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Intervju
Josip Pavičić,
vodja izvoza vinske kleti Feravino iz Feričancev iz Hrvaške, prvak 6. Festivala modre frankinje
je, da se mora odločiti, kaj bo prideloval. Naše
izkušnje so pozitivne, frankinja ni naletela na
odpor na trgu, nasprotno, odločno nastopa in
kaže svoj potencial v odnosu do drugih rdečih
sort. Pridelujemo jo v več vrstah in različicah,
sam pa se jo trudim predstaviti kot zelo zanimivo
zgodbo, kadar jo prodajam v tujino. Še posebno
v oddaljenih deželah, v katerih ljudje še niti slišali
niso za to vrsto vina. Potencial je nekaj, kar je
težko izmeriti, še posebno v svetu vin, v katerem
je precej odvisno od trendov, ki veljajo določenem
trgu. Lahko sklepamo, da perspektiva v vsakem
primeru obstaja, mi proizvajalci pa bomo s
kakovostnim izdelkom ustvarili povpraševanje
in s tem uresničili potencial nekaterih sort. Vse
je v naših rokah. Bolj ko se bomo trudili narediti
znamko iz frankinje, večji bo uspeh.
Kaj vam pomeni naslov prvaka, šampiona 6.
Festivala modre frankinje in kako je bilo dan po
festivalu?
Vrednost vseh priznanj je enaka. Če se prijavim na
tekmovanje, navadno pričakujem zmago, in tokrat
se je to uresničilo. Ni vsakič tako, smo pa vedno v
vrhu, kar nas še dodatno motivira. Poskusil sem
nekaj konkurenčnih vin in gre za visokokakovostna,
zato je zmaga še toliko slajša. Udeležba na festivalu
je bila za mene zelo prijetna izkušnja. Ljudje so
me navdušili, prostor je obkrožala pozitivna
energija, vzdušje je bilo enkratno. Slovenci so
me prijetno presenetili, saj do zdaj nisem imel
velikokrat priložnosti komunicirati z njimi. Upam,
da bomo lahko naša vina že kmalu spet predstavili
slovenskemu občinstvu.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Predstavite vinarstvo Feravino, lokacijo, vaše Zakaj ste se odločili za sodelovanje pri ocenjevanju
vino, drugo ponudbo, dejavnosti in vizijo.
frankinje na festivalu v Sevnici?
Feravino je vinarstvo v Slavoniji, v bližini Našic,
delujemo od leta 1967, čeprav starejši podatki
kažejo, da sega naše vinarstvo v leto 1804. Grozdje
raste na 165 ha površine, na leto pa proizvedemo
okoli 1.000.000 litrov vina. Črno-bela vina so
proizvedena v enakih deležih. Najpogostejši sorti
sta graševina (rizling) od belih in frankinja od
rdečih. Imamo tudi beli pinot, chardonnay, merlot,
syrah, cabernet sove, modri pinot in druga vina.
Proizvode smo razdelili v tri kategorije, blagovne
znamke. Miraz premium je linija vrhunskih vin, kjer
je tudi frankinja, prvakinja letošnjega festivala
v Sevnici, Dika je linija visokokakovostnih vin,
drugačnega izraza, prepoznavnejša na trgu,
SC je osnovna linija, namenjena široki potrošnji.
Liniji miraz in Dika redno zmagujeta in osvajata
nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih
in degustacijah. Veliko truda je bilo vloženega
v njuno proizvodnjo in pozicioniranje na trgu,
zato pričakujemo, da bosta na trgu še dolgo kot
prepoznavna proizvoda.
Na Hrvaškem nas že poznajo kot klet frankinje,
to je najboljše frankinje na Hrvaškem, zdi pa
se, da je to prepoznala tudi Slovenija. Naš cilj je
postati vodilno vinarstvo v proizvodnji rdečih
kontinentalnih vin, hkrati pa si prizadevati dati
kar največ pri pridelavi belih vin. Konkurenca
v proizvodnji belih vin je v kontinentalnem delu
Hrvaške precej večja, zato je teže kateremukoli
proizvajalcu doseči prepoznavnost, še posebno
za daljše obdobje. Z rdečimi vini nam je to za zdaj
uspelo in upamo, da bomo v prihodnje še močnejši.
Frankinja je zdaj naša zgodba, proizvajamo jo v
več različicah. Prizadevali si bomo, da bodo na
trgu njene vrhunske izvedbe, ki se bodo hkrati tudi
razlikovale. Izdelujemo frankinjo za vsakogar.
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Pogosto pristopimo k ocenjevanju vin in drugim
podobnim akcijam. V Sevnico pa smo prišli na vaše
povabilo, Rok Petančič. Poslali smo vino, da bi
videli, kako se lahko primerjamo s sosedi. Izkazalo
se je, da zelo dobro, hkrati pa nadaljujemo odnos,
ki smo ga začeli zaradi čudovitih ljudi in ljubiteljev
vina med festivalom v Sevnici. Upam, da bomo
kmalu našli distributerja, ki bo ponudil naša vina
na slovenskem trgu, da se bomo lahko še družili
in gradili naš odnos, ki je nastal zaradi modre
frankinje.
Kakšni so vaši pogledi na možnosti mednarodnega
sodelovanja na vinskem trgu?
Na vinskem trgu je vse mogoče. Krasno vzdušje,
zelo dobra organizacija in seveda občinstvo, ki
ljubi vina. Vi ste imeli srečo ali pa nesrečo in ste
takoj dobili najboljšo frankinjo iz Hrvaške. Na
Hrvaškem je še kar nekaj proizvajalcev, ki se lahko
pohvalijo s svojo frankinjo. Lepo bi bilo srečati
tudi kolege iz Nemčije in Avstrije. Mislim, da bi v
Sevnici lahko organizirali dober dvodnevni festival
in na njem zbrali proizvajalce s tega dela Evrope.
Vem, da imamo vina, ki so zelo različna po naravi
in tehnologiji. Odlično bi jih bilo imeti skupaj in si
izmenjati izkušnje.
Kakšno je na Hrvaškem zanimanje za frankinjo? Ali
jo promovirate bolj kot druge sorte in kakšen je
njen potencial na Hrvaškem?
Frankinja je tradicionalno priljubljena na
Hrvaškem. Poslovna politika vsakega vinarstva

Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Glede na naše življenjsko poslanstvo in delo,
ki ga opravljamo, vidimo, da smo ljudje zelo
različni in imamo različna pričakovanja. Ljudi
ne moremo spremeniti, lahko pa se jim
prilagodimo, kot se lahko prilagodijo tudi oni
nam.
Nikakor pa ne smemo dovoliti, da nas ljudje
s slabo energijo in željo po nadvladi za vsako

ceno premagajo. Pokažimo jim, da sta lahko
življenje in njihovo pričakovanje drugačna,
lepša, manj stresna. Naučimo jih popustljivosti
in prilagodljivosti. Če pa nam ne bo uspelo, to
ne bo naš neuspeh, temveč njihov.
Lepa beseda, prijaznost in odprtost so ključ
do uspeha.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide novembra 2016, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani

Javna razgrnitev
študije variant
za sredinski del
3. razvojne osi
Ministrstvo za okolje in prostor ter
Ministrstvo za infrastrukturo Republike
Slovenije obveščata o javni razgrnitvi študije
variant s predlogom najustreznejše variante
in okoljskega poročila za cesto med AC A1
Maribor–Ljubljana in AC A2 Ljubljana–Obrežje
pri Novem mestu, imenovano sredinski del 3.
razvojne osi.
Gradivo je od 4. oktobra do 4. novembra
2016 javno razgrnjeno tudi v prostorih Občine
Sevnica, na Oddelku za okolje in prostor.
V sklopu javne razgrnitve lahko javnost na
pripravljenem obrazcu daje pripombe in
predloge k razgrnjenemu gradivu, in sicer
pisno na mestih javne razgrnitve oziroma na
Ministrstvo za okolje in prostor.
Javna obravnava bo v
Kulturni dvorani Sevnica
v torek, 18. oktobra 2016,
z začetkom ob 18. uri.

O obnovi državnih cest

Po sledeh visokih vod

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo
je na začetku septembra potekal sestanek o
načrtovanih projektih na državnem cestnem
omrežju. Županu Srečku Ocvirku in sodelavcem so
direktor direkcije Damir Topolak in operativni vodje
posameznih projektov predstavili časovni načrt
izvedbe investicij, ki so že v postopkih izvajanja,
sevniška stran pa je podala tudi predloge potreb,
ki bi jih bilo dobro čim prej finančno in prostorsko
umestiti v načrt.

Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov
Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje
nadaljujeta vseslovensko akcijo nameščanja oznak
visokih voda po Sloveniji. V sodelovanju z občino je
bilo tudi na sevniškem območju nameščenih pet
tablic, ki opozarjajo, kako visoko je v preteklosti
prišla voda. Čeprav so okoliščine ob Savi na
sevniškem območju popolnoma drugačne kot v
preteklosti, saj je gradnja verige hidroelektrarn
zagotovila poplavno varnost, tovrstna opozorila
tudi na tem območju niso odveč, predvsem zaradi
hudourniške narave nekaterih pritokov Save
ob večjih neurjih. Namen oznak je obveščati in
izobraževati prebivalce o visokih vodah in poplavah
kot naravnem pojavu, izboljšati vedenje o poplavnih
območjih rek ter spomniti, da voda bolj ali manj
pogosto zase zahteva dodaten prostor.

Prednostna je predvsem ureditev dveh mostov.
V sklopu projekta gradnje nadomestnega mostu
čez Črni potok pri Orehovem, ki je bil zgrajen
leta 1860 in je v slabem stanju, je izvajalec
izbran in pogodba podpisana. Dela se bodo po
zagotovilih direkcije začela še letos. Pri projektu
rekonstrukcije nadvoza čez glavno železniško
progo, znanega kot nadvoz Šmarje, po reviziji
projektne dokumentacije sledi priprava razpisne
dokumentacije in predvidoma novembra razpis za
izbor izvajalca. Brez posebnih revizijskih zahtevkov
in pritožb je izvajalca možno izbrati do spomladi in
nato dela na terenu tudi začeti.

Med prednostnimi ureditvami je nato župan s
sodelavci izpostavil še nujno rekonstrukcijo in
umestitev pločnikov na relacijah Šentjanž–Glino
in Loka–Račica–Breg. Za projekta bodo še iskali
rešitev in možnosti celovite ali postopne izvedbe Ena izmed oznak, ki prikazuje višino Save ob
velikih poplavah leta 1990, je na lokaciji podhoda
rekonstrukcije.
pod železniško progo pri drevoredu v starem
mestnem jedru Sevnice. Tam je 15. septembra
potekal priložnostni dogodek, na katerem so
predstavniki Komisije za hidrogeografijo in
Agencije Republike Slovenije za okolje predstavili
akcijo nameščanja oznak učencem Osnovne šole
Sava Kladnika Sevnica, ki so opravili učno pot po
Z aktivnostmi in dogodki se je praznovanju sledeh visokih vod ob Savi. Strokovni sodelavec
Evropskega tedna mobilnosti
pridružila tudi Občine Sevnica za civilno zaščito Borut Simončič je
sevniška občina skupaj s številnimi organizacijami predstavil delovanje sistema zaščite in reševanja
in posamezniki. Poleg kolesarjenja od Radeč do ob primerih visokih vod, izvajalci akcije pa so se
Brežic, ki je potekalo pod okriljem posavskih občin lokalni skupnosti zahvalili za pomoč pri pripravi
in Kolesarskega društva Sevnica, so se izvedbi označb.
pridružili razna društva in vzgojno-izobraževalne
ustanove.

Aktivnosti ob
Evropskem tednu mobilnosti

Celotno besedilo javnega naznanila, povzetek
za javnost in povezave so objavljeni tudi na
spletni strani Občine Sevnica.

O izzivih varnosti
v lokalni skupnosti

90. rojstni dan
Marije Metelko

Inštitut za varnostno kulturo je v sodelovanju s
Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru,
Slovensko vojsko in Slovenskim združenjem
za varen svet 14. septembra organiziral Dan
nacionalne varnosti 2016. Varnostne razmere
se spreminjajo, zato sta za stabilno nacionalno
varnost nujno potrebna učinkovito sodelovanje
pristojnih služb in organov ter aktivna vloga
državljanov v lokalnem okolju, so zapisali
organizatorji, ki so dogodek pripravili v vojašnici
Edvarda Peperka v Ljubljani.

Svojih 90 let je septembra praznovala Marija
Metelko iz Hudega Brezja v Krajevni skupnosti
Studenec. Ob visokem jubileju jo je obiskal župan
Srečko Ocvirk v družbi predstavnikov tamkajšnje
krajevne skupnosti, krajevne organizacije društva
izgnancev in Rdečega križa. V veselem vzdušju so
poklepetali in slavljenki namenili najlepša voščila.

Letošnja osrednja tema je bila Izzivi za ohranitev
stabilne nacionalne varnosti in vloga države, občin
in državljanov. Na podlagi prepoznanih dobrih
praks dela socialno-varnostnega sosveta sta
bila med predavatelji tudi župan Srečko Ocvirk
in komandir Policijske postaje Sevnica Daniel
Žniderič, spregovorila pa sta o izzivih varnosti v
lokalni skupnosti ter načinih srečevanja z njimi v
praksi.
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Otroci iz vrtca so ob dnevu brez avtomobila obudili
akcijo Smeško Kisko, s katero so ob sprehodu po
mestu in okolici ocenjevali ustreznost uporabe
parkirnih mest. Spremljali so jih prostovoljci iz več
društev, med njimi kolesarji, planinci, upokojenci.
Osnovnošolci so v prometnem središču opazovali
in ocenjevali promet ter predlagali spremembe
glede na specifične težave poselitvenega jedra.
Na sevniški šoli je 22. septembra, na dan brez
avtomobila, potekala priložnostna prireditev z
odprtjem nove kolesarnice.

Občinske strani
Srečanje
posavskih upokojencev

Prenova
hiše zdravja in lekarne

Dne 3. septembra so se na Studencu srečali
upokojenci z območja posavske pokrajine.
Dogodek je pod velikim šotorom v središču kraja
potekal v organizaciji Pokrajinske zveze društev
upokojencev Posavja, ki jo vodi Jožef Žnidarič. Vse
je prisrčno pozdravil in poudaril pomen tovrstnega
druženja, na katerem se je zbralo kar okrog 700
udeležencev iz 13 posavskih društev.

Nadaljujejo se dela v sklopu prenove Zdravstvenega
doma Sevnica. Z gradnjo prostorov nujne
medicinske pomoči bodo pridobili dve ordinaciji,
sobo za nujne posege in prostor za reševalce,
prostori pa bodo imeli tudi svoj vhod, prilagojen tudi
za invalide. Sodobno opremljena nujna medicinska
pomoč v sevniški hiši zdravja je načrtovana kot
eden izmed 18 satelitskih urgentnih centrov po
celotni državi, ki bodo povezanimi z urgentnimi
centri, najbližji Sevnici je brežiški. Naložbo v
vrednosti okrog 250.000 evrov v celoti financira
Zdravstveni dom Sevnica.

Namen javnega razpisa za sofinanciranje
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v
občini Sevnica je spodbuditi upravljavce lovišč k še
boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in
loviščem. Rok za prijavo na razpis s kvoto 5.360
evrov je 5. oktober 2016. Sofinancirane bodo
aktivnosti, ki so se izvajale v letih 2014 in 2015.
Med njimi so ohranjanje in vzdrževanje gozdnih
jas, grmišč, logov, izdelava in vzdrževanje vodnih
habitatov, vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in
remiz, nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih
in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in
drevesnih vrst ter krmljenje divjadi, vzdrževanje
krmnih in pridelovalnih njiv.
Sofinancirani bodo tudi biotehnični ukrepi,
med njimi izdelava, postavitev in vzdrževanje
gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež, preostali
sofinancirani ukrepi pa so še drugi ukrepi varstva
okolja in narave: čistilne akcije občine, čiščenje
divjih odlagališč, izobraževanja in obveščanja
občanov o stanju in odnosu do gozdnih živali/
divjadi ter gozdnem bontonu, postavitev prometne
signalizacije in nabava preventivnih zaščitnih
sredstev za preprečevanje škode, ki jo povzroči
divjad.

Novost v sklopu Zdravstvenega doma Sevnica
in velika pridobitev za sevniške občane je od 1.
septembra zasebna koncesionarska dejavnost
ortodontije pod vodstvom Damijana Blatnika, dr.
dent. med., spec. zob. in čelj. ortodontije. Za vse
informacije so dosegljivi na telefonski številki (07)
81 61 546.
Zaradi potreb po sodobni organizaciji lekarne,
prilagoditvi novejšim sistemom skladiščenja
zdravil in medicinskih pripomočkov, poteka tudi
prenova Lekarne Sevnica. Naložba v vrednosti
okrog 200.000 evrov, ki je financirana z lastnimi
sredstvi lekarne, zajema celovito zamenjavo
inštalacij v pritličju in delno v kleti, posodobitev in
prilagoditev prostorov za potrebe strokovnega
dela
farmacevtov,
pa
tudi
posodobitev
informacijskega sistema.

Štipendije
za deficitarne poklice
Na podlagi letos sprejetega pravilnika o
podeljevanju štipendij za deficitarne poklice
Občina Sevnica razpisuje deset štipendij, ki
bodo namenjene dijakom srednje poklicne
ali srednje strokovne izobraževalne smeri za
šolsko leto 2016/2017. Občinske štipendije
za deficitarne poklice bodo podeljene z
namenom zagotavljanja ustreznega kadra na
trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev,
spodbujanja vpisa na vrste in področja
izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski
razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tista
področja izobraževanja, za katera ni dovolj
zanimanja. Prejemniki občinske štipendije
po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki
državne štipendije, namenjene za podporo
deficitarnim poklicem.
Gre za štipendiranje izobraževanja za
pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne
poklice: kamnosek, izdelovalec kovinskih
konstrukcij,
oblikovalec
kovin
orodjar,
električar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar,
zidar, klepar krovec, izvajalec suhomontažne
gradnje, slikopleskar črkoslikar, pečar, gozdar,
dimnikar, gastronomske in hotelske storitve
(kuhar), strojni tehnik in lesarski tehnik. Višina
štipendije, ki se bo izplačevala mesečno za 12
mesecev v šolskem letu, bo 80 evrov. Besedilo
javnega razpisa in vloga sta dostopna na
spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma
na oddelku za gospodarske dejavnosti. Rok za
oddajo vloge je do vključno 17. oktobra 2016.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo

Odprt je javni razpis o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja
za leto 2016, in sicer za štipendiranje
bodočih
prevzemnikov
kmetij.
Namen
ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju
rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske
in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po
končanem šolanju ostali in delali na domači
kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj je
hkrati povečati strokovno usposobljenost
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer
se spodbuja tudi uvajanje novega znanja in
tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec
do štipendije mora imeti stalno prebivališče v
občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana
v register kmetijskih gospodarstev v naši
občini. Višina razpisanih sredstev je 14.280
evrov.
Besedilo javnega razpisa in vloga sta
dostopna na spletni strani www.obcinasevnica.si oziroma na oddelku za gospodarske
dejavnosti. Rok za oddajo vloge je do vključno
17. oktobra 2016.

Foto: M. H.

Slavnostni govornik je bil župan Srečko Ocvirk,
pozdrav vsem udeležencem so namenili
predstavniki brežiške in krške občine,
eden
osrednjih gostov je bil tudi predsednik Zveze
društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.
Slovesnost, ki jo je povezovala predsednica
Društva upokojencev Sevnica Marijana Kralj, je
popestril kulturni program s plesom Folklorne
skupine Spomin Društva upokojencev Posavja,
petjem Vokalne skupine Vilinke in hudomušno
dramaturgijo Štefke Vidrih in Roka Žiberta. V
družabnem nadaljevanju popoldneva je za prijetno
vzdušje skrbel Ansambel Orion.

Štipendije za bodoče
prevzemnike kmetij

www.obcina-sevnica.si
oktober 2016
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Po občini
Tomo Križnar
na sevniškem gradu

Društvo invalidov Sevnica
Obisk na domu

V sredo, 14. septembra, smo doživeli izjemno
srečanje s Tomom Križnarjem in Bojano Pivk
Križnar. Izvedeli smo vse o poročilu z zadnje
odprave v Nubske gore. Multivizija, ki sta jo
pripravila, ni pustila ravnodušnega niti enega
obiskovalca. Bojevnik z dušo in srcem, ki so ga
komaj izpustili iz najbolj krutih zaporov, je prišel na
naš grad z upanjem in sporočilom za nas.

V sredo, 8. septembra, smo obiskali članico
DI Sevnica Marijo Metelko na njenem domu na
Hudem Brezju pri Roviščah. Praznovala je 90.
rojstni dan. Obdarili smo jo s skromnim darilom
ter ji zaželeli predvsem veliko zdravja in sreče v
krogu, v katerem živi.

Hvala tudi vsem ostalim, ki ste po svojih močeh
prispevali, da so otroci nekaj zadnjih avgustovskih
dni preživeli brezskrbno in razigrano. Animatorji
obljubljamo, da bomo poletno srečo na vrvico lovili
tudi prihodnje leto in vas že sedaj vabimo, da se
nam pridružite.

Kopalni dan

Zaradi nove vojne za nadzor nafte, vode in plodne
zemlje v Južnem Sudanu je od junija letos še težje
na skrivaj prečkati mejo v Sudan. Na plemenskih
ozemljih nekdanjega Sudana v Nubskih gorah,
Modrem Nilu in Darfurju so zato zdaj afriška
staroselska ljudstva še bolj izolirana. Zato se
zdaj še težje branijo pred iztrebljanjem islamskih
fundamentalističnih vojska, ki ga zahrbtno
podpirajo geostrateški interesi vseh tujih svetovnih
sil. In tudi dvolična zunanja politika Evropske unije.
150 milijonov dolarjev, ki jih je Europska unija letos
nakazala sudanski vojaški diktaturi za nadzor
meja in preprečevanje lokalne trgovine z begunci,
Omar Hassan al Bashir uporablja tudi za »končno
rešitev« vprašanja najbolj nedolžnih staroselcev
na Zemlji.
Nube in Komoganze se ne pripravljajo na beg čez
Saharo in Sredozemsko morje v Evropo, podobno
kot več kot 50 milijonov drugih domačinov Sahela,
ki zaradi podnebnih sprememb in z njimi povezanih
vojn ne morejo več preživeti od dela, ker nočejo
izgubiti svoje identitete, staroselskih vrednot,
dostojanstva in ponosa. Vsem glavnim svetovnim
medijem se zdi, da zato nimajo nobenih možnosti
več in so nehali poročati.

Nekaj opazovalcev pa nas je prepričanih, da najbolj
nedolžnim ljudem na Zemlji lahko pomagamo
preživeti z razglasitvijo naravnih kulturnih parkov,
ki jih bodo varovali droni ...

Zavod MUK QRA

Foto: Rok Petančič

www.mojaobcina.si/
sevnica
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V sredo, 14. septembra, smo se člani DI Sevnica
s polnim avtobusom odpeljali na 3. kopalni dan v
Dobovo in si tam dodobra razgibali sklepe. Prijetno
druženje smo sklenili z malico ter prijetnim
klepetom ob njej, za tem pa se z avtobusom vrnili
domov. Naš zadnji letošnji kopalni dan bo 11.
novembra.

Srečanje težjih invalidov

V soboto, 17. septembra, je DI Sevnica organiziralo
srečanje težjih invalidov našega društva na
Šmarčni. Prišlo je 37 članov, pozdravila pa sta jih
organizator srečanja Franc Dobovšek, ki je našim
članom predstavil vas Šmarčna, in predsednik DI
Sevnica Franc Boljte. Za uspešno izvedbo srečanje
težjih invalidov se zahvaljujemo gasilski enoti
Šmarčna za postavitev klopi in šotora ter vaškemu
odboru Šmarčna za brezplačne prostore.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Poletno srečo ujeli na vrvico
Mladi iz Loke pri Zidanem Mostu s podporo
Turistične zveze občine Sevnica smo v zadnjih
počitniških dneh svojim mlajšim prijateljem in
sokrajanom pripravili zanimive animacije in
nepozabno druženje, ki smo jih poimenovali
Poletna sreča na vrvici.

V treh dneh, ko smo se vsak dan družili med
10. in 17. uro, smo se smejali na jogi smeha,
plesali v folklorni delavnici, izdelovali sovice,
žabice in letalca, pekli piškote, igrali nogomet,
med dvema ognjema, odbojko in gradili peščene
gradove. Zadnji dan smo se podali na orientacijski
pohod, iskali zaklad, bili vodno bitko (otroci proti
animatorjem) in srečanje zaključili s piknikom, na
katerega smo povabili tudi starše. V treh dneh
se nas je v šoli in okolici v Loki družilo 28 otrok
in 17 animatorjev. Bilo je smeha, dobre volje,
spontanih objemov, prijaznih besed, vmes tudi
kakšna solzica, a s tem smo postali ena prava
velika poletna druščina. V teh dneh smo se vsi
naučili kaj novega. Predvsem pa smo srečo na
vrvico in v srčke uspeli ujeti vsak dan. Hvala
Občini Sevnica in Krajevni skupnosti Loka, ki sta
naš projekt tudi finančno podprli. Posebna hvala
POŠ Loka, Karmen Škapin in kuharici Andreji.

Annemarie Culetto

Obnovljen spominski križ
Mlinarjevemu Lojzu
Ko se z Zavrat nad Polano peš namenimo proti
Lovrencu, se nam na desni strani poti odpre pogled
na jaso, sredi katere stoji križ. Spominsko obeležje
stoji na mestu, kjer je 9. septembra 1954 umrl
Alojz Mlinar, po domače Mlinarjev Lojze. Leta 1904
se je rodil na Mrzli Planini. Bil je član lovske družine
Loka pri Zidanem Mostu in zaveden Slovenec, ki je
med okupacijo pomagal partizanom. Po besedah
njegovih sorodnikov je poznal vsak kotiček
svobodnih gozdov Kozja, kamor se je zatekel pred
okupatorjem vse do osvoboditve. Lovca, ki je
poznal vsak delček lovišča, vedel za vse jase, kjer
se združuje divjad, poznal vse skrite kotičke, kjer
se oglaša gozdni jereb, so se ponovno spomnili
v 28. avgusta 2016 na blagoslovu obnovljenega
križa, katerega pobudnik je bil njegov sin, Drago
Mlinar. Prizorišče sicer žalostnega dogodka je
tako nedeljsko popoldne obarvalo veselo, saj so se
srečali sorodniki, prijatelji, znanci in drugi, ki jih je
ta dan pot vodila mimo.

Annemarie Culetto

tel.041-378-153 spletni naslov: info@sevnica.zvvs.si

Po sedemdesetih letih spet
prestopili prag osnovne šole
Osnovna šola Krmelj praznuje v tem letu 70-letnico
obstoja, kar praznujemo že vse leto na različne
načine. Tudi uvod v novo šolsko leto smo pripravili
v luči te obletnice.

Po občini

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

b
po

SVEÈANOST OB DNEVU SUVERENOSTI
dne 25. oktober 2016 v KOPRU

V
ak
Šp

Zainteresirane vabimo, da se prijavite najkasneje do 20. oktobra v društveni pisarni ali
telefonsko oz. preko spleta (spodaj) Ob prijavi boste dobili tudi vse podrobne informacije.

pred spomenikom borcem NOB na Trgu svobode v Sevnici ob 10. uri
Prijave in informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13 h, ali na
tel.št. 041-378-153 ali na spletni naslov info@sevnica.zvvs.si

Učenci in učitelji 2. in 3. triletja smo se spet zbrali
1. septembra. Po uvodnem pozdravu ravnateljice
so nas v gledališču na stopnicah pozdravili posebni
gosti:
Andreja Flajs, Ana Hočevar, Marjan
Zaman, Gusta Lah in Branko Knez. To so bili
učenci prve generacije, ki je pred sedemdesetimi
leti prvič prestopila prag krmeljske osnovne šole.
Popeljali so nas v čas, ko je bila šola zelo drugačna.
Pripovedovali so tako doživeto, da smo se z lahkoto
vživeli v čas, ko v učilnicah še ni bilo sodobne
tehnologije in je bilo v razredu tudi po 40 učencev
različnih generacij. Poudarili so, kako srečni smo
lahko, da imamo tako čudovito šolo in razmere, v
katerih lahko učenci in učitelji delamo najbolje, kar
zmoremo. Pripovedovanje so popestrili z obilico
humorja, kar je bilo učencem še posebno všeč.

Iz starega novo naredim –
za okolje skrbim

Ali veste, da je
Sevnica univerzitetno mesto?

Društvo Knof in Stara šola sta v preteklih
mesecih v sklopu ustvarjalnih delavnic Iz starega
novo naredim – za okolje skrbim sodelovala z MC
Sevnica. Skupaj smo do zdaj izvedli štiri delavnice,
katerih rdeča nit je bila seveda reciklaža in
ponovna uporaba, za katero si prizadevamo pri
Stari šoli. Pomembno je, da že mladim pokažemo,
da je možno stvari predelati za nov namen in se
pri tem še zabavati. Tako delamo dobro okolju,
saj varujemo naravne vire, ki bi bili potrebni za
izdelavo novih stvari, in zmanjšujemo količino
odpadkov, spodbujamo pa tudi kreativnost in
inovativnost mladih.

Že več kot 13 let deluje v Sevnici Društvo
Univerza za tretje življenjsko obdobje ali na kratko
U3 Sevnica. Njegov cilj je omogočiti ljudem v
tretjem življenjskem obdobju aktivno vključevanje
v sodobno družbo. Svoje poslanstvo uresničuje
s predavanji, krožki, ekskurzijami, družabnimi
prireditvami, razstavami in drugimi prireditvami.

... se učimo in ustvarjamo.

Delavnic iz starega v novo bo še veliko, zato nas
spremljajte na Facebooku: Stara šola.

Najbolj prepoznavna so predavanja, ki jih društvo
organizira vsak torek v kulturni dvorani gasilskega
doma v Sevnici. Tako bo tudi v novem študijskem
letu 2016/2017, ki ga bo z uvodnim predavanjem
začel naš rojak, dr. Janko Prunk, s temo Slovenci
med obema vojnama, v njem pa bo poskušal
tematiko osvetliti tudi z lokalnimi vsebinami.
Predavanje bo v torek, 4. oktobra, ob 9. uri v
kulturni dvorani gasilskega doma. Istočasno bo
potekal vpis študentov v študijsko leto 2016/2017.
Predavanja bodo med drugim popestrili tudi znani
Slovenci: Tone Partljič, Milena Miklavčič, Majda
Širca, dr. Dušan Plut. Člani U3 se izobražujejo
in družijo v številnih krožkih. Železni repertoar
tvorijo: računalniški, slikarski in fotografski
krožek, rekreacija, spoznavanje naravnih vrednot,
ročna dela, ustvarjalne delavnice in jezikovni
krožki. Na številnih ekskurzijah člani spoznavajo
našo lepo domovino in njeno soseščino. Društvo
ima tudi pevski zbor Utrinek in skupino literarnih
ustvarjalk, ki z lastno poezijo popestrijo kulturne
dogodke. Slikarji in člani ročnodelskega krožka
razstavljajo svoja dela v Sevnici in sosednjih krajih.
Društvo z okoli 200 aktivnimi člani dokazuje, da
je človek vse življenje vedoželjno in učeče se bitje.
Študentke in študenti tretje univerze si v pokoju
popestrijo življenje z aktivnostmi, za katere prej
ni bilo časa. Učijo se z veseljem in počnejo to, kar
jih veseli, in ne več tistega, kar so morali v svoji
aktivni dobi. Svoje aktivnosti predstavljajo tudi na
spletni strani http.//u3sevnica.weebly.com.

Knof Sevnica

Sašo Jejčič

Na prvi delavnici, ki je potekala na bazenu Sevnica
v sklopu Olimpijskega tedna, so otroci iz odsluženih
kratkih majic izdelovali nakupovalne vrečke in
jih tudi okrasili. Na drugi delavnici so iz plastenk
in ostankov blaga naredili modne zapestnice.
Na tretji so z raznimi dodatki in napisi popestrili
svoje kratke majice, ki so se jih že naveličali, da so
postale spet zanimive, na četrti delavnici pa so se
že pripravljali na novo šolsko leto in iz kartonastih
embalaž, plastičnih vrečk in ostankov blaga izdelali
šolske peresnice.

Po odličnem začetku v šolsko leto 2016/2017
smo učencem predstavili, kaj vse jih v naslednjih
mesecih čaka. Želimo si, da bi tudi naši učenci čez
leta s takim navdušenjem pripovedovali o svojih
dogodivščinah iz osnovnošolskih klopi.

Učiteljica Renata Mlinarič

www.kstm.si
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KOMEMORACIJO PRED DNEVOM MRTVIH
v petek dne 28. oktober 2016

Za

TZOS
Društva iz Tržišča na
16. Svetovnem festivalu
praženega krompirja v
Radljah ob Dravi
V soboto, 3. septembra, je v obmejni občini
Radlje ob Dravi potekal že tradicionalni, 16.
Svetovni festival praženega krompirja. Med 72
nastopajočimi ekipami iz Slovenije in tujine smo
se ga udeležili člani treh društev iz Tržišča: Aktiv
kmečkih žena iz Tržišča, Klub ljubiteljev starih
Prvo soboto septembra so Radlje ob Dravi vozil Mirenske doline Hrast Tržišče in Turistično
gostile 16. Svetovni festival praženega krompirja, društvo Tržišče.
udeležilo pa se ga je več kot 70 ekip pražilcev. Kar
20 odstotkov jih je bilo iz Dolenjske in Posavja (MK
Ketna in TD Radeče, Loški zeliščarji, TD Boštanj
ob Savi, DPK Log pri Sevnici, PD Lisca Sevnica,
Aktiv kmečkih žena Tržišče, TD Tržišče, KLSV
Mirenske doline HRAST, TD Mokronog, Straža
Mokronog TD Šentjernej …). Več kot 20 avtobusov
je stalo na dobro organiziranem parkirišču in
nekaj tisoč radovednih in lačnih ust se je potešilo z
najrazličnejšimi okusi in kombinacijami praženega
krompirja. Turistično društvo Boštanj ob Savi ga je
Ekipa TD Tržišče
ponudilo s cvičkovo omako in cvičkom, Turistično
pri razdeljevanju krompirja z jurčki in lisičkami
društvo Tržišče pa z gobami in tudi dolenjsko
kapljico. Še vedno velja, da so s prilogami najbolj Vsako društvo je pripravilo svoj najboljši recept
za pripravo praženega krompirja: pražen krompir
radodarni Dolenjci in Posavci.
z jurčki in lisičkami, pražen krompir s kranjsko
klobaso in cvičkom ter pražen krompir s slanino.
Najprej je zadišalo po praženi čebuli, potem pa so
mojstri kuharji in kuharice z veliki kuhalnicami začeli
pražiti krompir; od 30 do 40 kg ga je bilo treba
pripraviti. Ekipam in obiskovalcem so se ob vseh
prijetnih vonjavah začele cediti sline. Ob 12.30 se
je začelo razdeljevanje krompirja. Obiskovalci so
pristopili k stojnicam in pokušali pražen krompir
na sto in en način. Ob slastnem krompirju je
odlično teknil cviček z Malkovca, ki so ga prispevali
tudi člani Društva vinogradnikov Malkovec.
Obiskovalcev, ki so želeli poskusiti čim več različnih
vrst praženega krompirja, se je kar trlo, saj je bila
sončna sobota kot nalašč za tovrstno druženje.
Organizatorji so prireditev odlično izpeljali in nas
že povabili ob Velenjsko jezero, kjer bodo prihodnje
leto gostili to že tradicionalno prireditev.

16. festival ljubiteljev
praženega krompirja

7. golažijada sindikata
strojevodij Slovenije
V soboto, 10. septembra, je na odbojkarskem
igrišču pri zavetišču pod sv. Rokom v Sevnici
potekalo tradicionalno srečanje in 7. golažijada
sindikata strojevodij Slovenije. Med kuhanjem
se je udeležencem s svojimi izdelki predstavil Čili
klub Račica. Tudi sicer je pri enajstih ekipah, ki so
kuhale golaž, bilo mogoče poskušati suhomesnate
izdelke, čokolado, likerje in druge dobrote,
ki nastajajo v prostem času članov sindikata
strojevodij Slovenije. Svojim članom med letom
omogočamo uporabo rekreacijskih dejavnosti, ki
so na voljo v občini Sevnica na bazenu, v fitnesu in
športni dvorani.
Zbrane je nagovoril direktor SŽ-VIT Boštjan
Miklavčič, na druženju je bil tudi župan občine

Planinsko društvo Lisca pa že tradicionalno
organizira pohod v bližnje planine festivala.

Društva iz Tržišča se predstavijo

Ob tej priložnosti iskrena hvala članom vseh
društev in drugim podpornikom, ki ste pomagali
pri izvedbi tega dogodka. Hvala tudi Društvu
vinogradnikov Malkovec, ki je prispevalo cviček,
Mileni Mastnak, ki je za vsa tri društva pripravila
zanimive in izvirne aranžmaje, ter vsem, ki so
kakorkoli pomagali in pripomogli, da smo se na
festivalu odlično predstavili.

Tokrat smo obiskali »naravni biser«, sotesko
Altenbachklamn na avstrijski strani. V 2,5 km dolgi
soteski smo se povzpeli za 400 višinskih metrov
čez 14 tipskih lesenih mostov in preko zadnjega
kovinskega, visečega. Tako nam je krompir na
festivalu še bolj teknil, precej pa ga je tudi ostalo.
Prihodnje leto bosta festival gostila Velenje in
avstrijska prestolnica Dunaj ob 300-letnici rojstva
Marije Terezije, ki je sajenje krompirja uvedla tudi
na Slovenskem, s tem in drugimi razsvetljenskimi
ukrepi pa pripomogla k zmanjševanju lakote na
tem območju.

Janez Levstik
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Obiskovalci so lahko poskusili pražen krompir
na sto in en način

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
Foto: Stane Markovič

Podčetrtek Peter Misja, dobrodošlico v Sevnici
pa je vsem skupaj zaželela tudi predsednica
Turistične zveze občine Sevnica Annemarie
Culetto. Ob koncu prijetnega druženja niti ni bilo
več pomembno, kdo je skuhal najboljši golaž.

Annemarie Culetto
Foto: Damjan Pajk

Turizem
Sevniška turistična ponudba
na Mednarodnem obrtnem
sejmu v Celju

Namig za premik

Sevniški
planinski maraton 2016

Pohod iz Loke na Lovrenc, Veliko Kozje in
nazaj

Tokrat smo bili skupaj s posavskimi občinami na
prostoru obrtno-podjetniške zbornice Krško. V
organizaciji KŠTM smo predstavili ponudbo modre
frankinje in sevniške salame ter promocijski
material Turistične informacijske pisarne in TA
Doživljaj.

Foto: Bojan Novšak

Obiskovalci so bili navdušeni nad vrhunskimi
frankinjami, pristnimi salamami in zanimivo
turistično ponudbo sevniškega območja. Poudarjali
smo ugodne enodnevne in večdnevne programe
izletov ter posebno mamljiva martinovanja in
pakete večdnevnega bivanja v zidanicah. Pri
promociji smo si pomagali s katalogom turistične
ponudbe, v katerem so združeni že oblikovani
programi s cenami. Z dobro organizirano
razporeditvijo degustacij in nastopi smo utrdili
našo prepoznavnost z novimi stiki in že nekaterimi
povpraševanji. Nekateri obiskovalci so že bili pri
nas in so izrazili zadovoljstvo nad doživetim. Zelo
smo veseli, da je tudi našim občanom, ki so se
ustavili pri naši stojnici, všeč naše delovanje s
sloganom Sevnica, zakladnica doživetij.

Planinsko društvo Lisca Sevnica je po lanski
premieri spet organiziralo edinstveno športno
in pohodno-rekreativno prireditev, 2. Sevniški
planinski maraton. Zanimiv izbor 6 različnih
pohodnih poti (od 6 do 67 km), ki potekajo
pretežno po Sevniški planinski poti, markirani
obhodnici po območju občine Sevnica, in sončna
sobota sta privabila 130 pohodnikov, od katerih
se je 12 junakov podalo na najdaljšo, 67 km dolgo
Gamsovo pot. Bolje pripravljeni so se udeležili 46
km dolge Maratonove poti, večina pa je izbrala
krajši, 29 km dolgo Ajdovsko pot ali 18 km dolgo
Lisjakovo pot. Vse navedene poti so vodile čez
Lisco, najbolj priljubljeno izletniško in pohodniško
točko v Posavju. Najmlajši pa so se lahko preizkusili
na 11 km dolgi Cicibanovi poti ali 6 km dolgi
Škratkovi grajski poti, na katerih je potekal tudi
zanimiv program z delavnicami, grajskimi igrami
in animacijami.
Prireditev ni tekmovalne narave, poudarek je na
gibanju in druženju, nagrade za najhitrejše so bile
le na najdaljši, Gamsovi poti.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas:
Delavniki:
9.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 13.00

VIKEND - DOŽIVETJA
za družine ali manjše skupine
Nastanitev v apartmaju (do 6 oseb)
· voden ogled Gradu Sevnica
· degustacija salam
· panoramski ogled starega mestnega jedra

Cena: že za 24,00 EUR / osebo
vsaka nadaljnja nočitev samo 15 EUR/osebo
Doplačilo: turistična taksa 1,15 EUR/osebo/dan
(otroci 12-18 let 0,50 EUR),
Popusti: (3+1 gratis) otrok do 8. leta BREZPLAČNO

Rezultati tekmovalnega dela (Gamsove poti) so
objavljeni na spletni strani http://timing.bfit.si.
Nagrade najboljšim na Gamsovi poti je v večernem
delu podelil Denis Šketako, aktualni evropski
prvak v dolgem triatlonu. Vsi udeleženci prireditve
so prejeli priznanja. Nagrade smo podelili tudi
najstarejšemu (Alojz Rupar) in najmlajšemu
(Žiga Božič) udeležencu, najbolj številčni družini
(družina Šterk), najbolj številčni ekipi (ŠKTPD
Skalica Vranje), najtežjemu udeležencu (Srečko
Kolman) in najbolj izvirno oblečenemu udeležencu
(Jernej Klinc). Podelitev priznanj je povezoval Ciril
Dolinšek.

Dodatna ponudba:
· najem koles,
· ogled »Dolinškovega toplarja« z bogato etnološko zbirko,
· voden sprehod po energijsko bogatem parku kamnitih
skulptur »srce Save«,
· degustacija vin pri ponudnikih eni odna Vinsko-turističnih cest.
najave in informacije na:

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

Zahvaljujemo
se
vsem
pokroviteljem
partnerjem, ki so omogočili prireditev.

in

Vir: Ekipa SPM 2016
www.planinskimaraton.si

Nezahtevna pot, spust iz Čelovnika pa je
orientacijsko zahtevnejši.
Do Loke se lahko pripeljemo z avtom ali vlakom.
Pot začnemo po markirani poti, pri trgovini
najdemo markacije, ki nas po cesti pripeljejo
do pokopališča. Potem zavijemo levo po cesti
ob sadovnjaku. Po cesti gremo vse do lovske
koče, nad njo pa je steza, ki vodi v gozd navzgor
in preseka serpentino. V 45 minutah pridemo iz
Loke v naselje Radež.
Na koncu vasi zavijemo po markacijah nekoliko
levo navzgor v gozd. Pot nadaljujemo po stezi
navzgor skozi gozd. Ko pridemo na travnik, je
pred nami že zaselek Zavrate (naselje Radež). Tu
ponovno pridemo na cesto in po njej nadaljujemo
navzgor, vendar nas markacije kmalu usmerijo
na pot preko vzpetine na travnik mimo križa in
spet na cesto. Po cesti nadaljujemo našo pot vse
do Lovrenca. Iz Radeža bomo hodili eno uro. Na
Lovrencu (713 m) je žig sevniške planinske poti št.
14. Tam je znamenito rastišče clusijevega svišča.
Z Lovrenca gremo na Veliko Kozje, markacije nas
vodijo proti zahodu predvsem po grebenu ali tik
pod njim. V eni uri pridemo, a bomo v zadnjem
delu kar močno grizli v strmino, na 986 m visoko
Veliko Kozje. Razgledni vrh je malo naprej na
skalnem robu, kjer sta tudi žig in vpisna knjiga. Tu
so rastišča avriklja in blagajevega volčina, pa tudi
rododendrona in nekaterih drugih za visoke hribe
značilnih rastlin.
Ko se z razgledne točke vračamo, gremo levo
strmo navzdol. Sledimo smernim tablam in
markacijam v smer Radeč. S strmine pridemo
na travne površine in pri domačiji na cesto. Po
njej nadaljujemo mimo lesenega vikenda. Kmalu
sledimo markacijam na desno mimo domačije in
preko travnika v gozd, nakar se začnemo spuščati
po stezi, kmalu pridemo do znamenite cerkvice
sv. Duha. S Kozjega bomo za pot potrebovali spet
kakšno uro. Od cerkvice se spustimo navzdol na
asfaltirano cesto in desno do naselja Čelovnik. Ko
pridemo skozi Čelovnik po markirani poti na koncu
vasi do počitniških hišic, zavijemo desno in pri
zadnji od hišic poiščemo stezico navzgor v gozd,
ki nas bo pripeljala na razgledni greben Kincl (631
m). Do cerkve bomo potrebovali slabe pol ure.
V 10 minutah
bomo prišli po
isti poti znova
na cesto in na
markirano
pot
proti Radečam.
Po dobrih 200 m
zavijemo levo. Ko
pridemo na zelo
razgleden del ceste, je levo kar dobra pot, ki pelje
po travniku navzdol. Ko imamo možnost, zavijemo
desno do domačije s hišno številko Čelovnik 4 in
gremo pod gospodarskim poslopjem in domačijo
po zaraščajočem travniku ter poti naravnost proti
zahodu. Kmalu smo pri seniku, kjer se pot konča.
Navzdol najdemo stezo, ki se spušča v gozd. Po
40 metrih se steza obrne proti jarku, poiščemo
rahlo zaznavno stezo, ki pelje po grebenu navzdol
v gozd. Ko pridemo na gozdno pot, ki preči greben,
zavijemo levo po poti do potoka. Na drugi strani
potoka se spuščamo navzdol, desno pod nami je
slap. Do njega bomo s Čelovnika hodili 20 minut.
Ko se pot skoraj izravna, gremo mimo travnika
sredi gozda in pridemo na glavno staro pot, ki je
bila včasih edina pot v Loko. Gremo navzdol na
asfaltirano cesto, levo pa se že začne naselje
Loka. Za vso pot bomo potrebovali 5 ur in 20
minut (14,3 km).

Vir: Vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Kultura
Večer
Hrvaška kiparka
argentinskega tanga na gradu Višnja Markovinović
v oknu Radogost
V sklopu festivala Sevniško grajsko poletje 2016

Velika
pregledna razstava ArtEko

je Kulturno društvo Ronda iz Celja v petek, 9.
septembra, na sevniškem gradu predstavilo
argentinski tango, kakršen se je med preprostimi
ljudmi razvil na plesiščih Buenos Airesa pred
skoraj 100 leti.

Pregledna razstava AetEko

Foto: Annemarie Culetto

Celjski plesalci so pokazali, kako tango živi v Evropi
21. stoletja, in tudi zaplesali, obiskovalce pa na
kratki učni uri povabili v prvi tango objem.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Septembrski večer Radogost je spet postregel
s pestrim in prijetnim kulturnim programom.
Za navdušenje obiskovalcev sta poskrbeli prof.
Karolina Vegelj Stopar na klavirju in likovna
gostja, kiparka Višnja Markovinović iz Zagreba.
Misel na skorajšnji začetek šolskega leta je z Predstavila se je z malim delom svojega
brezskrbnih počitnic zvabila učence, ki so se kiparskega opusa v glini, ki jo je človek (upo)rabil
zadnji teden počitnic udeležili ustvarjalnih likovnih že v davnem času v svojem domovanju. Izdeloval je
posodo, druge uporabne predmete pa tudi v svoji
delavnic na Osnovni šoli Krmelj.
malikovalski kulturi že pred več stoletji.

Nova poslikava
na OŠ Krmelj

Na prekrasen pozno poletni večer, v petek, 9.
septembra, so na gradu Podsreda odprli pregledno
razstavo del ArtEko. V šestih letih tradicionalnih
mednarodnih likovnih manifestacij se je nabrala
zajetna zbirka del. Vse od leta 2011 do letos
se je na šentjanških »ekosrečanjih« zvrstilo 38
umetnikov, s svojimi deli pa so bogato napolnili štiri
dvorane gradu Podsreda. V letih 2011 in 2012 so
ustvarjali pod okriljem Gostilne Repovž na okoliških
gričih in travnikih, leta 2013 jih je gostila zidanica
Bregar v Kamenškem, v letih 2014, 2015 in letos
pa so se družili na domačiji Felicijan v Peklu. Vsa ta
leta sta glavna organizatorja dogodka Turistično
društvo Šentjanž in Zavod MUK Qra iz Sevnice
z Jerco Šantej kot umetniško vodjo. Letos se je
ArtEko zgodil celo dvakrat. Junija se je na povabilo
Kozjanskega parka preselil tudi na grad Podsreda
in nastal je ArtEko Kozjansko. V Kozjanskem parku
obljubljajo, da bo shod bienalen. Tako je ArtEku,
prepojenemu z ekološkim navdihom in obkroženim
z neokrnjeno naravo, uspelo na poseben način
povezati Šentjanž s Kozjanskim in obogatiti
naše ekorazmišljanje ter sodelovanje s podobno
razmišljajočimi.

Glasbeniki

Učenci David Gole, Žan Vozelj, Tia Vidmar in
Nina Gole so pod vodstvom Nevenke Flajs zadnje
počitniške dni namenili likovni preobrazbi šolskega
stopnišča. Poslikave so osvežili in jim dodali nov
videz ter izraznost današnjega časa, kot ga vidijo
mladostniki. To je ena izmed priložnosti, ko učenci
razvijajo svoja močna področja.

Prva poslikava stopnišča je bila že leta 1978
narejena pod mentorstvom Braneta Šusterja in
prikazuje dejavnosti učencev ter utrip šole v vseh
letih šolanja.

Mateja Mandl, Osnovna šola Krmelj
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V razstavljenih umetniških delih je začutiti
pridih okolja, v katerem so ustvarjali umetniki.
Ekologija v povezavi z naravo je očitno zmagovalna
kombinacija. Vsa srečanja in tudi petkovo odprtje
je s svojim razmišljanjem obogatil okoljevarstvenik
in publicist Anton Komat, ki vedno znova navduši
s svojim pogledom na aktualno družbeno
in ekodogajanje. Na odprtje so ob številnih
obiskovalcih prišli tudi umetniki, ki sodelujejo na
dogodkih ArtEka. Še posebno bučen aplavz je
pripadel afganistanskemu migrantu Tani, ki je
sodeloval na letošnjem ArtEku Kozjansko.
Kako neizmerno bogati smo, ker je ArtEko postal
del nas, smo lahko začutili na sproščenem
dogodku ob odprtju, popestrili pa so ga glasbeniki
Zoran Košir, Matija Vidmar in Andrej Fon, in ob
ogledu razstave ArtEko. Pustite se obogatiti
tudi vi in se odpravite na izlet v bližnjo okolico. Na
Višnja Markovinović spada v vrh keramikov, ne gradu Podsreda si lahko razstavo ogledate vse do
samo na Hrvaškem, ampak tudi v svetu, saj je novembra 2016.
članica združenj Arts Society of Paddington in
National Society of B. A., od leta 1972 pa tudi
International Association of Art, kar potrjujejo
njene vrline v umetnosti. Te si je pridobila na
študijskih potovanjih v Italiji, Franciji, Nizozemski
in Španiji. Svojo visoko raven ustvarjanja pa s
16-letnim bivanjem v Londonu.
Ogledali smo si tudi razstavo slik Nika Anikisa
Skuška, Berta Logar pa nam je podarila likovni deli
Aleša Logarja v zahvalo za gostovanje razstave
Udeleženci prireditve oz. ArtEka
njegovih likovnih del julija.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Petra Majcen

Kultura
Zgodba o prijateljstvu
»malega« Razborja
pod odrom
Zgodba o prijateljstvu je na drugi septembrski
petkov večer privabila množico majhnih in velikih
na ogled predstave »malega« Razborja pod
odrom. V predstavi je sodelovalo 12 otrok, starih
od 5 do 12 let, ki so tudi letošnje poletne počitnice
izkoristili za prijetno druženje v gledališki sekciji
KŠTD Blaž Jurko z Razborja pod Lisco.

Predstava je zgodba o prijateljstvu med živalmi
in ljudmi, skupen jim je mesec, ki si ga vsakdo
razlaga po svoje. Veverice, nagajive prepirljivke,
na deževni večer prepričujejo zajčke in miško, da je
mesec doma v njihovem gnezdu na jelki. Miška trdi,
da ga je videla v ribniku, zajčki pa so ga srečevali
med tekom skozi gozd. Nagajiva fantovska trojica
tke nevidne niti večera in prosi mesec, naj jim
sveti vsaj, dokler ne pridejo domov. Pravi prijatelji
te nikoli ne zapustijo, ugotavljajo živali, medtem ko
se ljudje še vedno skrivamo v večer, da nas ne bi
zalotili, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki drugim niso
po godu.

Na Gradu Sevnica so
spregovorile barve
Nene Bedek

slikarstvo. V delih, kjer prevladuje nefiguralno
slikarstvo, avtorica raziskuje izrazne možnosti
likovnih prvin točke, linije in barve. V zgodnejših
delih veliko pozornosti posveča natančnim
barvnim kompozicijam in kontrastnosti barv,
v kasnejših delih pa se umiri, kar simbolično in
V torek, 20. septembra 2016, so na Gradu subtilno izpričujejo njena likovna dela s harmonijo
peščenih, naravnih barvnih tonov.
Sevnica spregovorile barve.
Skozi kreativno raziskovanje slikarskih površin,
likovnih prvin, tehnik in materialov avtorica
na slikarskih platnih izraža svojo večplastno
osebnost, duhovni svet in življenjske izkušnje.
Avtorici likovno ustvarjanje pomeni varen pristan,
umik v intimni, duhovni svet, kjer se življenje
obarva po svoje.«

»Ko barve spregovorijo …« je namreč ustvarjalka
Nena Bedek, sicer likovna pedagoginja na OŠ
Boštanj, poimenovala razstavo svojih likovnih del
iz slikarskega opusa, nastalega v letih od 2012 do V kulturnem programu sta nastopili pianistka
Staša Troha in saksofonistka Eva Kotar. Kulturni
2016.
program se je zaključil v grajskem atriju s prijetnim
druženjem in nastopom glasbenega dua - Rudko
Mlinarič na harmoniki in Bernard Pungerčič na
unikatnem basu.

Povezovalka
programa
Karmen
Volavšek,
diplomirana
umetnostna
zgodovinarka,
je
Neno Bedek in njeno ustvarjanje med drugim
predstavila: »Avtorica ostaja zvesta svojemu
izraznemu likovnem jeziku, vezanem na abstraktno
»Mali« igralci so uživali v kostumih in maski,
obiskovalce predstave pa je pritegnilo prijetno ter
predvsem prijateljsko vzdušje večera.

OTROŠKI
ABONMA

Vpis v abonma
2016 / 2017
Vpis abonmaja

Posebnost letošnjega poletja je, da je v petem
letu delovanja Razbor pod odrom oblikoval dve
gledališki skupini. Gledalci so lahko sodelovali
v nagradnih vprašanjih o preteklih predstavah
Razborja pod odrom, s čimer smo se gledališčniki
poklonili tudi temu malemu jubileju. »Mali« Razbor
pod odrom je tako začel dogodke, ki se bodo
odvijali na Razborju pod Lisco do konca leta.
Bilo je prijetno, zato vas vabimo, da se nam
pridružite ob naslednji ponovitvi naše gledališke
predstave.

Mojca Jenčič Petrovčič, Razbor pod odrom

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kulturna
dvorana
Sevnica

ODRASLI

•V pisarni KŠTM Sevnica od ponedeljka do četrtka
od 9. do 11. ure, preko telefona 051/680-285
in e-pošte: iztok.felicijan@kstm.si

ABONMA

•Lanski abonenti si lahko zagotovijo dosedanje sedeže od
10.10.2016 do 13.10.2016.
•Novi abonenti se lahko vpišejo od 17.10.2016 do 20.10.2016.

Info:

www.kstm.si
051 680 285
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Koledar prireditev
Datum in ura
sobota, 1. 10.
ob 7.00
ponedeljek, 31. 10.
sobota, 1. 10.
ob 9.00
sobota, 1. 10.
ob 14.00
sobota, 1. 10.
ob 19.00
ponedeljek, 3. 10.
ob 10:30
ponedeljek, 3. 10.
ob 18:30
torek, 4. 10.
ob 9.00
torek, 4. 10.
ob 18:30
sreda, 5. 10.
ob 19.00
četrtek, 6. 10.
ob 8.00
četrtek, 6. 10.
ob 20.00
petek, 7. 10.
ob 9.00
petek, 7. 10.
ob 19.00
sobota, 8. 10.
ob 10.00
sobota, 8. 10.
ob 17.00
sobota, 8. 10.
ob 19.00
nedelja, 9. 10.
ob 10.00
ponedeljek, 10. 10.
ob 17:30
ponedeljek, 10. 10.
ob 18:30
torek, 11. 10.
ob 9.00
torek, 11. 10.
ob 18:30
sreda, 12. 10.
ob 17.00
sreda, 12. 10.
ob 18.00
četrtek, 13. 10.
ob 19.00
petek, 14. 10.
ob 19.00
petek, 14. 10.
ob 20.00
sobota, 15. 10.
ob 9.00
sobota, 15. 10.
ob 10.00
sobota, 15. 10.
ob 17.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Razstava likovnih del Jožeta Barachinija

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predstavitev športnih aktivnosti za vse generacije

Igrišče pri domu TVD
Partizan v Boštanju

Društvo za športno rekreacijo Partizan
Boštanj

Delavnica izdelave orgonitov

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

"Izgubljeni zajčki"
otroška gledališka predstava

Kulturna dvorana
Šentjanž,

KUD Budna vas sekcija KUS

Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in Zavod Izvir

Knjižnica Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Srednja šola Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

OŠ Boštanj v sodelovanju s KŠTM Sevnica ter
Občino Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Tadej Toš

Grad Sevnica

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica v
sodelovanju s KŠTM Sevnica in Občino Sevnica

TVD Partizan Boštanj

JSKD OI Sevnica

2. rokometni šiht

Športna dvorana Sevnica

old HANDsi Sevnica

Deset zeliščnih:
osrednja prireditev ob desetletnici delovanja Loških zeliščarjev

Igrišče v Loki pri Zidanem
Mostu,

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu,
Loški zeliščarji

Koncert skupine JAZZED

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Glasbena šola Sevnica

Čilijada

Športni park Loka pri
Zidanem Mostu

Čili klub Račica, Aleš, 068 146 904

Mladinski center Sevnica

Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Srednja šola Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje Sanja Lončar

Gabrijele- club Bruno

BMM d.o.o.

Odprtje razstave XI. likovne kolonije Krmelj 2016

Kulturni dom Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj - likovna sekcija

Jesen na vasi – otvoritev fotografske razstave

Gasilski dom Tržišče in
Kulturna dvorana Tržišče

TD Tržišče

Koncert kitarista Tilena Pusarja

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Vadba Joge v vsakdanjem življenju nadaljevalna skupina
Pričetek novega študijskega leta U3.
Začetno predavanje bo imel dr. Janko Prunk
Vadba Joge v vsakdanjem življenju vpis v začetno skupino
Radogost večer - Gost: Ivan Jelančić – slikar in kipar,
Nova Gradiška / Hrvaška
»Otroške razglednice« 5. Otroška likovna kolonija osnovnih šol iz občine Sevnica
Tadej Toš
- Freestyle comedy show
4. Grajska lutkovno-slikarska kolonija
»LutkART 2016«
Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž PojemGodem.si

Duh predanosti predavanje potujočega duhovnega učitelja Alexa Akrure
Vadba Joge v vsakdanjem življenju nadaljevalna skupina
Potopisno predavanje:
potovanje po Kitajski
Vadba Joge v vsakdanjem življenju
- vpis v začetno skupino

Jesen na vasi – delavnica za otroke in odrasle
Sevniški pokal v rekreativnih tekih

Prostori društva Hrast
Tržišče - pri železniški
postaji v Tržišču
Domačija Repše Birna vas
pri Šentjanžu,

TD Tržišče
AK Sevnica

Gledališka predstava Zgodba o prijateljstvu
Gledališke skupine »Mali Razbor pod odrom«

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in KŠTD Blaž Jurko Razbor

nedelja, 16. 10.
ob 14.00

Jesen na vasi
– obujanje starih kmečkih običajev, praznik na vasi

Športni park Tržišče; v
primeru slabega vremena
Kulturna dvorana Tržišče

TD Tržišče

ponedeljek, 17. 10.
ob 18:30
torek, 18. 10.
ob 17.00
torek, 18. 10.
ob 17.00
torek, 18. 10.
ob 18:30
četrtek, 20. 10.
ob 17:30
četrtek, 20. 10.
ob 19.00
petek, 21. 10.
ob 18.00
petek, 21. 10.
ob 18.00
sobota, 22. 10.
ob 10.00
ponedeljek, 24. 10.
ob 18:30
torek, 25. 10.
ob 9.00
torek, 25. 10.
ob 18:30

Vadba Joge v vsakdanjem življenju
- nadaljevalna skupina
Predstavitev knjig Ivana Sivca
o grofih in knezih Celjskih

Knjižnica Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Srednja šola Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Mladinski center Sevnica

Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

Društvo likovnih umetnikov ArtKUM

Osrednja slovesnost ob prazniku KS Krmelj

Kulturna dvorana Krmelj

KS Krmelj;
Inf.: Slavica 041 328-132

Pogovorni večer s filmom:
Slovenska Karitas proti trgovini z ljudmi

Mladinski center Sevnicaa

KŠTM Sevnica in Karitas

14. pohod po obeležjih spominov

zbiranje: parkirišče ob
rondoju, Krmelj

KS Krmelj

Knjižnica Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Srednja šola Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto
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Pravljična urica z ustvarjalnico
Vadba Joge v vsakdanjem življenju
- vpis v začetno skupino
Mantra kirtan jam
- glasbeni večer meditacijske glasbe
Odprtje pregledne likovne razstave
ArtKUM - 25 let

Vadba Joge v vsakdanjem življenju
- nadaljevalna skupina
Protestantizem v Sloveniji Predaval bo Viktor Žakelj,
predsednik Protestantskega društva Slovenije
Vadba Joge v vsakdanjem življenju
- vpis v začetno skupino

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 26. 10.
ob 17.00
sreda, 26. 10.
ob 17.00
petek, 28. 10.
ob 18.00

Predavanje in predstavitev knjige Beljakovine za življenje in smrt,
dr. Iztok Ostan

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Osrednja slovesnost ob prazniku KS Šentjanž

Večnamenska dvorana
Šentjanž

KS Šentjanž,
Inf.: 041 709 287

oktober 2016
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Mladina
Projekt Veter v laseh

Turnir v counter strike
v MC Sevnica

Pa smo jo dočakali. Novo, tokrat že 21. po vrsti,
sezono nacionalnega projekta Veter v laseh,
ki s sloganom S športom proti zasvojenosti Zadnji dan počitnic smo sklenili s pokom.
razveseljuje otroke in mladostnike po vsej Sloveniji. Organizirali smo turnir v eni najpopularnejših
večigralskih igrah counter strike. CS 1.6, ki je za
igričarske razmere častitljive starosti – 16 let,
je še vedno razlog za znamenito frazo: samo še
eno rundo … vsaj v mladinskem centru. Prav zato
nam ni preostalo drugega, kot da smo organizirali
turnir in so lahko naši mladinci tekmovali med
seboj, ena na ena. Še enkrat, bravo Dragan.

Topli dnevi in sonce kar kličejo h gibanju in športnim
aktivnostim. Tudi letos se bomo v Sevnici priključili
projektu in skupaj s prostovoljci MC Sevnica na
nekaterih osnovnih šolah v občini izvedli aktivnosti
od 3. do 8. oktobra.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Turnir v ročnem nogometu
v MC Sevnica
Po vseh računalniških igricah, X boxu in podobnih Nam je žal, če si zamudil, ampak bi moralo biti
»turnirčkih«, ki smo jih organizirali v mladinskem tebi še bolj. Ponovimo kmalu, pa se vidimo takrat.
centru, je bil že čas za malo »old school« igre. Spremljaj nas na Facebooku Mladinski C Sevnica.
Odločili smo se za ročni nogomet … in zadeli
bistvo. Udeležba odlična, razpoloženje super in
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
napetost v zraku na vrhuncu. Zabavali smo se, se
nasmejali in nekaj nohtov še pustili celih. Po težkih
borbah sta zmagala Alen in Tilen – bravo. Čestitke
tudi vsem preostalim udeležencem.

Naslednjič se nam pridruži tudi ti. Veseli te bomo.
Vse dogodke napovemo na našem Facebooku –
spremljaj nas, da ne zamudiš česa zanimivega.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence!
ZAČETEK!
ponedeljek,
3.10.2016

MLADINSKI CENTER
ob 10.30

VABLJENI!
info: Mojca, 051 680 290
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Zavod
Izvir

SEVNICA

Mladina
Otroška grajska matineja z
Družinskim gledališčem
Kolenc

Tehnični dan
na OŠ Ane Gale Sevnica
Varna pot v šolo s policistom in obisk
vodnika policijskih psov

V soboto, 17. septembra, smo na našem gradu
v sklopu festivala Sevniško grajsko poletje 2016
skupaj z Družinskim gledališčem Kolenc za naše V sredo, 14. septembra, nas je zjutraj na šoli
obiskal policist s Policijske postaje Sevnica.
najmlajše pripravili Otroško grajsko matinejo.

V novi osnovni šoli v Tržišču
Letos je bil prvi šolski dan za učence Osnovne šole
Tržišče še posebno vznemirljiv in poseben, saj
smo končno dobili novo šolo. Komaj smo čakali, da
bomo prestopili njen prag in si ogledali razrede,
knjižnico in predvsem novo telovadnico.

Pozdrav župana Srečka Ocvirka

Dogodek, ki je z malimi obiskovalci in starši
napolnil grajski atrij, se je začel z znano mačjo
predstavo Obuti maček, v njej pa je glavni junak
mijavkal, nosil škornje, klobuk in bil nasploh zelo
zabaven, iznajdljiv ter zelo nenavaden. Na tace si
je navlekel škornje, na glavo poveznil klobuk in že
je postal najpogumnejši maček daleč naokoli. S
svojo iznajdljivo pretkano mačjo pametjo in skupaj
s prijatelji je tako svoji gospodarici Gašperini
priskrbel obleko, grad, ob vsem pa še princa …

Pogovarjali smo se o varni poti v šolo – obnovili
smo dosedanje znanje, naučili pa smo se tudi kaj
novega. Po pogovoru nas je pred šolo čakal Darko,
vodnik policijskih psov, in nam predstavil svoje delo
s psi ter njihovo opremo. S seboj je pripeljal psički
Mimi in Kalo. Najbolj smo bili veseli nad prikazom
njune ubogljivosti.
Za tem smo se odpravili na pot. Sprehodili smo se
do šolske avtobusne postaje, nato pa nadaljevali
do železniške in še glavne avtobusne postaje.
Čisto na koncu smo si ogledali še policijsko postajo
in njihovo službeno vozilo, imenovano marica. Imeli
smo možnost, da nas je policist zaprl v ˝temnico˝,
v kateri vozijo vse, ki ne upoštevajo njihovih pravil
in navodil. Na celotni poti smo morali biti pozorni
na vse, kar bi ogrožalo našo varnost med hojo.
Pri prehodu za pešce smo dvignili roko, dobro
pogledali levo in desno ter šele nato prečkali
prehod.
Ta dan pouka nam je hitro minil in preživeli smo
lep dan. Zahvaljujemo se Policijski postaji Sevnica
in njihovemu predstavniku Marku ter vodniku
službenih psov Darku za obisk in prijetno preživeto
dopoldne v njuni družbi.

Učenci višjih razredov
in mentorica dopisniškega krožka Urška Volarič
Predstava, nastala po čudoviti pravljici o najbolj
posebnem mačku naokoli, nas ni le nasmejala,
ampak nevsiljivo naučila tudi nekaj življenjskih
resnic.

Po koncu predstave pa smo si ogledali pravi mini
srednjeveški živalski vrt. Z dvornim norčkom in
prijaznimi grajskimi gospodičnami so pripotovali
udav, gož, krastača, skakač, želva in tenrek.
Skupaj so jih otroci crkljali, spoznavali in se z njimi
tudi fotografirali.
S sproščenim pristopom in pravimi srčnimi
informacijami smo tako pomagali razblinjati
nesmiselne strahove in razvijati ljubezen do živali
in okolja.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Vabilo k vpisu novih članov
Septembra in oktobra vabimo k vpisu v
Mažoretno društvo Šentjanž vse otroke, željne
plesanja, druženja, nastopanja in vrtenja palice,
stare od 5 do 15 let.

Vpisi potekajo v krajih Šentjanž, Krmelj, Tržišče,
Trebelno, Mokronog, Šmarjeta.
Treningi bodo v OŠ Šentjanž, OŠ Mokronog in OŠ
Šmarjeta.
Kontakt: 040 234 808,
e-pošta: mazorete.sentjanz@gmail.com

V četrtek, 1. septembra, smo se zbrali na
ploščadi pred šolo v Tržišču. Šolsko pročelje je
bilo okrašeno z napisom Dobrodošli, baloni pred
šolo pa so bili v novih barvah naše šole, rumena,
vijoličasta in zelena. Ob slovenski himni so lanski
najuspešnejši učenci dvignili evropsko in slovensko
zastavo ter zastavo z našim novim grbom. Po
kratkem nagovoru gospe ravnateljice in župana
sta lanski športnici leta simbolično spustili v zrak
dva balona. Nato smo si ogledali šolo. Najprej smo
zagledali veliko jedilnico. Odpravili smo se naprej
in si ogledali knjižnico, računalniško učilnico, novo
garderobo in razrede prve trijade. Povzpeli smo
se po stopnicah v nadstropje in videli razrede
druge in tretje trijade. Nazadnje smo se spustili
v klet, kjer je naša velika telovadnica. Tam smo
se spet vsi zbrali in se razdelili v razrede. Da
smo odprli telovadnico so župan Srečko Ocvirk,
ravnateljica Zvonka Mrgole, podžupan Janez
Kukec in predsednik Krajevne skupnosti Tržišče
Janez Virant metali na koš. Nato smo šli vsi v
matične učilnice in nadaljevali pouk.
Mislim, da je bil prvi šolski dan zelo vznemerljiv, saj
smo končno dobili novo šolo. Naša šola je zelo lepa
in končno imamo dobre razmere za učenje in delo.

Eva Flajs, novinarski krožek OŠ Tržišče

Vpis v Cicibanove urice
za šolsko leto 2016/2017
Vrtec Ciciban Sevnica vabi k vpisu v Cicibanove
urice. Te so namenjene otrokom od 3. leta
starosti, ki niso vključeni v redni program vrtca.
To so urice, na katerih se otroci družijo s svojimi
vrstniki ter spoznavajo različne igre in materiale,
ki so primerne za njihovo starost. Otroci z
ustvarjalnimi dejavnostmi in igrami pridobivajo
nove spretnosti in izkušnje ter spoznavajo življenje
v vrtcu.
Cicibanove urice bodo potekale predvidoma
enkrat na teden, v popoldanskem času, tri ure.
Program bomo izvajali v enoti Centralni vrtec
(Naselje heroja Maroka 22, Sevnica), če bo
prijavljeno dovolj otrok.
• Vpis v Cicibanove urice poteka v pisarni svetovalne
službe in v upravi vrtca, v enoti Centralni vrtec,
N. H. M. 22, 8290 Sevnica, od 12. 9. do 14. 10.
2016, vsak dan med 7.00 in 14.00.
• Vpis opravite na vlogi, ki jo dobite pri svetovalni
delavki, v upravi vrtca, na naši spletni strani (www.
vrtec-sevnica.si) ali vam jo na vašo željo pošljemo
na dom.
• Za dodatne informacije pokličite svetovalno
delavko Urško Kozmus na telefonski številki
051 607 267 in 07/ 816 16 54 ali ji pišite na
elektronski naslov: urska.kozmus@vrtec-sevnica.
si. V primeru odsotnosti svetovalne delavke
pokličite 07/816 16 50.

Svetovalna delavka: Urška Kozmus
Ravnateljica: Vlasta Fele, dipl. VPO
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Šport
Človekoljubni uvod
v evropski teden športa
Ob začetku evropskega tedna športa in 25-letnici
delovanja Športne zveze Sevnica je v petek, 16.
septembra, na novem travnatem igrišču pri
športnem domu v Sevnici potekal nogometni turnir
človekoljubne narave. Udeleženci so prijavnino in
prostovoljne prispevke na predlog OZ RK Sevnica
namenili trem socialno ogroženim družinam iz
naše občine, z dogodkom pa so hoteli pokazati
pomembnost gradnje večnamenskega stadiona z
atletsko stezo in nogometnim igriščem za razvoj
športa v naši občini.

Športni dogodek so s prijateljsko tekmo začeli
najmlajši nogometaši NK Športikum Sevnica in
se pomerili z vrstniki iz Radeč. Otroci so pokazali
veliko spretnosti in znanja ter s srčno igro navdušili
starše in druge gledalce.
Na osrednjem turnirju so se pomerile štiri ekipe,
ki so tekmovale v barvah logotipa Športne zveze
Sevnica. Župan Srečko Ocvirk je bil kapetan
rumene ekipe, sestavljali pa so jo parlamentarni
poslanci Tomaž Lisec, Ivan Hršak, Igor Zorčič,
občinski svetnik Janoš Janc in drugi. V zelenem so
igrali gospodarstveniki, za modro ekipo Športne
zveze so igrali predstavniki domačih športnih
društev, v značilni beli barvi pa so se borili igralci
OZ RK Sevnica. V sistemu na izpadanje so v
napetem finalu na koncu z minimalno prednostjo
sevniški gospodarstveniki premagali športno
zvezo, Rdeči križ pa je osvojil 3. mesto.
Vzporedno z dogajanjem na nogometni zelenici
so atleti Atletskega kluba Sevnica gledalcem
demonstrirali tekaški trening in tako opozorili na
akcijo Atletske zveze Slovenije, ki je ob podpori
Unescovega sklada za preprečevanje dopinga v
športu, Olimpijskega komiteja Slovenije in Zavoda
za šport Planica izvedla akcijo Začni mlad, tekmuj
pošteno. Namenjena je bila promociji teka, gibanja
in zdravega udejstvovanja v športu za najmlajše.

21. tradicionalni
nogometni turnir veteranov
občine Sevnica
Pod okriljem Športne zveze Sevnica in s podporo
KŠTM Sevnica je 27. avgusta na travnatem
nogometnem igrišču v Sevnici potekal 21.
tradicionalni nogometni turnir veteranov občine
Sevnica v izredno prijetnem športnem vzdušju.
Nastopilo je 6 ekip v kategoriji 40 let in starejši.

Košarka, nogomet, odbojka
V sklopu projekta gibaj.se razpisuje Športna zveza
Sevnica ligaška tekmovanja v košarki, nogometu
in odbojki, potekala pa bodo ob petkih od 17.30 do
20.30 v Športnem domu v Sevnici.

S pomočjo zagnanih športnih delavcev domačih
društev in ob sodelovanju JZ KŠTM bo pestro
na parketu vse od oktobra do maja. Poleg
tekmovalnega dogajanja, ki bo zajelo vse
generacije, bodo vzporedno organizirana tudi
licenčna izobraževanja za različne športe. Ob
praznovanju 25-letnice delovanja Športne zveze
Sevnica bomo tako še posebno pozornost
namenili vlaganju v znanje in strokovnost sedanjih
Letos so bili najboljši veterani z Loga. Kot vsako
in bodočih vaditeljev, inštruktorjev, trenerjev in
leto so predstavniki ekip z glasovanjem določili
sodnikov. Vse informacije o dogajanju vas čakajo
najboljšega igralca turnirja. To je postal Danilo
na portalu www.gibaj.se.
Guček iz ekipe KŠD Log. Za najboljšega vratarja
je bil imenovan Slavko Budna iz ekipe Veterani
Vir: Športna zveza Sevnica
Blanca. Najstarejši nastopajoči igralec turnirja je
bil Jože Žibret iz ekipe Studenec-Bučka.

Kunšek zmagovalec
z novim državnim rekordom
Na državnem prvenstvu v disciplinah 50 m
puška in pištola, ki je bilo 10. in 11. septembra
v strelskem centru Gaj pri Pragerskem, je Blaž
Kunšek (SD Marok Sevnica) zmagal in postavil nov
državni rekord.

V sklopu projekta gibaj.se je bilo vzporedno
organizirano tudi dogajanje za otroke, da bi
poudarili potrebo po večnamenskem stadionu
v Sevnici, ki bi zelo izboljšal možnosti za športno
udejstvovanje občanov vseh starosti.

Blaž Kunšek med nastopom

V kvalifikacijah je s 550 doseženimi krogi (od 600
možnih) zasedel drugo mesto. Po pravilniku se v
finale uvrsti osem najboljših strelcev iz kvalifikacij.

Nekaj dežnih kapelj ni preprečilo, da se udeleženci
po koncu ne bi še dolgo v večer družili ob hrani
in pijači, za katero je poskrbelo prijazno osebje
Kavarne Špica. Mojca Pinterič Kranjc se je v
imenu OZ RK Sevnica zahvalila za zbrana sredstva,
predsednik Športne zveze Sevnica Rok Vodenik
je poleg zahvale izrazil še zadovoljstvo ob številni
udeležbi in 25-letnici Športne zveze napovedal
številne seminarje in izobraževanja, ki bodo
oplemenitili strokovnost dela športnih delavcev v
naših klubih. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Vir: Športna zveza Sevnica
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Po končanem tekmovalnem delu so udeleženci
nadaljevali druženje s pokušino mesnih izdelkov
Kmečke zadruge Sevnica in gostinske ponudbe
Kavarne Špica.
Rezultati:
1. mesto KŠD Log
2. mesto Veterani Blanca
3. mesto Jelovec
4. mesto Studenec-Bučka
5. mesto Veterani Sevnica
6. mesto Šentjanž

Vir: Športna zveza Sevnica

Blaž Kunšek na najvišji stopnički

Za finale pa streljajo 20 strelov. Časovna omejitev
za vsak strel je 50 sekund. Tako je Kunšek v finalu
dosegel 190,9 kroga in stari državni rekord
izboljšal za 4,2 kroga.

Mirko Ognjenovič

Šport
Dober start
v zadnjo tretjino leta

Športna tržnica za vse generacije

Mesec september, ki je že tradicionalno bogat
s športnimi prireditvami, je tudi za tekače
pripravil obilico tekaških preizkušenj, na katerih
so uspešno sodelovali tudi sevniški atleti.
Miha Povšič nadaljuje serijo zmag in visokih
uvrstitev v sklopu Dolenjskega pokala. Miha je
slavil absolutno zmago na Krevsovem teku na
Polževem in tudi v Kostanjevici, med tem ko si je
v Straži pritekel zmago v svoji kategoriji. Odlične
uvrstitve so pripomogle tudi k skupnemu vodstvu
na Dolenjskem pokalu, do konca katerega se bodo
zvrstili le še štirje teki.

V soboto, 10. septembra, smo člani ŠD
Partizan Sevnica pripravili Športno tržnico in
na njej predstavili večino vadbenih programov,
ki jih izvajamo v letošnjem šolskem letu. V veliki
telovadnici športnega doma smo pripravili poligon
za najmlajše (vadba za predšolske otroke od 1 do
6 let), trampoline in napihljivo stezo za gimnastiko
za fante in dekleta ter postajo namiznega tenisa.

V mali telovadnici so se od 10. do 13. ure zvrstile
30-minutne predstavitve programov za odrasle:
telovadba za starejše, pilates, step aerobika, TNZ-

aerobika, vadba perfect body (intervalni trening)
in acro yoga (vadba v dvojicah). Vsi udeleženci
so se imeli lepo, dobili so informacije o vadbah,
organizatorji pa razmišljamo, da bi prihodnje leto
tržnico prestavili na prosto, saj je glede na letos
september prevroč, da bi ga preživeli v zaprtem
prostoru. Vse, ki ste tržnico zamudili, vabimo k
ogledu fotografij in seveda, da se nam pridružite
na vadbah. Se vidimo.

Sara Martinšek

Tek v Straži pred startom glavnega teka

Na straškem teku velja prav tako omeniti močno
zasedbo atletov in atletinj AK Sevnica, saj jih je
tekmovalo kar 17, od tega se jih je deset vpisalo med
dobitnike medalj: na 10 km progi je slavila Melani
Knez z absolutno zmago, v svojih kategorijah sta
zmagala tudi Tomaž Sešlar in Miha Povšič, Dušan
Krašovec je bil drugi. Na krajši, 2,85 km progi
pa sta absolutno zmagala Mitja Kurnik v moški in
Lea Haler v ženski kategoriji, drugo mesto sta si
pritekla Ajda Slapšak in Tomi Bajc, tretja v ženski
kategoriji je bila Nina Lisec. Še zadnje odličje na
straškem teku je šlo v roke Deje Udovč, ki zmagala
na 560-metrski progi.

Start glavnega teka v Straži

Premierni mariborski mestni tek je prav tako
privabil tekače AK Sevnica. Najbolje se je izkazal
Dušan Krašovec, saj je na 10-kilometrski progi
pritekel na drugo mesto v svoji kategoriji, na
krajši, 5-kilometrski progi sta med sevniškimi
atleti dosegla najvišji uvrstitvi Ajda Slapšak, v
svoji kategoriji je bila tretja, in Tomi Bajc s četrtim
mestom v svoji, najmlajši kategoriji.
Tekaška prireditev je bila tudi v Kostanjevici. Poleg
že omenjene absolutne zmage Mihe Povšiča so
sevniške atletinje popolnoma zasedle zmagovalni
oder v teku na 1000 m. Zmagala je Nika Dobovšek
pred Nives Novšak in Niko Resnik.

Vir: AK Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Iz preteklosti v sedanjost
O vinogradništvu
v Malkovcu
in okoliških goricah
Dolenjska je predvsem znana po goricah in
vinogradih, ki se razprostirajo na sončni legi leteh. Tudi Tržišče obdajajo vinorodne gorice, ki
jih je opisoval že slavni Janez Vajkard Valvasor
v delu Slava vojvodine Krajnske. Tako je zaradi
tega postalo naše glavno raziskovalno vprašanje,
kakšne so bile šege in navade pri vinogradniških
opravilih. Seveda je ta panoga še danes zelo
prisotna v življenju naših dedov in staršev, kar nam
je seveda pomagalo, da smo o tem izvedeli veliko.
Zgodovinar Valvasor v svoji II. knjigi str. 193 in 194
hvali takole imenovane gorice: Malkovčan se da
dobro piti. Telške gorice dajo rdeče vino, okusno
kapljico, a Bojničan naredi človeka dobrovoljčka.
Pod vodstvom vinarskih učiteljev Skalickega in
Gombačaso te gorice zelo napredovale, postale
so moderno urejene vinske gorice, kjer je zasajena
tudi žlahtna trta, španijol, burgundec, rulandec,
rizling, portugalka itd. Vse te gorice so le nekaj
kilometrov oddaljene od Tržišča in danes spadajo
V KS Tržišče.
Na začetku 20. stoletja je imela Kmetijska
podružnica Mokronog trsnico na Malkovcu.
Tam so vzgajali trto, ki so jo potem prodajali
vinogradnikom. Ko je bilo v 19. stoletju večina
slovenskih vinogradov uničenih zaradi trtne uši,
so na ameriško trto cepili slovensko trto. To je
bila rešitev za obnovitev vinogradov na slovenskih
tleh, med drugim tudi za Malkovčane in ostale
vinogradnike v našem okolišu. Seveda je bilo
viničarstvo razširjeno tudi pri nas. Tako so bili
Pungerčarjevi z Malkovca viničarji pri Prijatelju,
bogatem trgovcu iz Tržišča, ki smo ga v tej nalogi
že omenjali, od omenjene družine dobili tudi sliko,
ki prikazuje trtnico na Dolenjskem. Ta slika je bila
na razglednici, ki je bila odposlana leta 1901. Na
tej sliki lahko vidimo, kako so oblečeni ljudje, ki so
cepili trto.

Podatke posredovala Marjeta Bregar iz Tržišča.
Zapisali:učencidrugetriadeosnovnešoleTržišče,2010
Vir: Amanah moj kra, moja občina, TZOS 2014

Trgatve čas

Seznam

Sredi vinskih goric
sliši se vesela pesem ptic,
jih tja med trte zrelo grozdje vabi,
slastni se predajajo zabavi.

Življenje je težko za vse ljudi,
odvisno od tega, kaj se zgodi.
Da bi bili težki trenutki krajši,
smo obkroženi z ljudmi, ki nas imajo najrajši.

Urno zobat jagode, liste,
dokler se v soncu še blešče.
Že jutri se zgodi lahko,
da med trtami več pojedine ne bo.

V petek zvečer sem pisala seznam,
seznam stvari, ki jih sebi dam.
Stvari, ki za mano na svetu pustijo
dobrih časov sladko melodijo.

Prišli v vinograd bodo obirači,
grozdje vsak neusmiljeno v brente tlači,
po strmih kolovozih traktorji brnijo,
se obilnega pridelka domači veselijo.

V soboto bom s prijatelji v dežju plesala,
v nedeljo kar tri knjige prebrala.
V ponedeljek bom pojedla čokolado celo,
v torek, takrat bo šele veselo.

Užitkov svojih si privošči še »mašinca«,
grozdje razpeclja in zmelje.
Že v kleti je veselje,
ko kadi so polne mošta,
vinogradnik muza se in trošta:
»Joj, koliko imel bom vinca!«

V torek bom zabavo priredila,
prijatelji in neprijatelji bodo dobili vabila.
Življenje je namreč za sovraštvo prekratko,
zaradi mojega seznama pa bo do konca sladko.

Tamara Špan
Mošt prijetno v sodih vre in klokota,
boža dušo, zdi se, kot da muzika igra,
ko prečisti se in umiri,
kmet nestrpno čaka – Martina, slavnega junaka,
da iz mošta vince naredi.

Zdravka Brečko

www.mojaobcina.si/sevnica

Slika, ki ni originalna razglednica ampak preslikana, je last Ivana Pungerčarja z Malkovca. Prinesla jo je Urška Pungerčar.
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Utrip življenja
Nega mladih vin

Jesenske zasaditve

Številne površine naše občine so že od nekdaj
posejane z vinogradi. Tudi bogata zgodovina
sevniškega gradu se prepleta z vinogradništvom.
Leta 1803 je postal
lastnik gradu Johann
Nepomuk Händl in med temeljito prenovo okolice
na južnem grajskem pobočju, do tedaj porastlem
s trnovjem, s precejšnjim posegom v teren zgradil
škarpirane terase. Zasadil jih je z vinogradom in
žlahtnim sadjem, ob Lutrovi kleti pa je postavil
vinsko klet. Po 2. svetovni vojni je vinograd ostal
zanemarjen, sčasoma je popolnoma propadel.
Leta 2007 pa so vinogradniška društva sevniške
občine, skupaj z Občino Sevnica, poskrbela za
ponovno zasaditev teras z modro frankinjo, v
enem od grajskih stolpov pa je od oktobra 2010
urejena lična vinoteka.

Po močnih odtenkih in intenzivnih poletnih
zasaditvah se prileže malo jesenske zasanjanosti.
Ne glede na to, ali so vaše poletne zasaditve še
vedno videti lepe, je čas, da jih zamenjate in si
tako polepšate jesenske dni. Okrasno posodo ali
cvetlično korito posadite z rastlinami, ki vas bodo
razveseljevale od oktobra, čez zimo in vse do maja
prihodnjega leta.

Recepti
Cmoki z makom in pšeničnim zdrobom
z omako iz mošta
Čas priprave: pribl. 35 minut
Sestavine za 4 osebe (kot desert)
1/4 mleka
ščepec soli
3 dag masla
vaniljev sladkor
limonina lupinica
6 dag pšeničnega zdroba
6 dag zmletega maka
3 dag sladkorja
1 jajce
(1–2 jedilni žlici rozin)
Za omako iz mošta
pribl. 1/4 mošta (ali belo vino)
2–3 nageljnove žbice
1 majhen košček cimetove skorje
3 jedilne žlice sladkorja
1 zravnana jedilna žlica jedilnega škroba ali
praška za vaniljev puding
1 rumenjak
1/2 lončka sladke smetane ali smetane za
kavo
Za okrasitev
praženi jabolčni krhlji, cimet sladkor

Milan Simončič, DV Sevnica-Boštanj

Pred sajenjem si pripravite primerno posodo,
drenažo, substrat za sajenje in izbor rastlin.
Priporočam, da se odločite za več različnih skupin
rastlin, na primer: zimzelene rastline, grmičke,
okrasne trave, plazeče rastline, cvetoče rastline
(mačehe, jesenske astre, rese …), in različne
čebulnice. Vsako zasaditev lahko obogatite tudi s
kakšno kreativno zamislijo, dodate okrasno bučko
ali kakšen droben dodatek.

Milena Mastnak

Breskova krema
Čas priprave: pribl. 30 minut
Sestavine za 6 oseb

KARA
Psièka Kara je zelo prijazna in
živahna, prijetnega karakterja,
srednje rasti, stara 3 leta.

PIKEC in
PIKICA
mamica in njen otroèek

PIKEC

1 majhna konzerva breskovega kompota
pomarančni sok (skupaj s sokom iz kompota naj bo
pol litra tekočine)
1 zavitek praška za vaniljev puding
sladkor po potrebi
1 lonček sladke smetane
1 zavitek mešanice za utrjevanje stepene smetane
1. Breskve odcedimo, sok prestrežemo in dodamo
še toliko vode, da bomo imeli 1/2 l tekočine.
2. Sok zavremo. Prašek za puding zmešamo
z malo mrzle vode (2–3 jedilne žlice) in gladko
razmešamo. Puding z metlico umešamo v vreli
sok in dobro prevremo. Lonec s kremo postavimo
v hladno vodo in pustimo, da se ohladi. Večkrat
premešamo, da se ne naredi skorjica.
3. Smetano stepemo z utrjevalcem in vaniljevim
sladkorjem (malo smetane lahko prihranimo za
okrasitev). Breskve narežemo na majhne koščke
in jih umešamo v ohlajeno kremo, prav tako tudi
sladko smetano.
4. Kremo naložimo v kozarce, okrasimo s sladko
smetano. Po želji damo na sredino vsakega
kozarca še metin list. Kremo do serviranja
hranimo v hladilniku.

oktober 2016
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Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno

Članice in člani vseh štirih vinogradniških društev
sevniške občine (Malkovec, Sevnica-Boštanj,
Šentjanž in Studenec) končujemo redne trgatve.
Naši prvi vtisi so zelo dobri – negujemo odlična,
sveža, sadna in harmonična mlada vina letnik
2016.
Ko gre alkoholno vrenje proti koncu, začnemo
omejevati dostop zraka (dopolnimo sode, v cisterne
vstavimo plavajoče pokrove oz. vina zaščitimo z
inertnim plinom). Po končanem vrenju mlado vino
leži na drožeh. Gre zlasti za odmrle kvasovke,
ostanke škropiv in enoloških sredstev, jagodno
meso, beljakovine, ostanke trdnih delcev jagodnih
kožic, pečk, pecljev, vinski kamen in podobno.
Nekateri enološki postopki in tipi vin dopuščajo
tudi daljše ležanje na zdravih drožeh, za večino
vin pa vendarle velja, da s prvim pretokom ne gre
predolgo čakati. Sestavine v drožeh namreč ob
daljšem stiku z vinom pogosto negativno vplivajo
na okuse in vonje. Pred pretoki in žveplanjem se
po potrebi odločamo še za vzpostavitev pogojev
za biološke razkise, tj. pretvorbo grobe jabolčne v
nežnejšo mlečno kislino.
Prvi pretok (ločitev od droži in žveplanje) vpliva na
bistrenje mladih vin in mikrobiološko stabilnost.
Če želimo v vinu zadržati vrelno cvetico, prvi
pretok opravimo manj zračno. Tako vsaj nekaj
časa ohranjamo svežino ogljikovega dioksida po
alkoholnem vrenju, vendar tvegamo prisotnost
nekaterih neželenih spojin, kot je npr. vodikov
sulfid (bekser). Manj zračno pretakamo tudi vina,
ki so že oksidirana (nagnjena k porjavitvi), kar
lahko sami preizkusimo s testom. Pa vendarle,
s kratkotrajnim, a znatnejšim zračenjem med
pretokom pospešimo zoritvene procese, vino se
hitreje čisti in postaja beljakovinsko stabilnejše.
Pri prvem pretoku vina tudi izdatneje žveplamo,
po nekaj dneh pa preverimo vsebnost prostega
žvepla. Med zorenjem vzdržujemo koncentracijo
prostega žvepla, okvirno med 20 in 35 mg/kg.
Več in podrobnejše informacije o negi mladih
vin najdete tudi na spletni strani Društva
vinogradnikov Sevnica-Boštanj, na naslovu
www.drustvo-vinogradnikov.si.
Veliko uspeha in veselja vam želimo.

1. Mleko, sol in maslo zavremo. Nato zakuhamo
zdrob, sladkor, vaniljev sladkor, limonino lupinico
ter mak in skuhamo v gosto kašo (dodamo rozine),
odstavimo in pustimo, da se ohladi.
2. V ohlajeno maso umešamo jajce. Pristavimo
vodo in iz mase naredimo majhne cmoke, jih
zakuhamo v slan krop in še 8–10 minut kuhamo.
3. Za omako iz mošta: mošt (ali belo vino),
nageljnove žbice, cimetovo skorjo in sladkor
zavremo in pustimo malo vreti.
4. Jedilni škrob ali prašek za puding, rumenjak in
približno 1/2 lončka smetane razžvrkljamo in
zakuhamo v mošt, začimbe odstranimo.
5. Cmoke
razporedimo
po veriga
omaki,
okrasimo
Posvaja
se kot družinski èlan,
odpade.
Dom se pred pos
s praženimi
jabolčnimi
kockami in
Verjamemo,
da bo našlakrhlji
dobregaali
posvojitelja.
potresemo s cimetom in sladkorjem.

Oglasi

,
,
Rock n Ween
29.10.2016
20:00
v
v v
v

v
v

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, 6503 Koper

Parkirisce pred Obcino Sevnica
Z enim
klicem
poprav do
avtomo ila
bila

Legalo Kriminalo
RockDefect
Cantina Thrash Rock Heroes

v primeru prometne nesreče pokličite 080 28 28
in si zagotovite storitev Pomoč na cesti AS*, ki omogoča:
• prijavo škodnega dogodka 24/7,
• cenitev in kakovostno popravilo vozila,
• do 3 dni brezplačne uporabe nadomestnega vozila in
• do 40 € popusta ob naslednji sklenitvi avto zavarovanja.

Makadam

Duo Sergio
v
v

Hana

v
v

Nagrada za najboljso carovnico

Organizatorja
Organizatorja
dogodka
dogodka

Klic iz tujine +386 (0)1 518 47 47.
* Več na www.as.si.

Vstop Prost

M
esto in grad sevnica,
»Martinovanje«
Frankinje
Festival Modre
v sevnici,
P osavje
Cena: 27,50€ / *25,50€ na osebo
T

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

S www.dozivljaj.si
www.kstm.si
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*Vaši skupini priznamo popust 2€/os,
vendar mora biti najmanj 42 oseb, za manjše po dogovoru.
Pogoji agencijskega poslovanja so na voljo v poslovalnici in www.dozivljaj.si

Dodatna ponudba
• sprehod z vodnikom po energijsko bogatem parku
kamnitih skulptur »srce Save«,
• degustacija vin
pri ponudnikih na Vinsko turističnih cestah,
• obisk kmečke tržnice in industrijskih trgovin.

PROGRAM (z vodnikom):
• Jutranji napitek s prigrizkom,
• ogled »Dolinškovega toplarja« z
bogatimi etnološkimi zbirkami ali
enega Gradu v Posavju,
• malica kmečkih dobrot (aktiva žena
ali po dogovoru),
• martinova pojedina, (ali meni po
dogovoru),
• uprizoritev blagoslova (krsta) mošta.

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

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

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

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO

barve, ki ščitijo vaš dom

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

salama
Tradicija

»1 9

leta

62

«

od

•

•

prašiča

sevniška

Tradicionalna

sevniška
salama

KZ Sevnica z. o. o., Cesta na grad 15, 8290 Sevnica, T: (07) 816 36 40

Tradicionalna
Suha šunka
krškopoljskega

www.chemcolor.si

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

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

robert.slemensek@siol.net

v

v

KER OGROMNO PRIHRANIM
NAJDEM ZANIMIVE KOSE

a
obutev

starasola.si

9

6
STVARI, KI SO
ŠE UPORABNE
LAHKO PODARITE
STARI ŠOLI

v

v

Simbolične
cene
Že od

0,50 €

b
b
TRGOVINA Z RABLJENIMI PREDMETI
(za Hotelom Ajdovec)

www.evergreen.si

okraski
knjige
igrace
pohistvo
tehnika

a

USTVARJAM NOVA DELOVNA MESTA

031-28-11-77
SEVNICA

OHRANJAM OKOLJE

.............

odrasla
oblacila

Zakaj kupovati
p o n o v n o
uporabljeno?

.............

otroska

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

dalje

info@sportviva.si
www.sportviva.si

051 275 390

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si
051 680 288
oktober 2016
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Razvedrilo
VICOTEKA
Črnogorski
Sedi črnogorc na konju, zraven njega pa hodi
žena in usmerja konja.
Gresta mimo soseda in ga ta vpraša:
“Pozdrav sosed, kam greš?
Črnogorc: “Peljem ženo k zdravniku.”

Skupni imenovalec
Janezek je bil pri matematiki vprašan. Naloga
je bila, da najde skupni imenovalec. Janezek
se začudi in vpraša:: »Kaj še do sedaj ga
niste našli ? Že takrat, ko je bil moj ati
majhen so ga iskali.!«

Odsotnost
V šoli zazvoni telefon.
Glas: »Danes pa našega Janezeka ne bo v
šolo, ker je bolan.«
Učiteljica: »Kdo pa kliče?«
»Moj oče,« se oglasi Janezek iz slušalke.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Če bi radi živeli polno,
se moramo naučiti izkoriščati stvari
in imeti radi ljudi,
ne pa imeti radi stvari
in izkoriščati ljudi.
Uganka za brihtne glavce
Gospodična zelena,
na robu bazena,
je športnica prava,
ki najboljše v prsnem slogu plava.

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: Gerard Pique.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Tamara Rak, Dolenji Boštanj 22d, 8294 Boštanj
2. nagrada: Hermina Simončič, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica
3. nagrada: Luka Mlakar, N.H.M. 16, 8290 Sevnica
4. nagrada: Novak Jožica, Podgorje 17a, 8292 Zabukovje

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
2. nagrada: brisača, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Pisalni stroj
Izžrebanka:
Fani Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja rondo na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev se nahaja se na Okiču ( KS Boštanj)

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.10.2016 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanka:
Fanika Papež, Jablanica 38, 8294 Boštanj

Oglasi

oktober 2016
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www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
od 4,80 € / m
barvni

2

model KLASIK

- 32,85 %

novi model
JUPITER
Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...
Strešna okna
Izolacije

UGODNO

Gips plošèe,
podkonstrukcijski
profili

Prihaja jesen,
zato vam v naši
Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetlièarni Silva
nudimo:

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki38 - 8290 Sevnica

- Pisano paleto maèeh,
resja,
jesenskih lepotic
- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci
Pri naroèilu celotne žalne dekoracije
(žarni venèek, cvetlièni aranžma, venci, šopki)
vam nudimo 10% popust na gotovino.

do 32,85 %
popusta za model DIAMANT

že od
13,23 € / m2

