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Intervju

Sebastjan Popelar – ustvarjalec, samostojni umetnik
razstavo, slikal sem na prostem ob grajski
rezatvi, organizirali smo tržnico starin, tržnico
unikatnih izdelkov, v podporo vinogradnikom sem
na fasado gradu obesil velik grozd, kjer bo ostal
do nadaljnjega. V grajski vinoteki je do trgatve
2012 na ogled šest svežih slik, ena izmed njih bo
prihodnje leto na dražbi. Izkupiček bo namenjen
mlademu avtorju, ki ga vsako leto izberejo na
likovnem srečanju Aspekta.
Do februarja bo še nekaj dogodkov, predajanje
naziva pa želim skleniti z veliko skupinsko
razstavo. Morda mi bo do takrat uspelo izpeljati
še premierno predstavitev nekega dela.
Morda na splošno ni dobro v življenju preveč
pričakovati, pa vendar, naziv ti da priložnost, da se
izraziš, uresničiš ali organiziraš nekaj, kar bi sam
teže izpeljal.
Naziv ambasadorja kulture mi je omogočil
enoletno razstavljanje na gradu v Sevnici. Tako
sem postavil na ogled Retrospektivno razstavo, ki
bo v Stari galeriji na ogled do 15. februarja 2012.
Po dosedanjih odzivih obiskovalcev občutim,
da sem dobro izbral svoja dela. Želel sem
predvsem pokazati večplastnost ustvarjanja, tudi
raznovrstnost slogov in tehnik. Prvič sem poleg
slik razstavil tudi mozaike in poslikane stenske
ure. Vljudno vabim k ogledu.
Kateri so vaši cilji za prihodnost?
Dela je toliko, da o jasnih ciljih niti nimam časa
razmišljati. Tudi sam se včasih vprašam, kaj je
pravzaprav cilj, in vedno nekako strnem misli, da jih
Sebastjan Popelar je ustvarjalec in Kaj menite o kulturi v Sevnici?
z vsakim dnem posebej dosegamo. Cilj je tudi, da
samostojni umetnik, ki s svojimi 30 leti iz Zlasti zadnje leto, ko bolj spremljam in tudi se izrazim, nahranim dušo. Vsekakor pa še vidim
mladosti vstopa v zrela leta ustvarjanja. pomagam pri obogatitvi kulturnega programa prepletanje slikarstva, fotografije in mozaikov.
Živi v Zg. Mladetičah pri Tržišču. Ukvarja na gradu, opažam, da v Sevnici ne manjka Čutim zalogo energije in idej, tako da ne pričakujem
se predvsem s slikarstvom, letos pa je v kreativnosti in ustvarjalnega duha, ne glede na pomembnih sprememb glede življenjskega sloga.
to, za katero področje gre. Grad vsekakor ponuja
sklopu programa Gostolenje ustvarjanja možnost številnih dogodkov in vsekakor lahko Predvsem si želim, da bi brez težav izpeljal večji
projekt, ki se kaže v bližnji prihodnosti.
in umetnosti postal kulturni ambasador zadovolji različne okuse obiskovalcev. Pravzaprav
za leto 2011 in ima samostojno razstavo se dogaja ves čas in na gradu, ki je bogat že sam, Kaj bi svetovali mladim ustvarjalcem?
intenzivno zamenjujejo razstave. Na voljo
na gradu Sevnica do 15. 2. 2012. Sodeluje se
so stalne, celoletne, mesečne. Ustvarjalec se
pri kulturnih prireditvah in jih tudi lahko predstavi, če seveda želi svoje delo deliti z Predvsem, da sta pri ustvarjanju pomembna
iskrenost in edinstvenost. Vse ustvarjalce
soustvarja, s čimer pripomore k dodatni drugimi in meni, da bo to počel tudi v prihodnje. Za likovnike iz občine Sevnica vabim k sodelovanju
pestrosti kulturnega dogajanja v naši dogodke je zelo ustrezen tudi grajski park, kjer se pri skupinski razstavi, odprtje pa bo 9. februarja
z druženjem ustvarja posebna energija.
2012 v Mosconovi galeriji na gradu Sevnica.
občini.
Informacije o razstavi dobite na 051 680 289 ali
Postali ste kulturni ambasador za leto 2011. S
gsevnica@gmail.com.
Kako ste preživeli mladost in kakšni so vaši spomini čim se večinoma ukvarjate in kaj še pričakujete?
nanjo?
Sebastjan Popelar hvala za pogovor.
Predloge, ki sem jih pripravil za javni razpis, bi
Do 11. leta starosti sem živel v Sevnici, nato smo seveda želel izpeljati. Če se ozrem nazaj, vidim, da Želimo vam veliko uspehov še naprej.
se preselili v Mirnsko dolino. Tudi na Sevnico imam mi gre dobro. Uspelo mi je postaviti retrospektivno
Pogovarjal se je Rok Petančič, KŠTM Sevnica.
lepe spomine, pa vendar sem se že takrat, med
gradnjo hiše, izjemno navezoval na novi dom, na
več zelenja in gibalne svobode. Spomin na otroške
dni je zelo živ, zato so spomini in občutki iz tistih
časov velikokrat navdih za delo.
Kdaj se je začela vaša umetniška pot in kako ste jo
nadgrajevali?
Že v osnovni šoli sem se udeležil nekaj likovnih
natečajev in prejel nekaj knjižnih nagrad. V drugem
letniku srednje šole sem začel risati intenzivneje.
Začel sem s portreti in figurami s svinčnikom in
ogljem. Veliko sem tudi skiciral in šele pozneje me
je neki osnutek, ki sem ga naredil v vojski, nagovoril
in sem naredil sliko, ga obogatil in dodelal. S to
sliko se je začela moja slikarska pot. Začel sem
neutrudno slikati in končal več slikarskih sklopov.
Zadnje čase postavljam razstave tudi v drugih
občinah, slikam po naročilu in izdelujem unikatna
darila, kamor spadajo slike, poslikane stenske
ure in mozaiki (www.unikatnadarila.si). Vmes so
tudi stenske poslikave notranjih prostorov ali na
prostem.
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Uvodnik

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

Ko l o f o n

Tokrat bi se rada dotaknila pozdravljanja. Za
to nimam prav posebnega vzroka, res pa je,
da čedalje bolj opažam, da se ljudje ob raznih
srečanjih ne pozdravljajo, drug drugemu ne
namenijo nasmeha, toplega in prijaznega
pogleda.
Pravega vzroka za to ne najdem. Res je, da se
je svet začel spreminjati, da imamo ljudje druge
potrebe in navade, vendar se svet ne bo podrl
in ne bo se ustavil čas, če bomo naredili nekaj
lepega. Če bomo pozdravili. Saj veste, kako
pravijo: Pozdraviti je lepo, odzdraviti dolžnost.
In kolikor daš, tudi dobiš. Ni pomembno, kdo bo
to storil prvi. Pomemben je način. Saj želimo s
pozdravom ljudem pokazati, da so dobrodošli,
da jih vidimo, da jim želimo dobro. Naj si ne
delajmo omejitev. Pozdravimo takoj, kadar
osebo vidimo. Nikoli namreč ne bomo dobili
nove priložnosti, da ustvarimo dober prvi vtis.
In tega naredimo prav s pozdravom. In s pravim
pozdravom ta vtis tudi ohranjamo in negujemo.
In ne štejmo, kolikokrat smo koga pozdravili.
Pomislimo, da vsakič, ko to storimo, osrečimo
oba.

N e p re z r i t e
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Najbolj me skrbi, da nekateri ne znajo pozdraviti,
kadar vstopijo v prostor, ali pozdraviti človeka,
ki gre tesno mimo njega na cesti. Pa sploh ne
gre samo za mlajše ljudi, otroke. Tudi starejši
so pozabili na vljuden, prijazen in spoštljiv
pozdrav. Se je tudi vam kdaj zgodilo, da ste se
sprehajali po cesti z otrokom in je vaš otrok
mimoidočega pozdravil, v odgovor pa je dobil le
neko mrmranje ali pogled stran. Ali pa ste prišli
v neki prostor, kjer je polno uslužbencev, ki so
tam zaradi vas, pa vam ne odzdravijo. In potem
se sprašujemo, zakaj izgubljamo stik s temeljno
kulturo človeka.
Spremenimo delček svojega sveta! Ne
kritizirajmo sočloveka, če nečesa ni naredil,
če ni začutil potrebe, da pozdravi ali odzdravi.
Poglejmo ga v oči in ga glasno pozdravimo.
Mogoče bo presenečen ali začuden. Mogoče
vas ne bo pozdravil nazaj. Toda to je njegova
težava in znamenje, da je izgubil stik s
pripadanjem. Sčasoma bo tudi on ugotovil, da
se mora spremeniti sam. Če vas bo pozdravil
nazaj, se lahko zgodi, da boste dobili novega
znanca, prijatelja. In postali boste bogatejši!
			
Mojca Pernovšek

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

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 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide decembra 2011, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
16. 11. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani
Občinski svet je bil s strani Javnega podjetja
Komunala
Sevnica,
ki
opravlja
obvezno
gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki v
občini Sevnica, seznanjen z gospodarjenjem z
odpadki. Med drugimi točkami dnevnega reda so
svetniki sprejeli predlog cen programov v vrtcih
na območju občine Sevnica. Izračun novih cen je
bilo potrebno uskladiti zaradi povečanega števila
vpisanih otrok in s tem števila oddelkov, sprememb
vrste oddelkov in strukture zaposlenih. Občinski
svet se je seznanil tudi z imenovanjem dveh
nepoklicnih podžupanov Občine Sevnica, Janeza
Kukca in Jožefa Žnidariča.
Občinski svetniki so sprejeli sklep o podelitvi
priznanj Občine Sevnica za letošnje leto.
Priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti
ob občinskem prazniku, ki bo 11. novembra v
Športnem domu Sevnica. Sprejet je bil še Odlok
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja OPPN Poslovna cona ob HE
Boštanj.

Dobitniki priznanj
Občine Sevnica
za leto 2011

Grb Občine Sevnica:
Stilles d.o.o.

S seje
Občinskega sveta
Občine Sevnica
V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 30.
septembra potekala 8. redna seja Občinskega
sveta Občine Sevnica. Med pomembnejšimi
točkami dnevnega reda je bila obravnava odloka
o rebalansu B letošnjega proračuna, ki se je
nadaljevala 5. oktobra, ko je bil odlok s 13 glasovi
za in brez glasov proti tudi sprejet.
Odlok o rebalansu B, ki proračun zmanjšuje z
dobrih 22 na 18 milijonov evrov, je posledica
napovedanega krčenja državnih investicijskih
sredstev in nesprejetja spremembe »Uredbe o
merilih za določitev nadomestila zaradi omejene
rabe prostora na območju jedrskega objekta«,
zaradi česar je Občina Sevnica v zadnjih dveh letih
in pol izgubila okrog 1,7 milijona evrov. Sprejeti
rebalans prinaša racionalizacijo, varčevanje in
sorazmerno krčenje sredstev pri vseh neposrednih
in posrednih proračunskih uporabnikih, vključno z
javnimi zavodi in krajevnimi skupnostmi. Sredstva
so zmanjšana na področju nezakonskih nalog
občine, tudi pri razpisih s področja športa, kulture,
mladinskih dejavnosti, gospodarstva, kmetijstva
in turizma. Ključna usmeritev rebalansa je
izpolnjevanje vseh primarnih zakonskih nalog
lokalne skupnosti, pomembno pa je tudi, da
načrtovane investicije – predvsem tiste, ki v
prevladujoči meri vključujejo državna in evropska
sredstva – ne bodo ogrožene, temveč se bodo
izvajale z novim razmeram prilagojeno dinamiko.

Zlata plaketa Občine Sevnica:
Ivica Žnidaršič
Društvo salamarjev Sevnica
ATG Zupan d.o.o. K rmelj
Srebrna plaketa Občine Sevnica:
Prostovoljno gasilsko društvo Studenec
Aktiv kmečkih žena Tržišče
Ljudmila Sitar
Aktiv kmečkih žena Blanca
Marija Mira Šraj

Po nadomestnih volitvah
konstituiran nov svet
Krajevne skupnosti Blanca
Po opravljenih predčasnih volitvah članov sveta
Krajevne skupnosti (KS) Blanca, na katerih so
bili izvoljeni Franc Pavlin, Helena Klobasa, Jožef
Kovač, Viktor Stritar, Bojan Zapušek, Drago
Klenovšek, Lado Prah in Franc Vidmar, je 13.
oktobra potekala konstitutivna seja sveta. Za
predsednika sveta KS je bil izvoljen Franc Pavlin,
za podpredsednika pa Jožef Kovač.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk kot sklicatelj
konstitutivne seje je novoizvoljenemu predsedniku
sveta predal vso potrebno dokumentacijo, in sicer
rebalans B letošnjega občinskega proračuna,
poročilo o finančnem stanju krajevne skupnosti,
Svetniki so sprejeli Pravilnik o plačah in drugih popis dokumentacije ter ostalo dokumentarno
prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah gradivo, ki se nanaša na čas od odstopa prejšnjega
zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, sveta do konstituiranja novega.
članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih
občinskih organov Občine Sevnica ter sprejeli V nadaljevanju seje je župan predstavil obvezne
sklep, da se vsa izplačila po tem pravilniku znižajo naloge Občine, ki se sorazmerno izvajajo na
za 20 odstotkov do preklica. Obravnavan je bil tudi območju celotne občine, pa tudi projekte na
Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica v prvi širšem območju krajevne skupnosti Blanca, ki so
že izvedeni, so v teku ali v postopku priprave.
obravnavi ter nanj podane pripombe in pobude.
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani.
Novembrski dnevi v naši občini minevajo v
znamenju praznovanja občinskega praznika,
ki ga obeležujemo v spomin na pogumna
dejanja narodnega heroja Dušana Kvedra
Tomaža. Tudi letos smo s pomočjo krajevnih
skupnosti, organizacij, zavodov, društev
in posameznikov pripravili bogat nabor
prireditev ob občinskem prazniku, ob katerih
bodo praznični dnevi zaživeli in dobili svoj pravi
smisel.
Ob skupnem sodelovanju Občinskega sveta
Občine Sevnica, župana in občinske uprave
s krajevnimi skupnostmi, podjetji, zavodi in
organizacijami je bilo v tem letu kljub zahtevni
gospodarsko-finančni situaciji uspešno
zaključenih veliko raznovrstnih investicij.
Boljšo kakovost bivanja tako omogočajo
uresničeni projekti na področjih predšolskega
varstva in osnovnega šolstva, urejanja cestne
in komunalne infrastrukture ter varstva
okolja.
V minulem letu smo se kljub gospodarsko
nepredvidljivim in politično nestanovitnim
razmeram trudili odgovoriti na mnoga
vprašanja, upoštevati različna mnenja,
omogočiti sorazmeren razvoj občine tudi na
gospodarskem in socialnem področju ter
negovati dobro sodelovanje z občinami in
institucijami v regiji. S prostovoljnim delom in
ustvarjalno žilico ste družbeno življenje občine
obogatila in k pozitivnemu vzdušju prispevala
številna društva in angažirani posamezniki, ki
vas v naših krajih ne manjka.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem članicam in
članom Občinskega sveta Občine Sevnica,
sodelavkam in sodelavcem občinske uprave
ter vsem vam, spoštovane občanke in
občani, ki preko krajevnih skupnosti, podjetij,
organizacij, zavodov in društev pomembno
prispevate k ustvarjanju prihodnosti občine.
Z dobrim sodelovanjem, razumevanjem,
zaupanjem in strpnostjo bomo uspešno
uresničevali nadaljnji razvoj našega skupnega
prostora.
Posebno zahvalo izrekam vsem, ki boste
z organizacijo prireditev obogatili praznik
občine. Cenim vaš trud, predanost in
ustvarjalnost – edinstvene vrline, zaradi
katerih je svet lepši in boljši.
Vsem želim prijeten praznični mesec in
vas vabim, da se nam v čim večjem številu
pridružite na prireditvah v počastitev
občinskega praznika.
S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica

Občinske strani

Pričel se je program Živimo zdravo
Dela

v okviru projekta gradnje odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih

25. oktobra se je v Loki pri Zidanem Mostu pričel
cikel strokovno vodenih delavnic in predavanj,
združenih v program Živimo zdravo. Izvajalca
programa, Zdravstveni dom Sevnica in Zavod za
zdravstveno varstvo Celje v sodelovanju z Občino
Sevnica in Krajevno skupnostjo Loka pri Zidanem
Mostu, sta pripravila vsebinsko bogate in
poučne delavnice predvsem s področja zdravega
življenjskega sloga, ki vključuje telesno aktivnost,
zdravo prehrano in preprečevanje nenalezljivih
kroničnih bolezni.

Program promocije zdravja
z imenom Živimo zdravo,
ki izhaja iz Pomurja in ima
desetletno tradicijo, se v
sevniški občini tokrat izvaja
prvič. Poteka v krajevni
skupnosti Loka pri Zidanem
Mostu, kjer poleg šole,
vrtca in številnih društev
deluje tudi Trubarjev dom
upokojencev, ki delavnicam
in predavanjem nudi svoj
prostor.
Celovit
nabor
naštetih institucij je botroval
odločitvi, da bo program
prvič ravno na tem območju,
medtem ko izvajalci v
prihodnjih letih načrtujejo
delavnice organizirati tudi v
drugih krajevnih skupnostih
sevniške občine. Predlog
za
vključitev
pristojnih
institucij v program Živimo
zdravo je bil sicer tudi eden od zaključkov okrogle
mize Krepitev javnega zdravja v luči socialnoekonomskih dejavnikov zdravja, ki je v organizaciji
Občine Sevnica z udeležbo številnih institucij
potekala spomladi.
K obisku brezplačnih predavanj in delavnic, ki
so v Trubarjevem domu upokojencev vsak torek
od oktobra do januarja, od 18.00 do 19.30,
organizatorji vabijo vse občane.
Več
informacij:
Violeta
Bahat
Kmetič,
koordinatorka programa v občini Sevnica,
(041-369-228 / violeta.bahat@zd-sevnica.si).

NAZIV DELAVNICE

DATUM

NOSILCI

Zdravje in dejavniki tveganja

25. 10. 2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica
Violeta Bahat Kmetič, dipl.m.s.
lokalni koordinator projekta »Živimo zdravo«

Merjenje dejavnikov tveganja
(krvni
sladkor,
holesterol,
telesna
višina,
telesna
masa,
indeks telesne mase)
Telesna dejavnost in zdravje
Osnove
krožnik

-

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica

15. 11. 2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica
Aleksandra Kerec, viš. Fth

22. 11. 2001

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica
Mojca Vidmar, zdr.teh.
Mojca Švab, s.m.s.

29. 11. 2011

Jaka Polajžer, kuhar

prehrane,

zdrave

prehranska

8. 11. 2011

piramida

in

zdrav

s prikazom priprave in

pokušino zdravih jedi

Zdrav

način

priprave

hrane

–

delavnica kuhanja

Spodbujanje pridelave zelenjave in
sadja (samooskrba)

Zdrava

teža,

telesna

čezmerna

telesna teža in debelost

Duševno zdravje
Preprečevanje

in

odkrivanje

dojk

raka

materničnega

vratu

6. 12. 2011

Slavica Grobelnik, mag. agrarne ekonomike

13. 12. 2011

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica
Vladimira Tomšič, uni.dipl.org.

20. 12. 2011

Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Nuša Konec Juričič, dr. med.

zgodnje
in

raka

(ZORA,

3. 1. 2012

Alenka Krenčič- Zagode,dr.med. spec.ginekolog
in porodničar

DORA) – prikaz na modelu
Preprečevanje
odkrivanje

raka

in
na

zgodnje
debelem

črevesu in danki, prostati in koži

–

10. 1. 2012

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica
Vladimira Tomšič, uni.dipl.org.

17. 1. 2012

Zdravstveno vzgojni center ZD Sevnica
medicinske sestre (ZD Sevnica)

24. 1. 2012

VSI UDELEŽENCI

demonstracija

Merjenje dejavnikov tveganja
(krvni sladkor, holesterol, telesna
višina, telesna masa, ITM)
Z aključna prireditev –
zdravo druženje

Vir: ZD Sevnica

komunikacij v občini
polnem teku.

Omrežje

Sevnica

so v

bo naročnikom

omogočilo možnost dostopa do sodobnih
telekomunikacijskih rešitev, večjih hitrosti
interneta,

Informacije

IP

telefonije in

IP

televizije.

o projektu so dostopne na spletni
strani

www.obcina-sevnica.si
pod rubriko »Optično omrežje«.

Delovodje GVO

na terenu:

sebastjan.spec@telekom.si
GSM 031 769 604
za področje KS Studenec in KS Primož
josip.ivanisevic@telekom.si
GSM 041 774 967
za področje KS Boštanj
matejko.resnik@telekom.si
GSM 031 227 594
za področje KS Blanca in KS Zabukovje

Vodja

projekta in koordinator

s strani

Občine Sevnica:

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si
GSM 051 348 039

Občina Sevnica –
Zemlji prijazna občina
Otvoritev sejma Narava-zdravje, ki je na
ljubljanskem Gospodarskem razstavišču potekal
od 6. do 9. oktobra, je minila v znamenju podelitve
priznanj Planetu Zemlja prijazna občina 2011.
Občina Sevnica je v kategoriji občin z več kot 10
tisoč prebivalci osvojila drugo mesto.
Natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 2011 s
ciljem pridobitve vpogleda v stanje na področju
ekologije v lokalnih okoljih so drugo leto zapored
pripravili v društvu Planet Zemlja, uradno pa
se je pričel na svetovni dan Zemlje, 22. aprila.
Natečaj je potekal v sodelovanju z Gospodarskim
razstaviščem Ljubljana, Agencijo Republike
Slovenije za okolje in Zavodom za gozdove
Slovenije.
Na natečaju je z izpolnjevanjem anketnega
vprašalnika na teme ravnanja z odpadki, okoljskega
osveščanja in varovanja gozdov sodelovala tudi
občina Sevnica, ki je bila v kategoriji občin z več
kot 10 tisoč prebivalci ocenjena kot druga. V isti
kategoriji je bila najbolje ocenjena mestna občina
Murska Sobota, tretje mesto pa je osvojila občina
Radovljica. V kategoriji občin do tri tisoč prebivalcev
je zmagala občina Razkrižje, v kategoriji občin od
tri do deset tisoč prebivalcev pa občina Vojnik.
Predstavnikom občin, tudi županu Občine Sevnica
Srečku Ocvirku, je priznanja podelil minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan
Židan.

Gradivo za objavo uredila in pripravila
Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si
November 11
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Po občini

Javni poziv
za programske vsebine

Štirje novi markacisti
v Posavju

Dne 13. oktobra je KŠTM Sevnica na svoji spletni
strani objavil javni poziv za zbiranje predlogov s
področja kulture, športa, turizma in mladinskih
dejavnosti, ki bi jih KŠTM Sevnica lahko vključil
v svoj program dela prihodnje leto. Predloge
lahko oddajo društva, pravne osebe javnega in
zasebnega prava ter posamezniki. Kot predlogi
so lahko navedeni enkratni projekti, prireditve,
naložbe v infrastrukturo in programi. Pri projektih,
ki jih bodo uresničevala društva, druge ustanove
ali posamezniki kot nosilci, lahko KŠTM Sevnica
sodeluje v obliki organizacijske in tehnične pomoči,
ne pa tudi finančne.
Rok za oddajo je 14. november 2011, predlogi
pa morajo biti oddani na predpisanih obrazcih,
ki jih v elektronski obliki poiščite na spletni strani
www.kstm.si ali jih natisnjene prejmete na upravi
KŠTM Sevnica vsak delavnik od 7.30 do 15. ure.
Za morebitne dodatne informacije smo vam na
voljo na telefonskih številkah 07/816 10 70 in
051/680 280 ter na elektronskem naslovu
info@kstm.si.
Predloge bosta na svojih rednih sejah pregledala
Programski svet KŠTM Sevnica in Svet zavoda in
na podlagi ugotovitev predlagala vključitev
predlogov v program KŠTM Sevnica za leto
2012.
						
		
Vir: KŠTM Sevnica

4. konjeniški dan
Zadnje letošnje konjeniško tekmovanje je bilo
v Radgonici, na domačiji bratov Kramžar, pod
okriljem šentjurske konjenice.
Kljub močnemu vetru so se najpogumnejši pomerili
v spretnostnem jahanju. Krekovo konjenico so
predstavljali Boštjan Urbančič, Miha Jazbec in
Franci Strnad, ki je dosegel 3. mesto, 2. mesto
si je izbojeval Aleksander Blas. Druga tekmovalna
panoga je bila nabadanje sopoške postrvi, precej
zahtevna naloga, saj je močan veter premikal
visečo tarčo.
Največjo zbranost in natančnost je pokazal Franci
Strnad in osvojil prvo mesto, Aleksander Blas pa
tretje. Drugi konjeniki smo navdušeno navijali za
naše tekmovalce, ti pa so nas nagradili z izjemnimi
nastopi in dosežki!

Izlet DI Sevnica

Društvo invalidov je organiziralo izlet na Gorjance.
Zjutraj smo se odpeljali proti Šmarješkim toplicam.
Na Lisci se je uspešno končal tečaj za markaciste v Po prihodu smo imeli triurno kopanje. Razvajali smo
organizaciji Komisije za planinske poti pri Planinski se v topli in zdravilni vodi. Po tem smo se odpeljali
zvezi Slovenije. Predmetnik tečaja je udeležencem do našega glavnega cilja, Doma na Gospodični.
predstavil vsebine, kot so organiziranost
markacistov, pomen in vsebina planinskih poti,
označevanje planinskih poti, tehnika markiranja,
varstvo narave na planinskih poteh, varovalne
naprave, dokumentacija ter osebna zaščita in
varovanje. S praktičnim delom na terenu so
bile urejene poti v smeri Lisca–Cirje–Sevnica
in Lisca–zavetišče Lovrenc–Veliko Kozje. Za
potrebe celotnega terenskega dela je bilo skupaj
porabljenega 359 m oziroma 7 m3 lesa. Med 92urnim izobraževanjem je za nastanitev in hrano
poskrbel Franc Krašovec, oskrbnik Tončkovega
doma na Lisci. Po opravljenih 14 urah teoretičnega
in 31 urah praktičnega dela ter vloženih 41 urah Že precej lačni smo si privoščili dobro kosilo, po
za izpitne obveznosti je bila podelitev potrdil o njem pa smo si nekateri ogledali še izvir mladosti
pridobljenem nazivu markacist pripravnik.
pod kočo. Legenda pravi, da ti ta studenec, če se
umiješ v njem, povrne ali ohrani mladost. Žal je bil
studenec suh, ker ni bilo padavin. Z avtobusom
smo se odpeljali do bližnje koče na Miklavžu s
cerkvico na hribčku. Po ogledu smo spili še kavico
na terasi koče in se vrnili dom. Tako smo sklenili še
en prijeten izlet in druženje.

Damjan Škerbec

Nova turistična zanimivost
v Sevnici
Tečaj za markacista je uspešno opravilo 25
udeležencev iz 16 planinskih društev. Posavje
je tako pridobilo štiri nove markaciste – dva iz
Planinskega društva Radeče in dva iz Planinskega
društva Lisca Sevnica. Tako bodo posavske poti
gotovo še bolj urejene in vzorno označene ter bodo
privabile še več pohodnikov v naše kraje.

Doroteja Jazbec, PD Lisca Sevnica

DKŠD Svoboda na festivalu

Člani Društva univerze za tretje življenjsko
obdobje v Sevnici so v svojo sredo povabili Marka
Pogačnika, svetovno znanega in priznanega
akademskega kiparja, ki je na svoj umetniški
način razvil »pogovor« z naravo z uporabljanjem
posebnih znamenj. Te imenuje »kozmogrami« in
so prilagojeni okolju, kjer postavi kamniti blok, na
katerega po svoje vkleše sporočilo sam ali skupaj
s klesarsko skupino.

Seniorke DKŠD Svoboda Krmelj smo se predstavile
na največjem festivalu Evrope, na 11. festivalu za
tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v
Ljubljani.

Brigita Blas

Foto: Ljubo Motore

Želele smo prikazati, da seniorke zmoremo še
marsikaj. Pevke so se predstavile z ljubezensko
pesmijo, saj nas te pesmi radostijo že vse življenje.
Dramska skupina je poskrbela za humor. Ta
nam pomaga premagati marsikatero življenjsko
preizkušnjo. Plesna skupina je zaplesala po taktih
Whos that chik. Glasba in ples nas sprostita,
odženeta stres, veliko plesnih korakov pa se
naučimo pri športnih dejavnostih.
Našo dejavnost smo povezale v misel Živimo
zdravo! Pozitivno energijo bi rade prenesle na čim
več seniorjev in seniork. Pridružite se nam!

Berta Logar, predsednica DKŠD Svoboda Krmelj
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V vzhodnem zaključku Mestnega parka nekdanjega
Kostanjevega drevoreda je nastalo: kiparsko delo
Geopunkturni krog za reko Savo, in sicer tako, da
se krog osmih stoječih kamnov nanaša na okoliške
vitalno-energijske centre. Gre za to, da se kljub
zajezitvam energijsko podpre pretok življenjske
sile vzdolž reke. Ta pretok je pomemben, ker je
Sava vodna hrbtenica slovenskega prostora.
To kiparsko delo predstavlja tudi turistično
zanimivost kraja in se pridružuje sedanjim
spomenikom: kužnemu znamenju, spomeniku
obletnice kmečkih uporov, spomeniku NOB in
spomeniku žrtvam nesreče pri HE Blanca.
Prepričani smo, da je namen postavljenih kamnov
dober in da jih bodo prebivalci Sevnice in obiskovalci
mestnega parka dobro sprejeli.

Povzel KŠTM Sevnica
(Vir: Vojko Dvojmoč, podpredsednik U-3)

Oglasi

November 11
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Turizem, TZOS

Parkiraj in osvoji Lisco,
prireditev ob svetovnem
dnevu pohodništva

Martinovanje
na Studencu spet bo

Številni občani občine poznajo etnološko, kulturno
in družabno prireditev Martinovanje na Studencu.
Na svetovni dan pohodništva 15. oktobra smo V sklopu praznovanja jo v sodelovanju z društvi
s posebnim dogodkom namenili pozornost in preostalimi v KS Studenec tradicionalno
trem novim parkiriščem, ki so zdaj urejena ob organizira Društvo vinogradnikov Studenec. Lani
planinskih poteh na Lisco na Bregu, nad zaselkom
Lisce in v Krakovem. Skupen projekt sta v soboto
dopoldne na novem parkirišču pri naselju Breg
zbranim predstavila direktorica KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek in župan Srečko Ocvirk. KŠTM
Sevnica in sevniška občina sta skupaj izpeljali
projekt, pri katerem so aktivno sodelovali tudi
predstavniki Planinskega društva Lisca Sevnica.

je izdelala prijeten jesensko obarvan aranžma pod
mentorstvom Milene Mastnak.
Ob tem dnevu smo začeli tudi akcijo predstavitve
sevniške turistične ponudbe na osnovnih šolah
v naši občini. Na podružnični šoli v Loki pri
Zidanem Mostu jo je vodil Zdravko Remar. Več
kot 40 učencev do petega razreda je aktivno z
zanimanjem spremljalo predstavitev, ki je bila
oblikovana kot kviz z vprašanji o najpomembnejših
kulturnih in preostalih zanimivostih tamkajšnjega
okolja. Na koncu smo ugotovili, da veliko učencev
pozna okoliške vrednote, saj jih je veliko nosilo
trak okrog vratu, kar je bila nagrada za pravilen
odgovor. Predstavitev vsega, na kar smo lahko v
občini ponosni, je bila tudi za drugo in tretjo triado
v OŠ Sava Kladnika v Sevnici.
Za podobne predstavitve se lahko dogovorimo
z vsemi šolami v občini, zato vabljeni, da se nam
oglasite.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Pomen urejanja planinskih poti in preostale
infrastrukture je predstavil predsednik PD Lisca
Sevnica Rok Petančič, načelnik Komisije za poti pri
Planinski zvezi Slovenije Igor Mlakar pa je pohvalil,
da so parkirišča urejena skladno z naravo, tako pa
je zaradi zglednega sodelovanja. Prireditev so s
kulturnim delom obogatili učenci podružnične šole
Sava Kladnika iz Loke pri Zidanem Mostu in Moška
vokalna skupina Encijan. Po tem je bil organiziran
pohod na Lisco. Pohodniki so se ustavili na
Razborju pod Lisco, v domu krajanov pa jih je
pogostil Aktiv kmečkih žena Razbor, Jože Imperl
pa je pohodnikom predstavil don Pierinovo komuno
Skupnost srečanje za nekdanje odvisnike drog, ki
domuje v kraju, in kraj Razbor. Pohod v jesenskem
soncu so pohodniki sklenili v Tončkovem domu na
Lisci.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

je bila prireditev v manjšem obsegu, letošnja, ki bo
12. novembra, bo spet tako dobra in zanimiva, kot
jo poznajo obiskovalci od blizu in daleč. Prireditev
se bo začela z vinogradniškim sprevodom ob 15.
uri in prikazom del ter običajev o vinogradništvu od
časov naših pradedov in babic do sodobnih načinov
dela. V sprevodu na glavni cesti skozi Studenec bo
sodeloval tudi AŽ Studenec.
V nadaljevanju bosta dve uri kulturnega programa
s krstom mošta. Poleg najmlajših iz podružnične
osnovne šole na Studencu bo nastopilo več
vokalnih in glasbenih skupin. Po tem bo veselica z
živo glasbo in okusno hrano, prileglo pa se bo tudi
dobro domače vino. Letos bodo nastopile Vesele
Štajerke. Prireditev bo v ogrevanem šotoru,
vstopnine ne bo.

		

ORGANIZACIJA IZLETOV
IN DOŽIVETIJ

Člani Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica
smo se odpravili na strokovni izlet v kobilarno
Lipica. Zjutraj smo se iz Sevnice tja odpeljali z
avtobusom. Prijazna vodnica nas je najprej peljala
v najstarejši del kobilarne.

Brane Arih, tajnik DV Studenec

Predstavitve turistične
ponudbe že osnovnošolcem
Ob letošnjem svetovnem dnevu turizma smo
začeli akcijo predstavitve sevniške turistične
ponudbe na osnovnih šolah v naši občini, s
čimer želimo predstaviti kulturne, naravne,
zgodovinske, kulinarične in druge posebnosti že
osnovnošolcem.

UGODNOSTI za NAJAVLJENE SKUPINE:
Enodnevni izleti v jesenskem času, ki so
»Martinovo« obarvani s sprejemi na
lokacijah - zidanicah - po izbiri.
Manjše družbe in posameznike pa vabimo
na »Martinove« prireditve.

Trgovski center Boštanj

Izlet v kobilarno Lipica

BOGATA ponudba VEČ DNEVNIH BIVANJ
v zidanicah Posavja s 50% popustom
(plačaš en termin - bivaš dva).

Ogledali smo si muzej o lipicancu in hleve plemenskih
žrebcev, plemenske kobile z žrebeti na pašniku,
hlev, kjer so nastanjeni konji, ki jih lahko uporabijo
obiskovalci. Odšli smo v zaprto manežo in si ogledali
še trening klasične šole jahanja. Naša radovednost
nas je vodila tudi v muzej kočij. Sprehodili smo se
še po kompleksu kobilarne in poiskali prostor,
kjer je bilo prav takrat svetovno prvenstvo v vožnji
vpreg. Z zanimanjem smo si ogledali razne ovire,
s katerimi so se spretno spopadali tekmovalni pari
voznikov vpreg in njihovi konji. Za red v kobilarni so
skrbeli policisti na konjih, obiskovalci pa so se vozili
z dvovprego lipicancev. Našli smo tudi prostor ob
poti, kjer so razni tuji trgovci ponujali opremo za
konje in njihove jezdece, razne kočije.

PESTRA PONUDBA VSTOPNIC za vstope v
bazene okoliških termah ter vse vstopnice
preko Eventima in za domače dogodke.

– NOVO –
če ste v zadregi za darilo je to rešitev
– NOVO –
DARILNI PAKETI, za spomin in doživetje, ki
vsebujejo izbran predmet in darilni bon za
destinacijo po izbiri:
izbirate lahko od celodnevnega razvajanja
v termah s kosilom pa tja do križarjenja.

VELIKA IZBIRA
AVTOHTONIH SPOMINKOV

Bogata ponudba
za vsak okus
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DOŽIVLJAJ
Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

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

Tako je KŠTM Sevnica v sklopu turistične dejavnosti
organiziral dan odprtih vrat.
Na zunanjem prostoru smo predstavili brezplačno
tiskano promocijsko gradivo sevniških ponudnikov
in krajev, še posebno smo poudarili katalog
turistične ponudbe, ki zajema oblikovane in cenovno
ovrednotene programe enodnevnih in večdnevnih
izletov v Sevnico in Posavje. Za popestritev
smo organizirali tudi delavnico o »sonaravnem
okraševanju«. Hoteli smo poudariti pomembnost
uporabljanja naravnih materialov ob ustvarjanju
prijetnejšega okolja za bivanje. Na dogajanje se je
poleg naključnih obiskovalcev odzvala tudi osnovna
šola Boštanj. Učenke so aktivo sodelovale in vsaka

Ogled treninga klasične šole jahanja.

V Sevnico smo se vrnili polni lepih vtisov, z novim
znanjem in spoznanjem, da je Lipica res biser
Krasa. V sončnem vremenu je bila več kot polno
obiskana.

Tanja Košar,
Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

Turizem, TZOS

Ocenjevanje krajev v
KS Tržišče

Namig za premik
Spominska pot Milana Majcna
Opis: Prepletanje preteklosti in sedanjosti
V času, ko KS praznuje svoj krajevni praznik, se
spominjamo junaškega boja in upora domačinov
Milana Majcna in Jančija Mevžlja. Letos mineva
70 let od junaškega boja, zato je TD Šentjanž pot
poimenovalo Spominska pot Milana Majcna. Ta se
začne pri spomeniku v središču kraja in se spusti
po asfaltni cesti v smeri Radeče, pri šoli pa obrne
desno. Od tam hodimo po kolovozu do bližnje Birne
vasi in skozi Gomilo do glavne ceste. Prečkamo
in nadaljujemo po asfaltu vse do Koluderja. Od
Knezove domačije hodimo po travniških stezah
do rečice Hinje in se po kilometru prijetne poti
obrnemo desno v vas Hinje. Kadar pridemo na
asfaltno cesto, opazimo mejni kamen iz časov,
ko si je okupator razdelil naše ozemlje. V mehkih
vrhovih gričev, ki po večini tvorijo ta del poti, se pot
zelo hitro pomika in ni naporna.

V vasi Hinje krenemo levo po makadamski poti do
Primštala in gremo na križišču za kažipotom Kal.
Kmalu opazimo kažipot Rupa. To je prava smer
naše poti. Razgibani robovi gozdov, ki se spuščajo
do grape in se tam stikajo z rečico Hinjo in njenim
obvodnim življenjem, so najlepši okvir idilične
pokrajine. Od tam se pot obrne skrajno desno in
strmo v hrib proti Murnicam. Kmalu prispemo
na vrh. Postojte in uživajte. Vsa leta po vojni
je nastajala ta čudovita pokrajina, kjer se kot v
mozaiku prepletajo vinogradi, sadovnjaki, travniki
in z raznimi kulturami posejane njive, vmes pa še
ljubka vaška naselja. To je popolnost vaške idile in
plačilo za prehojeno pot. Še streljaj proti Leskovcu
in pod krošnjo dreves opazimo doprsna kipa, ki
sta delo domačina, kiparja Julijana Renka. Prišli
smo na cilj in to je svet, ki napolni vsa čutila in brez
dvoma očara vsakogar, ki zaide v te kraje.
Izhodišče: Šentjanž 344 m, izpred spomenika
(zahodno od Sevnice)
Višinska razlika: okrog 180 m
Dolžina poti: 13 km, približno 3 ure hoje
Opis poti in težavnost:
Pot še ni označena, zato priporočamo lokalne
vodnike.
Pot je lahka, hodimo po asfaltni cesti, makadamu,
kolovoznih poteh.
Zemljevid: Posavsko hribovje 1:50.000
Informacije: zloženka TD Šentjanž in na
spletni strani www.sentjanz.si

Krajevna skupnost Tržišče in TD Tržišče sta tudi
letos izpeljala tekmovanje za najlepše urejeni kraj v
KS Tržišče. Komisijo so sestavljali Cvetka Jazbec,
TZO, Marta Kralj, TD Tržišče, Mojca Pernovšek,
direktorica KŠTM Sevnica, in Milena Mastnak,
vse kraje pa so si ogledali in jih ocenili v ponedeljek,
3. oktobra.
Komisija je ocenjevala splošen vtis urejenosti kraja,
ekološko ozaveščenost prebivalcev, ocvetličenje in
zunanjo podobo domačij. Vse članice komisije smo
si bile edine, da je KS Tržišče zgledno urejena in njeni
prebivalci tudi ekološko ozaveščeni in gostoljubni.

V vseh obiskanih krajih so zelo vidni napredek,
delo društev in posameznikov. Predlagali so, da
bi imele podobno ocenjevanje tudi druge krajevne
skupnosti v občini. Tržiščani zgledno skrbijo tudi
za svojo naravno in kulturno dediščino. Pred leti
je Društvo Zagon očistilo in popravilo arkadni
most čez Tržiški potok, zdaj krajani lepo skrbijo
za ta prostor, ki je znan po Pletenki. Krajani
Vrhka so domiselno uredili celotno vas in so med
najbolj urejenimi kraji, vas Škovec, ki je lani prejela
priznanje TZS je vzorno urejena. V KS Tržišče je
vidnih tudi kar nekaj napak in pomanjkljivosti. Tako
lepi kraji in vasi na primer ne potrebujejo motečih
luči javne razsvetljave, tisočerih zasajenih cipres
in raznih kičastih okraskov, nujno pa potrebujejo
kakšen koš za odpadke, klopco na razgledišču in
podobno.

Bučarijada 2011 v Šentjanžu
V nedeljo, 16. oktobra, se je v šentjanški kulturni
dvorani končala enomesečna prireditev Bučarijada
2011. Tudi letos smo dogodek sklenili s podelitvijo
priznanj za najtežjo bučo, »najizvirnejšo« bučo in
najlepše bučne aranžmaje po izboru strokovne
komisije. Tokrat so najlepši bučni aranžma izdelali
učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž,
najtežjo bučo, ki je tehtala 53 kg, je pridelala
družina Razpet z Glina, najizvirnejša buča pa je buča
Marjana Hribarja. Prireditev sta popestrili ubrana
pesem iz grl okteta Oktetek in prisrčna predstava
učencev osnovne šole. V sklopu bučarijade se je
1. oktobra v Šentjanžu zgodila tudi Šentjanška
tržnica, na kateri so se predstavili in na prodaj
svoje izdelke postavili predvsem domači rokodelci,
gospodinje, vinogradniki in čebelarji. V sklopu
tega dne smo v kulturni dvorani odprli razstavo
junijske slikarske kolonije ArtEko Šentjanž 2011.

Foto: Zdravko Remar

Milena Mastnak

Praznična prednovoletna
okrasitev v občini Sevnica
Smo v zadnjem trimesečju leta in z veliko hitrostjo
se bližajo božično-novoletni prazniki. Da bi bilo
vzdušje v naših krajih kljub krizi lepo, želimo
pomagati z nasveti, kako čim lepše okrasiti vaš kraj.
KŠTM Sevnica bo za vse zainteresirane krajevne
skupnosti opravil brezplačno svetovanje (v sklopu
pogodb o sofinanciranju 50 ur brezplačnega
svetovanja za posamezno krajevno skupnost v
naši občini) ali pa izpeljal delavnice za krajane.
Želimo si, da bi letos naše mesto morda bolj
enotno zasijalo v praznični podobi, zato lahko tudi
podjetnikom pomagamo z nasveti, kako urediti
zunanjo podobo vašega poslovnega objekta. Vsa
vprašanja nam lahko pošljete na elektronski naslov
info@kstm.si ali pokličete 07/81 61 070.

Kot vsako leto smo tudi letos v sklopu bučarijade
organizirali poučno predavanje. Tokrat je bila naša
gostja agronomka Fanči Perdih, pripovedovala pa
nam je o ekološki pridelavi semen in ekološkem
vrtnarjenju.

Petra Majcen

Vir: TZOS in KŠTM Sevnica

dozivljaj@kstm.si

grajske.novice@kstm.si

Pot je opisala Cvetka Jazbec, predsednica TZOS
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Sovražimo
dolgočasne razstave
Razstava Dotik, ki se je zgodila v četrtek, 6.
oktobra, na gradu Sevnica, je bila že četrto
leto zapored. Do zdaj smo predstavili že več
kot 50 ustvarjalcev iz celotne Slovenije, letos
tudi iz drugih držav: Francije, Belorusije, Rusije,
Slovaške in Litve. Slogan razstave je bil Sovražimo
dolgočasne razstave in letošnja je kot vse prejšnje
obiskovalcem ponudila nepozabno doživetje.

Lahko so se sprehodili med gozdom ustvarjalnih
izdelkov in pogostitvijo, ki je visela s stropa, odprli
glavo kot na koncertih, se prepustili čutom kot
v slaščičarni in se »razkomotili« na veliki zofi ter
odejah na sredi kot doma. Posebnost letošnje
razstave so bili streljanje z airsoftno puško na
dolgočasne razstave in tri »temne sobe«, v katerih
je lahko vsak obiskovalec v svoji intimi postal tudi
ustvarjalec. V eni sobi je lahko povedal, kar mu
je ležalo na duši, v drugi je lahko narisal, zapisal
svoje vtise na steno, v tretji je lahko »guncal afne«.
Ustvarjanje smo posneli na različne medije in jih
boste lahko kmalu poslušali in videli na naši spletni
strani www.knof.si.
Na razstavi se je predstavilo 17 ustvarjalcev,
pokazali pa so svoje fotografije, risbe, video in
unikatne družbenokritične kolaže.
Kar pojdite, to je Umetnost za ljudi, kot sva jaz in
ti.

Mladi avtor 2011
Projekt Mladi avtor poteka že drugo leto, zamislila
si ga je Jerca Šantej, ki je tudi strokovna vodja
tradicionalnega srečanja likovnikov – ustvarjalcev
Aspekta. Na njem so ti mladi umetniki ustvarili
dela, ki so bila predstavljena na skupinski razstavi
Aspekta X2.
Kot lani se je tudi letos projektu Mladi avtor
dobrodelno pridružil naš sevniški umetnik in kipar
Rudi Stopar. Na dražbi po grajski trgatvi je zbrani
denar od svojih del HAJG podaril skladu Mladega
avtorja. Zbralo se je 220 evrov.
Izbrani mladi avtor za leto 2011 bo lahko imel leta
2012 samostojno razstavo kot priznanje za svojo
ustvarjalnost in kot priložnost, da bo lahko svoja
dela postavil javnosti.
Po mnenju strokovne komisije v sestavi slikarke
Mojce Marije Vilar in Manje Miketič ter slikarja
Nika Ribiča in kot drugouvrščenega po mnenju
obiskovalcev si je naziv mladega nadarjenega
avtorja za leto 2011 pridobil Mario Vijačkić iz
Zagreba.

Letos smo prvič organizirali tudi projekt
Fotografija poletja, sodelujoči fotografi na Aspekti
X2 pa so izbrali najboljšo fotografijo. Zmagal
je ljubiteljski fotograf Damjan Pajk iz Trnovca.
Njegova fotografija sevniškega gradu bo krasila
stenski koledar Sevnica 2012. Koledar je mogoče
kupiti za štiri evre, polovico zbranega denarja od
prodaje bomo namenili v sklad Mladega avtorja.

Katja Pibernik, JSKD in ZKD Sevnica

Povabilo k zakupu
trt modre frankinje v
grajskem vinogradu
S ponudbo botrstva grajskim trtam vas želimo
vključiti v urejanje vinograda in pridelave vina s
cilji:
– aktivne promocije kulture vinogradništva,
– oživitve za domače okolje primernih dejavnosti
na gradu Sevnica,
– ponuditi možnost shranjevanja, promocije in
neposredne prodaje vin v Grajski vinoteki.
Povabilo je namenjeno zakupu oz. botrstvu 400 trt
modre frankinje v grajskem vinogradu na južnem
pobočju pod gradom Sevnica. Botrstvo pomeni
zakup poljubnega števila trt modre frankinje za
določeno obdobje.

Rok za prijavo zanimanja za zakup oz. botrstvo trt
modre frankinje je do zakupa vseh trt. Prijavo z
osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, telefon) in
številom vinskih trt, ki bi jih želeli zakupiti, pošljite
na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
osebno ali po pošti ali po elektronski pošti na
naslov gsevnica@gmail.com.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Mojca Metelko, društvo K. N. O. F.

degustacije in prodaja vin,
slavnosti,
možen najem za srečanja, praznovanja ...
Info: Grad Sevnica, 051 680 289, gsevnica@gmail,com, www.grad-sevnica.com
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Prostovoljstvo
na evropski ravni
Kot se spodobi za letošnje Leto prostovoljstva,
smo tudi v Sevnici letos prvič pričeli z izvajanjem
projekta Evropske prostovoljne službe (EVS),
ki ga omogoča program Mladi v akciji Evropske
komisije.
V Društvu K.N.O.F. tako od septembra dalje skoraj
za eno leto gostimo dva tuja prostovoljca, Ivano iz
Slovaške in Axela iz Francije. Namen projekta EVS
je spodbujanje mobilnosti in učenja mladih od 18
do 30 let.












www.kstm.si
SMRKCI
petek, 28.10., ob 17.00

CUKRČEK 2

sobota, 29. 10.,
ob 20.00

sobota, 29.10., ob 17.00

SINHRONIZIRANA
Naša mentorja, Tamara in Miha, sta se v prvih
tednih vsak dan družila s prostovoljcema in skrbela,
da sta se čim bolj udomačila, kar jima je zelo dobro
uspelo. Oba prostovoljca sta spoznala že veliko
Sevničank in Sevničanov, ogledala sta si sevniški
grad, Lisco, obiskala Ljubljano, Bled in Bohinj, v
društvu pa sta že organizirala svoj prvi projekt in
sicer 4. Razstavo DOTIK, ki se je zgodila v začetku
prejšnjega meseca. Eden izmed mentorjev o
njima pravi »Super sta, Ivana je organizirana in
samostojna, tako da že z lahkoto uresničuje svoje
ideje, ki jih prenaša iz svoje slovaške organizacije,
kar ji omogoča tudi zelo hitro učenje slovenščine,
ki je precej podobna slovaščini. Axel je drugačen,
poln energije, entuzijazma, ljubi glasbo, vendar
se loteva tudi večjih problemov in projektov, ki jih
rešuje na čim bolj kreativen način. Kot človeka sta
zelo preprosta, kot smo tudi vsi ostali, vsaj tak
je moj prvi vtis in verjamem, da se bomo veliko
naučili od njiju, zagotovo pa bomo tudi mi veliko
naučili njiju.«
Učenje bo v večini potekalo preko dela v društvu,
k sodelovanju pa vabimo tudi lokalne obrtnike,
podjetnike in posameznike iz Sevnice. Zelo bi bili
veseli, če bi želeli deliti svoje praktično in uporabno
znanje, ki ga uporabljate vsakodnevno, z našima
dvema prostovoljcema. Če menite, da bi si lahko
vzeli nekaj uric vašega časa zanju, nam sporočite
na številko 07 81 44 119 oziroma el. naslov
drustvo@knof.si

SINHRONIZIRANI

nedelja, 30.10., ob 18.00
animirana komedija, 103 min

komedija, 102 min

OBUTI MAČEK
resnična zgodba

PRVI MAŠČEVALEC
Stotnik Amerika

družinski animirani film, 80 min

akcija, 124min

sreda, 2. 11., ob 18.00
petek, 4. 11., ob 17.00

sobota, 5. 11.,
ob 19.00

JOHNNY ENGLISH 2

BREZ POVRATKA 5

petek, 11. 11.,
ob 19.00

sobota, 12. 11.,
ob 19.00
srhljivka, 92 min

komedija, 101 min

LAHKO NOČ,
GOSPODIČNA

TA NORA LJUBEZEN

petek, 18. 11.,
ob 19.00

nedelja, 20. 11., ob 18.00

SLOVENSKI FILM
ljubezenska drama, 97 min

romantična komedija, 118 min

MORILSKA ELITA

MEDVEDEK PU

petek, 25. 11.,
ob 20.00

Več info na www.knof.si

akcijski triler, 105 min

sobota, 26. 11., ob 18.00
nedelja, 27. 11., ob 16.00
SINHRONIZIRANI

družinski animirani film, 69 min

OTROŠKI ABONMA in za IZVEN

PRAVLJIČNA URA BABICE PRA
torek, 8. november, ob 17. uri
Kulturna dvorana Sevnica
November 11
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Koledar prireditev
Datum in ura
od torka, 1.11.,
do petka, 4.11.,
od 11.00 do 17.00
sobota in nedelja,
od 12.00 do 15.00
od srede, 2.11.
do petka 4.11.,
od 9.00 do 14.00
sreda, 2.11.,
ob 19.00
četrtek, 3.11.,
ob 10.00
sobota, 5.11.,
ob 7.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Prva samostojna razstava del klekljarske skupine »Bucike«

Grad Sevnica

Org.:Dnevni center za starejše občane Sevnica,
Info: Mihaela Jazbec, 051/351-331

Igre brez meja med jesenskimi počitnicami

Športni dom Sevnica

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com

zbirka »Ogled«
na Gradu Sevnica

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica;
Info.: www.grad-sevnica.com

Grad Sevnica,
poročna dvorana

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

start pred
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica;
Info.: Urban Dimec, 031/264-218

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer.
Gost: Slikar in kipar Stane Gorjup - Šoštanj.
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Osnovnošolski planinski izlet na Mrzlico

sobota, 5.11.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za
HTC-jem v Sevnici

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

sobota, 5.11.,
ob 14.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Otvoritev posodobljene ceste Vozenk

na Vozenku
pri hiši Kermc - Jene

Org.: KS Boštanj;
Info.: Alojz Knez, 051/683-511

sobota, 5.11.,
ob 19.00

Letni koncert Septeta Fortuna z gosti

KD Septet Fortuna;
Kulturna dvorana Šentjanž Org.:
Info.: Katja Repše

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
7. Martinov koncert ob zvokih narodnozabavnih ansamblov z gosti
nedelja, 6.11.,
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
od 17.00 do 20.00 Zbiranje vzorcev mošta za ocenjevanje
od ponedeljka, 7.11. Fotografska razstava Gozdovi za ljudi
dalje
(Mednarodno leto gozdov 2011)
nedelja, 6.11.,
ob 16.00

Športni dom Sevnica

Org.: Društvo narodno zabavnih ansamblov
Sevnica, Info: Franc Ocvirk, 041/693-194

Društvo vinogradnikov Sevnica;
Gostilna Janc na Studencu Org.:
Info.: Brane Arih, 041/424-656
Knjižnica Sevnica

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

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 11/12

Športni dom Sevnica

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

Ekskurzija: Mežica z rudnikom in okolico

izpred AP Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 8.11.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

torek, 8.11.,
ob 17.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Pravljična ura babice Pra – otroška predstava Gledališča Unikat

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si
Org. OI JSKD Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166,
oi.sevnica@jskd.si

torek, 8.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)

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

torek, 8.11.,
ob 17.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Tradicionalno srečanje Planinskega društva Lisca - Sevnica

Zavetišče pod sv. Rokom

Org.: PD Lisca Sevnica;
Info.: Rok Petančič, 051/680-289

sreda, 9.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

Knjižnica Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica;
Info: 07/81-44-151, dusevnica@gmail.com

Grad Sevnica,
nova galerija

Org.: TD Šentjanž, Ekološka kmetija Repovž in
TZOS; Info: Jerca Šantej,040/760-870

Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca

Org.: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca; Info.: Andreja Flajs, 07/81-61-400

ponedeljek, 7.11.,
od 15.30 do 17.00
ponedeljek, 7.11.,
ob 17.00
torek, 8.11.,
ob 8.00

sreda, 9.11.,
ob 18.00
sreda, 9.11.,
ob 19.00
četrtek, 10.11.,
od 9.00 do 15.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Literarni večer literarne skupine DU Sevnica Večerna zarja
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Odprtje razstave ArtEko 2011 Šentjanž
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca se predstavi –
dan odprtih vrat

četrtek, 10.11.,
od 15.00 do 18.00

Delavnice za najmlajše

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Družinski inštitut Zaupanje Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 10.11.,
ob 17.00

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 11/12

Športni dom Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

start in cilj pred občinsko
stavbo v Sevnici

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica;
Info.: Zvone Košmerl, 041/738-357

Športni dom Sevnica

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

Športna dvorana Sevnica

Org.: NK Sevnica;
Info.: Matjaž Koritnik, 041/516-344

sobota, 12.11.,
od 9.00 do 17.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Potopisno predavanje: Vinko Šeško: Jordanija
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Od zore do mraka – kolesarjenje po občini Sevnica
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU
S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE SEVNICA
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Nogometni turnir v počastitev občinskega praznika

sobota, 12.11.,
ob 9.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Položitev venca k spomeniku padlih žrtev NOB v Sevnici

Trg svobode v Sevnici

sobota, 12.11.,
ob 9.30

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici

Glavni trg v Sevnici

četrtek, 10.11.,
ob 18.00
petek, 11.11.,
ob 7.00
petek, 11.11.,
ob 17.00

Org.: Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica; Info: Maksimiljan
Popelar, 07/81-40-176
Org.: Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica; Info: Maksimiljan
Popelar, 07/81-40-176
Org.: Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica; Info: Maksimiljan
Popelar, 07/81-40-176

sobota, 12.11.,
ob 10.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Grad Sevnica,
Slavnostna seja občinske organizacije Združenja borcev za vrednote dvorana Alberta Felicijana
NOB Sevnica
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
start pri spodnji OŠ Krmelj
3. tek za sevniški pokal v rekreativnih tekih

sobota, 12.11.,
ob 11.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Martinov pohod »Od pletenke do Malkovških goric«

start pri pletenki v Tržišču

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

sobota, 12.11.,
ob 12.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Martinovanje na Studencu: povorka s prikazom vinogradniških
opravil in običajev

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Koordinacijski odbor DIS 1941 -1945
Sevnica; Info.: Vinko Zalezina, 07/81-88-020

start pri kmetiji Jakše

Org.: Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Jakše Matjaž, 031/847-178,
www.vinogradniki.studenec.si/

sobota, 12.11.,
ob 10.00

sobota, 12.11.,
ob 15.00
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Org.: AK Sevnica;
Info.: 040/639-029, www.aksevnica.si

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 12.11.,
ob 16.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Martinovanje na Studencu: družabna prireditev s kulturnim
programom

šotor pri Gostilni Janc na
Studencu

Org.: Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Jakše Matjaž, 031/847-178,
www.vinogradniki.studenec.si

sobota, 12.11.,
ob 18.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Martinovanje na Studencu: zabavni večer z Veselimi Štajerkami

šotor pri Gostilni Janc na
Studencu

Org.: Društvo vinogradnikov Studenec;
Info.: Jakše Matjaž, 031/847-178,
www.vinogradniki.studenec.si

sobota, 12.11.,
ob 19.30

Rokometna tekma: RK Sevnica : RK Cerklje

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: ŠZ Sevnica;
Info: Matjaž Koritnik, 041/516-344

pri cerkvi sv. Jošta
pod Lisco

Org.: KŠTD Blaž Jurko;
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

pri cerkvi sv. Jurija v
Trnovcu

Org.: Občina Sevnica, krajani Podvrha in
Trnovca;
Info.: Jože Baumkirher, 041/823-409

Trubarjev dom
upokojencev v Loki pri
Zidanem Mostu

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

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi mladih s KŠTM Sevnica: Delavnice z mladimi, otroci

Mladinski center Sevnica

Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com,
www.dnevimladih.org

Tečaj CPP

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

Predavanje: mag. Marko Ogris: Evropa in Islam

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

Dom upokojencev Sevnica

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

SUNK KNOF
(nasproti bazena Sevnica)

Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com ,
www.dnevimladih.org

Športni dom Sevnica

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

predavalnica ZD Sevnica

Org.: Zdravstveni dom Sevnica;
Info.: 07/81-61-500

Pri Abramovih, Mrzla
Planina 20 (Pokojnik)

Org.: Občina Sevnica;
Info.: 07/81-61-213
Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com ,
www.dnevimladih.org

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Nogometni turnir za Pokal Občine Sevnica
nedelja, 13.11.,
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
ob 10.30
Druženje ob mladem vinu na Martinovo nedeljo
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
nedelja, 13.11.,
Družabno srečanje s srečelovom ob pridobitvi nove ceste
ob 11.30
sv. Jurij – Pusti vrh in zaključeni sanaciji plazu Trnovec
od ponedeljka, 14.11. PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
do petka, 18.11.,
Dnevi odprtih vrat z razstavo izdelkov stanovalcev doma ter razstavo
od 9.00 do 17.00
zbranih del društva za umetnost Kum Trbovlje ob 20. letnici društva
nedelja, 13.11.,
od 9.00 do 12.00

ponedeljek, 14.11.,
od 13.00 do 17.00
ponedeljek, 14.11.,
ob 16.00
torek, 15.11.,
ob 9.00
torek, 15.11.,
ob 10.00
torek, 15.11.,
ob 15.00
torek, 15.11.,
ob 17.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi odprtih vrat »Skupaj bogatimo življenje«
Otvoritev razstave izdelkov stanovalcev doma
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi mladih z Društvom K.N.O.F.: Multimedijska delavnica,
predstavitev EVS prostovoljcev
Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 11/12

sreda, 16.11.,
ob 15.30

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Predstavitev knjige: Razvoj zdravstva in lekarništva v občini Sevnica
Monografija bo izšla ob 40-letnici zgraditve namenske stavbe
zdravstvenega doma in lekarne.
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Otvoritev posodobljene ceste Pokojnik – Mrzla Planina

sreda, 16.11.,
ob 19.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi mladih z Mladinsko sekcijo Krmelj: Filmski večer

KIUDR v Krmelju

četrtek, 17.11.,
od 17.00 do 18.00

Delavnice za najmlajše

Družinski inštitut Zaupanje,
Družinski inštitut Zaupanje Org.:
Info: Melita, 031/899-674

četrtek, 17.11.,
ob 17.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi mladih z MSOS: Delavnica za organizatorje projektov

Mladinski center Sevnica

Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com ,
www.dnevimladih.org

četrtek, 17.11.,
ob 18.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Odprtje dokumentarne razstave »Bil sem zraven«

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: Posavski muzej Brežice, KŠTM Sevnica;
Info.: Rok Petančič, 051/680-289

petek, 18.11.,
ob 10.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Premierni animiran ogled Ajdovskega gradca za otroke

zbor na parkirišču pod
Ajdovskim gradcem nad
vasjo Vranje

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com.
www.ajdovski-gradec.com

petek, 18.11.,
ob 16.00

Na Logu pri odcepu za
kamnolom Log

Org.: Občina Sevnica, KS Boštanj;
Info.: Juraj Šlogar, 031/642-046

petek, 18.11.,
ob 18.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Otvoritev celostne ureditve naselja Log
Predavanje: Ananda Vardhana: Ajurveda,
umetnost pravilne prehrane

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 18.11.,
ob 20.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi mladih z Društvom K.N.O.F.: Koncert

Lokal Dile

Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com ,
www.dnevimladih.org

sobota, 19.11.,
ob 9.30

Športni dom Sevnica

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

pri družini Mahovne v
Roviščah

Org.: Policijsko veteransko društvo Sever
Posavje; Info.: Vlado Bezjak, 041/799-971

sobota, 19.11.,
ob 18.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Hitropotezni šahovski turnir za Pokale Milana Majcna
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Odkritje spominskega obeležja
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Večer mažoret - defile

Športni dom Sevnica

Org.: Društvo Trg Sevnica;
Info.: Janja Pavčnik Šalamon, 041/415-715

sobota, 19.11.,
ob 19.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Kulturna dvorana Sevnica
Dnevi mladih s Študentskim klubom Sevnica: Kulturni večer za mlade

Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com,
www.dnevimladih.org

nedelja, 20.11.,
ob 9.00

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 11/12

Športni dom Sevnica

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

nedelja, 20.11.,
ob 14.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi mladih z Mladinskim društvom Šentjanž: Okrogla miza
"Kako privabiti mlade k aktivnostim?"

PLAC v Šentjanžu

Pobudnik projekta: MSOS; Info.:
051/309-063, msos.sevnica@gmail.com ,
www.dnevimladih.org

Varstveno delovni center
v Sevnici

Org.: Varstveno delovni center KrškoLeskovec, enota Sevnica;
Info.: Bojana Tkalec Štrasner, 031/522-965

torek, 15.11.,
ob 18.00

sobota, 19.11.,
ob 14.00

od ponedeljka, 21.11.
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
do petka, 25.11.,
Teden odprtih vrat
od 8.00 do 14.00

torek, 22.11.,
ob 9.00

Predavanje: dr. Pavle Zagode:
Parandontalna bolezen in njen vpliv na različna sistemska obolenja

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 22.11.,
ob 10.00

Predavanje: Zdravstveni dom Sevnica: Načini oživljanja

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 22.11.,
ob 10.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Povezani z glasbo – glasbena delavnica v Domu upokojencev in
oskrbovancev Impoljca

Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca

Org.: Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca;
Info.: Andreja Flajs, 07/81-61-400

sreda, 23.11.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-40-304
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Koledar prireditev, mladina
Datum in ura

Prireditev

Kje?

četrtek, 24.11.,
15.00 – 18.00

Delavnice za najmlajše

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Družinski inštitut Zaupanje Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com

sobota, 26.11.,
ob 11.00
sobota, 26.11.,
ob 15.00
sobota, 26.11.,
ob 19.30
sobota, 26.11.,
ob 19.30
torek, 29.11.,
ob 9.00
sreda, 30.11.,
ob 14.00

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Odprtje prenovljene zbirke krasilne umetnosti Ivana Razborška
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Otvoritev ceste Laze – Gavžna gora
PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
67. Razborski večer

Grad Sevnica

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

na odcepu za Laze

Org.: KS Boštanj;
Info.: Janez Stopar, 041/790-543

Dom krajanov na Razborju

Org.: KŠTD Blaž Jurko ;
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

Rokometna tekma: RK Sevnica : MRD Dobova

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica

Predavanje: Marija Merlak

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica;
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

PRIREDITEV OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA
Dnevi odprtih vrat »Skupaj bogatimo življenje«: dan prostovoljstva v
DUO Impoljca – osrednja prireditev

Dom upokojencev Sevnica

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

Program - MC Sevnica - november 2011
dan

program

2
3
4
5
7
8

sreda
četrtek
petek
sobota
ponedeljek
torek

Zumba 17.30 - 18.30 ure
Turnir v družabnih igrah 15.00 - 17.00 ure
Otroška delavnica ob 16.00 uri
Turnir v igranju enke 16.00 uri
Zumba 18.00 - 19.00 ure
Turnir v namiznem tenisu 16.00 - 18.00 ure

9
10
11
12
14

sreda
četrtek
petek
sobota
ponedeljek

Zumba 17.30 - 18.30 ure
Slovenski mladinski filmi 15.00 - 17.00 ure
Zbiranje oblačil za družine v stiski
Proste aktivnosti
Dnevi mladih s KŠTM, Zumba 18.00 - 19.00 ure

15
16
17
18
19
21

torek
sreda
četrtek
petek
sobota
ponedeljek

Proste aktivnosti
Zumba 17.30 - 18.30 ure
Dnevi mladih z MSOS, Slovenski mladinski filmi 15.00 - 17.00 ure
Ajurveda: Umetnost pravilne prehrane (Ananda Vardhana) ob 18.00 uri
Dopoldan tečaj bobnanja za začetnike, proste aktivnosti 16.00-20.00
Zumba 18.00 - 19.00 ure

22

torek

Turnir v namiznem tenisu 16.00 - 18.00 ure

23

sreda

Zumba 17.30 - 18.30 ure

24
25
26
28
29
30

četrtek
petek
sobota
ponedeljek
torek
sreda

Proste aktivnosti
Otroška delavnica ob 16.00 uri
Dopoldan tečaj bobnanja za začetnike
Zumba 18.00 - 19.00 ure
Slovenski mladinski filmi 15.00 - 17.00 ure
Zumba 17.30 - 18.30 ure

»Neki bo treba skupi nardit!«

mc.najem365@gmail.com

datum

Organizator - informacije

Prispevke in informacije za koledar
prireditev pošljite do 16. 11. na:
grajske.novice@kstm.si

Mladinski center Sevnica

Kvedrova cesta 30c, (za Hotelom Ajdovec)

lahko najamete za razna
sreèanja,
predavanja,
praznovanja …

Cenik je objavljen na spletni strani:

www.kstm.si.
Vse informacije: 051-680-290, Mojca Švigelj

grajske.novice@kstm.si

Mladinski svet občine Sevnica se je tako odločil
pred dobrim mesecem dni. Sicer nekoliko pozno,
a pripravili bomo tradicionalne Dneve mladih,
tokrat malo drugače. Dnevi mladih ne bodo le en
ali dva dni, ampak kar ves teden! Sedem društev
in organizacij iz občine Sevnice se je odločilo, da
bo imelo enkrat v tednu dan odprtih vrat. V svojih V Družinskem centru Sevnica, ki deluje v sklopu
društvenih prostorih se bodo lahko v enem dnevu Družinskega inštituta Zaupanje, je jesen obudila
predstavili mladim, organizirali različne delavnice,
prireditve, športne igre, koncerte in celo
predstavili življenje dveh tujih prostovoljcev EVS na
izmenjavi v Sevnici. Dnevi mladih bodo novembra,
predvidoma od ponedeljka, 14., do nedelje, 20.
novembra v prostorih različnih organizacij v občini
Sevnica.

Jesenski programi v Družinskem centru Sevnica

skupini za mlade mamice. Med »krompirjevimi«
počitnicami (2.–4. november) bomo v sodelovanju s
KŠTM Sevnica izpeljali že dobro znane in priljubljene
Igre brez meja v Športnem domu Sevnica, na
katere vabimo vse osnovnošolce. Oblikuje se
brezplačna terapevtska skupina za ločene starše,
ki se bo srečevala dvakrat na mesec, udeleženci pa
si bodo ob terapevtovem spremljanju v dragoceno
oporo po zahtevnem obdobju. Začenjamo tudi novi
cikel predavanj za starše, ki bodo na Družinskem
inštitutu Zaupanje vsak drugi petek v mesecu ob
20. uri. Tokrat bomo govorili in se pogovarjali o
tem Kako biti dober starš v tem norem ritmu?
Aktivnosti v družinskem centru (razen iger brez
meja) so za udeležence brezplačne, zaradi lažje
organizacije pa je zaželena vnaprejšnja prijava.
Več informacij o ponudbi centra lahko dobite na
spletni strani www.zaupanje.net, ponudbo pa
Program Dnevov mladih 2011 si lahko ogledate številne programe. Najmlajši otroci (od dveh do šest lahko spremljate tudi na facebooku Družinskega
na spletnih straneh www.mladinskisvet.org in let) lahko ob četrtkih popoldne uživajo v ustvarjalnih centra Sevnica. Prostora pri aktivnostih je še
www.dnevimladih.org.
delavnicah, mamice, ki so na porodniškem dovolj, zato lepo povabljeni!
dopustu, so se začele pod vodstvom družinske
Klavdija Švigel terapevtke srečevati in družiti pri pogovorni
Damijan Ganc
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Mladina

MC Sevnica
Zumba

MC Sevnica
Ustvarjalnica z origamijem

MC Sevnica
Tečaj bobnanja

V Mladinskem centru Sevnica smo oktobra začeli
najbolj priljubljeno skupinsko vadbo pri nas –
zumbo. To je dinamična in razburljiva plesna vadba
ob eksotični latinsko-ameriški glasbi. Koreografije
se menjajo med počasnimi in hitrimi ritmi s ciljem
oblikovati in okrepiti naše celotno telo. Osredotoča
se na mišične skupine zadnjice, rok, nog ter
trebuha in na najpomembnejšo mišico našega
telesa, srce! Vadba je nezapleteno zaporedje
krepilnih vaj in preprostih plesnih korakov.

Otroci se že od mladih nog igrajo s papirjem. Ob
mečkanju, trganju, zavijanju, zlaganju in lepljenju
doživljajo zadovoljstvo, ki ga lahko s pridom
izkoristimo. Zato smo v MC Sevnica v petek, 23.
septembra, organizirali otroško ustvarjalnico
z naslovom Origami. To je japonska tehnika in
veščina zgibanja papirja, ustvarili pa smo metulje,
kužke, rože, žabice in drugo.
Vsak izdelek smo izpopolnili še z lepljenjem oči,
risanjem gobčkov, brčic. Za piko na i smo dodali še
leseno, nosilno paličico. Mladi ustvarjalci so lahko
svoje izdelke odnesli domov.

V Mladinskem centru Sevnica bomo novembra
začeli tečaj bobnanja za začetnike. Spoznali bomo
temeljne bobnarske izraze, imena bobnov, činel
in drugo bobnarsko opremo. Naučili se bomo
osnovnega koncepta bobnanja, kot so drža
telesa, palčk, delovanje nog. Isti koncept bomo
v nadaljevanju tečaja razširili tudi na igranje ob
spremljavi ene ali več znanih pop-rockovskih
skladb.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Ob seksi in energičnih latinsko-ameriških ritmih
ustvarja vzdušje razgretega plesišča, rezultati pa
so hitro vidni. Zumba je edinstvena, učinkovita in
verjetno tudi najzabavnejša oblika aerobne vadbe
pri nas, kar potrjuje tudi množična udeležba v
Mladinskem centru Sevnica. Če se nam želite
pridružiti, pridite ob ponedeljkih, od 19. do 20. ure,
in ob sredah, od 17.30 do 18.30. Več informacij
o vadbi lahko dobite na elektronskem naslovu
marjana.mirt@gmail.com.

Tečaj bo zajemal osem ur, od tega bodo štiri
namenjene teoretičnemu delu bobnarskih osnov,
preostale štiri ure pa individualnemu igranju
bobnov. Tečaj bo ob sobotah dopoldne, začel se
Vstop je prost.
bo 19. novembra. Cena tečaja bo 35 evrov za
posameznika in vključuje tudi bobnarske palčke
za vsakega tečajnika. Zaradi omejenega števila
tečajnikov se je treba prej prijaviti na elektronski
naslov marjana.mirt@gmail.com. Če si želite igrati
na bobne tudi vi, imate priložnost, da svoje sanje
postanejo resničnost!

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

MC Sevnica
Moja Indonezija
Indonezija je največja otoška država na svetu, saj
jo sestavlja kar 13.600 otokov in otočkov. Oblivajo
jo Južno kitajsko morje, Indijski in Tihi ocean in je
nekakšen most med azijsko in avstralsko celino. V
petek, 7. oktobra, nam je študentka biotehnologije
Mirijam Kozorog predstavila svoje izkušnje z
enomesečne razvojne prakse v indonezijskem
mestu Bandung. Na kulturnem kampu je kot
predstavnica Slovenije predstavila našo kulturo,
hrano, značilne plese in drugo. Poleg Jave smo
skozi fotografski objektiv obiskali še Bali in Tisočere
otoke. Spoznali smo predvsem zanimive značilnosti
in posebnosti te zelo raznovrstne dežele. Voda je
pitna le iz plastenk, za vse cene lahko barantaš,
ker je to tudi način spoštovanja trgovine, nositi
kratke hlače, biti zgoraj brez (velja samo za ženske)
je za muslimane in hinduiste žaljivo. Večer je minil
v prijetnem vzdušju, ob kozarčku naravnega soka
(ki je tudi zelo značilen za Indonezijo) se je začel
zanimiv pogovor o slišanem.

MC Sevnica
Projekcije slovenskih filmov
Avatar, Paranormal Activity, Harry Potter and the
Chamber of Secrets, Lord of War in drugi. Zveni
znano? Ne? Le kaj se je zgodilo z dobrimi starimi
slovenskimi filmi, kot so Kekec, Ne joči Peter,
Poletje v školjki, Babica gre na jug in drugimi?
Najverjetneje pozabljeni samevajo v zaprašenih
arhivih, otroci in mladostniki pa si raje ogledajo
Poletja je konec, v naših garderobnih omarah pa kakšen visokoproračunski hollywoodski film, v
se kopičijo velikanski kupi poletnih oblačil, ki nas katerem lahko vidijo preklinjanje, pretepanje in
zaradi pomanjkanja prostora spravljajo v slabo streljanje, skratka, nasilje v tisoč in eni obliki.
voljo. V Mladinskem centru Sevnica smo se zato
odločili in vam bomo pomagali narediti prostor v
vaših omarah, hkrati pa boste pomagali soljudem,
ki zaradi socialne stiske in podobnih razlogov
nimajo denarja za nakup novih oblačil. V sklopu
leta prostovoljstva bomo novembra organizirali
akcijo zbiranja rabljenih oblačil, in sicer v petek,
11. novembra, v Mladinskem centru Sevnica, za
hotelom Ajdovec.

MC Sevnica
Zbiranje oblačil

Če imate doma oblačila, ki jih ne potrebuje več,
jih lahko na omenjeni datum prinesete na zbirno
mesto v Mladinski center Sevnica, od 14. do
18. ure. Oblačila bomo predali dobrodelnim
organizacijam, ta pa jih bodo posredovala
socialno ogroženim družinam v občini Sevnica. Za
Se vidimo na naslednjem potopisnem predavanju, več informacij nas lahko pokličete na telefonsko
ki bo v petek, 9. decembra. Spoznavali bomo številko 031 643 246 (Marjana) ali nam pišete na
zasanjano deželo ob Atlantiku – Portugalsko.
elektronski naslov marjana.mirt@gmail.com.
Vstop prost, vljudno vabljeni!
Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

V Mladinskem centru Sevnica smo že med
poletnimi počitnicami organizirali projekcijo
različnih filmov, zaradi dobrega odziva obiskovalcev
pa smo se odločili, da bomo novembra začeli
projekcijo slovenskih mladinskih filmov. Obiskovalci
Mladinskega centra Sevnica bodo lahko uživali ob
gledanju slovenskih filmov Poletje v školjki, Kekec,
Čisto pravi gusar, Gremo mi po svoje, Maja in
vesoljček, Sreča na vrvici, To so gadi, Ne joči peter,
Cvetje v jeseni. Filmske projekcije se bomo začele
v četrtek, 3. novembra, od 15. do 17. ure. Naslovi
izbranih filmov in termini posameznih projekcij
bodo objavljeni na facebooku Mladinskega centra
Sevnica in na oglasnih panojih.

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

November 11

15

Šolski zvonec

Eko dan na naši šoli

Teden otroka v Krmelju

Teden otroka na OŠ Tržišče

V ponedeljek, 3. oktobra, smo na OŠ Sava Kladnika
Sevnica, Podružnica Studenec, izvedli tehniški
dan eko dan. Ker je naša šola v projektu Ekošola,
smo na našem eko dnevu začrtali smernice za
delo v tem šolskem letu. V projekt se vključujejo
vsi učenci naše šole, prav tako tudi vse učiteljice,
saj si želimo in prizadevamo, da bi ponotranjili
cilje Ekošole, tako da bi to postal način življenja.
Zato je prav vsak najprej dal svojo zaobljubo, kako
bo varoval okolje in s tem pripomogel k boljšemu
življenju za vse. Dan je popestrila Mojca Jazbinšek,
predstavnica Komunale Sevnica, ki je naši šoli
slovesno predala zabojnik za papir in ključe za
zabojnike na ekološkem otoku, saj smo postali
skrbniki le-tega. Prav tako nam je predala eko
didaktično igračo, po kateri naši učenci z veseljem
posegajo. Imeli smo tudi eko ustvarjalne delavnice,

OŠ Krmelj in DPM Krmelj sta letos organizirala
že 22. tradicionalne prireditve ob tednu otroka.
Letos je bila tema Pojdiva s knjigo v svet, zato smo
tudi v Krmelju veliko pozornosti namenili branju.
Teden je bil zelo pester. Starejši učenci so jutra
začenjali z Gledališčem na stopnicah, v 1. triletju
pa se je vsako jutro pričelo s pravljico za dobro
jutro. Prebirali smo različne pravljice, znane in
manj znane ter celo ekološko usmerjene pravljice.
Na asfalt pred šolo smo risali in pisali želje in
sporočila ob tednu otroka, imeli športne urice,
kjer smo kolesarili in rolali. Izvedli smo odbojkarski
turnir med učitelji in učenci, na katerem so tokrat
slavili učenci. Učence 1. razreda smo sprejeli
v šolsko skupnost, popoldan pa smo se družili
starši, učitelji in otroci. Najprej smo si ogledali
lutkovno predstavo Muca copatarica v izvedbi
lutkovnega gledališča Fru-Fru, nato pa so sledile
še likovne ustvarjalnice. Nastali so zanimivi izdelki,
starši pa so imeli priložnost opazovati svoje otroke
v različnih dejavnostih.

Vsako leto imamo tudi na naši šoli teden otroka.

kjer so učenci 1., 2. in 3. razreda izdelali eko drevo
in izdelke iz odpadnih naravnih materialov, učenci
4. in 5. razreda pa so izdelali kartonaste koše za
ločeno zbiranje odpadkov na šoli. Glavni namen
dneva je bil ozaveščanje učencev o pomembnosti
varovanja okolja. Vem, da nam je to tudi uspelo.

Veronika Pečnik Zgonc,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec

V tem tednu smo imeli razne dejavnosti. Obiskal
nas je Primož Suhodolčan. Nasmejal nas je do solz
in povedal nekaj takšnih »štosov«, da se učiteljice
z njim ne bi ravno strinjale. Vsak dan je mlajše
učence »prebudila« pravljica. Obiskali so tudi
šolsko knjižnico, kjer jim je knjižničarka prebrala
eko pravljico, saj je naša šola v tem tednu dobila
eko zastavo. Starejši so igrali športne igre,
izjemoma jim ni bilo treba pisati domačih nalog.
Potekala je tudi akcija zbiranja starega papirja.
Napolnili smo ves kontejner, pa še velik kup je
ostal zunaj. Priredili smo kros in tekmovanje v
nogometu skupaj z Osnovno šolo Milana Majcna
Šentjanž. Vsi smo se zelo potrudili in dosegli
dobre rezultate. Mlajši so pekli kostanj, risali po
prometnih površinah in s seboj v šolo prinesli svojo
najljubšo igračo. Prvi razred je bil sprejet v šolsko
Preživeli smo čudovit teden in vsi že nestrpno skupnost. Mlajši učenci so pripravili program,
pričakujemo naslednje leto, ko bodo imeli otroci učenci prvega razreda pa so dobili diplomo, ki jim jo
spet teden, namenjen le njim.
je podelila predsednica šolske skupnosti Katarina
Gorenc. Učenci smo se v tem tednu zelo zabavali
Učiteljica Renata Mlinarič, OŠ Krmelj in bi imeli še več takšnih tednov.

Ekodan

Teden otroka

Otroci v šoli in vrtcu so razmišljali o junakih našega
časa, saj je to bila tema letošnjega otroškega
parlamenta.
Tudi tokrat nismo pozabili na druženja: šolarji z
vrtičkarji, vrtičkarji med skupinami, vsi skupaj pa
s starši, ki so z nami preživeli urice v družbi Muce
Copatarice in likovnih ustvarjalnic. Izdelki, ki so
nastali s skupnimi močmi, ponosno krasijo stene
in mize igralnic ter učilnic.
Tako, zaključili smo še eno tedensko zgodbo, v
kateri so bili junaki našega časa majhni in veliki
otroci.

Tanja Culetto
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Tea Bačić, novinarski krožek OŠ Tržišče

Teden otroka na OŠ Ane Gale

V osnovni šoli in vrtcu v Krmelju je bilo ob tednu
otroka od 3. do 7. oktobra nadvse poučno
in zabavno. Šolarjem in vrtičkarjem smo že
dvaindvajsetič zapored pričarali pisano paleto
dogodkov in dejavnosti, v katerih so glavno vlogo,
tako kot se za teden otroka spodobi, odigrali
sami.
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Prvi razred je bil sprejet v šolsko skupnost

Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica smo imeli
ekodan, ki je bil namenjen ekološkim vsebinam.
Na ta dan smo prišli v šolo peš. Ob vstopu v šolo
nas je pričakalo raznovrstno sadje in zelenjava.
Najmlajši smo si najprej ogledali risanke in filme
z ekološko vsebino, učenci predmetne stopnje pa
smo širili svoje znanje ob predavanjih o odpadkih,
kompostiranju, delovanju čistilne naprave in
energetiki na Vranskem. V naslednjih urah smo
učenci ustvarjali v delavnicah: izdelovali smo
didaktične igrače, ekovoščilnice, nove ekoznake,
pekli ekožemljice, poslikavali kontejner za papir in
koše za smeti ter še marsikaj drugega. Pomagali
so nam učitelji in zunanji sodelavci. V vmesnem
času smo si ogledali ekotržnico pred šolo, kjer
so svoje izdelke predstavljali prodajalci iz kmetij,
ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo. Ob koncu sta
nas pozdravila gospod župan in vodja Komunale
Sevnica.

V tednu otroka vsa Slovenija opozarja na
uresničevanje otrokovih pravic in pomenu za skrb
in vzgojo otrok. Na OŠ Ane Gale smo učencem
pripravili različne aktivnosti, ki bi pripomogle
k otrokovemu veselemu in ustvarjalnemu
razpoloženju. Velik poudarek smo namenili druženju
s prijatelji, zato smo se veselo poigravali ob
pečenem kostanju in družabnih igrah. Organizirali
smo razne delavnice, kjer so učenci ustvarjali
z jesenskimi plodovi, opazovali naravo v jeseni,
razmišljali o svojem bodočem poklicu in poslušali
otroške zgodbe. Učiteljice smo jim odigrale
zgodbico iz knjige Zlatolaska in trije medvedi,
po kateri so otroci pridobili nova spoznanja in
vrednote, zraven pa se še pošteno nasmejali.

Kot že nekaj let poprej smo tudi letos obiskali
Poljšakov sadovnjak na Radni in se posladkali z
V nekaj urah smo na ta način dokazali, da se tudi jabolki. Da pa bi otroci znali poskrbeti zase in
mi mladi zavedamo, kaj pomeni živeti v naravnem druge, so nas obiskali gasilci, predstavili svoje
okolju, zdravo jesti in se gibati. Rešimo naš planet delo in nam podali koristne napotke. Otroci so
tako, da bomo vsak dan živeli v ravnovesju z naravo naša prihodnost, zato poskrbimo, da bodo slišani
in z zadovoljstvom v srcu.
in ljubljeni.

Člani novinarskega krožka OŠ Sava Kladnika Sevnica

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Grajska skrinja

Jesen

Osti jarej – oj
OJ namesto CIAO, ki ima popolnoma
drug pomen!

Slovenka –Slovenec – kjerkoli si:
Jesen se bo začela,
– tu je tvoj temelj, osnova,
vsak hip bo priletela,
– od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,
bo listje natrosila,
– tu je tvoje središče,
z njim travo bo prekrila.
– od tu je tvoja energija, potenca,
Osti jarej – staroslovenski pozdrav. Samo dve
– tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.
Z dežjem nas bo škropila,
kratki besedi sporočata neverjetno veliko –
v meglo nas zavila
ostanite mladi in zdravi! Lahko tudi pomladni ali
in
z
mrazom nam grozila.
pomlajeni in močni. Najlepše starodavne pozitivne
Natančno enak izvor in pomen ter sporočilo ima
želje naših prednikov vsebujejo energijo in tudi
tudi staroslovenski ali stari slovenski pozdrav
Včasih že jeseni zapade prvi sneg,
potenco, kar najbolj pa so povezane s skupnim
»osti jarej«! Samo dve kratki besedi sporočata
včasih že jeseni čisto bel je breg.
neizčrpnim vrelcem našega bistva.
neverjetno veliko – ostanite mladi in zdravi! Lahko
tudi pomladni ali pomlajeni in močni. Najlepše
Včasih opazujem barvni listni ples,
starodavne pozitivne želje naših prednikov
ki ga veter nežno trosi iz dreves.
Osti jarej!< se glasi najstarejši znani slovenski
vsebujejo energijo in tudi potenco, v največji
zapisani pozdrav ali napitnica oziroma zdravica.
možni meri pa so povezane s skupnim neizčrpnim
Dandanes je pozdrav po okrog 2.500 letih znova
vrelcem našega bistva.
		
Tereza Alja Kožar, 5. razred
aktualen in ga z veseljem ter ponosom uporablja
			
Podružnica Loka
čedalje več mladih Slovencev.
Najbolj razširjen je ta staroslovenski pozdrav v
njegovi skrajšani različici >oj!<. Ta se je v zadnjih
nekaj letih tako razširil, da mnogi, ki ga uporabljajo
v vsakodnevnih stikih z drugimi, niti ne vedo, kaj
pomeni.
>Osti jarej< je kratek napis na starodavnem
vrču za točenje pijač. Najden je bil na današnjem
slovenskem ozemlju blizu kraja Škocjan na Krasu,
leta 1911. Danes hranijo vrč z napisom >osti jarej<
v muzeju v Trstu. Vrč izvira iz obdobja nekaj sto
let pred našim štetjem, ko so na območju srednje
Evrope živeli naši predniki, ki so se v starodavnih
zgodovinskih virih imenovali Veneti. Po njih se
zdaj imenujejo slovite Benetke, pokrajina Veneto
v današnji Italiji in Venetski zaliv v Jadranskem
morju, katerega sestavni del je tudi Tržaški zaliv.

Napis na Škocjanskem vrču in starodavni pozdrav
je sestavljen iz dveh besed – osti in jarej. Osti
pomeni seveda skrajšano obliko besede ostani.
Še zdaj uporabljajo v slovenskem kraškem narečju
skoraj povsem enako besedo, ki jo izgovarjajo
»uosti«. Prvi del pozdrava je nekoliko skrajšana
beseda »ostani«, v drugem delu pa je ravno
nasprotno. Predstavlja ga nekoliko daljša oblika
besednega korena »jar« oziroma »jara«, ki pomeni
mlad, nov in zdrav ali pomladen. Prav tako pomeni
beseda jar tudi močan.

V slovenščini lahko pomen osnovne besede
zanikamo s predpono ne-. To predpono lahko
spajamo s pridevniki (agraren : neagraren),
trpnimi deležniki (napisan : nenapisan, razbit :
nerazbit), prislovi (daleč : nedaleč, dolgo : nedolgo,
malo : nemalo) in samostalniki (domačnost :
nedomačnost, poštenost : nepoštenost, Slovenec
: Neslovenec ali neslovenec).
Ta enostavna možnost zanikanja osnovnega
pomena posameznih besed nas pogosto zavede
v nekakšno malomarnost. Ne potrudimo se, da
bi namesto sestavljanke z ne- uporabili ustrezno
sopomenko, soznačnico, sinonim (=besedo, ki ima
enak pomen). Mnogokrat ne pomislimo, da imamo
na izbiro dovolj drugih besed in nam ni treba
segati po sestavljankah z ne-. Nekaj pridevniških
primerov: aktiven : neaktiven – mirujoč, bogat :
nebogat – reven, siromašen, časten : nečasten –
sramoten, čeden : nečeden – umazan, zanemarjen,
daljen : nedaljen – bližnji, datiran : nedatiran – brez
datuma, hranjen : nedohranjen – premalo hranjen,
zahiran, doleten : nedoleten – mladoleten itn.

Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Jesenski veter je zavel
in je listje dol vzel.
Ko še enkrat je zavel,
je snežinke že prinesel.

Ko že tretjič je zavel,
Pred nekaj tedni smo bili v Benetkah in vodnica
z botro zimo je prišel.
nam je razložila pomen priljubljenega pozdrava
čao. Beseda izhaja iz stavka beneškega sciao
vostro (v italijanščini Schiavo vostro) ali s-Ciao su 		
Katja Močivnik, 5. razred
dobesedno pomeni Jaz sem vaš suženj. Beneški 			
Podružnica Loka
beseda za »slave«, s-Ciao ([st S ao]) ali s-ciavo, je
sorodnim od italijanske schiavo in izhaja iz latinske
sclavus.

Veneti so tudi tisti naši predniki, ki so nam
Zakaj bi še uporabljali tuje pozdrave, ki našemu
zapustili čudovito situlo iz Vač, najdeno skoraj
staroslovenskemu ne sežejo niti do gležnjev?
v geometrijskem središču Republike Slovenije
Geossu oziroma težišču naše današnje države, ki
OJ!
so mu posvečene naslednje besede:
						
		
Vir: www.hervardi.com

Jezikovni kotiček ~
» Enostavno zanikanje «

Jesenski veter

Jesen
Za poletjem že jesen
in gozd bo že leden.
listje padlo bo na tla,
veverica ga v duplo da.
Veter mrzel zapiha,
medved v brlog pr*diha.
Se v klobčič zavali,
do pomladi sladko spi.

			

Žan Baumgartner, 5. razred
Podružnica Loka

Sanjam o nama
Sredi noči šele zaspim,
prisluhnem, da dihaš ob meni
in potiho si zaželimUsoda, nikar mi ga ne vzemi!
Življenja tok hiti naprej.
Vse imava, vse manj je želja
sedaj ko živiva ljubezen brez mej
in pesem sreče nama venomer igra.
Ko s poljubi govoriva spetgrenak čas,pustila sva te za sabo,
neizrekljiva pravljica je najin svet,
to ljubezen je, ki ne zatone v pozabo.

Doroteja Jazbec
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Šport in rekreacija

Jesensko državno
ARG prvenstvo

»Gibanje za zdravo življenje«

Gibanje ni le šport. Gibanje mora postati
slehernemu človeku način življenja. Telesna
V Sevnici je pod okriljem Radiokluba Amater dejavnost namreč v vseh pogledih ugodno vpliva
Sevnica potekalo Odprto državno prvenstvo na zdravje, prispeva k boljši kakovosti življenja
Slovenije v ARG-ju.
tako v telesnem kot v psihosocialnem pogledu. Že
30 minut zmerne telesne dejavnosti dnevno, kot
je na primer hitra hoja, koristi zdravju odraslega
človeka. V ta namen je Zveza športnih društev
Sevnica v sodelovanju z Inštitutom za varovanje
zdravja CINDI Slovenija in Zdravstvenim domom
Sevnica pripravila tradicionalni preizkus telesne
pripravljenosti hoje na 2 km in Cooperjev test
zmogljivosti za ženske na 1.600 m in za moške na
2.400 m.

Atletika
Tek po ulicah
11. teka po ulicah Žalca so se udeležili tudi člani
AK Sevnica in učenke iz OŠ Sevnica in Boštanj.
Sara Karlovšek si je pritekla absolutno zmago
pri ženskah na 5.520 m dolgi progi, Miha Povšič
je osvojil absolutno tretje mesto pri moških.
Osnovnošolke so tekle na 1.060 m dolgi progi in
osvojile zlato (Klara Zakšek), srebrno (Eva Mavrič)
in dve bronasti medalji (Laura Jazbec in Zala
Resnik).
						
		
Rafko Povhe

Klemen, Nik in Karin osvojili medalje
Sevničani so dosegli naslednje rezultate :
PIONIRJI:
1. mesto: Tadej Tihole
7. mesto: Luka Stegne
11. mesto: Jurij Radi
12. mesto: Andraž Strajnar
14. mesto: Jernej Žuraj
17. mesto: Blaž Kolman
19. mesto: Jan Vrtačnik
20. mesto: Simon Vintar
21. mesto: Jakob Zelič
ŽENSKE:
2. mesto: Nina Radi
3. mesto: Maja Koštrun
JUNIORJI:
2. mesto: Urban Senica
SENIORJI:
3. mesto: Danilo Kunšek
5. mesto: Luka Ločičnik
RADIOKLUBI:
2. mesto: Sevnica
S tem se je zaključila sezona ARG tekmovanj.

Za ARG Posavje: Jani Kuselj

Rokometni klub Sevnica
v akciji
Rokometna sezona 2011/12 je že v polnem
zagonu. Tudi rokometaši RK Sevnica so že v vseh
selekcijah odigrali kar nekaj tekem. Letos imamo v
RK Sevnica štiri mlajše selekcije in seveda člansko
ekipo, ki tekmuje v 1. B državni ligi. Po štirih krogih
je na prvem mestu s štirimi zmagami. V prvem
krogu so v gosteh premagali Grosuplje z 32:27,
v drugem pred domačim občinstvom prvega
kandidata za prvo ligo RK Sviš z rezultatom 31:28,
v tretjem krogu v gosteh Dol s 30:24, v zadnjem
oktobrskem kolu pa pred domačimi navijači
Železnike s 35:22. Pohvaliti je potrebno celotno
ekipo, ki v teh težkih finančnih časih igra na zelo
visoki ravni in seveda prvega trenerja, Nejca
Rantaha, ki je ekipo odlično pripravil.
Tudi v mlajših selekcijah se dela dobro, trenutno
imamo več kot 50 otrok v vadbenem procesu.
Novost letošnjega leta pa je mini rokomet za
otroke od 2. do 5. razreda. Vadba poteka v OŠ
Sevnica in OŠ Boštanj.
Za vse otroke, ki bi se želeli priključiti vadbi pri RK
Sevnica lahko pokličete na 041/745 396. Nikoli
ni prepozno.
Vse ljubitelje rokometa vljudno vabimo na naše
tekme. Članska ekipa bo naslednjo tekmo v domači
dvorani odigrala v soboto, 12. novembra, proti
ekipi RK Cerklje.

Vir: RK Sevnica
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Smlednik je gostil državno prvenstvo v gorskih
tekih za osnovne in srednje šole. Državnega
prvenstva so se udeležili Karin Gošek (OŠ
Sevnica), ki je na razdalji 1.600 m pritekla zlato
kolajno in naslov državne prvakinje. Nik Rantah
(OŠ Sevnica) je dosegel 3. mesto. Drugo mesto
in naslov državnega podprvaka si je pritekel
Klemen Lendaro (I. gimnazija Celje), ki je nastopil
v kategoriji mlajši mladinci na razdalji 2.200 m.
Uspeh Sevničanov so dopolnili Klemen Sladič (OŠ
Sevnica) s 5. mestom, Boštjan Sladič (Gimnazija
Projekt »Gibanje za zdravo življenje« ZŠD Sevnica
Brežice) v kategoriji mlajših mladincev z 9.
ocenjuje kot eno najpomembnejših dejavnikov za
mestom in Cristian Boguan Šonca (OŠ Boštanj) z
prebivalstvo. Ker v zvezi opažajo, da je vse preveč
31. mestom.
ljudi telesno neaktivnih, se s takšnimi projekti želi
spodbuditi slehernega občana k bolj aktivnemu
načinu življenja. V ta namen so organizirali
brezplačen preizkus telesne pripravljenosti. Odziv
je bil presenetljiv, saj se je klub hladnemu in rahlo
meglenemu jutru na nasipu reke Save pri HE
Boštanj, zbralo precejšnje število občanov.
Po končani opravljeni nalogi, hoji na 2 km, so
uslužbenci ZD Sevnica slehernemu udeležencu v
cilju izmerili srčni utrip in glede na njegovo starost
ter telesno težo preko računalniškega programa
pripravili izpis pregleda telesne pripravljenosti z
napotki za nadaljnjo aktivnost.
Na splošno pa velja, da je zelo priporočljivo, da
si prizadevamo osvojiti aktiven življenjski slog.
Telesna dejavnost naj bo zmerna ali intenzivna, za
slehernega občana, ki dopolni 50 let, pa bi moral
Foto: Vanja Lendaro
takšen preizkus biti obvezen. O takšni pobudi pa
se naj razmisli v bodoče tudi v zdravstvu.

Jurij Orač, trener I. razreda, ZŠD Sevnica

Klub malega nogometa
Sevnica znova v drugi ligi
Po petih letih se v Sevnici zopet igra druga liga.
Sevniška mlada ekipa je pričela tekmovanje v petek,
7. oktobra, in sicer je v domači športni dvorani s
3:0 ugnala lansko tretjeuvrščeno moštvo 2. lige
FSK Kebelj iz Oplotnice. Kljub zelo mladi ekipi se v
klubu že pozna dobro delo na treningih, strokovno
vodstvo trenerja Mitje Jonteza in seveda tudi
dobro delo uprave na čelu s predsednikom
Markom Liscem.
Klub malega nogometa Sevnica v letošnji sezoni
obljublja boj za vsako žogo in ob tem pozivajo
navijače, naj jih pridejo spodbujat v čim večjem
številu in jim tako pomagajo do boljših rezultatov.
Za vse kupce vstopnic je KMN Sevnica tudi letos
pripravil bogato nagradno igro z nagradami kot
so: ogled tekme Arsenala v Londonu, ogled tekme
Bayerna v Munchnu …
Vse navijače vabimo na naslednjo domačo tekmo,
ki bo 28. oktobra ob 20. uri, ko v Sevnico pride
ekipa Fragmat Extrem iz Ribnice.

				

Matej Zakšek

Državno prvenstvo v krosu
V Murski Soboti je potekalo 46. državno prvenstvo
občinskih reprezentanc v krosu. Nastopila je tudi
36-članska občinska reprezentanca Sevnice v
vseh 14. starostnih kategorijah. Tekli so člani
AK Sevnica, učenci osnovnih šol iz Blance,
Sevnice, Boštanja, Tržišča, med njimi so bili tudi
nogometaši in košarkaši. Sevničani so veljali za
enega od favoritov in s tekači iz občine Celje so
se borili do zadnje kategorije, v kateri sta člana
Robert Lendaro in Miha Povšič odlično tekla in
osvojila ekipno 2. mesto. Sevničani so tako prvič
osvojili ekipni zmagovalni pokal. Dve ekipni zmagi
so dosegli Hana Kranjec in Karin Ferlin ter Jaka
Kožar in Aljaž Tuhtar. Posamezno sta zmagala
Sara Karlovšek in Jaka Kožar; srebrne medalje so
si pritekli Hana Kranjec, Rok Habinc, Jan Samide
in Katja Stanonik; bronasto pa Aljaž Tuhtar in Bor
Gardadolnik. Ostali nastopajoči, ki so prispevali
k ekipni zmagi Sevnice so: Brigita Karlovšek,
Alenka Radej, Klemen Lendaro, Matija Zorčič, Erik
Grdadolnik, David Vidmajer, Boštjan Sladič, Mia
Zemljak, Maja Medved, Darja Požun, Anja Judež,
Urška Pungerčar, Nina Kranjec, Eva Mavrič, David
Lužar, David Dvoršak, Katarina Gorenc, Jerneja
Prah, Alen Ivačič, Nejc Gorišek, Karin Gošek,
Klara Zakšek, Nik Rantah, Rok Krošelj in Klemen
Sladič.
			
Vir: Atletski klub Sevnica

Šport in rekreacija

V Ljubljani je bil 15. in 16. oktobra končan prvi krog
državne mladinske strelske lige za Pokal Slovenije.
Sevniški strelci iz strelskega društva Marok so
zasedli drugo mesto v mladinski konkurenci. Ekipo,
ki je dosegla 1.000 krogov, so sestavljali Anuša

Drugouvrščena ekipa SD Marok, z leve
Anuša Kovačič, Tajda Marc in Rok Mrvič

Kovačič, Tajda Marc, Rok Mrvič in Nika Pirc. V
posamezni konkurenci je Anuša Kovačič osvojila
drugo mesto in srebrno kolajno z doseženimi 354
krogi.

Mirko Ognjenovič

Zimska liga
Športna zveza Sevnica s sodelovanjem KŠTM
Sevnica razpisuje zimsko ligo v malem nogometu za
sezono 2011/2012 s predvidenim pričetkom 12.
novembra. Konec decembra se planira 14-dnevni
počitek. Vsa zainteresirana moštva obveščamo,
da se je potrebno prijaviti do 1. novembra.
Tekmovanje bo potekalo ob sobotah popoldan
oziroma ob nedeljah dopoldne, z igralnim časom
2x20 minut in futsal pravilnikom. Najboljša tri
moštva lige čakajo pokali, pokal prejme tudi
najboljši strelec.
Vse dodatne informacije dobite pri Matjažu
Koritniku, tel: 041/516 344.
			
			
		
Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Nova sezona v
Košarkarski šoli Sevnica
		
Z novim šolskim letom je svoja vrata odprla tudi
Košarkarska šola Sevnica. Treningi potekajo v
Sevnici, Šentjanžu, Krmelju in Tržišču. V vseh
krajih skupaj vadi približno sto otrok, ki bodo imeli
priložnost za dokazovanje novih znanj tudi v grajski ligi. Prva tekma je že za nami in z rezultati in
prikazano igro smo bili zadovoljni. Poleg treningov
pa smo igralkam in igralcem ponudili tudi ogled
tekme lige ABA med KK Zlatorog in večkratnim
evropskim prvakom Maccabijem iz Tel Aviva, ki je
potekala v Laškem.
Z začetkom sezone smo zadovoljni in verjamemo,
da bomo nadaljevali z dobrim delom. Še vedno pa
se lahko tisti, ki bi želeli trenirati, prijavijo in z veseljem jih bomo naučili novih košarkarskih veščin.
Prijave in info: 040/220 267 (Žiga).
						
Žiga Kobaševič

Košarkarski klub Blanca 2003 2. tek za Sevniški pokal
v rekreativnih tekih 2011
V Sevnici se je pričela igrati košarka v članski
konkurenci. KK Blanca 2003 deluje v skupni shemi
posavske košarke, ki je nastala na osnovi ideje,
imeti čim širšo bazo igralcev v Posavju in uspešno
igrati v državnih ligah.
KK Krško nastopa v 3. SKL in je v letošnji sezoni
kandidat za najvišja mesta, medtem ko KK
Podbočje in KK Posavje Sevnica nastopata v 4. SKL
z različnimi cilji. KK Posavje Sevnica kot novinec v
ligi nastopa s ciljem nabiranja izkušenj, kvalitetnega
treniranja in dela z mlajšimi kategorijami tudi v
Sevnici, kar se izvaja že na desetih osnovnih šolah
v Posavju.

V soboto, 1. oktobra, je na Blanci pri OŠ Blanca
potekal 2. tek za sevniški pokal v rekreativnih
tekih. Za uspešno izpeljano prireditev so nam
bili v veliko pomoč Ana Mešiček, ravnateljica OŠ
Blanca, in ostali učitelji iz OŠ Blanca. Študentski
klub Sevnica je poskrbel za toplo malico za vse
tekače in obiskovalce.
V lepem sončnem vremenu in veselem vzdušju
so ob igranju fanfar in himne trojice blanških
godbenikov, startali najmlajši na 300 m dolgi
progi. Krog je bil hitro mimo in zmage se je veselil
Marcel Kovač iz OŠ Boštanj. Pri deklicah je slavila
Sara Rantah (AK Sevnica) .
Na 600 m dolgi progi so nastopile deklice letnika
2003 in 2004. Zmago si je priborila Gaja Pinterič
iz AK Brežice. Pri dečkih je zmagal Enej Jagodič
(OŠ Sevnica) .
1.000 m dolgo progo so pri deklicah letnika
2001 in 2002 najhitreje pretekle Zala Resnik
(OŠ Boštanj). Pri fantih letnika 2001 in 2002 si
je zmago priboril Klemen Sladič (AK Sevnica). Pri
deklicah letnika 1999 in 2000 je slavila Klara
Zakšek (AK Sevnica). Pri fantih 1999 in 2000 je
Z vsemi mlajšimi selekcijami nastopamo v trojna zmaga šla na OŠ Blanca. Zmagovalec je bil
Nejc Gorišek pred Miranom Požunom in Tilnom
državnem tekmovanju pod okriljem KZS.
Sevniška košarka v posavski shemi igra Župancem.
pomembno vlogo, saj v vseh ekipah, članskih in
mlajših selekcijah, igrajo domači igralci predvsem
iz Osnovne šole Blanca, kjer se treningi izvajajo že
desetletje pod vodstvom Francija Kranjca.
Ekipa Posavje Sevnica je pričela s treningi marca
in odigrala že tudi prvo člansko tekmo pod okriljem
KZS v soboto, 15. oktobra.
V Sevnici delujemo: predsednik kluba Stane
Kranjec, tehnični vodja Božo Arnšek, trener Jože
Stajnko in dvajset domačih igralcev.
Vabljeni ste na ogled tekem, ki bodo predvidoma
ob sobotah ob 17. uri.
Vsi mladi, ki želite trenirati košarko, ste vabljeni v
Športni dom Sevnica.
Tekači rojeni 1997 in 1998 so tekli na zahtevni
		
				
		
Božo Arnšek 2 km dolgi progi, zmagovalka pa je postala Ferlin
Karin (AK Sevnica), pri fantih je slavil Aljaž Tuhtar
(NK Krško). Med mladinkami je slavila Brigita
Škobrne iz Srednje oblikovne šole Ljubljana.
V članskem teku na 4 km dolgi progi je v absolutni
kategoriji zmagala Karin Gošek iz AK Sevnica.
Pri fantih je v absolutni konkurenci zmagal Miha
Povšič. Rezultate po kategorijah pa si oglejte na
Društvo invalidov Trbovlje je
v soboto, 15. www.aksevnica.si, kjer vas čaka tudi že foto album
oktobra, organiziralo Območno ekipno šahovsko iz prireditve. Sevniški pokal za rekreativne teke se
bo 12. novembra nadaljeval v Krmelju pri spodnji
tekmovanje invalidov za leto 2011.
Tekmovanja se je udeležilo 7 ekip s po 4. člani in OŠ Krmelj, kamor vabimo tudi vas, da se nam
po eno rezervo. Tekmovali so po pravilih FIDE z pridružite.
določenim časom 2 x 10 minut za eno igro in po Vljudno vabljeni!
BERGER sistemu, kjer je vsaka ekipa tekmovala z
			
Sine Karlovšek
vsako nasprotno ekipo po 1 x v 6 krogih.

Šahisti DI Sevnica
odlično tretji

Foto : Martin Mirt

Na državno ekipno šahovsko prvenstvo se je uvrstilo
DI Trbovlje. Za ekipo Društva invalidov Sevnica so
tekmovali naslednji šahisti: Franc Derstvenšek (4
točke od možnih 6), Bojan Smerdel (4 točke od 6),
Rudi Prosenik (4,5 točk od 6), Martin Mirt (0 točk
od1) in Janez Blas (3 točke od možnih 5) ter osvojili
odlično tretje mesto s 15,5 točkami.

Naročena objava

Končan prvi krog
Državne mladinske lige
za pokal Slovenije

Janez Janko Blas
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Utrip življenja

Naravni antibiotik –
matični mleček
Vsakdo mora poskrbeti za prvo obrambno linijo
svojega imunskega sistema. Najbolj priporočljive
so naravne snovi in ena izmed njih je tudi matični
mleček. Ta je v naravi hranilo za čebelje ličinke,
pozneje je to hranilo tudi za čebeljo kraljico –
matico.
Matični mleček je bogato darilo narave in ga
je vredno izkoristiti tudi v humani medicini. Pri
boleznih je lahko samostojno zdravilo ali dodatek
drugim. Koristen je pri raznovrstnih astenijah in
izčrpanosti, v visoki starosti, pred boleznijo ali po
njej, pa tudi pred operacijami in po njih, ker
preprečuje
bakterijske
okužbe,
ter
po
kemoterapijah, da se telo lahko hitreje obnovi.
Izboljšuje tek, pomaga pri različnih vrstah
hujšanja, še posebno pri otrocih. Na prebavnem
področju ima mleček mesto tudi pri zdravljenju
ulkusnega sindroma, zlasti v kombinaciji z običajno
terapijo. Pri previsokem ali prenizkem tlaku se je
matični mleček izkazal kot dober in neškodljiv
regulator. Dobre rezultate z njim so imeli tudi
pri preprečevanju ateroskleroze in zdravljenju
nekaterih vrst slabokrvnosti, ker je močan
krvotvorni spodbujevalec.
Matični mleček mora biti med uporabo shranjen v
hladilniku, pred uporabo pa ga navadno hranimo v
zamrzovalniku. Uživamo ga s plastično ali leseno
žličko in ga damo pod jezik. Kapilare pod jezikom
ga neposredno posrkajo in s tem dosežete največji
učinek.
Prehitite obdobje prehladov in obolenj ter si
priskrbite svojo mero naravnega antibiotika, ki
ga najdete tudi pri čebelarju na območju občine
Sevnica.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Ekipa prve pomoči
Rdečega križa Sevnica
na državnem preverjanju
V Brežicah je bilo v soboto, 8. oktobra, državno
preverjanje najboljših ekip prve pomoči iz vseh
slovenskih regij. Našo regijo je zastopala ekipa
OZ Rdečega križa Sevnica in osvojila zelo dobro
sedmo mesto.

Živahen začetek jeseni v
Dnevnem centru za starejše
v Sevnici
Dogajanje na dnevnem centru se je znova razživelo.
Zelo aktivna je pohodna skupina, ki se je med
drugimi podala na Veliko planino, prijetno jesensko
druženje pa si je popestrila še s kostanjevim
piknikom. Zelo nas je razveselilo vabilo na trgatev
in ličkanje, ki ga je center prejel s strani turistične
kmetije iz Hudega Brezja.
S pogovornimi srečanji nadaljuje skupina »Naša
hiška«, ki se ob vodenju Mihaele Jazbec srečuje
v sevniškem Domu za upokojence. Neutrudni sta
ročnodelski skupini, na katerih nastajajo številni
unikatni izdelki in tople vezi med udeleženkami
skupine. Ena izmed ročnodelskih skupin je pripravila
tudi zelo prijetno medgeneracijsko druženje, na
katerem so si otroci iz Vrtca Ciciban Sevnica prišli
ogledati tradicionalno ličkanje. Klekljarska skupina
»Bucike« pa že ponosno predstavlja svojo prvo
samostojno razstavo, ki je na sevniškem gradu na
ogled do 7. 11.

Zelo nas je razveselilo potopisno predavanje Hilde
Lipovšek, ki je predstavila utrinke iz potovanja po
Angliji, pa tudi zanimivosti ter kulturne, zgodovinske
in zemljepisne značilnosti te otoške dežele. V
oktobru je bila aktivna skupina za zdravo življenje,
ki se je srečevala ob predavanjih strokovnih
sodelavcev iz ZD Sevnica. Na centru sprejemamo
prijave na brezplačni obnovitveni tečaj CPP ter
za morebitno novo izvedbo brezplačnih tečajev
nemškega in angleškega jezika.

Besedilo in foto: M.T., D.G.

Novi garažni objekt in parkirišče
v Loki pri Zidanem Mostu
V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu so pridobili skoraj 30 dodatnih
parkirnih mest in s tem odpravili dosedanjo stisko
s prostorom za parkiranje.

Bivalne enote
DUO Impoljca v OŠ Boštanj
Stanovalci in zaposleni bivalnih enot DUO Impoljca
so pripravili za lokalno skupnost prireditev Včasih
je luštno blo, in sicer 7. oktobra v mali dvorani OŠ
Boštanj. Pokazalo se je, da je kakovost življenja
tudi v skupnem ustvarjanju lepšega dne.
So pa aktivni tudi zunaj meja naše občine, saj so se
udeležili 11. festivala za tretje življenjsko obdobje.
V programu z naslovom V ritmu srca so predstavili
in prikazali energijo medsebojne naklonjenosti in
ljubezni. Udeležili so se tudi Revije pevskih zborov
zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih, ki je bila
letos v Lenartu.

Povzel KŠTM Sevnica (Vir: DUO Impoljca)

Svetovni dan
duševnega zdravja
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 10.
oktobru je OZARA Sevnica na stojnici mimoidoče
informirala o duševnih boleznih in jih seznanila z
delovanjem organizacije. Prav tako so se zaposleni
in člani zbrali na Lukovcu na pikniku ter organizirali
družabne igre.
Če ste tudi vi v duševnih težavah oziroma stiski ali
čutite potrebo po druženju, je zelo pomembno, da
o tem spregovorite. Poiščite si ustrezno pomoč
pri zdravniku, psihiatru ali se obrnite na nevladne
organizacije, kot je Ozara, in s skupnimi močmi
boste našli izhod iz nastalih težav.

Povzel KŠTM Sevnica (Vir. Ozara Sevnica)

Recepti
Pirina polenta z jurčki
Pirin polnozrnat zdrob (kot koruzni zdrob)
skuhamo na vodi, jo posolimo in ji dodamo
nekoliko maščobe, kuhamo do želene gostote.
Jurčke očistimo, narežemo in popražimo na
šalotki, začinimo in zalijemo s sladko smetano.
Vse skupaj pokuhamo, da dobimo gosto omako,
in dodamo na polento.
Uživamo jo lahko samostojno, dobro se poda
tudi k mesu.

Pirina pita z jabolki topaz
700 g polnozrnate pirine moke
1 pecilni prašek
240 g rjavega sladkorja
300 g masla ali margarine
4 rumenjake
1 dcl mleka ali smetane
limonina lupinica

Foto: Mojca Pinterič Krajnc

Namen preverjanja usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je okrepiti
znanje o tem v občinah in podjetjih, kjer je ob
naravnih in drugih nesrečah hitra ter strokovna
prva pomoč dobro izurjenih in opremljenih
laičnih ekip odločilna za preživetje in zdravljenje
ponesrečenih.

Povzel KŠTM Sevnica (Vir: OZRK Sevnica)

grajske.novice@kstm.si

V sklopu objekta so uredili tudi centralno recepcijo,
garažni prostor za službena vozila in prostor za
shranjevanje zdravstvenih odpadkov, ob njem pa
ekološki otok za ločevanje odpadkov.

Povzel KŠTM Sevnica (Vir: TDU Loka)
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Zmešamo moko, pecilni sladkor, sladkor,
lupinico limone in maslo.
Med gnetenjem dodamo še rumenjake in
smetano.
Testo naj počiva na hladnem, mi pa medtem
pripravimo še ekološka jabolka topaz (za nadev),
ki jih ni treba lupiti. Po potrebi jim dodamo rjavi
sladkor in cimet in sok limone.
Testo razdelimo na dva dela, prvega razvaljamo
in z njim obložimo pekač ter ga do polovice
spečemo. Na ohlajenega dodamo pripravljena
jabolka, dodamo jim lahko tudi orehe. Drugo
polovico testa razvaljamo, narežemo na trakove
in na piti oblikujemo mrežo, nato pečemo 40
minut na 180 °C.

Recepta pripravila: Meta Repovž

Oglasi
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Razvedrilo

VICOTEKA
Carina
Carinik pomoli glavo v kupe vagona in
vpraša potnike:
“Cigarete, alkohol, mamila?”
“Ne hvala, jaz bi raje kaj brezalkoholnega!”
se oglasi blondinka.

Kot moški in ženska
Pisni izpit. Profesor je opazil, da mlada
lepotička prepisuje iz manjšega plonkiča.
Ko je videla, da jo profesor opazuje je
listek hitro vtaknila v svoj dekolte.
Profesor je pristopil k njej in rekel:
»Kot profesor tega ne smem, kot moški
pa smem!« ji vtaknil roko med prsi in ven
potegnil plonkič.
Nato se je oglasila študentka:
»Kot študentka tega ne smem, kot ženska
pa smem!« in mu prisolila zaušnico.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Nikdar ne smemo izpred oči izgubiti tistega,
kar hočemo. Tudi, če kdaj pomislimo, da je svet
močnejši od nas.
Skrivnost je le ena: NE ODNEHATI NIKDAR!

Uganke za brihtne glavce
Vprašanje za tiste, ki jih skrbi pravilna raba
jezika: Ali je bolj pravilno reči » rumenjak je bel«
ali »rumenjak je beli«?
Rešitve ugank iz oktobrske številke:
1. Mount everest
2. Veliki je bil mama
3. Igrata v dvojicah.

MARCIANO - ameriški boksar, SPIŠ - pokrajina na Slovaškem, RAPACKI - poljski politik, NERNST - nemški fizik

Rešitev oktobrske križanke je JENNIFER HUDSON:
Izžrebani so bili:
1. nagrada – Majda Sečen, Florjanska ulica 119, 8290 Sevnica
2. nagrada – Damjan Škerbec, Naselje heroja Maroka 21, 8290 Sevnica

Nagrajencev ni, ker je prispela le ena napačna
rešitev.

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Parkirišče se nahaja v Krakovem ob izhodišču pohodne poti na Lisco.
Namenjeno je za parkiranje vozil pohodnikov na Lisco.
Izžrebana sta bila:
– ALI PA TUDI NE
Anica Kosmač, Gubčeva ulica 2, Sevnica
Jože Dobovšek, Razbor 15, Loka pri Z.M.

Skrivni kotiček

3. nagrada – Marjana Podlipnik, Dolenji Boštanj 33, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec NOVEMBER:
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jo podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Kje se nahaja hiška na fotografiji in
kako se imenuje med domačini?
Izmed pravilnih rešitev bomo izžrebali dve praktični nagradi.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. novembra 2011 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Foto: Rok Petančič

Oglasi

Masažni sAlon maH

Klasicna in
refleksna masaža,
masaža glave in
obraza,
sprostilna in
metamorfna tehnika.

Prièakujemo Vas
od oktobra 2011

Poišèete nas pri športnem domu Sevnica - prostori bivše trgovine (Prvomajska 15).

V oktobru in novembru vam nudimo

15% popust na terapijo po Vaši izbiri.
Za naroèilo na prosti termin poklièite 040 630 993
ali pišite na e-mail: masaze.mah.si@gmail.com

Dobrodošli!

30
let

www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net
èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov
odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic
kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)
sanacija kanalizacije brez izkopa

NOVO

041 630 454

tudi ob nedeljah in praznikih

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,
vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino

Strešne kritine

AKCIJE
od 5,64 €/m

2

Strešna okna

veè kot
43 %
popusta
na doloèene modele

Izolacija

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
November 11
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Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Nova ponudba poslovnih prostorov
v poslovno trgovskem objektu
JOB CENTER Krško
V Krškem se zakljuèuje gradnja novega
poslovno trgovskega objekta JOB CENTER
Krško, na Cesti krških žrtev 135c.
Objekt stoji v neposredni bližini trgovskih
centrov Merkur, Tuš in Hofer, ob bodoèi
novi mestni obvoznici in novem mostu èez
reko Savo.
Nov poslovno trgovski center se razprostira
na 5.000 m2 površin, z obstojeèim
objektom pa bo skupaj tvoril kar 8.000 m2
uporabnih površin, namenjenih
najemnemu komercialnemu trgu.
Gradnja nadstandardnega poslovno trgovskega objekta se je prièela v letu 2009, še
pred tem pa zahtevno projektiranje in umešèanje v prostor, saj gre za objekt, ki tako
po površini, tehniènih rešitvah in uporabljenih materialih, presega vso dosedanjo
tovrstno ponudbo v Posavju. S svojim konènim izgledom, najsodobnejšo
raèunalniško vodeno zunanjo in notranjo osvetlitvijo, ter ureditvijo okolice, kjer
bodo prviè v Sloveniji uporabljeni nekateri novi materiali, bo poslovno trgovski
objekt JOB CENTER Krško vsekakor nekaj posebnega in prepoznavnega, tako v
Posavju, kot tudi širše v Sloveniji.
Gre za prvi komericialno poslovni objekt v Krškem, ki ima lastno podzemno garažno
hišo v dveh etažah. Udobni poslovni prostori, ki jih je možno v celoti prilagoditi
individualni rabi najemnikov, so razporejeni v štirih nadzemnih etažah. V svojem
konènem izgledu bo objekt obsegal še peto, v celoti stekleno, etažo, ki bo poslovno
trgovskemu objektu JOB CENTER Krško dala še veèjo prepoznavnost in edinstven
peèat.
Notranjost objekta se odlikuje po skrbno izbranih visoko kakovostnih naravnih
materialih, sodobnih pametnih inštalacijah in številnih unikatnih obrtniških detajlih.

Celoten objekt bo varovan z najsodobnejšo tehnièno opremo ter bo raèunalniško
krmiljen.
V poslovno trgovskemu objektu JOB CENTER Krško bo poleg pisarniških prostorov
urejena še veènamenska plesno-telovadna dvorana, sodobna konferenèna
dvorana, lepotni in frizerski studio, pa salon tajske masaže, restavracija, trgovske
površine itd.
Na razpolago so še nekateri trgovski, pisarniški in drugi prostori, ki jih je možno
prilagoditi individualnim potrebam najemnikov.
Za zainteresirane najemnike smo na razpolago na spodnjih kontaktnih naslovih:
T: 07 488 16 20
GSM: 041 631 164
E-mail: info@puntar.si
Stopite v stik z nami in se preprièajte o naši ugodni ponudbi. Potrudili se bomo
približati vašim individualnim potrebam in za vas pripraviti najugodnejšo
ponudbo.
JOB CENTER, d. o. o.

