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Intervju

Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica

Gašper Janežič je poveljnik Gasilske zveze 
Sevnica, hkrati pa tudi gasilski poveljnik 
regije Posavje in član poveljstva Gasilske 
zveze Slovenije. Gasilec je od mladih 
nog ter se vse življenje izobražuje na 
raznih področjih, ki jih zajema gasilstvo. 
S svojim znanjem in požrtvovalnostjo je 
imel eno ključnih vlog pri reševanju ob 
številnih naravnih in drugih nesrečah, ki 
so prizadele občino Sevnica.

Našteti nazivi prinašajo veliko odgovornosti. Kaj 
vse so naloge in zadolžitve, ki jih vsakodnevno 
opravljate?

Kot poveljnik Gasilske zveze Sevnica in posavski 
regijski poveljnik sem odgovoren za izvajanje 
strokovno-tehničnih nalog gasilstva v sevniški 
občini in Posavju, ki s tega vidika zajema poleg 
sevniške še občine Krško, Brežice in Kostanjevica 
na Krki.

Kot poveljnik Gasilske zveze Sevnica skrbim 
za strokovno usposobljenost gasilcev ter za 
nadzor nad pripravljenostjo, organiziranostjo 
in opremljenostjo gasilskih društev, da lahko v 
primeru nesreče učinkovito in varno opravljajo 
svoje naloge. Zadolžitve poveljnika so tudi, da skrbi 
za povezanost zveze s štabom Civilne zaščite – 
tako vsakodnevno, še posebej pa ob naravnih 
nesrečah, ki jih je žal vse več. 

Ob vseh naravnih in drugih večjih nesrečah je dobro 
delujoč sistem Civilne zaščite neprecenljivega 
pomena. Osrednje jedro Civilne zaščite predstavlja 
Gasilska zveza Sevnica. Bralcem kratko 
predstavite, kako je ta organizirana in kakšna je 
pri tem vloga posameznih društev.

V Gasilski zvezi Sevnica so poleg mene zaposleni 
še štirje poklicni gasilci, ki skupaj tvorimo poklicno 
jedro PDG Sevnica kot največjega društva, ter 
računovodkinja, ki opravlja vse administrativne 
naloge. Naloga poklicnih gasilcev je 24-urno 
zagotavljanje požarnega varstva ter vseh drugih 
nalog v skrbi za ljudi in premoženje.

V Gasilsko zvezo Sevnica je vključenih 15 
prostovoljnih gasilskih društev. Društva delujejo v 
štirih sektorjih, ki jih operativno vodijo sektorski 
poveljniki in so tesno povezani s poveljnikom oziroma 
strokovno službo zveze. Gasilska zveza, katere 
delovanje zagotavljajo lokalna skupnost in lastni 
prihodki, vsem 15 društvom nudi administrativno 
podporo ter pomembno pripomore k usposabljanju 
in izobraževanju gasilcev in gasilk. Teh je skupno 
preko 2000 – od pionirjev in mladincev do članov 
in starejših gasilcev. Preko zveze skrbimo, da 
so društva opremljena skladno z merili in določili 
državne zakonodaje. Ta društva razvršča glede na 
kategorije ter s tem predpisuje določeno število 
gasilcev, gasilsko tehniko in opremo. 

Kot poveljnik gasilske zveze sem vesel, da društva 
zelo dobro delujejo tako na operativnem kot 
organizacijskem področju. Kakovostno izvajajo 
naloge, sprejete s strani poveljstva in upravnega 
odbora gasilske zveze, smotrno uporabljajo 
finančna sredstva za napredek dela v društvih 

in s tem zmožnosti zagotavljanja višje stopnje 
varnosti, urejajo gasilske domove.

S svojim delom in dejanji naši gasilci in gasilke 
dokazujejo, da se lahko občani nanje vedno 
zanesejo, prav tako pa ogromno prostovoljnega 
dela namenijo za družabno bogatitev življenja v 
krajih in občini. Na tem mestu iskrena zahvala 
vsem. 

Vključevanje mladih je tudi za razvoj gasilstva 
ključnega pomena. Kako so mladi v naši občini 
pripravljeni sodelovati v skupni odgovornosti za 
kolektivno varnost? 

Vključevanje mladih v gasilsko organizacijo je temelj 
vsakega društva in s tem gasilske zveze. V to na 
ravni zveze vlagamo veliko truda; motiviramo in 
angažiramo jih z različnimi programi usposabljanja 
in druženja, organiziramo gasilska tekmovanja 
in kvize s preverjanjem teoretičnih znanj. Največ 
zaslug za uspešno vključevanje mladih znotraj 
društev imajo posamezni člani, ki se z vso vnemo 
trudijo pridobiti, usposobiti in obdržati mlad kader. 

V večjih krajevnih središčih je, verjetno tudi zaradi 
širšega nabora možnosti preživljanja prostega 
časa, število mladih nekoliko manjše kot na 
podeželju, kjer je to hkrati tudi način družbenega 
življenja in povezovanja. 

Katera izkušnja v vsem času, odkar ste gasilec, 
še posebej poudarja, kako lepo je pomagati 
sočloveku, ko je ta najbolj ranljiv?

Verjamem, da vse nas, gasilce, povezuje 
odgovornost do soljudi in smo si v tem gotovo zelo 
podobni. Delo ni nikoli individualno, zavedamo se, 
da smo skupaj močnejši in samo tako lahko uspemo 
pri reševanju in pri drugih nalogah. Izkušenj je res 
veliko, tudi takšnih, ki jih kot človek in kot gasilec 
nikoli ne bom pozabil, zaznamujejo te za vedno – 
četudi je to moja vsakodnevna služba. Občutka, 
ko nekomu rešiš življenje, pa se enostavno ne da 
opisati, saj je življenje največja vrednota. 

Oktober je mesec požarne varnosti. 
Katere aktivnosti načrtujete v tem času?

Osrednja tematika letošnjega meseca požarne 
varnosti je po vsej državi posvečena evakuaciji, 
in sicer pod geslom: »Ko zagori, naj se ti ven 
mudi«. 9. oktobra je skladno s tem načrtovana 
največja gasilska vaja, ki bo v starem mestnem 
jedru Sevnice. Sodelovalo bo okoli 70 gasilcev 
iz različnih društev, namen vaje pa bo preveriti 
taktično usposobljenost sodelujočih, primernost 
tehnike in opreme ter dostope za intervencijska 
vozila. Scenarij vaje bo požar v občinski stavbi, ki je 
s požarnega vidika ena bolj ogroženih javnih stavb 
na sevniškem območju. 

V oktobru se bo na območju občine odvilo še 
več drugih vaj v organizaciji posamičnih gasilskih 
društev in sektorjev. Cilj aktivnosti ob mesecu 
požarne varnosti je opozarjati, kako pomembna 
je nenehna skrb in pozornost občanov za lastno 
varnost ter hkrati dobra usposobljenost gasilske 
organizacije, s pa tem možnosti za opravljanje 
plemenitega gasilskega poslanstva. 

Pogovarjala se je: Tanja Žibert

Foto: Tanja Žibert

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

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, 
wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide novembra 2015, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 10. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon
Svoboda odločanja, neodvisnost in 
samostojnost so pojmi, s katerimi izražamo 
željo po individualizmu nasproti različnim 
oblikam avtoritete. Ena izmed avtoritet, 
s katerimi se srečujemo zaposleni, so 
naši vodje. Zato je še posebno pomembna 
obveznost vodje, da zna dobro in pravilno 
pojasniti, saj se lahko šele na podlagi tega 
zaposleni pravilno in pravočasno odločimo. 
Vse to je povezano s samopodobo vodje, 
sposobnostjo uporabe intuitivnega uma, 
njegovimi vrednotami, poznavanjem vizije, 
konkretnih ciljev in poslanstva podjetja oz. 
organizacije. 
Vodja je tisti, ki odloča o smeri posameznika 
ali cele enote. Odločanje o svoji usodi pa ni 
stvar vodje in niti ni preprosto. Obkroženi smo 
z veliko različnimi dejavniki, ki vplivajo na naše 

odločitve. Sprejemanje odločitev je proces, 
ki se zgodi vsakih nekaj sekund, zavestno ali 
nezavedno. Za nekatere je lahko sprejemanje 
odločitev tudi težko, zato jih večkrat preložimo. 
To se zgodi takrat, ko zadeve ne poznamo, 
ali smo premalo informirani, nismo najbolje 
razpoloženi, ali pa potrebujemo čas. Nekateri 
se celo nočejo odločiti. 
Sprejemanje odločitev je za naše življenje 
pomembno. Če se ne želimo odločati, ali pa 
jih prenašamo na druge, s tem sporočamo, 
da se odpovedujemo razvijanju lastne 
ustvarjalnosti, odpovedujemo pa se tudi 
temu, da bi kreirali lastno življenje.  Če želimo 
biti boljši, se moramo odločati!

Mojca Pernovšek

VAS�
IN�VAŠE�PRIJATELJE�

VLJUDNO�VABIMO�NA�
OSREDNJO�PROSLAVO�

OB�PRAZNIKU�
KS�KRMELJ

ki�bo�v�četrtek,�22.10.,�ob�18.�uri,
v�Kulturni�dvorani�Krmelj.

v petek, 23. 10., 
ob 16.00,

Osrednja slovesnost ob prazniku 

KS Šentjanž

na trgu v Šentjanžu.
V primeru slabega vremena v dvorani.

Vljudno vabljeni!
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Občinske strani
V razpravi je bila poudarjena nujnost prilagoditve 
izobraževalnega sistema, da bo ta s kadri v 
bodoče bolj sledil potrebam gospodarskih družb. 
Med drugimi točkami dnevnega reda je bil v prvi 
obravnavi dopolnjeni osnutek Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko 
poslovni center Šmarje, potrjenih je bilo več 
predlogov kadrovskih imenovanj v svete javnih 
zavodov ter prodaje zemljišč in nepremičnin z 
namenom zagotavljanja in omogočanja nadaljnjega 
razvoja gospodarstva.

 
Konec avgusta je bil s priložnostnim programom 
odprt odsek vinske ceste med Pavlo vasjo in 
Pavlo Goro. Trak je ob prisotnosti  župana Srečka 
Ocvirka, podžupana Janeza Kukca, predsednika 
Krajevne skupnosti Tržišče Janeza Viranta, 
cvičkove princese, ambasadorja cvička, dveh 
kraljev cvička, nekdanjega in sedanjega tržiškega 
župnika ter številnih uporabnikov te ceste prerezal 
najstarejši krajan in predsednik gradbenega 
odbora Janez Valant. Ob tem se je zahvalil vsem 
uporabnikom ceste, ki so prispevali velik del 
sredstev za izgradnjo in posodobitev odseka proti 
Malkovcu. 

Poleg uporabnikov, ki so prispevali večino 
sredstev, je znaten del prispevala tudi Krajevna 
skupnost Tržišče. Dela na 430 metrov dolgi trasi 
je izvedlo podjetje AGM Pungerčar, domačini pa 
so za izdelavo podpornih zidov, urejanje okolice 
in bankin prispevali preko 300 ur prostovoljnega 
dela.

Odprtje ceste 
Pavla vas–Pavla Gora

Ob odprtju ceste med Pavlo vasjo in Pavlo Goro.

Objavljen je javni razpis za štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij v sklopu dodelitve 
proračunskih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Sevnica za leto 2015. Namen ukrepa je finančna 
pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov 
kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, 
ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na 
domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj 
ukrepa je povečati strokovno usposobljenost 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se 
spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij 
kmetijske proizvodnje. 
  
Višina razpisanih sredstev je dobrih 14.000 evrov. 
Razpis je odprt do 19. oktobra 2015. Prijavitelji 
lahko prijavo oddajo do vključno tega dne na naslov 
Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica). 
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si 
oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti. 
  
Kontaktni osebi: Vlasta Kuzmički (07 81 61 
233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Maja 
Šušterič (07 81 61 205, maja.susteric@obcina-
sevnica.si).

Javni razpis za štipendiranje 
bodočih prevzemnikov kmetij

S sodelavci ministra so se o pripravi operativnih 
programov, programskih usmeritev in možnosti 
pridobivanja razvojnih sredstev v novi finančni 
perspektivi, ki bo izvedbeno in vsebinsko drugačna 
kot doslej, pogovorili tudi direktor občinske uprave 
in sodelavci oddelka za gospodarske dejavnosti. 

Obisk ministra se je nadaljeval s srečanjem in 
pogovorom s podjetniki in gospodarstveniki z 
območja sevniške občine in posavske regije, ki 
je potekalo v sevniški kulturni dvorani. Ob tem 
so predstavniki gospodarstva in obrti izpostavili 
mnenja in predloge rešitev. Izpostavljene so 
bile 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. 
Ob 130-letnici obstoja podjetja Kopitarna 
Sevnica pa je z obiskom počastil in v proizvodnji 
tega podjetja sodeloval predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Obisk je bil namenjen delu v 
proizvodnji in seznanitvi s procesi dela, ob tem pa 
se je predsednik srečal in pogovoril z zaposlenimi 
in vodstvom podjetja.

Na Gradu Sevnica je 23. septembra potekala 9. 
redna seja občinskega sveta. Svet se je seznanil 
s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju letošnjega leta. Iz poročila sledi, da je 
proračun finančno vzdržen, bilančno uravnotežen 
ter zagotavlja tekoče delo in aktivnosti vseh 
proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih 
skupnosti, javnih zavodov in služb. Vse investicije 
tečejo skladno z načrtovanimi terminskimi 
načrti. Investicijski razvoj bo tudi v bodoče močno 
pod vtisom nadaljnje politike države do lokalnih 
skupnosti, konkretno od višine povprečnine, 
kvote investicijskih državnih virov ter vsebine in 
terminskega plana razpisov za evropska sredstva.
 
Svetniki so sprejeli Občinski program varstva 
okolja, k pripravi katerega je občina skupaj 
s pobudami javnosti pristopila z namenom 
celovite pridobitve podatkov o stanju okolja 
ter oblikovanja ciljev, ukrepov in usmeritev za 
nadaljnje izboljšanje. Strateški dokument bo 
tudi pomembna strokovna osnova pri pripravi 
projektov za črpanje evropskih sredstev v novi 
finančni perspektivi. Stanje okolja je po veliki 
večini dobro tako na področju zraka, podzemne 
vode, vodnih virov, tal in gozda kot z vidika hrupa, 
svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega 
sevanja, rabe energije, odpadkov ter varstva 
naravne in kulturne dediščine. K temu so v veliki 
meri pripomogla vlaganja lokalne skupnosti v 
komunalno infrastrukturo, od čistilnih naprav in 
kanalizacijskih sistemov, urejanja vodnih virov 
in vodovodnih sistemov, sistematične ureditve 
ločenega zbiranja odpadkov in sanacije črnih 
odlagališč do racionalizacije javne razsvetljave. 

S področja družbenih dejavnosti so svetniki 
obravnavali in soglašali k sistematizacijam delovnih 
mest v vrtcih ter sprejeli sklep o predlaganih 
oblikovanih cenah vzgojno-varstvenih programov 
v javnih vrtcih na območju občine. Bistveni vpliv na 
cene imajo število in struktura oddelkov ter število 
otrok v oddelkih, pa tudi izobrazbena struktura 
in starost kadra. Trenutno v vseh vrtcih na 
osmih lokacijah deluje 37 oddelkov s 668 otroki, 
vključenost otrok v vrtce pa je iz leta v leto višja, 
čemur občina redno sledi z zagotavljanjem novih 
prostorov oziroma adaptacijami pri šolah. 

Med vsebinami, ki jih vsako leto obravnava 
občinski svet, so skladno z ustaljeno prakso in 
pravno podlago tudi poročila podjetij in zavodov v 
ustanoviteljstvu občine. V preteklih razpravah je 
bila s strani članov podana pobuda po seznanitvi 
tudi z aktualnimi vsebinami dela institucij, katerih 
ustanoviteljica sicer ni lokalna skupnost, se pa 
njihovo delo prav tako neposredno povezuje in 
pomembno vpliva na občane. Na dnevnem redu 
je bila tokrat predstavitev vsebin dela in aktualnih 
kazalnikov stanja iz pristojnosti Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje. Irena Pirc, direktorica 
sevniške območne službe, ki deluje na širšem 
posavskem območju, je predstavila statistične 
podatke in trende. Ti kažejo, da je stopnja 
brezposelnosti na sevniškem območju sicer nižja 
tako v primerjavi s slovenskim kot posavskim 
povprečjem in znaša 10,7 %, problematična 
pa je struktura brezposelnih – med njimi delež 
dolgotrajno brezposelnih, mladih in delež invalidnih 
oseb. 

9. seja občinskega sveta

Predsednik Borut Pahor v proizvodnji podjetja 
Kopitarna Sevnica.

Sevniška občina vsako leto organizira srečanje 
s predstavniki gospodarstva in podjetništva. Cilj 
srečanja je izpostaviti aktualne teme in izzive, 
s katerimi se soočajo, ter izmenjava mnenj 
in izkušenj, ki so v pomoč pri vsakodnevnem 
poslovanju. Lokalna skupnost ob tem pridobi 
številne informacije, ki jih v okviru pristojnosti 
vključuje in upošteva pri nadaljnjem delu. 

Letošnje srečanje je bilo združeno z obiskom 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška s sodelavci. Minister se je ob 
tej priložnosti na sedežu občine najprej srečal in 
pogovoril z županom Srečkom Ocvirkom o ključnih 
izzivih na področjih, kjer je potrebno še okrepiti 
povezanost občinskih služb in države, od nujnosti 
čim prejšnje opredelitve načina in vsebin črpanja 
evropskih sredstev v novi finančni perspektivi do 
izboljšanja državnih infrastrukturnih povezav do 
večjih središč in znotraj občine, s problematiko 
česar se sooča lokalna skupnost in je ključnega 
pomena za delo gospodarstva. 

Obisk ministra in 
predsednika države

Minister Zdravko Počivalšek in župan Srečko Ocvirk.
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Obiski šol na prvi šolski dan

 
Občina Sevnica je v sklopu urejanja javnih površin 
na parkirišču za HTC zagotovila novo, zelo 
uporabno pridobitev. Postavljeni sta dve klopi, ki 
poleg osnovne funkcije, počitka ob sprehodu po 
mestu, omogočata tudi prostoročno polnjenje 
mobilnih aparatov, prilagojenih za tovrstno 
uporabo. Poleg tega sta klopi osvetljeni z varčnimi 
led lučmi.

Uporabna pridobitev

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami je bilo 
poskrbljeno za prevoz z lokalnim vlakom od Brežic 
do Radeč, kjer se je kolesarjenje pričelo. Okrog 
60-klometrska pot je kolesarje nato vodila po dolini 
Save s postanki v Sevnici, Brestanici, Krškem in 
Brežicah. Okrog 50 udeležencev organizirane 
poti iz vseh posavskih občin je pot prekolesarilo v 
prijetnem vzdušju. Pot je imela poleg simbolične 
tudi uporabno vrednost, predvsem z namenom 
iskanja možnosti, kako na določenih odsekih z 
relativno majhnimi posegi bistveno izboljšati 
varnost kolesarjev v cestnem prometu. 
  
Med drugimi aktivnostmi tedna mobilnosti je 
Občina Sevnica učencem prve triade sevniške 
šole omogočila izvedbo projekta Policija za otroke 
z lutkovno predstavo »Ena ena tri«, z vsebino na 
temo splošne in prometne varnosti, medtem ko je 
bil za vse ostale šole ta projekt izveden že koncem 
lanskega šolskega leta. V sklopu tedna mobilnosti 
je občina spodbudila zaposlene v javnih ustanovah 
k izbiri alternativnih oblik prihoda na delovno 
mesto na dan brez avtomobila, 22. septembra. 
  
Gibanju in športu je bil v sevniški občini s številnimi 
aktivnostmi posvečen celoten teden med 21. 
in 27. septembrom, in sicer v okviru projekta 
Simbioza giba, ki je združil številne dejavnosti v 
skupni organizaciji KŠTM Sevnica, Športne zveze 
Sevnica in Občine Sevnica z več podporniki. 

 
Občina Sevnica je lani pristopila k projektu izdaje 
obsežne reprezentančne monografije o sevniški 
občini. Ta se ponaša s številnimi kulturnimi 
in naravnimi danostmi, ki so nepogrešljiv del 
njene kulture in istovetnosti. Ker je doslej na 
enem mestu zbrano vedenje o njih skromno in 
pomanjkljivo, želi skupnost s knjižnim delom to 
stanje izboljšati, sočasno pa prispevati k utrjevanju 
lokalne identitete. 
  
Knjiga bo obravnavala področja geografije, 
narave, astroarheologije in arheologije, 
zgodovine, umetnostne zgodovine, arhitekture, 
etnologije in današnji utrip časa, zaključila pa s 
prispevkom o občanih, ki so s svojim delom še 
posebej zaznamovali različna obdobja. K projektu, 
ki je zastavljen multidisciplinarno, je občina 
povabila tako strokovnjake, ki živijo ali so rodom 
iz sevniške občine, kot strokovnjake, ki te kraje 
dobro poznajo in so z njimi povezani. Z avtorskimi 
poljudno-strokovnimi prispevki tako sodelujejo 
geografinja dr. Katja Vintar Mally, naravoslovca 
in naravovarstvenika Dušan Klenovšek in Tanja 
Košar Starič, dr. literarnih ved, mag. teologije in 
astro arheolog Karel Gržan, arheologa mag. Pavla 
Peterle Udovič in dr. Timotej Knific, zgodovinarja 
Janez Kos in Marjeta Bregar, etnologinja mag. 
Martina Orehovec ter raziskovalec lokalne 
zgodovine in publicist Oskar Zoran Zelič, ki je tudi 
vodja projekta in urednik. 
  
Njihove raziskave so prinesle številna nova 
odkritja, ki dopolnjujejo, pa tudi spreminjajo 
dosedanja vedenja o tukajšnjih krajih in ljudeh ter 
bodo v monografiji prvič objavljena. Prispevke bo 
dopolnjevalo bogato slikovno gradivo. Povabilu 
so se odzvali fotografi fotosekcije Društva Trg 
Sevnica. V monografiji bodo med drugim objavljeni 
mnogi stari zemljevidi sevniškega območja, stare 
razglednice in fotografije. Knjiga, ki bo izšla 
konec letošnjega novembra v sklopu praznovanja 
občinskega praznika, bo štela okoli 350 strani 
velikega formata. Opremljena bo z bogatim 
slikovnim gradivom, imela povzetke v angleščini 
in bo trdo vezana. Monografija, v kateri bo prvič 
zajeto celotno območje občine na enem mestu, bo 
gotovo dragocen prispevek k poznavanju pestre in 
raznovrstne  dediščine sevniške občine, hkrati pa 
bo nov kamenček v mozaiku slovenske dediščine in 
Sevniške rastoče knjige.

Monografija o občini Sevnica

 
Septembra smo z več dogodki tudi v sevniški 
občini poudarili pomen gibanja in športa ter ju 
povezali z načeli trajnostne, planetu prijazne 
mobilnosti. V sklopu »Evropskega tedna 
mobilnosti« je septembra potekal skupni regijski 
projekt posavskih občin Radeče, Sevnica, Krško 
in Brežice, in sicer kolesarsko popotovanje »S 
kolesom od Radeč do Brežic«. 

Teden mobilnosti

Kolesarji pred postankom v Sevnici.

Ob Savi se je organizaciji Ribiške zveze Slovenije 
ter Ribiških družin Radeče in Sevnica v septembru 
odvijalo 62. svetovno prvenstvo v lovu rib s 
plovcem za nacije 2015. Prvenstva se je udeležilo 
37 reprezentanc z vsega sveta. Tekmovanje je 
potekalo na tekmovalni trasi Orehovo-Sevnica, 
kjer je globina vode 3,5 metra, in na trasi 
Hotemež-Radeče, kjer globina vode znaša od 2,5 
do 8 metrov. Na obeh trasah so v preteklosti že 
uspešno potekala velika mednarodna tekmovanja. 
Uradni pričetek in zaključna slovesnost s 
podelitvijo medalj in pokalov najboljšim sta potekali 
pri ribiškem domu v Radečah. V skupni razvrstitvi 
je zmagala Italija, Slovenija je zasedla 9. mesto, 
med posamezniki pa je zmago slavil Yury Siptsov 
iz Rusije. 

Sevniška in radeška občina sta z izvedbo prvenstva 
vnovič dobili priložnost, da svetu pokažeta 
lepote Slovenije in krajev ob največji slovenski 
reki. Aktivnosti ob njej se namreč povezujejo s 
turistično ponudbo in dokazujejo, da preživljanje 
prostega časa ni zanimivo samo ob morju ali 
jezerih, ampak tudi ob prijetno urejenih rekah. 
Aktivni oddih je z možnostmi ribolova na reki Savi, 
muharjenja na reki Mirni, skupaj z možnostmi 
pohodništva na Lisci, kolesarjenja po urejenih 
kolesarskih stezah ter obiski kmečkih turizmov ob 
vinsko-turističnih cestah, edinstvena ponudba za 
vse ljubitelje narave.

Svetovno prvenstvo 
v lovu rib s plovcem

Ob zaključku tekmovanja v Radečah.

 
Pričelo se je novo šolsko leto in na sedmih 
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
ki delujejo na devetih lokacijah po občini Sevnica, 
je v šolske klopi sedlo 1380 učencev, med njimi 
164 prvošolcev. Šole so ob vstopu v novo obdobje 
pripravile sprejeme. Sprejema učencev se je na 
največji šoli v občini, Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica, udeležil tudi župan Srečko Ocvirk ter 
zbrane pospremil s spodbudnimi besedami in 
željo k uspešnem premagovanju vseh izzivov. S 
sodelavci je nato v nadaljevanju dopoldneva obiskal 
osnovne šole po občini, med njimi tudi tiste, ki 
so med poletnimi počitnicami z energetskimi 
sanacijami dobile nove podobe in izboljšane pogoje 
za delovanje, ter največje gradbišče v Tržišču, kjer 
raste nova osnovna šola. 

 

Pred pričetkom novega šolskega leta je Občina 
Sevnica podpisala pogodbe za izvedbo šolskih 
prevozov. Pogodbe za dve šolski leti so bile 
podpisane s petimi na javnem razpisu izbranimi 
prevozniki. Z razpisom je bilo določenih 14 linij s 
podsklopi. Prevozniki so skupaj s šolami oblikovali 
vozne rede. Letni znesek, ki ga Občina Sevnica 
namenja za prevoze šolskih otrok, je okrog 620 
tisoč evrov.

Gradnja šole v Tržišču – iz zraka.
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V občini Sevnica smo se priključili vseslovenski 
akciji Simbioza in v sodelovanju z inštitucijami in 
društvi v občini, organizirali aktiven teden, poln 
različnih športnih dejavnosti. 
To je teden, ki je predramil mlajše generacije in 
spomnil starejše, da obstaja tisto nekaj, kar jih 
združuje. Da vedno in povsod lahko govorijo isti 
jezik. Jezik zdravja, pravega načina življenja, sreče, 
trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne poznajo in 
priznavajo let. 

In naj, po fotografiji sodeč, še kdo reče, da Slovenci 
nismo športen narod. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Simbioza v občini Sevnica, 
od 21.9. do 27.9.2015

 
V soboto, 12. septembra, smo se klekljarice 
sevniške skupine Bucike, ki delujemo pod okriljem 
Družinskega inštituta Zaupanje Sevnica, zbrale 
na avtobusni postaji in se odpeljale na strokovno 
ekskurzijo v Italijo. 

Na Fernetičih se nam je pridružila že izkušena 
klekljarica Milena Jančar s prijateljico, ki 
nadgrajuje svoje klekljarsko znanje v Gorici. Na 
začetku nam je predstavila Gradež. Obiskale smo 
čipkarsko trgovino Gianfrance. Tam je tako rekoč 
raj za klekljarice, me pa smo si kupile material 
in pripomočke za nadaljnje delo. Seveda nam 
je pri nakupih pridno pomagala gospa Milena 
s prevajanjem in svetovanjem. Pot nas je nato 
popeljala do Ogleja, ogledale smo si  mesto 
in oglejsko baziliko. V njej tla pokriva čudovit 
polikromni mozaik iz  4. stoletja. Vse je popestril 
še cerkveni zbor s petjem sakralnih pesmi. Ob 
koncu našega celodnevnega druženja smo se 
udeležile  odprtja zelo znane Fuselliamove razstave 
klekljane čipke in si ogledale vrhunsko izdelano 
klekljano čipko, pa tudi nakupile nekaj novih skic 
oz. papircev.
Domov smo se vrnile dobre volje, polne novih idej, 
pripomočkov  in materialov. S pridnim delom bomo 
lahko narejeno  prikazale na naši novembrski 
razstavi na gradu Sevnica.  
Iskrena hvala našemu glavnemu donatorju 
Hidroelektrarnam na spodnji Savi in družinskemu 
inštitutu Zaupanje za podporo in pomoč. 
                                                                                               

Tanja Košar, skupina Bucike iz Sevnice

Izlet Bucik v Italijo

Članice vokalnih skupin Vilinke in Triola smo v 
začetku septembra pripravile drugi skupni koncert 
pod naslovom »Melodije poletja in ljubezni«. Na 
odru so se nam kot glasbeni gostje pridružili še 
fantje iz Okteta Jurij Dalmatin ter glasbenika 
Dejan Bojanec in Aljaž Fink, z vezno besedo pa je 
dogodek v celoto povezala radijska moderatorka 
Ksenija Rebeka Matković. Koncert smo izvedle v 
sklopu programa sevniškega grajskega poletja. 

Četudi nam vreme ni omogočilo ponovitve 
lanskega koncerta v ambientu grajskega atrija, 
smo ob pomoči pristne in izjemno spodbudne 
energije publike, česar smo bile še posebej vesele, 
uspele skupaj z gosti izvesti prijeten dogodek v 
sevniški kulturni dvorani. Za pomoč in podporo 
se zahvaljujemo vsem, ki so nam pri našem 
ustvarjanju kakorkoli pomagali.

Tanja Žibert

Koncert vokalnih skupin 
Vilinke in Triola z gosti 

Foto: osebni arhiv

V petek, 18. septembra, smo imeli na Osnovni šoli 
Ane Gale Sevnica uradno odprtje igral, ki so nas 
pričakala in smo jih seveda tudi preizkusili že prvi 
šolski dan. Našo šolsko zelenico krasijo tri nova 
igrala: velika gugalna košara, ravnotežna pot in 
plezalna stena. 

Pred odprtjem smo imeli še krajšo prireditev za 
starše in goste, na kateri so se predstavili učenci 
po oddelkih skupaj s svojimi učiteljicami. 

Naša velika zahvala velja vsem donatorjem, ki so 
nam omogočili, da smo dobili nova igrala. Hvala 
tudi županu Srečku Ocvirku in Radu Kostrevcu, 
predsedniku Rotary kluba Sevnica, ki sta nas 
počastila z obiskom ob odprtju. 
  

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

Nova igrala na 
OŠ Ane Gale Sevnica

V prelepem francoskem mestu Alba se je konec 
avgusta odvijalo 17. evropsko prvenstvo mažoret, 
na katerem se je v plesnih veščinah pomerilo več 
kot 1700 mažoret iz 11 držav. Vse slovenske 
ekipe so se uvrstile zelo dobro, med dobitnicami 
evropskih titul pa je bila letos prvič tudi Sevnica, 
saj so v kategoriji »junior pom pom« dosegle 
čudovito tretje mesto ter s svojim energičnim in 
dovršenim nastopom dokazale, da upravičeno 
nosijo naziv »modre kraljice«.

Prvič letos je na evropsko prvenstvo potovala 
tudi skupina »kadet-palica«, ki je dosegla odlično 
četrto mesto, in to kljub temu, da so bile sevniške 
kadetinje med najmlajšimi v svoji kategoriji. 
Dekleta so prejela tudi ogromno pohval drugih 
trenerjev. Navdušila je tudi Eva Senica, in sicer 
v kategoriji »solo senior«, ter s svojo suvereno 
odplesano koreografijo zasedla odlično šesto 
mesto. Vsa dekleta so tako skupaj z zvestimi 
navijači poskrbela, da se je ime Sevnice zopet 
poneslo daleč po svetu. 
Srečni in zadovoljni so se odpravili na dolgo pot 
domov, kjer so jih s prijetnim sprejemom pričakali 
starši, prijatelji, sponzorji, podporniki. Ekipa se 
zahvaljuje vsem, ki dekletom pomagate živeti 
njihove sanje, ter sporoča, da novi vpisi k modro-
belim dekletom že potekajo.
 

Vir: Mažorete Društva TRG Sevnica

Sevniške mažorete 
osvojile prvo medaljo 
na evropskem prvenstvu

Sevniške mažorete slavijo odlične rezultate. 
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Potrebujete kakšno omaro, posteljo, kuhinjo, 
fotelj, kavč ali komodo? V Stari šoli spet poteka 
razprodaja pohištva po zelo ugodnih cenah. Našli 
pa boste tudi nekaj butičnih kosov priznanih 
proizvajalcev. Naše skladišče je spet v Sevnici, pri 
železniški postaji. 

Prav tako še enkrat obveščamo, da deluje v 
sklopu Stare šole ekipa selitev, ki vam pomaga pri 
praznjenju stanovanja ali hiše. Prepustite skrbi 
nam, odpeljemo vam lahko pohištvo, tehniko, tudi 
knjige, posodo, kozarce in drugo. Več informacij o 
razprodaji in selitvah dobite v trgovini Stara šola 
v Sevnici ali na telefonski številki 051 309 063. 
Stara šola – smešne cene, resen namen. 
www.starasola.si
 

Vir: Knof Sevnica

Razprodaja pohištva 
v Stari šoli

 
Bil je november leta 2010, ko smo vsi ponosni 
in zagnani posadili tri sadike nam ljube sorte 
jablane z imenom Sevniška voščenka.  Idej, kako 
promovirati in približati to sorto ljudem, je bilo 
veliko, le redki zanesenjaki pa so po tihem ves čas 
delali in razmišljali o tem. 

Knof  PC Zelena Sevnica izvaja med drugim tudi 
sadjarske delavnice, na katerih udeležence 
naučimo različnih veščin. Spomladi letos smo 
se odločili, da bomo vse zainteresirane naučili 
cepljenja jablan.  

Glasniki sevniške voščenke

Pripravili smo si podlage, jih posadili v lonce in 
jih oskrbovali vse do konca avgusta, ko je čas 
za cepljenje najprimernejši. Vsak udeleženec si 
je cepil  sevniško voščenko in druge stare sorte 
jablan po svoji želji. 

Tine, Jerca, Boris in jaz smo ob tej priložnosti 
cepili nekaj  sadik, ki jih bomo, ko bodo zrasle, 
posadili  na javna mesta ali podarili. 
Novi rod glasnikov sevniške voščenke je tu, saj je 
vsak od udeležencev obljubil, da bo za svojo sadiko 
zgledno in z ljubeznijo skrbel.

Milena Mastnak

Konec avgusta je v organizaciji PDG Bučka 
potekalo prvo operativno-taktično tekmovanje 
za naziv »Naj operativna enota«. Tekmovanje je 
potekalo v dveh kategorijah: »GV1, GVV1 ali GVM-
1 - voznik + 6 članov« ter »GVC ali AC - voznik + 2 
člana«. V drugi kategoriji so se pomerili tudi člani 
PGD Boštanj, in sicer v sestavi Matjaž Vrisk, vodja, 
ter dveh operativnih članov, Boštjana Resnika in 
Uroša Karliča. 

Opravili so šest delovnih točk: vpad v 1. 
nadstropje, reševanje utopljenca s čolnom, 
gozdni požar, delovna nesreča, požar kozolca in 
osnovne gasilske veščine. Boštanjski gasilci so 
v tej kategoriji pokazali največ usposobljenosti in 
spretnosti ter osvojili prvo mesto.

Vir: PGD Boštanj

Ekipa PGD Boštanj
»Naj operativna enota«

Naj operativna enota (Foto: PGD Bučka)

 
Skleda.org, skupina za skupnostno naročanje 
pridelkov in izdelkov iz Posavja, se počasi širi v 
ponudbi in številu nakupov. Za nakup domače 
hrane na Skleda.org se odločajo predvsem 
mladi starši, ki si že pripravljajo ozimnico, pa tudi 
starejši, ki imajo malo vrta, na katerem ne zraste 
prav vse. K širitvi glasu o Skledi je pripomogla 
tudi predstavitev na Kulinaričnem večeru na 
sevniškem gradu v sklopu festivala modre 
frankinje. Na njem je Gostilna Repovž pripravila 
izvrstne kulinarične jedi iz korenja, kumar in rdeče 
pese s kmetij, ki so vključene v skupino Skleda.org. 

Kot pravijo Repovževi, imajo sicer veliko pridelkov 
tudi na svoji kmetiji, pride pa čas, ko jih potrebujejo 
še več. Takrat jim bo mreža pridelovalcev iz Sklede 
prišla zelo prav, saj bodo oddali naročilo na enem 
mestu. 

V skupino je vključenih 9 pridelovalcev lokalne 
hrane in tudi drugih izdelkov iz Posavja, vabimo pa 
k vključitvi predvsem tiste kmetovalce, ki imate 
na voljo pridelke, ki jih še ni v ponudbi. Vse o tem, 
kaj Skleda.org ponuja ta teden in kako si lahko tudi 
vi preprosto naročite domačo hrano iz Posavja, 
preberite na spletni strani 
www.skleda.org. 

Vir: Zavod KNOF, so. p.

Napolnite svojo špajzo

Korenčkov pire s kmetije Mrgole iz Studenca na 
kulinaričnem večeru na sevniškem gradu
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V soboto, 5. septembra, je bil v Mokronogu 15. 
svetovni festival praženega krompirja, na katerem 
smo pražili krompir tudi člani treh društev iz 
Tržišča: Turistično društvo Tržišče, Aktiv kmečkih 
žena iz Tržišča in Klub ljubiteljev starih vozil 
Mirenske doline Hrast Tržišče. 

Vsako društvo je pripravilo svoj najboljši recept: 
pražen krompir z jurčki, pražen krompir s kranjsko 
klobaso in cvičkom ter pražen krompir s koruzo. 
Najprej je zadišalo po praženi čebuli, potem 
pa so mojstri kuharji z veliki kuhalnicami začeli 
pražiti. Treba je bilo pripraviti od 40 do 50 kg 
krompirja. Ekipam in obiskovalcem so se ob vseh 
prijetnih vonjavah  začele cediti sline. Ob slastnem 
krompirju je odlično teknil cviček z Malkovca, ki so 
ga za vsa tri društva prispevali tudi člani  Društva 
vinogradnikov Malkovec. 

Društva iz Tržišča na 
15. svetovnem festivalu 
praženega krompirja v 
Mokronogu 

Del ekipe TD Tržišče

Na  popotovanju po Indoneziji smo konec avgusta 
2015 trije Posavci, člani PD Lisca, slovensko 
zastavo razvili na drugem najvišjem vulkanu v 
Indoneziji, na otoku Lombok. 

Na 3.726 m visoko obrobje vulkana Rinjani,  ki 
je v sredini še vedno živ, se nas je povzpelo pet 
Slovencev (Janez, Olga, Nuša Levstik z Mrtovca 
pri Boštanju ter Jure Jelerčič iz Gorice in Katja 
Košir iz Ljubljane). V zelo napornem trekingu smo 
drugi dan vzpona ob sončnem vzhodu štirje od 
petih  dosegli vrh. Iz tabora smo startali ob pol 
treh ponoči. Ob šestih zjutraj po lokalnem času 
pa s skoraj zadnjimi močmi ob hudem vetru in 
temperaturi malo pod ničlo le dosegli cilj.

Člani PD Lisca 
v gorah Indonezije osvojili 
3.726 m visok Mt. Rinjani

Organizator festivala Društvo za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi je vsem nastopajočim 

ekipam izročil priznanja in zahvalo za udeležbo.

Del ekipe Aktiva kmečkih žena

Kljub deževni soboti je prireditev potekala v veselem 
vzdušju in z veliko dobre volje. Obiskovalcev, ki so 
želeli poskusiti čim več različnih vrst praženega 
krompirja, se je kar trlo. Organizatorji so kljub 
dežju prireditev odlično izpeljali in nas že povabili v 
Radlje ob Dravi, kjer bodo prihodnje leto gostili to,  
že tradicionalno prireditev. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo Nevenki 
Flajs, predsednici Aktiva kmečkih žena, ki je bila 
vezni člen z organizatorji in vsemi sodelujočimi 
društvi iz Tržišča, prav tako nam je ves čas 
stala ob strani in nas usmerjala pri organizaciji. 
Hvala tudi Društvu vinogradnikov Malkovec, ki je 
prispevalo cviček, Mileni Mastnak, ki je za vsa tri 
društva pripravila zanimive in izvirne aranžmaje, 
ter vsem, ki so kakorkoli pomagali, da smo se na 
festivalu odlično predstavili. 

Vir: TD Tržišče
Foto: Stane Markovič

Del ekipe Hrast Tržišče

Seveda na vrhu nismo bili sami. Svoje moči 
preizkušajo številni mlajši planinci z vsega sveta. 
Nekaterim uspe, drugim ne. Najnaporneje je 
zaradi hitrih zamenjav temperature s 30 na 0 
stopinj Celzija in vetra, delno zaradi pomanjkanja 
kisika, predvsem pa zaradi mehke podlage od 15 
do 20 cm plasti vulkanskega pepela, pomešanega 
s kamenjem, ki se melje pod nogami. Laže se je 
vzpenjati po novozapadlem snegu kot po tej zmesi. 

S čudovitim pogledom z vrha je bilo vse poplačano. 

Po dvournem sestopu do tabora na 2600 m nas 
je ta dan čakal še triinpolurni spust do jezera v 
kraterju na višino 2000 m in triurni vzpon na 
drugi rob na 2600 m. Naslednji dan pa celodnevni 
spust skozi pragozd proti dolini. Vzpenjali smo se 
v skupini dveh Francozov, dveh Avstrijk in enega 
Nizozemca, katerega partnerka se je že s pol poti 
vrnila v dolino. Ker tam ni planinskih koč kot pri nas, 
je pet domačih nosačev skrbelo za hrano vodo in 
šotore do tabora na 2600 m. Bilo je nepozabno 
doživetje, več pa v morebitnem predavanju. 

Janez Levstik



9oktober 2015

Turizem

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

· Krepko kosilo  (otroška igrala v bližini)
·p rilagojen ogled vaši družini, 

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

Cena:  14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnina in 
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti 
1EUR/ osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka. 

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

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

najave  in  informacije  na: 

  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.

V prvi polovici septembra je potekalo 62. svetovno 
prvenstvo v lovu rib s plovcem v organizaciji RD 
Sevnica in Radeč.

Sevniški del trase je bil na Orehovem, kjer 
smo imeli od srede do nedelje tudi stojnico s 
predstavitvenim gradivom in unikatnimi lokalnimi 
izdelki avtorice Jerce Šantej z Zavoda MUK Qra 
iz Sevnice. Organizirali smo tudi manjšo pokušino 
modre frankinje in tradicionalne sevniške salame, 
ki je naletela na dober odziv tekmovalcev. V 
tem času smo imeli organiziran izlet za skupino 
iz Ljubljane in z zanimanjem so si ogledali tudi 
tekmovalno traso. Izletniki so bili navdušeni nad 
videnim in strokovnostjo ter doslednjostjo ribičev 
tekmovalcev. 
  

 Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Izletniška skupina iz Ljubljane 
navdušena nad  prizoriščem 
svetovnega prvenstva ribičev 
na Orehovem

 

Po poti Milana Majcna in spoznavanje 
zgodovinskih in naravnih zanimivosti 

Šentjanža in okolice 
Ob poti je mogoče spoznati kmetijsko 
intenzivno obdelano in poljedelstvo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, pa tudi razgledne točke in mejo 
med Italijo in Nemčijo v 2. svetovni vojni.

Pot je na terenu delno označena in zanjo 
potrebujete od tri do štiri ure časa, dolga je 
približno 18 km, ni zahtevna, priporočljiva pa je 
primerna obutev. TD Šentjanž organizira vsako 
leto tudi  pohod okoli najbližje sobote, 28. oktobra, 
s startom ob 9. uri. 

Začetek poti bo pri spomeniku Stojana Batiča 
Milanu Majcnu in Jančiju Mevžlju v središču 
Šentjanža. Pot vodi od spomenika skozi Češnjice, 
mimo Osnovne šole Milana Majcna in pokopališča v 
Šentjanžu, kjer sta junaka pokopana. Po kolovozni 
poti bomo pohod nadaljevali proti Birni vasi. Iz nje 
nas bo pot peljala skozi Gomilo, Koludrje, prek 
čudovitega polja do potoka Hinja. Tam si bomo 
ogledali razmejitveni kamen, kjer je med 2. sv.vojno 
potekala nemško-italijanska razmejitvena črta. 
Vse informacije boste našli na opisni tabli. Pot se 
bo nadaljevala do vasi Hinje in tam bomo v središču 
pri kapelici zavili levo in nadaljevali do Primštala. 
Sledili bomo potoku mimo Vidmarja in Streharja. 
Pot se nato nadaljuje navzgor v Murnice. Tam si 
bomo ogledali spominsko obeležje, ki označuje 
kraj, kjer sta oba junaka 28. oktobra 1941 izgubila 
življenji. Proti Šentjanžu se bomo vračali mimo 
zidanic in domačij. Sledi hoja po gozdni poti do vasi 
Potok in naprej na izhodiščno točko. 

 Vir: TD Šentjanž 
Zapisal: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

  

Dne 29. avgusta smo se  člani Turistične zveze 
občine Sevnica pridružili skupnemu srečanju ob 
40. obletnici Evropske pešpoti. Ob 8. uri zjutraj 
smo se zbrali pred interpretacijskim centrom 
Rob PRNAS, ki ga vodi Metka Starič. Po krajši 
predstavitvi smo se podali na ogled geološke poti 
Kobilji curek. Zelo lepa in zanimiva predstavitev je 
zelo hito minila in že smo se vrnili in odšli na še 
malo daljši pohod prek Krvave pečine do Mohorja.  

Domači vodnik nam je podrobno prikazal in 
predstavil  zanimivosti, ki jih sicer ne bi opazili. Na 
Mohorju je bila osrednja slovesnost, zbralo pa se 
je tudi veliko pohodnikov. Dan je bil lep in gotovo se 
bomo v te kraje še vrnili. 
  

Cveta Jazbec, TZOS

40. obletnica 
Evropske pešpoti, 
pohod po Ciglarjevi poti
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V četrtek, 27, avgusta, je bila v organizaciji Zavoda 
MUK QRA iz Sevnice prva predstavitev poklicev v 
kulturi. V njej je vrsta poklicev in delovnih mest, 
za katera ni urejeno izobraževanje, prav tako so 
zelo slabo prepoznavni. Težave nastanejo pri 
ovrednotenju njihovega dela, razvrščanju v plačne 
razrede in podobno. Nekateri poklici so zato tudi 
zunaj sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij, saj 
tovrstna dela opravlja tako malo ljudi, da zanje ni 
smiselno urediti niti nacionalne kvalifikacije. V takih 
primerih so mladi prepuščeni lastni iznajdljivosti in 
internemu izobraževanju, zato smo ponudili vse 
mogoče informacije v tem kontekstu in povabili 
strokovnjake z različnih področjih, segmentov 
kulture, da so predstavili svoj poklic in dejavnost. 
Gosti na prvi predstavitvi so bili: 

1. Igor Pediček, režiser in producent  ter direktor 
produkcijske hiše Casablanca. Ima več kot 30 let 
izkušenj tudi na mednarodnem področju kot režiser 
in producent, dobil je oskarja za koprodukcijo 
tujejezičnega filma Nikogaršnja zemlja. Predstavil 
je poklic režiserja in producenta. 
2. Zlatjan Čučkov je filmski in televizijski montažer 
ter profesor na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje. 
Zmontiral je več kot 30 slovenskih in mednarodnih 
filmov, med njimi tudi Outsiderja leta 1997,  leta 
2001 Sladke sanje, leta 2000 Porno Film in leta 
2008 dokumentarec Ivana Kobilca. predstavil je 
poklic montažerja. 
3. Vladimir Leben je akademski slikar in zunanji 
sodelavec Casablance. Spada med ustvarjalce 
AKC Metelkova mesto. Je soustanovitelj Muzeja 
premoderne umetnosti. Poleg slikarstva se 
ukvarja tudi z animacijo in ilustracijo. Je dobitnik 
prve nagrade za animacijo na 10. Festivalu 
slovenskega filma v Portorožu leta 2007 in 
prejemnik priznanja Hinka Smrekarja na 10. 
Slovenskem bienalu ilustracije leta 2012. 
Predstavil je poklic slikarja in ilustratorja. 
4. Tomaž Pavkovič  je snemalec, montažer, VJ, 
novinar.  Snemalec je na TV Vaš kanal iz Novega 
mesta  in občasno za RTV Slovenija, sodelavec 
glasbene oddaje Aritmija na 2. programu RTV 
Slovenija, sodelavec ekipe Luksuz produkcije iz 
Krškega in pri njih zaposlen 3 leta kot agent za 
države Iberskega polotoka ter Srednje in Južne 
Amerike. Predstavil je poklic snemalca. 

Potekala je zanimiva razprava, na kateri so gosti 
odgovarjali na vprašanja in hkrati delili z nami 
informacije, ki jih je sicer zelo težko dobiti.  V 
našem zavodu si takšnih projektov želimo še več 
in v pričakovanju naslednjega vas že zdaj vabimo 
k sodelovanju.    

Jerca Šantej

Poklici v kulturi 
na gradu Sevnica

Šest likovnih ustvarjalk iz naše občine izbranih za 
Regijsko tematsko likovno razstavo Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja 2015. 
Kvadrat in krog, kocka in krogla je bil naslov 
tematske razstave, ki ga je za sezono 
2015/2016 razpisal Javni sklad RS ta kulturne 
dejavnosti. Vsebina natečaja je bila omejena 
z uporabo kvadratnih in/ali okroglih oblik kot 
prevladujočih elementov likovne kompozicije. Izbor 
del za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje je opravil 
akademski slikar Dušan Fišer.
 

V galeriji Posavskega muzeja Brežice si je mogoče 
ogledati 38 del, ki so tudi v izboru za državno 
razstavo. V ožji izbor je prišlo tudi sedem del, 
ki so jih ustvarile likovnice iz občine Sevnica: 
Gordana Dobriha in Mojca Musar iz Šentjanža,  
Pavla Černigoj iz Sevnice, Nevenka Flajs in Ines 
Zgonc iz Krmelja ter Milena Roštohar iz Blance. 
Razstava bo na ogled vse do 15. oktobra. Odprtje 
je pripravila Območna izpostava JSKD Brežice. 
  

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Odprtje regijske tematske  
likovne razstave kvadrat in 
krog, kocka in krogla

Mojca Musar, Pavla Černigoj, Milena Roštohar

5. festival modre frankinje

www.modra-frankinja.com
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V Stari galeriji Gradu Sevnica je bila septembra 
odprta prva samostojna razstava sevniškega 
ljubiteljskega slikarja Ulriha Rupreta z naslovom 
»Vaše sanje v mojih slikah«. O avtorju in njegovih 
delih je spregovorila prof. Marija Starič Jenko, 
kulturni dogodek pa je z nastopi obogatila Glasbena 
šola Sevnica. Razstava je na ogled še do vključno 
11. oktobra 2015 v odpiralnem času gradu.

Vir: KŠTM Sevnica

Odprtje razstave 
Ulriha Rupreta 

Ulrih Rupret in prof. Marija Stanič Jenko

UMETNOST, TO NESKONČNO ISKANJE.
                                                                 Neznani avtor

Tej poudarjeni ustvarjajoči zavesti, lahko bi 
rekli vesoljni zavesti, se je predal in posvetil naš 
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.

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 
negotovosti obstajanja, zapuščenosti in samote.
Ob skulpturah Rudija Novaka nam je olepšal čas 
tudi instrumentalist in vokalist Blaž Pavlin, s svojim 
glasbenim recitalom v Grajski kapeli.

Rudi Stopar
Foto: Rok Petančič

Rudi Novak 
v grajskem oknu Radogost

Spoštovani ljubitelji kulture,

leto je naokoli in radi bi vas seznanili, da ponovno 
odpiramo vrata Kulturne dvorane Sevnica, odraslemu 
in otroškemu abonmaju v Sevnici. Za vas smo izbrali 
predstave v katerih boste uživali in se ob njih bogatili. 
Prijazno povabljeni vsi, ki si želite preživeti nekaj 
prijetnih večerov v družbi odličnih igralskih zasedb.
Kaj vam abonma omogoča?
•Ogled izbranih predstav sezone, 
    ne da bi morali sproti skrbeti za vstopnice.
•Ugodne cene.
•Plačilo abonmaja na dva obroka, prvi ob prijavi ter 
    drugi obrok v januarju 2015.
•Redno obveščanje o predstavah.
•Priložnost za druženje, 
    povezano s kulturnim dogodkom.
Kje se lahko vpišete?
•V pisarni KŠTM Sevnica od ponedeljka do četrtka 
    od 9. do 11. ure, preko telefona 07/81-61-074 ali 
    051/680-285 in e-pošte: iztok.felicijan@kstm.si.
•Lanski abonenti si lahko zagotovijo dosedanje sedeže 
    od 12.10.2015 do 15.10.2015.
•Novi abonentise lahko vpišejo 
    od 19.10.2015 do 22.10.2015.
Prosimo, da ob vpisu abonmaja posredujete točne 
podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, 
e-naslov).
Obveščanje o sporedu predstav in spremembah
•Razpored posameznih predstav in morebitne 
    spremembe boste sproti prejemali po pošti in e-pošti.
•KŠTM Sevnica si pridružuje pravico do spremembe 
terminov predstav in abonmajskih programov. 
Veselimo se srečanja z vami!

Mojca Pernovšek
direktorica KŠTM Sevnica

ODRASLE VSTOPNICE ZA IZVEN: 
17,00 EUR

OD
RASLI ABONMA (4 predstave)

vrsta 1-5 in balkon 1-5 
REDNI: 52,00 EUR
UPOK.,DIJ., ŠTUD.: 50,00 EUR

vrsta 6-12 in balkon 6 
REDNI: 50,00 EUR
UPOK.,DIJ., ŠTUD.: 48,00 EUR

OTROŠKE VSTOPNICE ZA IZVEN: 
6,00 EUR

OT
ROŠKI ABONMA (4 predstave)

vrsta 1-5 in balkon 1-5 
REDNI: 20,00 EUR

vrsta 6-12 in balkon 6 
REDNI: 18,00 EUR

OTROŠKI
ABONMA

2015 / 2016
Slovenska literatura od A do Ž                               

12. november 2015 - 19.30
Špas teater // Igrajo: Lado Bizovičar

Jaša Jamnik /Jernej Čampelj
Režiser: Primož Ekart // Avtor: Jure Karas

Picko Packo
3. november 2015 - 17.00
Gledališče Makarenko // Igrata: Irena 
Leskovšek / Matjaž Koman // 35 min

Kulturna dvorana Sevnica

Mame                              
december 2015 - 19.30

Kreker in SiTi Teater BTC // Avtorski projekt 
Igrajo: Vesna Pernarčič / Vesna Slapar 

Barbara Medvešček / Tijana Zinajić / Ana Urbanc 
(v alternacijah Nina Valič in Saša Mihelčič)

Režija: Tijana Zinajić

Zimska pravljica
1. december 2015 - 17.00
Lutkovno gledališče FRU-FRU // 
Igrata: Marjan Kunaver / Ana Špik // 35 min

ODRASLI
ABONMA

2015 / 2016

Dokler naju seks ne loči                               
21. januar 2016 - 19.30
Slovensko ljudsko gledališče Celje

Igrata: Lučka Počkaj / Brane Završan
Režiserka: Ajda Valcl // Avtorica: Michele Riml 

Prevajalka: Tina Mahkota

Ribič Pepe                          
12. januar 2016 - 17.00
Igra: Igor Ribič // 60 min

Moški so z Marsa, 
ženske so z Venere                          

18. februar 2016 - 19.30
Bastard 9 in Špas teater

Igra: Denis Avdić // Avtor: Paul Dewandre 
Priredba teksta: Gašper Tič / Denis Avdić

Pika in Cene v pravljici                          
16. februar 2016 - 17.00
KU-KUC gledališče
Igrajo: Urška Raščan / Luka Slavic // 40 min

CENIK abonmajskih vstopnic

Info: www.kstm.si / 051 680 285
www.grad-sevnica.com
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
Četrtek,1. 10. 
ob 11.00

Podjetne urice 
na KNOFu KNOF KNOF -  Zavod za kreativni razvoj – socialno 

podjetje Sevnica
Četrtek, 1. 10. 
ob 17.30 Predavanje: Zdravilo za bolezni sodobne družbe MC Sevnica Društvo za dušo in KŠTM Sevnica

od petka, 2. 10. 
do  ponedeljka, 2. 11. Ogled razstave Sebastjana Popelarja Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 2. 10. 
ob 19.00 Jesen na vasi Otvoritev fotografske razstave Kulturna dvorana Tržišče TD TRŽIŠČE

sobota, 3. 10. 
ob 9. 00 "Jesenske dekoracije" Ustvarjalne delavnice

Prostori društva Hrast 
Tržišče – pri železniški 
postaji v Tržišču

TD TRŽIŠČE

sobota, 3. 10. 
ob 18. 00 Spomini ne umrejo Kulturna dvorana Krmelj KS Krmelj in DKŠD Svoboda

nedelja, 4. 10. 
ob 15. 00 Jesen na vasi – predstavitev in obujanje starih kmečkih običajev

Športni park Tržišče, v 
primeru slabega vremena 
KD Tržišče

TD Tržišče

ponedeljek, 5. 10. 
ob 15:30 Prvi del tečaja prve pomoči Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica, 07 81 65 070

ponedeljek, 5. 10. 
ob 18:30 Vadba Joga v vsakdanjem življenju - začetek nove sezone Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, Info: . 040 615 000 
torek, 6. 10. 
ob 9. 00 Otvoritev novega študijskega leta Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 6. 10. 
ob 15:30 Drugi del tečaja prve pomoči Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica, 07 81 65 070

torek, 6. 10. 
ob 17. 00

Plesno-gibalni program 
"Sonce, dež in mavrica" Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 7. 10. 
ob 19. 00

Radogost večer – 
gostja: Zlata Šokec Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Četrtek, 8. 10.  
ob 17.30

Predavanje "Drevo življenja: 
Kako najti pravo ravnovesje?" Mladinski center Sevnica Društvo za dušo in KŠTM Sevnica

Četrtek, 8. 10. 
ob18. 00

Na poti po bivši Jugi - potopisno predavanje 
(Zoran Furman) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 9. 10. 
ob 18. 00

Predavanje Sabine Topolovec 
Kako od začimb dobiti 1000- krat več moči? Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica in OZARA Sevnica

petek, 9. 10. 
ob 19.00 (do 9. 11.) Odprtje XI. likovne in fotografske razstave Krmelj 2015 Kulturni dom Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj

sobota, 10. 10. 
ob 19.00

Slovensko - dalmatinski večer ~ citrarka Tanja Zajc Zupan
Gostje: Klapa Gallus, Teja Saksida, voditeljica – Ana Zupan Kulturna dvorana Sevnica Tanja Zajc Zupan, Info: 041 250 480

ponedeljek, 12. 10. 
ob 11:30 Tečaj slovenskega jezika za tujce Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, Mojca, 051 680 290

ponedeljek, 12. 10. 
ob 15. 00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ RK Sevnica, 07 81 65 070 

ponedeljek, 12. 10. 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, 040 615 000
ponedeljek, 12. 10. 
ob 18:30 1. srečanje Bralnega krožka (6. sezona) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 12. 10. 
ob 19.00 Koncert ansambla Camerata Cantilly Lutrovska klet Glasbena šola Sevnica

torek, 13. 10. 
ob 9. 00 Predavanje: Pohodništvo v Sloveniji Kulturna dvorana Sevnica U-3 Sevnica

torek, 13. 10. 
ob 18. 00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, 040 615 000
sreda, 14. 10. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek,15 .10. 
ob 11.00 Podjetne urice na KNOFu Prostori KNOF Sevnica KNOF -  Zavod za kreativni razvoj – socialno 

podjetje Sevnica
četrtek,15 .10. 
ob 17.30

Predavanje Težave - 
priložnosti v delovnih oblekah Mladinski center Sevnica Društvo za dušo in KŠTM Sevnica

četrtek, 15 .10. 
ob 19.00

Samostojna razstava ročnih del 
»Niti skozi življenje mojih staršev« Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 16. 10. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica AŠ Prah Sevnica 

petek, 16. 10. 
ob 18.00 Predavanje o kavi Grad Sevnica Študentski klub Sevnica

sobota, 17. 10. 
ob 10.00 1. tek za Sevniški pokal Birna vas pri Šentjanžu, 

Domačija Repše AK Sevnica

ponedeljek, 19. 10. 
ob 11:30 Tečaj slovenskega jezika za tujce Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 19. 10. 
ob 16:30

Literarna ustvarjalnica  
"V meni prebiva ..." Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 19. 10. 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, 040 615 000
torek, 20. 10. 
ob 18.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, 040 615 000
sreda, 21. 10. 
ob 17.00

Predavanje psihiatra Roka Tavčarja 
o shizofreniji Mladinski center Sevnica OZARA Sevnica in KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 10. 
ob 17.15 Predaja namenu energetsko saniranih objektov Šola pri vrtcu Občina Sevnica in OŠ Krmelj

četrtek, 22. 10. 
ob 17.30 

Predavanje 
Živeti dobro ni protizakonito Mladinski center Sevnica Društvo za dušo in KŠTM Sevnica

petek, 23. 10. 
ob 16.00 Osrednja slovesnost ob prazniku KS Šentjanž

na trgu v Šentjanžu. 
(V primeru slabega 
vremena v dvorani)

KS Šentjanž,  OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
Info: Boštjan Krmelj, 041-709-287

petek, 23. 10. 
ob 19.00

Koncert 
prvega slovenskega pevskega društva Lira iz Kamnika Grad Sevnica KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 24. 10. 
ob 10.00 13. pohod po obeležjih spominov zbiranje: parkirišče ob 

rondoju, Krmelj
KS Krmelj in DKŠD Svoboda - turistična in 
pohodniška sekcija

sobota, 24. 10. 
ob 17.00

Motivacijsko predavanje 
Jaka Mrak: Živiš svoje sanje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in ŠKS

ponedeljek, 26. 10. 
ob 11:30 Tečaj  slovenskega jezika Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 26. 10. 
ob 18:30 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - nadaljevalna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, 040 615 000
torek, 27. 10. 
ob 9. 00 Gospodarjenje z vodo Kulturna dvorana U-3

torek, 27. 10. 
ob 17. 00 Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj 

(Knjižnica Sevnica), Knjižnica Sevnica

torek, 27. 10. 
ob 18.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju - začetna skupina Knjižnica Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo 

Mesto, 040 615 000
sreda, 28. 10. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 28. 10. 
ob 18.00

Predavanje in predstavitev knjige 
Potniki na ladji norcev (Anton Komat) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

Počitniška ustvarjalna delavnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

PRODAJA VSTOPNIC: prodajalna DarLin - Mercator center, TA Doživljaj

od 5.10. do 16.10.2015

* Cena sterilizacije je 67,50 EUR 
(soudeležba lastnika je 29,50 EUR, 
sofinanciranje občine 25,00 EUR, 

sofinanciranje V.P. Sevnica 13,00 EUR).
 Akcijske cene veljajo za lastnike muc občine Sevnica.

AKCIJA



14 oktober 2015

Mladina

POČITNIŠKI ODPIRALNI ČAS MC SEVNICA 

od 26.10.2015 do 31.10. 2015

PONEDELJEK-PETEK: 10.00-15.00 ure

SOBOTA: zaprto-praznikwww.mojaobcina.si/sevnica

V Mladinskem centru Sevnica so se konec 
avgusta približno dvajsetim mladim brezposelnim 
predstavile prostovoljske organizacije, ki delujejo 
na območju občine Sevnica: DUO Impoljca, Ozara 
Sevnica, Zavod KNOF za kreativni razvoj, Družinski 
inštitut Zaupanje in Mladinski center Sevnica. 

Predstavniki prostovoljskih organizacij so 
predstavili številne aktivnosti na področjih 
socialnega varstva, mladinskih dejavnosti, 
socialnega podjetništva in ekologije, v katere se 
lahko vključujejo mladi prostovoljci. 
Cilj dogodka je bil ozaveščati mlade brezposelne o 
pomenu vključenosti v različne aktivnosti, preko 
katerih mladi pridobivajo delovne izkušnje, nove 
veščine in znanja, gradijo socialno mrežo in si tako 
tudi povečujejo zaposlitvene možnosti. 
Dogodek so organizirali Družinski inštitut 
Zaupanje, Zavor RS za zaposlovanje, območna 

služba Sevnica in KŠTM Sevnica. Potekal je v 
okviru projekta Preventivni mozaik Posavja, ki 
je sofinanciran s strani Norveškega finančnega 
mehanizma 2009-2014. 

Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Predstavitev prostovoljskih organizacij v sevniški občini

 
Poletja je konec in že smo v oktobru. V Mladinskem 
centru Sevnica se trudimo, da obiskovalcem 
ponudimo prijetno ozračje in poskrbimo, da nam 
je »vroče«. Vsak teden (če ne že skoraj vsak dan) 
prirejamo razne turnirje, včasih tudi nagradne, naj 
bodo to namizni tenis, ročni nogomet, X-box, ali pa 
tekmovanje v različnih družabnih igrah (Spomin, 
Moja Slovenija …). 

Če smo lačni, pa si pripravimo tudi kaj za pod 
zob. Še vedno smo vam na voljo tudi za pomoč pri 
nalogah in tudi učenju.  
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

MC Sevnica vabi

  
Veter v laseh – s športom proti odvisnosti je 
športno-zabavna vseslovenska prireditev, ki jo 
KŠTM Sevnica v sodelovanju z osnovnimi šolami 
v občini že drugo leto organizira na vseh osnovnih 
šolah. Letos bodo potekale aktivnosti od 5. do 10. 
oktobra.  

Sklepna prireditev bo v soboto, 10. oktobra. 
Pester program različnih športnih aktivnosti, 
kreativnih delavnic in razvedrilne aktivnosti boste 
lahko obiskali od 9. ure v Športnem domu Sevnica 
in okoli njega. Aktivnosti bodo namenjene vsem 
starostim, zato si organizatorji želimo, da bi se 
otrokom vsaj ta dan priključili tudi starši. 
Vljudno vabljeni! 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Veter v laseh v občini Sevnica 
od 5. do 10. oktobra
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Komaj čakam prihodnje šolske dni, ki bodo polni 
novih izzivov, vendar vem, da lahko z dobro voljo 
naredimo še tako žalosten in turoben dan vesel in 
zanimiv. 
  

Tjaša Kosem, 8. B, OŠ Sava Kladnika Sevnica

 
V torek, 1. septembra, se je začelo novo šolsko 
leto 2015/2016. Nekateri učenci smo se prvega 
šolskega dne veselili, drugi malo manj. Vsi pa smo 
bili zelo veseli svojih prijateljev, ki jih nismo videli 
poleti. Veselo smo se objemali, klepetali in se 
pogovarjali o preživelih počitniških dogodivščinah.

Prijetno nas je presenetila nogometna tekma 
med starši in učenci. Seveda smo učenci zmagali, 
prav vsak igralec se je odlično izkazal. Kmalu za 
tem smo spoznali prvošolčke, nato pa so tudi 
šestošolci izvedeli, v katerem razredu bodo skupaj 
prihodnja štiri leta. Čez čas smo prišli na vrsto 
tudi mi osmošolci in spoznali novo razredničarko. 
V matični učilnici smo izvedeli novosti, ki jih bomo 
uvedli v novem šolskem letu. Igralci gledališkega 
kluba smo že prvi šolski dan odšli na OŠ Raka in 
zaigrali igrico Ko gozd utihne. Preživeli smo lep 
dan.

Prvi šolski dan na 
Osnovni šoli Sava Kladnika v 
Sevnici

 
»Vejžde žur, da ali ne?« Smo se več kot pol leta 
spraševali člani Študentskega kluba Sevnica. 
»No, pa smo ga le pričakali,« je bil odgovor 
marsikaterega  zavednega občana.

V soboto, 22. avgusta, je zunaj tradicionalnega 
datuma v središču Sevnice potekal Vejžde žur. 
Organizatorji smo spremenili datum, pri preostalih 
detajlih pa smo se kot klop držali osnovnih načel. 
Obudili smo sevniški pogum z lokalno glasbeno
skupino Liquf in v en glas prepevali ob študentski 
himni. Neverjetno kakovostno glasbo smo 
poslušali zaradi mladega Prima banda. Ko so bili 
boki razmigani in glasilke že močno upete, so na 
oder skočili Rok'n'band kot glavna skupina večera. 
Skupaj s pesmijo Nika nas je zamikalo, da smo z 
njim rajali do konca večera.
Vejžde žur je mlad festival in ena redkih stvari, 
ki se je v Sevnici obdržala, zato prosimo za 
razumevanje, če včasih stvari ne tečejo čisto 
tako, kot si jih zamislimo. Organizatorji se trudimo 
in se učimo ter upamo, da bo prihodnje leto samo 
še bolje, večje ... Seveda, prihodnje leto bomo 
»vejždežurirali« že petič, kar je zagotovo razlog za 
veličastnejšo prireditev. 

  Se vidimo spomladi.
Vedno vaši, siunški študenti. 

Vir: Študentski klub Sevnica

Vejžde žur 2015

 
V nedeljo, 13. septembra, smo se štirje učenci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica odpravili v Ljubljano na  12. 
državno tekmovanje v elastomobilih. 

Na tekmovanju  smo bili razdeljeni v dve ekipi. 
Martin Sešlar in jaz, Žiga Pigac, sva tekmovala 
z vozilom Vitez, Nik Kragl in Klemen Sladič pa 
z vozilom Oven. Mentor obeh ekip je bil učitelj  
Janez Virtič. Na tekmovanje smo prišli uro prej, 
ker smo morali elastomobile testirati v vožnji 
na 3-odstotnem klancu.  V prvih  poskusih sva z 
Martinom skoraj obupala, ampak po tehničnem 
pregledu učitelja je najino vozilo uspešno speljalo. 
Na začetku je komisija tehnično pregledala 
elastomobile in jih ocenila po videzu. Vsaka 
skupina mladih tehnikov je imela dva spusta, in 
sicer po rdeči in modri progi. V prvem poskusu 
je najin elastomobil švignil 13 metrov daleč,  v 
drugem poskusu pa se nama ni posrečilo, saj se 
je vozilo postavilo na zadnjo stran in prepeljalo le 
skromne tri metre. Z Martinom sva bila kar malo 
razočarana. Sledila je podelitev nagrad v najdaljši 
prevoženi razdalji in glede na najbolj domiselno 
izdelani elastomobil. 
Člani strokovne komisije so najprej podelili 
nagrado za najlepši elastomobil. Ko sva z 
Martinom zaslišala, da sva prejela prvo nagrado, 
sva bila zelo vesela. Najin vesel krik je odmeval 
po vsem Kongresnem trgu. Tudi občinstvu je bil 
najin elastomobil z imenom Vitez najbolj všeč. 
Tako sva usvojila kar dvakrat prvi mesti v državi. 
Izreden uspeh sta dosegla tudi Klemen in Nik, ki 
sta v tekmovanju najdaljših prevoženih razdalj z 
elastomobilom Oven zasedla drugo mesto. Tako je  
naša šola dobila kar tri nagrade. 
V ponos mi je bilo zastopati našo šolo na tem 
tekmovanju in dokazati, da je prihodnost v 
ustvarjalnosti mladih. 

  Žiga Pigac, 8. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sevniški mladi tehniki uspešni 
na državnem tekmovanju

  
V sredo, 16. septembra, so imeli četrtošolci in 
petošolci 1. tehniški dan z naslovom Jumicar – 
pravila in obnašanje v prometu. V prvem delu 
smo imeli zelo zanimivo in nazorno predavanje 
o pravilih in naših nalogah oz. dolžnostih, ki jih 
moramo upoštevati kot udeleženci v cestnem 
prometu. Na predavanju smo večkrat ponovili, 
da je glavna naloga udeležencev v prometu ostati 
živ. Za izpolnitev te naloge pa moramo poznati in 
upoštevati pravila ter se v prometu lepo in kulturno 
vesti. Da bomo vedeli, kaj pomeni lepo in kulturno 
vedenje, smo se naučili še dve povedi, in sicer:  
Mirna hoja in opazovanje ter Cesto prečkam, ko 
se promet ustavi ali ko nikogar ni. 

Po predavanju so si učenci v učilnicah napisali 
povzetke, nato pa se odpravili na težko pričakovani 
praktični del tehniškega dne, ko so vozili mini 
avtomobile z bencinskimi motorji. Učenci so 
v vožnji zelo uživali, spoznali pa so tudi težave 
voznikov. Nekateri so se prepozno ustavili in se 
tako zaleteli v vozilo pred seboj, drugi so prehitro 
zapeljali v ovinek ter podrli varovalno ograjo … 
Vendar ker vsi vemo, da vaja dela mojstra, bomo 
v prihodnjem šolskem letu vajo ponovili in se spet 
srečali z mentorjema Jumicarja, učenci pa bodo 
spet sedli v mini avtomobile. 
  

Andreja Vrtovšek, učiteljica 4. a OŠ Boštanj

Jumicar v OŠ Boštanj

Na poligonu

 
V četrtek, 10. septembra, nas je zjutraj na šoli 
obiskal policist. Govoril nam je o varni poti in nam 
razkazal svoje službeno vozilo marica. Policist 
nas je lahko zaprl v zadnji del kombija temnico, v 
kateri vozijo vse, ki ne upoštevajo njihovih pravil in 
navodil.   

Za tem smo odšli do policijske postaje in si ogledali 
notranje prostore ter videli tudi nadzorne kamere. 
Na poti do policijske postaje smo morali paziti na 
vse, kar bi ogrožalo našo varnost med hojo. Pri 
prehodu za pešce smo morali dvigniti roko in dobro 
pogledati levo in desno. Policist nam je pokazal še 
čelado, neprebojni jopič, ščitnike, lisice. 
Za tem smo šli še na železniško postajo in si 
ogledali železniški muzej. Videli smo veliko vlakov. 
Dopoldne je hitro minilo in preživeli smo lep dan. 
  

Učenci višjih razredov in 
mentorica dopisniškega krožka Urška Volarič

Tehniški dan na 
OŠ Ane Gale Sevnica
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NOVO
Stor itev masaž v 

Fitnes studiu Sevnica
(Špor tni dom Sevnica)

Izvaja
Vivi Strlekar

 
Zadnji teden v avgusta si gimnastičarji ŠD 
Partizan Sevnica že tradicionalno rezervirajo 
za gimnastične priprave. Letos se nas je zbralo 
več kot 60, saj so se poleg Sevničanov (ki nas je 
bilo točno 50) priprav udeležili še telovadci ŠD 
Sokol Bežigrad, ŠD Sokol Vrhnika in Gimnastično 
društvo Rain Krško. Od ponedeljka, 24., do petka, 
28. avgusta, je bila telovadnica Športnega doma 
nabito polna. 

Neverjetno lepo je bilo videti toliko otrok, ki so se tri 
ure in pol na dan trudili, si nabirali kondicijo in novo 
znanje za novo športno sezono. Po utrujajočem 
treningu smo se dobro najedli in se osvežili na 
bazenu. Nekaj pridobljenega znanja smo pokazali 
staršem na nastopu pred športnim domom.  

Število sevniških gimnastičarjev vsako leto 
povečuje, kar se kaže tudi v številu udeležencev 
priprav. Povečuje pa se tudi število vaditeljev in 
trenerjev, brez katerih telovadnica, polna otrok, 
ne stoji pokonci. Hvala vsem za vloženi trud in 
pohvala gimnastičarjem, da ste zdržali ves teden 
napornih treningov z nasmehom na obrazu. Po 
tako pozitivnem začetku ne dvomimo, da bo  
sezona 15/16 izjemno uspešna. 
  

Sara Martinšek

Najuspešnejše gimnastične 
priprave do zdaj

  
V sredo, 26. avgusta, je na stadionu v Šentjerneju 
potekal 15. atletski miting Jernejevo 2015. Tega 
mitinga so se udeležili tudi nekateri atleti AK 
Sevnica. Najbolj sta se izkazali Sara Karlovšek, 
ki je zmagala pri mladinkah na 800 m, in Nika 
Dobovšek s zmago na 600 m med pionirkami 
U14, Nina Lisec je osvojila srebrno medaljo.  

V nedeljo, 30. avgusta, je bil pri Kočevju 21. tek 
Veronike Deseniške, ki je štel za dolenjski pokal. 
Tega teka so se udeležili tudi nekateri sevniških 
tekači in osvojili pet medalj.  Miha Povšič je zmagal 
absolutno na 10 km, Mitja Kurnik je zmagal v svoji 
kategoriji, prav tako na 10 km. Melani Knez je bila 
pri ženskah na 10 km dolgi progi absolutno druga, 
medtem ko je bila Mateja Jazbec druga v svoji 
kategoriji. Drugo mesto je osvojila tudi Nina Lisec 
na 5 km dolgi progi. 

Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti na mitingu 
v Šentjerneju in na teku 
Veronike Deseniške v Kočevju

Nika in Nina na mitingu v Šentjerneju

 
Dne 12. septembra se je začela sevniška  
malonogometna liga, v kateri sodeluje 17 ekip. 
Te so razdeljene v dve ligi, vse tekme pa igrajo na 
asfaltnem igrišču pred Športnim domom Sevnica. 

Konec jesenskega dela je predviden 14. novembra. 
Spomladi 2016 bo drugi del ligaškega tekmovanja, 
na koncu pa piknik za vse ekipe. Na njem bosta v 
ospredju druženje in podelitev priznanj najboljšim. 
Vse druge informacije poiščite na spletni strani 
Športne zveze Sevnica, www.sportna-zveza-
sevnica.si, ali na socialnem omrežju Facebook. 
  

Organizator: Tomaž Blatnik/Športna zveza Sevnica

Sevniška rekreativna liga 
v malem nogometu 
v sezoni 2015/2016

 

Na igrišču pri Osnovni šoli Sevnica so 11. 
septembra sestavili igrišče za mnogomet. Igrišče 
si je zamislil in vložil vanj Stane Kranjec, lastnik 
podjetja Potočje Projektiranje. Skupaj s trenerji in 
upravo KMN Sevnica so odigrali prijateljski turnir. 

Posebnost igre je v tem, da so na igrišču tri 
moštva s tremi ali dvema igralcema. Zmaga ekipa, 
ki da največ in dobi najmanj golov. Vsekakor je to 
nova pridobitev za KMN Sevnica, občino Sevnica 
in nogomet. 
  

Marko Kotar/KMN Sevnica

Mnogomet
 
Po drugem kolu v 1. Slovenski futsal ligi so 
Sevničani gostovali pri Oplastu iz Kobarida ter 
srečanje izgubili z rezultatom 3:1

»Igrali smo bolje kot na prvi tekmi, a to ni bilo dovolj 
za točke. Žal smo nekaj sekund pred koncem 
prvega polčasa dosegli avtogol. Pred vrati 
gostiteljev pa smo bili premalo zbrani, Igor Bratić 
je branil izjemno, tudi pri 2:1 smo imeli dve, tri 
lepe priložnosti. Zadnje štiri minute smo odigrali 
z vratarjem v polju in spet imeli priložnosti, a je 
Bratić 'odnesel dva zicerja'.« 
Tako je tekmo komentiral Jože Gačnik, trener 
KMN Potočje projektiranje Sevnica. Edini zadetek 
za projektante je dosegel Martić. 
V naslednjem kolu bo Sevnica počivala. 
Dne 2. oktobra vabljeni v sevniško športno 
dvorano, kamor prihaja ekipa KMN Benedikt. 

Tomaž Blatnik

Točke ostale v Posočju

Sarina zmaga na mitingu v Šentjerneju

Julija prav tako teče na 60 m v Šentjerneju.

Sevniški atleti so bili v Kočevju zelo uspešni.
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Šport 

Za vsakega posameznika bo 
pri individualni vadbi izdelan program,

prilagojen njihovim sposobnostim.

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

HUJŠAJMO SKUPAJ

Enostavno in učinkovito!

Fitnes studio Sevnica

  
Eno najlepših in najbolj obiskanih mest na hrvaški 
obali Vodice so gostile že 15. rokometni veteranski 
turnir. V konkurenci 9 moških in 11 ženskih ekip 
(celo ekipa iz Norveške) so sevniški rokometni 
veterani zasluženo osvojili tretje mesto. 

V skupini s Križevci, Starim Petrovim selom, 
Senjem in Metkovičem so brez poraza (3 zmage 
in neodločen rezultat) dosegli 2. mesto v skupini, 
odločala je razlika enega gola, boljši so bili igralci 
iz zibelke hrvaških talentov Metkovič. V tekmi za 
3. mesto so sevniški ekipi stali nasproti gostitelji 
Olimpija Vodice, za katere velja, da jim že kar 
štirikrat do zdaj ni uspelo premagati Sevnice. Tudi 
tokrat so z izredno obrambo, domiselnimi napadi 
in srčnostjo slavili oldHANDsi. 
Prijateljski stisk rok je kljub porazu gostiteljev 
pomenil športno slovo tekmecev, ki se ne dajo. 
Poleg priznanja za 3. mesto in najboljšega vratarja 
Branka Krauthakerja se je v sevniških vrstah boril 
in prikazal izredno igro Lovro Zbašnik. 
Zadovoljni z rezultatom, lepo preživetim koncem 
tedna že težko pričakujemo 10. oktober, ko bomo 
z rokometnim šihtom kot prvi na svetu Sevnici in 
Sloveniji dokazali, da v rokometu kljub letom lahko 
nastopajo, in to uspešno, tisti, ki jim ta šport kaj 
pomeni. 
Vabljeni vsi ljubitelji rokometne žoge, ženske in 
moški. Z igro ali navijanjem pokažite pozitiven 
odnos do tega športa. Možnost prijave in kontakti 
so navedeni v vabilu. (Kuhar Janez, 041 434 790)

Janez Kuhar

Sevniški oldHANDsi 
brez poraza tretji 
v Vodicah na Hrvaškem 

 
V organizaciji KD Sevnica je potekala 24. ponovitev 
rekreativne kolesarske dirke na Lisco.  Letošnja 
trasa vzpona je bila zaradi gradbenih del na cesti  
Breg–Jurklošter izpeljana po lokalni cesti skozi 
vas Krakovo. Dirke, ki je bila 360 m krajša od 
klasične, se je udeležilo 80 kolesarjev, med njimi 
le ena ženska.  Najhitreje je z  8,8 km dolgo progo 
in 700 m nadmorske višine  opravil Aljaž Prah KD 
Sevnica s časom 30:04. Za lažjo primerjavo ima 
dirka razvrstitve tudi po starostnih kategorijah, 
katerih zmagovalci so postali:  do 18 let Aljaž 
Prah, KD Sevnica, 30:04; od 18 do 29 let Gašper 
Bevc,  KK Master  Team, 32:21;  od 30 do 39 
let Gašper Kurnik Ljubljana, 34;10; od 40 do 49 
let Gregor Dolenc, KD Hrastnik, 36:14; od 50 
do 59 let Brane Bojanc, KD Sprint NM, 34:10; 
nad 60 let Jože Lindič, KD Strahovica Kamnik, 
43:20; edina ženska predstavnica je bila 65-letna 
Irena Berčon iz Trbovelj, ki je osvojila cilj s časom 
58:45. Posebno priznanje je dobil tudi najmlajši 
tekmovalec, 10-letni Leon Klopčič, KD Sevnica. 
Najstarejši in zvesti obiskovalec Lisce je bil 
77-letni Đuro Kovač, KD Papež. Organizatorjem 
je bilo v veselje in čast, da je najhitrejši Sevničan 
in Posavec v vsej dolgoletni zgodovini tudi skupni 
zmagovalec. To je Aljaž Prah, ki je član mladinske 
tekmovalne ekipe KD Sevnica – TANIN SEVNICA  v 
kategoriji mladincev. 

Med obdelavo rezultatov smo člani KD Sevnica 
pripravili manjši  slovesni dogodek ob 20-letnem 
delovanju društva. V nagovoru je predsednik 
predstavil zgodovino delovanja in aktivnosti, 
ki jih bo v tem letu kar nekaj: marca Blagoslov 
kolesarjev na Šmarčni, aprila akcija 24h Lisce, 
Sevniški kolesarski maraton konec maja, Skok 
na Lisco ter kolesarjenje Od zore do mraka 
ob občinskem prazniku novembra.  Društvu je 
uspelo organizirati mladinsko tekmovalno ekipo, 
ki deluje že tretje leto. Podelili smo priznanja 
in zahvale  ustanovnim  članom ter našim 
zvestim podpornikom in sponzorjem. Dogodek je 
popestrila vokalna skupina Vilinke z Boštanja in 
zaključno sladko presenečenje s torto velikanko za 
vse obiskovalce Lisce. 
Za tem sta bila še žrebanje praktičnih nagrad 
sponzorjev in donatorjev ter razglasitev rezultatov 
po starostnih kategorijah in podelitev kolesa kot 
glavne nagrade. 

Do jubilejnega 25. skoka zadnjo avgustovsko 
nedeljo prihodnje leto bo cesta z Brega  na Lisco 
popravljena in se bo dirka zaradi četrtstoletne 
primerjave rezultatov vrnila na prvotno traso.

Robert Kosaber

24. Skok na Lisco in 
20 let Kolesarskega društva 
Sevnica

 
Spoštovani prijatelji rokometne žoge. 
Sevniški oldHANDsi organiziramo v soboto, 10. 
oktobra, nenavadno rokometno druženje vseh 
ljubiteljev rokometne žoge. 
Za kaj gre?  Vsak sodelujoči bo nastopal najmanj 
trikrat po 15 minut, eni morda več, drugi manj, vse 
glede na svoje zmožnosti. Vodili bomo zapisnik, ki 
ne bo vseboval imen in priimkov, ampak le črtico 
za gol in rezultat. Pomembno je druženje, igra 
pa temelji na zabavi. Sodniki bodo seznanjeni z 
milejšimi pravili, da bodo tudi oni čutili in dihali z 
vsemi. 
Povabilo velja tudi za vse, ki bi želeli sodelovati, pa 
drugače nimajo ekipe, imajo pa voljo, željo spoznati 
množico rokometnih veteranov, ki so drugače 
aktivni. Pravico do nastopanja imajo vsi, ki niso 
več registrirani igralci in igralke. Doma bi tako 
morali v potovalki pristati modra in bela majica. 
Začetek rokometnega šihta bo ob 10. uri, trajal 
bo 8 ur, kar pomeni, da bo organizator poskrbel za 
topel obrok (malico) ob spremljajočih dejavnostih 
(glasba, pijača). 
Organizator bo med rokometnima šihtom 
poskrbel tudi za nemoten potek zamenjav. To 
si predstavljamo z vodjem moštva, ki bo imel še 
najmanj dva pomočnika in na klopi vedno rezervne 
igralke in igralce. 

Res si želimo vaše odzivnosti, pokličite nas 
kadarkoli, povabite prijatelje, prijateljice, mi pa se 
bomo potrudili biti dobri gostitelji. 
Prosimo vse, ki jih zanima rokometni šiht, da se 
obnete na nas, potrdite svojo udeležbo z imenom 
in priimkom, telefonsko številko in elektronskim 
naslovom ter igralnim mestom. 
Organizator si je najprej zamislil mešane ekipe, 
veteranke pa so želele igrati v ločenih. Zdaj bodo 
moški in ženske igrali po eno uro. Dobrodošle tudi 
druge ponudbe in želje. 
Povej naprej! To nam bi zelo pomagalo pri 
organizaciji, morda pa spodbudimo organizacijo 
še drugje. 
V rokometni zgodovini bomo to idejo prvič na svetu 
uresničili v Sevnici. 

Vir: Veteranski rokometni klub Sevnica 
  
Kontaktne osebe: 
Bedek Zoran, zmas.zoran@siol.net, 041 788 922 
Kuhar Martin, martin.kuhar@gmail.com, 041 497 915

Rokometni šiht

Zmagovalec Aljaž Prah, 30:04

Člani in ustanovni člani društva
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  Pred obzidjem lepotca sevniškega gradu 
se nekoč je razprostiral grajski vrt, 

zdaj pa  se tam šopiri par sto vinskih trt. 
  

V zavetje grajskega mogotca trtica privablja sonce, 
da dobro obrodi in v žlahtno grozdje dozori. 

Tu je za vinograd pravi bil izbran načrt. 
  

Na breg vinograd se naslanja, 
ponosno nanj vsak občan zvedavo svoj upre pogled. 

Pod težo grozdja trta utrujeno ječi, 
priganja, naj brž zgodi trgatve se obred. 

  
Že pred obzidjem se občinska druščina bo zbrala, 

veselo pela, vriskala, kramljala, 
ugibala morda, kako obilno letino jim radodarna trtica bo dala. 

  
Iz modre frankinje je vince  temno kakor kri. 

Kozarček dva za zdravje ljudem prav dobro stri, 
zato na vinski festival 

prihodnje leto naj nihče ne zamudi! 
  

A najprej se mora krst zgoditi in mošt v vino spremeniti, 
zato kleti nobene sv. Martin takrat ne sme zgrešiti. 

  
Ojoj, ojoj, če vedel pokojni bi graščak, 
s kako slastjo se vino grajsko da piti, 

bi zagotovo se v grobu obrnil ali morda od mrtvih vstal. 
  

  Da bi le za kratek čas na grad se vrnil, 
z županom in občani se pozdravil in nazdravil, 

z veseljem zvrnil ga bokal. 
  

Zdravka Brečko

Grajsko vino 

Iz preteklosti v sedanjost

Dolenjska je predvsem znana po goricah 
in vinogradih, ki se razprostirajo na sončni 
legi le-teh. Tudi Tržišče obdajajo vinorodne 
gorice, ki jih je opisoval že slavni Janez 
Vajkard Valvasor v delu Slava vojvodine 
Krajnske. Tako je zaradi tega postalo naše 
glavno raziskovalno vprašanje, kakšne 
so bile šege in navade pri vinogradniških 
opravilih. Seveda je ta panoga še danes zelo 
prisotna v življenju naših dedov in staršev, 
kar nam je seveda pomagalo, da smo o tem 
izvedeli veliko. 
Zgodovinar Valvasor v svoji II. knjigi 
str. 193 in 194 hvali takole imenovane 
gorice: Malkovčan se da dobro piti. Telške 
gorice dajo rdeče vino, okusno kapljico, a 
Bojničan naredi človeka dobrovoljčka. Pod 
vodstvom vinarskih učiteljev Skalickega in 
Gombačaso te gorice zelo napredovale, 
postale so moderno urejene vinske gorice, 
kjer je zasajena tudi žlahtna trta, španijol, 
burgundec, rulandec, rizling, portugalka 
itd.[1] Vse te gorice so le nekaj kilometrov 
oddaljene od Tržišča in danes spadajo V KS 
Tržišče. 
Na začetku 20. stoletja  je imela Kmetijska 
podružnica Mokronog trsnico na Malkovcu. 
Tam so vzgajali trto, ki so jo potem prodajali 
vinogradnikom. Ko je bilo v 19. stoletju 
večina slovenskih vinogradov uničenih 
zaradi trtne uši, so na ameriško trto 
cepili slovensko trto. To je bila rešitev za 
obnovitev vinogradov na slovenskih tleh, 
med drugim tudi za Malkovčane in ostale 
vinogradnike v našem okolišu. Seveda je bilo 
viničarstvo razširjeno tudi pri nas. Tako so 
bili Pungerčarjevi z Malkovca viničarji pri 
Prijatelju, bogatem trgovcu iz Tržišča, ki smo 
ga v tej nalogi že omenjali,[2] od omenjene 
družine dobili tudi sliko, ki prikazuje trtnico 
na Dolenjskem. Ta slika je bila na razglednici, 
ki je bila odposlana leta 1901. 
Tudi v času med obema vojnama, natančneje 
leta 1928 se omenja Tržišče kot kraj okoli 

katerega se nahajajo vinorodne gorice. 
V tedenski prilogi Slovenca je izšel članek 
o Dolenjski v jeseni, ki govori o tem, da na 
Dolenjskem ne pridelujejo samo kisel cviček, 
ampak tudi druga bolj cenjena vina. V članku 
piše: »…Pokojni ravnatelj Kmetijske šole 
Skalicky je nekoč vinogradnikom dejal: Po 
mojem okusu vaše gorice na Dolenjskem 
dajo najboljše belo vino, zato ga nikar ne 
mešajte z rdečim.
 Vino iz Malkovca in Bojnika se izvaža v 
Ljubljano, Kranj, Kamnik (Komendo-Mejač) 
in drugam. Kmetijsko društvo v Tržišču ga je 
lani poslalo veliko množino centralni vinarni 
v Ljubljani. Misel, da raste na Dolenjskem 
samo kisel cviček je le ničeven predsodek. 
Le glejmo poročilo: Vinska razstava na 
Ljubljanskem velesejmu: 
 Takole piše Slovenec 9.IX.t.l.: »Osobito 
Dolenjci so letos pokazali, da morejo tudi 
oni nekaj nuditi, kar vsakega obiskovalca, ki 
Dolenjskih razmer ne pozna, kar preseneti - 
tako npr.: Ulmov rulandec in drugi tekmujejo 
z izbornimi Štajerskimi vini.«  
Isto poročilo dalje hvali izborno Dolenjsko 
črnino, zlasti pa ulmovega in karlovškega 
bojničana. - Vsa ta vina rastejo v goricah 
Malkovec in Bojnik - Tržišče pa je glavno 
izvozišče teh goric.« Članek je tako Tržišče 
in okoliške gorice postavil pred ostale 
današnje pomembne gorice na Dolenjskem, 
kot so Trška gora in druge.  
            Seveda pa nam članek ne pove 
samo tega, kako pomembna panoga je 
bilo vinogradništvo v Tržišču med obema 
vojnama, ampak vsebuje tudi slikovno 
gradivo, ki priča o navadah ljudi v času 
trgatve. Tako lahko sklepamo, kako so bili 
moški in ženske oblečeni v času trgatve 
med obema vojnama in kakšne pripomočke 
so uporabljali. 
  

Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, 
TZOS 2014 

O vinogradništvu v Malkovcu in okoliških goricah

www.mojaobcina.si/sevnica

Vsi mi smo frendice in frendi, 
ker se oblačimo trendi. 
Mi in oni hodimo skupaj, 

tam, drugje, nekje in tukaj. 
Ta pesem je za moje sošolke, 

ki se ponavadi obnašajo kot vesoljke. 
Nobena od nas se ne zna obnašati, 

a nas boste morali vseeno prenašati. 
Je pa tudi za moje sošolce, 

grozno otročje vesoljce. 
Nekaj jih je še kar nadarjenih, 

večina pa kar precej udarjenih. 
No, zdaj pa še na njeno željo, 

tale si odstavek poglejmo. 
Evo razred, tule imaš. 

Lahko pa še kaj svojega dodaš. 
8.b nikoli pri miru ne sedi, 

ko šolski zvonec veselo zazvoni. 
Vsi čez vrata že hitimo, 

saj se odmora novega veselimo. 
Copati in peresnice letijo po razredu ... 

No, drugače smo pa čisto v redu!

Tamara Špan

Frendice in frendi 

Na njivi ajda cveti,
na njej čebelic mrgoli,

v panje letajo,
nam med delajo.

  
Ko ajda dozorela bo,
kombajn požel jo bo.
Mlinar moko naredi,
vsak si žgance zaželi.

  
Mesar ocvirke naredi,

na žgancah dober okus naredi.
Jaz pa še mleka gor nalijem si.

Dober tek vam želi Jošt Maks iz Kompolske vasi.
  

Maks Jošt

Ajda
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Utrip življenja

Recepti

Čas priprave pribl. 35 minut
Sestavine za 4 osebe (kot desert)

1/4 mleka
ščepec soli
3 dag masla
vanilijev sladkor
limonina lupinica
6 dag pšeničnega zdroba
6 dag zmletega maka
3 dag sladkorja
1 jajce
(1-2 jedilni žlici rozin)

Za omako iz mošta
pribl. 1/4 mošta (ali belo vino)
2-3 nageljnove žbice
1 majhen košček cimetove skorje
3 jedilne žlice sladkorja
1 zravnana jedilna žlica jedilnega škroba ali  
 praška za vanilijev puding
1 rumenjak
pribl. 1/2 lončka sladke smetane ali 
 smetane za kavo

Za okrasitev
praženi jabolčni krhlji, cimet sladkor

Mleko, sol in maslo zavremo. Nato zakuhamo 
zdrob, sladkor, vanilijev sladkor, limonino lupinico 
ter mak in skuhamo v gosto kašo (dodamo rozine), 
odstavimo in pustimo, da se ohladi. V ohlajeno 
maso umešamo jajce. Pristavimo vodo in iz mase 
naredimo majhne cmoke, ki jih zakuhamo v slan 
krop in še 8-10 minut kuhamo. Za omako iz mošta: 
Mošt (ali belo vino), nageljnove žbice, cimetovo 
skorjo in sladkor zavremo in pustimo malo vreti. 
Jedilni škrob ali prašek za puding, rumenjak in 
približno 1/2 lončka smetane razžvrkljamo in 
zakuhamo v mošt, začimbe odstranimo. Cmoke 
razporedimo po omaki, okrasimo s praženimi 
jabolčnimi krhlji ali kockami in potresemo s 
cimetom in sladkorjem.

Cmoki z makom in 
pšeničnim zdrobom z omako iz mošta

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno, 
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si  

  
Povsem vsakdanje je, da se povežemo v mobilno 
ali internetno omrežje. Znamo poskrbeti, da smo 
povezani na zunaj. Kaj pa naša notranja povezava? 
Kako se povezati s frekvencami ljubezni? Kje so 
navodila za uporabo? Ko bomo čedalje bolj znali 
uporabljati tudi notranje omrežje, ki bo delovalo 
usklajeno z zunanjim, bomo doživljali novo 
razsežnost življenja. 
Saj se nam že dogajajo „kliki“. Na nekoga se 
spomniš, pa te pokliče, na nekaj pomisliš, pa se v 
kratkem zgodi. Pa tisti trenutki, ko se ti zazdi, da 
je točno tako že enkrat bilo. In vidiš enake številke 
ali pa slišiš svojo pesem v pravem trenutku. 
Nekdo ti podari nasmeh ali prijazno besedo, ki se 
te dotakne v srcu. Srečen si. In želiš, da to traja. 

Kako? 
Tako, da se znamo priklopiti na pravo notranje 
omrežje. Na pravo frekvenco. Na frekvenco 
ljubezni. Rada bi napisala – če ima kdo navodila, 
naj jih objavi ...  A hkrati je in ni tako preprosto. 
Naše poti so različne. Obstajajo skupna navodila, 
a vsakdo ima svoje kode za priklop, če želimo, 
da nekaj zares učinkuje za nas. A kdor išče, ta 
najde. Kot najdemo pot do mobilnosti s telefonom, 
lahko najdemo pot do frekvence srca. Prej ali slej 
najdemo način, odvisno od našega interesa. 
Se slišimo. Poveži se. Močnejše omrežje, kot 
naredimo, več se jih lahko priklopi. Splača se. 
Vsi imamo več od tega. Življenja brez mobilnega 
omrežja si ne predstavljamo. Ko bomo aktivirali 
srčno omrežje višjih frekvenc ljubezni, si tudi ne 
bomo mogli predstavljati, da bi živeli brez njih. 
Podobno, kot bi naenkrat zmanjkalo nevidnih 
zunanjih komunikacijskih poti. Potem je telefon, 
naj je še tako lep in nov, brez vrednosti. Kaj pa 
naše srce? Povežimo se. 
Kako že pravijo? Ko si povezan, si ob pravem času 
na pravem mestu in s pravimi ljudmi. In se tega 
zavedaš. In si hvaležen. In srečen. 
A ne bi bilo dobro imeti aktiviranih in usklajenih 
obeh brezžičnih omrežij? Poiščimo vsak svoje 
kode. Skrite so v naših srcih.  
  

Srčni žarki, KNOF

Imaš dobro povezavo? 

  
Pešci so ena varnostno najbolj izpostavljenih 
in ogroženih kategorij udeležencev v cestnem 
prometu. Poostrena zakonodaja, represivni in 
preventivni policijski ukrepi zagotovo vplivajo na 
varnost pešcev v cestnem prometu. Glede na 
izkušnje iz preteklih let so pešci pogosto udeleženi 
v prometnih nesrečah v jesenskih in zimskih 
mesecih, ko so vremenske razmere neugodne, 
svetli del dneva pa krajši, zato ne bo odveč 

nekaj nasvetov 
za varnejšo 
udeležbo pešcev 
v prometu, in 
sicer: poskrbite, 
da boste v 
prometu vidni; 
nosite svetla 
oblačila in 
p r e d m e t e , 
ki izboljšajo 
vidnost (odsevne 
t r a k o v e , 
k r e s n i č k e ) , 
u p o š t e v a j t e 

prometne predpise; prečkajte cesto na označenih 
prehodih za pešce, hodite po pločnikih (če 
obstajajo) oziroma ob levem robu, predvidevajte 
ravnanje drugih udeležencev v prometu. Vozniki: 
upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite 
jim prednost, hitrost prilagodite razmeram in 
dosledno upoštevajte omejitve, na območjih, kjer 
se navadno zadržujejo pešci, vozite še posebej 
previdno (pred šolami, v naseljih), zunaj naselij 
vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate 
možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču. 

Policisti svetujemo tudi vsem, ki se ukvarjate s 
pridelavo mošta in kuhanjem sokov, da ste pri 
zadrževanju v neprezračenih prostorih, kot so 
vinske kleti, še posebno previdni. Mogoče so 
namreč povečane, zdravju škodljive koncentracije 
plinov. Pri vrenju mošta nastaja večja količina 
ogljikovega dioksida, ki zmanjša koncentracijo 
kisika v zraku, vsebnost tega plina pa lahko 
preverimo s preprostim testom: v prostor 
namestimo gorečo svečo. Če ta hitro ugasne, 
takoj zapustimo prostor in ga dobro prezračimo 
(najmanj 10 minut, odvisno od velikosti prostora), 
tako da naredimo prepih. Ob zastrupitvi s CO ali 
CO2 je treba osebi, ki je bila zastrupljena, čim prej 
pomagati iz zastrupljenega prostora. Pri tem je 
treba poskrbeti za lastno varnost, tako da takoj 
odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih 
in s tem omogočimo dostop kisika v prostor, 
pri čemer vdihujmo čim manj zraka v prostoru. 
Ogljikov dioksid je plin brez barve in vonja, je pa 
rahlo kiselkastega okusa. Ker ga pri vdihavanju ne 
čutimo, se lahko hitro onesvestimo, pomemben 
podatek pa je tudi, da je ta plin gostejši od zraka, 
zato se zadržuje predvsem v kletnih prostorih. 
Nastaja pri popolnem zgorevanju ob zadostnem 
dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem 
vrenju. 

Ker prihaja kurilna sezona, ne bo odveč niti svarilo 
o nevarnostih ogljikovega monoksida, ki nastaja ob 
nezadostni količini kisika pri rabi plinskih gorilnikov 
in drugih toplotnih teles v pečeh na trda, tekoča 
in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in 
ogrevanje prostorov. Zastrupitev je najpogostejša 
zaradi nepravilnega ravnanja z grelnimi telesi 
ali njihovega neustreznega vzdrževanja. Za 
preprečevanje nesreč s plinskimi gorilniki in 
drugimi grelnimi telesi sta zato pomembna njihovo 
dobro in redno vzdrževanje ter ustrezno zračenje 
prostorov (večkrat na dan naredite prepih). 
 

Daniel Žniderič, komandir Policijske postaje,
višji policijski inšpektor III

Nasveti za občane
v jesenskem času

Čas priprave 20-25 minut
Sestavine za 4 osebe

4 majhna do srednje velika jabolka
3-4 jedilne žlice ribezovega ali brusničnega 
želeja
2-3 jedilne žlice natrganih ali nasekljanih orehov 
malo ruma
2-3 jedilne žlice sladkorja, 
1 cimetova skorja
4 nageljnove žbice
1/2-3/4 l vode

Za vanilijevo kremo
1/4 l mleka
1 zavitek praška za vanilijevo kremo ali 
 1/2 zavitka praška za vanilijev puding
1-2 jedilni žlici sladkorja, vanilijev sladkor
1-2 jedilni žlici čokoladnih mrvic ali ostružkov

Vodo, sladkor in začimbe zavremo. Jabolkom 
odstranimo sredico s peščiščem in jih olupimo. 
Z vilico nekajkrat zabodemo v jabolka in jih 
počasi kuhamo v začimbnem prevretku (vodi 
z začimbami). Pazimo, da se ne razkuhajo in 
razpadejo (med kuhanjem lahko preizkusimo z 
nabodalom za ražnjiče). Jabolka poberemo iz 
tekočine in jih zložimo na desertne krožnike. Žele 
zmešamo z rumom in orehi in s pomočjo kavne 
žličke napolnimo sredico vsakega jabolka. Mleko in 
prašek za kremo ali puding med stalnim mešanjem 
zavremo. Odstavimo s štedilnika, dodamo sladkor, 
vanilijev sladkor in malo ruma. Vanilijevo kremo 
skuhamo v gladko kremo. Če je pregosta, dodamo 
malo mleka. Jabolka prekrijemo z ohlajeno kremo 
in potresemo s čokoladnimi mrvicami.

Vanilijeva jabolka
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Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 25,6 %

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / m

novi model

SATURN

Obiščite trgovine KZ Sevnica, kjer lahko kupite 
vse za kmetijo in dom.
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Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica, tel.: 07 81 63 600
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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!

 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.

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.                                                                

                                                                             

(zaradi lažjega obvešèanja prosimo izpolnite)

Kupon izrežite in ga izpolnjenega prinesite s seboj na predavanje.
Pravilno izpolnjene kupone bomo izžrebali po predavanju.

    Vljudno vabljeni

   Vstop je prost. 

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 
8290 Sevnica

Tel.:07 81 62 360

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

Vzemite si čas in se nam pridružite na vrtnariji 
VCT RAMOVŠ – PEKLAR d.o.o.na Ribnikih 38 v Sevnici . 

V ta namen vam pripravljamo

dneve odprtih vrat 02.10. in 03.10.2015. 
Predstavili vam bomo pestro ponudbo – VSE  ZA  JESEN. 

Ker smo letos razširili ponudbo urejanja in 
oskrbe grobov skozi vse leto, 

bo tokrat priložnost skleniti dogovor tudi v ta namen. 
Kontaktna oseba: Rosanda / 031 822 277

Poskrbljeno pa bo tudi za pečeni kostanj, mošt in dobro voljo.
 

NUDIMO VAM 
DO 20% POPUSTA NA IZBRANE ARTIKLE in 

30% NA VSO DREVNINO.

Pozdravljeni 
ljubitelji 

rož.

September je potrkal na 
vrata, nam pa že uhajajo 
misli na jesenska opravila. 

Ne le na polju, vinogradu 
ampak tudi na naših 

vrtovih, parkih, grobovih 
in še kje.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.10.2015 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: KAROLINA KURKOVA.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Franc Dobovšek, Šmarčna 8a, 8294 Boštanj, 
2. nagrada: Miro Gačnik, Ledina 106, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Drago Jaklič, Krmelj 84a, 8296 Krmelj 

VICOTEKA
Skupni imenovalec

Janezek je bil pri matematiki vprašan. Naloga 
je bila, da najde skupni imenovalec. 
Janezek se začudi, pa reče: »Kaj ga še  zdaj 
niste našli? 
Ko je bil moj ati majhen so ga že iskali!!!«

Spričevalo 
Janezek, pa kje imaš spričevalo? vpraša oče.
Janezek odgovori: Posodil sem ga Petru, da 
bo z njim prestrašil očeta

Sanje                                                
Janezek, zakaj si  spet zamudil v šolo?  
Zaspal sem, sanjal sem, da igram na 
nogometni tekmi. To že, ampak to ni noben 
razlog za zamudo ! Seveda je, bili so podaljški.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

     Kje se nahaja motiv na fotografiji?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
Človek je nespameten, zagledan vase; 

nič zato, imej ga rad.

Ko delaš dobro, bodo rekli, 
da to počneš s sebičnimi nameni

in zaradi koristi; 
nič zato delaj dobro.

Dobro, ki ga storiš, bo morda jutri pozabljeno; 
nič zato, stori dobro.

Ljudje, ki si jim pomagal, 
ti morda ne bodo hvaležni;

 nič zato, pomagaj jim.

Nagrade za mesec OKTOBER

1. nagrada: Kosilo za dve osebi, ki ga podarja Gostilna pr'Čot, 
        Šmarčna 28, 8294 Boštanj,
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
        Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
3. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 
Hruške in jabolka

Imamo tri zaboje sadja. V enem zaboju so 
jabolka, v drugem hruške, v tretjem pa 
so tako jabolka kot hruške. Vsi trije zaboji 
so označeni z eno od nalepk: JABOLKA, 
HRUŠKE, JABOLKA IN HRUŠKE, vednar 
vemo, da so vsi trije zaboji napačno označeni.
Iz poljubnega zaboja (vendar samo enega!) 
lahko izberemo en sadež.
Iz katerega zaboja ga moramo izbrati, če 
želimo na podlagi ugotovitve pravilno označiti 
vse zaboje?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Prvi je imel 10 gob drugi pa 14 gob.
 Izžrebanka:

 Tinkara Jene, Kvedrova cesta 45, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

          Ribnik na sliki se nahaja v Krmelju.

Izžrebanec:

 Anton Lisec, Lukovec 14, 8294 Boštanj 
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KOLINE
V GOSTILNI PR'ČOT
ŠMARČNA pri BOŠTANJU

od
SREDE 14. OKTOBRA 
do 
NEDELJE 18. OKTOBRA

- juha iz svinjskih kosti z ribano kašo,
- pražena jetrca s čebulo,

- prave domače jetrne klobase,
- pečenice,
- krvavice,
- pečenka,

- kislo zelje,
- repa,

- matevž,
- krompir v kosih 

z domačimi ocvirki

Teden kolin bomo 
zaključili z !  ŽIVO GLASBO

Spremljajte nas na naši FB strani 
www.facebook.com/prcot

Za rezervacije pokličite na številko 07 620 58 09 ali nam pišite na info@gostilna-prcot.si

Digitalni radijski komunikacijski
sistem za železnice

GSM-R
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Z UVEDBO SISTEMA GSM-R ŽELEZNICE VARNEJŠE IN ZMOGLJIVEJŠE
Globalni mobilni radijski komunikacijski sistem za železnice (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, 
katerega izgradnja je v zaključni fazi, bo sestavljalo 246 baznih postaj in 110 repetitorjev. V okviru projekta 
bo položenih 1.200 kilometrov optičnih kablov, zgrajen bo dispečerski sistem in odstranjene analogne bazne 
postaje. Sistem GSM-R bo celotno omrežje glavnih in regionalnih prog vzdolžno pokril z radijskim signalom, 
s čimer bo zagotovljena kakovostna, neprekinjena ter zanesljiva komunikacija pri izvajanju železniškega 
prometa. 

Gre za zahteven infrastrukturni projekt, vreden dobrih 117 milijonov evrov, pri čemer sofinancerski delež 
Kohezijskega sklada Evropske unije znaša 85 odstotkov oz. slabih 100 milijonov evrov. 

NEGATIVNI VPLIVI SEVANJA BAZNIH POSTAJ NA ZDRAVJE NISO ZNANI
Doc. dr. Peter Gajšek z Inštituta za neionizirna sevanja je pojasnil, da so bazne postaje GSM-R, ki sodijo med 
neonizirna sevanja, oddajno-sprejemni sistemi, ki prek svojih anten oddajajo in sprejemajo visokofrekvenčna 
elektromagnetna sevanja (VF EMS) v območju mikrovalov. Delujejo v frekvenčnem območju med 921 in 925 
MHz ter med 876 in 880 MHz. 

Prevladujoče znanstveno mnenje, ki ga podpira tudi Svetovna zdravstvena organizacija, je, da na voljo ni 
znanstveno potrjenih rezultatov raziskav, ki bi potrdili preobčutljivost na VF EMS in s tem nespecifične 
simptome. Konsenz stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije, ki pravi, da pregled 
najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne daje prepričljive podlage za sklep, da bi lahko VF 
EMS baznih postaj na človeku dostopnih mestih v okolju negativno vplivala na zdravje.

Svetovna zdravstvena organizacija tako navaja, da vsi pregledi znanstvenih raziskav jasno kažejo, da 
sevalne obremenitve v celotnem frekvenčnem območju od 0–300 GHz, ki so nižje od mednarodnih smernic 
Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), slednje so pri gradnji baznih postaj 
dosledno upoštevane, ne povzročajo poznanih negativnih vplivov na zdravje. 

Več informacij o projektu najdete na spletnem mestu: www.gsm-r.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013; razvojne prioritete: železniške 
infrastrukture KS; prednostne usmeritve železniške infrastrukture.



OSEBNI RAČUNI
•  12 mesecev brez stroška vodenja
•  brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in EU
•  brez pristopnine za spletno banko Dh-Plus
•  plačilo položnic provizija samo 0,30 EUR

POSLOVNI PODJETNIŠKI RAČUNI

UGODNI KREDITI SAMO ZA VAS

•  12 mesecev brez stroška vodenja
•  brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in EU
•  spletna banka Dh-Net, 

Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,
Sevnica, Glavni trg 24, tel.: 07 620 05 10,

od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00 ure.
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si           E-mail: info@delavska-hranilnica.si

•  POTROŠNIŠKI od 61 do 96 mesecev že od 6M euribor + 4,10 %
•  STANOVANJSKI KREDITI do 30 LET že od 6M euribor + 1,90 %

ZAKAJ ODPRETI RAČUN PRAV V 
DELAVSKI HRANILNICI? 

PRIHRANITE DO 200 € LETNO!!!

GASILCI, UPOKOJENCI in KMETJE
•  24 mesecev brez stroška vodenja
•  brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in EU
•  brez pristopnine za spletno banko Dh-Plus
•  plačilo položnic provizija samo 0,30 EUR

Delavska hranilnica d.d.


