športnih
društev urejeno začasno travnato nogometno
igrišče velikosti 85 x 45 metrov, ki bo vključeno
v nadaljnje načrtovane ureditve. Prostorski načrt
je namreč zasnovan tako, da omogoča fazno
gradnjo; poleg stadiona z velikim nogometnim
igriščem in 400-metrske atletske steze tudi
nadaljnjo postopno umestitev vseh načrtovanih
spremljajočih objektov.

V krajevni skupnosti Tržišče živijo pridni in
gostoljubni ljudje, ki skrbijo za lepo urejeno okolico.
Več preteklim vidnim uvrstitvam na natečaju
»Moja dežela – lepa in gostoljubna« v vsakoletni
organizaciji Turistične zveze Slovenije so Tržiščani
letos več kot zasluženo dodali še dosego odličnega
drugega mesta v kategoriji slovenskih izletniških
krajev.

Foto: Ana Hočevar

V sklopu praznovanja krmeljskega krajevnega
praznika je bilo oktobra v krmeljskem športnem
parku namenu predano novo otroško igrišče, ki ga
Foto: Rok Petančič
je uredila Občina Sevnica v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Krmelj. V letošnjem letu je občina v
V okviru projekta »Rojstvo Evrope - Ponovno sodelovanju s Planinskim društvom Lisca Sevnica
prebujena arheološka najdišča – sodobna igrala uredila tudi na Lisci.
interpretacija dediščine kot temelj kulturnega

Foto: Vita Simončič

V organizaciji Gasilske zveze Sevnica in Občine
Sevnica je bila na območju blokovskega naselja
v Krmelju v začetku oktobra izvedena zaščitnoreševalna vaja. Namen vaje je bil preveriti izvajanje
gašenja požara v večstanovanjskem objektu,
preveriti delovanje sistema zvez in koordinacijo
aktivnosti med sodelujočimi v vaji, preizkusiti
časovno oddaljenost za prihod avto-lestve in
preizkusiti izvajanje nalog reševalnih služb.
Občinski svet Občine Sevnica po 1. redni (konstitutivni) seji, 22. oktobra 2014.

5. oktobra so potekale lokalne volitve župana, članov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti.
Volitev se je udeležilo 7.212 volivcev oziroma 48,96 % vseh volilnih upravičencev v občini Sevnica. Za
župana je bil v prvem krogu izvoljen dosedanji župan Srečko Ocvirk, v občinskem svetu pa so mandati
razdeljeni med šest političnih strank oziroma list, in sicer: SLS z devetimi, SDS s šestimi, Lista Janeza
Šerjaka za občino Sevnica s štirimi, Stranka Mira Cerarja s tremi, DeSUS z dvema in SD z enim
mandatom.

Leto je naokrog in pripotovali smo zopet do novembra. Vabimo vas, da se nam v
čim večjem številu pridružite na prireditvah v počastitev občinskega praznika, da
se poveselimo ob pridobitvah minulega leta in v dobrem sodelovanju oblikujemo
uspešne poti prihodnosti.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini

DOBRODELNI KONCERT

„Zbiranje sredstev za pakete pomoèi
za družine iz obèine Sevnice¨

Èetrtek, 20. november, ob 18.00

Kulturna dvorana Sevnica
voditelj Bogdan Baroviè
Nuša Derenda
Fantje izpod Lisce
Vokalna skupina Vilinke
Oktet Jurij Dalmatin
Vokalna skupina Coronke
Ansambel Potep
Suzi Mirt
Ansambel Jasmin
Zbor Vrtca Sevnica
Glasbena šola Sevnica
Trio Kinder Drstvenšek

Sevnièani, stopimo skupaj!

Dogajanje v MC Sevnica
Poletje se je počasi poslovilo in naša življenja so se
vrnila v ustaljene tirnice. Začelo se je novo šolsko
leto, tudi za naše uporabnike Mladinskega centra
Sevnica. Nekateri so postali srednješolci, drugi
so napredovali v naslednji razred ali letnik srednje
šole. Prav tako so se nam v MC Sevnica pridružili
novi uporabniki, česar smo še posebno veseli.

Vstopnina: 12 EUR

Odprtje razstave DU Sevnica
Še vedno ostajajo glavne aktivnosti družabne igre,
izdelovanje nakita in perlice Hama. Tudi nekoliko
starejši uporabniki zelo radi izdelujejo zapestnice
iz gumic, lotili smo se tudi že izdelave plakata na
temo jesen. Glede na bližajoči čas noči čarovnic,
smo v MC Sevnica barvali buče, koruzo, pri čemer
so otroci zelo uživali. Aktivnosti in delavnice
prilagajamo letnim časom, zato vabljeni vsi, ki radi
ustvarjate in se družite.

Polona Pompe, Družinski inštitut Zaupanje Sevnica

Predavanja na Ozari

Razstavo smo poimenovali Nekoč in danes –
nevidna nit nas povezuje. Zakaj tako? Gre za
nevidno nit med preteklostjo in sedanjostjo,
med mlajšo in starejšo generacijo, med spomini
na tiste davne čase. Razstava ima poudarek na
ohranjanju in prenašanju slovenske kulturne
dediščine. Podaja nam sporočilo o nekem življenju,
ki izgineva, z njim pa tudi spretnosti, znanje in
veščine.
Razstavo smo odprli s kratkim kulturnim
programom domskega pevskega zbora Lipa in
Šoje ter učencev OŠ Boštanj. Vse pa so nagovorili
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, direktorica
Občinske knjižnice Sevnica Anita Šiško, direktorica
DUO Impoljca z enotami Andreja Flajs ter vodja
doma Franja Svažič.
Razstavo si je mogoče v knjižnici ogledati do 3.
novembra. Vabljeni!

Darja BORIN, delovna terapevtka

www.kstm.si
10

november 2014

Ob občinskem prazniku Sevnice organizira
novembra Socialni inkubator Posavja Zavoda
KNOF mesec odprtih vrat, tako imenovani KNOF
maraton, z brezplačnimi predavanji, delavnicami
in zanimivimi aktivnostmi za otroke, mlade,
študente, mamice, starejše, inovativne in
zdolgočasene.
Na novo začenjamo kar dve delavnici kreativnega
razmišljanja. Ena je najmenjena osnovnošolcem,
druga preostalim. Delavnici bosta potekali
novembra in decembra ob različnih terminih,
bosta pa sproščeni, spodbujali bosta socialne
stike, kreativno razmišljanje, podjetniškega
duha, koristni bosta za otroke, mlade in starejše,
termine in več informacij pa poiščite na naši
spletni strani.

Tako se v MC Sevnica veliko pogovarjamo o
dogajanju v šoli, medvrstniških odnosih, pa tudi
njihovih ovirah in izzivih, ki so jim postavljeni
na pot. Skupaj razmišljamo in iščemo rešitve.
Najpomembnejše pa je, da se uporabniki počutijo
čim bolj udobno in sproščeno. To dosegamo s
pristnimi odnosi in aktivnostmi, ki so jim všeč.

bogat SREÈELOV

V Domu upokojencev Sevnica se v počastitev
35. obletnice delovanja doma že vse leto vrstijo
številni dogodki, dogajanje pa smo sklenili v petek,
3. oktobra v občinski Knjižnici Sevnica z odprtjem
razstave izdelkov stanovalcev Doma upokojencev
Sevnica, likovnih del učencev OŠ Boštanj, nastalih
na likovnem natečaju 20. junija letos v prostorih
doma, ter razstavo starih predmetov.

Mesec odprtih vrat in
brezplačnih delavnic

Novost je tudi delavnica kreativne predelave
pohištva in tekstila RE:KREACIJA, ki bo potekala v
Loki pri Zidanem Mostu. Na kreativnih delavnicah
boste pod strokovnim mentorstvom spoznali
in preizkusili v praksi, kako staremu pohištvu ali
oblačilom vdihniti novo življenje, videz ali uporabo.
Dne 11. novembra se lahko udeležite 21-urnega
začetnega tečaja računalništva, ki je namenjen
tistim brez računalniškega predznanja ali če
želite obnoviti svoje osnovno računalniško znanje.
Spoznali bomo pisanje dokumentov v Wordu,
ustvarili si bomo elektronsko pošto ter poiskali
zanimive in uporabe stvari na spletu.
Nikakor pa ne zamudite torkovih in četrtkovih
delavnic Zelene Sevnice, ki potekajo vsak teden in
mesec v Socialnem inkubatorju KNOF ob bazenu
Sevnica.
Novembra se bo na KNOF veliko dogajalo, zato ne
zamidite tudi naših coworkinških dnevov in srečanj
lokalnih kreatorjev ter vseh drugih delavnic, vsi
termini dogodkov pa so obljavljeni na www.knof.si
in v inkubatorju. Obiščite nas!

Oktobra je Ozara Sevnica v prostorih mladinskega
Vir: KNOF
centra organizirala brezplačno predavanje za
uporabnike in občane. Predaval je mag. Martin
Lisec, logoterapevt in mediator. Naslov prvega
predavanja je bil Soočanje z nesmiselnimi
situacijami življenja, drugega pa Veselje do Na začetku septembra je Ozara Sevnica
življenja, obe vsebini pa nam je predstavil tudi s organizirala brezplačno druženje uporabnikov
in prostovoljcev pri Kulturnem domu Lukovec.
praktičnimi zgledi.
Prijazni domačini so nam tudi tokrat odstopili
prostore za prijetno druženje v naravi. Manjkalo
ni hrane, brezalkoholnih pijač, glasbe in veselja, pa
še vreme nam je bilo naklonjeno.

Ozarino druženje na Lukovcu

Slušateljem je bilo predavanje zelo všeč, zelo
aktivno so se vključili tudi v razpravo. Upamo, Domov smo se vrnili zadovoljni, polni lepih vtisov
da nam bodo finančna sredstva tudi v prihodnje ter v upanju, da bi se nam tak dan ponovil še
večkrat. Iskrena hvala donatorju in KŠD Lukovec
dopuščala, da bomo lahko izvedli kaj podobnega.
za brezplačno uporabo prostorov.
Darinka Kozole,
Darinka Kozole, vodja enote Ozara Sevnica
vodja enote Ozara Sevnica

TRADICIONALNO

15.

(v sodelovanju s TZOS in KŠD Lukovec)

MARTINOVANJE

NA

STUDENCU

Oglasi

STUDENEC,7 in 8.11.2014
Program bo zelo podoben lanskemu, le da letos na 15.
obletnico, prièakujemo veè sonènih žarkov in še veè ljudi.
Martinovanje se bo zaèelo ob 14. uri pred gostilno Janc,
kjer bo v etnološki povorki sodelovalo veliko vinogradnikov
iz vasi krajevne skupnosti Studenec in Primož.
Pod pokritim šotorom, ki bo letos na parkirišèu nad
gasilskim domom, bodo potekale vinogradniške igre,
predstavitev in pokušina starih kmeèkih jedi.
Sodelujoèe ekipe bodo nagrajene.
Vabimo, da se prijavite za igre in predstavitve jedi na:
tajnik.dvstudenec@gmail.com do 3.11.2014.
Poleg bogatega programa nas bo letos dolgo v noè
zabaval Ansambel Toneta Rusa, za tiste neuèakane in
željne še veè zabave, pa bo v petek, 7.11.2014, divja in
dolga noè s Petkovo pumpo.

Lepo
vabljeni
Organizator:
Èlani
vinogradniškega
društva Studenec
v sodelovanju
z ostalimi
domaèimi društvi.
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Turizem, TZOS
Namig za premik
V Jasenk (do slapa) in na Pečice iz Telč

Sad večmesečnih intenzivnih priprav je bil
nepozabni izmenjevalni teden na začetku oktobra.
Udeležencev je bilo letos kar 25, in sicer iz Grčije,
Češke in Rusije, torej pravi »kulturni miks«.
Med tednom so potekale strokovne aktivnosti.
Organizatorji smo se potrudili, da smo v tako
kratkem gostovanju prikazali tudi kulturno stran
Slovenije na večeru Trade Fair. Sodelovali so
tudi člani Društva vinogradnikov Šentjanž in
udeležencem omogočili pokušino 15 vrst vin.
Kot domačinka iz Šentjanža sem imela čast,
da predstavim posebnosti posamezne vrste
dolenjskega vina. Vsi udeleženci so za večino
značilnosti slišali prvič. Moram pa omeniti tudi
začudene obraze slovenskih prijateljev, ki recimo
prav tako kot tujci niso vedeli, da je cviček,
dolenjski posebnež, mešanica belega in rdečega
vina ter da Dolenjci premoremo več kot le cviček,
torej kakovostno modro frankinjo, sortna bela vina
(recimo chardonay, sauvignon, rumeni muškat).
Vrhunec večera je bila pokušina predikatov in
barikiranih vin.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri uresničitvi
našega projekta, še posebno predsednici
DV Šentjanž Renati Kuhar in darežljivim
posameznikom,
gospodom
Kebru,
Becu,
Bregarju, Špolarju, Repšetu in Jazbecu. Brez vas
bi bilo precej manj zabavno in želimo si, da bi tako
dobro sodelovanje ohranili tudi v prihodnje.

Do Telč se pripeljemo z avtom iz Sevnice mimo Laz
ali iz Tržišča skozi Malkovec. Avto lahko pustimo pri
cerkvi pred vasjo, nato pa gremo proti jugovzhodu
do središča vasi, kjer pridemo na markirano pot
sevniške planinske poti. Po cesti nadaljujemo v isti
smeri skozi vas po razglednem grebenu in gozdu
proti Pijani Gori. Ko pridemo do prve hiše na levi
strani, lahko dobimo žig št. 6.
Pot nadaljujemo navzdol skozi gozd (spremljamo
markacije, ker je steza včasih slabo vidna) in kmalu
pridemo do asfaltirane ceste, ki pelje s Pijane Gore
v Dole. Tik pred vasjo Gorenje Dole, kjer se desno
odcepi cesta na Telčice, zapustimo markacije in
gremo po slabši cesti levo navzdol proti severu.
Kmalu pridemo do potoka Jasenk in nadaljujemo
pot ob njem proti toku. Ob potoku gremo mimo
zapuščene domačije in mlina in pridemo na manjšo
jaso, kjer prečkamo manjši potok z leve, nato pa
se cesta začne dvigovati od potoka.
Do slapa Jasenk
gremo najprej ob
potoku in ko bomo
prišli do kraja, kjer
se v potok Jasenk
izliva potok Močile,
Barbara Umek
nadaljujemo pot levo
ob Jasenku in kmalu
bomo pri slapu. Nato
se moramo vrniti po
isti poti do tam, kjer
se je cesta začela
dvigovati od potoka.
Nadaljujemo pot navzgor. Ko se pot s serpentino V soboto,18. oktobra, smo se člani Društva
obrne, bodite pozorni na prvo pot, ki se odcepi konjerejcev in konjenikov Sevnica odpravili na
desno (pri lesenem hramu) navzgor v gozd proti strokovno ekskurzijo.
severozahodu. Ko se nato zgoraj v gozdu pot
zravna in pelje proti jarku, moramo poiskati staro
gozdno pot navzgor. Kmalu bomo prišli iz gozda,
nato pa se strmo vzpnemo do prve hiše s hišno
številko Drušče 20 na Pečicah. Naprej vodi strma
asfaltirana ozka cesta navzgor. Ko pridemo na
širšo cesto, zavijemo desno proti Druščam.
Kmalu pred sabo že zagledamo Male Drušče,
vendar to cesto zapustimo in gremo proti zahodu
v gozd na stransko cesto. Po njej nadaljujemo pot
tako dolgo, da pridemo na cesto, ki mimo Laz vodi
iz Sevnice na Telče in naprej v Tržišče. Po cesti v
smeri jugozahoda smo hitro na izhodišču v Telčah.
Za vso pot bomo potrebovali (skupaj z ogledom
slapa Jasenk) 2 uri in 45 minut (7,6 km).
Ogled repnice, degustacija domačih vin
11 metrov globoko pod vinogradom
(Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico,

Izlet društva konjerejcev
in konjenikov Sevnica

Vinko Šeško, 2002)

Razvajali smo se
s paleto vrhunskih vin
IAAS je mednarodno društvo študentov agronomije
in sorodnih znanosti. Za uradnim imenom društva
se skrivajo mednarodna povezovanja aktivnih
študentov agronomije, izmenjave njihovega
znanja, izkušenj in idej. Povedati je treba, da smo
za uresničitvijo teh idealov res le študenti, ki od
svojega dela nimamo nikakršnih finančnih koristi.

Organizatorji izmenjevalnega tedna na Trade Fairu
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Z avtobusne postaje Sevnica smo se zjutraj
odpeljali na Bizeljsko in najprej obiskali repnico
Najger. Gospa Jožica nas je popeljala na ogled
najlepše tovrstne ohranjene kleti v mivki,
nam pokazala freske, ki jih je naredilo nekdaj
Panonsko morje, ter nas popeljala skozi njeno
zgodovino s poskušnjo domačih vin kar 11 metrov
pod vinogradom. Pot smo nato nadaljevali na
posestvo Pangerčič, kjer se ukvarjajo z vzrejo
posavskih konj. Po ogledu kmetije in več kot 40
konj na pašnikih smo si izmenjavali izkušnje z
gospodarjem, predstavil pa nam je tudi zgodovino
posestva. Ustavili smo se še na turistični kmetiji
pri Martinovih. V 250 do 300 let stari brunarici
so nam postregli odlično domačo hrano in dobro
kapljico. Prijazni gospodar nam je razkazal kmetijo
s prosto vzrejo prašičev, konj in oslov ter domačo
pridelavo vina. Na poti nazaj smo se ustavili še v
Brestanici v gostilni Lurd in v njej pojedli dobrote
našega člana in gospodarja turistične kmetije
Antona Gnidica, poveselili pa smo se ob zvokih
harmonike Janeza Vidriha. Domov smo se vrnili v
poznih večernih urah polni lepih utrinkov in novih
spoznanj.

Tanja Košar

Turistična ponudba Sevnice
na Festivalu 3ŽO v Ljubljani
Festival za tretje življenjsko obdobje je prostor
za prikaz različnih oblik medgeneracijskega
sodelovanja, njihovih dosežkov, predvsem na
kulturnem področju, in tudi možnost za poglobljene
strokovne razprave o aktualnih temah, povezanih
s staranjem. Seveda je festival tudi priložnost za
prikaz najrazličnejših izdelkov in storitev, ki lahko
izboljšajo kakovost življenja starejših.

Letošnji 14. Festival 3ŽO je potekal od 19.
septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v
Ljubljani. Na razstavnih prostorih v veliki sprejemni
dvorani ter v prvem in drugem preddverju
Cankarjevega doma se je predstavilo okrog 150
razstavljalcev, vse dni festivala pa so potekali tudi
bogat in pester spremljevalni program in delavnice
v preostalih dvoranah Cankarjevega doma.
KŠTM Sevnica je na razstavnem prostoru v veliki
sprejemni dvorani predstavil turistično ponudbo
naše občine, spominke ter avtohtone sevniške
izdelke in pridelke. Največ zanimanja je pri
seniorjih vzbudil sevniški biser, naš lepo obnovljeni
grad s svojim čudovitim grajskim parkom ter
pestra ponudba izletov v Sevnico v organizaciji
TA Doživljaj Posavje. Presenetil nas je tudi odziv
lepega števila obiskovalcev festivala, ki so Sevnico
že obiskali in jim je ostala v tako lepem spominu,
da se radi vračajo na ogled naših naravnih in
kulturnih zanimivosti ter na pokušino naše pestre
kulinarične ponudbe, predvsem modre frankinje in
cvička ter sevniških salam.

Vir: KŠTM Sevnica

delovni čas:
Delavniki:
9.00 – 16.00
Sobote:
9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

IZKORISTITE
DODATEN POPUST
na spominke ali
vodeni ogled
Gradu Sevnica!
več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexkom

AKTUALNO - IZLET:
SEVNICA,
»ZIBELKA« SLOVENSKIH SALAMIAD
vodenje po mestu Sevnica,
degustacija vin
s prigrizkom salam
v vinskih goricah
Cena po osebi je 10,80 € (min. 35 os.)
(za manjše skupine cena po dogovoru)

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

Turizem, TZOS

Vodenje po mestu Sevnica
ob svetovnem dnevu turizma

Tržišču
izvrstno drugo mesto med
slovenskimi izletniškimi kraji

Priznanje najzaslužnejšim
društvenim delavcem
prostovoljcem

V krajevni skupnosti Tržišče živijo pridni in
gostoljubni ljudje, ki skrbijo za lepo urejeno okolico.
Več preteklim vidnim uvrstitvam na natečaju
»Moja dežela – lepa in gostoljubna« v vsakoletni
organizaciji Turistične zveze Slovenije so Tržiščani
letos več kot zasluženo dodali še dosego odličnega
drugega mesta v kategoriji slovenskih izletniških
krajev.

Marta Kralj
že nekaj let
ustvarja
zelo dobro in
prepoznavno
sled, ki jo
nadgrajuje s
povezovanjem
mladih in
starejših v
sodelovanju
društvenih
organizacij v
svojem kraju
Tržišče.
Dobre stvari se zgodijo le, če so dobro pripravljene,
načrtovane in če so cilji jasno postavljeni. Vse to in
še več je Marta združevala prek vseh društvenih
organizacij, ki delujejo na območju KS Tržišče.
Njena zagnanost in pripadnost se opazita na
vsakem koraku v urejenosti tržiških krajev. Je
vredna posnemanja in spoštovanja, saj ona ve, da
se je za vsak uspeh vredno potruditi. Marta Kralj
je dobitnica priznanja najzaslužnejših društvenih
prostovljcev v letu 2014.
Čestitke Marti za to priznanje.

Letos smo poleg občanov in šol povabili tudi
organizatorje izletov iz raznih društev po Posavju,
Zasavju in doline Savinje do Celja.
V soboto, 27. septembra, smo organizirali pohod
z zbiranjem na sevniški Kmečki tržnici. Od tam
smo šli na ogled po izbranih znamenitostih novega
in starega dela našega mesta, končali pa smo ga
na sevniškem gradu.

Pohoda se je letos poleg nekaterih občanov in
šolarjev udeležilo tudi več kot deset organizatorjev
izletov iz raznih društev širšega območja.
Ob startu sta udeležence pozdravila župan Srečko
Ocvirk in podžupan Janez Kukec. Za vodenje je
poskrbela Renata Kuhar na grajskem pobočju
in jaz po mestu. Največ zanimanja so starejši
obiskovalci pokazali za Železniški muzej z maketo,
kamnite umetniške skulpture »srce Save« v
mestnem parku in v Grajskem parku za poskušnjo
dobrot KZ Sevnica, domačega kruha in modre
frankinje. Za tem so se nekateri odločili za obisk
Srednjeveške tržnice in vodenega ogleda gradu.
Vsi organizatorji izletov, ki so se udeležili pohoda,
so dobili promocijsko gradivo, nekateri od njih pa
so že najavili, da nas bo obiskala njihova skupina.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

NOVEMBRSKA
DRUŽINSKA
DOŽIVETJA

UGODNO
samo za 14 EUR po osebi:

vodni ogled Gradu Sevnica,
kosilo
vsak član gre v žreb
za 1.000 EUR vredno pohištvo
poleg zaslužite nagrado
Karto Občine Sevnica
z mestnim planom Sevnice
info: 07 81 65 462 / 051 680 287 / dozivljaj@kstm.si

Na predlog ocenjevalne komisije Turistične zveze
občine Sevnica, ki je opravila občinsko ocenjevanje,
je regijska komisija julija Tržišče sprva prepoznala
kot najlepše urejen izletniški kraj v regiji Posavje,
nato pa je urejenost in gostoljubje kraja konec
avgusta preverila še državna komisija. V kategoriji
»izletniški kraji«, kraji z manj kot 2000 prebivalci,
je Tržišče uvrstila na visoko drugo mesto. S
trajnostnim urejanjem, skrbjo za vedno lep videz
kraja in gostoljubjem so za prejem nagrade
zaslužni vsi krajani, krajevna skupnost in društva.
Ocenjevalna komisija je bila pri svojem delu pozorna
predvsem na urejenost glavnih urbanih elementov,
prometnih površin in objektov, urejenost in
varovanje naravne in kulturne dediščine, urejenost
objektov komunalne infrastrukture, turistično
urejenost in ponudbo kraja.
Tekmovanje v projektu Moja dežela – lepa
in gostoljubna, ki je potekalo pod častnim
pokroviteljstvom predsednika republike Boruta
Pahorja, se je zaključilo v torek, 14. oktobra, s
slovesno podelitvijo v Portorožu v sklopov Dnevov
slovenskega turizma 2014. Dogodka so se udeležili
številni krajani, predstavniki Turističnega društva
Tržišče in Turistične zveze občine Sevnica, pa
tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek,
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in podžupan
Janez Kukec.

Priznanje za drugo mesto je v imenu turističnega
društva ob razglasitvi sprejela Karolina Golob, še
posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za
prizadevno prostovoljno delo v turistični društveni
organizaciji pa je prejela članica občinske
turistične zveze Marta Kralj. »Pravijo, da te
drugi cenijo in spoštujejo ravno toliko, kot ceniš
in spoštuješ samega sebe. In glede na to, da se
krajani krajevne skupnosti Tržišče v domačem
kraju počutimo lepo in prijetno, smo prepričani,
da se tako počutijo tudi turisti, ki obiskujejo naše
kraje, saj se vedno radi vračajo,« so ob prejemu
priznanja zapisali krajani Tržišča.

Vir: Občina Sevnica
Foto: TDTržišče in TZOS

Vir: TZOS

Fotografski tečaj
Septembra je TD Tržišče organiziral fotografski
tečaj pod mentorstvom odličnega fotografa Mitje
Bostnerja. Kar 15 tečajnikov, od osnovnošolcev
do upokojencev, je skozi fotografski objektiv
zaznamovalo prekrasne utrinke iz Tržišča in
okolice.

Udeleženci fotografskega tečaja v družbi mentorja,
odličnega fotografa Mitje (v prvi vrsti tretji desno)
Foto: Milena Knez

Fotografski tečaj v Tržišču

Septembra je TD Tržišče organiziral tečaj
fotografiranja pod mentorstvom odličnega
fotografa Mitje Bostnerja. Bilo nas je 15
tečajnikov, od osnovnošolcev do upokojencev.
Večino časa smo preživeli na terenu in iskali
zanimive prizore, ki smo jih hoteli zabeležiti s
fotoaparatom. Pri perišču v Tržišču sta Karlinca in
Ivica pokazali, kako so včasih prali perilo. Krasne
prizore smo zabeležili v Malkovcu, kjer narava že
dobiva jesenske barve. Pričakala sta nas Janez
Valant in Janez Pungerčar z lesenimi brentami, v
kakršnih so včasih nosili grozdje.
Naše najboljše fotografije so bile predstavljene
na razstavi, ki jo je organiziral TD Tržišče. Med
tečajem nam je predsednica TD Milena Knez
povedala krasno novico, da se je kraj Tržišče
uvrstil med tri najlepše izletniške kraje v Sloveniji
v letu 2014. Potem smo udeleženci tečaja še bolj
zavzeto iskali nepozabne prizore, ki jih v Tržišču in
okolici ne manjka.
Vsi smo bili zelo navdušeni nad tečajem, čeprav
nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno. Veliko smo
se naučili o kompoziciji fotografije, kako narediti
dobro fotografijo, kakšne nastavitve fotoaparata
uporabiti v danem trenutku, da naredimo dobro
fotografijo. Res je bilo zanimivo in poučno.

Jure Tratar, učenec OŠ Tržišče
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

nedelja, 2.11.,
ob 14.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Jesen na vasi

pod Lindičevim kozolcem
na Škovcu

Turistično društvo Tržišče;
Info.: Milena Knez, 041/270-747

ponedeljek, 3.11.,
ob 11.30

Brezplačni tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje;
Info.: Mojca Švigelj, 051/680-290

učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica; Info, prijava.:
Mojca Pinterič Krajnc, 07/81-65-070

Kulturna dvorana Krmelj

Knjižnica Sevnica;
Info.: Anita Šiško, 07/81-41-034

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj, 041/822-091

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica;
Info.: Anita Šiško, 07/81-41-034

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info.: Mojca Pinterič Krajnc,07/81-65-070

Hotel Ajdovec

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

Zavetišče pod sv. Rokom

Planinsko društvo Lisca Sevnica;
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Milena Mastnak, 040/777-233

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: Iztok Felicijan, 051/680-285

Boštanj

Krajevna skupnost Boštanj in Občina Sevnica;
Info.: Jelka Tršinar, 07/81-61-213

Knjižnica Sevnica

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

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

Knjižnica Sevnica

Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor in
Knjižnica Sevnica;
Info.: Sabina Zupančič, 07/81-40-304

Mladinski center Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

Literarna skupina Večerna zarja in Društvo
upokojencev Sevnica;
Info.: Marijana Kralj, 07/81-44-151

ponedeljek, 3.11.,
ob 15.30
torek, 4.11.,
ob 8.30
torek, 4.11.,
ob 9.00
torek, 4.11.,
ob 11.00
torek, 4.11.,
ob 15.30
torek, 4.11.,
ob 16.00
torek, 4.11.,
ob 17.00
torek, 4.11.,
ob 17.00
torek, 4.11.,
ob 19.30
sreda, 5.11.,
ob 16.00
sreda, 5.11.,
ob 17.00

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Glasbena predstava
animatorke Andreje Zupančič (za otroke) »Silno vljudna predstava«
Predavanje: Brane Krapež:
Sproščanje in meditacija
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Glasbena predstava
animatorke Andreje Zupančič (za otroke):»Silno vljudna predstava«
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dvoboj članov DI Sevnica in DI Hrastnik v pikadu
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Tradicionalno družabno srečanje Planinskega društva Lisca Sevnica
Delavnica Zelene Sevnice
Gledališka predstava: Tak si
Igrata Klemen Slakonja in Tadej Toš. Za abonma in izven
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje celovito preurejene komunalne infrastrukture
v spodnjem delu Boštanja (Boštanj 60–Boštanj 64)
Pravljična urica z ustvarjalnico

četrtek, 6.11.,
ob 17.30

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Radogost večer: gostja Irena Remic iz Velenja (ikone).
Kulturni program v Grajski kapeli.
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje fotografske razstave Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor:
»Podobe Blaža Jurka in kmečkega prebivalstva na prelomu 20.
stoletja v novi preobleki.« Razstava je na ogled do 2. 12. 2014
Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelava lučk za pohod »Z lučko na grad«.
Delavnica poteka vsak četrtek v novembru
Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda:
Reinkernacija

četrtek, 6.11.,
ob 18.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Recital: »Jesen življenja«

petek, 7.11.,
ob 17.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje vodovoda v Koritni dolini
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje javne razsvetljave v Zabukovju
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Slovesnost s kulturnim programom
ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje

zaselek Koritna dolina
(Trnovec 48)

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

Zabukovje

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

Večnamenski dom
Zabukovje

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

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

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

pričetek kolesarjenja v
parku pri Občini Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica;
Info.: Robert Kosaber, 040/297-179

Športni dom Sevnica

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

pričetek pohoda
pri pletenki v Tržišču

Turistično društvo Tržišče;
Info.: Milena Knez, 041/270-747

Športni dom Sevnica

Društvo borilnih veščin Ippon;
Info.: Miran Grubenšek, 031/608-655

Studenec

Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Brane Arih, 041/424-656

Studenec

Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Brane Arih, 041/424-656

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica;
Info.: Vojko Švab, 041/745-396

sreda, 5.11.,
ob 18.00
sreda, 5.11.,
ob 19.00
četrtek, 6.11.,
od 15.00 dalje

petek, 7.11.,
ob 17.30
petek, 7.11.,
ob 18.00
petek, 7.11.,
ob 19.15

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
»Od zore do mraka« - celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica
sobota, 8.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
ob 9.00
Spominsko tekmovanje v šahu in troboj v namiznem tenisu
sobota, 8.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
ob 10.00
Martinov pohod: od pletenke do Malkovških goric
sobota, 8.11.,
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
ob 14.00
Tradicionalni turnir v ju-jitsu za pokal Ippona
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
sobota, 8.11.,
Martinovanje na Studencu: etnološka povorka s prikazom
od 14. ure dalje
vinogradniških del in običajev, rokodelska tržnica in kulinarična razstava
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
sobota, 8.11.,
Martinovanje na Studencu: vesele vinogradniške igre in zabava z
od 16. ure dalje
ansamblom Toneta Rusa
sobota, 8.11.,
Rokomet člani - 9. krog 1. NLB Leasing liga:
ob 19.30
RK Sevnica - RK IB plini Izola
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
nedelja, 9.11.,
Blagoslov nove oltarne mize in družabno srečanje
ob 14.00
ob obisku škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška
ponedeljek, 10.11., Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
ob 10.00
Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku
sobota, 8.11.,
ob 7.00

ponedeljek, 10.11.,
ob 11.30

Brezplačni tečaj slovenskega jezika

Brezplačni tečaj angleškega jezika
za najmlajše
ponedeljek, 10.11., Srečanje Bralnega krožka
ob 18.30
Knjižnice Sevnica
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
torek, 11.11.,
Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica z brezplačnim
od 7.00 do 18.00
svetovanjem in osnovnim kliničnim pregledom malih živali
14 november 2014
ponedeljek, 10.11.,
ob 15.30

KŠTD Blaž Jurko Razbor, Društvo
cerkev sv. Jošta pod Lisco vinogradnikov Sevnica-Boštanj, Župnija
Razbor; Info.: Matej Imperl, 041/254-217
Trški dvorec
pri Občini Sevnica

Občina Sevnica;
Info.: Jelka Tršinar, 07/81-61-213

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje;
Info.: Mojca Švigelj, 051/680-290

Mladinski center Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

Veterinarska postaja
Sevnica

Veterinarska postaja Sevnica d.o.o.;
Info.: Peter Mlakar, 07/81-60-210

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

od torka, 11.11.
do petka, 14.11.,
9.00 - 15.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dnevi odprtih vrat »Skupaj bogatimo življenje«

Dom upokojencev Sevnica

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

torek, 11.11.,
ob 9.00

Predavanje Irene Kurajič:
Sedem razlogov za ekološki vrt

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj, 041/822-091

torek, 11.11.,
ob 9.00

Brezplačni računalniški tečaj

Mladinski center Sevnica

KNOF, KŠTM Sevnica;
Info: Mojca Švigelj, 051/680-290

torek, 11.11.,
ob 10.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Brezplačni začetni računalniški tečaj

Mladinski center Sevnica

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Mojca Žganec Metelko, 051/309-063

torek, 11.11.,
ob 15.00

Izpit iz prve pomoči

učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica; Info, prijava.:
Mojca Pinterič Krajnc, 07/81-65-070

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Delavnica Zelene Sevnice
Otroška predstava: Poklic coprnice Mice
Gledališče iz desnega žepka. Igra: Lucija Ćirović. Za abonma in izven.
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Položitev venca k spominski plošči
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Slavnostna seja občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje razstave »Čipka v vsakdanji rabi«
Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelava lučk za pohod »Z lučko na grad«.
Delavnica poteka vsak četrtek v novembru
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dnevi odprtih vrat »Skupaj bogatimo življenje«: predavanje dr. Zdenke
Zalokar Divjak z naslovom »Smisel življenja v zadnjem obdobju življenja«
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Delavnica Zelene Sevnice
Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda:
Čas
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Predstavitev knjige »Voda za Sevnico skozi čas«
ob 60-letnici vodnjaškega črpališča pri Stillesu
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Delavnica »Razvij idejo!«

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Milena Mastnak, 040/777-233

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: Iztok Felicijan, 051/680-285

pri spomeniku NOB na
Trgu svobode v Sevnici

OO ZB ZV NOB Sevnica;
Info.: Maksimiljan Popelar, 07/81-40-176

pri spominski plošči na
Okrajnem sodišču Sevnica

OO ZB ZV NOB Sevnica;
Info.: Maksimiljan Popelar, 07/81-40-176

Grad Sevnica –
dvorana Alberta Felicijana

OO ZB ZV NOB Sevnica;
Info.: Maksimiljan Popelar, 07/81-40-176

Grad Sevnica –
Mosconova galerija

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

Mladinski center Sevnica

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

Dom upokojencev Sevnica

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

pri skupni čistilni napravi
Dolnje Brezovo

Občina Sevnica, Inplet d.o.o., Infra d.o.o.;
Info.: Jelka Tršinar, 07/81-61-213

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Milena Mastnak, 040/777-233

Mladinski center Sevnica

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

Grad Sevnica –
dvorana Alberta Felicijana

JP Komunala d.o.o. Sevnica;
Info.: 07/81-64-700

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Nataša Rupnik, 041/928-099

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

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

torek, 11.11.,
ob 17.00
torek, 11.11.,
ob 17.00
sreda, 12.11.,
ob 9.00
sreda, 12.11.,
ob 9.30
sreda, 12.11.,
ob 10.00
sreda, 12.11.,
ob 17.00
četrtek, 13.11.,
od 15.00 dalje
četrtek, 13.11.,
ob 15.30
četrtek, 13.11.,
ob 16.00
četrtek, 13.11.,
ob 17.00
četrtek, 13.11.,
ob 17.30
četrtek, 13.11.,
ob 18.00
petek, 14.11.,
ob 16.00
petek, 14.11.,
ob 16.00
petek, 14.11.,
ob 17.00
petek, 14.11.,
ob 19.00
petek, 14.11.,
ob 19.15
sobota, 15.11.,
ob 7.00
sobota, 15.11.,
ob 9.00
sobota, 15.11.,
ob 10.00
sobota, 15.11.,
ob 11.00
sobota, 15.11.,
ob 16.00
sobota, 15.11.,
ob 18.00
sobota, 15.11.,
ob 19.00
nedelja, 16.11.,
ob 9.00
nedelja, 16.11.,
ob 10.30
ponedeljek, 17.11.,
ob 11.30
torek, 18.11.,
ob 17.00
torek, 18.11.,
ob 17.00
torek, 18.11.,
ob 19.00
sreda, 19.11.,
ob 15.30

Tečaj CPP

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Kulturna dvorana Sevnica
»Z roko v roki« - prireditev ob 45-letnici delovanja sevniškega Sožitja
Potopisno predavanje: Miran Stanovnik - večer z dirkaško legendo:
Šentjanž
»Utrinki in izkušnje iz relija Dakar«

Društvo Sožitje Sevnica;
Info.: Miran Štern, 051/338-817

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

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

pričetek pohoda
pri cerkvi na Brunku

Planinsko društvo Lisca Sevnica;
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

Športni dom Sevnica

Šahovski klub Milana Majcna Sevnica;
Info.: Ludvik Cvirn, 031/615-672

Osnovna šola Boštanj

Atletski klub Sevnica;
Info.: Sine Karlovšek, 040/639-029

pri spomeniku na
pokopališču na Studencu
in Gasilski dom Studenec

Občina Sevnica, Krajevna skupnost Studenec,
Posavski muzej Brežice;
Info.: Jelka Tršinar, 07/81-61-213

Bregarjeva zidanica,
Kamenško

Kulturno umetniško društvo Budna vas;
Info.: Magda Sigmund, 031/353-388

Športni dom Sevnica

Društvo TRG Sevnica;
Info.: Jože Železnik, 051/315-459

Dom krajanov Razbor

KŠTD Blaž Jurko Razbor;
Info.: Mojca Marija Jenčič Petrovčič

pričetek pohoda pri
Gostilni Janc na Studencu

Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Brane Arih, 041/424-656

cerkev sv. Jurija na
Trnovcu

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

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, DI Zaupanje;
Info.: Mojca Švigelj, 051/680-290

Izposojevališče Krmelj

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

Kulturna dvorana Sevnica

Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: Vlasta Fele, 07/81-61-650

Grad Sevnica – dvorana
Alberta Felicijana

Turistična zveza občine Sevnica;
Info.: Alenka Kozorog, 051/680-288

Leskovec v Podpobrštu
(Murnice, odcep Bajt)

Občina Sevnica, Krajevna skupnost Šentjanž;
Info.: Boštjan Krmelj, 041/709-287

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Pohod po Sevniški planinski poti - poti Lojza Motoreta
»Z Brunka do Gabrijel«
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Sevniški pokal v rekreativnih tekih
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje prenovljenega spomenika prve svetovne vojne ter okrogla
miza »Prva svetovna vojna med zgodovino in načinom življenja«
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Literarno družabni večer KUD Budna vas
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Večer mažoret "Defile"
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Mladinska gledališka predstava »Za znoret«,
v izvedbi gledališke skupine Razbor pod odrom
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Tradicionalni pohod s Studenca na Primož
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dobrodelni dogodek s srečanjem krajanov, programom in srečelovom
Brezplačni tečaj slovenskega jezika
Pravljična urica z ustvarjalnico
v Izposojevališču Krmelj
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
»Vrtec skozi čas« - slavnostna akademija ob 40-letnici
Vrtca Ciciban Sevnica
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Predstavitev almanaha »Moj kraj, moja občina«
z zbranimi raziskovalnimi nalogami učencev v letih 2007–2010
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje posodobljenega odseka lokalne ceste
Murnice–Bajt in vodovoda Murnice

Moto Klub Junci;
Info.: Roman Bale
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

sreda, 19.11.,
ob 17.00

Pravljična urica
z ustvarjalnico
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Re:kreacija - kreativna predelava pohištva in tekstila
Predavanje Kristjana Kolege:
O narcizmu
Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelava lučk za pohod »Z lučko na grad«.
Delavnica poteka vsak četrtek v novembru
Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda:
Zavest
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dobrodelni koncert za nakup paketov pomoči
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje razstave XIV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2014
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje polnilne postaje za električna vozila s predstavitvijo prototipa električnega vozila Chebela

sreda, 19.11.,
ob 17.00
sreda, 19.11.,
ob 18.00
četrtek, 20.11.,
od 15.00 dalje
četrtek, 20.11.,
ob 17.30
četrtek, 20.11.,
ob 18.00
četrtek, 20.11.,
ob 19.30
petek, 21.11.,
ob 12.00

Kje?

Organizator - informacije

Knjižnica Sevnica

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

skladišče Stare šole v Loki
pri Zidanem Mostu

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Mojca Žganec Metelko, 051/309-063

Grad Sevnica – dvorana
Alberta Felicijana

KŠTM Sevnica z Pandurang; Info.: Rok Petančič,
051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

Mladinski center Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Območno združenje Rdečega križa Sevnica;
Info.: Mojca Pinterič Krajnc, 07/81-65-070

Grad Sevnica – Mosconova Zveza kulturnih društev Sevnica in JSKD
Sevnica; Info.: Katja Pibernik, 041/328-166
galerija
podjetje Sistemi IN ES
Sistemi IN ES d.o.o.;
d.o.o. v Dolenjem Boštanju Info.: Slavko Senica, 041/717-163
Pevska šola Musica in KŠTM Sevnica;
Info.: Rok Petančič, 051/680-289,
grad.sevnica@kstm.si

petek, 21.11.,
ob 18.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Koncert Vokalnega ansambla Pevske šole Musica

Grad Sevnica – Lutrovska
klet

petek, 21.11.,
ob 19.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
"Martinovanje - malo drugače" s koncertom skupine Un's Trboul

vinogradnikov Šentjanž;
Kulturna dvorana Šentjanž Društvo
Info.: Renata Kuhar, 031/344-669

petek, 21.11.,
ob 19.15

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dan odprtih vrat podjetja Sistemi IN ES d.o.o.
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Podpis pogodbe o prenosu zemljišč in objektov na Lisci s
priložnostnim programom
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Odprtje posodobljene lokalne ceste na Otavniku
Kino Sevnica: Kako ne umreti na zahodu
Komični vestern, 116 minut
Rokomet člani - 11. krog 1. NLB Leasing liga
RK Sevnica – MRK Krka Novo mesto
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Folklorni koncert »Mlada leta Blaža Jurka na Razborju« z razstavo
fotografij »Podobe Blaža Jurka in kmečkega prebivalstva na
prelomu 20. stoletja«
Pohod s kulturnim programom:
Od lipe do izvira

podjetje Sistemi IN ES
Sistemi IN ES d.o.o.;
d.o.o. v Dolenjem Boštanju Info.: Slavko Senica, 041/717-163

Brezplačni tečaj slovenskega jezika

sobota, 22.11.,
ob 10.00
sobota, 22.11.,
ob 11.00
sobota, 22.11.,
ob 15.00
sobota, 22.11.,
ob 19.00
sobota, 22.11.,
ob 19.30
sobota, 22.11.,
ob 20.00
nedelja, 23.11.,
ob 14.00
ponedeljek, 24.11.,
ob 11.30
ponedeljek, 24.11.,
ob 15.30
torek, 25.11.,
ob 9.00
od srede, 26.11.
do petka 28.11.,
od 7.30 do 14.30
sreda, 26.11.,
ob 16:30
sreda, 26.11.,
ob 18.00
četrtek, 27.11.,
ob 11.00
četrtek, 27.11.,
od 15.00 dalje
četrtek, 27.11.,
ob 17.30
petek, 28.11.,
ob 11.00

Brezplačni tečaj angleškega jezika
za najmlajše
Predavanje dr. Tadeje Milivojevič Nemanič:
Medsebojni odnosi
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dnevi odprtih vrat Varstveno delovnega centra v Sevnici
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Slovesnost ob 50-letnici šolske zgradbe z otvoritvijo preventivne
zdravstvene ordinacije, kemijskega laboratorija, zaključene
energetske sanacije ter razstave "Šola skozi čas"
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Delavnica kreativnega razmišljanja
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dnevi odprtih vrat: ustvarjalna delavnica
Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelava lučk za pohod »Z lučko na grad«.
Delavnica poteka vsak četrtek v novembru
Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda:
Kaj je joga
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Dnevi odprtih vrat: glasbena delavnica

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

Tončkov dom na Lisci

Občina Sevnica, Planinsko društvo Lisca
Sevnica, Planinska zveza Slovenije;
Info.: Rok Petančič, 051/680-289

Otavnik

Krajevna skupnost Tržišče;
Info.: Janez Virant, 041/910-335

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: Iztok Felicijan, 051/680-285

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica;
Info.: Vojko Švab, 041/745-396

Dom krajanov Razbor

Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor;
Info.: Jasna Pinoza, 031/274-734

Gasilski dom na Telčah

Kulturno športno društvo Telče

Mladinski center Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj, 041/822-091

enota Varstveno
VDC Krško-Leskovec, enota Sevnica;
delovnega centra v Sevnici Info.: Bojana Tkalec-Štrasner, 031/522-965

Športna dvorana Sevnica

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica;
Info.: Mirjana Jelančič, 07/81-63-510

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Nataša Rupnik, 041/928-099

enota Varstveno
VDC Krško-Leskovec, enota Sevnica;
delovnega centra v Sevnici Info.: Bojana Tkalec-Štrasner, 031/522-965
Mladinski center Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

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

enota Varstveno
VDC Krško-Leskovec, enota Sevnica;
delovnega centra v Sevnici Info.: Bojana Tkalec-Štrasner, 031/522-965

petek, 28.11.,
ob 17.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU
S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE SEVNICA

Športni dom Sevnica

Občina Sevnica;
Info.: Jelka Tršinar, 07/81-61-213

petek, 28.11.,
ob 19.15

Samoobramba - osnovni tečaj

Mladinski center Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Koordinacijski odbor DIS Sevnica;
Info.: Vincenc Zalezina, 07/81-88-020

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)

Zavod KNOF so. p.;
Info.: Nataša Rupnik, 041/928-099

Kulturna dvorana Krmelj

Moška vokalna skupina Lira;
Info.: Rado Kostrevc, 031/602-761

sobota, 29.11.,
ob 12.00
sobota, 29.11.,
ob 14.00
sobota, 29.11.,
ob 18.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Delavnica za kreativno razmišljanje za osnovnošolce
Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Jubilejni koncert Moške vokalne skupine Lira

sobota, 29.11.,
ob 20.00

Koncert Duo Borut Mori in Igmar Jenner

Domu kulture
Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 30.11.,
ob 14.00

Prireditev ob prazniku Občine Sevnica
Delavnica za kreativno razmišljanje za osnovnošolce

Socialni inkubator Posavja
(pri Bazenu Sevnica)
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Vrtec praznuje

Osnovni tečaj samoobrambe
za dekleta in ženske
v MC Sevnica

Pozdravljeni!
Naj vam poveva o svojih dogodivščinah v vrtcu. Naš
sevniški Ciciban je praznoval 40. rojstni dan, to je
štiri desetletja od takrat, ko je postal samostojna
V petek, 10. oktobra, smo v mladinskem centru
institucija, namenjena vzgoji predšolskih otrok. Tu
v sodelovanju z DBV IPPON Sevnica začeli tečaj
sva tudi midva, Jakec in Katka z novega logotipa,
samoobrambe, namenjen nežnejšemu spolu.
ki je del nove zunanje podobe našega vrtca.

Kot se za rojstne dneve spodobi, sva pripravila
veliko slavje in obilo presenečenj. Pomagali so
vsi »ta veliki« iz vrtca in prišlo je res veliko otrok
in njihovih staršev. Da smo vedeli, kje se bo kaj
dogajalo, sta skrbeli Zdenka Poljšak in Mira Kovač,
ravnateljica Vlasta Fele pa je nas in goste lepo
pozdravila ter se zahvalila občini za njihovo darilo.
To je sanacija enote Kekec in osnovne šole na
Studencu, kjer bivajo otroci iz oddelka Cepetavčki.
Midva, Katka in Jakec, sva se z otroki imenitno
zabavala, vzgojiteljice pa so pripravile takšne
in drugačne ustvarjalne delavnice. V eni smo si
lahko poslikali obraz in uredili pričesko ter dobili
tatu. V drugi smo risali in slikali, potem smo si
izdelali košarico za kostanj ter iz slanega testa
oblikovali sevniško voščenko. Kuharji so poskrbeli,
da nismo bili lačni ali žejni. Jakec je rekel, da ima
raje čevapčiče in pico, jaz pa sem se sladkala s
palačinkami. Tudi obiskovalci so se posladkali,
izkupiček pa namenili Skladu vrtca. Potem sva se
razgibala v Lisjakovi gibalni delavnici in pomigala z
Aleksandro ob živahni glasbi.

Modrosti vzhoda
vsak četrtek v MC Sevnica

Okrog priznanega trenerja borilnih veščin se je
zbrala prijetna skupinica žensk in deklet. Skupaj
osvajajo korake, ki vodijo k preprosti, neposredni
in učinkoviti samoobrambi. Na tečaju si bodo
izboljšale samozavest in se naučile nadzorovati
strah. Tečaj poteka vsak petek, udeleženke pa
bodo opravile osem treningov.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Z domačo hrano
na vrtno zabavo
Letošnji teden otroka je bil tudi za nas na KNOF
razigran, kot se za ta teden spodobi. Na Osnovni
šoli Sava Kladnika v Sevnici smo pripravili dan
lokalno pridelane hrane za vse učence osmih
razredov.

KŠTM Sevnica in Društvo za dušo organizirata
cikel multimedijskih predavanj z naslovom
Modrosti vzhoda, bodo pa vsak četrtek ob 17.30
v Mladinskem centru Sevnica. Predaval bo Miro
Perčun, velik in izvrsten poznavalec indijskih
Ved, učenec Indradyumne Swamija ter učitelj in
praktikant joge bhakti že skoraj 20 let.
Cikel predavanj se je začel 9. oktobra, prišlo pa
je veliko obiskovalcev. Naslov prvega predavanja je
bil Veda – znanje, seznanili pa smo se s tem, kaj so
Vede, od kod izvirajo, o moči pravilne zaznave ter
neverjetne rešitve 5000 let starih vedskih spisov.
Cilj seminarja je, da vidimo stvari z očmi vedskega
znanja, kot so ga videli modreci vtisočletjih. Na
koncu nam je predavatelj postregel z odgovori
na vprašanja, posladkali pa smo se tudi s presno
torto ob skodelici čaja. Vabimo vse, da se nam
pridružite na naslednjem predavanju 6. novembra.
Govorili bomo o reinkernaciji in izvedeli, ali smo
živeli že kdaj prej in ali se res vse konča s smrtjo.
Vljudno vabljeni.

Mojca Švigelj, ˝KŠTM Sevnica
Pa sevniške mažoretke so zaplesale, da jih je bilo
veselje pogledati. Ravnateljica nam je obljubila
presenečenje in je držala besedo: sladkali smo
se z velikansko torto in upihnili 40 svečk. Bilo je
že pozno in midva sva morala domov. Poslovili
smo se utrujeni, vendar zelo zadovoljni ob koncu
čudovitega dne.

Lepo vas pozdravljava
Jakec in Katka s prijatelji iz Vrtca Ciciban Sevnica.

Kulturna dvorana Sevnica

PoKlic coPrnice Mice

Dan smo začeli s predavanjem Zgodba nekega
kosila in ga nadaljevali z vodeno degustacijo
različnih živil. Poskušali smo različne sorte
posavskih jabolk, več vrst kruha, jabolčne
krhlje in seveda tudi čips. Delo smo nadaljevali
v naravoslovni učilnici. Pod vodstvom zunanjih
mentorjev so učenci pripravili čisto pravo vrtno
zabavo. Pripravljali so skavtski kruh in ga pekli
na žerjavici, različno zelenjavo, pijačo, jabolčni
kompot, sir na žaru, kokice in pečen kostanj.
Seveda je bil tudi prostor za zabavo primerno
okrašen, manjkal ni niti spominski kotiček.

(Boštjan Štorman)

Gledališče iz desnega žepka

torek, 11.11.2014, ob 17.00
igra, pleše, poje: Lucija Ćirović
trajanje: 45 min

za abonMa
in izven
Bistvo tega dne je bilo spodbuditi kreativno
razmišljanje otok glede uporabe lokalne hrane na
zabaven način. Upamo, da smo cilj dosegli.

Ekipa Zavoda KNOF, so. p.
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3. otroška likovna kolonija
osnovnih šol
iz občine Sevnica
V sredo, 8. oktobra, so se od 8. do 13. ure na
gradu družili mladi ustvarjalci v sklopu Otroških
razglednic – 3. otroške likovne kolonije osnovnih
šol iz občine Sevnica v organizaciji OŠ Boštanj in
vodje projekta Nene Bedek. V zgodovinskem okolju
gradu so pod mentorstvom likovnih pedagogov
in priznanih sevniških umetnikov ustvarjali na
temo Povabilo na baronov ples. Tokrat so bili
zanje poseben izziv videz gradu, prenovljena
okolica, detajli, notranjščina ali fuzija domišljije
in realnosti. Na pot umetniškega izražanja jih je
popeljal kar baron Moškon, saj jih je počaščen
sprejel in povabil v okrilje svojega domovanja.

»Veter v laseh«
obogatil Teden otroka
Ob Tednu otroka, ki poteka med 6. in 11. oktobrom,
so bile na šolah sevniške občine izvedene številne
prireditve v sklopu projekta »Veter v laseh«. Gre za
pridružitev že 18. vseslovenski športno-družbeni
akciji Športne unije Slovenije, h organizaciji katere
je v sodelovanju s šolami pristopil javni zavod
KŠTM Sevnica s podporo Občine Sevnica. Cilja
akcije je med mladimi širiti ljubezen do športa
in ter predstaviti športno aktivnost kot zdrav in
zabaven način preživljanja prostega časa, hkrati
tudi kot najboljšo protiutež vsem oblikam sodobnih
zasvojenosti.

Pridružili sta se nam tudi učiteljici. Ko smo vsi
razgreti zapustili prostor za bowling, smo se
zbrali na ploščadi pred šolo, kjer smo tekmovali v
spretnostih z žogo. Del dneva smo preživeli tudi v
Mladinskem centru Sevnica. Pogovarjali smo se o
športnih stavah in dobili mnoge koristne nasvete,
da ne bomo posegli po tej odvisnosti. Le zakaj bi
si s športnimi stavami uničili prihodnost, če lahko
živimo življenje, kakršnega si želimo?
Na koncu dneva smo bili vsi navdušeni nad
znanjem, ki smo ga pridobili in možnostjo, da smo
se razgibali.

Gabi Droždan, 9. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Teden otroka na
Osnovni šoli Krmelj
Letošnja tema tedna otroka je bila »Za razigrano
in ustvarjalno otroštvo«. Da bi se čim bolj približali
tej temi, smo na OŠ Krmelj skupaj z učenci skrbno
izbrali različne dejavnosti, ki smo jih izvajali v
preteklem tednu. Vsak dan se je dogajalo nekaj
drugačnega, posebnega.

Mladi umi so hitro našli svoj motiv in se prepustili
navdihu. Nastala so čudovita in izvirna dela,
katerih razstava je potekala v petek, 10. oktobra,
ob 17.30 v Moškonovi galeriji. Sočasno so bila
v atriju gradu razstavljena tudi dela slikarskolikovne kolonije Lutkart. Odprtje je na začetku
popestrila gledališka predstava Rdeča kapica v
izvedbi skupine Čokolada, ki je ni, čemur je sledila
plesna točka in recitacija učencev OŠ Boštanj.
Oblikoval se je torej prijeten dogodek v druženju,
sodelovanju in izmenjavi morda tudi novih idej.
Vsekakor pa je spet »zmagala« lepota umetnosti
ne glede, na katero mislimo. Saj ko združimo in
dovolimo vse oblike, ustvarimo najlepšo simbiozo
človeka in sveta, fantazije in razuma.

Med tednom so se po šolah sevniške občine
odvijali številni, predvsem športno obarvani
dogodki, obogateni s preventivnimi vsebinami
o pasteh raznih oblik odvisnosti, o cestnoprometni varnosti in zdravem načinu življenja,
urnik so dopolnili tudi kulturni dogodki. Zaključek
celotedenske akcije »Veter v laseh« bo jutri, 11.
oktobra, ko bo v Sevnici potekal zaključni festival.
Osrednje prizorišče bo igrišče Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica, športne in družabne aktivnosti
pa se bodo odvijale na različnih lokacijah po mestu.
Ob 8. uri bo pri sevniški šoli prihod vseh sodelujočih,
zvrstili se bodo pozdravni nagovori, zbrane bo
obiskala tudi maskota akcije. Med 9. in 11. uro
bodo potekale športne aktivnosti pri sevniški
športni dvorani in pri športnem domu, v fitnesu na
prostem ob Savi, mladinskem centru in dvorani za
bowling. Sodelujoči bodo športne spretnosti lahko
preizkusili na športnih poligonih in fitnes napravah
na prostem, se vključili v ustvarjalne delavnice in
prisluhnili vzgojno-izobraževalnim vsebinam. Ob
11. uri se bo festival na osrednjem prizorišču, pri
sevniški šoli, zaključil z razglasitvijo rezultatov,
podelitvijo diplom in izvedbo kulturnega programa.

Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

VELIKA ZBIRALNA AKCIJA
ODPADNIH KOZARÈKOV
ZA VLAGANJE

Vir: Občina Sevnica

Veter v laseh
skozi oči učencev
V soboto, 12. oktobra 2014, smo imeli
osnovnošolci dan dejavnosti pod imenom Veter v
laseh. Projekt je potekal v tednu otroka na vseh
osnovnih šolah v občini Sevnica. Cilj akcije je bil
predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven
način preživljanja prostega časa.

Vsi lepo vabljeni na pohod.

Za ta namen bi potrebovali
veèjo kolièino 250 DO 500 ml kozarèkov

v MC SEVNICA
JIH BOMO SPREJEMALI
OD 3.11. DO 7.11.2014,
MED 9.00 IN 19.00
Hvala
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Devetošolci OŠ Sava Kladnika Sevnica smo
obiskali štiri delavnice in vsaka izmed njih je bila
nekaj posebnega.
Najprej smo spoznali gasilce iz naše občine, ki
so nam predstavili svoje delo, vozilo in gasilsko
opremo. Potem smo odšli na Bowling, kjer smo se
družili in se zabavali ter podirali rekorde.

Veter v laseh - Športko z učenci

Tokrat smo teden otroka začeli že s petkovim
obiskom festivala Obrisi prihodnosti v Trbovljah,
kjer smo si ogledali sodobno avdio vizualno
predstavitev, razstavo novodobne tehnologije in
najnovejšega robota ASIMO, ki nas je navdušil s
svojo prisrčnostjo in znanjem. V ponedeljek smo
v gledališču na stopnicah pripravili pozdrav tednu
otroka.
Izvedli smo evakuacijsko vajo, najmlajši so vsak
dan prebirali pravljice za dobro jutro, obiskali
so ekološko kmetijo, potekala so predavanja
za starše. Učenci so bili najbolj navdušeni nad
torkovim športnim dnevom, ko je naša šola
gostila vse učence OŠ Tržišče in OŠ Milana Majcna
Šentjanž. V organizaciji KŠTM Sevnica in športnih
pedagogov so potekale različne igre, kjer so učenci
pokazali spretnost, hitrost, moč in vzdržljivost.
Športno dopoldne se je zaključilo z odbojkarsko
tekmo med učitelji in učenci, v kateri so slednji spet
pokazali, da kraljujejo na igrišču. V četrtek nas je
obiskala ga. Sabina Grošelj in nam v šolske klopi
prinesla ščepec zdravja. Učenci so z navdušenjem
poslušali in pokušali. Tudi zaključek tedna je
bil pester, saj so na šoli potekale preventivnoprometne dejavnosti v okviru projekta Goodyear.
Učenci so sodelovali v različnih aktivnostih in se
ogromno naučili o varnosti v prometu. Petek smo
zaključili bralno, učenci 9. razreda so namreč
prebirali pravljice otrokom vrtca. Navdušeni so
bili tako majhni kot veliki.
Teden je minil v sproščenem duhu. Videli smo
iskrive, igrive in nasmejane oči otrok in prepričani
smo, da je bil naš cilj dosežen, saj smo otrokom
polepšali in popestrili teden, ki je še posebej
namenjen prav njim.

Renata Mlinarič, OŠ Krmelj

Mladina, šolski zvonec
Dejavnosti v tednu otroka

Nato smo imeli ustvarjalne delavnice, na katerih
smo izdelovali lutke, ustvarjali s plastelinom in
naravnimi materiali (jesenski listi, plodovi). Pekli
V ponedeljek, 6. oktobra, je na Osnovni šoli Sava smo tudi kostanj, ki so ga nabrali in prinesli v šolo
Kladnika Sevnica potekal ekodan – eden izmed otroci.
šestih dnevov dejavnosti, ki jih je pripravila šola v Sodelovali smo na prireditvi Z vetrom v laseh in
sklopu tedna otroka.
maskota Športko ter se preizkusili v različnih
športnih igrah in med seboj tudi tekmovali. Na
športnem dnevu smo imeli pohod, po njem pa smo
odtekli kros, skakali v daljino, za konec pa spekli še
kostanj. Za prijetni konec tedna otroka smo si v
Kinu Sevnica ogledali otroški animirani film RIO 2.
V tem tednu nam je bilo na šoli zelo lepo in uživali
smo v vseh dejavnostih, ki smo jih organizirali
otroci in zaposleni na šoli.

Pevska delavnica
na OŠ Blanca
V sredo, 17. septembra, smo na OŠ Blanca gostili
Ljudske pevce Blanca. Naše skupno druženje smo
odprli s pesmijo Sladoled, nato pa smo si izmenjali
pesmi, drug drugega naučili nove in jih nato še
skupaj zapeli. Po končani vaji smo pojedli malico,
se poveselili, pogovorili, nato pa priredili nastop
za starše. Dan smo preživeli prav lepo v družbi
starejših, ki so nam dali veliko nasvetov, pa tudi
mi smo jim dali še kakšno zamisel za naprej. Na
koncu smo se odločili, da to ni bil zadnji dan, ki smo
ga preživeli skupaj.

Urška Volarič, OŠ Ane Gale Sevnica

Zmaga in čestitke župana za
nov uspeh sevniških atletov
Tega dne smo devetošolci izdelovali mapo po svojih
željah in se s psihologinjo Janjo Kranjc pogovarjali
o izbiri poklica oziroma nadaljnjega šolanja.
Mape smo izdelovali prvo in drugo šolsko uro. Na
rdeče, modre ali oranžne mape smo lepili izrezke
iz revij in druge fotografije, ki so naredile mapo
bolj osebno. Namen izdelave je bil narediti čim bolj
privlačno osebno mapo, kamor bomo vlagali liste s
podatki o vpisu na srednjo šolo ali gimnazijo.
Naslednje ure smo preživeli ob naštevanju
dejavnikov, ki bodo vplivali na našo poklicno izbiro.
Presenetilo nas je, koliko različnih stvari bo vplivalo
nanjo. Ugotovili smo, da večina učencev sploh še
ne ve, kam bi se vpisala.
Šolska psihologinja nam je svetovala o vpisu in nam
predstavila srednje šole s triletnim in štiriletnim
programom ter gimnazijo. Spoznali smo tudi
poklice, za katere se lahko odločimo. Nekaterih
sploh nismo poznali, kot je na primer aranžer, a
smo opise nato pogledali na spletu.
Proti koncu smo si ogledali še ekotržnico in na njej
občudovali ekološke pridelke in izdelke s kmetij. Na
poti smo srečali tudi župana in gostjo Violeto Tomič
in z njo so se nekateri učenci tudi fotografirali.
Zadnjo uro smo si izmenjali mnenja o preteklem
dnevu. Večini učencev je bilo najbolj všeč
izdelovanje mape, kar ni presenečenje. Tako je
minil še en zabaven in poučen šolski dan.

Naši atleti kar ne nehajo presenečati. Dekleta
so postala v Brežicah ekipne področne prvakinje
v atletiki, fantje pa so osvojili drugo mesto in se
prav tako uvrstili na sklepno državno tekmovanje
v Slovenj Gradcu.
Pevska delavnica je bila organizirana v sklopu
projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v
lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti, v katerega je v
tem šolskem letu vključena tudi naša šola. Projekt
financira Evropski socialni sklad, poteka pa pod
okriljem Šole za ravnatelje.

Eva Žibert, 9. r., OŠ Blanca

Pikin festival v Velenju
Borbenost, kolegialnost in ekipni duh, ki so ga
pokazali naši atleti in atletinje, nas vse navdušuje
in navdaja s ponosom. Čestitkam se je pridružil
tudi sevniški župan, ki je prav tako ponosen na
naše uspehe.

Učenci četrtega razreda Osnovne šole Sava
Kladnika Sevnica smo v torek, 23. septembra,
obiskali Pikin festival v Velenju.

Ana Trbovc, 9. c
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Teden otroka
na OŠ Ane Gale Sevnica
Učenci in učitelji na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica
smo v tednu od 6. oktobra do 10. oktobra pripravili
različne dejavnosti ob tednu otroka.
Za začetek smo prebrali poslanico, ki jo je posebej
za ta namen zapisala Darja Groznik, predsednica
ZPM Slovenije. V njej je bilo zapisano, da otrokom
želijo čim bolj brezskrbno otroštvo, bogato z Svoje vtise je strnila ena izmed junakinj, Lea
nagajivimi, razigranimi in ustvarjalnimi igrami.
Klenovšek, ki je dosegla drugo mesto v metanju
vorteksa.
Najprej smo se ogrevali. Kmalu smo po zvočnikih
zaslišali, katera disciplina je med prvimi. In prav
moja, metanje vorteksa. Prve tekmovalke so že
metale, ko sem se še vedno ogrevala. Prišla sem
na vrsto. Vzela sem zalet, globoko vdihnila, se
zasmejala in si dejala, da zmorem. Ko je vorteks
poletel po zraku, sem vedela, da bo rezultat dober.
Svoj rekord sem presegla za 4,30 m in dosegla
daljavo 54,30 m. Čudovit met. Še lepše pa je
bilo na razglasitvi rezultatov, saj smo atletinje
Osnovne šole Sava Kladnika dosegle prvo mesto.
Poslušamo poslanico ob tednu otroka
Pa tudi fantje so se čudovito odrezali.
Ogledali smo si lutkovno predstavo Lisička
Lepotička in Goban Modrijan.
Vir: Atleti OŠ Sava Kladnika Sevnica

V Velenju nas je pričakala vodnica Azra. Videli smo
Velenjsko jezero, po katerem so plavali labodi.
Odšli smo na delavnice, na katerih smo morali
izdelati štiri izdelke. Ogledali smo si tudi vilo Čira
Čara, v kateri so bili postelja, skrinja z zakladom,
skrinja s knjigami in plišastimi igračami. Sprejeli
so nas gusarji, saj Pike ni bilo doma. Nato smo
šli v mestno hišo in dokončali svoje izdelke. Lahko
smo pletli silikonske gumice, delali zapestnice iz
blaga, gusarje na kuhalnici in druge izdelke, se
igrali različne igre in si ogledali žive lutke. Potem
smo šli v Pikino mesto, kjer so bili mlekarna,
banka, zdravstveni dom, delavnica čistih zobkov,
zavarovalnica, živalski vrt in trgovina. V njej smo si
lahko kupili spominek.
Z avtobusom smo se polni lepih vtisov vrnili v
Sevnico.

Ana Prosenik, 4. a
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica

november 2014

19

Kultura
Lutkart 2014,
lutkovno-slikarsko dogajanje
na našem gradu
V tednu otroka smo v petek, 10. oktobra, že
drugo leto zapored organizirali lutkovno-slikarsko
srečanje učencev sedmih osnovnih šol Posavja.
Učenci so si najprej ogledali na novo urejeni grajski
park in njegovo okolico. V prostorih GLG Sevnica
je udeležence slikarske kolonije sprejela lutkarica
in jim po ogledu likovnih del
Lutkart 2013
predstavila in animirala različne tipe lutk, nato
smo jim zaigrali Cesarsko jabolko, našo avtorsko
lutkovno predstavo o sevniški voščenki.

Nekatere učence je pritegnil prenovljeni grajski
park, druge pa atrij s svojim skrivnostnim
vodnjakom. Lutke so dale rokam mladih umetnikov
krila in vse dopoldne so nastajala res dobra likovna
dela, ki so »dišala« po jabolkih, gradu, vitezih,
grofičnah, grajskih zgodbah in jeseni v vseh njenih
prekrasnih barvah.
Zvečer smo sklenili kulturno grajsko dogajanje
z gledališko predstavo, komedijo Rdeča kapica,
s katero nas je nasmejala gledališka skupina
Čokolada, ki je ni … iz Celja.

Sledilo je skupno odprtje kar dveh slikarskih
razstav, ki so jih ustvarili udeleženci likovne
kolonije Otroške razglednice v organizaciji OŠ
Boštanj in lutkovno-slikarske kolonije Lutkart
2014 v organizaciji GLG Sevnica.
Kulturni program so izvedle učenke OŠ Boštanj
s plesno koreografijo in dvorne dame društva
Sevniški graščaki ter nas s srednjeveškim plesom
popeljale v grajsko preteklost.
Udeleženci so bili zelo zadovoljni s potekom
celodnevne lutkovno-slikarske prireditve in so
obljubili, da se prihodnje leto spet vidimo še v
večjem številu.
Ustvarjena likovna dela na 2. lutkovno-slikarski
koloniji Lutkart 2014 bodo kot potujoča slikarska
razstava v sklopu vseslovenskega likovnega
projekta GLG Sanjam o grajski lutki gostovala
po vseh šolah udeleženkah, pa tudi drugod
po Sloveniji, saj širijo obzorje otroški fantaziji,
lutkarstvu in lutkovnem gledališču med našimi
otroki in mladino.
Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, ki so pomagali
in podprli našo prireditev za otroke: KŠTM
Sevnica in Občina Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Sava
Kladnika Sevnica, podjetju Radeče Papir, Tespack
Duropacku Brestanica, KZ Sevnica, Pekarni
Kruhek, Kiwi shopu in drugim sodelavcem.
Razstavo si lahko ogledate na sevniškem gradu
v prostorih Grajskega lutkovnega gledališča
Sevnica.

GLG Sevnica,
www.glg-sevnica.com
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Arheološki park
Ajdovski gradec
s široko odprtimi vrati

Privlačen svet mozaikov
in zdravilen zvok glasbe

V oknu Radogost in v stari galeriji na sevniškem
gradu si je bilo mogoče oktobra ogledati mozaike
V nedeljo, 12. oktobra, smo v sončnem mlade umetnice Maje Pohar iz idilične alpske vasi
jesenskem vremenu v organizaciji KŠTM Sevnica Strmec, ki leži ob vznožju vrhov Julijskih Alp v bližini
v sodelovanju s skupino Stik, društvom Vespesjan morda bolj znanega kraja Log pod Mangartom.
in društvom Sevniški graščaki izvedli dan odprtih
vrat Ajdovskega gradca.

Prireditev, ki smo jo poimenovali Po stopinjah
Ajdov, smo začeli z obiskom Muce Copatarice,
kamor je zvedave in radovedne otroke popeljal
gozdni mož. Znana mačja prebivalka je prijazno
sprejela otroke in jim razkazala svojo hiško, polno
copatk, in delavnico, kjer popravlja copatke ob
krušni peči.

Po krajšem vzponu po urejeni dostopni poti na vrh
hriba smo si ogledali rimsko tržnico z lončenino,
predmeti za osebno nego, rimskim kruhom, vinom
… Na vrhu so nas pričakali pravi rimski vojščaki,
otroci pa so na ustvarjalnih delavnicah lahko
izdelali čelado, ščit ali nakit, najpogumnejši so
se polno opremljeni udeležili tudi urjenja rimskih
vojakov. Mnogi so se udeležili vodenih ogledov
z arheologom. Ves čas so potekale doživljajske
delavnice na različnih mestih arheološkega
parka, od rimskih iger pod krošnjami, do tkanja,
mletja moke in peke kruha v rimskodobni krušni
peči ter obrtniška delavnica, na kateri smo lahko
obdelovali kamen in les.

Zanimanje za umetnost je Majo Pohar najprej
popeljalo v študij umetnostne zgodovine in nato
na šolanje na priznano šolo mozaika v Italiji, ki so
jo ustanovili leta 1922 in je ena glavnih ustanov
za usposabljanje strokovnjakov za ustvarjanje
mozaične umetnosti. Pred štirimi leti, ko je
končala šolanje in postala mojstrica mozaika, se
je odločila še za nadaljnjo enoletno specializacijo
za nadarjene študente.

Na vprašanje, zakaj jo ustvarjanje mozaika tako
zelo privlači, odgovarja: »Razlogov je več, vse
skupaj pa je slavospev domišljiji in veliko čudenje
nad vsem majhnim. Vsak izdelek, ki ga oblikujem
lastnoročno, je ljubljen in edinstven. Zdaj
ustvarjam na domu. Izdelujem mozaike po lastni
zamisli ali po željah in skicah drugih.«
Predstavitev njenih del z orisom njene življenjske
poti je potekala v sredinem poznem popoldnevu
na sevniškem gradu, ko je bila gostja sevniškega
umetnika Rudija Stoparja.
Uvodni kulturni program v grajski kapeli sta izvedla
pred odprtjem razstave Karolina Vegelj Stopar
in Roman Stopar, ki skupaj raziskujeta zdravilne
moči svetega zvoka starodavnih instrumentov in
jih spajata v harmonično celoto.

Vir: Smilja Radi/posavje.info

KulTurnA dvorAnA SevnIcA

TAK SI (Goran Vojnović)
Kreker in SiTi Teater BTC
Namen prireditve je bil dosežen, in sicer
obiskovalcem na zanimiv, privlačen, a hkrati
strokoven način predstaviti in približati življenje
antičnih
prebivalcev
Ajdovskega
gradca.
Prireditev je potekala v sklopu projekta Rojstvo
Evrope - Ponovno prebujena arheološka najdišča
– sodobna interpretacija dediščine kot temelj
kulturnega turizma, ki ga delno financira Evropska
unija (Instrument za predpristopno pomoč).
Več o Ajdovskem gradcu si lahko ogledate na
spletni strani www.ajdovski-gradec.com.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

torek, 4.11.2014, ob 19.30
režija: Aleksandar Popovski
igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš

za AbonmA
in Izven

Kultura
Kapelčani s filmom
na Razborju
Dokumentarni film Tak ti je tu blu smo si v nedeljo,
12. oktobra, ogledali tudi v Domu krajanov Razbor.

13. srečanje oktetov
Dolenjske, Bele krajine in
Posavja
V soboto, 18. oktobra, je v boštanjski cerkvi
potekalo 13. srečanje oktetov Dolenjske, Bele
krajine in Posavja. Gostitelj srečanja je bil Oktet
Jurij Dalmatin, ki je medse povabil sedem oktetov.
Za posladek so fantje povabili tudi posebne
gostje, Ženski pevski zbor Kr'snice. Na tokratnem
srečanju so sodelovali oktet Lipa, Grajski oktet,
Šentjernejski oktet, Oktet Gallus, Grosupeljski

Arteko šentjanž 2014,
Šentjanška tržnica in
nepozabna nedelja v
Šentjanžu
Zadnja nedelja deževnega septembra je bila v
Šentjanžu še kako sončna. Turistično društvo
Šentjanž je na trg v Šentjanžu privabilo predvsem
domače gospodinje, pridelovalce hrane in
rokodelce, ki so na ogled in v prodajo postavili
svoje izdelke. Med ponudniki so bili tudi nekatera
domača društva in učenci OŠ Milana Majcna
Šentjanž. Bilo je kaj videti in kupiti. Obisk je bil
dober in zadovoljstvo organizatorjev in prodajalcev
popolno.

Dvorano smo tako prvič spremenili v »kino«, ki je
v programu zajemal še Kapelske pube in vokalno
skupino Iris ter ansambel Obsotelske dečke.

oktet, Metliški oktet Vitis in Oktet Valvasor.
Vse zbrane je ob tej priložnosti pozdravil tudi
sevniški župan Srečko Ocvirk, tudi častni
pokrovitelj srečanja.

Andrej Lisec

Po ogledu je bila energija »ta prava«, zato se je
ob zvokih domačih viž zavrtelo kar nekaj parov
in prostor spremenilo v manjše plesišče. Ob
dobrotah, ki so jih spekli Kapelčani, smo rekli še
kakšno besedo in jim nato zaželeli srečno pot v
Srbijo, kjer jih s filmom čaka tridnevno gostovanje.

Jasna Pinoza, KŠTD Blaž Jurko

Oktet Jurij Dalmatin
iz Boštanja osvojil prvo mesto
na tekmovanju
Bratislava Cantat v Bratislavi
Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja, ki letos praznuje
50 let delovanja, se je od 2. do 5. oktobra udeležil
tekmovanja Bratislava Cantat II na Slovaškem.

Fantje so osvojili zlato priznanje in prvo mesto med
vsemi kategorijami (27/30 točk). Poleg tega so
dobili še posebno nagrado za zbor z najbolj izdelano
vokalno tehniko. Izvedli so tudi tri koncerte na treh
različnih lokacijah v središču Bratislave ter poželi
tudi stoječe ovacije. Oktet vodi mladi zborovodja,
skladatelj in pianist Tine Bec.

Andrej Lisec

www.grad-sevnica.com

ArtEko Šentjanž 2013–2014
razstava na sevniškem gradu
Dne 16. oktobra se je dogajanje ArtEko preselilo
v Mosconovo galerijo na našem gradu. Turistično
društvo Šentjanž je v soorganizaciji z Zavodom
Qra iz Sevnice in Turistično zvezo občine
Sevnica pripravilo pregledno razstavo ArtEko
2013–2014, na kateri so razstavljena dela, ki
so nastala na lanski in letošnji slikarski koloniji
ArtEko Šentjanž. Dela so poleg Jožeta Šubica iz
Maribora, Vladimirja Lebna in Ljubljane, Mojce
Marije Vilar iz Domžal, Ane Žerjal iz Nove Gorice,
Vesne Davidovič in Tonija Vučajnka iz Dobove,
Matica Svažiča iz Sevnice ter umetniške vodje
in soorganizatorice Jerce Šantej iz Sevnice, ki
so se ArtEka Šentjanž udeležili letos, na ogled
postavili še Adriano Gon iz Italije, Zaneto Paulin in
Maja Briski iz Hrvaške ter naša sokrajanka Elena
Sigmund, ki so sodelovali na lanskem ArtEku pri
Bregarjevih v Kamenškem.

Program ob odprtju je potekal v atriju sevniškega
gradu, popestrili pa so ga domači glasbeniki
skupine Kuk se sliš in Jure Svažič s svetlobnimi
učinki. Navzoče je nagovoril župan Srečko Ocvirk,
tudi tokrat pa ni manjkal niti Anton Komat, ki se
med nami, kot pravi sam, vedno nadvse dobro
počuti. Strokovno mnenje o projektu je podala
kustosinja Maja Briski iz Hrvaške.
Razstavo si lahko ogledate vse do vključno 7.
novembra. Najlepše vabljeni!

Petra Majcen
Foto: Rok Petančič

V obogatitev dogodka so ob 12. uri odprli razstavo
ArtEko Šentjanž 2014 na Repovževi štali.
Letošnjo likovno manifestacijo, ki se je dogajala
od 25. do 29. junija 2014 na domačiji Felicijan v
Peklu, so organizirali Turistično društvo Šentjanž,
Zavod Qra iz Sevnice in Turistična zveza občine
Sevnica. Med nami so ustvarjali Jože Šubic iz
Maribora, Vladimir Leben in Ljubljane, Mojca
Marija Vilar iz Domžal, Ana Žerjal iz Nove Gorice,
Vesna Davidovič in Toni Vučajnk iz Dobove, Matic
Svažič iz Sevnice in kot umetniška vodja ter
soorganizatorka z Zavodom Qra Jerca Šantej iz
Sevnice. Rdeča nit tudi letošnjega ArtEka je bila,
kot se za »ekoart« spodobi, ustvarjalna reciklaža.
Ves čas se je v družbi umetnikov mudil tudi
publicist in okoljevarstvenik Anton Komat in je tudi
ob tej priložnosti zbranim namenil nekaj besed.
Edinstveni dogodek sta z glasbenim vložkom
popestrila glasbenika Zoran Košir in Matija
Vidmar.

Razstava na prostem, ki smo si jo lahko ogledali
tudi iz avtomobila, je navdušila obiskovalce,
unikatno poslikani zeleni dežniki pa so dogodek
še dodatno obarvali in dopolnili barvno paleto
dogajanja. To nedeljo je sonce res močno žarelo.
Vsi pozitivni odzivi in stiski rok pa so nam dali novo
energijo za delo in tako že ob tej priložnosti najlepše
vabimo v Mosconovo galerijo na sevniškem gradu,
kjer bodo na ogled postavljena združena dela
dosedanjih dogodkov ArtEko Šentjanž.

Petra Majcen

Foto: Marjetka Erman
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Šport in rekreacija
Kolesarska ekipa KD Sevnica
uspešno sklenila
drugo tekmovalno sezono

Kovačičeva in Kolmanova
uspešni na svetovnem
prvenstvu

Za mladimi kolesarji KD Sevnica - Tanin Sevnica
je pod streho že druga tekmovalna sezona.
Začeli smo skromno, z veliko željo predstaviti in
umestiti tekmovalno cestno kolesarstvo v naše
okolje. Ekipo setavlja pet tekmovalcev in trener.
Pod vodstvom trenerja Boruta Pirša sta nas v
kategoriji U-13 na 20 dirkah KZS zastopala Gaber

Mojca Kolman in Anuša Kovačič, članici SD Marok
Sevnica, sta se udeležili svetovnega strelskega
prvenstva, ki je bilo v španski Granadi v času od 6.
do 19. 9. 2014.

Dne 12. oktobra je v Kostanjevici potekal že 29.
tek, udeležilo pa se ga je kar 190 tekmovalcev. V
otroških kategorijah 500 m (6-7 let) je zmagala
Slapšak Ajda, drugo mesto je pripadlo sestri
Živi Slapšak, Lidija Kermc je bila sedma, Laura
Jazbec pa deseta. Pri dečkih je zmagal Timotej
Krašovec, Jazbec Enej je pritekel v cilj peti, Luka
Jazbec šesti, Nikola Grubešič pa je osvojil sedmo
mesto. Zmagovalec pri dečkih 8-9 let je postal
Tomi Bajec. Na 9 km dolgi progi se je podalo 128
tekmovalcev. Drugi najhitrejši absolutno je v cilj
pritekel Robert Lendaro, v kategoriji je prepričljivo
zmagal. Dušan Kraševec je bil absolutno deseti, v
kategoriji je osvojil drugo mesto. Mateja Zoran je
bila druga v kategoriji.

Vanja Lendaro

Ekipa Slovenske reprezentance iz Granade
(levo Mojca Kolman)

Strelki sta dosegli odlične uvrstitve v konkurenci
najboljših strelk in strelcev na svetu. Anuša je z
uvrstitvijo na 20. mesto od 68 nastopajočih
mladink potrdila status mednarodnega športnika,
pridobljenega na Evropskem prvenstvu v Moskvi,
Vandur in Drejc Bedek. Kljub številčno okrnjeni Mojca pa je z uvrstitvijo na 9. mesto ekipno, med
ekipi smo v tej kategoriji osvojili skupno drugo članicami, prispevala odlični uvrstitev Slovenske
mesto v Pokalu Slovenije. Gaber se je na skoraj strelske reprezentance na svetovnem prvenstvu.
vseh dirkah uvrstil na stopničke, postal državni
Mirko Ognjenovič
prvak na velodromu, državni podprvak v vožnji
na čas ter cestni vožnji, na predzadnji dirki pa
si je podredil vse tekmece. Drejc Bedek na vseh
dirkah ni zaostajal veliko, osvojil pa je mesta med
petim in desetim. Omeniti je treba tudi Gabrovo
uvrstitev v reprezentanco Slovenije in nastop na Na Smledniku pri Medvodah je potekalo državno
otroškem touru v Berlinu, kjer so fantje v ekipni prvenstvo Slovenije za osnovne in srednje šole.
vožnji na čas osvojili drugo mesto. Trije tekmovalci Karin Gošek je postala državna prvakinja na 1600
nastopajo v močni konkurenci U-17. To so Aljaž m dolgi progi pri starejših deklicah. Pri deklicah si
Prah, Anže Podlesnik in Žan Bregar. Fantje so je Lea Haler z borbenim tekom pritekla bronasto
kljub manjkajočim letom treninga dobro dirkali in medaljo. Nina Lisec je zelo pozitivno presenetila
ujeli tekmece.
s četrtim mestom. Tudi Mitja Kurnik in Jerneja
Za zanimivost še nekaj številk: opravili smo 450 ur Prah sta osvojila četrti mesti. Klara Zakšek in Maj
treninga, prevozili do 7000 in 1200 kilometrov, Popelar sta bila peta, Tara Vovk si je pritekla šesto
imeli 21 dirk, enkrat zmagali, bili 10-krat drugi, mesto. Absolutno je pri dekletih zmagala OŠ Sava
9-krat tretji, 21-krat med deseterico. V novo Kladnik Sevnica.
sezono z začetkom treningov novembra vabimo
dečke, stare od 10 do 12 let.

OŠ planinski izlet
na Celjsko kočo
Mladinski odsek PD Lisca Sevnica je na prelepo
jesensko soboto, 18. oktobra, organiziral planinski
izlet vseh osnovnih šol v občini Sevnica do Celjske
koče.

Atletika

Robert Kosaber

Druga zaporedna zmaga
Strelci strelskega društva Marok Sevnica v sestavi
Mojca Kolman, Blaž Kunšek in Klemen Juvan, so
že drugič zmagali na memorialu Vinka Lavrinca.
Memorial je eno izmed močnejših tekmovanj, ki se
organizirajo pred začetkom tekmovalne sezone.
Zmagovalec med posamezniki je bil Klemen Juvan. V Velenju je potekal že 48. Kros občinskih
Ekipa SD Marok, ki tekmuje s puško velikega reprezentanc. Tega tekmovanja se je zelo uspešno
udeležilo tudi šest tekačev iz občine Sevnice.
Najbolj se je odrezala Lea Haler, saj je med letniki
2003 in mlajše suvereno zmagala, njena kolegica
Nina Lisec se je pritekla sedmo mesto, ekipno sta
osvojili drugo mesto. Odlično je tekel tudi Mitja
Kurnik, ki si je pritekel srebrno medaljo med letniki
2001, dodatni uspeh v tej kategoriji je prispeval
Anže Trebše s četrtim mestom. Ekipno sta
suvereno zmagala. Pri letniku 2000 je bila Jerneja
Prah četrta in Tara Vovk dvanajsta, ekipno sta
Ekipa SD Marok po podelitvi priznanj
osvojili četrto mesto.
(z leve M. Kolman, F. Umek, poveljnik 1. BR SV
brigadir M. Škrbinec (vodja tekmovanja) in D. Petrin)
kalibra, v sestavi Matej Kolman, Franc Umek
in Danilo Petrin, je osvojila tretje mesto na
vojaškem državnem prvenstvu v Kranju. Najboljši
posameznik je bil Matej Kolman, ki je osvojil drugo
mesto.

Mirko Ognjenovič
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Foto: Janko Sotošek

Izleta se je udeležilo kar 54 otrok in 20 odraslih,
vodila pa sta ga planinska vodnika Janko Sotošek
in Boštjan Pečnik - Pečo s pomočjo mentorjev iz
osnovnih šol. Iz Sevnice smo se z vlakom odpeljali
proti Celju, od koder smo v dolgi koloni odšli proti
Celjski koči mimo vasi Zagrad. Hodili smo po
urejeni planinski poti mimo zaselkov skozi gozd,
vmes smo se tudi okrepčali s čisto izvirsko vodo.
Pred prihodom na Celjsko kočo smo se ustavili
še v t. i. Pečovnikovi koči pod Grmado (718 m)
ter pomalicali in se okrepčali, skupinica starejših
otrok pa je v spremstvu vodnika odšla tudi na vrh
Grmade, drugi pa smo odšli na Celjsko kočo. Lep
jesenski dan je bil kot naročen za igre v naravi, po
igranju na otroških igralih ob koči smo izvedli nekaj
družabnih iger na prijetnem travniku, sicer izteku
smučišča v zimski sezoni.

Foto: Tilen Cestnik

Energije je ostalo še dovolj za povratek v dolino
in z vlakom nazaj v Sevnico, kamor smo se polni
pozitivnih vtisov vrnili v poznih popoldanskih urah.
Vabimo vse osnovnošolce, da se nam pridružite
na planinskih izletih, več informacij dobite pri
mentorjih na osnovnih šolah in na spletni strani
www.pd-lisca.si. Dobrodošli!

Vir: PD Lisca Sevnica

Šport in rekreacija
KMN Sevnica pokal:
Sevnica preluknjala
koprsko barko

Če ne bo snega oziroma zimskih vremenskih
razmer, se bo jesenski del tekmovanja končal 22.
novembra. Spomladi 2015 bo drugi del ligaškega
tekmovanja, na koncu pa piknik za vse ekipe, na
katerem bosta v ospredju druženje in podelitev
priznanj najboljšim.
V osmini finala pokala Terme Olimia so Sevničani Vse druge informacije in še več poiščite na spletni
premagali črno-bele z Obale in se uvrstili v naslednji strani Športne zveze Sevnica (www.sportnazveza-sevnica.si) ali na socialnem omrežju
krog tekmovanja.
KMN SEVNICA : KMN BLACK & WHITE 17:0 (1:0) Facebook.
Vabljeni, da si ogledate sevniške ''haklerje''
vsako soboto in vsako drugo nedeljo oktobra in
novembra.

Vir: Športna zveza Sevnica

Sevniške mažoretke –
novo šolsko leto
in novi projekti
Prvi polčas ni postregel z lepo igro. Gosti so
z disciplinirano igro v obrambi in protinapadi
poskušali premagati domačega vratarja Seničarja,
ki je dobil prednost pred prvim vratarjem Sevnice
Govekarjem. Domača vrsta se je spet odločila, da
bo najprej zadevala okvir vrat. Sodniki so razdelili
nekaj kartonov, nato pa je Krnc s samostojnim
preigravanjem s strelom z levo poslal žogo pod
prečko. Gosti so imeli v zadnji sekundah prvega
polčasa na voljo strel iz 10 metrov, vendar je
bil kapetan gostov premalo natančen in žoga je
zletela mimo vrat.
Gosti so v drugem polčasu čisto popustili,
zmanjkalo jim je moči. To so izkoristili domači
fantje in dali kar 16 golov. Vse zadetke in izjave si
oglejte na spletni strani www.kmn-sevnica.si.
Z zmago so se uvrstili v četrtino pokala Terme
Olimia. Naslednjega nasprotnika bo določil žreb, ki
bo konec tega meseca.
Na pohodu sta bili še selekciji U19 in U15, ki sta
doživeli poraz.

Sevniške mažoretke z osvojenim 4. mestom na
evropskem prvenstvu mažoretk, ki je potekalo
od 12. do 15. septembra v Targovištu v Romuniji,
z vso energijo in vztrajnostjo nadaljujejo svoje
delo. V jesenskih mesecih še vedno aktivno širijo
svoje članstvo med deklicami, vse od četrtega
leta starosti. Vsekakor se jim lahko še vedno
pridružite in postanete del belo-modrega mozaika,
kjer se dekleta učijo novih mažoretnih in plesnih
spretnosti, krepijo pa si tudi svojo samozavest,
potujejo, se družijo in tudi tekmujejo na državnih in
evropskih prvenstvih. Odmeven je bil tudi nastop
mažoretk starejše skupine pred nastopom
ansambla Modrijani v Boštanju, ki se ga je udeležilo
izredno veliko ljudi. Najmlajše mažoretke pa so 10.
oktobra popestrile dogajanje v sevniškem vrtcu,
kjer so poleg nastopa svoje vrstnike in udeležence
prireditve učile mažoretnih spretnosti.

Vir: Kolektiv KMN Sevnica

ICI marketing Blanca
na vrhu sevniške lige v
malem nogometu
Mali nogomet oziroma futsal v Sevnici ne popušča.
Vsako kolo smo deležni lepih potez in lokalnih
derbijev, ki pa se na koncu vedno konča s stiskom Oktobra so se aktivno pripravljale na svoj
roke in fair play-a ter aplavzom opazovalcev pred tradicionalni koncert, ki bo 15. novembra ob
Športnim domom Sevnica.
18.00 v Športnem domu Sevnica. Koncert bo imel
letos nove tematike in barve, popestrili pa ga bodo
tudi gosti: Natalija Verboten, Godba Sevnica,
Klapa Parangal, prireditev nadobudnih sevniških
mažoretk pa bo povezovala mlada in energična
Sabina Kličič.

Na polovici prvega dela ligaškega tekmovanja,
odigranih je 9 kol, vrh lestvice zaseda ekipa ICI
marketing Blanca, ki je še brez poraza in ima 7
točk naskoka nad drugo uvrščeno ekipo ŠKD
Jablanica. Penalty Krmelj je na tretjem mestu z
zbranimi 20 točkami.
Na seznamu strelcev je v ospredju Domen Žigante
(M. I. L. F.), ki je po devetih krogih dosegel 20 Vsekakor vljudno povabljeni na koncert sevniških
zadetkov. Sledita mu legionarja KMN Sevnica mažoretk!
Domen Krnc (ICI marketing Blanca) s 16 in Gregor
Pešec (ŠKD Jablanica) s 14 zadetki.
Simona Koritnik

Skupina za fitnes, v kateri
hujšamo ali ohranjamo težo in
nabiramo kondicijo
V teh dneh je Fitnes studio Sevnica že res lepo
obiskan, da včasih kar poka po šivih. Zato vas,
ki želite malo bolj umirjeno vzdušje, brez gneče,
vabim, da se nam pridružite v posebni skupini,
ki vadi trikrat na teden pod stalnim nadzorom,
z omejenim številom predvsem udeleženk. V
omenjeno skupino vabim tiste, ki bi z redno
vadbo radi izgubili odvečno maščobo, in tiste,
ki želite ohraniti ali
izboljšati svojo telesno
kondicijo, gibljivost in moč, vse, ki se želite izogniti
osteoporozi, da se nam pridružite.

Enostavno in učinkovito!
Za vsakega posameznika bo
pri individualni vadbi izdelan program,
prilagojen njihovim sposobnostim.

HUJŠAJMO SKUPAJ
Pri vadbi boste nosili Polar trakove, ki bodo
zraven varne vadbe spremljali delo
vašega vašega srca (srčni utrip).
Vadili bomo 3 x tedensko (rezerviran termin
samo za nas) po 2 uri in se držali jedilnika,
pili veliko tekočine, spremljali napredek
(izguba kilogramov in centimetrov),
se družili, drug drugega spodbujali,
kurili kalorije in se imeli lepo.
Število vadečih v skupini je omejeno
zaradi določenega števila kardio naprav in trenažerjev.

Prijave: Estera, 041/548-011

Fitnes studio Sevnica

Prav vsakdo, ki je uspešno in dolgoročno izgubil
maščobo, je v svoj življenjski stil uvedel neko
obliko telesne dejavnosti. Tudi če je ni bilo veliko,
je povečana telesna aktivnost povzročila večjo
porabo kalorij in s tem pospešila izgubo maščobe.
Vadba z utežmi v kombinaciji s kardiovadbo je
najbolj učinkovita za oblikovanje telesa.
Ne morete pričakovati, da boste postavljene cilje
dosegli, če ne začnete. Začetek je polovica izziva.
Ne bojte se neuspeha. Nehajte čakati in pojdite v
akcijo.
V fitnesu dejansko lahko vsak sebi priredi vadbo
in intenzivnost glede na leta in počutje, ki tudi ni
vsakič enako.
Vsakega novega obiskovalca individualno poučimo
o vadbi, pravilni izvedbi, poteku, učinkih, zato se
brez pomislekov odločite in naredite prvi korak,
pridite in pokličite.
Vse informacije na: 041 548 011.
Lep športni pozdrav in na snidenje!

Estera Savić Bizjak

www.fitnes-sevnica.si
november 2014

23

Utrip življenja
Bodi odgovoren, vozi trezen!
V devetih mesecih leta 2014 so policisti na
območju Policijske postaje Sevnica po začasnih
podatkih obravnavali skupno 80 (76) prometnih
nesreč ali 5,3 % prometnih nesreč več kot v
istem obdobju leta 2013. V teh nesrečah je
ena udeleženka umrla, 7 (7) udeležencev je
bilo hudo in 32 (17) udeležencev lahko telesno
poškodovanih. Med primarnimi vzroki prometnih
nesreč sta v ospredju glede na število in tudi težo
posledic prometnih nesreč neprimerna oziroma
neprilagojena hitrost vožnje ter stran in smer
vožnje.
Kot sekundarni vzrok prometnih nesreč je pri
povzročiteljih velikokrat prisoten tudi alkohol,
saj je bilo pod vplivom alkohola kar 12,3 % vseh
povzročiteljev v primerjavi z istim obdobjem leta
2014, ko je bilo pod vplivom alkohola 10,7% vseh
povzročiteljev.

Pomoč na poti
iz življenja v nasilju
»Leta sem trpela poniževanje, vpitje in udarce s
strani moža. Ko sem nekega dne prišla v službo
z modricami, mi je sodelavka dala listek s številko
SOS telefona. Takrat si nisem mislila, da bom kdaj
res poklicala to številko. Čez nekaj mesecev, ko mi
je bilo res hudo, sem zbrala pogum in poklicala.
Bila sem zmedena, prestrašena in nisem vedela
kaj storiti. Oglasila se je prijazna svetovalka, ki
me je poskušala pomiriti, in takrat sem prvič
neki neznani osebi povedala o svojem trpljenju.
Svetovalka me je poslušala in ni me obsojala. Od
takrat sem poklicala na SOS telefon večkrat ko
sem bila v stiski. S pomočjo teh pogovorov sem
spoznala, da je moč v meni. Danes ne živim več v
nasilju.«

Vožnja pod vplivom alkohola pomeni nevarnost za
vse udeležence v prometu, ne le tistega, ki vozi pod
vplivom alkohola. Ker sta november in december
zaradi nesreč, povezanih z alkoholom, med najbolj
kritičnimi obdobji v letu, vse voznike opozarjamo,
naj vozijo le trezni oziroma, če so uživali alkohol,
naj vozi kdo, ki alkoholnih pijač ni užival, ali pa naj
uporabijo javna prevozna sredstva.
Z namenom nadaljnjega zmanjševanja prisotnosti
alkohola v cestnem prometu oziroma vožnje
pod vplivom alkohola bodo policisti na območju
Policijske postaje Sevnica v sodelovanju s policisti
Postaje prometne policije Novo mesto v sklopu
preventivne akcije 0,0 šofer, ki jo koordinira
ministrstvo za zdravje, od 7. do 11. novembra ter
od 1. do 20. decembra, izvajali aktivnosti, katerih
namen bo ugotavljanje psihofizičnega stanja
voznikov.

Daniel Žniderič,
komandir policijske postaje

Zdravnik zdravi,
narava ozdravi
Takšen je naslov že druge knjige velikega
poznavalca zdravilnih rastlin Jožeta Majesa,
ki mu je zadnji petek septembra z zanimanjem
prisluhnilo številno občinstvo v sevniški kulturni
dvorani.

Na predavanju, ki sta ga organizirala humanitarna
organizacija Ozara Sevnica in KŠTM Sevnica, je
predstavil tudi svojo drugo knjigo Zdravnik zdravi,
narava ozdravi 2. V njej je združil svoje praktično
znanje, podkrepljeno s povratnimi informacijami
ljudi, ki so mu poročali o učinkih rastlin, ki rastejo
pri nas. Zato so številni občani Jožetu Majesu
izrazili željo, da bi skupaj z njim na našem območju
spoznavali tiste zdravilne rastline, ki jih še ne
poznajo, kar naj bi se zgodilo prihodnje leto.

Zdravko Stopar,
prostovoljec pri Ozari Sevnica
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Recepti
Orehova pita

Sestavine:
35 dag ostre moke,
ščepec soli,
15 dag masla,
13 dag masti,
3 žlice kisle smetane.
Priprava:
Iz vseh sestavin zgnetemo testo, ki naj počiva
30 minut na hladnem, nato ga razvaljamo
v dve enaki plošči velikosti pekača. V dobro
namazan pekač položimo eno ploščo, jo dobro
prepikamo, namažemo z nadevom in pokrijemo
z drugo ploščo testa.
Premažemo s stepenim jajcem in prepikamo.
Pečemo pri zmerni temperaturi.
Še toplo premažemo s smetano in razrežemo.
Nadev:
25 dag mladega sira ali suhe skute,
2 dag masla,
2 jajci,
2 žlici kisle smetane,
10 dag sladkorja,
25 dag orehov.
Priprava nadeva: mladi sir naribamo, če imamo
skuto, jo z vilicami zdrobimo, dodamo jajci,
maslo, sladkor in zmete orehe.

Nasilje izvira iz družbeno kulturnih vzorcev, ki se
prenašajo iz generacije v generacijo, in prevzemajo
v procesu socializacije. Tako kot po vsem svetu,
je tudi v Sloveniji nasilje v družini resen družbeni
problem, ki ni destruktiven samo za posamezno
žrtev nasilja in družino, v kateri se dogaja, temveč
tudi za družbo kot celoto.
Namen Društva SOS telefon za ženske in otroke –
žrtve nasilja je nuditi osebam, predvsem ženskam
in otrokom, ki doživljajo nasilje, zaščito in podporo
pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja.
Najpogostejše žrtve nasilja v družini so ženske
in otroci, v več kot 90 odstotkih so povzročitelji
moški. Pogoste žrtve nasilja v družini so tudi
starejši, osebe z motnjami v duševnem zdravju in
osebe z invalidnostjo. Nasilje v družini je proces,
ki se odvija kot sistematična, kontinuirana
zloraba psihične, čustvene, fizične, ekonomske
ali družbene (pre)moči nad drugimi članicami in
člani družine. Vzpostavlja se preko ustrahovanja
in manipuliranja, s ciljem nadzora in podreditve.
Praviloma se stopnjuje, je vedno bolj pogosto,
intenzivno in privzema vedno hujše oblike. Dlje kot
traja, resnejše in trajnejše so njegove posledice.
Poleg občutkov krivde in sramu ter porušene
samopodobe, je za žrtve nasilja v družini značilno
tudi zanikanje nasilja in socialna izolacija. Praviloma
potrebujejo veliko časa preden povedo kaj se
jim dogaja in poiščejo pomoč. Bojijo se napačnih
reakcij bližnjih in okolice - da jih ne bi obsojali in
stigmatizirali. Bojijo se tudi maščevanja s strani
povzročitelja. Čustvena navezanost otrok do
nasilnih staršev in staršev do nasilnih otrok ostaja
kljub nasilju. Pogosto to velja tudi za partnerski
odnos. Da bi žrtev poiskala pomoč, mora biti
najprej ozaveščena o problematiki nasilja, da
nasilje sploh prepozna in da ve, da ga je treba
ustaviti. Žrtev mora biti tudi ustrezno informirana
o zakonodaji s področja preprečevanja nasilja v
družini, o svojih pravicah ter o obstoječih oblikah
pomoči.
In še sporočilo vsem, ki v tem trenutku živite v
nasilju: prekinite krog nasilja in si poiščite pomoč
– skupaj z vami bomo poiskali možne rešitve.
Pokličite Društvo SOS telefon na brezplačni
telefon za pomoč žrtvam nasilja: 0801155, slišali
vas bomo.

Vir: Dalida Horvat, Društvo SOS telefon

Biskvitne rezine
Sestavine:
4 jajca,
za težo jajc sladkorja v prahu in
prav toliko moke,
naribano limono,
10 dag sesekljanih orehov.
Priprava:
jajca in sladkor stepamo, da dobimo čvrsto
gosto zmes, dodamo moko, limonino lupino
in premešamo. Zmes stresemo v pomaščen
pekač, povrhu pa posujemo nasekljane orehe.
Pečemo pri 200 stopinjah, še toplo razrežemo
na podolgovate rezine.

Vinski šodo
Sestavine:
4 dcl belega vina,
20 dag sladkorja,
5 rumenjakov,
1 jajce,
vanilin sladkor,
cimet
Priprava:
Vino, sladkor, rumenjake, jajce in vanilin sladkor
damo v kotliček in stepamo nad soparo, da se
zgosti, zavreti ne sme. Šodo ponudimo topel.
Pred serviranjem ga posujemo s cimetom.
Šodo lahko pripravimo tudi z mlekom ali
pomarančnim sokom.

Recepte je pripravila Cveta Jazbec.

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

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

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

barve, ki ščitijo vaš dom

Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

www.chemcolor.si

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

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

Mojca Zaplatar s.p.

Sevniški HTC
1. nadstropje (nad pošto).
V mesecu novembru vam nudimo
10% popust na wellness masažo.
Pri nas lahko kupite tudi darilne bone.

www.evergreen.si

Ostajamo zvesti naèinu poslovanja to je naroèanje
po predhodnem dogovoru na 041 913 035

www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Razvedrilo
VICOTEKA
Trije Slovenci
Trije Slovenci se zmenijo, da bodo imeli
piknik.
Primorec obljubi, da bo prinesel EN pršut.
Dolenjec obljubi, da bo prinesel par litrov
cvička.
Gorenjec pa obljubi, da bo zagotovo pripeljal
nekaj svojih prijateljev...

Mrzla voda
H Gorenjcu pride utrujen in od vročine zelo
izmučen turist ter ga prosi:«Prosim vas za
kozarec mrzle vode!«
»Saj ne, da vam je ne bi žellel dati. toda
povem vam, da ima sosed veliko bolj mrzlo
vodo kot jaz!«

Konec meseca
»Kakšna je razlika med Rusi, Američani in
Slovenci?«
»Rusi in Američani tekmujejo v tem, kdo bo
dlje časa na mesecu, Slovenci pa, kako bodo
zdržali do konca meseca.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Bodite nasmejani!
Bodimo dobro razpoloženi in nasmejani
– smeh razoroži slabo počutje, ustvarja
pozitivno razpoloženje, prinaša bogastvo a
nič ne stane.
Vsi iščemo srečo a se mnogo ljudi ne
zaveda da je v nas.
Kako bomo delovali na ljudi je odvisno od
našega razpoloženja.

Uganka za brihtne glavce
Vagon
Ali je lahko poln železniški vagon lažji od
praznega?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: Katie Holmes.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Zdenka Kuhar, Dol. Boštanj 36, 8294 Boštanj
2. nagrada: Milena Zupančič, Pod vrtačo 17, 8290 Sevnica
3. nagrada: Elizabeta Harlander, Kidričeva 4, 8290 Sevnica
4. nagrada: Andreja Umek, Drožanjska cesta 2, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec NOVEMBER
1. nagrada: Darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
2. nagrada: Darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
3. nagrada: Darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
4. nagrada: Praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. 11. 2014 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Ko sta prišla do reke sta bila vsak na drugi strani reke. Tako, da
se je najprej prepeljal tisti mož na kateri strani je bil čoln. Tam je
izstopil, vstopil je pa drugi mož in se še on prepeljal.
Izžrebanec:
Ni bilo pravilne rešitve.

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Komu v spomin je postavljena spominska plošča in kje se nahaja?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Perišče se nahaja v Tržišču.
Izžrebanka:
Jožica Debeljak, Sp. Vodale 20a, 8295 Tržišče

Oglasi

ku

Čestitamo ob p
raz
ni

Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

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

VIKTOR PEPELNAK: 041 841 981

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

tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE
od

5,66 € / m
barvni

2

že od
8,06 € / m2

do 26,53 %
popusta

novi model
NEPTUN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

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
22.8.2012 14:32:34

