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Intervju
Jernej Žaren, prvak 5. festivala modre frankinje
Ima modra frankinja kot vino potencial za razvoj?
Vsekakor ima modra frankinja zelo velik potencial
za razvoj. Priložnosti so, treba jih je izkoristiti. Je
pa nujna tudi povezava vinogradnika in gostinca.
Le oba hkrati lahko promovirata modro frankinjo
pri njenem vzponu med elitna rdeča vina, kamor
tudi spada.

S katerimi načini in ukrepi bi modri frankinji
povečali kakovost, prepoznavnost in uporabo v
gostinstvu, lokalni preskrbi?
Kakovost bi povečali s selekcijo sorte že pri
trsničarjih, nato z dobro izbiro leg vinogradov,
kamor bi se sadila, s tehnologijo pridelave grozdja,
primerno obremenitvijo trsov in tudi nadgradnjo
tehnologije v kleti.
K prepoznavnosti je do zdaj najbolj pripomogel
prav festival v Sevnici, na katerega bi bilo treba
tudi v prihodnje privabiti čim več gostincev in
jih prepričati o kakovosti modre frankinje. Iz
rezultatov ocenjevanja je razvidno, da je prav
v okolici naših krajev zelo dober potencial za
pridelavo najboljših modrih frankinj. Na vseh nas
pa je, da potencialnega pivca izobrazimo in ga
poskušamo nagovoriti k nakupu »zdravilne« modre
frankinje.

Kakšni so vaša vizija in načrti za prihodnost?
Vizija našega podjetja je imeti v redni ponudbi
modro frankinjo visoke kakovosti v tolikšnih
količinah, da bi zadostili povpraševanju tudi
v slabših letnikih. V prihodnje se bomo trudili
promovirati modro frankinjo po najboljših močeh,
tudi z udeležbo na festivalu v Sevnici in podobnih
prireditvah.

Pogovor z Jernejem Žarnom, direktorjem podjetja Kako ste doživeli 5. festival modre frankinje?
Žaren, d. o. o., iz Nemške vasi
Festival je organiziran na zelo profesionalni
ravni. Pohvalil bi organizatorje za prizadevnost in
organizacijo, saj sem bil zelo pozitivno presenečen.
Postali ste absolutni zmagovalec (prvak) Zaradi letošnjega nekoliko slabšega obiska bi bilo
mednarodnega ocenjevanja vin 5. festivala modre dobro razmisliti o spremembi termina festivala.
frankinje, ki je potekal v Sevnici drugo soboto Ta je odlična priložnost za srečanje in druženje
septembra. Na njem so ocenili 80 vzorcev modrih vinarjev, pridelovalcev in ljubiteljev modre
frankinj iz štirih držav. Kaj vam ta naziv pomeni?
frankinje.
Tega nisem pričakoval, to je bilo za nas veliko
presenečenje. Vsekakor smo zelo ponosni na ta
dosežek, ki nekako potrjuje večletno prizadevanje,
da skletarimo in ponudimo na trg vino čim višje
kakovosti. Vsak letnik ne omogoča pridelave tako
kakovostnega vina, zato mora imeti vinogradnik
občutek, kdaj letnik omogoča, da iz grozdja
pridobimo največ. Ta naziv nam daje voljo in
motivacijo za nadaljnje delo.

S katerimi dejavnostmi se ukvarjate in katera vina
pridelujete?
Smo eden večjih pridelovalcev cvička, dolenjskega
posebneža in vodilnega vina v naši kleti. Pridelujemo
pa tudi linijo svežih belih vin: zelenena silvanca,
laški rizling in chardonnay. Seveda sta v naši kleti
tudi modra frankinja classic in prestige. Prva
je mlada, sadna in sveža, pri kateri poskušamo
poudariti pitnost. Prestige pa pridelujemo iz
visokokakovostnega, odbranega grozdja, po
tehnologiji barrique. To je vino za poznavalce, ob
izbrani hrani.
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Pogovarjal se je Rok Petančič.

www.zaren.si

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

Ko l o f o n

V današnjem času imajo prireditve in dogodki
velik pomen in predvsem veliko vlogo. Ljudje
hodijo na dogodke z namenom sprostitve,
druženja in zabave. Tako si poskušamo
obogatiti naš vsakdan, ga malo spremeniti,
popestriti.
Obiskovalci prireditev in dogodkov pa
postajajo čedalje zahtevnejši, zato morajo biti
prireditve čim bolj kakovostne in usmerjene
v zadovoljitev interesov čim večjega števila
obiskovalcev. Čedalje večji poudarek je
namreč namenjen izobraževanju.

oglaševane, tema pa jasno izražena.
Prirejanje prireditev ni vedno povezano z
namenom ustvarjanja dobička. Velikokrat
je potrebnega veliko prostovoljnega dela in
dobrovoljne udeležbe.
Pri organiziranju prireditev in raznih dogodkov
je treba nujno razmisliti o smiselnosti,
namenu in ciljih. Povpraševanje po prireditvah
in motivi so namreč pri obiskovalcih različni
in se hitro spreminjajo. So pa pomembne za
lokalno okolje in destinacijo, ker pripomorejo
k
prepoznavnosti,
aktivni
vključenosti
prebivalstva in so razvojna priložnost.

Prav je, da so prireditve ciljno usmerjene
v različne skupine, biti morajo ustrezno

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 Metelko, Jože
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja
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 decembra 2015, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 11. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani.
Prijazno vabljeni
na osrednjo slovesnost
ob prazniku Občine Sevnica,
ki bo v petek, 6. novembra, ob 17. uri
v Športnem domu Sevnica.
Slovesnost s podelitvijo priznanj
Občine Sevnica za leto 2015
bo obogatena s kulturnim programom.
Vljudno vabljeni tudi na vse dogodke
v sklopu prazničnega meseca,
ki so navedeni v koledarju prireditev.

Vljudno vabljeni!
november 2015

3

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

Predlog proračuna je občinska uprava pripravljala
septembra, še v času pogajanj združenj občin
z Vlado Republike Slovenije o višini povprečnine
za prihodnje leto, sredstev za investicije in
o varčevalnih ukrepih. Izhodišča prihodkov z
naslovov dohodnine in investicijskih sredstev v
predlaganem proračunu so tako aktualni vladni
pogajalski predlogi, ki bodo natančno usklajeni
po zaključku pogajanj oziroma po znanih uradnih
izračunih Ministrstva za finance. Vse navedeno
pomeni nemalo težav pri planiranju proračunskih
virov.
Višina proračuna po obravnavanem predlogu
znaša 15,45 milijona evrov. Cilj realizacije je
kot vsa leta doslej zagotavljati tekoče delo in
aktivnosti vseh proračunskih uporabnikov, med
njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov in služb.
Investicijski del pa bo pod vtisom zaključevanja
največjega obsega del in znatnega deleža
proračunskih sredstev na šolskem področju.
V zaključevanju bo gradnja nove šole v Tržišču
skupaj z opremljanjem, pa tudi nova telovadnica
v Šentjanžu. Investicijska sredstva na podlagi
Zakona o financiranju občin bodo namenjena
investicijskemu vzdrževanju cest, kjer bo za
sofinanciranje prijavljenih več cestnih odsekov, pa
tudi nekaj investicijam na področju komunalnega
in drugega infrastrukturnega urejanja. Svetniki
so predlog proračuna podprli, v razpravi pa so
bile izpostavljene številne pobude, predlogi in
usmeritve, ki jih bo občinska uprava v okviru
zmožnosti v čim večji meri skušala upoštevati
pri nadaljnji pripravi. V novembru bodo proračun
obravnavala delovna telesa občinskega sveta, v
decembru pa sledi prva obravnava odloka na 11.
redni seji občinskega sveta.
Med drugimi točkami dnevnega reda so člani
sveta podali pozitivno mnenje trenutnemu
vršilcu dolžnosti ravnatelja Matjažu Prestorju
za ravnatelja Srednje šole Sevnica, z možnostjo
imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra
Krško–Sevnica. Sprejet je bil tudi sklep o dobitnikih
priznanj Občine Sevnica v letu 2015.
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Krajani Vrhka so v oktobru pripravili družabno
srečanje s slovesnostjo, s katero so počastili za
kraj in krajane zelo pomembne pridobitve. Največja
je bila ureditev vodovoda, ki ga je izvedla Občina
Sevnica skupaj s Krajevno skupnostjo Tržišče in
Komunalo Sevnica ter v sodelovanju s krajani.

Naselje Vrhek se je pred tem oskrbovalo na način
lastne oskrbe s pitno vodo, lokalna skupnost pa
je nato na pobudo krajanov izvedla izgradnjo
povezovalnega vodovoda na odseku Tržišče–
Vrhek. Med nove pridobitve so se v zadnjem
času uvrstile še naslednje: elektro-kabliranje
znatnega dela Vrhka, ureditev širokopasovnega
telekomunikacijskega omrežja, več cestnoprometnih ureditev, pa tudi ureditev pešpoti in
zasaditev vaškega lipovega drevoreda.

10. redna seja
občinskega sveta
Osrednja vsebinska točka 10. redne seje
Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala
21. oktobra, je bila namenjena obravnavi predloga
proračuna za leto 2016. Osrednji izvedbeni akt
opredeljuje delo celotnega proračunskega leta,
vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina
izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in
življenja v lokalni skupnosti. Cilj je predlagati takšen
proračun, ki bo v okviru danih možnosti finančno
vzdržen, ki bo zagotavljal tekoče delo in izvajanje
rednih zakonskih nalog ter bo hkrati razvojno in
investicijsko čim bolj ambiciozen.

Veselo ob novih pridobitvah

Osrednja slovesnost bo
6. novembra 2015 ob 17. uri v
Športnem domu Sevnica.
Prejemniki letošnjih občinskih priznanj so:

Grb Občine Sevnica
PODJETJE SISTEMI IN ES,
INDUSTRIJSKI, ELEKTRONSKI IN
STROJNI SISTEMI D. O. O.

Zlata plaketa Občine Sevnica
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB,
OBČINSKI ODBOR SEVNICA
ANTON ŠEŠKO

Srebrna plaketa Občine Sevnica
SEKCIJA MAŽORET PRI
DRUŠTVU TRG SEVNICA
ZVONKO TUHTAR
LJUDMILA MAJCEN

Voščilo župana
Ob občinskem prazniku, ki mu v občini Sevnica s
številnimi prireditvami posvečamo celoten mesec
november, imamo razlogov za zadovoljstvo tudi
letos veliko. Povezovanje je moč čutiti skozi vse
leto, kar v polni meri prikazuje pregled časa od
praznika do praznika v nadaljevanju Grajskih novic.
Za dobro sodelovanje se zahvaljujem članicam
in članom Občinskega sveta Občine Sevnica,
sodelavkam in sodelavcem občinske uprave
ter vsem vam, spoštovane občanke in občani.
Posebna zahvala velja vsem, ki boste z
organizacijo prireditev obogatili praznik občine
s celomesečnim programom prireditev.
Ob našem skupnem prazniku vsem iskreno
čestitam. Želim vam lep praznični mesec in
vabljeni, da se v čim večjem številu srečujemo na
dogodkih.
Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica

Vsem sodelujočim pri izvedbi naštetih ureditev
se je ob tej priložnosti zahvalil predsednik
Vodovodnega odbora Vrhek Ciril Kolenc, zbrane
krajane pa so nagovorili tudi župan Srečko Ocvirk,
predsednik tržiške krajevne skupnosti Janez
Virant, direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč
in predstavnik Elektra Celje Drago Deželak. S
pesmijo so dogodek popestrili učenci Osnovne šole
Tržišče, harmonikar Alojz Mrgole in pevci z Vrhka,
program pa je povezovala Milena Knez. Nove
pridobitve je blagoslovil župnik Slavko Kimovec.

Rojstni dnevi
100. jubilej je v oktobru praznoval najstarejši
občan sevniške občine Franc Sigmund. Ob tem
častitljivem dogodku so z družino pripravili
praznovanje v Kamenškem pri Šentjanžu, kjer
je slavljenca obiskal tudi sevniški župan Srečko
Ocvirk.

V Domu upokojencev Sevnica pa so pripravili
dvojno praznovanje, in sicer 97. let Justine Polanc
iz Sevnice ter 96. let Terezije Felicijan z Jablanice
nad Boštanjem. Veliko zdravja so obema poleg
svojcev zaželeli predstavniki lokalne skupnosti.

Občinske strani
Sprehod
od praznika do praznika
S sliko in besedo smo na časovno premico
od novembra 2014 do oktobra 2015
nanizali razne dogodke, prireditve in
pridobitve, ki na vsakodnevnih poteh
povezujejo 17.481 občank in občanov
sevniške občine.

Novembra je bila podpisana pogodba o prenosu
zemljišč in objektov na Lisci na lokalno skupnost.
Po ureditvah vodovodnega in optičnega omrežja,
ki jih je občina izvedla v zadnjih letih, je opredelitev
lastniškega razmerja nov temelj načrtovanja
dolgoročnejših ureditev območja.

December je čas obdarovanja. Da so bili dobrot
deležni tudi otroci iz socialno šibkih družin, je
pripomogla dobrodelna akcija v organizaciji KŠTM
Sevnica, ki so se ji pridružile osnovne šole in
institucije, pa tudi številni občani.

V novembru svoj krajevni praznik obeležuje
Krajevna skupnost Zabukovje. Predsednik Jože
Baumkirher je v imenu Sveta Krajevne skupnosti
v letu 2014 podelil priznanja družini Beskorvajni,
Vladimiru Kobalu in Vidu Špecu.
Na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku so
bila podeljena priznanja tistim, ki so še posebej
zaznamovali delo in življenje na kulturnem,
družbenem in gospodarskem področju. Občina
Sevnica je dobila častnega občana, akademika
dr. Alojza Rebulo, Grb Občine Sevnica je prejelo
Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj, Zlato
plaketo Društvo za športno rekreacijo Partizan
Boštanj in Kopitarna Sevnica d. d., Srebrno
plaketo pa Kovinostrugarstvo Drago Borštnar
s.p. in Oktet Jurij Dalmatin.

Zadnji sobotni večer leta 2014 je zaznamoval
vselej množično obiskan tradicionalni božičnonovoletni koncert Kulturnega društva Godba
Sevnica. Letošnji bo 27. decembra v Športnem
domu Sevnica. (Foto: Vinko Šeško)

40 let samostojnega delovanja je decembra
praznoval Vrtec Ciciban Sevnica, ki poleg
centralne sevniške enote povezuje še enoto Kekec
pri sevniški šoli ter enote pri šolah v Boštanju, Loki
pri Zidanem Mostu in na Studencu.

V mesecu praznovanja občinskega praznika se
je lani zvrstilo več odprtij investicij, med njimi
energetsko prenovljene OŠ Sava Kladnika Sevnica,
ki je hkrati praznovala 50 let obstoja.
Posebno
skrb
je
potrebno
namenjati
zgodovinski
dediščini,
med njimi obeležjem, ki
so pomniki preteklosti. Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica
V luči 100-letnice od vsak konec leta priredi srečanje članov.
pričetka
1.
svetovne
vojne je Občina Sevnica na
pobudo krajanov obnovila
spomenik
žrtvam
te
vojne na pokopališču na
Studencu, odprtje pa je s
priložnostnim dogodkom
potekalo v novembru.

Na razširjeni seji so se sestali člani občinskega
štaba za civilno zaščito občine Sevnica, analizirali
opravljeno delo v iztekajočem se letu ter
spregovorili o načrtih za delo v prihodnje.

Praznovanje decembrskih dni je KŠTM Sevnica
združili pod imenom »Čudežni december«,
program pa je združeval več kulturno-družabnih
dogodkov. Decembrsko praznovanje se je v
središču Sevnice zaključilo s tradicionalnim
silvestrovanjem na prostem, prav tako bo tudi
letos.

V januarju in februarju je v središču Sevnice
obratovalo drsališče, ki ga je postavila Občina
Sevnica po zelo dobrem odzivu in številčnem
obisku že v prejšnjem letu.

november 2015
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Občinske strani - Leto od praznika do praznika
V Sevnici smo slovesno obeležili slovenski
kulturni praznik. Prireditev v organizaciji Občine
Sevnica, KŠTM Sevnica in Zveze kulturnih društev
Sevnica je bila namenjena podelitvi priznanj in
Prešernovih plaket zveze, posebno težo pa ji je
dodala 150-letnica ustanovitve narodne čitalnice
v Sevnici. Priznanje je Zveza kulturnih društev
Sevnica namenila Ani Strajnar, Zdenki Slapšak,
Eleni Sigmund, Andreji Kobal in Tinetu Becu.
Bronasto Prešernovo plaketo je predsednik
Namenu je bila januarja predana investicija zveze Jože Novak skupaj z županom podelil Ljubu
ureditve 300-metrskega odseka hodnika za Motoretu in Oskarju Zoranu Zeliču, Srebrno
pešce v pričetku naselja Gabrijele, ob odseku Mešanemu pevskemu zboru Župnije Boštanj,
Zlato pa Oktetu Jurij Dalmatin.
lokalne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice.
Grajsko lutkovno gledališče je pripravilo 6.
praznovanje »Svetovnega dneva lutk«. Med gosti
dogodka so bili tudi predstavniki češke lutkovne
skupine iz Prage, Sevnico pa je ob tej priložnosti
obiskala veleposlanica Češke republike v Sloveniji
Věrá Zemanova.

Vsako leto v januarju se župan Srečko Ocvirk
sreča z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino
sevniške občine. Dogodek se vselej odvija na Sevnica in KŠTM Sevnica v februarju tradicionalno
pripravila sprejem za najboljše športnice in
območju ene od župnij, tokrat v Boštanju.
športnike. Športnica leta 2014 je postala
košarkarica Eva Lisec, športnik leta Robert
Pavčnik v disciplini kickboxing, športna ekipa leta
pa Klub malega nogometa Sevnica. Priznanja
so bila podeljena tudi najbolj perspektivnim
športnikom, in sicer košarkarici Aleksandri
Krošelj, strelki Anuški Kovačič in kolesarju Gabru
Vandurju. Posebno priznanje za izjemne dosežke
na področju športnih tekmovanj je prejela Osnovna
šola Sava Kladnika Sevnica.

Letošnja razglasitev izbora »Županovo vino«, ki
je namenjeno promociji sevniške občine in ima
status protokolarnega vina za različne priložnosti,
je bila jubilejna deseta. Na podlagi razpisa sta bili
letos izbrani dve Županovi vini 2015 – cviček PTP
in rdeči bizeljčan PTP. V kategoriji cviček je bil
najbolje ocenjen pridelek Uroša Flajsa, v kategoriji
rdeči bizeljčan pa pridelek Staneta Možiča.

Sneg je februarja močno pobelil tudi sevniško
občino, ki je zelo prostrana, razgibana in ima
veliko visoko ležečih območij. Sneg pa ne prinaša
zgolj zimskih radosti, temveč tudi zelo odgovorno
nalogo izvajanja zimske službe.

Boštanjčani so obeležili slovenski kulturni praznik
in hkrati tudi praznik krajevne skupnosti, v
programu katerega je predsednik Jože Udovč
podelil krajevna priznanja, v tem letu Blažu
Zagrajšku in Športno kulturnemu društvu večno
mladi Šmarčna.

Marca je potekala 54. Sevniška salamiada. Pred
Na Blanci je bila 12. leto zapored zasajena
tradicionalno prireditvijo v Gostilni Vrtovšek je na
občinska lipa, ki vselej dobi novo mesto v enem
Gradu Sevnica potekal sprejem gostov s strani
od krajev občine. Saditev občinske lipe krovni
lokalne skupnosti in Društva salamarjev Sevnica.
organizator, Turistična zveza občine Sevnica,
simbolično povezuje z zaključkom čistilnih akcij
po vseh lokalnih skupnostih in pričetkom projekta
Moja dežela – lepa in gostoljubna.

V konferenčni dvorani Gradu Sevnica je marca
potekalo zasedanje 25. občinskega otroškega
parlamenta, na katerem so osnovnošolci z
območja sevniške in radeške občine razpravljali
na temo »Izobraževanje in poklicna orientacija«.
Skupna stališča je na državnem parlamentu v
Prijeten dogodek so ob dnevu Zemlje pripravili v
aprilu predstavila Eva Železnik, učenka Osnovne
Šentjanžu in namenu predali nov učni čebelnjak.
šole Boštanj.
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V sklopu zaključnih urejanj obrežja reke Save na
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
območjih akumulacijskih jezov hidroelektrarn
Sevnica je na eno od študijskih predavanj tudi
Boštanj, Arto-Blanca in Krško je bilo na dan
letos povabilo župana Srečka Ocvirka.
Zemlje zasajenih 30 sadik lip, ki vračajo podobo
brežin v naravno stanje. Za to naravi in okolju
prijazno dejanje so poskrbeli člani Čebelarskega
društva Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica
ter podjetjema HESS in Infra.

8. maja smo po vsem svetu obeležili dan Rdečega
križa. Območno združenje Rdečega križa Sevnica,
ki ga vodi predsednica mag. Breda Drenek
Sotošek, je ob tej priložnosti na Lisci v javno
uporabo predalo nov defibrilator.

Občina Sevnica in Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu sta pripravila 47. tekmovanje
Po sprejemu proračuna se v prvih mesecih leta
»Kaj veš o prometu«. Gre za dodatno spodbudo za
na terenu pričenjajo izvajati investicije. Fotografija
učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in
je nastala ob podpisu pogodbe za energetsko
pravilne vožnje v prometu.
sanacijo osnovne šole v Krmelju s telovadnico.
Aprila se je na delovnem obisku občine Sevnica na
pobudo poslanca Tomaža Lisca mudila evropska
poslanka Romana Tomc.

V maju so se po podpisu pogodb pomembne
investicije energetskih sanacij pričele tudi v
Z namenom zagotavljanja varnosti in urejenosti
Boštanju in v Šentjanžu.
so spomladi potekale sanacije lokalne cestne
infrastrukture na različnih predelih občine. Kjer
je bilo to potrebno, so bile vzpostavljene oziroma
urejene zaščitne odbojne ograje, na relaciji med
Blanco in Poklekom so bile na mostovih čez potok
Blanščica zamenjane poškodovane ograje čez
Občina Sevnica je letos pristopila k projektu
mostove. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo
»Policija za otroke«, katerega namen je v luči
Sevnica je bil zgrajen del pločnika v Florjanski ulici
odgovornosti za varnost otrokom posredovati
in sanacija plazu na svetem Roku (na fotografiji).
informacije in jih okrepiti, da bi se v primerih stisk
in v zanje nevarnih situacijah znali bolje zaščititi in
poiskati pomoč.

V Šentjanžu je bila hkrati popisana pogodba za
rušitev objekta dotrajane telovadnice.

Sevniška območna izpostava Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je aprila
organizirala pevsko revijo predšolskih, otroških
in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica.
Številčno občinstvo je navdušilo skoraj 300
nastopajočih. (Foto: LIJAmedia)

Čez leto skladno s potrebami tečejo priključevanja
na obstoječe vodovodne in kanalizacijske sisteme,
del proračunskih sredstev je bil preko razpisa
namenjen za izgradnjo malih čistilnih naprav in
individualnih kanalizacijskih priključkov. Nadaljujejo
se priključevanja na optično omrežje, in sicer je
bilo do oktobra že zgrajenih in upihnjenih 2922
Krajevna skupnost Sevnica, ki jo vodi predsednica
priključkov, aktivnih uporabnikov pa 1949. Do
Stanka Žičkar, je v maju prvič pripravila praznovanje
konca leta bo, glede na oddana naročila, skupaj
krajevnega praznika z ogledom predstave Tistega
predvidoma zgrajenih 3172 priključkov.
lepega dne.
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Krajevna skupnost Tržišče je v maju obeležila
Zaključena sanacija odseka lokalne ceste Arto–
svoj krajevni praznik. Predsednik Janez Virant
Ponikve na območju krajevne skupnosti Studenec.
je podelil priznanja krajanom in organizacijam,
ki soustvarjajo utrip krajevne skupnosti, tokrat
Stanku Markoviču, Miroslavu Slapšaku in
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Telče.
V Sevnici in širšem posavskem prostoru smo dan
državnosti počastili s tradicionalnim koncertom
Godbe Sevnica, ki je potekal na predvečer praznika
v atriju sevniškega gradu. Slavnostni govornik je
bil minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

V organizaciji Območnega združenja Rdečega
križa Sevnica, Občine Sevnica ter brežiške in
trboveljske izpostave Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje je maja potekalo 21.
regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Posavja
ter 13. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
Zasavja.

Podpis pogodbe za energetsko sanacijo
podružnične osnovne šole Loka pri Zidanem
Mostu, ki je zajela toplotno izolacijo dela kleti,
podstrešja ter menjavo dela zunanjega stavbnega
Godba Blanški vinogradniki je v letošnjem letu pohištva.
obeležila 15 let delovanja. Ob jubileju so julija
pripravili pester glasbeni in družabni program,
pri tem pa so se jim pridružili številni glasbeni
prijatelji.

Med poletjem so novo podobo in prijetnejše
bivanjske prostore z energetskimi sanacijami
dobile: Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž …

Julija je v Sevnici uradno zaživela ideja mladinskega
turizma oziroma Youth hostla. Gostom iz bližnje
in daljne okolice omogoča nočitve v prenovljenih
prostorih, ki so del Dijaškega doma v okviru
Junija je svoj praznik praznovala Krajevna skupnost Srednje šole Sevnica – v prijetnem okolju mesta,
Blanca, in sicer z odprtji novih pridobitev, med ob reki Savi, z veliko spremljajočimi vsebinami.
njimi obnove javne poti Blanca–Suho, sanacije več
usadov in cestno-prometnih investicij na Pokleku.

… Osnovna šola Boštanj …

Sevniški grad je junija gostil najuspešnejše učenke
in učence osnovnih šol sevniške občine – OŠ
Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Sava Kladnika
Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče
ter Glasbene šole Sevnica.
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Na Lisci je v juliju zadišalo po pokošenem senu,
KŠTD Razbor je v sodelovanju s KŠTM Sevnica
namreč pripravil tradicionalno košnjo na koso
s pestrim spremljevalnim programom. (Foto:
… in Osnovna šola Krmelj.
Gorazd Vidmar)

Občinske strani - Leto od praznika do praznika

Po lanskem jesenskem neurju je bilo med drugim
poškodovanih več mostov čez potok Sevnična.
Močno poškodovani most pri odcepu Žnidar–
Pri osnovni šoli z vrtcem v Krmelju je bila, projektno Ob motiviranosti društev in institucij je septembra
Jamnik je zamenjan z novim. Še preostale
ločeno, a vsebinsko usklajeno s projektom pod koordinacijo Športne zveze Sevnica in KŠTM
mostove, potrebne obnove, bo postopoma
energetske sanacije, urejena še nova kotlovnica Sevnica, pod ambasadorstvom Občine Sevnica in
potrebno urediti v prihodnjih letih.
z ogrevanjem na lesne pelete v obliki kontejnerja. z več podporniki, potekal celotedenski urnik športa
in rekreacije pod okriljem projekta »Simbioza
giba«.

Občina Sevnica je za zagotovitev bivanjske
enote za socialno šibkejše preuredila v lanskem
letu odkupljeno stanovanjsko hišo na Kvedrovi
cesti v Sevnici. Bivalne enote, s katerimi bo
Oktober je mesec požarne varnosti, ki smo mu tudi
upravljal Center za socialno delo Sevnica, bodo
v sevniški občini posvetili več aktivnosti. Osrednja
s priložnostnim dogodkom namenu predane v
V avgustu se je pri delu v podjetju Kopitarna tematika tradicionalnega meseca požarne
novembru.
Sevnica preizkusil predsednik države Borut Pahor. varnosti je bila na ravni celotne države posvečena
evakuaciji, in sicer pod geslom »Ko zagori, naj se
ti ven mudi«. Osrednja zaščitno reševalna vaja
je potekala na območju starega mestnega jedra
Sevnice.

Občina Sevnica je skupaj s športniki pristopila
k ureditvi začasnega nogometnega igrišča pri
Športnem domu Sevnica, ki je zajemala tudi
postavitev ograje in golov. V nadaljevanju bo
vzpostavljen sistem koriščenja te nove pridobitve.

V izvajanju je novogradnja telovadnice v Šentjanžu,
ki bo nadomestila dotrajano in porušeno staro
telovadnico. Investicija izpolnjuje dolgoletno
potrebo po sodobnih prostorih za delo v osnovni
šoli in po večjem prostoru za večnamensko rabo
Med starim in novim delom Zdravstvenega doma
v kraju.
Sevnica poteka gradnja preventivnega centra.
V obstoječem objektu je za še dodatno zvišanje
Pred nami je nov praznični mesec.
nivoja storitev namen urediti sodobne prostore
za izvajanje nujne medicinske pomoči, pa tudi
Vabljeni, da se v čim večjem številu
prispevati k preventivnim pristopom v zdravstvu z
udeležite prireditev v počastitev
večnamensko telovadnico in fitnesom. Te prostore
občinskega praznika ter da v dobrem
September smo tudi v sevniški občini posvetili bodo prvenstveno uporabljali za fizioterapijo, po
sodelovanju tudi v bodoče oblikujemo
kulturi gibanja in športa. Z aktivnostmi smo se načrtih pa tudi v popoldanskem času, v okviru
vključili v vsakoletni Evropski teden mobilnosti.
raznih programov zdrave telovadbe.
uspešne poti prihodnosti.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Letošnje srečanje gospodarstvenikov je bilo
združeno z obiskom ministra za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška.
Gospodarstveniki so izpostavili predvsem potrebe
po poenostavitvah birokratskih postopkov,
prilagoditvi izobraževalnega sistema potrebam
gospodarstva, vračanju dobička iz naslova
gospodarske rasti nazaj v sektor gospodarstva
in druge potrebe, ki bi neposredno pomagale
k dvigu gospodarske rasti, novim vlaganjem
v gospodarsko infrastrukturo in s tem k
zagotavljanju novih delovnih mest.

Skladno s terminskim planom teče gradnja
nove šole v Tržišču. Nadomestni prostori so
zagotovljeni od pričetka lanskega šolskega leta, ko
se je pričela gradnja šole, pouk na nadomestnih
lokacijah poteka utečeno.

Po občini
Jesenske aktivnosti
DI Sevnica

Kako od začimb dobiti
1000-krat več moči

Dne 9. septembra smo se člani DI Sevnica
odpravili na tretje kopanje v Dobovo, tudi tokrat
z dvema avtobusoma, bilo pa nas je 70. Po
triurnem kopanju smo imeli tudi okusno malico v
gostilini Paradiso. Dne 11. novembra nas čaka še
zadnje kopanje letos v sklopu programa FIHO za
ohranjevanje zdravja invalidov.
Dne 3. oktobra smo v Sevnici organizirali
tekmovanje v pikadu za območno prvenstvo
invalidov Slovenije za regijo Zasavje in Posavje ter
Dolenjsko. Tekmovanja se je udeležilo 13 moških
in 12 ženskih ekip s po štirimi udeleženci, skupaj
je bilo 105 udeležencev. Po svojih močeh so
nastopili tudi člani DI Sevnica v obeh konkurencah.
DI Sevnica se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli
pomagali, da smo prvenstvo uspešno izvedli,
še posebej pa se zahvaljujemo DI Hrastniku za
pomoč.

Takšen je bil naslov predavanja Sabine Topolovec,
z zanimanjem pa ga je spremljalo veliko občanov
v petek, 9. oktobra, v sevniški kulturni dvorani v
soorganizaciji Ozare in KŠTM Sevnica.
O zdravilnih močeh začimb so naši predniki pred
tisoč leti vedeli več, kot vemo mi. Poznali so njihovo
kulinarično uporabo, pa tudi moč pri zdravljenju
različnih bolezni. Zdaj živimo v prepričanju, da so
sodobna zdravila veliko močnejša od tistega, kar
lahko ponudi narava.

Dne 10. oktobra smo izpeljali tudi jesenski piknik
na Lukovcu, udeležilo pa se ga je 32 članov. V
prijetnem vzdušju smo ob klepetu tudi zapeli. Dne
26. novembra pa bo v jedilnici Lisca novoletno
srečanje članov DI Sevnica. Prijavite se v pisarni
društva ob uradnih urah in pri poverjenikih.

V sklopu rožnatega oktobra, svetovnega meseca
boja proti raku na dojki, smo v Centru za krepitev
zdravja ZD Sevnica skupaj s posavskim in
obsoteljskim društvom za boj proti raku organizirali
edukativno delavnico samopregledovanja dojk.
Delavnica je potekala v torek, 13. oktobra, v
prostorih ZD Sevnica. Njen namen je bil opomniti
ženske, da lahko same največ storijo za svoje
zdravje, in jih naučiti pravilne tehnike pregledovanja
dojk. Udeležba na delavnici in zanimanje sta
bila velika, še vedno pa nam jih precej ni uspelo
pritegniti k sodelovanju.

Naše občanke in vse ženske bi radi opomnili, da so
same odgovorne za svoje zdravje, in jih spomnili,
da lahko same z rednim samopregledovanjem
dojk naredijo največ za svoje zdravje, saj lahko
tako spremembe na svojem telesu odkrijejo dovolj
zgodaj in ukrepajo.

Mojca Vidmar
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Z osrednjo slovesnostjo, ki je potekala prvo
oktobrsko soboto na Lisci, smo članice in člani
Planinskega društva Lisca Sevnica praznovali
visoki jubilej – 110 let organiziranega planinstva
v naših krajih. Letos namreč mineva 110 let od
ustanovitve Posavske podružnice Slovenskega
planinskega društva, ustanovljene 5. oktobra
1905, njen naslednik pa je današnje Planinsko
društvo Lisca Sevnica.

Zbrane na slovesnosti so nagovorili predsednik
PD Lisca Sevnica Rok Petančič ter nekdanja
predsednika društva, Vinko Šeško in Jože Prah,
ter podžupanja občine Danica Božič. Slavnostni
govornik Bojan Rotovnik, predsednik Planinske
zveze Slovenije, je poudaril, da so bili začetki
delovanja organiziranega planinstva leta 1893
namenjeni »ohranitvi slovenskega lica slovenskih
gora«, zdaj pa je planinska organizacija ena
Predavateljica Sabina Topolovec, soavtorica največjih nevladnih organizacij v Sloveniji in
knjig Ščepec rešitve, Ščepec védenja in Ščepec najštevilčnejša športna organizacija.
ustvarjanja, je med drugim povedala: »Danes
plačujemo veliko za različna superživila, ki
obljubljajo močne učinke v telesu, ne zavedamo pa
se, da nam dobesedno čudežne rastline rastejo na
vrtu ali celo v cvetličnem lončku. Začimbe so res
več kot le dodatek našim jedem, zato si zaslužijo,
da obudimo staro znanje in jih prenesemo tudi
prihodnjim rodovom. Zdravilne rastline in začimbe
nam lahko dajo veliko več, kot si mislimo. Če
seveda znamo z njimi pravilno delati.«

Zdravko Stopar V slovesnem delu prireditve smo razvili nov
društveni prapor in podelili zahvale najbolj
zaslužnim podpornikom. Boter novega prapora je
postal dolgoletni član PD Lisca Sevnica Tone Prah
iz Sevnice, stari prapor, ki ga je razvil pred 40 leti,
pa je za planinski arhiv zložil Vinko Šeško.

Marjana Derstvenšek

Rožnati oktober v Sevnici

110 let PD Lisca Sevnica

DOBRODELNI KONCERT

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

Èetrtek, 19. november, ob 18.00
Športni dom Sevnica
Voditelja:
Tanja Žibert in Ciril Dolinšek

Nastopili bodo:
Vili Resnik
Ansambel Skomini
Vokalna skupina Rosa
Ljudske pevke s Telè
D-palinka band
Tine Bec
Marijan in Majda Petan
Družina Galiè
Ansambel Dolinarji

Sevnièani, stopimo skupaj!

bogat SREÈELOV
Vstopnina: 12 EUR

Spremljajoči kulturni program, ki ga je povezoval
Ciril Dolinšek, je oblikovala Planinska pevska
skupina Encijan, Jožica Prah in Dušan Senica,
nekdanja člana gledališke skupine Oder mladi,
ter citrarka Jasmina Levičar s Prevorja na
Kozjanskem in njena učenka Patricija Udovč
iz Boštanja. Na ogled je bila postavljena tudi
priložnostna razstava fotografij, ki je prikazovala
zgodovino razvoja sevniškega planinstva in gradnjo
obeh koč na Lisci. Za pogostitev so poskrbeli
članice PD Lisca Sevnica in Aktiv žena Boštanj,
za dobro razpoloženje in glasbo pa še domači
glasbeniki Anton Es, Tone Bohorč in Jože Radej.

Vir: PD Lisca Sevnica

www.pd-lisca.si

Oglasi
VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38
8290 Sevnica

Tel.:07 81 62 360
VABILO NA PREDAVANJE

Naše misli so zopet pri vas, spoštovani kupci, ljubitelji lepega cvetja. Spet smo pred
spomladansko sezono, zato vas že tradicionalno vabimo na naše predavanje.
V zimskem èasu imamo veè èasa za razmišljanje in naèrtovanje, da ustvarimo kaj
za svojo dušo in se pripravimo na pomladno setev in saditev.
Vsako leto vam predstavimo novosti, prav tako bo tudi letos. Predstavnica podjetja
HUMKO iz Bleda, ga. Marija Horvat ing.agr., vas bo seznanila o novostih
balkonskega cvetja, jagodièevju, dišavnicah, zelenjavi….

Predavanje bo,
4. marca 2015, ob 17. uri, v
Kulturni dvorani Sevnica.

Po predavanju bomo izvedli žrebanje z bogatimi nagradami.
Veèer bodo z dobrotami popestrile
gospodinje iz Društva kmeèkih žena Sevnica.

Čestitamo ob prazniku
je prost.
občineVstop
Sevnica.

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

SUHE IKEBANE
od 13,90 € dalje
in

SVEŽE IKEBANE
od 17,50 € dalje

i
n
e
j
l
b
a
v
ljudno

V

AKCIJE

od 4,80 € / m2
barvni
že od
13,23 € / m2

do 25,6 %

popusta

novi model
SATURN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
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TZOS
Ustvarjalna delavnica
Jesenska dekoracija

Jesen na vasi v Tržišču

Turistično društvo Tržišče je v sklopu prireditev
Jesen na vasi organiziralo delavnico Jesenska
dekoracija. Zbrali smo se v prostorih društva
Hrast v Tržišču. V goste smo povabili Mileno
Mastnak in s praktičnimi nasveti ter prikazi nam je
pokazala, kako izdelati izvirne jesenske delavnice.

Izdelava košev in košar.
Prireditev je povezovala Milena Knez.

V nedeljo, 4. oktobra, smo se zbrali v športnem
parku Tržišče na osrednji prireditvi letošnje
»jeseni na vasi«. V organizaciji TD Tržišče in
Aktiva kmečkih žena Tržišče smo predstavili stare
kmečke običaje, opravila, ki so jih v dolgih zimskih
večerih delali na podeželju. Številna izmed njih
so že tonila v pozabo in jih mlajše generacije ne
poznajo. Pletenje košev in košar, stopanje prosa in
predenje s kolovratom so le nekatera. Ličkanje je
bilo pravi material za izdelavo metel za ometanje
krušnih peči in izdelavo predpražnikov ter copat.

Društvo Hrast je odstopilo prostore,
da smo lahko izvedli delavnico.

Motiv za projekt je bila želja povezati različne
oblike turistične ponudbe na obeh straneh
izginjajoče meje v celovit turističen produkt, ki bo
povečal prepoznavnost čezmejnega območja in
ponudil turistom možnost aktivnega preživljanja
oddiha. V okviru projekta bo KŠTM Sevnica izvedel
trasiranje in digitalizacijo turistično zanimivih
konjeniških in kolesarskih poti, uredil proaktivno
spletno stran ter izvedel delavnice za otroke,
gostinske ponudnike ob kolesarskih in konjeniških
poteh ter delavnice za otroke in mlade. V našem
delu projekta želimo združiti znanje, želje in
načrte našega lokalnega okolja ter s skupnimi
projektnimi aktivnostmi ter dodatno promocijo
povečati dostopnost, prepoznavnost in uporabo
konjeniških in kolesarskih možnosti, ki jih lokalnim
prebivalcem in turistom ponuja naše območje.
KŠTM Sevnica je z aktivnostmi pričel konec
meseca septembra, ko se je prva kolesarska
delavnica izvedla vzporedno s projektom Simbioza
v obliki vodene kolesarske ture od Sevnice do
Šmarčne. Druga kolesarska delavnica za otroke
osnovnih šol občine Sevnica je bila izvedena v
tednu otroka prvi teden v oktobru, ko so se učenci
iz različnih osnovnih šol podali na strokovno
vodeno kolesarsko turo od Sevnice do Brestanice,
pri tem pa so jim izkušeni kolesarski vodniki
podajali navodila in nasvete o pravilnem in varnem
kolesarjenju.
Vabimo vas, da se nam v prihodnjih mesecih vse do
meseca aprila pridružite na kateri od aktivnosti, o
katerih vas bomo obveščali in vabili preko medijev
in o katerih lahko več izveste na www.kstmsevnica.si.

KŠTM Sevnica, Matej Imperl
Jesenska dekoracija

Okrasne bučke, koruza, repa, različne vrste
zelenja v jesenskih barvah so bili glavni pripomočki.
Vse, kar nam ponuja narava v tem letnem času, je
odlično gradivo, da izdelaš svoj unikatni aranžma.
Poskusite še sami!
Stopanje prosa in predenje s kolovratom.

Gospodinje pa so bile spretne v izdelavi gobelinov,
vezenju prtov in tudi izdelavi svitkov za nošenje
škafov ter jerbasov. Izdelava cvetja iz različnih
materialov pa je bila namenjena okrasitvi doma.
Tudi otroci so morali pomagati pri opravilih, kot
je luščenje fižola, za razvedrilo pa so igrali igro
špana. Na prireditvi smo občudovali tudi kuhinjske
pripomočke zavidljive starosti, kot so model za
izdelavo masla, mlinček za mletje kave, pripomoček
za penjenje mleka in še kaj. Po vsakem opravilu
pa seveda tekne tudi malica, zato smo postregli
z domačimi dobrotami. Najlepše se zahvaljujemo
vsem, ki so sodelovali pri predstavitvi in oživitvi
teh običajev.

Turistično društvo Zabukovje si je že ob
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče svojem nastanku med drugim zadalo nalogo
Foto: Stane Markovič odstranjevanja ambrozije. Čeprav nekoliko pozno,
je na začetku septembra pozvalo vsa društva v
krajevni skupnosti, da se spopademo z vsiljivko.

IPa-Ride&Bike

KŠTM Sevnica pričel z aktivnostmi čezmejnega
projekta IPA-Ride&Bike
KŠTM Sevnica se je kot sodelujoči partner
aktivno pridružil projektu, ki je uspešno kandidiral
na javnem razpisu Operativnega programa
Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki je sofinanciran
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, splošno
znanega kot razpis IPA. Poleg KŠTM Sevnica
so projektni partnerji še Zagorska razvojna
agencija d.o.o. iz Krapine, Turistička zajednica
Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica
Savsko-sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija
Kozjansko in Razvojna agencija Sotla, projekt pa
Plesna točka učenk OŠ Tržišče
je poimenovan z akronimom »Ride&Bike«, kar bi
Sončno nedeljsko popoldne so s svojimi plesnimi lahko prevedli kot »Jezdenje in kolesarjenje«.
nastopi popestrili Mlade žurerke in učenke OŠ
Tržišče, mladi harmonikar Valentin Knez pa je
raztegnil svoj meh. Na prireditvi so bili tudi župan
občine Sevnica Srečko Ocvirk, podžupan Janez
Kukec in predsednik KS Tržišče Janez Virant.
Prireditev je povezovala Milena Knez, predsednica
TD Tržišče, ter vsako opravilo in običaj podrobno
predstavila obiskovalcem.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
Foto: Nejc Tratar
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Društva v Zabukovju
skupaj nad vsiljivko

Tako se je 21. septembra popoldne začela skupna
akcija, udeležilo pa se je je kar 30 prizadevnih
krajanov, ki jim naše skupno bivalno okolje nekaj
pomeni. Razdelili smo se v tri skupine in izruvali
ambrozijo ob vseh glavnih prometnicah, na
katerih je te nadležne rastline največ. Izkupiček
popoldneva je bila polna traktorska prikolica
ambrozije, odpeljali pa smo jo na dogovorjeno
mesto, na katerem jo bodo domači gasilci
strokovno uničili.
Dan smo sklenili s prijetnim spoznanjem, da
nobena izruvana rastlina nikoli več ne bo semenila
in da je s kančkom odgovornosti v boju z ambrozijo
mogoče postati zmagovalec. Hvala vsem
udeležencem za udeležbo in čut odgovornosti.

Jože Baumkirher

Turizem
Namig za premik
Martinov pohod
od pletenke do malkovških goric
Vsako leto najbližjo soboto martinovemu
Turistično društvo Tržišče organizira tradicionalni
Martinov pohod od Pletenke velikanke v Tržišču do
čudovitih malkovških goric. Letos bo to v soboto,
14. novembra, ob 10.00.

Zbiranje in start pohoda je pri pletenki velikanki v
Tržišču, poteka pa po stranskih cestah, gozdnih
in travniških poteh. Na poti nas spremljajo ljudski
pevci in godci, ves dan bodo z nami tudi členi Godbe
Gorje, ki bodo našim korakom dali takt in moč.
Prijazni in gostoljubni domačini za pohodnike vedno
pripravijo kakšno presenečenje, kaj dobrega. Med
potjo nas čaka veliko doživljajskih točk, krstili
bomo mošt v vino, poskušali domače dobrote
in seveda tudi mladi cviček. Glavna točka bo pri
zidanici lastnika najbolje ocenjenega cvička v letu
2015, pri kateri bomo z Društvom vinogradnikov
Malkovec slovesno podrli klopotec in ga shranili za
novega lastnika za prihodnje leto.

Po koncu pohoda nas bo čakala topla malica v
osrčju malkovških goric, s čudovitim pogledom na
malkovški naravni amfiteater. Pohod je srednje
težak. Pohodniki naj imajo primerno pohodno
obutev in vremenu prilagojena oblačila. Nanj se
boste odpravili na lastno odgovornost.

Turistična predstavitev na Novinar iz Primorske
Festivalu za tretje življenjsko presenečen nad posebnostmi
Sevnice
obdobje
Občina Sevnica se je predstavila na Festivalu za
tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v
Ljubljani s turističnimi programi, primernimi za to
skupino, in ponudbo našega območja.

Naš predstavitveni prostor je bil v glavni vhodni
dvorani Cankarjevega doma, kjer je bil tudi glavni Kot se spodobi, smo na koncu pri Micini hiši ponudili
prireditveni oder. To se je že pokazalo za dobro, v pokušanje sevniško salamo in modro frankinjo
saj je tam prehodnost obiskovalcev največja.
Grajska kri ter mošt, s tem pa ponudbo prilagodili
letnemu času. Med maloštevilnimi obiskovalci je bil
tudi novinar iz Primorske, ki je navdušeno razlagal,
kako je presenečen nad številnimi zanimivostmi in
možnostmi, ki jih imamo in organizirano ponudimo
turistom, in da bo to zagotovo objavil. Pozitivno je
bil navdušen tudi nad gostoljubnostjo domačinov,
ki jih je srečal v dveh dneh bivanja pri nas. Ob
tako pristnem navdušenju smo bili tudi drugi še
ponosnejši na naše zanimivosti in ponudbo.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Prostor smo imeli vabljivo opremljen, na velikem
TV-zaslonu smo vrteli predstavitvene filme:
Zakladnica doživetij, Med legendo in resničnostjo
ter film o Ajdovskem gradcu. Razstavili smo tudi
spominke za promocijo in prodajo, na stojalu in
pultu pa smo povpraševalcem delili promocijski
material, med katerim sta pritegnila največ
pozornosti Katalog turistične ponudbe in zloženka
našega gradu. Vse dni je bil obisk sejma in naše
stojnice zelo velik, še posebno prva dneva, ko so
sejem obiskovali organizatorji izletov.
Glede na resnost povpraševanja po podrobnostih
pričakujemo, da bo obisk naših krajev v prihodnosti
velik. Predstavljene programe bodo uvrstili
v programe, ki jih pripravljajo za posamezne
skupine. Uspelo pa se nam je dogovoriti tudi za
naročilo večje skupine za letošnjo jesen.
Velika večina drugih ponudnikov razstavljavcev na
sejmu je bila iz zdravstvene stroke, ponudnikov
opreme in pripomočkov za prosti čas. Prikazali so
tudi ponudbo raznih kopališč, term in zdravilišč ter
turističnih agencij.

Več informaciji in najave sprejemamo na telefosnki
številki 041 270 747. Dobro voljo prinesite s
Potrudili smo se, da smo kar se da lepo in prijetno
seboj, za vse drugo poskrbimo mi.
predstavili našo zanimivo občino.
VLJUDNO VABLJENI!

Milena Knez, Turistično društvo Tržišče

V nedeljo, 27. septembra, smo v počastitev
dneva turizma predstavili Turistično informacijsko
pisarno in programe izletov in aranžmajev, ki jih
oblikuje Turistična agencija Doživljaj, ter spominke
naših ponudnikov in rokodelcev.
Sledila je
predstavitev mesta ob vožnji na Ajdovski gradec,
na katerem je bilo organizirano vodenje ob dnevu
odprtih vrat. Vodnik je predstavil to zanimivo
arheološko najdišče z vsemi zgodovinskimi dejstvi.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

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

dvodnevna

DOŽIVETJA

za družine ali manjše skupine
» že za 24,00 EUR po osebi«
· Nastanitev v apartmaju
(do 6 oseb /vsaka nadaljnja noè samo 15 EUR po osebi)

· vodeni ogled Gradu Sevnica
· degustacija salam
· panoramski ogled
starega mestnega jedra
Doplaèilo: turistièna taksa 1,15 EUR/osebo/dan
(otroci 12-18 let 0,50 EUR),
Popusti: (3+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

Dodatna ponudba:
· najem koles,
· ogled »Dolinškovega toplarja«
z bogatimi etnološkimi zbirkami,
· vodeni sprehod po energijsko bogatem parku
kamnitih skulptur »srce Save«,
· degustacije vin pri ponudnikih na
Vinsko turističnih cestah.
najave in informacije na:

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si
november 2015
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Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 2.11
ob 16:30
ponedeljek, 2. 11.
ob 17.00
ponedeljek, 2.11.
ob 18:30
torek, 3.11.
ob 9.00
torek, 3. 11.
ob 10.00
torek, 3. 11.
ob 16.00
torek, 3. 11.
ob 17.00
torek, 3. 11.
ob 17.00
torek, 3. 11.
ob 18.00
torek, 3. 11.
ob 18.00
sreda, 4. 11.
ob 15.30
sreda, 4. 11.
ob 18.00
četrtek, 5.11.
ob 17.30
od četrtka, 5. 11.
do petka, 1. 12.
v odpiralnem času
Knjižnice Sevnica
četrtek, 5. 11.
ob 18.00
petek, 6. 11.
ob 15.30
petek, 6. 11.
ob 17.00
sobota, 7. 11.
ob 7.00
sobota, 7. 11.
ob 9.00
sobota, 7. 11.
ob 9.00
sobota, 7. 11.
ob 12.00
sobota, 7. 11.
ob 14.00
sobota, 7. 11.
od 14.00 dalje
sobota, 7. 11.
ob 17.00
sobota, 7. 11.
ob 18.00
sobota, 7. 11.
ob 18.00
sobota, 7. 11.
ob 18.00
nedelja, 8. 11.
ob 10.00
nedelja, 8. 11.
ob 15:30
ponedeljek, 9. 11.
ob 15:30
ponedeljek, 9. 11.
ob 17.00
ponedeljek, 9.11.
ob 17.00
ponedeljek, 9. 11.
ob 18:30
torek, 10. 11.
ob 15:30
torek, 10. 11.
ob 17.00
sreda, 11. 11.
od 7.00 do 18.00
sreda, 11. 11.
ob 10.00
sreda, 11. 11.
ob 15.30
sreda, 11. 11.
ob 17.00
sreda, 11.11.
ob 17.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Literarna ustvarjalnica "V meni prebiva ..." - 5. sezona

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje- biodinamika

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
Ajda Posavje

Vadba Joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina

Knjižnica Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo Mesto

Predavanje U3 o varčevanju za varno prihodnost

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku

Trški dvorec
pri Občini Sevnica

Občina Sevnica

Turnir Društva invalidov Sevnica v pikadu

Hotel Ajdovec

Društvo invalidov Sevnica

Tradicionalno srečanje PD Lisca Sevnica v
počastitev občinskega praznika

Zavetišče pod sv. Rokom

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Picko Packo – otroška predstava za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige Vem, da zmoreš, Darja avtorice Darje Molan in Knjižnica Sevnica
odprtje SVIT-ove kontaktne točke v knjižnici

Knjižnica Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica

Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina

Knjižnica Sevnica

Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Novo mesto

Dolenji Boštanj

KS Boštanj in Občina Sevnica

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Predavanje Kako postati neustrašen, samozavesten in iznajdljiv?

Mladinski center Sevnica

Potovanja za dušo in KŠTM Sevnica

Ogled razstave Dušo in srce veže zlata nit avtorice Tanje Košar

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica in Tanja Košar

Knjižnica Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica

Studenec

Društvo vinogradnikov Studenec

OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU S
PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE SEVNICA

Športni dom Sevnica

Občina Sevnica

Od zore do mraka - celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica

Pričetek v parku
pri Občini Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica

Hotel Ajdovec

Društvo invalidov Sevnica

Športni dom Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Koordinacijski odbor DIS Sevnica

Studenec

Društvo vinogradnikov Studenec

Studenec

Društvo vinogradnikov Studenec

Odprtje celovito preurejenega odseka ceste
Simončič-Lindič v Dolenjem Boštanju
Radogost večer - gostja: VESNA KARLOVŠEK – slikarka,
mladi prvak XIV. sevniškega likovnega shoda 2014

Literarni večer Društva upokojencev Sevnica
z naslovom Vse najboljše, moja občina!
Odprtje enološkega laboratorija Društva vinogradnikov Studenec in
etnološke zbirke

2. spominski šahovski turnir Društva invalidov Sevnica posavske in
zasavske regije
Turnir Društva invalidov Sevnica v namiznem tenisu
ob prazniku občine Sevnica
Tradicionalno srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica
Martinovanje na Studencu: vinogradniška povorka s prikazom
vinogradniških običajev v spremstvu Godbe Sevnica z gosti z Lošinja
in mažoretami Društva TRG Sevnica
Martinovanje na Studencu: degustacija moštov, vinogradniške igre,
kulinarična razstava Aktiva žena Studenec in
zabavni večer z ansamblom Gadi
Odprtje rekonstruirane javne poti Strajnar-Lovski dom Zabukovje,
na odseku od regionalne ceste do domačije Strajnar
Slovesnost s kulturnim programom ob prazniku krajevne skupnosti
in predaja defibrilatorja v uporabo
Folklorni večer z gosti iz Grobelj in Moravč
Martinov koncert v Šentjanžu
Praznovanje zahvalne nedelje z ekološko-kmečko tržnico
Kuharska delavnica

pri mostu čez Sevnično
(pri Strajnarju)
Večnamenski dom
Zabukovje
Kulturna dvorana Sevnica
Cerkev sv. Janeza
Krstnika v Šentjanžu
pred cerkvijo
sv. Trojice v Tržišču
Grad Sevnica

Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje Učilnica RK Sevnica
obnoviti
Mosconova galerija
Odprtje klekljarske razstave Bistvo vsega je ljubezen - ljubezen do
na Gradu Sevnica
česarkoli

Krajevna skupnost Zabukovje
Krajevna skupnost Zabukovje
Folklorna skupina Spomin Društva
upokojencev Sevnica
Društvo vinogradnikov Šentjanž
Turistično društvo Tržišče
Zavod vedsko polenci
OZ Rdečega križa Sevnica
Klekljarska skupina Bucike

Predavanje- biodinamika

TVD Partizan, Boštanj

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
Ajda Posavje

Srečanja Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo
znanje obnoviti

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica z brezplačnim
svetovanjem in osnovnim kliničnim pregledom malih živali

Veterinarska postaja
Sevnica
Bivalna enota na Kvedrovi
cesti 8 v Sevnici
Laze, pri avtobusnem
postajališču na križišču

Odprtje bivalne enote s podpisom pogodbe o upravljanju
Odprtje novih avtobusnih postajališč Konjsko in Laze

Veterinarska postaja Sevnica d.o.o.
Občina Sevnica
Vaški odbor Konjsko

Odprtje razstave ob 20-letnici Galerije Eskulap

Zdravstveni dom Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

četrtek, 12. 11.
ob 9.00

pri spomeniku
Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
NOB na Trgu svobode
pri spominski plošči na
stavbi sodišča na Glavnem
Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici
trgu v Sevnici
Slavnostna seja občinske organizacije Združenja borcev za vrednote Dvorana Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica
NOB

četrtek, 12. 11.
ob 9.30
četrtek, 12. 11.
ob 12.00
četrtek, 12. 11.
ob 15.30
četrtek, 12.11.
ob 17.30
četrtek, 12. 11.
ob 18.00
četrtek, 12. 11.
ob 19.00
četrtek, 12.11.
ob 19.30
petek, 13. 11.
ob 15.00
petek, 13. 11.
ob 17.00
petek, 13. 11.
ob 19.00
sobota, 14. 11.
ob 8.00
sobota, 14. 11.
ob 9.00
sobota, 14. 11.
ob 10.00
sobota, 14. 11.
ob 10.00
sobota, 14. 11.
ob 11. 00
sobota, 14. 11.
ob 16.00
sobota, 14. 11.
ob 17:30
sobota, 14. 11.
ob 20. 00
nedelja, 15. 11.
ob 9.00
od ponedeljka, 16.
11. do sobote, 21.
11. v odpiralnem
času Knjižnice
Sevnica
ponedeljek, 16. 11.
ob 15.00
ponedeljek, 16. 11.
ob 16:30
ponedeljek, 16. 11.
ob 17. 00
torek, 17. 11.
ob 9. 00
torek, 17. 11.
ob 18.00
sreda, 18. 11.
od 8.00 do 10.00 in
od 14.00 do 16.00
sreda, 18. 11.
ob 18.00
četrtek, 19.11.
ob 17.30
četrtek, 19. 11.
ob 18.00
četrtek, 19. 11.
ob 19.00
petek, 20. 11.
ob 8.00
petek, 20.11.
ob 16. 00
petek, 20. 11.
ob 18. 00
sobota, 21. 11.
ob 9. 00
sobota, 21. 11.
ob 18.00
sobota, 21. 11.
ob 18.00
sobota, 21. 11.
ob 18.00
nedelja, 22. 11.
ob 12.00

Predavanje Tatjane Prašnikar in Petre Čerinšek z naslovom Varna in
lepa starost
Predavanje Brez zaščite otrok, žensk, znanja, živali in starejših se
nam slabo piše
Tam ni bilo imen, samo številke – odprtje razstave o Stevanu Saviću,
zaporniku številka A-19960
Uvodna predstavitev vadbenega programa Naravno gibanje in
samoizrazni ples s sodelovanjem udeležencev
Slovenska literatura od A do Ž ( Špas teater) predstava za abonma
in zven

Kje?

Organizator - informacije
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Mladinski center Sevnica

Potovanja za dušo in KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica in Posavski muzej Brežice

Športni dom Sevnica

ŠMRK društvo KNOF,
Podjetni center Srčni žarki

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Z vami že 25 let

Frizerski salon Ella v
Sevnici

Frizerski salon Ella

Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Sevnica

Gostilna Ulčnik v Tržišču

Krajevna organizacija Rdečega križa Tržišče

Lutrovska klet

Oktet Jurij Dalmatin in MePZ Zvon

pričetek pohoda v
Gabrijelah

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna

Športni dom Sevnica

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

2. tek za Sevniški pokal v rekreativnih tekih

pri OŠ Boštanj

Atletski klub Sevnica

Martinov pohod od pletenke do Malkovških goric

pričetek pri pletenki
velikanki v Tržišču

Turistično društvo Tržišče

Državno prvenstvo v ju – jitsu v kategoriji Ne waza

Športni dom Sevnica

Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica

Kultura in umetnost nas povezujeta - literarno družabni večer

Zidaniški turizem Bregar,
Kamenško

Kulturno umetniška sekcija KUS iz Kulturno
umetniškega društva Budna vas

Predavanje Zavestna komunikacija

Mladinski center Sevnica

Študentski klub Sevnica in Društvo Pandurang

Jesenski koncert Okteta Jurij Dalmatin in Mešanega pevskega
zbora Zvon
Pohod po Sevniški planinski poti - poti Lojza Motoreta
(od Gabrijel do Bučke)

Koncert Jani Kovač in Ana Pupedan
Vinogradniški pohod s Studenca na Primož

Dom kulture Loka pri
Zidanem Mostu
pričetek pohoda pri
Gostilni Janc na Studencu

Kulturno društvo Primož Trubar Loka
Društvo vinogradnikov Studenec

Teden brezplačnega prvega vpisa za nove člane

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

Literarna ustvarjalnica "V meni prebiva ..." - 5. sezona

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje-biodinamika

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
Ajda Posavje

Predavanje U3 zmote o maščobah

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Predstavitev knjižice Občinske lipe v občini Sevnica

Grad Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica

Dan odprtih vrat Občine Sevnica

Občina Sevnica

Občina Sevnica

Predstavitev knjige Diagnoza, ko zastane dih avtorice Marije
Hrvatin

Zdravstveni dom Sevnica

Knjižnica Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica

Predavanje Resnica: kako, kdaj in komu zaupati?

Mladinski center Sevnica

Potovanja za dušo in KŠTM Sevnica

Dobrodelni koncert Sevničani, stopimo skupaj!

Športni dom Sevnica

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje
Sevnica

Odprtje razstave XV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2015

Mosconova galerija na
Gradu Sevnica

Zveza kulturnih društev Sevnica in
JSKD Sevnica

Ekodan in tradicionalni slovenski zajtrk v šoli v Tržišču

Osnovna šola Tržišče

Osnovna šola Tržišče

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica, Sevnica

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

Zaključek literarnega projekta Posavci beremo skupaj 2015
(gost Miha Mazzini)

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Festival podjetnosti z učinkom Posavja: sejem podjetnosti

Mladinski center Sevnica

Zavod KNOF, so. p.

Večer mažoret - Defile

Športni dom Sevnica

Društvo TRG Sevnica

Koncert ob 15-letnici delovanja Ženskega pevskega zbora Azalea
Boštanj

TVD Partizan Boštanj

Ženski pevski zbor Azalea Boštanj

Gledališka predstava Šah mat

Dom kulture Loka

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Po telških stezicah - pohod s kulturnim programom

pričetek pohoda pri
Kulturno-športno društvo Telče
gasilskem domu na Telčah

november 2015
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Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 23. 11.
ob 17.00
torek, 24. 11.
ob 9.00
torek, 24. 11.
ob 17.00
od srede, 25. 11.
do petka, 27. 11.
od 8.00 do 14.00
sreda, 25. 11.
ob 11.00
sreda, 25. 11.
ob 17.00
sreda, 25. 11.
ob 17.00
sreda, 25. 11.
ob 18.00
četrtek, 26. 11.
ob 13.00
četrtek, 26. 11.
ob 16.00
četrtek, 26. 11.
ob 18.00
četrtek, 26.11.
ob 16.30
petek, 27. 11.
ob 11.00
petek, 27. 11.
ob 17.00
petek, 27. 11.
ob 19.00
petek, 27.11.
ob 19.00
sobota, 28. 11.
ob 9.00
sobota, 28. 11.
ob 20.00
nedelja, 29. 11.
ob 14.00
ponedeljek, 30. 11.
ob 11.00
ponedeljek, 30. 11.
ob 16.00
ponedeljek, 30. 11.
ob 17.00
ponedeljek, 30. 11.
ob 18.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Predavanje-biodinamika

TVD Partizan

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
Ajda Posavje

Predavanje U3-pomoč na domu

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Odprimo skrinjo zgodb naše šole - zaključek energetske sanacije OŠ
Boštanj

Osnovna šola Boštanj

Občina Sevnica in Osnovna šola Boštanj

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica

Enota VDC Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica:
glasbena delavnica Zaplešimo skupaj

Enota VDC Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Festival podjetnosti z učinkom Posavja: odprtje Srčnega ateljeja

HTC Sevnica

Zavod KNOF, so. p.

Predavanje Blanke Thomas - Blinkite z naslovom Zdravilne Bachove Knjižnica Sevnica
in druge cvetlične esence
Festival podjetnosti z učinkom Posavja: konferenca KNOF in zaključki Dvorana Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica
festivala

ŠMRK društvo KNOF,
Podjetni center Srčni žarki

Odkritje spominske plošče na stavbi prve narodne čitalnice

Glavni trg 25 v Sevnici

Občina Sevnica

Beseda: iz preteklosti, preko sedanjosti v prihodnost - čitalniški
večer ob 150-letnici sevniške čitalnice s slovesnim odprtjem
knjigomata

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje Kako združiti modrost in znanost?

Mladinski center Sevnica

Potovanja za dušo in KŠTM Sevnica

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica:
glasbena delavnica Zaplešimo skupaj

Enota VDC Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

Vencember: delavnica z Mileno Mastnak: ADVENTNI VENČKI

Podružnična osnovna šola
Loka pri Zidanem Mostu

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Odprtje likovne razstave avtorice INES ZGONC

Kulturni dom Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj

Srečanje pevskih skupin

TVD Partizan Boštanj

Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji,
inf.: Matej Fon, 051 807 540

Izdelava adventnih venčkov in voščilnic
Vencember: Koncert blues rock benda EL KACHON
Vencember: otvoritveni dogodek in razstava adventnih venčkov
Odprtje prenovljene trgovine Stara šola
Delavnica: Izdelava čudežnih sladic za pohod »Z lučko na grad«.

Salezijanski mladinski
center Sevnica
Dom kulture Loka pri
Zidanem Mostu
Sprehajalna pot ob Savi
(pri mostu HE Vrhovo)
Stara šola na Kvedrovi
cesti 30 c
Večnamenski dom
Zabukovje

Zavod KNOF, so. p.

Salezijanski mladinski center Sevnica
Kulturno društvo Primož Trubar Loka pri
Zidanem Mostu
Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
Zavod KNOF, so. p.
AKŽ Zabukovje, KS Zabukovje, KŠTM Sevnica

Predavanje-biodinamika

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje
Ajda Posavje

Predstavitev monografije z naslovom Občina Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Občina Sevnica




OTVORITEV ENOLOŠKEGA
LABORATORIJA
PETKOVA PUMPA

Vabljeni
na
prireditve


POVORKA
prikaz vinogradniških del
GODBA SEVNICA
MAŽORETE DRUŠTVA TRG SEVNICA

GODBA Z MALEGA LOŠINJA
IN MAŽORETKE
KMEČKE IGRE

Svetega Martina, ki goduje 11. novembra,
slavijo vsi vinogradniki in vinarji po svetu.

DEGUSTACIJA MOŠTA
KUHANJE KMEČKIH JEDI
KULINARIČNA RAZSTAVA AKTIVA ŽENA
BOGAT SREČELOV
GADI

Na Studencu v občini Sevnica je praznik
Sv. Martina postal že tradicionalen in
zelo dobro poznan dogodek z bogatim
etnološkim, kulturnim, kulinaričnim in zabavnim programom.


Društvo vinogradnikov Studenec
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www.mojaobcina.si/
sevnica/dogodki/
Silvestrovanje v Sevnici
Pred lokalom Centrals'
Ansambel DORI

Oglasi

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

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

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

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

november 2015
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Kultura
Camerata Cantilly
v Lutrovski kleti

Rudi Novak
v grajskem oknu Radogost

Razstava ročnih del
na našem gradu

V četrtek, 15. oktobra, so v Mosconovi galeriji
Neznani avtor sevniškega gradu odprli razstavo ročnih del, s
katero je avtorica Mojca Sešlar podala lepoto del
Tej poudarjeni ustvarjajoči zavesti, lahko bi svojih staršev vsem, ki izdelujejo ali drugače cenijo
rekli vesoljni zavesti, se je predal in posvetil naš ročna dela.
septembrski gost v Oknu Radogost, koroški
»Napotnik« Rudi Novak – kipar in estet. Je kipar
(rezbar) v pravem pomenu besede. Oblikujejo ga
nadarjenost, predanost in strastna privrženost
umetniškemu ustvarjanju. Likovne motive jemlje iz
življenja in tudi v mitih in legendah.

Umetnost, to neskončno iskanje.

V ponedeljek, 12. oktobra, je v Lutrovski kleti v
Sevnici gostoval pihalni oktet Camerata Cantilly,
ki ga sestavljajo vrhunski glasbeniki mlajše
generacije iz Zagreba in Samobora. V prvem
delu koncerta se je ansambel predstavil z deli iz
obdobja klasicizma in romantike (W. A. Mozart, F.
Krommer, A. Dvořák), drugi del pa je bil posvečen
sodobnejšim skladateljem (B. Papandopulo, P.
Montani). Izvedli so tudi noviteto skladatelja
Andreja Missona, ki je bila napisana posebej za
sevniški koncert. Po navdušenem in zasluženem
aplavzu so v dodatku poustvarili še Humoresko
skladatelja P. I. Čajkovskega in s tem počastili
175. obletnico njegovega rojstva. Za Camerato
Cantilly je bilo to prvo gostovanje zunaj Hrvaške,
saj delujejo šele dobro leto. Kljub redki zasedbi,
kakršna je pihalni oktet, ki se je sicer oblikoval
v drugi polovici 18. stoletja, je bila dvorana
polna do zadnjega kotička. To potrjuje, da je

Tonika in Ivan Kozinc sta izdelovala gobeline,
predvsem Wieherjeve, namizne prte in vizitke
različnih tehnik. Prvi del razstave je posvečen
izdelkom, ki prikazujejo različne letne čase in
druge čudeže narave. Drugi del je sestavljen iz
del, ki so bila namenjena polepšanju praznikov v
letu (božič, velika noč), delom, ki so bila posvečena
poklicem in hobijem, ki so jih opravljali domači,
in delom, ki so bila narejena v zadnjem obdobju
njunega življenja. Tretji del je posvečen izvedbi
namiznih prtov in vizitk. Med odprtjem razstave
je bilo predstavljeno njuno 30-letno ustvarjanje z
očmi njunih otrok, Mojce Sešlar in Janeza Kozinca.

Bistvena prvina Novakovega kiparstva je pojavnost
in vloga človeške figure, včasih tudi s poudarjenim
občutenjem osamljenosti. To apostrofira z likovno
konstrukcijo in jo aktualizira kot paradoks, ko po
eni strani človek osvaja vesolje in se vzpenja »med
zvezde (!)«, po drugi strani pa je žrtev občutenja
sevniško občinstvo odprto in željno dobre glasbe. negotovosti obstajanja, zapuščenosti in samote.
Organizatorji se zahvaljujemo vsem donatorjem za Ob skulpturah Rudija Novaka nam je olepšal čas
pomoč pri izvedbi koncerta.
tudi instrumentalist in vokalist Blaž Pavlin, s svojim
glasbenim recitalom v Grajski kapeli.
Saša Božič
Foto: Mirko Ognjenovič, Rok Petančič
Rudi Stopar

Oba sta povezovala dogodek in prikazala bogato
dediščino, ki sta jo njuna starša zapustila vsem
nam. Kulturni program so oblikovali pevci Okteta
Jurija Dalmatina, Martin, Tomaž in Ivana Sešlar
ter Ana in Polona Vencelj. Po koncu ogleda je bila
na vrsti pogostitev v Grajski vinoteki, pripravili pa
so jo sorodniki in prijatelji. Razstava bo odprta do
vključno 5. novembra.

Rok Petančič

Kulturna dvorana Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

12. november 2015 - 19.30

IZV za
EN

ŠKI
OTROONMA
AB
Predprodaja
vstopnic
od 26. oktobra 2015
v

TA Doživljaj (nad NLB) 07 81 65 462
in

na blagajni pred predstavo
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Info // KŠTM Sevnica / 07 81 61 070 / info@kstm.si

Gledališče Makarenko //
Igrata: Irena Leskovšek / Matjaž Koman // 35 min

Slovenska literatura od A do Ž

Špas teater // Igrajo: Lado Bizovičar / Jaša Jamnik / Jernej Čampelj
Režiser: Primož Ekart // Avtor: Jure Karas

LI
ODRASMA
ABON
Predprodaja
vstopnic
od 3. novembra 2015
v

TA Doživljaj (nad NLB) 07 81 65 462
in

na blagajni pred predstavo

Info//KSTM Sevnica/07 81 61 070/info@kstm.si /www.kstm.si /

Picko Packo

IZV za
EN

3. november 2015 - 17.00
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Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kultura
Odprtje razstave
XI. likovne kolonije
Krmelj 2015
V prostorih Kulturnega doma v Krmelju je pretekli
petek, 9. 10. 2015 potekalo odprtje razstave del
XI. LIKOVNE KOLONIJE, ki je bila 23. maja letos
v Krmelju. Likovna kolonijo vsako leto organizira
Likovna sekcija DKŠD Svoboda Krmelj, ki jo vodi
Ana Hočevar. Triindvajset likovnih ustvarjalcev
iz vse Slovenije in štirje fotografi so ustvarjali v
prostorih šole, bivše rudarske bolnišnice, ki je
zanimivo povezana z likovno umetnostjo. V njej
je namreč svoja zgodnja otroška leta preživljal
gospod Miki Muster, sin prvega zdravnika,1927.
leta v Krmelju ustanovljene bolnišnice Bratovske
skladnice. Miki Muster je legenda slovenskega
stripa in risanega filma. Ogledali smo si prostor,
kjer Osnovna šola Krmelj ureja spominsko sobo,
posvečeno Mikiju Mustru, ki bo 22. novembra
letos praznoval 90. rojstni dan.

Odprtje XI. Likovne Kolonije Krmelj 2015

Pri izvedbi likovne kolonije so bili v pomoč
številni donatorji, ki se jim organizatorji iskreno
zahvaljujejo.

Učenci OŠ Krmelj, ki so sodelovali na
Likovni koloniji Krmelj 2015

Program ob odprtju razstave je vodila Renata
Mlinarič, recitirali sta učenka OŠ Krmelj Sara
Podlogar ter srednješolka Ines Metelko. Nina
Pavlin je dogodek pospremila s čudovitimi
zvoki violine. Kulturni nastop so popestrili tudi
posebni gostje Mešani pevski zbor Dvor ob Krki
s pevovodkinjo Marjano Dobovšek. Zbrane je
pozdravila tudi vodja Likovne sekcije Ana Hočevar
predstavila potek likovne kolonije ter se zahvalila
sodelujočim. Vsako leto kot mentor sodeluje
tudi priznani likovnik in pedagog Tone Zgonec, ki
je razstavljena dela in njihove ustvarjalce v svoji
strokovni ocenil pohvalil kot kvalitetna, posebej pa
je izpostavil risbo, kot premalo cenjeno tehniko.
Povedal je tudi, da Krmelj po njegovem mnenju
potrebuje prostor za stalno razstavo najboljših
del, saj bi bilo škoda, da so takšna umetniška dela
po razstavah skrita v depoju.

Letos so bili k ustvarjanju povabljeni tudi mladi,
pridružilo se je deset učencev Osnovne šole
Krmelj, ki so slikali pod mentorstvom učiteljice
Nade Vodišek ter risali mandale pod mentorstvom
Stanke Bantan, stalne udeleženke iz Hrastnika.
Kljub slabemu vremenu je v prostorih Osnovne
šola Krmelj vladalo prijetno ustvarjalno vzdušje.

Snemanje kratkega
angleškega filma na gradu
Sevnica
V torek, 13. oktobra, je popoldne na gradu Sevnica
potekalo snemanje angleškega kratkega filma,
ki je delo dijakinj srednje šole Grm Novo mesto
(Sara Praznik, Sergeja Sever, Tjaša Coter in Lidija
Češek), katerih dom je v Sevnici oz. Boštanju in
Krškem. Snemanje je bilo zaradi slabega vremena
precej oteženo. Sicer pa so bili glavni kadri posneti
v grajski kapeli in baročnem salonu, za kar se
moramo zahvaliti KŠTM Sevnica, ki je upravljavec
gradu.

Upamo, da bo naše delo uspešno tudi na
tekmovanju, ki temelji na izvirnosti, angleškem
jeziku in tehnološko dovršenem posnetku
oz. filmu, katerega glavna tema je svetovno
znani angleški dramatik William Shakespeare.
Dijakinje smo si nadele stara angleška imena, saj
govori film o štirih sestrah angleškega dvora, ki
najmlajši sestri pomagajo pobegniti pred poroko s
koristolovskim princem ter ji omogočiti življenje z
njeno veliko ljubeznijo, Williamom Shakespearjem.
Vendar film ne bi bil film, če ena izmed sester ne
bi bila nekoliko zahrbtna in zlobna. Na koncu o
vsem odloči rdeča vrtnica, zaradi česar je naslov
filma Rose of Destiny (Vrtnica usode). Še enkrat
se zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali in nas
podpirali. Film si bo na spletu mogoče ogledati čez
nekaj tednov.

Sergeja Sever

Muca copatarica v Šentjanžu

Vodja Likovne sekcije Ana Hočevar
Nastop mešanega pevskega zbora Dvor ob Krki s
pevovodkinjo Marjano Dobovšek.

V soboto, 26. septembra, so v Kulturni dvorani
Šentjanž
člani
kulturneumetniške
sekcije
Kulturnoumetniškega društva Budna vas izvedli
gledališko predstavo za otroke Muca copatarica.
Muca copatarica je imela veliko dela s
pospravljanjem in popravljanjem copat, ki so
jih poredni otroci pustili razmetane vsepovsod.

Posebna zahvala gre OŠ Krmelj in njeni ravnateljici
Gusti Mirt, ki je ustvarjalcem ponudila udobno
in ustvarjalno okolje za risanje in slikanje ter
nekaterim tudi fotografiranje.

Muca copatarica razmišlja, kakšne copate bo sešila.
Tone Zgonec

Večer se je zaključil ob prijetnem kramljanju s
prigrizki, ki so jih pripravile domače gospodinje.
Program vodila Renata Mlinarič

Razstava je na ogled do 8. novembra 2015 ob
Udeleženci so se trudili ohraniti podobo Krmelja sobotah in nedeljah od 10. do 12. ure. Za ogled
in okolice, utrip industrijskega naselja z ostanki izven termina pokličite na: 031 629 372.
značilnih
objektov,
opuščene
separacije,
rudniškega jaška, varilca v akciji, stare hiše - doma Prisrčno vabljeni!
rudarskih družin, prijaznih kmečkih hiš v okolici
Nevenka Flajs
Krmelja, spomenika žrtvam vojne, očarljiv pogled
Nina Gole
na cerkev Sv. Marjete na Kamenici, ...

Gledalci v dvorani so ji priznali, da tudi oni ne
pospravljajo vedno. Za tem so otroci s pomočjo
občinstva iskali in našli muckin dom. Nabrali so
ji lep šopek rož in jo prosili za copate. Najprej
jih je okarala, ker so neredni, nato jim je izročila
popravljene in oprane copate. Sešila jim bo nove,
ker so ji obljubili, da bodo bolj pridni.
Po bučnem aplavzu se je predsednica društva
zahvalila igralcem in ustvarjalcem predstave,
gledalcem v dvorani in vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k izvedbi, ter občinstvo povabila k
prijetnemu druženju z igralci.

Magda Sigmund, KUD Budna vas
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Mladina
Projekt Veter v laseh v Sevnici Kolesarčki
Akciji Veter v laseh smo se letos drugič pridružili tudi
v občini Sevnica. Z upanjem, da se bodo projektu
priključile vse šole v občini, je župan podpisal pismo
o nameri in s tem postal ambasador Vetra v laseh.
Za tem so se v sodelovanju s koordinatorjem
projekta začela usklajevanja z vsemi šolami v naši
občini. Sprejet je bil predlog, da se projekt izvede

v tednu otroka.
V njem so se zvrstile številne dejavnosti, od
športnih do likovnih, kulturnih, rokodelskih, eko,
zdravstvenih, bralnih, pravljičnih, gledaliških in
drugih, pri katerih se je družilo okoli 1500 otrok.
Vse sodelujoče je povezoval Javni zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.
Na sklepni prireditvi je spregovorila direktorica
KŠTM Sevnica in znana športnica Irma Pirc,
domačinka, ki prihaja iz Apnenika pri Boštanju.
Zaposlena je na policiji.
Sledile so športne aktivnosti, ustvarjalnice in za
konec še čarodej.
Nasvidenje prihodnje leto.

Vir: KŠTM Sevnica

Prometna kača na OŠ Boštanj

V vrtcu Ciciban Sevnica se septembra še posebno
veliko pogovarjamo in ustvarjamo na temo
prometna varnost. V sklopu prometnega meseca
smo za otroke vstopnike (5–6 let) izvedli v sredo,
23. septembra, program Kolesarčki, ki ga je
izvajalo podjetje BELAK, d. o. o., in je program
prometne vzgoje za najmlajše. Njegov cilj je otroke

Gostom smo najprej predstavili našo težko
pričakovano pridobitev, gradnjo šole. V dogodek so
se vključile tudi članice TD Tržišče in obiskovalcem
prikazale pranje na vaškem perišču. Skupaj smo
si ogledali še fotografsko razstavo TD, nato pa
smo goste popeljali po naših šolskih prostorih in
jim predstavili naše delo. Gosti so z zanimajem
opazovali dejavnosti in izmenjali izkušnje z
našimi učitelji. Dopoldne je kar prehito minilo in
obiskovalci so nadaljevali pot proti Sevnici ter
si ogledali grad in se nato podali še v Malkovške
z igro na zabaven in neprisiljen način poučiti o gorice. Srečanje je bilo res prijetno in prepričana
vedenju o prometnem okolju, da bodo postali sem, da ga bomo še nadaljevali in nadgrajevali na
previdnejši udeleženci v prometu. Sestavljen je iz ravni šole.
teoretičnega in praktičnega dela.
V teoretičnem delu so se otroci seznanili z
Zvonka Mrgole
osnovno kulturo v cestnem prometu, gibanju
ob cesti oziroma na prometnih površinah, s
prečkanjem cestišča, semaforjem in nekaterimi
prometnimi znaki ter njihovim pomenom. V
praktičnem delu so se razdelili v skupino voznikov »Učiteljica, a danes kuhate? Mm, danes pa res
in skupino pešcev. Najbolj so uživali otroci vozniki, lepo diši.« In res je dišalo, saj se je kuharska
saj so vozili štirikolesnike na nožni pogon. Pred ekipa Osnovne šole Krmelj pripravljala na državno
vstopom v vozilo so ponovili pravila varne vožnje kuharsko tekmovanje, ki ga je organizirala
in si na glavo nadeli čelado, potem pa so se peljali Turistična zveza Slovenije. Mladi kuharji Hana
po poligonu izzivom naproti. Pozorni so morali biti Mole, Nastja Vrbovšek in Nik Podpadec smo se
na prave semaforje, na katerih so se prižigale luči, pod mentorstvom učiteljice Tatjane Selak 16.
prometne znake, pešce, ki so prečkali prehod oktobra udeležili državnega tekmovanja za zlato
za pešce, in druge voznike. Otroci pešci so se kuhalnico v Novi Gorici.
učili varno hoditi ob robu cestišča in ga pravilno
prečkati – seveda čez prehod za pešce. Poligon
je otrokom pričaral resnične razmere v cestnem
prometu. Promet na poligonu je nadzorovalo in
usmerjalo več za to usposobljenih strokovnjakov,
ki so otroke opozarjali na napake in jim pojasnjevali,
kako ravnati v posamezni situaciji.
Program Kolesarčki smo sklenili s podelitvijo
diplom za uspešno udeležbo. Otroci so v
dejavnosti uživali, hkrati pa so pokazali tudi veliko
prometnega znanja. Dopoldne je bilo poučno in
zabavno, predvsem pa varno.

Odlični kuharji OŠ Krmelj

Naša šola je letos prvič sodelovala v igri Prometna
kača. To je zabavna in učinkovita kampanja za
osnovne šole, ki za pot v šolo spodbuja hojo, šolski
prevoz, kolesarjenje ali souporabo avtomobila.
Pri igri Prometna kača gre za pot v šolo, ki je
prijazna do okolja, varna in zdrava. Projekt smo
izvajali od 21. septembra do 2. oktobra, pri čemer
smo učence od 1. do 5. razreda spodbudili, da
prihajajo v šolo na enega izmed prej navedenih
trajnostnih načinov. Učitelji smo se z učenci
pogovorili o pozitivnem vplivu hoje na naše zdravje
Daniela Klenovšek, dipl. vzg.
in o pomenu varovanja okolja. Učenci so tako dva
tedna vsak dan pridno zbirali nalepke in uspelo
nam je polepiti celo prometno kačo. Povečalo se
je število otrok, ki so v šolo prihajali na zdrav in do
okolja prijazen način.
Kolektiv OŠ Tržišče je že v preteklem šolskem letu
navezal stike s Kolektivom z OŠ Ljepa naša iz Tuhlja
v sosednji Hrvaški. Pred začetkom tega šolskega
leta smo jih člani kolektiva obiskali v njihovi šoli.
Tokrat so nas obiskali oni. Sprejeli smo jih pri
šolskem igrišču skupaj s predstavniki šole ter
podžupana Janeza Kukca in Karline Golob, ki je
tudi tokrat pripravila svojo specialiteto, pleteno
srce.

Prijateljski obisk na OŠ Tržišče

Učenci ob prometni kači

Vsem sodelujočim učencem izrekamo pohvalo ob
takšnem napredku in jim želimo, da še čim več
hodijo peš ter s tem skrbijo za svoje zdravje, dobro
počutje in naravo.

Janja Kobold, koordinatorica projekta
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Naše priprave so se začele že januarja, ko smo
izvedeli imena jedi, ki jih je bilo treba pripraviti.
Letos sta bili to stari tolminsko-goriški jedi,
žvarcet in bulja. Seveda nismo vedeli, kaj to je,
zato smo morali uporabiti internet. Ugotovili
smo, da so to malo drugačen goveji golaž in sladki
koruzni cmoki. Tudi osnovni recept smo poiskali na
spletu, potem pa smo ga dopolnili tako, da je bil
po našem okusu. Maja smo se udeležili regijskega
tekmovanja v Novem mestu, naše izvedbe jedi pa
so šestčlansko komisijo tako navdušile, da smo
prejeli zlato priznanje, s tem pa tudi vstopnico za
državno tekmovanje. V Novi Gorici smo se pomerili
z najboljšimi skupinami iz vse Slovenije. Čeprav so
nam jedi odlično uspele, se nismo uvrstili med prve
tri ekipe. Kljub vsemu smo bili izredno zadovoljni,
saj smo dali vse od sebe in predstavili svojo šolo
širši slovenski javnosti.

Vir: OŠ Krmelj

www.mojaobcina.si/sevnica

Mladina
Otroška likovna kolonija
osnovnih šol občine Sevnica

V atriju gradu

V četrtek, 8. oktobra, so se dopoldne na sevniškem
gradu družili mladi ustvarjalci v sklopu Otroških
razglednic – 4. otroške likovne kolonije osnovnih
šol iz občine Sevnica v organizaciji OŠ Boštanj in
vodje projekta, Nene Bedek. Tokrat je bilo delo
učencev pod mentorstvom likovnih pedagogov in
priznanih sevniških umetnikov povezano z ljudsko
umetnostjo, natančneje s čebelarstvom, ki je kot
avtohtona ljudska panoga močno zastopana v naši
občini. Učenci so s svojim slikarskim prispevkom
osvežili stare čebelje panje, ob čemer so potovali
med različnimi motivi panjskih končnic. S tem
so mladi likovniki res odkrivali Bogastvo panjskih
končnic – zakladnico ljudske ustvarjalnosti, kar je
bila tudi letošnja tema ustvarjanja.

Dobrodelna akcija 5. b
Učenci 5. b razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica
smo organizirali razredno dobrodelno akcijo
zbiranja oblačil.
Pri pouku smo se pogovarjali o revščini. Spoznali
smo, da tudi v Sloveniji živi veliko ljudi pod pragom
revščine. Nekateri nimajo dovolj denarja, da bi si
kupili hrano, oblačila, plačali položnice. Porodila se

Pekli smo kruh.

V sredo smo podobno temo nadaljevali v Ljubljani.
V Cankarjevem domu smo si ogledali glasbeno
predstavo Tolkala v orkestru. Povezovalec
programa nam je predstavil tolkala, ki igrajo v
orkestru. Glasbeniki so nam zaigrali vrsto različnih
skladb. Vsi smo jih z zanimanjem poslušali. Potem
smo se odpravili v Prirodoslovni muzej Slovenije.
Najprej smo iz gline naredili kalup, potem pa vanj
vlili maso. Nastale so sekire. Po delavnici smo si
ogledali razstavo v muzeju. Videli smo 9,5 metra
dolg drevak.
V obeh dneh smo zelo uživali. Imeli smo se lepo in
vsi bi si želeli še kakšen podoben dan. Mislim, da bi
ju na lestvici od 1 do 5 vsi ocenili s 5.

nam je ideja, da bi pomagali ljudem, ki so v stiski.
Organizirali smo razredno dobrodelno akcijo
zbiranja oblačil in hrane za ljudi, potrebne pomoči.
Kdor je imel doma premajhna oblačila ali jih ne nosi
več, jih je prinesel v šolo. Akcija je potekala dva
tedna. Fantje so poskrbeli, da so dostavili veliko
kartonsko škatlo, v katero smo odlagali oblačila.
Ko je bila polna, smo jo z razredničarko odpeljali na
Neža Kolman in Valentina Žveglič, 6. c Rdeči križ Sevnica. Oblačila smo odložili v zabojnik
za uporabna oblačila. Tako je bila dobrodelna
akcija končana. Ta dan nam je bil zelo všeč, ker
smo nekomu polepšali dan z oblačili.

Teden otroka na OŠ Tržišče

Anja Cesar in Nika Krejan, 5. B,
Vsako leto tudi na OŠ Tržišče praznujemo teden
OŠ Sava Kladnika Sevnica
otroka. To je teden, ko razne organizacije za
otroke pripravijo različne dejavnosti. Teden ima
tudi določeno temo, letos je bila Nekaj ti moram
povedati.
Na naši šoli smo imeli v tednu otroka veliko
različnih dejavnosti. Že v ponedeljek so se nekateri V sredo, 7. oktobra, smo imeli osmošolci OŠ Sava
Kladnika Sevnica kulturni dan o protestantizmu.
Zjutraj smo se zbrali pred šolo in se z avtobusom
odpeljali v Krško. Po uvodnem govoru prijaznih
vodnic v mestnem muzeju smo se razdelili v dve
skupini. Prva je krenila v Mencingerjev dom.
Povzpeli smo se po stopnicah in posedli na blazine

Kulturni dan o protestantizmu

Poslikani čebelji panji

Posebna
zahvala
gre
Franciju
Zagorcu,
predsedniku Društva čebelarjev Sevnica, ki je
organizatorjem dogodka zaupal 55 let stare
čebelje panje, da so jih otroci lahko poslikali.
Nastale so čudovite podobe, katerih razstava
je nato potekala v petek, 9. oktobra, v Albertovi
dvorani. Sočasno so bila razstavljena tudi dela
slikarsko-likovne kolonije Lutkart, ki je potekala
tega dne. Odprtje je popestrila gledališka
predstava učencev OŠ Boštanj z naslovom
Čebelica in potepuh, s čimer je bil zaokrožen
kulturno-umetniški »ples« ljudskega izročila,
čebelarske tradicije naših krajev in nekih novih
pogledov, ki so nastali kot plod medsebojnega
druženja in sodelovanja.

Andrej Stermecki nas je z glasbo popeljal okoli sveta.

učenci udeležili športne karavane in odkolesarili v
Silvestra Kotar, OŠ Boštanj Sevnico, drugi učenci pa smo imeli športne igre
na igrišču. V sklopu projekta Veter v laseh so
za naše najmlajše pripravili športne poligone,
po katerih so vijugali in vodili žogo. Obiskal nas
je svetovni popotnik Andrej Stermecki in nas s
čarobnim popotovanjem popeljal okoli sveta v
glasbeni delavnici. Predstavil je življenje ljudi in
Le kdo ne bi bil navdušen ob tem, da so na šoli ves najznačilnejša glasbila. Na Madagaskar pa nas je
teden potekali dnevi dejavnosti? Učenci so uživali. popeljala zdravnica Andreja Stušek, ki je osnovno
Pa saj je teden otroka navsezadnje posvečen njim, šolo obiskovala pri nas v Tržišču. S humanitarno
kajne?
odpravo je tam pomagala domačinom, predstavila
V tednu otroka, od 5. do 9. oktobra, so na naši šoli pa nam je tamkajšnje življenje in delo zdravnikov.
potekali različni dnevi dejavnosti. Učenci šestih Učenci nižjih razredov so obiskali šolsko knjižnico
razredov smo imeli v torek delavnice na temo in o temi letošnjega tedna otroka Nekaj ti moram
koliščarji.
povedati poslušali zgodbo ter se o njej pogovarjali s
Prvo uro smo raziskovali imena oseb v romanu šolsko knjižničarko. Vsako jutro so imeli pravljično
Bobri. Književni junaki so dobili imena po svojih urico, odšli pa so tudi v galerijo Božidarja Jakca v
lastnostih. Naslednjo uro smo iskali pomene Kostanjevico. Najbolj so bili veseli učenci prvega
starih besed, nato pa iz njih napisali zgodbico. razreda, saj so bili sprejeti v šolsko skupnost.
Tretjo uro smo odkrivali življenje koliščarjev.
Izdelali smo tudi plakat. Zadnji uri smo preživeli v Teden otroka je za nas otroke nekaj posebnega,
naravoslovni učilnici in imeli delavnice. Preizkusili saj takrat nimamo veliko pouka in nalog, ampak
smo se v koliščarski orodjarni, pletilnici, tkalnici, različne dejavnosti.
lončarstvu, pekarni, pripravljanju ozimnice in
izdelali koliščarski nakit.
Novinarski krožek OŠ Tržišče

Koliščarji
na OŠ Sava Kladnika Sevnica

velike sobe z ohranjenimi freskami. Kustosinja
je prižgala projektor in nas vodila po projekciji
z naslovom Protestantizem in Krčani. Spoznali
smo pomen Primoža Trubarja, Adama Bohoriča,
Jurija Dalmatina in Janeza Vajkarda Valvasorja,
ki je napisal pomemben vir proučevanja življenja
Slovencev z naslovom Slava vojvodine Kranjske. Za
vedno nam bo ostala v spominu letnica 1550, ko
smo Slovenci dobili prvi slovenski knjigi, katekizem
in abecednik. Po predstavitvi smo malicali. Skupini
sta se nato zamenjali.
Mi smo odšli ustvarjat knjige. Najprej smo z iglami
preluknjali označena mesta na belem snopiču
papirja, nato pa vse strani sešili. Vzeli smo
lepenki, ki sta služili za platnici knjige, in ju prilepili
na platno. Zavihali smo robove in knjiga je bila
končana. S ponosom smo jo odnesli domov, da jo
pokažemo staršem in svojim prijateljem.
Kulturni dan je bil res zanimiv, saj smo se veliko
naučili o naših protestantih, ki so zaslužni, da smo
Slovenci dobili svoj knjižni jezik.

Alen Fočić, 8. B, OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Šport
8 medalj
za sevniške karateiste

Naš najboljši posameznik je bil Gregor Doberšek,
saj je v disciplini kick light – 84 kg v finalu osvojil prvo
mesto. Tudi preostali naši so svojo pripravljenost
dodobra unovčili. Borili so se za najžlahtnejša
odličja. Z malo več tekmovalnih izkušenj in večje
odločnosti bi bil lahko izkupiček medalj še boljši.
Na turnirju so člani KBV Sevnica osvojili kar šest
medalj, 1 zlato, 4 srebrne in 1 bronasto. Trenerja
Mitja Čokl in Jurij Orač sta bila s prikazanim in
doseženim izjemno zadovoljna.

Karateisti KBV Sevnica so uspešno zakorakali
v novo sezono. Na turnirju Euro-east na Hajdini
so osvojili 8 medalj. Za začetek nam je pripravila
prijetno presenečenje najmlajša tekmovalka
KBV Sevnica Lina Zavrl Zupanc, saj je na svojem
prvem tekmovanju osvojila 1. mesto. Takoj za njo
je nastopila Zala Plazar in s svojimi prepričljivimi Pregled uvrstitev:
nastopi posegla po srebrni medalji. Prav tako je KICK LIGHT
z minimalno razliko za prvouvrščenim po srebrni
1. Gregor Doberšek, člani KL – 84 kg
medalji posegel David Kocman. Sara Šantej je v
2. Boštjan Korenn, člani KL – 74 kg
zelo močni konkurenci mlajših pionirk višjih pasov
2. Gregor Kmetec, člani KL – 94 kg
z odličnima nastopoma v obeh krogih žal za las
2. Jan Androjna, mladinci KL – 74 kg
zgrešila zmagovalne stopničke, je pa svojo ekipo
3. Blaž Pečnik, člani – 79 kg
v postavi Sara Šantej, Lan Dragar ter Žiga Plazar FULL CONTACT
popeljala vse do naslova ekipnih podprvakov. Prav
2. Žiga Žveglič, člani full contacta – 81 kg
tako uspešna je bila naša ekipa kadetinj, ki si je
izborila svoje mesto na zmagovalnih stopničkah.
Jurij Orač

1. tek za Sevniški pokal
V soboto se je v organizaciji AK Sevnica odvijal prvi
tek za Sevniški pokal. Tekači in navijači so se zbrali v
Birni vasi pri Šentjanžu na prijazni domačiji Repše,
na kateri je bilo prizorišče prvega od petih tekov.

Boj na startu

Simbioza giba
športno povezala 500 občanov
September smo tudi v sevniški občini posvetili
kulturi gibanja in športa. S številnimi aktivnostmi
je bil temu posvečen celotni teden od 21. do 27.
septembra, in sicer v sklopu projekta Simbioza
giba. Ob motiviranosti društev in institucij je pod
koordinacijo Športne zveze Sevnica in KŠTM
Sevnica, pod ambasadorstvom Občine Sevnica,
in z več podporniki potekal celotedenski urnik
športa in rekreacije. Skupno se ga je na vseh
V posamezni konkurenci sta imela Tomaž Kajtna točkah oziroma javnosti ponujenih možnostih za
in Tinkara Kelenc malo manj sreče, sestri Tisa in sodelovanje v tem času udeležilo 499 športa,
Tia Šantej pa med kadetinjami posegli po srebrni rekreacije in druženja željnih občank in občanov.
Tia in Tisa po bronasti medalji. Za konec nam je
naš najpogumnejši borec Lan Dragar pripravil
atraktivne borbene akcije, a se zaradi udarcev v
glavo (kontakt namreč sploh ni bil dovoljen) žal ni
uvrstil v finale. Kljub temu je spet dokazal, da je
pravi borec, in osvojil odlično 3. mesto.

Start glavnega teka na 4 km

Med 89 tekmovalci so se najbolje izkazali tekači,
ki so tudi zmagali v svojih kategorijah: Nika Radej,
Jan Dolmovič, ZalaKrmelj, Timotej Krašovec, Ajda
Slapšak, Tomi Bajc, Nika Dobovšek, Bor Bauman,
Nika Jančič, Anže Trebše, Urška Arzenšek, Gregor
Rabuzin, Nina Lisec, Miha Povšič, Mateja Jazbec,
Bojan Bajc, Dušan Krašovec in Pavel Setnikar.

Marja Zidarič

Šest medalj
za sevniške kickboksarje
Pozno v sobotno noč 10. oktobra se je v športni
dvorani v Budimpešti končal mednarodni turnir V
kickboksingu JENOX CUP, privabil pa je številne
tekmovalce in tekmovalke iz kar sedmih držav –
Avstrije, Poljske, Hrvaške, Slovenije, Slovaške,
Češke in Madžarske. Nastopajoči so se med seboj
pomerili v disciplinah PF, LC, KL, Full contact in

Tek najmlajših
Kolesarjenje do Šmarčne (foto: Robert Kosaber)

Absolutna zmagovalca 1. teka Sevniškega pokala

Različno športno udejstvovanje so organizirali
Društvo borilnih veščin Ippon, Klub borilnih
veščin Sevnica, Balinarski klub Hrasti, Društvo
upokojencev Sevnica, Športno društvo Partizan
Sevnica, Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca Sevnica, Kolesarsko društvo Sevnica,
Planinsko društvo Sevnica, Športna zveza Sevnica
in KŠTM Sevnica.

Absolutna zmagovalca 4-kilometrske proge sta
postala Miha Povšič v moški in Nina Lisec v ženski
konkurenci (oba iz AK Sevnica). Da je tekaška
prireditev tako dobro potekala, so pripomogli
tudi pokrovitelji: Občina Sevnica, KŠTM, Gen-i,
Reklame Kermc, kmetija Slapšak, Sanolabor
Sevnica, Lekarna pod Sv. Rokom in gostilna
Repovž. Za topel obrok so poskrbeli pri Gostilni
pr´Čot, čaj za vse tekmovalce in obiskovalce pa je
skuhala Marjana Sladič.

Vir: Občina Sevnica

Vir: AK Sevnica

Zaključek projekta na Lisci
Člani KBV Sevnica

K-1. Med njimi so nastopili tudi člani KBV Sevnica.
Svoja debitantska nastopa sta v kickboksingu
prvič okusila Žiga Žveglič v disciplini ring full
contact in Blaž Pečnik v kick lightu. Z dobrimi
kvalifikacijskimi borbami v dopoldanskem delu
se je njima in preostalim našim članom uspelo
uvrstiti v popoldanski polfinale in večerni finale.
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Šport
Kunšek zmagal
v prvem krogu lige

KŠD Log Kiwi shop,
zmagovalec veteranske lige v
malem nogometu

V sredo, 16. septembra, smo z letalom prispeli
v Manchester, od koder smo nadaljevali pot z
avtobusom v obmorsko mesto Llandudno. Tam
smo bili nastanjeni. Dnevi pred tekmo so bili zelo
napeti. Z mojimi reprezentančnimi kolegi smo se
V soboto 17. 10. 2015 je v Ljubljani izveden
zelo dobro razumeli in so me tudi sprostili.
prvi krog 1. A Slovenske strelske lige, v kateri
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z ekipo ŠD
nastopa osem in štirideset strelcev iz dvanajstih
Loka v soboto, 10. oktobra, organizirala zaključek
najmočnejših strelskih klubov v Sloveniji.
veteranske lige v malem nogometu na travi za
sezono 2015, začela pa se je aprila letos. Šest
ekip je igralo v po trikrožnem sistemu na travnatih
igriščih na Logu, Tržišču in Bregu. Kljub občasno
slabemu vremenu so igralci pokazali, da leta in
vreme niso nikakršna ovira. Prav tako je bilo to
soboto, ko so ekipe na prijetnem igrišču na Bregu
Slovenska reprezentanca gorskih tekačev
odigrale zadnji 16. krog tekmovanja. Po igranju
Na dan tekme sem se počutil zelo vznemirjenega so se vsi skupaj zbrali v prijetnem vaškem okolju,
in pripravljenega. Ko smo prišli na prizorišče, podpredsednik ŠZ Sevnica Miran Grubenšek pa
je bilo zbranih že veliko ljudi, in vedel sem, da je na kratko opisal dogajanja v tej rekreativni ligi.
bo odlično vzdušje. Tik pred startom mi je srce Povabilu med rekreativne nogometaše veterane
bilo »sto na uro« in napetost je naraščala. Ko se je z veseljem odzval tudi župan Srečko Ocvirk in
je počila pištola, se je začela moja velika tekma. ob spremljanju zadnjega kroga igranja v deževnem
Odtekli smo 2 kroga, kar je znašalo 9 km in 500 vremenu vsem čestital za tolikšno udeležbo, nato
Blaž Kunšek (v sredini) na zmagovalni stopnički
m višinske razlike. V klanec mi ni kazalo preveč pa najuspešnejšim ob prijetnem druženju podelil
dobro, toda držal sem stik s skupino. Ko pa se je pokale.
klanec prevesil navzdol, sem veliko pridobil. Vedel
sem, da mi bo uspela, če ne bom napadal navzdol,
dobra uvrstitev. Prišel sem na vrh in pred mano je
bilo še zadnjih 2,5 km spusta. V njem sem pridobil
veliko mest in prehitel tudi kolega. Na koncu
sem osvojil zame odlično 55. mesto v kategoriji
mladincev (1996–1999). Vsi v slovenski ekipi
smo bili zelo zadovoljni. Tisti dan je bila zvečer še
podelitev. Naslednji dan smo se z letalom odpravili
nazaj proti domu.
Ekipa SD Marok pred tekmo (z leve):
Zame je bila to lepa izkušnja, saj je bila to moja
Marko Stopar, Damjan Božič, Matej Kolman,
prva tekma na svetovnem prvenstvu.
Podelitev odličij oz. pokalov
Žarko Čirič, Boris Dušak, Luka Dušak in Igor Kotnik
Maj Popelar V veteranski ligi je letos nastopilo šest ekip; ŠD
Najuspešnejši posameznik v kvalifikacijah (381
Studenec, KMN ASS Prah Sevnica, ŠD Šentjanž
krogov od 400 možnih) in v finalu (198,9 krogov
ter prejemniki pokalov za 3. mesto KMN Boštanj,
od 218 možnih) je bil Sevničan Blaž Kunšek, član
2. mesto ŠD Loka in zmagovalna ekipa lige za
Strelskega društva Marok. Ekipa Maroka se je
2015 ekipa KŠD Log-Kiwi.
uvrstila le na šesto mesto, ker je Matej Kolman
Z doseženimi 34 zadetki je pokal za najboljšega
dobro uro pred nastopom v Ljubljani končal
strelski nastop v Trbovljah in je bil vidno utrujen. Veteranski rokometni klub Sevnica si je zamislil strelca prejel igralec ŠD Loka Matjaž Koritnik.
Namreč s pištolo velikega kalibra je streljal za posebno druženje prijateljev rokometne igre z Vsi so se strinjali o nadaljevanju igranja veteranske
ekipo SD Marok, ki je nastopila na Državnem naslovom Rokometni šiht. Odziv vseh sodelujočih lige malega nogometa na travi, saj serazmere
prvenstvu Zveze Slovenskih častnikov. S 552 na idejo je bil pozitiven, saj česa takega v Sloveniji za izvedbo in organizacijo tovrstnih tekmovanj
krogi od 600 možnih se je Matej uvrstil na 21. ali drugod po svetu še ni bilo. Za igranje rokometa izboljšujejo. Po travnatih nogometnih igriščih za
mesto posamezno od 160 nastopajočih. Ekipa SD osem ur je bilo treba pridobiti kar veliko prijateljev mali nogomet na Logu, Tržišču, zasebnem na
Marok se je uvrstila na 21. mesto od 45 ekip.
tega športa. Udeležilo se ga je 75 igralcev in igralk, Bregu so (v naše veliko veselje) zgradili začasno
razdeljenih med modre in bele. Modra in bela igrišče še v Sevnici pri športnem domu.
Mirko Ognjenovič barva sta namreč sevniške rokometaše spremljali
Miran Grubenšek

Rokometni šiht v Sevnici
uspel

Svetovno prvenstvo
v gorskih tekih
Atlet AK Sevnica Maj Popelar se je z odlično
predstavo na prvenstvu Slovenije v gorskih tekih
na Voglu uvrstil na svetovno prvenstvo. Svojo
v dolgoletni zgodovini na njihovih poteh. Za zabavo
nepozabno izkušnjo je opisal takole:
so poskrbeli vsi akterji dogodka, udeležilo pa se ga
je kar nekaj igralcev zlate generacije, ki so stari
okrog 60 let.
Sodniki so pravila prilagodili tako, da so mešane
ekipe res uživale v igri, videli smo, da uigranost
sploh ni težava, zadetki so bili atraktivni, v končnici
pa se je že poznala utrujenost. Za tem sta bili na
vrsti podelitev in zabava, za katero je ostalo še kar
dovolj energije. Za vse pa je poskrbel član ekipe
oldHANDsi Sevnica Aleš - MAX.
Rezultat na koncu je bil 252:247 za modre,
organizator pa je podelil še atraktivne nagrade.
Maj Popelar na SP v gorskih tekih
Rokometni veteranski klub Sevnica se zahvaljuje
Od srede, 16., do nedelje, 20. septembra, se vsem, ki so se tega dogodka udeležili, Občini
je v Walesu, natančneje v kraju Betws-y-Coed, Sevnica, KŠTM Sevnica, čistilnemu servisu
odvijalo svetovno prvenstvo v gorskih tekih. Na Stojanović Sveto, gostinskim storitvam Sevnica
to tekmovanje sem se uvrstil na izbirni tekmi na Aleš - MAXIM. Upamo, da srečanje postalo
Voglu, na kateri sem dosegel 3. mesto. Bil sem vseslovensko.
presenečen nad to uvrstitvijo, saj drugače gorskih
Vir: VRK Sevnica, oldHANDsi
tekov ne treniram.

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

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

Prijave: Estera, 041/548-011

Fitnes studio Sevnica
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Iz preteklosti v sedanjost
Zapis o imenu Sevnica

Veter
Veter je en tak čuden možic,
kar brez nožic in ročic,
po svetu se klati
ter se kar z vsemi počez brati.
Mestnemu gospodu odpihne klobuk
ter da drobnemu fantku poduk.
Ne sme namreč deklici kuštrati las,
dokler ne pride on v vas.
Vsi vemo, da on podpira letala,
če ga zanese, pa tudi padala.
Za veter v hiši krivi strica Prepiha
ter jo lepo, gladko popiha.
Odpihnil bo pesem, če hitro ne končam.
Da, strica vetra res rada imam,
čeprav mi nagaja pozimi, poleti.
Nič lepšega si ne bi mogla želeti.

				

Tamara Špan

Klopotec
Ko klopotec zapoje,
grozdje se nam smeje.
Vsak je vesel,
najraje bi kar ves svet na široko objel.
Je letos letina čudovita,
že dolgo takšna ni bila.
Trta zelo obložena,
kar preveč je obtežena.
Velikokrat naletimo na možnost, da si
določeno besedo, pojem ali kaj drugega
razlagamo drugačne ali dopolnjujoče.
V knjigi Stijna Streuvelesa Lanena njiva, ki
jo je prevedel Fran Albreht, sem naletel na
izraz sevnica. Ko sem raziskoval naprej,
sem ugotovil, da v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika piše, da je »sevnica okrogla
ali podolgovata košara za seme pri sejanju«.
Dobil sem osnovo za razmišljanje glede
imena našega kraja Sevnica, ki bi ga rad
delil tudi z bralci:

To predstavo bi konkretiziral z oceno, da so
se pogoji bivanja v našem okolju izboljšali:

Komaj trta nosi vso to težo,
že v kleti pripravlja se vse potrebno.

V kleti letos bo veselo,
Kot Sevničan stanujem in delujem v kraju že
ker kapljice vesele prehitro zmanjkalo ne bo.
veliko let in ugotavljam, da je vsakdanji utrip
medsebojnih odnosov izboljšan. K boljšemu
razpoloženju pripomorejo številna društva,
Klopotec naznanja
ustanove in drugi dejavniki, na primer
in ptiče odganja.
prijazni delavci občinske uprave in upravne
Pa poberimo naše grozdje,
enote, krajevne skupnosti, Društvo TRG,
Društvo upokojencev, Društvo Univerza za
saj prišlo bo v prave roke.
tretje življenjsko obdobje, Planinsko društvo
LISCA in veliko drugih občinskih in krajevnih
Košara za seme vsebuje zrno, ki ima veliko društev.
				
Zdenka Andolšek
notranje moči za klitje in rast nove rastline.
S tem pridobi narava novo moč za svoj Ne nazadnje smo prijazni ljudje tudi na
življenjski cikel. Tudi kraj Sevnica je v kotlini, ulicah, lokalih in javnih objektih. Ob urejenih
ki jo v ploščati obliki z vseh strani obdajajo brežinah Save se občani sprehajamo ali
hribi. Za boljšo moč in dovod energije skrbijo tečemo, otroci pa se na zgrajenih igralih
Sava, ki teče vzdolž doline, sotočje pa tvorita igrajo ali telovadijo. Polni smo pozitivne
Mošt je kot za špas,
ravno v Sevnici s severa reka Sevnična, z energije, s tem potrjujemo izvor in pomen
juga pa Mirna. Človek je za svoje potrebe v imena kraja, v katerem živimo.
letos Martin hodil bo spet skozi vas.
sedanjem času spremenil tisočletno vlogo
Se ustavil pri vsaki kleti,
teh rek z zajezitvijo in za svoje potrebe Takšna so moja spoznanja o imenu našega
tako sveti Martin ga spet krsti.
proizvaja električno energijo.
kraja.

Sveti Martin ga spet krsti

Moje razmišljanje je širše, pri čemer se seje Morda pa jih bo kdo s svojimi razmišljanji še
iz sevnice zrnje, polno energije. Sevnico dopolnil.
– košaro s semeni – predstavlja kotlina, v
kateri leži kraj Sevnica, seme s pozitivno
energijo pa smo prebivalci te kotline.
Vojko Dvojmoč

Ljubo vino spreobrnjeno,
daj nam piti ga po pameti,
saj zadosti ga je v kleti naši.
Da ljudje bi ga veliko spili,
si mnogo zdravja ponudili.
Pa saj vsak zase naj ve,

www.mojaobcina.si/sevnica

koliko mu ga neso noge.
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Zdenka Andolšek

Utrip življenja
Festival podjetnosti z učinkom Rekreacijski studio Vitaja
Posavje
V Sevnici se je 17. 10. 2015 odprli nov Rekreacijski
Festival podjetnosti z učinkom združuje vse
organizacije, ki na podjeten način prispevajo k
reševanju določenega problema v Posavju. Zato
pravimo, da imajo te organizacije oziroma njihove
storitve oziroma izdelki »učinek«, najsi bo to
okoljski, trajnostni, naravni, socialni, zdravstveni,
ponovno-uporabni ali samo-oskrbni.

studio Vitaja. Namenjen je ženskam, ki želijo
kakovostno in zabavno spremeniti življenjski slog,
ohraniti in izboljšati stopnjo zdravja, oblikovati
svoje telo ter pozabiti na dnevni stres. Ponujajajo
kakovostno fitnes opremo, odlične trenerje,
popularne skupinske vadbe in plesne tečaje, hkrati
pa prijetno vzdušje, ki spodbuja medsebojno
druženje in motiviranje.

Recepti
Narastek s krompirjem in šunko
Čas priprave pribl. 60 minut
Sestavine za 4 osebe
pribl. 80 dag mokastega krompirja
1/4 zelja (očiščenega)
1/2 zavitek zamrznjene špinače ali pora
15 dag nastrganega ali nakockanega ementalca
15 dag prešane šunke
1 mali lonček creme fraîche ali
1/2 lončka kisle smetane
2–3 jajca
2 jedilni žlici zeliščne mešanice
pribl. 3–4 stroki česna
olje ali maslo
sol, poper, muškatni orešček

S festivalom želimo poiskati sinergije posameznih
organizacij, ki delujejo s podobnim poslanstvom
in oblikovati skupne projektne predloge.
Prostori se ločijo na fitnes del in prostor za
skupinske vadbe. Pri fitnes vadbi strankam
ponujajo osebni pristop, strokovno pomoč pri
izvedbi vadb ter sistematično vodenje napredka.
Pri skupinskih vadbah ponujajo vadbe za izgubo
kilogramov, za preoblikovanje telesa, za povečanje
kondicije, za povečanje moči, za zmanjšanje
stresa, za mamice po porodu, za starejše, plesne
aerobne vadbe in različne plesne tečaje.

Krompir operemo in kuhamo v osoljeni vodi 25–
30 minut.
Zelju odstranimo stržen, ga narežemo na rezance,
v slani vodi na hitro prekuhamo, odcedimo,
prelijemo s hladno vodo. Pustimo na cedilu.
Zamrznjeno špinačo odmrznemo, začinimo s soljo,
poprom in muškatom; por očistimo, narežemo na
kolobarje, na hitro prekuhamo.

Pečico segrejemo na 200 °C. Posodo za narastke
Vir: Studio-Vitaja. namažemo z maslom. Šunko narežemo na
rezance, krompir olupimo, še toplega na tanko
narežemo ali na grobo nastrgamo.
Jajca stepemo s creme fraîche, zmešamo z
zelenjavo in zelišči v krompirjevo maso, solimo,
popramo, začinimo s strtim česnom.
Maso damo v posodo, jo enakomerno razporedimo,
potresemo s šunko in sirom. Narastek pečemo v
pečici na srednji rešetki približno 30 minut.

Otvoritev festivala bo v soboto, 21.11.2015, ki
je hkrati tudi 2. obletnica otvoritve Socialnega
inkubatorja KNOF, tokrat pa bomo od 9. do 10.30
v Mladinskem centru Sevnica organizirali Sejem
podjetnosti z učinkom Posavja. V okviru festivala
bo organiziranih nekaj delovnih sestankov različnih
akterjev iz Posavja, z namenom oblikovanja
vsebinske mreže za podjetne z učinkom, obudili pa
bomo tudi mrežo podpornih storitev za (socialno)
podjetništvo in zaposlovanje. Ponosni smo tudi na
novo pridobitev v Sevnici in sicer otvoritev Srčnega
ateljeja, ki bo v sredo, ob 17. uri, nadaljevali
bomo s predavanjem Blanke Thomas-Blinkite na
podobne teme v Knjižnici Sevnica, ob 18. uri. Srčni
Atelje odpira projekt Srčni žarki, ki je bil ustvarjen
z namenom doseganja višje kakovosti življenja.
Različne skupinske in individualne dejavnosti
(gibanje, sprostitev, razvoj, ..) so usmerjene k
celostni podpori in lepšemu doživljanju vsakdana.
Srčni atelje odpira svoja vrata s programi za
boljše počutje, prav tako pa se predstavlja nova
oblika vadbe, ki temelji na samo-izraznem plesu,
z elementi naravnega gibanja in kinestetičnega
učenja. O zaključkih festivala in izzivih KNOFa v
zadnjem letu se bomo pogovorili na konferenci,
ki bo v četrtek, ob 13. uri, zaključek celotnega
festivala pa bo odprtje prenovljene trgovine Stara
šola, v ponedeljek, ob 11. uri.
Vabljeni k udeležbi in prijavi na dogodke v okviru
festivala na www.knof.si

Vir: Podjetna skupnost KNOF

sreda,
11. november 2015
od 7.00 do 18.00

Veterinarska
postaja
Sevnica
Dan odprtih vrat
z brezplačnim
svetovanjem
in osnovnim
kliničnim
pregledom
malih živali

Nasvet:
Šunko in sir lahko umešamo tudi v krompirjevo
maso, jo potresemo z 1–2 jedilnima žlicama
drobtin in nanje razporedimo nekaj koščkov masla.

Skutna krema z okusom kave
Čas priprave pribl. 5 minut
Sestavine za 3–4 osebe
1/4 l kavnega jogurta (pribl. 2 lončka po 15 dag)
1/4 kg pretlačene skute
vaniljev sladkor
1 kozarček sadnega namaza z okusom češnje
ali marmelade iz brusnic
po želji tudi sladkor
kisla smetana (ali rahlo stepena sladka smetana)
listi melise
Skuto, jogurt in sladkor dobro zmešamo in damo
v kozarce. Za okrasitev uporabimo malo gladko
zmešane kisle smetane ali rahlo stepene sladke
smetane, na sredino damo kavno žličko sadnega
namaza ali marmelade in okrasimo z listi melise.

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno,
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si
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Razvedrilo
VICOTEKA
Na izpitu
- A veste, zakaj niste mogli narediti izpita?
- Pojma nimam...
- No vidite, ravno zaradi tega.

Raj
Janezek pride domov in vpraša očeta:«Očka
kako je bilo ime Adamovi tašči?«
»Adamovi tašči?!« osupne očka«Adam ni imel
tašče sinko, Adam je živel v raju!«

Kaj boš ko....
Šolski psiholog vpraša učenca:«Kaj bi rad
delal ko boš odrastel?«
učenec:«Sanjam o tem, da bi zaslužil 10.000
evrov na mesec-kot moj oče.«
»Tvoj oče zasluži 10.000evrov na mesec?«
»Ne, tudi on o tem sanja.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Pozitivne misli rodijo pozitivne besede.
Pozitivne besede rodijo pozitivna dejanja.
Pozitivna dejanja bogatijo našo osebnost
in prijazni odnosi bogatijo skupnost...

Uganka za brihtne glavce
Žival ni
Oči, roke in trup kot mi,
hodi, govori, caplja,
pa vendar to še človek ni,
ker je brez srca.

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: GREGA ŽEMLJA.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Peter Klembas, Vrhovo 19, 1433 Radeče
2. nagrada: Darko Omrzu, Blanca 113, 8283 Blanca
3. nagrada: Gašper Blas, Trg svobode 21/a, 8290 Sevnica
4. nagrada: Zdenka Koritinik, Gubčeva 1, 8290 Sevnica

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

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Iz zaboja, kjer piše »Jabolka in hruške«.
Izžrebanka:
Darja Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja spomenik na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Motiv na fotografiji se nahaja na gradu Sevnica.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.11.2015 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanka:
Fani Ivanjko, Cesta na Bokalce 19, 1125 Ljubljana

Oglasi

Odlična forma,
ki traja!

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Luna® Experience je najnovejša
rešitev za zatiranje pomembnih
bolezni sadnega drevja,
vinske trte in vrtnin.
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z

Za dodatne informacije pokličite vašega osebnega svetovalca na 040 475 199 (Gal Motore).

OKUSI TRADICIJE IZ POSAVJA
www.cropscience.bayer.si
Bayer CropScience SI

Kmečka zadruga Sevnica, Cesta na grad 15, Sevnica, T: (07) 81 63 640,
E: grajske.mesnine@kz-sevnica.si, FB: grajske mesnine

november 2015
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ZAKAJ PLAČEVATI VIŠJE
PROVIZIJE ZA POLOŽNICE
PRI DRUGIH BANKAH,
ČE TO NI POTREBNO !
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E-mail: sevnica@delavska-hranilnica.si
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

