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Intervju
Andrej Flajs
Kateri je še vaš neizpolnjeni cilj ali želja?
Želim si ostati zdrav in še nekaj let igrati odbojko
v državnem vrhu. Neizpoljen cilj je povezan s
študijem na fakulteti za šport. Tam bi rad končal
magisterij.
Bi bili kdaj trener ekipe?
Članske ekipe ne. Mogoče se bom po končani
profesionalni poti lotil treniranja mlajših selekcij.
Kaj vas poleg odbojke še veseli, sprošča in polni z
energijo?
Po sezoni (junij in julij) se moj urnik zelo spremeni.
Takrat si vzamem čas za koncerte, morje in
druženje s prijatelji, ki jih med sezono ne vidim.
Obožujem dolge sprehode in planinske izlete z
Borom, našim nemškim ovčarjem. V Ljubljani
pa najraje pogledam kak dober film ali igram
playstation.
Kako poteka vaš običajni dan?
Življenje profesionalnega športnika je dokaj
Drugi podobni šport, pri katerem ste med dolgočasno. Ko se zjutraj zbudim, pojem zajtrk.
vodilnimi, je odbojka na mivki. Katera odbojka vam Kmalu me čaka dopoldanski trening (fitnes ali
trening tehnike v dvorani). S soigralci pojemo
je ljubša: na parketu ali mivki?
kosilo, potem počitek, popoldne pa novi trening.
Odbojka na mivki je še posebno popularna Po večerji pogledam kakšno serijo in zaspim. Tako
ob poletnih temperaturah. V srednji šoli sva je približno 6 dni v tednu. Od sredine oktobra do
z Damirjem Škerlom zmagovala na turnirjih konca aprila imamo 60 tekem. Na lahek teden
v Posavju, z različnimi soigralci sem osvojil 2, na težak 3. Igramo na tekmah državnega
nekaj državnih naslovov v mlajših kategorijah, prvenstva (gostovanja po Sloveniji), mednarodne
pozneje pa se ob resnejšem treniranju veselil lige MEVZA (turnirji na Slovaškem, v Avstriji,
tudi dveh državnih naslovov v članski konkurenci na Madžarskem in na Hrvaškem) in lige prvakov
(oba z Rokom Satlerjem). Po napornih sezonah (možna gostovanja od Portugalske do Ukrajine,
Kaj pomeni igrati za največji odbojkarski klub dvoranske odbojke in reprezentančnih akcijah od Finske do Grčije). Vmes poskušam najti čas za
v Slovenji in kako je bilo igrati za slovensko sem resnejšo odbojko na mivki opustil, zdaj igram predavanja in vaje na fakulteti.
samo za zabavo.
reprezentanco?
Kaj svetujete mladim športnikom?
S televizijskih zaslonov smo zaslišali glasno
vzklikanje Sevničan Andrej Flajs in takoj vedeli, da
je taktirko odbojkarske žoge prijel naš someščan.
Sevničan, ki je začel športno pot pri 14 letih v
Odbojkarskem društvu Mokronog. Zamenjal
je nekaj klubov (slovenske, francoskega), bil je
tudi član slovenske odbojkarske reprezentance,
najdlje pa je igralec in tudi kapetan ekipe ACH
Volley (oranžni zmaji) iz Ljubljane. V občini je prejel
tudi častni naslov športnik leta občine Sevnica v
letih 2009 in 2011.

Pred 15 leti si nisem predstavljal, da bom odbojko
nekoč igral profesionalno. Ob koncu osnovne šole
mi je bila odbojka všeč, nisem pa bil dovolj velik, da
bi lahko sanjal o igranju na visoki ravni. K sreči sem
zrasel do 189 cm. Nekaj talenta in veliko treniranja
sta mi odprla vrata v mlajše reprezentance, od
tam pa k takratnim državnim podprvakom z Bleda.
V klubu za nas lepo skrbijo – plačujejo najemnine
stanovanj, uporabljamo klubske avtomobile, na
voljo imamo zelo dobre razmere za trening. Sem
seveda spadajo tudi ambicije in pritiski. Od nas
se pričakuje, da redno zmagujemo ne samo v
Sloveniji, ampak tudi v srednjeevropski regiji. Za
reprezentanco je bilo fantastično igrati. Na ta
del kariere sem zelo ponosen, saj se lahko malo
stvari primerja s petjem Zdravljice pred tekmo in
igranjem za Slovenijo.
Kdaj v klubu začnete priprave na tekmovalno
sezono?
Pri vsakem trenerju je drugače, odvisno tudi od
začetka tekmovalne sezone. Načelno se prvi
treningi začnejo na začetku avgusta. Takrat jih je
največ in so najtežji – na stadionu, v naravi (bližnji
park Tivoli), fitnesu in dvorani.
Ali ste se v svoji športni karieri srečevali tudi že s
poškodbami?
Poškodbe so del vrhunskega športa. Sem pa
zadovoljen, da nisem bil nikoli težje poškodovan
in dolgo odsoten. Lahko se zahvalim telesnim
predispozicijam, opravim pa tudi veliko dodatnih
vaj za preprečevanje poškodb. Lažje poškodbe
so večinoma posledica utrujenosti med sezono –
bolečine v kolenih, križu in ramenih. Za zanimivost
lahko povem, da sem si gleženj lažje zvil devetkrat,
pet proti štiri vodi desni.
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Na kateri rezultat ste najbolj ponosni?
Mogoče celo bolj kot na rezultate sem ponosen
na celotno odbojkarsko pot. Na začetke v
neodbojkarski Sevnici, saj brez podpore staršev, ki
so me med tednom vozili na treninge v Mokronog,
ob nedeljah pa na tekme po vsej Sloveniji,
odbojke ne bi mogel igrati. Naporno je bilo tudi
srednješolsko obdobje v Ljubljani, ko je bilo treba
združiti gimnazijsko izobraževanje in treninge.
Takrat sem se iz Sevnice skoraj odselil. Pa tudi na
devet let reprezentančnih nastopov.

Šport mlajšim pomeni zabaven način preživljanja
prostega časa, ekipni športi pa seveda tudi
druženje s prijatelji. Pomembno je, da preizkusijo
čim več različnih športov. Če imajo v bližini kakšen
klub, naj izkoristijo priložnost in odkrijejo, ali niso
morda naslednji Čop, Prevc, Maze, Janc ...
Andrej, želimo vam veliko športnih in osebnih
uspehov ter da bi svoje bogato znanje in pozitivno
energijo predajali tudi mlajšim generacijam.
Uspešno.

Pogovarjala se je: Petra Biderman, KŠTM Sevnica

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

Ko l o f o n

V teh dneh sem prebirala spominsko knjižico
za mladino. Gre za Pesmarico iz leta 1908,
ki jo je svojim učencem ob koncu šolanja
podaril nadučitelj Josip Mešiček. Eden izmed
občanov nam jo je podaril z namenom, da bi
jo razstavili na sevniškem gradu. Zanjo smo
zelo hvaležni. Še posebno smo veseli, da smo
jo nekateri že imeli čast prebrati, z vami pa jo
bomo z veseljem delili v prihodnje. V uvodnem
delu knjižice je zapisanih nekaj nadučiteljevih
navodil, prav vsa pa veljajo še zdaj. Delček jih
želim deliti z vami. Ko jih boste brali, boste
vedeli, kaj me je vodilo k temu. Na različnih
mestih je zapisano takole:
»Za geslo bi vam priporočil besedi Delaven in
posten! Delavnost je vir blagostanja, je temelj
srečnemu življenju. Delo redi človeka, delo

Mojca Pernovšek
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sobota, 5. november 2016

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

DOBRODELNI
KONCERT
Občani Sevnice,
stopimo skupaj!
„Zbiranje sredstev za pakete pomoči za družine iz občine Sevnice¨

ŠPORTNI DOM SEVNICA

četrtek, 24. november 2016, ob 18.00

OB 17. URI

ODPRTJE REKONSTRUIRANE CESTE
LOVSKI DOM ZABUKOVJE–DOMAČIJA ČEŠEK
(PRI LOVSKEM DOMU ZABUKOVJE)

OB 18. URI

OSREDNJA PRIREDITEV
S KULTURNIM PROGRAMOM
IN PODELITVIJO PRIZNANJ
V VEČNAMENSKEM DOMU ZABUKOVJE
Vljudno vabljeni!

Nastopili bodo:

N e p re z r i t e

ga krepi na telesu in na duhu, delo mu daje
pogum in samozavest, iz dela izvira pravo
veselje.«
»Ni pa dovolj, da je človek delaven, on mora
biti, če hoče priti do blagostanja, tudi štedljiv
in skromen v svojih potrebah.«
»Lepa pesem, mična povest, umetniška slika,
krasni kip gane vsako srce, ki je dovzetno za
lepoto in plemenitost.«
»Ker človek sam na svetu ne more izhajati,
ampak je navezan na človeško družbo, je
pač vsakemu posamezniku v prid, če uživa
zaupanje in spoštovanje svojih sodržavljanov.«
»Resničen bodi v besedah in pravičen v svojem
dejanju, potem smeš pričakovati, da bodo tudi
drugi pravični tebi.«

Kvintet DORI
Ansambel Brežiški flosarji
Vokalna skupina LIRA KRMELJ
Harmonikarji Boštjana Povšeta
Sara Praznik
Glasbeno instrumentalna skupina SŠGT Celje
Predšolski pevski zbor VRTCA Ciciban Sevnica
In drugi…

bogat SREČELOV
Voditelja: Vili in Petra Zupančič
Vstopnina: 12 EUR

prost vstop za otroke do 12 leta
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Občinske strani
Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Ob občinskem prazniku, ki mu posvečamo mesec november, imamo
razlogov za zadovoljstvo tudi letos veliko. Družabno dogajanje bo bogatilo
skoraj 60 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in
ustanov, društev in posameznikov. Med njimi bodo uradna odprtja investicij,
kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev,
dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto.
Vsi dogodki so navedeni v koledarju prireditev.

Osrednja slovesnosti ob prazniku naše občine bo
v petek, 11. novembra 2016, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica.
Na slovesnosti s kulturnim programom bodo podeljena
priznanja Občine Sevnica za leto 2016.
Vabljeni, da se v čim večjem številu srečujemo na dogodkih
v počastitev občinskega praznika.

Sprehod od praznika do praznika
Prav na dan občinskega praznika, 12. novembra,
ki ga praznujemo v spomin na pogumna dejanja
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, v
organizaciji občinskega odbora združenja borcev
za vrednote NOB tradicionalno poteka slovesna
položitev venca tudi k spomeniku padlim žrtvam
NOB na sevniškem Trgu svobode.

V zgodovino občine se je vpisal sklepni dogodek
meseca praznovanja občinskega praznika, ko je
bila predstavljena monografija Občina Sevnica.
Z njo se je Sevnica pridružila redkim slovenskim
občinam, ki imajo trajno zapisani svoji preteklost
in sedanjost. (Foto: Ljubo Motore)

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku
se Občina Sevnica s priznanji zahvali občanom
in organizacijam, ki z delovanjem na raznih
družbenih področjih pripomorejo k boljšemu,
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju. Med
prejemnike priznanj so se lani vpisali: podjetje
Na razširjeni seji so se decembra tradicionalno
Sistemi IN ES d. o. o. iz Boštanja, Anton Šeško,
sestali člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB – Občinski
in analizirali opravljeno delo v preteklem letu.
odbor Sevnica, Ljudmila Majcen, Sekcija mažoret
pri Društvu TRG Sevnica in Zvonko Tuhtar,
prejemnika Listine Občine Sevnica pa sta bila Blaž Sevniška organizacija Rdečega križa Slovenije
Janc in Milan Simončič. (Foto: Janja Železnik, Foto je z roko v roki z izjemno srčnimi prostovoljci in
številnimi nastopajočimi vnovič uspešno izvedla
Asja)
dobrodelni koncert Sevničani, stopimo skupaj.
(Foto: Ljubo Motore)

Ob decembrskih koncih tedna je Kmečka tržnica
Sevnica še posebno lepo obiskana, ponudba pa
poleg v domačem okolju pridelane hrane zajema
povečano predpraznično ponudbo. Javni zavod
KŠTM Sevnica kot upravljavec tržnice vselej
poskrbi še za dodatni družabni program.
Med prireditvami v sklopu občinskega praznika
je vsako leto tudi praznik Krajevne skupnosti
Zabukovje s kulturnim programom in podelitvijo
priznanj, ki so jih lani prejeli Milan Stopar, Alojz
Romih in Pevska skupina Rosa.

Konec novembra je bila namenu predana še zadnja
od energetskih sanacij javnih objektov, ki so se
zvrstile v letih 2014 in 2015, in sicer OŠ Boštanj.
Kot častni gost se je prireditve udeležil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.

KŠTM Sevnica je pod okrilje Čudežnega decembra
združil celomesečni niz dogodkov in aktivnosti
za različne generacije, ki so se končale s
silvestrovanjem na prostem. Najmlajše je obiskal
celo Dedek Mraz.
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Občinske strani
Boštanjčani so s slovesnostjo v dvorani
tamkajšnjega TVD Partizana tradicionalno
obeležili dva pomembna dogodka, slovenski
kulturni praznik in praznik krajevne skupnost
Boštanj. Po tradiciji so bila tudi letos podeljena
priznanja oziroma plakete krajevne skupnosti, in
sicer Ženskemu pevskemu zboru Azalea in Tinetu
Becu.

Vsakoletno srečanje duhovnikov, ki delujejo v
župnijah območja sevniške občine, je tokrat
potekalo v Zabukovju. Vse zbrane, med katerimi
sta bila tudi škof celjske škofije dr. Stanislav
Lipovšek in ravnatelj škofijske gospodarske
uprave Škofije Novo mesto dr. Janez Gril, povezuje
skrb za skupno dobro občanov, izmenjava mnenj in
predlogov za nadaljnje sodelovanje pa je tudi sicer
osrednji namen tradicionalnega ponovoletnega Prvi marec je kot dan Civilne zaščite po vsem
svetu namenjen ozaveščanju javnosti o njeni vlogi,
srečanja.
o življenjsko pomembnem spopadanju z naravnimi
ujmami in drugimi nesrečami ter o pomenu
solidarnosti ob nesrečah. Letošnja tradicionalna
posavska prireditev ob dnevu civilne zaščite je v
skupni organizaciji brežiške izpostave Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje in
Občine Sevnica potekala marca v sevniški kulturni
dvorani.

Ena izmed tem srečanja duhovnikov je bila tudi
predstavitev obnove hiše v Gornjih Impoljah, v
kateri je del svojega otroštva preživel blaženi
Alojzij Grozde. Hišo je odkupila lokalna skupnost,
kraj in skupnosti pa si želita objekt ustrezno
obnoviti. Obnovo hiše udejanja Kulturno turistično
društvo Primož v sodelovanju z Občino Sevnica,
Krajevno skupnostjo Primož, Škofijo Novo mesto
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino
in drugimi donatorji.
Sevnica in KŠTM Sevnica marca organizirala
tradicionalni sprejem za najboljše športnice
in športnike sevniške občine v preteklem letu.
Predsednik Športne zveze Sevnica Rok Vodenik,
župan Srečko Ocvirk in osrednji gost, glavni trener
Nogometnega kluba Krško Tomaž Petrovič, so
skupaj podelili priznanja naslednjim prejemnikom:
Blažu Jancu, Karin Gošek, ekipi Mlajši dečki B
Rokometnega kluba Sevnica, Lori Škerl in ekipi
Simbioze giba. (Foto: Boris Blaić)

V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica
in Zveze kulturnih društev Sevnica je februarja
potekala osrednja občinska slovesnost s
podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj Zveze
kulturnih društev Sevnica. Prejeli so jih: Kulturno
društvo Loka pri Zidanem Mostu, Ana Dernač,
Andreja Janc, Sinjo Jezernik, Kulturno društvo
Godba Blanški vinogradniki, Martina Žibert,
Marija Bajt in Eva Keber. Slavnostni govornik je bil
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože
Novak.

Rotary klub Sevnica je skupaj z Godbo Sevnica in
Občino Sevnica organiziral dobrodelni koncert
»Imeti rad«, katerega izkupiček je bil v celoti
namenjen za letovanje otrok s posebnimi
potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Ane Gale
Sevnica. (Foto: Rok Petančič)

Februarja je Čebelarska zveza Slovenije v sklopu
projekta »Svetovni dan čebel združuje Slovence
in povezuje svet« obiskala vse posavske občine,
tudi občino Sevnica, ki podpira prizadevanja in cilje
čebelarstva.

Marca
je
potekala
družabna
prireditev
z razglasitvijo »Županovega vina 2016«.
Izbor županovega vina vsako leto pripravijo
vinogradniška društva sevniške občine, letos
Društvo vinogradnikov Šentjanž, v sodelovanju
z občino. Zmagovalec izbora je postal Milan
Jamšek.

V sevniški kulturni dvorani je aprila potekalo
vsakoletno srečanje članov Univerze za tretje
življenjsko obdobje Sevnica z županom Srečkom
Ocvirkom, ki sodi v sklop rednih torkovih srečanj
V februarju sta častitljivi in izjemni, že 70. poročni univerze. Na fotografiji skupaj s članom U3 Sevnica
jubilej, praznovala zakonca Franc in Pavla Bebar in vse življenje izjemno aktivnim občanom Borisom
s Cerovca pri Šentjanžu. Prejela sta številne Stariho in dolgoletno predsednico društva Marijo
čestitke.
Jazbec.
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Občinske strani
Mladi parlamentarci osnovnih šol sevniške in
radeške občine so se marca zbrali na zasedanju
občinskega otroškega parlamenta. Organizacijske
niti skupnega občinskega parlamenta, ki je kot
seje sevniškega občinskega sveta potekal v
konferenčni dvorani sevniškega gradu, je letos
prevzela Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž v
sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Krško.

Po lanski energetski sanaciji je Zdravstveni
dom Sevnica od aprila dopolnjen še s Centrom
za krepitev zdravja. V njem izvajajo različne
programe za krepitev zdravega načina življenja,
od šole za starše do različnih programov telesne
vadbe. Odprtja se je udeležila tudi ministrica za
zdravje Milojka Kolar Celarc.

Policijska postaja Sevnica je ob podpori Občine
Sevnica in v sodelovanju s Planinskim društvom
Lisca Sevnica, ekipo Nujne medicinske pomoči
Zdravstvenega doma Sevnica in gasilcev
prostovoljnih gasilskih društev Sevnica, Breg,
Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje aprila
izvedla preventivno akcijo Skupaj na Lisco. Vse
službe, ki sodelujejo pri interventnih dogodkih,
so skupaj spoznavale planinske poti na Lisco,
nevarne odseke, možnosti nastanka nesreč in
drugih interventnih dogodkov, ki se potencialno
lahko zgodijo.

V organizaciji sevniške območne izpostave
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti je v kulturni dvorani Sevnica aprila
potekala pevska revija otroških in mladinskih
pevskih zborov občine Sevnica Poj z menoj.

Ob dnevu Zemlje in ob zaključku čistilnih akcij
je Turistična zveza občine Sevnica po središčih
krajevnih skupnosti doslej vsako leto zasadila
občinsko lipo. Letos je v sodelovanju s podružnično
osnovno šolo Loka pri Zidanem Mostu, KŠTM
Sevnica in občino prav na dan Zemlje pripravila
dogodek z zasaditvijo sevniške voščenke,
avtohtone vrste jablane, po kateri je bila Sevnica z
okolico v preteklosti zelo znana. To bo v prihodnje
tradicija po vseh krajevnih središčih.

48. leto zapored je v Sevnici potekalo tekmovanje
Kaj veš o prometu, ki je preverilo teoretično in
praktično prometno znanje šolarjev z osnovnih
šol sevniške občine. Soorganizacijo so tudi tokrat
utečeno izvedli Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Sevnica, sodelavci
občine, Policijska postaja Sevnica in Avtošola
Prah Sevnica.

Svoj praznik je v začetku maja praznovala Krajevna
skupnost Sevnica. Praznovanje se je tokrat
odvijalo drugo leto zapored, programska novost
letošnjega sevniškega krajevnega praznika pa je
bila podelitev priznanj: Kopitarni Sevnica, Ljubu
Motoretu, Vinku Špitalarju, Društvu Trg Sevnica,
Aktivu kmečkih žena Sevnica, posthumno pa tudi
Stanku Šešku.

Za prvi maj in tudi sicer je za pohodnike in ljubitelje
narave ena glavnih atrakcij Lisca s Tončkovim
domom. Letos je njegova lastnica Občina Sevnica
v njem uredila sanitarije in stavbno pohištvo v
sobah, dobil je tudi toplotno črpalko.

Občina Sevnica je skupaj z Javnim podjetjem
Komunala Sevnica tudi letos v maju organizirala
ekskurzijo za učence devetih razredov sevniških
osnovnih šol z ogledom največje sevniške čistilne
naprave na Logu.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo s priznanjem
Blaža Kumerdeja nagrajuje visoke dosežke pri
zahtevnem delu z mladimi, za ustvarjalnost in
inovativnost ter kakovostno sodelovanje v vzgoji
in izobraževanju. Zavod vsako leto podeli pet
priznanj institucijam, skupinam in posameznikom.
Prejemnica je za izjemne dosežke pri razvoju in
uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso
postala tudi Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica.

Fitnes na prostem v sevniškem parku ob Savi je
doživel zelo dober odziv in vsakodnevno privablja
vadeče različnih generacij. Sevniškemu se je na
pobudo lokalne skupnosti pridružil še fitnes na
prostem v Boštanju pri tamkajšnjem gasilskem
domu, za takšno pridobitev pa je z letošnjo
pomladjo bogatejši še Krmelj.

V maju se je začela gradnja trgovsko-poslovnega
centra Šmarje s spremljajočimi infrastrukturnimi
ureditvami, med njimi gradnjo krožnega križišča.
Spomin na območje, ki je popolnoma spremenjeno.

Študentski klub Sevnica je v središču mesta v
maju pripravil tradicionalni Vejžde žur.
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Občinske strani
Junija je Sevnica gostila dvodnevno srečanje
Mednarodne komisije za Savski bazen, ki povezuje
vse štiri države ob Savi. Udeležili so se ga člani
komisije iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine
ter Slovenije, med slednjimi tudi predstavniki
Občine Sevnica. Osrednja tematika srečanja
je bilo trajnostno in večnamensko načrtovanje
obrečnega prostora, ki je kompleksen ekonomski,
ekološki in socialni prostor.
Konec maja je bil na športno-rekreacijskem
območju nad sevniškim bazenom oziroma
nogometnim igriščem odprt kolesarski poligon,
imenovan pump-track.

V kraju Zavratec je lokalna skupnost zamenjala
prej dotrajano avtobusno postajališče in uredila
novo, ki hkrati omogoča varnejše in udobnejše
čakanje avtobusa šolskim otrokom in drugim
uporabnikom.

Junijskemu malemu festivalu modre frankinje, ki
je številčno množico na glavni trg privabil tudi z
tudi s Sevniško kuhinjo na prostem … (Foto: Rok
Petančič)
Krajevna skupnost Tržišče je konec maja z osrednjo
prireditvijo obeležila svoj krajevni praznik. Ob tej
priložnosti so bila podeljena priznanja krajanom
oziroma organizacijam, ki pomembno soustvarjajo
družbeno življenje in utrip krajevne skupnosti:
Lovski družini Tržišče, Mladim žurerkam in Alojzu
Tršinarju.

Občina je na sevniškem gradu gostila
najuspešnejše učenke in učence osnovnih šol, ki
so skozi devetletno izobraževanje izkazali izjemne
uspehe, velik potencial na različnih področjih,
posegali po najvišjih ciljih ter dajali vzor in zgled
svoji generaciji.
… je v grajskem parku sledil še »veliki«,
tradicionalni in prav tako lepo obiskan 6. Festival
modre frankinje, ki je povezal številne ponudnike
vin iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške, pa tudi
kulinarične mojstrovine ponudnikov iz domačih in
drugih slovenskih krajev.(Foto: Rok Petančič)

Napredek na področju razvoja novih tehnologij
omogoča zmanjševanje odvisnosti od fosilnih
goriv, alternativne oblike uporabe energetskih
virov pa so korak k uresničevanju načel
trajnostnega napredka in varstva okolja. Tak
korak je tudi ureditev infrastrukture za električna
vozila. Družba Elektro Celje d. d., je v sodelovanju
z Občino Sevnica uredila polnilno postajo za
električna vozila na parkirišču za HTC v Sevnici.

Z zaključnimi prireditvami so vse šole sklenile
šolsko leto 2015/2016. Za dve šoli je imela
zaključna slovesnost še poseben pomen. V
Krmelju so praznovali 70 let ustanovitve šole …

V Sevnici je junija potekal prvi sevniški podjetniški
festival BIZIfest. Dogodek je pri stavbi Bowling
DeLuxe organiziralo več sevniških podjetij v
sodelovanju z lokalno skupnostjo. Festival je bil
namenjen predstavitvi domačih podjetij in storitev,
pridobivanju informacij in iskanju priložnosti za
nova sodelovanja.
… na Blanci pa 40 let delovanja šole na hribčku,
na novi lokaciji, medtem ko je bila šola na Blanci
ustanovljena že leta 1872.

Na tridnevno pot po mejah občine se je v juniju
tradicionalno odpravila Krekova konjenica Društva
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž.

Svoj praznik je z odprtji novih pridobitev in
podelitvijo priznanj praznovala Krajevna skupnost
Blanca, in sicer v spomin na dan, ko se je 10. junija
1945 na blanško šolo vrnil slovenski jezik. Letošnji
prejemniki priznanj so postali: Franc Pavlin, Marija
Šutar, Franc Vidmar in Dejan Kovač.
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Občinske strani
Leto 2016 je bilo za Grajsko lutkovno gledališče
Sevnica, ki ga vodita Snežana in Bernard
Pungerčič, zelo uspešno. Uvrstili so se na
ugledni mednarodni festival amaterskih gledališč
Strawanz Focus 2016, ki je junija potekal v kraju
Bregezwald ob Bodenskem jezeru. Njihovo
lutkovno predstavo Grdi raček avtorja H. C.
Andersena je mednarodna strokovna žirija med
63 kandidatkami z vsega sveta izbrala med 11
finalistk kot edino lutkovno predstavo festivala.
Iz potreb po sodobni organizaciji lekarne,
prilagoditvi novejšim sistemom skladiščenja
zdravil in medicinskih pripomočkov se je Lekarna
Sevnica v poletnem času lotila prenove. Investicija
zajema celovito zamenjavo inštalacij v pritličju in
delno v kleti, posodobitev in prilagoditev prostorov
za potrebe strokovnega dela farmacevtov. V
sodobno prenovljeni Lekarni Sevnica bo v kratkem
izveden še avtomatiziran lekarniški sistem
skladiščenja s prinosom zdravil.

Turistična atraktivnost širšega območja ob Savi
– z Lisco, možnostmi večnamenske rabe poti ob
Savi, kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z
raznimi naravnimi in kulturnimi danostmi – se z
vsako dodatno turistično možnostjo povečuje. Za
zagotovitev možnosti motorne plovbe je lokalna
skupnost pridobila vodno dovoljenje za pristan,
sprejela plovbni režim, določila upravljavca
pristana – javni zavod KŠTM Sevnica in uredila
dogovor glede sistema obveščanja. Zgrajen je
pomol, nameščene vse potrebne opozorilne
table o pogojih in dovoljenemu območju plovbe,
vzpostavljen je sistem obveščanja na spletni
strani Občine Sevnica.

V starem mestnem jedru je pred Kavarno
Špica v sredini junija potekal glasbeni dogodek
na prostem, imenovan Trški glasbeni večer.
Nastopile so komorne zasedbe Glasbene šole
Sevnica in dalmatinska klapa Simpatizerji.

Izvedena je celovita prenova odseka lokalne ceste
s spremljajočimi ureditvami v Boštanju, in sicer
od razdelilne elektropostaje proti tamkajšnji
železniški postaji.

Rekonstrukcija zelo dotrajane ceste na Dobravo,
na odseku od bencinskega servisa proti
sevniškemu pokopališču.

Z gradnjo prostorov nujne medicinske pomoči
bodo v Zdravstvenem domu Sevnica do konca
leta pridobili dve ordinaciji, sobo za nujne posege
in prostor za reševalce. Prostori bodo imeli svoj
vhod, prilagojen za invalidne osebe. Sodobno
opremljena nujna medicinska pomoč v sevniški
hiši zdravja je načrtovana kot eden izmed 18
satelitskih urgentnih centrov po celotni državi,
ki bodo povezanimi z urgentnimi centri, najbližji
Sevnici je brežiški. Novost v sklopu Zdravstvenega
doma Sevnica in velika pridobitev za sevniške
občane je s 1. septembrom tudi začetek delovanja
zasebne koncesionarske dejavnosti ortodontije.

Izvedena je bila sanacija dotrajanega in zaradi
visokih vod poškodovanega mostu čez potok
Grahovica v Boštanju, na lokalni cesti Boštanj–Vrh
pri Boštanju.

Rekonstruiran je tudi most čez reko Hinjo v
Podborštu v krajevni skupnosti Šentjanž.

V občini Sevnica so poleti potekale številne
ureditve lokalne cestne infrastrukture, večinoma
v proračunu za leto 2016 načrtovani projekti
na lokalnih cestah, sofinancirani na podlagi 23.
člena Zakona o financiranju občin. Tudi krajevne
skupnosti so, vsaka na svojem območju in
skladno s svojimi načrti dela, skrbele za redno in
investicijsko vzdrževanje javnih poti. Na fotografiji
Ob državni cesti Sevnica–Tržišče sta bili poleg
prenovljena lokalna cesta na Metnem Vrhu.
posodobitve enega bolj dotrajanih cestnih odsekov
preurejeni avtobusni postajališči, pa tudi odcep
Na junijskem praznovanju 25-letnice delovanja
proti kraju Hinjce.
Policijske uprave Novo mesto je potekala
podelitev priznanj Policije za sodelovanje in pomoč
posameznikom in organizacijam, s katerimi tesno
sodeluje pri svojem delu. Za sodelovanje pri
krepitvi varnosti je Ministrstvo za notranje zadeve
bronasti znak podelilo Socialno-varnostnemu
sosvetu Občine Sevnica, ki ga letno sklicuje
župan, namenjen pa je izmenjavi informacij o delu
javnih služb, kar pomembno pripomore h krepitvi Med večjimi investicijami je bila v juniju zaključena
sodelovanja in nadgrajuje kakovost bivanja.
sanacija lokalne ceste Blanca–Krajna Brda.
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Občinske strani
Občina je po mestu Sevnica letos poskrbela za
odpravo arhitektonskih ovir na pločnikih oziroma
kolesarskih stezah na 30 lokacijah. Sprehod po
mestu je tako bistveno prijaznejši.

jih ima sedež v drugih mejnih občinah in delno
segajo na območje sevniške občine, organizirane
pa so pod okriljem dveh lovskih zvez, dolenjske
in posavske s sedežema v Novem mestu in v
Krškem. Lovska družina Tržišče je ob jubileju
pripravila zanimivo razstavo.

Po šolah pa razveseljujejo tudi manjše ureditve,
kot na primer nova kolesarnica pri Osnovni šoli
Sava Kladnika Sevnica, ki je bila namenu predana
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Občina Sevnica redno sledi potrebam po
priključevanju na javne vodovodne sisteme. Ena
pomembnejših pridobitev letošnjega leta je nov
vodovodni sistem na Radežu, vključno z novim
vodnim virom Zavrate, ki preskrbuje gospodinjstva
od Loke pri Zidanem Mostu, mimo Radeža do
Male Breze.

Kulturno-športno društvo Log je v sodelovanju z
lokalno skupnostjo pripravilo slovesen sprejem
rokometaša Blaža Janca, člana slovenske
olimpijske rokometne reprezentance. Pred
njegovo rojstno hišo na Logu so mu izkazali
spoštovanje in zahvalo za njegov izjemen prispevek
k uspehu rokometne reprezentance, ki je na
poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru zasedla
odlično 6. mesto.

Tako kot drugod po Sloveniji je tudi na območju
sevniške občine v letu 1946 nastajala večina
lovskih družin. 70-letnico delovanja tako letos
praznujejo tudi nekatere lovske družine, ki delujejo
na območju občine Sevnica. S sedežem v sevniški
občini sicer deluje sedem lovskih družin, devet

V začetku septembra so se na Studencu srečali
upokojenci z območja posavske pokrajine.
Slovesnost je popestril kulturni program,
nadaljevala pa se je z družabnim srečanjem. (Foto:
Marija Hrvatin)

Še do 4. novembra tudi v prostorih Občine
Sevnica poteka javna razgrnitev študije variant s
predlogom najustreznejše variante in okoljskega
poročila za sredinski del 3. razvojne osi oziroma
Novo šolsko leto se je septembra začelo za 1409 za cesto med AC A1 Maribor–Ljubljana in AC A2
osnovnošolcev sevniške občine, ki pouk obiskujejo Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu.
na sedmih vzgojno-izobraževalnih zavodih: OŠ
Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki
pri Zidanem Mostu in na Studencu, OŠ Ane Gale
Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ
Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž. V šolske
klopi je letos prvič sedlo 173 prvošolcev.

V zanimanju za soprogo kandidata za ameriškega
predsednika Melanio Trump, trenutno gotovo
najbolj prepoznano Slovenko v svetu, so Sevnico
v tem letu obiskale številne medijske hiše z vsega
sveta, tudi CNN. Z obiskom in poročanjem so njen
rojstni kraj postavili na zemljevid in v središče
pozornosti svetovne javnosti. Ali bo Sevničanka
Še posebno veselo je bilo v Tržišču, ko je 122 postala ameriška prva dama, bo znano 8.
šolark in šolarjev prvič vstopilo v novo šolo. novembra.
Nova devetoddelčna šola ima poleg učilnic še
knjižnico, šolsko kuhinjo z jedilnico, tehnične
prostore, prostore za upravo šole, večnamenski
prostor, novo telovadnico. Slovesno odprtje bo
25. novembra v sklopu praznovanja letošnjega
občinskega praznika.

Podoba prostora se vseskozi spreminja, prilagaja
se potrebam družbe in gospodarstva. Vstop v
Sevnico je tako zdaj povsem drugačen kot pred
letom dni. Pred nami je novi november 2016 –
novi praznični mesec. Vabimo vas na prireditve,
posvečene sevniškemu občinskemu prazniku.
Velikega razvojnega pomena je tudi nova Želimo si, da bi se srečali čim večkrat.
telovadnica v Šentjanžu. Po lani izvedeni energijski
sanaciji Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž
ta investicija izpolnjuje dolgoletno potrebo
po sodobnih prostorih za delo v osnovni šoli,
prav tako pa tudi potrebo po večjem prostoru
za večnamensko rabo, namenjenem kraju in
krajanom.

Na novi poti
od praznika do praznika
vam želimo vse dobro.
november 2016
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Občina Sevnica in Krajevna skupnost Loka
pri Zidanem Mostu sta, skupaj z marljivim
prostovoljnim delom članov Športnega društva
Loka in drugih krajanov, uredili igrišče za odbojko
na mivki.

Po občini
Dobrodelni koncert
Občani Sevnice, stopimo skupaj

Vir: RK Sevnica

Dom
pridobil certifikat kakovosti
Model E-Qalin® je vseevropski model upravljanja
kakovosti, ki ga je razvila posebna skupina
strokovnjakov s področja socialnega varstva in
upravljanja kakovosti. Prvotno je bil izdelan za
domove za starejše v sklopu projekta Evropske
unije Leonardo da Vinci. Sledile so prilagoditve na
ustanove za osebe z motnjami v duševnem razvoju,
ambulantne oblike pomoči na domu in centre za
socialno delo. Model je usmerjen v zagotavljanje
dostojanstvenega staranja in večjega spoštovanja
staranja v družbi, večjo kakovost oskrbe, nege
in življenja uporabnikov ter v vključevanje okolja
(svojcev, medijev, političnih predstavnikov …).

vabi vse svoje èlane in njihove partnerke/partnerje na:

PREDNOVOLETNO SREÈANJE z ansamblom Florijan.
Sreèanje bo v petek 2. decembra 2016 ob 17. uri v gostišèu Felicijan
(pri Hoferju) v Boštanju. Prispevek na udeleženca je 15€.
Prosimo za prijave najkasneje do vkljuèno 21. novembra 2016
v pisarni ali na telefon ali spletno pošto (glej spodaj).

Ravno tako opominjamo tiste èlane, ki še morebiti niste poravnali èlanarino,
da to storite najkasneje do vkljuèno 31. oktobra na TR ali osebno v pisarni.
Prijave in informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13h,
ali na tel.št. 041-378-153 ali na spletni naslov info@sevnica.zvvs.si

1. mednarodna čilijada
v Loki pri Zidanem Mostu

Deževno jutro, v katero smo se zbudili v nedeljo, 9.
Marjan Ernestl, predsednik Čili kluba Račica
oktobra, nas ni ustavilo pri izvedbi 1. mednarodne
čilijade v Loki. Že prvi razstavljalci so prinesli lepo
vreme in ko je bilo zasedenih vseh 20 stojnic, so se
začeli kazati prvi sončni žarki. Svoje mojstrovine
so predstavili Čudoviti svet čilija, Društvo
ljubiteljev čilija Slovenije, Čili Pipp, Kmetija Vizjak, Dne 10. septembra je v idiličnem parku sevniškega
Društvo pod kozolcem, B & G Chillies, Čiličen, gradu potekala prireditev ob 70-letnici Lovske
Chilli by Vrečar, Fotrovi čiliji, Čiličar, Pekočko, Ta družine Boštanj.
hud čili, Ritter Mathias, Van den Brudi, Chilli Willie
(Avstrija), Volim ljuto (Hrvaška), Loški želiščarji,
članice Aktiva kmečkih žena Loka so poskrbele,
da ni bilo vse pekoče in organizator dogodka Čili
klub Račica.

70 let LD Boštanj

Foto: Jernej Klinc

Dom upokojencev Sevnica, ki deluje pod okriljem
DUO Impoljca, je uspešno prestal triletno
ocenjevalno obdobje in v tem letu po postopku
presoje pooblaščenega podjetja Bureau Veritas
pridobil mednarodni certifikat kakovosti E-Qalin.
Slovesna podelitev certifikata je bila v četrtek,
29. septembra, v prostorih Doma upokojencev
Sevnica na skupnem srečanju s stanovalci, svojci,
zaposlenimi, predstavniki lokalnih skupnosti
in drugimi vabljenimi gosti. Poleg pozdravnih
govorov, predstavitve modela E-Qalin in kratkega
kulturnega programa je domski zdravnik, dr. Jurij
Pesjak, spregovoril tudi o pomenu cepljenja proti
različnim boleznim, s poudarkom na pomenu
cepljenja proti gripi.
Pridobljeni certifikat je potrditev dobrega dela
in sodelovanja vseh vključenih v preteklih letih,
hkrati pa nas zavezuje, da še bolj aktivno in skrbno
stopamo po poti zagotavljanja čim bolj kakovostnih
storitev, k nadaljnjemu izboljševanju kakovosti
bivanja, oskrbe, nege, dela in izobraževanja.

Darja Borin, delovna terapevtka

10

november 2016

presenetili s sladkimi in pekočimi novostmi, ki se
bodo pojavile doma in v svetu. Dobrodošli v naš
kraj tudi drugo leto ali, kot rečemo čililjubci, »spet
bo žgalo v Loki 2017«.

Na stojnicah je bilo mogoče poskusiti več sto
različnih omak, številne namaze in paste, sire,
vino, likerje, pecivo, med, marmelado, vložena
prepeličja jajčka, dimljene ribe, seveda vse z
okusom čilija. Med prireditvijo sta potekala
tekmovanje za najboljšo omako v treh kategorijah
in 1. razstava čilijev Slovenije, na kateri je bilo
skoraj 100 različnih vrst čilija. Ponosni smo, da
je naš klub v tekmovanju omak zasedel dve drugi
mesti, in to v najtežjih skupinah – blago pekoče
in zelo pekoče. Dogodek je bil tudi dobrodelen.
Vsi razstavljavci in obiskovalci so podprli
pobudo, ki jo je dal Čudoviti svet čilija in po svojih
močeh prispevali za pomoč štiriletnemu dečku,
obolelemu za rakom na jetrih iz Koroške. Čili klub
Račica je pred koncem izpeljal licitacijo velike
steklenice, ki jo je podarila klet Vina Zajc, in zanjo
iztržil precejšno vsoto, v celoti pa smo jo namenili
v dobrodelni namen. Skupno zbrana sredstva so
bila osebno predana družini na Prevalje. Sonce je
zapustilo loško igrišče in naznanilo uradni konec
1. mednarodne čilijade Loka 2016, udeleženci
pa so jo zapuščali z le eno željo, da bi drugo leto z
zadovoljstvom spet prišli. Čili klub Račica se ob tej
priložnosti javno zahvaljuje članom vseh društev in
drugim podpornikom, ki ste pomagali pri izvedbi
tega dogodka. Hvala predsednici TZO Sevnica
Annemarie Culetto za povezovanje prireditve,
vsem pokroviteljem, vsem, ki ste prispevali
dobitke za srečelov, in vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli, da je prireditev uspela. Obljubljamo,
da bomo prihodnje leto začeto nadgradili in vse

V bogatem programu so nastopili »rukači«,
sekcija posnemovalcev jelenjega rukanja in druge
avtohtone divjadi na Slovenskem, Lovski oktet
Peca-Mežica, Zasavski rogisti in boštanjske
Vilinke. Zbrane so nagovorili starešina Lovske
družine Boštanj dr. Pesjak Jurij, župan Srečko
Ocvirk, v imenu Lovske zveze Slovenije in
Zveze lovskih družin Posavja pa Slavko Zakšek.

Prireditev je povezovala Tanja Žibert. Po uradnem
delu je bila Hubertova maša, ki jo je ob slovesnem
spremstvu Zasavskih rogistov opravil boštanjski
župnik Alfons Žibert. Da je bilo zanimivo tudi po
prireditvi, so z lovskim golažem in rujno kapljico
poskrbeli domači lovci.

Matej Zakšek

NAROČENA OBJAVA

Na Rdečem križu Sevnica
v sodelovanju s KŠTM
in Občino Sevnica znova
pripravljamo dobrodelni
koncert, s katerim bomo
zagotovili sredstva za
nakup paketov pomoči
za naše občane, ki jo
potrebujejo in jih je vsak
mesec več.
Poleg koncerta bomo znova pripravili tudi
srečelov. Lanski projekt je bil zelo uspešen. S
prodajo vstopnic, srečelovom, prostovoljnimi
prispevki in finančnimi donacijami podjetij smo
zbrali 7.048,00 evrov. S temi sredstvi smo
lahko nabavili 400 živilskih paketov, 408 pralnih
praškov, 628 toaletnih kompletov in 850 zvezkov.
Brez te dobrodelne akcije, v kateri z vsemi ljudi
odprtega srca in dober volje zberemo sredstva za
naše pakete pomoči, bi bilo naše skladišče že na
polovici leta prazno.
Hvala vsem za dosedanje sodelovanje, vse naše
občane pa prijazno vabimo tudi na letošnji koncert,
na katerem znova ne bo manjkalo dobre volje.

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

Oglasi

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

v
v

Legalo Kriminalo
RockDefect
Cantina Thrash Rock Heroes
Makadam

Duo Sergio
v
v

Hana

v
v

Nagrada za najboljso carovnico

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

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

Organizatorja
Organizatorja
dogodka
dogodka

Vstop Prost

Klic iz tujine +386 (0)1 518 47 47.
* Več na www.as.si.
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TZOS
Zeleno brajdno okno
v Malkovcu

Svetovni dan turizma
v občini Sevnica
Okna s pogledom

S pojavom naših prvih bivališč so se pojavila
tudi prva okna. Tako kot so bile različne hiše so
se spreminjala tudi okna. Okna, zakaj že? Okno
predstavlja tudi usmerjen pogled na stvari zunaj, v
širno daljavo, na bližnje drevo, k sosedom,…

Priložnost, da okna kot nekaj pozitivnega in novega
v turizmu uporabimo se je ponujala kot na dlani.
Tako se je tudi ideja o «zelenih« oknih pojavila
v glavi gospe Cvetke iz Turistične zveze občine
Sevnica že nekaj let nazaj. Priložnost, da se je
ideja predstavila se je praktično ponudila na
srečanju turističnih delavcev v Portorožu 14.
oktobra 2014 . Na delavnicah zgodbe turizma
pod naslovom: Šumenje slovenskih gozdov« je
bila tema predstavljena Mateji Gruden-urednici
Lipovega lista.
Ekipa Turističnega društva Šentjanž pod
vodstvom gospe Cvetke se je lotila dela takoj
po vrnitvi iz Portoroža in prva okna so zaživela v
praksi. Pohodno » Pot na TkPav » so opremili s
prvim gozdnim oknom v Sloveniji in tako omogočili
usmerjen pogled na zanimivosti ob poti, ki jih
sicer pohodnik ne opazi. Govornik pri odprtju
septembra 2015, pa je naznanil, da je ideja iz
Turistične zveze občine Sevnica tako navdušila
krovno organizacijo, da jo je le ta posvojila in bo v
letu 2016 po celi Sloveniji izvedla ta projekt. Pot je
bila tako začeta in v tem mesecu točno na Svetovni
dan turizma so luč sveta zagledala številna zelena
okna in nam omogočala pogled na tiste drobne
bisere, ki bogatijo slovenski turizem.
V občini Sevnica se je odprlo zeleno okno na
gradu Sevnica pri Lutrovski kleti s pogledom na
reko Savo.V programu so sodelovali otroci iz POŠ
Loka pri Zidanem Mostu, kateri so pod vodstvom
učiteljic pripravili čudovit program, prisotne je
pozdravil župan občine Sevnica Srečko Ocvirk,
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in
predsednica sveta KS Sevnica. Na Malkovcu stoji
tako imenovano zeleno brajdno okno s pogledom
na amfiteater vinogradov, v Šentjanžu na poti Tk
Pav pa okno s pogledom na šotni mah.
Pri Turistični zvezi občine Sevnica smo veseli,
da se je vse skupaj začelo v Sevnici in uspešno
razširilo tudi drugam in prav nič ni narobe, če se
dobre ideje kopirajo in pravilno realizirajo v praksi
ter tako bogatijo bivanje ljudi in ponudbo turizma.
Zelo pomembno pa je, da je bil nekje nekdo, ki si je
upal začeti in idejo spraviti v življenje.
Vabljeni, da si vzamete čas in pogledate skozi okna
in ob njih na označevalni tablici preberete kratek
opis pogleda. Seveda, videli boste veliko več.

Vir: Turistična zveza občine Sevnica
Foto: Rok Petančič
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Ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra,
so po Sloveniji pristopili k akciji Turistične zveze
Slovenije, odpiranju simboličnih zelenih oken. Tudi
v Turističnem društvu Tržišče smo se pridružili tej
vseslovenski akciji. Ob odprtju je zbrane pozdravila
predsednica TD Tržišče Milena Knez in predstavila
pomen turizma, ki postaja ena najpomembnejših
panog v svetu. Idejo zelenih oken so lani začeli v
Šentjanžu, okno pomeni pogled na stvari zunaj,
v širno daljavo, na nekaj lepega, kar naj bi bilo
dostopno vsem.

Skozi pogled tega okna smo ovrednotili tako
imenovane dolge njive v naši vasi, edine še
nepozidane. S tem dogodkom smo jih simbolno
zaščitili. Našo dediščino je potrebno ohranjati tudi
za zanamce, za pridelavo hrane. Za turizem na
podeželju je pomembna beseda tudi ohranjanje in
ne samo razvoj.
Pridružile so se nam članice aktiva kmečkih žena
in društvo Ajda. Na tem dogodku smo mešali
tudi biodinamični preparat, ki je namenjen
pospeševanju pretvorbe in življenja tal. Podelili
smo ga z obiskovalci dogodka. Sodelovali so tudi
ljudski pevci. Po zaključku je sledila pogostitev.

Vir: TD Boštanj

Moja dežela,
lepa in gostoljubna,
podelitev regijskih priznanj
Na sevniškem gradu je v torek, 11. oktobra,
potekala prireditev s podelitvijo regijskih priznanj
v sklopu projekta Moja dežela lepa in gostoljubna.
Na začetku smo si ogledali kratek film o Sevnici.
Program je povezovala Sergeja Seljak, nastopili sta
učenki OŠ Sava Kladnika Sevnica Ana in Nikolina,
na violino je zaigrala učenka Glasbene šole Sevnica
Ana Močnik (njena mentorica je Mateja Ratajc
Kragelnik), na klavirju jo je spremljala Špela Troha.
Zeleno okno in informativna tabla pri Malusovi
Zapele so Sara Praznik, Simona Golob in Petra
zidanici na Malkovcu (foto: Stane Markovič)
Stopar (njihova mentorica je Martina Prevejšek),
Na Malkovcu, ki je daleč okoli znan po vinski trti na kitari jih je spremljal Zoran Košir.
in cvičku, smo pri Malusovi zidanici odprli zeleno
brajdno okno s pogledom na eno najlepših vinskih
goric, ki nudi prečudovit razgled daleč naokoli.
Lastnika Malusove zidanice, Matjaž in Alenka
Golob, sta se odzvala povabilu in na svojem
posestvu postavila zeleno okno. Izdelano je iz
pokrova lesenega soda z vrati, obrnjenimi proti
malkovškim vinogradom. Posebna zanimivost
tega okna je, da iz njega priteče dobra malkovška
kapljica. Pri izdelavi tega domiselnega izdelka je
sodeloval tudi Peter Gorenc. Poleg brajdnega
okna stoji dvojezična informativna tabla, ki jo
je oblikovala Nevenka Flajs, in mimoidočemu
predstavi značilnosti teh vinskih goric.
Prireditev so obogatili nastopi moškega pevskega
zbora Društva vinogradnikov Malkovec in učencev
OŠ Tržišče. Na koncu sta gostitelja in Aktiv
kmečkih žena Tržišče poskrbela še za pogostitev.
»Malkovec je naravna amfiteatralna predavalnica, Vse so pozdravili župan Srečko Ocvirk,
delavnica, raj in hkrati pekel najbolj pridnih ljudi,« je predsednica Turistične zveze občine Sevnica
še zapisano na informativni tabli poleg brajdnega Annemarie Culetto in predsednik regijske komisije
okna. Pridite in poglejte tudi vi skozi zeleno brajdno Jože Lovenjak, ki je tudi pojasnil potek in pomen
okno pri Malusovi zidanici.
ocenjevanja. Priznanja za prva mesta na regijskem
ocenjevanju so prejeli:
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče Senovo – kategorija manjše mesto,
Brežice – kategorija srednja mesta,
Škovec – kategorija izletniški kraji.

Odprtje zelenega okna
v Boštanju

27. septembra ob svetovnem dnevu turizma,
smo na pobudo Turistične zveze Slovenije tudi v
Boštanju odprli zeleno okno, katerega namen je
podpora ekološkega, zelenega turizma v Sloveniji.

Po končani prireditvi se je druženje nadaljevalo v
grajski vinoteki. Hvala vsem sodelujočim in vsem,
ki ste se prireditve udeležili, seveda pa posebna
zahvala vsem prostovoljcem in institucijam, ki
skrbijo, da živimo v lepem in urejenem okolju.

Alenka Kozorog, TZOS Sevnica

Turizem
Pestra nedelja v Šentjanžu

Namig za premik

Lepo jesensko popoldne in vonj iz kotličkov so
v park pri gasilskem domu v Loki na osrednji
dogodek, ki so ga popestrili učenci POŠ Loka
Že tradicionalno je bila tudi letošnja zadnja in foklorna skupina Brusači iz Radeč, privabili
Pohod od Tržišča do malkovških goric v
septembrska nedelja v Šentjanžu pestra.
številne obiskovalce.
čast sv. Martina
Na trgu v Šentjanžu se je od jutranjih ur trlo
tržničarjev, ki so svoje izdelke in pridelke postavili
Vsako leto najbližjo soboto martinovemu
na prodaj na Šentjanški tržnici. Trud organizatorjev
Truristično društvo Tržišče organizira tradicionalni
Turističnega društva Šentjanž je bil delno poplačan
Martinov pohod od Pletenke velikanke v Tržišču do
z obiskovalci, želeli pa bi si jih še več.
čudovitih malkovških goric, letos bo to v soboto,
12. novembra, z začetkom ob 10. uri.

Osvežena podoba Loških zeliščarjev

Ti so si lahko ogledali razstavo Deset zeliščnih,
likovne izdelke učencev POŠ Loka, ki jih je
navdihnilo sodelovanje z gostitelji in, poleg odličnih
golažev, okušali dobrote loških zeliščarjev. Čeprav
v nepopolni zasedbi, so zeliščarji lepo praznovali in
Ob 8.30 se je na prijeten pohod podala skupinica napovedali, da dogodkov v sklopu Deset zeliščnih
pohodnikov in na rudarski tematski poti Tk pav še ni konec.
odprla tretje gozdno okno na tej poti in v Sloveniji.
Ideja gozdnih oken je namreč nastala prav v
Annemarie Culetto
Turističnem društvu Šentjanž, pred tremi leti pa
jo je na dnevih turizma v Portorožu predstavila
Cveta Jazbec. Zato na svetovni dan turizma,
27. septembra, na pobudo Turistične zveze
Slovenije številna društva po Sloveniji odpirajo
tako imenovana »zelena okna«. Prav in pošteno je,
da smo ponosni na to, da imamo prva tri okna v
Šentjanžu. Lepo povabljeni, da pogledate skoznje.
V nedeljo ob 11. uri pa smo tudi v organizaciji Naš predstavitveni prostor je bil v glavni vhodni
Turističnega društva Šentjanž in Zavoda MUK dvorani Cankarjevega doma, v kateri je bil tudi
Qra iz Sevnice na Repovževi štali odprli razstavo glavni prireditveni oder, kar se je že v preteklosti
del, ki so nastala na letošnjem ArtEku Šentjanž pokazalo za dobro, saj je tam prehodnost
od 6. do 10. julija v Peklu na Felicijanovi domačiji.
Letos je bilo razstavljenih del na steni Repovževe
štale nekoliko manj, saj so umetniki ustvarjali na
temo uporabne umetnosti in izdelali uporabne
izdelke, te pa sta Turistično društvo Šentjanž in
Zavod MUK Qra prodajala na Šentjanški tržnici.
Dogodka se je udeležil tudi podžupan Janez Kukec
in poudaril pomen tovrstnih dogodkov za naš kraj
in občino. Ideja ArtEko se je letos razširila tudi na
Kozjansko in konec junija je likovno manifestacijo
ArtEko gostil tudi grad v Podsredi. Nedeljski
dogodek je obiskal tudi direktor Kozjanskega parka
Hrvoje Teo Oršanič in poudaril pomen povezovanja
med enako mislečimi in širitev ekoartskega
razmišljanja tudi drugod po Sloveniji. Povabil je tudi obiskovalcev zagotovljena. Prostor je bil vabljivo
na grad Podsreda na obisk pregledne razstave opremljen, na velikem TV-zaslonu pa smo vrteli
del, ki so nastala na shodih ArtEko od leta 2011. predstavitvene filme z našimi zanimivostmi
Odprtja razstave se je že tradicionalno udeležil Zakladnica doživetij ter filma Med legendo in
tudi publicist in okoljevarstvenik Anton Komat resničnostjo in Ajdovski Gradec. Razstavili smo
in v zahvalo za vso podporo in strokovno pomoč tudi spominke za promocijo in prodajo, na stojalu
pri izvedbi dogodkov ArtEka iz rok Jerce Šantej in pultu pa smo imeli za povpraševalce pripravljeno
in Petre Majcen prejel mlado drevo sevniške predstavitveno gradivo. Zanimanje je bilo največje
voščenke. Prijetno sončna in pozitivne energije za Katalog turistične ponudbe in zloženko našega
polna zadnja septembrska nedelja v Šentjanžu je gradu. Največji obisk naše stojnice je bil prvi in
tako ponudila marsikaj in veseli smo, če ste bili del drugi dan, ko so prihajali povabljeni organizatorji
nas. Če vam tokrat ni uspelo ujeti prostega časa izletov.
Glede na resnost povpraševanja po podrobnostih
za obisk, pa lepo povabljeni prihodnje leto.
gre sklepati, da lahko dolgoročno pričakujemo
Petra Majcen obisk povpraševalcev. Večina bo namreč
predstavljene točke uvrstila v programe za
prihodnje leto, nekateri pa pripravljajo tudi še
dolgoročnejše programe. Za jesen pa smo se
dogovorili za obisk treh skupin.
Velika večina ponudnikov razstavljavcev na sejmu
Letos praznuje sekcija Loški zeliščarji, ki deluje pod je bila iz zdravstvene stroke in ponudnikov opreme
okriljem Turističnega društva Loka pri Zidanem in pripomočkov, za prosti čas s turistično ponudbo
Mostu, 10-letnico delovanja. Sedanji člani so se so bili iz raznih term in nekaterih razvitejših
prvič pod tem imenom predstavili leta 2006 na turističnih krajev.
golažijadi. Poleg drugih prireditev v občini, Sloveniji
in zunaj njenih meja so tudi te tiste, ki se jih radi
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
udeležijo in širijo dober glas, ne le o zeliščih in
njihovi vsestranski uporabi, temveč tudi o Loki.
Tako so osrednjo prireditev združili s kuhanjem
golaža in v soboto, 8. oktobra, v goste povabili
ekipe iz domačih in prijateljskih društev.

Občina Sevnica na Festivalu
za tretje življenjsko obdobje v
Cankarjevem domu, Ljubljana

Zbiranje in začetek pohoda sta pri Pletenki
velikanki v Tržišču. Pohod poteka po stranskih
cestah, gozdnih in travniških poteh. Na poti nas
spremljajo ljudski pevci in godci, ves dan bodo
z nami tudi člani Godbe Gorje, ki bodo našim
korakom dali takt in moč. Prijazni in gostoljubni
domačini za pohodnike vedno pripravijo kakšno
presenečenje, kaj dobrega. Med potjo nas čakajo
doživljajske točke, pokušina domačih dobrot in
seveda tudi mladi cviček. Glavna točka bo pri
zidanici, pri kateri bomo v sodelovanju z Društvom
vinogradnikov Malkovec slovesno podrli klopotec
in ga shranili za novega lastnika za prihodnje leto.
Po koncu pohoda pa se bomo ogreli s toplo malico
v osrčju malkovških goric in ob čudovitem pogledu
na malkovški naravni amfiteater.
Pohod je srednje težak. Pohodniki naj imajo
primerno pohodno obutev in vremenu prilagojena
oblačila. Pohod je na lastno odgovornost. Za
dodatne informacije in najavo lahko pokličete
telefonsko številko 041 270 747. Dobro voljo
prinesite s seboj, za vse drugo poskrbimo mi.
Vljudno vabljeni.

Milena Knez, Turistično društvo Tržišče

Mladi turist prenočil
v grajskem vinogradu
V petek, 14. oktobra zjutraj, nas je pričakal
zanimiv prizor. Mladi popotnik, kolesar iz Belgije,
ki že 3 mesece potuje po Evropi, je postavil šotor
in prenočil v grajskem vinogradu.

Deset zeliščnih

Mlademu turistu smo ponudili čaj in mu zaželeli
srečno pot.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura
sreda, 2. 11.
ob 16.00
sreda, 2. 11.
ob 18.00
četrtek, 3. 11. sreda, 30. 11. v
odpiralnem času
četrtek, 3. 11.
ob 10.00
četrtek, 3. 11.
ob 10.00
četrtek, 3. 11.
ob 10.00
četrtek, 3. 11.
ob 16.00
četrtek, 3. 11.
ob 18.00
petek, 4. 11.
ob 17.30
petek, 4. 11.
ob 18.00
petek, 4. 11.
ob 19.00
sobota, 5. 11.
od 8.00 do 10.00
sobota, 5. 11.
ob 9.00
sobota, 5. 11.
ob 16.00
sobota, 5. 11.
ob 17.00
sobota, 5. 11.
ob 18.00
sobota, 5. 11.
ob 18.00
sobota, 5. 11.
ob 19.30
nedelja, 6. 11.
ob 10.00
nedelja, 6. 11.
ob 10.00
ponedeljek, 7. 11. petek, 11. 11.
od 9.00 do 16.00
ponedeljek, 7. 11.
ob 15:30
ponedeljek, 7. 11.
ob 15:30
ponedeljek, 7. 11.
ob 17.00
ponedeljek, 7. 11.
ob 18:30
torek, 8. 11.
ob 15:30
torek, 8. 11.
ob 17.00
sreda, 9. 11.
ob 13.00
sreda, 9. 11.
ob 17.00
četrtek, 10. 11.
ob 17.00
četrtek, 10. 11.
ob 18.00
petek, 11. 11.
od 7.00 do 18.00
petek, 11. 11.
ob 16.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Občinsko tekmovanje v akrobatiki za starejše kategorije

Športni dom Sevnica

Športno društvo Partizan Sevnica

Radogost večer avtorja Rudija Stoparja
z gostjo Vesno Karlovšek

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Fotografska razstava "Sevnica - razgledi od tu in tam"
avtorja Alojza Kneza

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Počitniška ustvarjalna delavnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

učilnica Avtošole Prah
Sevnica
Trški dvorec pri Občini
Sevnica

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

Srečanje prostovoljcev Rdečega križa občine Sevnica

Kulturna dvorana Blanca

Krajevna organizacija Rdečega križa Blanca

Literarni večer Društva upokojencev Sevnica z naslovom
"Jesen življenja"

Knjižnica Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica

Tečaj CPP
Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku

Občinsko tekmovanje v akrobatiki za mlajše kategorije
Tržišče pleše - 10 let plesne skupine Mlade žurerke
Koncert Kvarteta As

Mala telovadnica OŠ Sava
Kladnika Sevnica
Telovadnica
nove šole v Tržišču
Župnijska cerkev sv.
Janeza Krstnika Šentjanž

Občina Sevnica

Športno društvo Partizan Sevnica
Plesna skupina Mlade žurerke
Društvo vinogradnikov Šentjanž

Dan odprtih vrat v podjetju Inkos d.o.o.
s predstavitvijo podjetja in z vodenim ogledom proizvodnje

Inkos d.o.o. Krmelj

Inkos d.o.o.

Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna

Športni dom Sevnica

Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

Pokal občine Sevnica v futsalu 2016

Športna dvorana Sevnica

Klub malega nogometa Sevnica

Lovski dom Zabukovje

Krajevna skupnost Zabukovje

Večnamenski dom
Zabukovje

Krajevna skupnost Zabukovje

Koncert mažoret "Defile"

Športni dom Sevnica

Društvo TRG Sevnica, sekcija mažoret

76. Razborski večer s predstavitvijo knjige
"Samotna divja roža" avtorja Ivana Sivca

Dom krajanov Razbor

Kulturno, športno in turistično društvo Blaž
Jurko Razbor

Odprtje rekonstruirane javne poti
na odseku Lovski dom Zabukovje-domačija Češek
Osrednja prireditev s kulturnim programom in podelitvijo priznanj
ob prazniku KS Zabukovje

Praznovanje zahvalne nedelje s kmečko tržnico
Blagoslov obnovljene notranjosti župnijske cerkve v Šentjanžu
Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje" ogled doma in spoznavanje z življenjem doma

pri župnijski cerkvi sv.
Trojice v Tržišču
Župnijska cerkev sv.
Janeza Krstnika

Turistično društvo Tržišče
Župnija Šentjanž, Društvo vinogradnikov
Šentjanž in Aktiv kmečkih žena Budna vas

Dom upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Odprtje razstave Klekljarske skupine Bucike

Mosconova galerija na
Gradu Sevnica

Klekljarska skupina Bucike in
Družinski inštitut Zaupanje

Bralni krožek za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Zavetišče pod sv. Rokom

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Dom upokojencev Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje o smernicah v turizmu in podelitev občinskih priznanj
tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna

Dvorana Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica

Potopisno predavanje Vinka Šeška o Madeiri

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica
z brezplačnim svetovanjem in kliničnim pregledom malih živali
Otvoritev nadstreška in fasade
pri laboratoriju Društva vinogradnikov Studenec

Veterinarska postaja
Sevnica
Društveni prostori pri
stavbi KS Studenec

petek, 11. 11.
ob 17.00

Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku
s podelitvijo priznanj Občine Sevnica

Športni dom Sevnica

Občina Sevnica

sobota, 12. 11.
ob 7.00

"Od zore do mraka":
celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica ob občinskem prazniku

Pričetek kolesarjenja
v parku pred občinsko
stavbo

Kolesarsko društvo Sevnica

2. tek za Sevniški pokal v rekreativnih tekih

Osnovna šola Boštanj

Atletski klub Sevnica

Tradicionalni Martinov pohod
"Od pletenke velikanke do Malkovških goric"

Pričetek pohoda pri
pletenki velikanki v Tržišču
Spomenik NOB na Trgu
svobode

sobota, 12. 11.
ob 10.00
sobota, 12. 11.
ob 10.00
sobota, 12. 11.
ob 10.00
sobota, 12. 11.
ob 10.30
sobota, 12. 11.
ob 11.00
sobota, 12. 11.
ob 12.00
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Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Tradicionalno srečanje članov PD društva Lisca Sevnica
v počastitev občinskega praznika
Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje":
predavanje Gabi Pirc

Veterinarska postaja Sevnica d.o.o.
Društvo vinogradnikov Studenec

Turistično društvo Tržišče

Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici

Okrajno sodišče v Sevnici

Slavnostna seja občinske organizacije
Združenja borcev za vrednote NOB
Državno prvenstvo v ju - jitsu za mlade do 14 let
in prehodni pokal Ippon 2016

Dvorana Alberta Felicijana
na Gradu Sevnica

Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica
Združenje borcev za vrednote NOB,
Občinski odbor Sevnica

Športni dom Sevnica

Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica

Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB

Koledar prireditev
Datum in ura
sobota, 12. 11.
ob 14.00
sobota, 12. 11.
ob 16.00
sobota, 12. 11.
ob 19.00
nedelja, 13. 11.
ob 10:30
nedelja, 13. 11.
ob 14.00
ponedeljek, 14. 11.
ob 15.00
torek, 15. 11.
ob 9.00
torek, 15. 11.
ob 17.00
torek, 15. 11.
ob 17.00
sreda, 16. 11.
ob 10.00
četrtek, 17. 11.
ob 16.00

četrtek, 17. 11.
ob 19.00

Prireditev

Organizator - informacije

Kulturno družabni večer
z naslovom "Kultura in umetnost nas povezujeta"
Predstava "Poti - zapis o zemlji, domovini"

Kulturni dom Loka

Srečanje krajanov na Martinovo nedeljo
po maši pri cerkvi sv. Jurija v Trnovcu

cerkev sv. Jurija v Trnovcu Jože Baumkirher, 041 823 409

Martinovanje z družabnim srečanjem

pri cerkvi sv. Jošta pod
Lisco

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Predavanje o vplivih zraka na okolje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljica brez očal - za otroški abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica, 051 680 285

Pravljična urica z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Slavnostna seja Društva invalidov Sevnica

Športni dom Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

Prevzem hitrega tehnično-reševalnega vozila HTRV-1

Gasilski dom Sevnica

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica

Odprtje razstave XVI. Sevniškega likovnega shoda Grad 2016

Mosconova galerija na
Gradu Sevnica

Javni sklad RS za kulturne dejavnost,
Območna izpostava Sevnica in
Zveza kulturnih društev Sevnica

Športni dom Sevnica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica

17. Martinovanje na Studencu

petek, 18. 11.
ob 17.00
sobota, 19. 11.
ob 8.00
sobota, 19. 11.
ob 10.00
sobota, 19. 11.
ob 10.00
sobota, 19. 11.
ob 12.00
nedelja, 20. 11.
ob 9.00
nedelja, 20. 11.
ob 13.00
torek, 22. 11.
ob 9.00
torek, 22. 11.
ob 15.00
torek, 22. 11.
ob 15.30
torek, 22. 11.
ob 19:30
od srede, 23. 11.
do petka, 25. 11.
od 7.00 do 15.00
sreda, 23. 11.
petek, 25. 11.
ob 11.00
sreda, 23. 11.
ob 17.00
četrtek, 24. 11.
ob 18.00
petek, 25. 11.
ob 16.30
petek, 25. 11.
ob 17.00
sobota, 26. 11.
ob 9.00
sobota, 26. 11.
ob 9.00
sobota, 26. 11.
ob 18.00
sobota, 26. 11.
ob 19.00
sobota, 26. 11.
ob 20.00

Praznični večer Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica
ob njeni 40-letnici delovanja
Pohod po Sevniški planinski poti - poti Lojza Motoreta
od Bučke do Sevnice

nedelja, 27. 11.
ob 14.00
torek, 29. 11.
ob 9.00
torek, 29. 11.
ob 16.00
sreda, 30. 11.
ob 18.00
sreda, 30. 11.
ob 18.00

Kje?
Studenec - cesta skozi
naselje in šotor pri
gasilskem domu
Zidanica Bregar,
Kamenško

Društvo vinogradnikov Studenec
Kulturno umetniško društvo Budna vas
Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Kulturno, športno in turistično društvo Blaž
Jurko Razbor
OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Bučka, pričetek pohoda pri
PD Lisca Sevnica
kulturnem domu na Bučki

16. Tradicionalni karate turnir Sevnica open 2016

Športni dom Sevnica

Klub borilnih veščin Sevnica

Turnir Društva invalidov Sevnica v pikadu

Krajevna skupnost Krmelj

Društvo invalidov Sevnica

Tradicionalno srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945,
Koordinacijski odbor Sevnica

17. Martinov pohod s Studenca na Primož

Studenec - pri stavbi
krajevne skupnosti

Društvo vinogradnikov Studenec

Pohod od lipe do slapa Jasenk

Gasilski dom Telče

Kulturno-športno društvo Telče

Predavanje o življenju naših prednikov

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Odprtje posodobljene lokalne ceste
Železniška postaja Boštanj-OŠ Boštanj

Most čez potok Grahovica
v Boštanju
Pri transformatorski
postaji v Boštanju

Bunderla & Godler radio show - za odrasli abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica, 051 680 285

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica

Enota Varstveno
delovnega centra Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

Dnevi odprtih vrat v enoti VDC Sevnica:
"Naši plesalci se predstavijo"

Enota Varstveno
delovnega centra Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec,
enota Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Dobrodelni koncert "Občani Sevnice, stopimo skupaj!"

Športni dom Sevnica

Območno združenje Rdečega križa Sevnica in
KŠTM Sevnica

"Ko se želje uresničijo" - odprtje nove šole v Tržišču

Telovadnica
nove šole v Tržišču

Občina Sevnica, Osnovna šola Tržišče

Vencember: Delavnica adventnih venčkov

POŠ Loka pri Zidanem

TD Loka pri Zidanem Mostu

Turnir v namiznem tenisu ob prazniku Občine Sevnica

Športni dom Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

Spominski šahovski turnir Društva invalidov Sevnica

Športni dom Sevnica

Društvo invalidov Sevnica

Slovesnost ob 70-letnici Lovske družine Tržišče

Kulturna dvorana Tržišče

Lovska družina Tržišče

Koncert Klape Tramontana

Kulturni dom Loka

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Folklorni večer „Le hodi, hodi ti za njo …“
z gostjami: Ljudske pevke Šmarčanke

Dom krajanov Razbor

Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor
Inf. Andreja Beci, 051 770 619

Vencember: otvoritveni dogodek in 3. razstava adventnih venčkov
(razstava na ogled do 27. 12.)

Loka pri Zidanem Mostu,
pri mostu HE Vrhovo,
sprehajalna pot ob Savi

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Kako se zavarujemo če smo sami

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Čudežni december 2016:
Delavnica: Izdelava čudežnih sladic za pohod »Z lučko na grad«

Sevnica, AKŽ Sevnica,
Lekos Galerija Ana Sevnica KŠTM
Lekos lekarna Sevnica

60 let Komunale Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Predavanje Sanja Lončar

OŠ Krmelj

BMM d.o.o

Odprtje obnovljenega mostu čez potok Grahovica

Krajevna skupnost Boštanj in Občina Sevnica
Krajevna skupnost Boštanj in Občina Sevnica

vabljeni na prireditve
november 2016
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Oglasi
torek, 15. november 2016 - 17.00

Gledališče KU-KUC // Igrata: Anja Meško / Petra Jauk // 35 minut // za otroke od 3-10 let

OTROŠKI ABONMA

Mašenjka in medo:
Nova zgodba, stara prijatelja
Po uspešni stoti ponovitvi predstave Medvedja
simfonija, ki sta jo navdihnila lika iz ruske ljudske
pravljice Mašenjka in medved in po številnih aplavzih
in gori elektronske pošte navdušenih staršev, katerih
malčke je začarala priljubljena risanka, smo v gledališču
KU-KUC na oder postavili novo zgodbo o zvedavi Mašenjki,
njeni najljubši igrači Maši iz risanke in redkobesednem
medvedu, ki si želi le trenutek tišine in miru.
Igralsko zasedbo je popestrilo sodelovanje z otroškim
gledališčem Pisani mehurčki, katerega umetniška vodja
je prepričljivo zaigrala preudarnega medveda, ki
nas brez ene besede v predstavi, skozi mimiko,
gibanje in izrazita čustva popelje v pravljico
in spet nazaj.

Predprodaja vstopnic v

ODRASLI ABONMA

BUNDERLA & GODLER RADIO SHOW
torek, 22. november 2016 - 19.30
Špas teater // Komedija // Avtor in režiser: Jure Karas
Igrata: Klemen Bunderla / Jure Godler

Klemen Bunderla in Jure Godler: preveč lepa za radio, preveč glasna za televizijo in ravno
prav nora za gledališče!
Odštekan radijski duet, Klemen Bunderla
in Jure Godler, se znajde pred
hudim izzivom: preživeti dan
v etru brez posnetih plošč in
reklam - pridružite se jima v
maratonski uri in pol glasbe,
improviziranih reklam in
resnično čudnih gostov na
edinem radijskem šovu, ki
se ga splača tudi gledati.
Dober glas seže v deveto
vas, radio pa še malo dlje:
ob zadnjem znaku bo ura
za smeh!

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

Cena: že za 24,00 EUR / osebo
Že 17 leto zapored se bo na Studencu, v občini Sevnica, veselilo prihod svetega
Martina. Pripravljamo dvodnevno prireditev namenjenemu prazniku, ko se mošt
spremeni v vino. Vinogradniško društvo Studenec, v sodelovanju s krajevno
skupnostjo, aktivom žena, pevskim zborom Studenec in Gostilno Janc, prirejamo
Martinovanje, ki pa je več kot le veselica.
Začne se v petek, 11.11.2016 ob 16 uri pri laboratoriju, kjer bo otvoritev
nadstreška in nove fasade ter možnost ogleda obogatene vinogradniške zbirke
starin. Pričakuje se tudi obisk župana občine Sevnice, g. Srečka Ocvirk.
V soboto, 12.11.2016, se ob 14 uri začne rez trt potomk najstarejše žametne
črnine iz Lenta in nato velika povorka, kjer bodo predstavljena vinogradniška dela
včasih in danes. Sledi degustacija mošta, pokušina jedi različnih aktivov žena iz
občine, kmečke igre, srečelov in kulinarična razstava. Zvečer pa nam bodo šli
lasje pokonci s Poskočnimi muzikanti.
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vsaka nadaljnja nočitev samo 15 EUR/osebo
Doplačilo: turistična taksa 1,15 EUR/osebo/dan
(otroci 12-18 let 0,50 EUR),
Popusti: (3+1 gratis) otrok do 8. leta BREZPLAČNO
Dodatna ponudba:
· najem koles,
· ogled »Dolinškovega toplarja« z bogato etnološko zbirko,
· voden sprehod po energijsko bogatem parku kamnitih
skulptur »srce Save«,
· degustacija vin pri ponudnikih eni odna Vinsko-turističnih cest.
najave in informacije na:

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

051 680 288

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

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

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

OTROŠKI ABONMA

Turistični agenciji Doživljaj / Trg svobode 10 / Sevnica / 07-81-65-462

ODRASLI ABONMA

PRAVLJICA BREZ OČAL

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

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO

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

barve, ki ščitijo vaš dom

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

www.chemcolor.si

Preplet

okusa in

kvalitete...

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

07 81 65 325
041 623 066

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

Vse za

kmetijo

in dom.

Obiščite trgovine KZ Sevnica,, kjer lahko kupite
vse za kmetijo in dom.

robert.slemensek@siol.net

Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

v

v

KER OGROMNO PRIHRANIM
NAJDEM ZANIMIVE KOSE

a
obutev

OHRANJAM OKOLJE

6

www.evergreen.si

okraski
knjige
igrace
pohistvo
tehnika
v

v

a

USTVARJAM NOVA DELOVNA MESTA

9

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

odrasla
oblacila

Zakaj kupovati
p o n o v n o
uporabljeno?

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

otroska

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

Doživite poseben prehod v novo leto z
vodenim
ogledom
Gradu Sevnica in
STVARI,
KI SOèarobnega Simbolične
cene
031-28-11-77
na prostem
ŠEsilvestrovanjem
UPORABNE
Že od
starasola.si
s priznanim
narodnozabavnim
LAHKO
PODARITE
SEVNICA
»DORI«.
STARIansamblom
ŠOLI
Cena paketa za dve osebi je samodalje
68 €
(za Hotelom Ajdovec)

0,50 €

b
b
TRGOVINA Z RABLJENIMI PREDMETI
(z vstopninami, noèitvijo in novoletnim zajtrkom)

Doplaèilo: turistièna taksa
1,15 €/osebo/dan (otroci 12-18 let 0,50 €),

Popusti: (2+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si
november 2016
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Kultura
Čustvene melodije kitarista
Tilna Pusarja na našem gradu

Izdaja knjige Tamare Špan,
učenke OŠ Boštanj

Skladatelj, kitarist in producent Tilen Pusar
ustvarja močno čustveno glasbo, ki prodre globoko
v poslušalčevo srce. Njegova pristna komunikacija
z občinstvom pričara čudovite glasbene večere za
glasbene sladokusce. Enega takšnih smo doživeli
tudi na sevniškem gradu v petek, 14. oktobra.

Vsak je v čem dober. Naj bodo to šport, glasba,
kuhanje ... resnica pa je, da vsakdo ne more
napisati zgodbe, dolge 200 strani. Ob takem
dosežku lahko jaz le sanjam! A moji sošolki Tamari
Špan so se uresničile njene največje sanje. Izdala
je čisto svojo knjigo z naslovom Nore, ali samo
zaljubljene?! Knjiga obsega nekoliko več kot 200
strani, ilustrirala pa jo je Staša Zgonc, prav tako
učenka 9. razreda Osnovne šole Boštanj.

Njegov album Notranja moč kritiki uvrščajo med
deset najboljših med domačimi in tujimi tekmeci. Člani skupine Jazzed so sicer sošolci oddelka
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
(KGBL), ki so na Tekmovanju mladih glasbenikov
Slovenije 2016 zmagali in osvojili prvo nagrado in V sklopu projekta Teden otroka smo Tamara Špan,
zlato plaketo ter posebno nagrado – koncert na Staša Zgonc, Lana Godec in Manca Simončič v
sevniškem gradu.
petek, 7. oktobra, knjigo predstavile tudi učiteljem
in učencem naše šole. Tole pa je o knjigi zapisala
njena avtorica: »Zgodba govori o šestih dekletih, ki
se zaradi posebnih zapletov odpravijo na počitnice
v Ameriko. Tam spoznajo nove ljudi, raziskujejo in
se predvsem zabavajo. Rdeča nit celotne knjige je
najstniška norost, zaradi katere se vse začne in
ne nazadnje tudi konča.«
Avtorica in ilustratorka se za pomoč pri izdaji
knjige zahvaljujeta učiteljicama Silvi Žveglič in Neni
Bedek, ki sta knjigo lektorirali in uredili. Hvala
Z instrumentalno glasbo pove več, kot bi lahko
pa tudi vsem, ki ste na lanskem dobrodelnem
s tisoč besedami, pravi Tilen o svoji glasbi.
koncertu prispevali denarna sredstva in tako
Njegova avtorska glasba je izjemno izpovedna in
se dotakne vsakega poslušalca. Njegov glasbeni Organizatorja koncerta sta bila KŠTM Sevnica in mladi pisateljici omogočili uresničitev njene
največje želje. Mogoče pa nam to dejanje sporoča,
izraz je odločen in neposreden, pa tudi liričen in Glasbena šola Sevnica.
da lahko skupaj dosežemo vse.
pomirjajoč. Med nastopom je izjemno sproščeno
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
in humorno komuniciral z občinstvom, kar je
Manca Simončič, 9. b, OŠ Boštanj
skupaj z dovršeno izvedenimi skladbami naredilo
koncert popoln.

Uprizoritev gledališke
predstave Striček Vanja
Gledališke skupine društva
Trg iz Sevnice na Blanci

Gledališčniki Društva Trg iz Sevnice smo se
predstavili občinstvu na Blanci s predstavo
A. P Čehova Striček Vanja. V lepi in prostorni
kulturni dvorani se je na veselje nastopajočih
zbralo precej gledalcev, kar igralcem vedno vlije
dodatno energijo, ki pa jo med nastopanjem
Temu primerno se je zelo pozitivno odzvalo tudi spet vrnejo občinstvu. Predstava je lepo stekla,
občinstvo.

4. lutkovno-slikarska kolonija
Lutkart 2016
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica je v počastitev
tedna otroka uspešno izvedlo že 4. lutkovnoslikarsko kolonijo Lutkart 2016 na našem gradu v
petek, 7. oktobra. Mladi likovni ustvarjalci so prišli
iz OŠ Medvode, Polhov Gradec, Celje, Brežice,
Tržišče, Boštanj in Sevnica.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Koncert skupine Jazzed
na našem gradu
V soboto, 8. oktobra, smo uživali v glasbi skupine
Jazzed. V prijetnem okolju Dvorane Alberta
Felicijana so nas mladi glasbeniki Nal Volf, kitara,
Jernej Vindšnurer, bas (kontrabas, električni
bas), Tine Vidmar, bobni, in posebni gost večera,
domačin Jeromej Kostajnšek (trobenta) popeljali
v svet jazza z odličnimi aranžmaji velikanov jazza,
med katerimi so tudi Miles Davis, Herbie Hancock,
Chick Corea, Duke Ellington, Antonio Carlos
Jobim in mnogi drugi. Navdušenje obiskovalcev so
nagradili še s kratkim »jam session« vložkom na
koncu koncerta.
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po njej pa so nas vodstvo krajevne skupnosti s
podmladkom, Aktiv kmečkih žena in vrli blanški
gasilci prijazno sprejeli in pogostili. Vsem se prav
lepo zahvaljujemo in obljubljamo, da se bomo s
kakšno novo predstavo na Blanco z veseljem vrnili.

Po ogledu naše lutkovne predstave Trije prašički
so začeli ob druženju z lutkami ustvarjati zelo
doživeta objavljena likovna dela. Prireditev smo
ob 18. uri sklenili s skupnima razstavama Lutkart
2016 in Otroške razglednice (OŠ Bostanj), ki
navdušujeta s svojo izvirnostjo, fantazijo in
kakovostjo ustvarjenih del.

Robert Kaše

Bernard Pungerčič, GLG Sevnica

Kultura
5. Otroške razglednice
na našem gradu
V četrtek, 6. oktobra, je v ambientu sevniškega
gradu potekala že 5. likovna kolonija učencev
osnovnih šol občine Sevnica Otroške razglednice v
organizaciji OŠ Boštanj in KŠTM Sevnica.

58 mladih udeležencev vseh sedmih osnovnih
in podružničnih šol je ustvarjalo v duhu kulturne
dediščine. Da ohranjamo stik z zapuščino
naših prednikov, je v tem letu, ko praznujemo
petindvajset let samostojnosti, izjemnega pomena
za ohranjanje naše prelepe domovine. Učenci so
skupaj s svojimi mentorji septembra zbirali stare
predmete oz. material, ki nosi v sebi neko zgodbo
preteklosti. S seboj so tako prinesli stare čevlje,
posodo, orodja, oblačila, kose oz. dele pohištva
in drugo notranjo opremo in jih z najrazličnejšimi
barvami, lepili, žicami in vrvicami domiselno
preoblikovali, jih barvno osvežili in jim celo dodali
novo vsebino. Tako se je v sončnem četrtkovem
dopoldnevu ustvarila res pisana paleta otroških
idej in neštetih barv ljudske tradicije. Mladim
umetnikom sta ob njihovih šolskih mentorjih z
idejami obogatila delo sevniški ustvarjalec Rudi
Stopar, ki je otrokom v uvodu postregel z nekaj
zgodbami o starih predmetih, ki jih je prinesel s
seboj, in slikarka Jerca Šantej z Zavodom MUK.

Regijsko srečanje
pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž
Dolenjske, Bele krajine in
Posavja 2016 Pojemgodem.si

Odprtje fotografske razstave
v Tržišču

V sklopu prireditev Jesen na vasi, je v petek,
14. oktobra, TD Tržišče pripravilo fotografsko
razstavo, na kateri smo občudovali lepote
naše krajevne skupnosti skozi fotografski
objektiv desetih avtorjev. Odprtje je popestril
Kadar govorimo o slovenskem pevskem izročilu, osnovnošolec, talentirani bobnar Vid Režen.
radi rečemo, da ima vsaka vas svoj glas. In ravno ta Zbrane je nagovoril tudi predsednik KS Tržišče
pregovor se je potrdil tudi na letošnjem Regijskem Janez Virant.
srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih
viž Dolenjske, Bele krajine in Posavja pod skupnim
imenom Pojemgodem.si.

Razstava čudovitih fotografij z motivi iz Tržišča
(foto: Stane Markovič)

Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž, ki ga je v petek, 7. oktobra, v
dvorani TVD Partizan Boštanj pripravila Območna
izpostava Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti Sevnica, je pregledna predstavitev
poustvarjalnosti izbranih pevskih in godčevskih
skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Na območnih srečanjih, ki so jih letos na našem
območju pripravile Območne izpostave JSKD
Metlika, Novo mesto, Trebnje, Brežice in Sevnica,
se je predstavilo 42 skupin, od tega je regijsko
raven doseglo 14 skupin. Program regijskega
srečanja je pripravila dr. Mojca Kovačič. V naši
regiji je za nastop izbrala 11 skupin.

Sledila je razglasitev treh najboljših fotografij po
izboru strokovne žirije, ki so jo sestavljali fotograf
Mitja Bostner, Nevenka Flajs in Milena Knez.
Nagrade so prejeli Mario Skušek za fotografijo
Pogled z Jeperjeka, Stane Markovič za fotografijo
Korito in Jure Tratar kot najboljši za fotografijo
Dvojna mavrica.
Po prireditvi je bil na vrsti ogled razstave
v
prostorih
Gasilskega
društva
Tržišče.
Predstavljenih je bilo 40 čudovitih fotografij, en
del izbranih fotografij pa krasi tudi novi koledar
TD Tržišče, delo Nevenke Flajs in Milene Knez.
Večer smo sklenili s pogostitvijo, ki so jo pripravile
članice Aktiva kmečkih žena Tržišče.
Iskrena hvala vsem avtorjem fotografij, ki so
sodelovali v nagradnem natečaju, in vabljeni, da v
čim večjem številu sodelujete tudi v prihodnje.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Regijsko srečanje literatov
V sprejemnici Belokranjskega muzeja v Metliki
je potekalo eno izmed šestih srečanj natečaja V
zavetju besede 2016, ki ga razpisuje Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti in je namenjen starejšim
avtorjem seniorjem, ki ustvarjajo v slovenskem
jeziku.

V petek popoldne, 7. oktobra, so lahko v grajskem
atriju obiskovalci sodelovali pri skupnem odprtju
likovnih del, ki so nastala na Otroških razglednicah,
in na petkovi slikarsko-likovni koloniji Lutkart
v organizaciji Grajskega lutkovnega gledališča
Sevnica. Srečanje so s prijetnim ljudskim plesom
popestrili učenci OŠ Boštanj pod mentorstvom
učiteljice Zdenke Kozinc.

Prijeten večer so soustvarili Fantje Artiški, Ljudske
pevke Čebelice iz Mirne Peči, Dobovski pevci,
Tamburaši KUD Božo Račič Adlešiči, Kapelski
pubje, Pevska skupina Ragle iz Trebnjega, Pevci
iz Globokega, Ljudske pevke s Telč, Ljudske pevke
Žejno, Klančakovi godci iz Metlike, Pevska skupina
Li-lá iz Novega mesta. Vse skupine so prejele
srebrno priznanje za uvrstitev na regijsko raven.
Dvojčici Anica in Slavica, Ljudski godec Košarjev
Anzek in Pevska skupina Rosa iz Zabukovja pa so
prejeli srebrno priznanje za doseganje regijske
ravni. Srečanje je strokovno spremljal Klemen
Dovč, član Folklorne skupine Tine Rožanc, avtor
številnih glasbenih in plesnih priredb, leta 2014
je napisal prvi slovenski ljudski spevoples (muzikal)
Zeleni Jurij. Leta 2014 je bil predsednik strokovne
komisije na državnih srečanjih odraslih folklornih
skupin, od leta 2015 je državni
strokovni
spremljevalec srečanj pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž.
Prireditev so s svojim prihodom počastili tudi
podžupana občine Sevnica Janez Kukec in Jože
Novak, predsednik Sveta OI in Zveze kulturnih
društev Sevnica. Koncert je prijetno povezoval Vili
Zupančič.

Od 21 avtorjev, ki so se uvrstili na regijsko raven,
se je literarne delavnice pod vodstvom pesnice
in predavateljice Marjance Kočevar udeležilo 17
avtorjev, med njimi tudi Sevničani Rudi Stopar,
Berta Logar, Eva Keber in Tanja Košar. Sodelovali
sta tudi Tanja Mencin in Zdenka Andolšek, ki pa se
srečanja nista udeležili. Na delavnici so udeleženci
spoznavali osnove zakonitosti pisanja poezije in
proze ter prejeli natančno oceno svojih del in
napotke za nadaljnje delo. Med odmorom smo
si ogledali Belokranjski muzej in se okrebčali s
pogačami in pijačo.
Podelili so priznanja, za tem pa smo prijetno
klepetali ob večerji v hotelu Bela krajina.

Nena Bedek, likovna pedagoginja na OŠ Boštanj

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

Tanja Košar

Vsi udeleženci z Marjanco Kočevar
(foto: Matjaž Rus)
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Mladina
Humanitarna akcija za Mateja Veter v laseh 2016
v občini Sevnica
V MC Sevnica že ves mesec skupaj z otroki
in prostovoljci ulivamo, barvamo, gnetemo,
oblikujemo, izrezujemo, da bi izdelali čim več
izdelkov, ki jih bomo prodali, denar pa namenili
Mateju, ki oboleva za duchennovo distrofijo
(odmiranje mišic).
Humanitani akciji so se priključili tudi številni
rokodelci, ustvarjalci, espeji, podjetja in nam
podarili svoje izdelke, za kar se vsem skupaj od
srca zahvaljujemo. Prvič bomo imeli stojnico na
mesečnem sejmu 5. novembra, decembra pa
na vseh organiziranih tržnicah v Sevnici. Pridite,
obiščite nas in s svojimi prispevki pomagajte
Mateju in njegovi družini.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Delavnica izdelovanja
orgonitov v MC Sevnica

S policistkama
podeljevali smeške in kiske

Tudi letos smo se pridružili vseslovenski akciji pod
okriljem Športne unije Slovenije in na OŠ Blanca
organizirali Veter v laseh. Sodelovali so učenci
prve triade. Preizkusili so se v spretnostnih,
rokometnih, teniških in drugih poligonih.

V evropskem tednu mobilnosti smo se z otroki
udeležili akcije Smeško-kisko in k sodelovanju
povabili še policiste. S policistkama smo v mestu
opazovali promet, preverjali, kako so vozniki
parkirali vozila, in jim podeljevali smeške in kiske.

Nekaterim so se aktivnosti zdele zabavne, drugim
pa pomenile velik izziv. Več pa si lahko ogledate v
fotogaleriji - www.mojaobcina.si.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Orgonit je generator – transformator življenjske
orgonske energije. Deluje kot akumulator, ki vase
srka negativno energijo in jo skozi kaos v orgonitni
osnovi transformira v čisto orgonsko, življenjsko
energijo. Na ta način se prečisti prostor, v
katerem bivamo, in s tem tudi naša telesa in V sklopu tedna mobilnosti smo tudi letos v vrtcu
telesa naših domačih živali.
Ciciban Sevnica izvedli program Kolesarčki, ki je
preventivno-vzgojni program v cestnem prometu
za najmlajše. Udeležili so se ga otroci, stari od
5 do 6 let z oddelkov Čebelice, Ribice, Balončki,
Mehurčki, Gobice, Mravljice, Cepetavčki in Metulji.
Izvajalo ga je podjetje Belak, d. o. o., sestavljen pa
je iz uvodnega teoretičnega dela in zanimivejšega
praktičnega.

Kolesarčki
v Vrtcu Ciciban Sevnica

V soboto, 1. oktobra, smo udeleženci delavnice pod
vodstvom Roberta Koprivca izdelali vsak svojega.
Začeli smo z enournim predavanjem o zgodovini
nastanka orgonitov, o tem, kaj orgoniti sploh
so, oblikah, delovanju, potrebnih pripomočkih za
njihovo izdelavo in seveda odgovori na vprašanja.
Nadaljevali smo s praktičnim delom izdelave.
Delavnica je trajala dobrih pet ur. Vztrajnost je bila
poplačana, saj smo bili vsi zelo zadovoljni s svojim V prvem delu sta se posebej za to usposobljeni
izdelkom.
mentorici z otroki pogovorili o pravilih varnega
ravnanja v prometu, naših nalogah, ki jih moramo
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica upoštevati kot udeleženci v prometu, ter
prometnih znakih in signalizaciji. Tu so naši malčki
pokazali, da o prometu vedo že zelo veliko. Sledil
je praktični del, v katerem so bili otroci razdeljeni
v skupine. Ena skupina je bila v vlogi voznikov,
druga pešcev. Otroci so sedli v štirikolesnike na
pedala in vsakdo je dobil na glavo čelado. Vozili so
Za prava prijateljstva bi lahko rekli, da velja zakon na prometno urejenem poligonu, na katerem je
privlačnosti. Drug drugega izberemo zaradi postavljenih več križišč, prometnih znakov, prehod
tega, kar smo, kako razmišljamo, delujemo in za pešce in semafor. V vlogi voznika so tako
se odzivamo. Pravi prijatelji nas ne sodijo in ne doživljali dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik
obsojajo, prav tako niti mi ne njih. Imajo vedno v pravem prometu. Dogajanje na poligonu sta
budno spremljali mentorici ter otroke usmerjali in
pripravljeno ramo za naš objokani obraz.
opozarjali na napake. Otroci so v vožnji zelo uživali,
spoznali pa so tudi težave voznikov. Nekateri niso
bili pozorni in so se zaleteli v vozilo pred seboj,
spet drugi so prevozili rdečo luč na semaforju ali
pa zavili v napačno smer. Ker pa vaja dela mojstra,
je bilo ob večkratnih ponovitvah tudi napak čedalje
manj. Med tem je druga skupina otrok večkrat
pravilno prečkala cesto na postavljenem prehodu
za pešce. Seveda sta skupini vloge tudi zamenjali
in tako so otroci izkusili vse strani udeležbe v
prometu. Za spomin na sodelovanje v programu
Kakšno pa je prijateljstvo med živalmi in ljudmi, Kolesarčki je vsakdo prejel še diplomo.
so nam hudomušno uprizorili igralci gledališke Zahvaljujemo se vsem donatorjem, da smo lahko
skupine Mali Razbor pod odrom, ki letos praznuje preživeli zanimivo, zabavno in predvsem zelo
poučno dopoldne.
petletnico delovanja.

Vozniki avtomobilov, ki so parkirali pravilno, so si
zaslužili smeška, tisti pa, ki so parkirali napačno,
so dobili kiska. S policistkama smo se pogovarjali
tudi o tem, zakaj moramo biti v sedežu pripeti,
in skupaj pravilno prečkali cesto. »Policisti tudi
pomagajo, ne pišejo samo kazni,« so povedali
otroci oddelka Žabice.

Vzgojiteljici Helena Lužar in Melita Železnik

Na OŠ Sevnica z ogledom
filma do novega znanja
Oboževalci filma oz. učenci, ki na OŠ Sava Kladnika
Sevnica obiskujemo izbirni predmet umetnost
– film, smo si v nedeljo, 2. oktobra, v Krškem
ogledali film Ptice selivke.
Najprej je bil prikazan slovenski predfilm
Infodroma. Govoril je o otrocih, ki so malo drugačni
od nas, npr. fantu brez rok. Predstavili so, kaj vse
zmorejo kljub različnim primanjkljajem. Film je
bil poučen, saj smo spoznali, da se ne smemo iz
nikogar norčevati.

Zgodba o prijateljstvu
v MC Sevnica

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Maja Žibert

Potem je sledil glavni film. Govoril je o dveh deklicah,
ki sta bili zelo dobri prijateljici. Ena izmed njiju je
bila na vozičku, druga pa je za rojstni dan dobila
jajce, iz katerega se je izlegel raček. Ta je najprej
zagledal deklico na vozičku in mislil je, da je ta
deklica njegova mama, zato je ves čas tekal za njo.
Vendar sta starša invalidne deklice nasprotovala,
da bi imeli račka doma. Celo odločila sta se, da
bosta hčer dala v zavod. Če bi bila jaz mama te
deklice na vozičku, bi ji dovolila imeti račko, saj bi
se z njo lažje naučila skrbeti sama zase. V filmu
se mi je zdelo žalostno, ko so na poti v Račji raj
izgubile račka in ko je moral raček zapustiti deklici.
Všeč mi je bilo, da sta deklici ostali prijateljici, da
sta si pomagali, da raček ni ostal v račji reji in da
so na koncu našli starše in odšli domov.
Oba filma sta bila poučna, saj smo v obeh videli
drugačne otroke, ki so bili veseli tega, kar so imeli.
In vsak otrok je imel prijatelja.

Sara Šantej, 6.c OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mladina
Teden otroka
na OŠ Ane Gale Sevnica

Teden otroka na OŠ Sevnica

Prvi teden oktobra praznujemo teden otroka. Na
sevniški osnovni šoli je ta teden res po meri otrok,
Učenci in učitelji na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica saj se vrstijo različne dejavnosti in dogodki s
smo v tednu od 3. oktobra do 7. oktobra pripravili poučno in zabavno vsebino. Predstavili vam bomo
različne dejavnosti ob tednu otroka.
le nekaj kratkih opisov učencev, več o dogajanju na
šoli pa lahko preberete na spletni strani OŠ Sava
Kladnika Sevnica (http://www.ossevnica.si/).

22. septembra je mednarodni dan brez
avtomobila. Ta dan smo z učenci 4., 5. in 6.
razreda izvedli športni dan – jesenski pohod. Pot
nas je vodila čez Hinjce do Kamenice, naprej do
Kamenškega in nato skozi gozdove mimo Koludrja
in do Črne mlake ter nazaj do Krmelja. Naužili
smo se svežega zraka in v hoji res uživali. Učenci
prvega triletja pa so imeli dve uri športne vzgoje za
program Zlati sonček na igrišču. Na poligonu so
se urili v spretnosti s kolesi, poganjalčki ali skiroji.
S tem so ponovili prometna pravila in jih uporabili
tudi v praksi.

Učiteljica Renata Mlinarič

Teden mobilnosti

Prvi dan smo namenili otroški igri. V telovadnici
šole smo se zbrali vsi učenci. Učenci so drug
drugemu predstavili igrače, ki so jih lahko prinesli
od doma, nato pa so se z njimi tudi igrali. V torek
smo organizirali kulturni dan. Z avtobusom smo
se odpeljali v Celje. V kinu smo si ogledali otroški
animirani film. Da pa je bilo vzdušje čisto pravo,
smo si privoščili še pokovko in pijačo. V sredo
smo na šoli organizirali prireditev Naša šola ima
talent. Ugotovili smo, da je med našimi učenci
veliko skritih talentov, ki se bodo lahko kaj kmalu
predstavili v drugem krogu prireditve. V četrtek je
na naši šoli potekal naravoslovni dan. Iz naravnega
jesenskega materiala smo izdelovali različne
izdelke (sovice, jesenski gozd). Dva učenca pa sta
se ta dan z učiteljico Ireno udeležila likovne kolonije
Otroške razglednice na sevniškem gradu. In že
je bil tu zadnji dan tedna. Za ta dan so pripravili
učenci podaljšanega bivanja gledališko predstavo
Mojca Pokraculja. V tem tednu nam je bilo na šoli
zelo lepo in uživali smo v vseh dejavnostih.

Kaja in Naja, 6. r: Šestošolci smo si nadeli posebna
imena in se spremenili v prave koliščarje. Na
delavnicah smo namreč izdelovali koliščarski nakit,
pripravljali ozimnico (npr.: rezali jabolka na krhlje
in trli zelišča), izdelovali posodo iz gline, naredili
koliščarsko bivališče, oblikovali kamnito orožje ter
makete kolišč iz koruznih stebel. Na koncu smo
poskrbeli še za priboljške, saj smo spekli še kruh
in kostanj za vse koliščarje in koliščarke.
Ida in Kristina, 7. r: V računalniškem programu smo
izdelovali različne vrste gonil v tridimenzionalnem
prostoru. Nato smo izdelali modele vrst gonil (iz
kock) ter sestavili še svojo napravo ali stroj. Večina
skupin se je odločila za vlečnico, nekateri pa so bili
bolj izvirni in so patentirali npr. avtomat za hrano
in pijačo. V tehnični učilnici smo nato iz umetnega
materiala izdelali zobniško gonilo.
Črt in Martin, 8. r.: Dekleta so se pomerila v
odbojki, dečki pa v nogometu. Vzdušje je bilo
napeto, točke in goli so padali kot za stavo.
Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič Tekme so bile medrazredne in zelo izenačene pri
dekletih in fantih. V razrednem boju deklet so
zmagale odbojkarice 8.c, v nogometu pa je bila
najbolj napeta zadnja tekma, med 8.a in 8.c, ki se
je končala z neodločenim izidom. V boju za prvo
mesto je zaradi gola razlike slavil 8.c. Športno
obarvan dan smo sklenili z dobro voljo in smehom
V tednu otroka so v vrtcu potekale različne na razredni uri.
zanimive dejavnosti, ena izmed njih je bila tudi obisk
PGD Krmelj. Gasilci so nas pričakali odprtih rok in
Sergeja Seljak
nam predstavili svojo obleko, opremo in vozila.
Povedali so nam, za kaj uporabljajo gasilnike, kako
se najhitreje gasilci oblečejo v gasilsko obleko
v primeru intervencije in še veliko zanimivega.

Krmeljski otroci obiskali
PGD Krmelj

Teden mobilnosti na OŠ Krmelj
Na Osnovni šoli Krmelj smo teden mobilnosti
zaznamovali najprej z gledališčem na stopnicah.
Vsi učenci od 4. do 9. razreda so poslušali o
pomembnosti trajne mobilnosti in pomembnosti
hoje ter kolesarjenja. Spoznali so namen in pomen
tega tedna. Spodbudili smo jih, naj v šolo čim
večkrat pridejo peš, tisti, ki že imajo kolesarski
izpit, pa s kolesom.

Najpogumnejši otroci pa so poskusili obleči hlače,
si obuti škornje ter si nadeti čelado in se preizkusili
za volanom gasilskega vozila. Imeli smo se lepo in
se polni novih informacij odpravili proti vrtcu.

Pohvalili so, da se precej urejajo pločniki, varni
prehodi za pešce, kolesarske poti in pešpoti. Na
začetku šolskega leta na otroke opozarjajo mediji,
policisti in prostovoljci. Kljub vsemu pa je kritično
oko naših šolarjev zaznalo kar nekaj pomanjkljivosti:
premalo ustreznih prehodov za pešce, manjkajo
ogledala, prometni znaki za umirjanje prometa,
obcestno rastjene ni urejeno, neurejena so
avtobusna postajališča, na šolskih avtobusih
varnostna oprema ni ustrezna, na parkirišču pred
šolo je gneča, premalo je varnih kolesarskih poti
… Vse to so tudi skrbno fotografirali ter skupaj z
opažanji in predlogi izboljšav predali županu.
Po okrogli mizi je bilo na vrsti prijetno druženje
na prireditvi, izvedli so tudi nagradno žrebanje.
Prvo nagrado kolo je prejela naša učenka 8.a
Tinkara Udovč, za kar ji tudi mi iskreno čestitamo.
Še nekaj nagrad so dobili naši učenci in so se jih
zelo razveselili. Prav vse pa je razveselil slovenski
raper Trkaj, ki je na noge spravil vse, najmlajše in
tudi najstarejše.
Po prireditvi smo se vrnili peš proti naši šoli in tako
tudi preostale udeležence v prometu opozorili, da
je 22. september dan brez avtomobila. Za odlično
izpeljano nalogo se vsem skupaj lepo zahvaljujemo
in jim iskreno čestitamo. Več o dogodku pa lahko
preberete tudi na spletni strani Občine Sevnica.

Marija Bedek in Andreja Vrtovšek,
mentorici šolske skupnosti

Anja Luzar

www.kstm.si

Osnovna šola Boštanj je bila v tem šolskem letu
vključena v projekt Evropski teden mobilnosti
2016. Naša naloga je bila, da opazujemo promet
z očmi šolarjev in podamo svoje mnenje. V projekt
so bili vključeni vsi učenci naše šole, saj so takoj ob
začetku šolskega leta dobili nalogo, da opazujejo
varne in nevarne točke na naših poteh v šolo.
Učenci so nalogo opravili več kot odlično, saj so
predstavnikom šolske skupnosti dali kar nekaj
gradiva za delo. Naloga predstavnikov je bila, da
iz prejetih informacij izluščijo najpomembnejše
točke. Neža Simončič, Špela Borštnar, Tinkara
Udovč, Lana Godec, Manca Simončič, Staša
Zgonc in Nejc Krnc so županu Srečku Ocvirku,
predstavnikom Sava projekta, ravnateljicama
obeh šol in vsem na okrogli mizi, ki je bila 22.
septembra na OŠ Sevnica, predstavili pozitivne
in negativne strani vsakodnevnega vključevanja v
promet kot pešci, kolesarji in vozači.

Učence od 1. do 5. razreda, ki so vključeni v
projekt Prometna kača, smo dva tedna spremljali,
kako so prihajali v šolo. V sklopu tega projekta smo
spodbujali otroke in starše k hoji in kolesarjenju,
torej k trajnejši mobilnosti.

www.mojaobcina.si/sevnica
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Društvo za športno rekreacijo Sevniški strelci
končali ligo velikega kalibra
Partizan Boštanj
Društvo je ob vstopu v teden otroka 1. oktobra Sevniški strelci so v četrtek, 6. oktobra, na
organiziralo predstavitev svojih dejavnosti za strelišču Izem nad Radno s 7. krogom končali ligo
pištola velikega kalibra. Doseženi so bili odlični
širšo javnost.
rezultati, in sicer:
V skupni razvrstitvi v skupini A je zmagal Matej
Kolman, drugi je bil Danilo Petrin in tretji Stane
Mirtelj. V skupni razvrstitvi skupine B je zmagal
Damjan Pinoza, drugi je bil Dušan Korene, tretji
Stane Kovačič. V skupni razvrstitvi skupine C je
zmagala Vida Draksler, drugi je bil Janez Jakič in
tretji Toni Kovačič.

Melani, Lea in Ajda –
državne prvakinje
v gorskih tekih
Na državnem prvenstvu v gorskih tekih, ki je
potekalo 29. septembra na Smledniku, so
sevniški atleti, tokrat zastopajoč svoje šole, vnovič
dosegli izvrstne rezultate. Pritekli so si tri naslove
državnih prvakinj, v kategoriji deklic letnika 2003
in 2002 pa so atletinje AK Sevnica popolnoma
zavzele zmagovalni oder.

»Osrednji namen predstavitve je bil spodbuditi čim
širši krog ljudi, da bi bolje skrbeli za svoje zdravje
v vseh življenskih obdobjih. K aktivnostim želimo
pritegniti mlade in starejše. Imamo zagotovljene
temeljne pogoje za namizni tenis, jogo, urbani
Najboljši v skupni razvrstitvi
tek, mali nogomet, fitnes na prostem, telovadbo
za starejše, balinanje, košarko, pohodništvo, ples
Lea Haler, Nika Dobovšek in Nina Lisec,
najhitrejše med deklicami letnikov 2002 in 2003
in drugo,« je v uvodnem pozdravu med drugim V kategoriji pištola 5,6 mm je zmagal Stane
Mirtelj, drugi je bil Roman Ribič in tretja Mojca
omenila predsednica društva Klavdija Redenšek.
Stomilović. V skupini B iste kategorije je zmagal Že v promocijskem teku, ki je bil netekmovalne
Marko Černič, drugi je bil Franc Selak in tretja narave, so se dobro izkazali Živa Slapšak in Julija
Kermc med deklicami ter Timotej Krašovec med
Vida Draksler.
dečki. V kategoriji deklic letnikov 2004 in 2005
je slavila Ajda Slapšak, medtem ko je Tomi Bajc
med dečki iste kategorije dosegel tretje mesto.
Leonard Škrabec je tekmo končal na 18. mestu.

Spomnili smo se tudi prekmalu umrlega prejšnjega
predsednika Romana Novšaka, in sicer z razstavo
opreme za pohodništvo, sekcijo za to pa je v
zadnjih letih uspešno organiziral in vodil prav on.
V veselem triurnem športnem druženju, ki sta
ga začela učenca diatonične harmonike Žiga
Pfeifer in Lan Blatnik ter učitelj Gregor Oblak,
je bilo poskrbljeno tudi za prigrizek in pijačo za
vse udeležence. Društvo pa je poskrbelo tudi
za postavitev nekaj novih stalnih klopi ob robu
športnega parka v središču Boštanja.

Najboljši s pištolo 5,6 mm

Najboljši s pištolo 9 mm

V kategoriji pištola kalibra 9 je zmagal Matej
Kolman, drugi je bil Danilo Petrin in tretji Mirko
Ognjenovič. V skupini B iste skupine je zmagal Igor
Kotnik, drugi je bil Janko Božič in tretji Janez Jakič.
Prvi trije strelci (Kolman, Petrin in Ognjenovič) iz
kategorije pištola kalibra 9 mm so 15. oktobra
nastopili na državnem prvenstvu Zveze slovenskih
Ajda Slabšak, zmagovalka kategorije 2004–2005
rezervnih častnikov in zasedli peto mesto izmed
V kategoriji višje pa so dekleta uprizorile pravo
45 ekip.
»medrazredno« tekmovanje, saj so zavzele vsa
Mirko Ognjenovič prva štiri mesta. Zmagala je Lea Haler pred Niko
Janez Levstik
Dobovšek, tretja je bila Nina Lisec, Eva Tratar pa

Tretje mesto Tomija Bajca v kategoriji 2004–2005

se je uvrstila za četrto mesto.
Med starejšimi dijakinjami je do naslova državnih
prvakinj pritekla Melani Knez.
Omeniti je treba tudi dobre rezultate atletov
iz OŠ Blanca, ki so se še posebno izkazali v
promocijskem teku.

Vir: AK Sevnica
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DBV IPPON uspešen
na 1. krogu slovenskega
pokala v JU JITSU
V soboto, 15. oktobra, so se tekmovalci Društva
borilnih veščin IPPON Sevnica v Črnomlju udeležili
1. kroga slovenskega pokala v JU JITSU. Mlad,
še ne devetletni Tilen Pfeifer je kot novinec
med tekmovalci osvojil v kategoriji U10 odlično
2. mesto. Med dekleti je bila v tej kategoriji
zmagovalka kroga s 1. mestom Iza Cvelbar,

Sevničani s
17 kilogrami čokolade

Pia Rožmanec na evropskem
mladinskem prvenstvu v šahu

Tradicionalni, že 37. tek na Šmarno goro je
bil tudi letos zadnja tekma gorskega pokala.

Pia Rožmanec z Blance je avgusta igrala v Pragi na
evropskem mladinskem prvenstvu v šahu. V njeni
starostni skupini deklic do 10 let je sodelovalo kar
106 mladih igralk, v 12 dneh pa so v 9 kolih odločale
o najboljših v Evropi. Naša igralka je zmagala
štirikrat, enkrat remizirala in štirikrat izgubila,
dosegla je 4,5 točke in osvojila 55. mesto (46.–64.).

Nika Dobovšek in Tomi Bajc ter čokoladi velikanki

sotekmovalka Ajda Stritar je osvojila 6. mesto.
V kategoriji dečki do U15 je odločno nastopil in
1. mesto osvojil Nik Mrvič. Med dekleti sta v
tej kategoriji U15 nastopili dve tekmovalki. V
absolutni kategoriji se je za 0,5 točke zmaga
izmuznila Maši Medvešek, ki je osvojila 2. mesto.
Eva Ocvirk je osvojila 5. mesto.

Miran Grubenšek

Simbioza giba na OŠ Boštanj
V tednu od 10. do 14. oktobra smo se tudi v
OŠ Boštanj pridružili vseslovenskem projektu
Simbioza giba, k sodelovanju pa povabili babice in
dedke naših učencev.

Najboljši tekači v otroških kategorijah pa so
vedno nagrajeni tudi z ogromnimi lešnikovimi
čokoladami. Zmagovalec kategorije prejme
7-kilogramsko lešnikovo čokolado, 2 kilograma
pripadata drugouvrščenemu in kilogram vsem
uvrščenim na tretje mesto. Barve AK Sevnica
je na omenjenem teku zastopalo 8 atletov, ki
so domov odnesli kar 17 kilogramov čokolade.
7-kilogramsko velikanko sta za zmago v svoji
kategoriji prejela Tomi Bajc in Nika Dobovšek, Ajda
Slapšak je za drugo mesto dobila dvokilogramsko,
Tomaž Sešlar pa še dodatni kilogram za tretje
mesto. Uvrstitve preostalih nastopajočih atletov
AK Sevnica so bile: Živa Slapšak se je v kategoriji
mlajših deklic uvrstila na četrto, Julija Kermc pa
na peto mesto. V kategoriji mlajših dečkov sta
tekla še Leonard Škrabec, ki je bil prav tako peti,
in Timotej Krašovec, ki je tekmo končal na šestem
mestu.

Vir: AK Sevnica

Šahisti uspešni v članski ligi
Zadnji konec tedna septembra smo tudi člani na
vzhodnem delu Slovenije začeli svojo šahovsko
ligo. V Mariboru smo v treh dneh odigrali njen
prvi del in Sevničani v celoti izpolnili načrt. Čeprav
smo bili oslabljeni, brez najboljših na 2., 3., 5. in
rezervni deski, smo trikrat zmagali in v ligi vodimo.
Naš letošnji glavni cilj je prvo mesto v prvi ligi
vzhod in uvrstitev v najvišjo, državno člansko ligo
v prihodnjem letu, ki bo za sevniški šah jubilejno,
60. po vrsti.

Po začetni tremi se je nadaljevalo dobro in
premagala je tudi veliko močnejše tekmice (8 od
9 z višjo ravnjo, bila je 80.). Tudi obračun njene
mednarodne ravni je pokazal, da je bila zelo
uspešna, popravila jo je kar za 70 točk. Med
sedmimi mladimi iz Posavja je bila druga najboljša,
izmed 23 slovenskih jih je bilo boljših le 9. Rezultat
in tudi te primerjave dokazujejo, da je ob svojem
prvem nastopu na tako pomembnem tekmovanju
v celoti upravičila svoja in naša pričakovanja,
pridobljene izkušnje pa ji bodo zelo koristile tudi na
njeni šahovski poti v prihodnje.

Ludvik Cvirn

Ludvik Cvirn

Letos smo izvajali projekt že tretje leto zapored.
Skupaj smo privabili 43 pridnih babic in dedkov.
Nekateri izmed njih so bili že naši stari znanci,
saj se udeležijo te aktivnosti vsako leto. Športne
aktivnosti smo izvajali v šolski telovadnici in
na prostem. Učiteljice so pripravile zanimive
ure. Vključile so elementarne igre, ogrevalne
gimnastične vaje, štafetne igre, poligon, hitro
hojo na prostem in celo zaplesali. Učenci so stare
staršev v zahvalo za sodelovanje povabili še v
šolsko jedilnico in jih pogostili s čajem ter tako v
prijetnem vzdušju sklenili športno aktivnost. Vsi
stari starši, ki so se temu projektu pridružili, so
bili zelo navdušeni in so obljubili, da se nam bodi v
prihodnjem letu spet pridružili. Upamo, da bo res
tako in da bomo h gibanju privabili še koga.

Andreja Vrtovšek, vodja projekta na OŠ Boštanj
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Iz preteklosti v sedanjost
Martinovanje
Praznovanje goda svetega Martina (11. novembra)
oziroma martinovanje je prišlo k nam iz nemško
govorečih dežel. Star običaj je bil, da so se na ta
dan v kleti zbrali sosedje in prijatelji na pokušino
mladega vina. Vsak vinogradnik je pričakoval, da
bo dobil od prijateljev objektivno oceno o kakovosti
mladega vina, seveda si je želel raje slišati pohvalo
kot grajo. Prav tako je bilo srečanje z bogato
pogostitvijo in skoraj obvezno pečeno gosjo
(Martin naj bi se pred zasledovalci skril med jato
gosi) ter obilnim zalitjem z mladim vinom prošnja
za dober in kakovosten pridelek vina v naslednjem
letu.
Vse, ki so med letom pomagali v vinogradu je
gospodar povabil na martinovanje. Gospodinja se
je takrat še posebej potrudila in miza se je šibila od
dobrot. Spekla je tudi potico, ponavadi orehovo in
smetanovo.
V zidanici so uživali pripravljene dobrote. Pili
so mlado vino. Peli, plesali in zabavali so se do
jutranjih ur.

Ogledalo

Tam stoji mi lipa zala

Ogledalo kaže dvojno sliko,
neotesanost ali omiko,
pameten ali neumen obraz,
zmago ali poraz.

Tam stoji mi lipa zala,
zraven lipe hišica;
prosta hišica je mala,
vendar čudna lepa je vsa.

Ko človek sebe opazuje,
pritrjuje si ali pa nasprotuje,
zastavlja nemo si vprašanje,
dvomi v svoje verovanje.

Lipa širi svoje veje,
ki zelene so lepo.
Če preveč me sonce greje,
v hladno senco grem pod njo.

Narcis sam sebi se nasmiha,
na dušo si piha,
ženska zaskrbljeno opazuje gube,
kakor da so znamenja pogube.

Ti široka lipa krasna,
ki visoko stegaš se,
tičev tvojih pesem glasna
naj razveseljuje me.

V ogledalu čudna je modrost,
ujet si in obenem prost,
tvoj dvojnik te nadzira,
ruši te ali pa podpira.

Vir: Pesmarica, Josip Mešiček,
učiteljska tiskarna, leto 1908

Takrat so podrli klopotec in se zahvalili za dobro
letino.

vir: Almanah, moj kraj moja občina, TZOS 2014

Sabina Kožar

Ob spominu na umrle
S hribčka na koncu vasi
iz tišine in sence cipres
se sliši nežna pesem ptic
in vetrič, ki rahlo v vejah zašumi.
Se drug ob drugem tam tišče grobovi,
v njih naši najdražji v miru spe,
ne obude jih vaške cerkvice zvonovi,
ki se v ranem jutru in pod večer vsak dan oglase.
Vse, kar nam bilo je drago, plemenito
omagalo pod težo je tegob življenja,
zdaj v črni, hladni zemlji
z grmado cvetja je prekrito,
olajšano vsega gorja, trpljenja.
So gomile skrbno urejene,
nešteto lučk na njih gori,
v naših prsih pa še bolečina tli,
s spomini vedno znova žalost v prsih oživi.
Tudi neurejeni in vse leto zapuščeni,
tam na hribčku, skromni so grobovi,
kjer ne prižiga lučk nihče,
bede nad njimi le bogovi.

www.mojaobcina.si/sevnica
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Morda pa se na umrlih dan
kdo spomnil bo pozabljene gomile,
položil nanjo skromen cvet,
postal ob njej vsaj za hip,
ker ga resničnost bo ganila.

Zdravka Brečko

Utrip življenja
preizkusili na lončarskem vretenu v Lončarskem
ateljeju Bernhard, v katerem redno organizirajo
lončarske tečaje. V Mestni šivalnici, ki je prav tako
v Mencingerjevi hiši, pa v izdelovanju zapestnic iz
starega džinsa.
Delo
gasilske Več na www.mojaobcina.si
službe, ki jo v
Stara šola, KNOF
sevniški
občini
o p r a v l j a j o
prostovoljni
in
poklicni
gasilci,
poleg
gašenja
in reševanja v
primeru požarov
ter reševanja ob V torek, 11. oktobra, smo se člani U3 Sevnica
naravnih in drugih udeležili že drugega predavanja v tem študijskem
nesrečah zajema tudi preventivno delovanje. Tema letu. Tokrat je vse potekalo sproščeno, utečeno,
letošnjega oktobra, meseca požarne varnosti, kot da smo že sredi študijskega leta. Tokratno
je bila namenjena splošni požarni varnosti predavanje je bilo potopisno in namenjeno
v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega spoznavanju Kitajske, daljne, velike in po
monoksida pod sloganom Delujmo preventivno. V prebivalstvu najštevilčnejše dežele na svetu.
ta namen je bilo opravljenih več preventivnih vaj in Pred predavanjem je Romana Ivačič, članica
predstavitev gasilcev po občini, izvedena pa je bila upravnega odbora U3, ki ureja društveno
tudi osrednja občinska gasilska vaja v sodelovanju spletno stran, predstavila našo spletno stran.
z Domom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Pojasnila je, kako priti na spletno stran in kako
se pomikamo po rubrikah strani. Spoznali smo,
Sevnica.
kako je naša spletna stran bogata z vsebinami o
CO – ogljikov monoksid ali tihi ubijalec
Ogljikov monoksid je plin brez barve, vonja in okusa. delovanju društva od ustanovitve do zdaj. Ponuja
To pomeni, da je povsem nemogoče, da bi ga človek nam informacije v sliki in besedi, od napovedi
zaznal. Ni nujno, da je prisoten skupaj z dimom, dogodkov v društvu, do pregleda in poročil o že
ki ga lahko zaznamo. CO je gorljiv in ljudem zelo izvedenih aktivnostih. Tako si lahko ogledamo vsa
nevaren. Hitro se veže na hemoglobin in izpodriva pretekla predavanja, seznanimo z delovanjem
kisik, posledica pa je, da naše telo in možgani kisika krožkov, ponovno podoživimo občutke z ekskurzij,
ne dobivajo v zadostnih količinah oziroma se dotok prelistamo vse dosedanje biltene in osvežimo
kisika povsem ustavi. Znaki zastrupitve se kažejo spomine na lepe skupne trenutke.
kot glavobol, slabost, bruhanje, hitro bitje srca, Po nujnih informacijah Nevenke Vilčnik o delovanju
omotica, utrujenost, zmedenost, dezorietiranost, krožkov je Rihard Černigoj povabil k besedi
motnja vida. CO nastaja povsod tam, kjer gori, našo članico Janjo Kolar, da nam je predstavila
največja koncentracija pa nastaja pri tlenju, kadar Kitajsko, kot jo je doživela na popotovanju po tej za
primanjkuje kisika za gorenje. CO nastaja tudi nas oddaljeni deželi.

U3, Potopisno predavanje
o Kitajski

pri gnitju oziroma pri razkroju organskih snovi in
razpadanju lesnih peletov, zaradi česar smo imeli
v Sloveniji že smrtne žrtve.
Kako preprečiti zastrupitev?
• Z rednim čiščenje peči, dimnikov in zračnikov,
• z rednim zračenjem prostorov,
• v zaprtih prostorih ne uporabljamo motorjev z
notranjim izgorevanjem (agregatov, motornih žag
itd.),
• z namestitvijo javljalnikov CO.
Od 1. januarja 2017 bo treba obvezno vgraditi
javljalnike CO v bivalne prostore, v katerih so
vgrajene kurilne naprave, odvisne od zraka v
prostoru. Vgradnja javljalnikov CO ni obvezna,
kadar so v prostoru naprave, ki niso odvisne od
zraka v prostoru in prostor ni namenjen bivanju.
Namestitev javljalnikov je preprosta in ni draga,
rešila pa bo marsikatero življenje.

Janja Kolar o Kitajski

Janja je začela svojo pripoved s pristankom v
Pekingu, glavnem mestu Kitajske. Nato nam
je predstavila svoje popotovanje po nekdanjih
prestolnicah Kitajske, vse do konca v Šanghaju.
Spoznali smo bogato zgodovino in kulturo Kitajske,
od nekaj stoletij pred našim štetjem do današnje
Gašper Janežič, dobe. Janja je nizala podatke in imena cesarskih
poveljnik GZ Sevnica in regije Posavje dinastij kot za šalo. Izvedeli smo za vzpone in padce
vseh dinastij do konca cesarstva. Seznanili smo se
s poljedelstvom, od gojenja česna, ki ga kupujemo
tudi pri nas, do pridelave riža. O razvitosti nekdanje
kitajske družbe in njenih dosežkih pričajo odkriti
kipi več tisoč glinenih vojakov, papirnati denar že
Oktobra so v Mencingerjevi hiši v Krškem odprli v času Rimljanov, več kot 1700 km dolg prekop
prvo popup trgovino v Posavju. Koncept je k nam in ne nazadnje znameniti kitajski zid. Navdušili so
prišel iz Amerike, pomeni pa začasno trgovino, nas hitri vlak, ki vozi s hitrostjo do 360 km na uro,
ki pride in gre, navadno jo organizirajo v kakšnih urejenost železniškega in letalskega prometa,
zapuščenih stavbah, ki vsaj za določen čas spet kulinarika in narava s širokimi rekami in gorami.
Janja je s seboj prinesla tudi nekaj spominkov,
oživijo.
V popup trgovini Re:miks, kot smo je poimenovali, ki jih je razstavila na odru. Največ zanimanja je
smo izdelke naprodaj postavili predstavniki iz pritegnila kokošja noga, ki jo pečeno, začinjeno
Lončarskega ateljeja Bernhard Krško, Ina Čebular in nataknjeno na paličico Kitajci jedo kar med
z Inštituta za svobodo oblačenja Brestanica sprehodom po ulici, kot pri nas otroci lizike.
in Stare šole Sevnica. Rdeča nit izdelkov, ki so Slišali in videli smo še veliko zanimivosti. Zato nam
bili naprodaj od 6. do 20. oktobra, je bilo staro, je čas kar prehitro minil. Domov smo odšli polni
predstavljeno na nov način, od reinterpretirane novih spoznanj in vtisov. Janja je znova dokazala,
keramike do recikliranega džinsa in retro da je prava svetovna popotnica, ki kot pivnik vpija
pohištva. Na odprtju je sodeloval tudi župan vse, kar vidi in doživi na svojih potovanjih, vse to pa
Krškega in odprl trgovino na poseben način, saj je zna tudi doživeto predstaviti poslušalcem.
zavrtel ploščo na starem gramofonu. Obiskovalci
Sašo Jejčič
so se lahko na delavnici po otvoritvi tudi sami

Prva popup trgovina v Posavju

Recepti
naših babic
Ajdovi žganci
Sestavine:
50 dag ajdove moke
0,5 l vode
1 malo žličko soli
mast z ocvirki
Priprava:
Moko stresemo v slan krop, pokrijemo s pokrovko,
da dobro prevre. Nato v moko naredimo luknjo s
kuhalnico in pustimo, da vre pol ure. Nato odlijemo
vodo in moko zmešamo s kuhalnico v gladko zmes.
Če so žganci presuhi, jim dodamo odlito vodo.
Zmes z vilicami nadrobimo v skledo in zabelimo z
ocvirki. Namesto ajdove moke so uporabljali tudi
navadno belo moko.

Matevž
Fižol skuhamo in ga pretlačimo skupaj z že
pretlačenim in kuhanim pire krompirjem.
Dodamo lahko tudi česen in zabelimo z ocvirki.
Kot prilogo serviramo kislo repo ali zelje.

Močnik
Sestavine:
15 dag moke
1 jajce
4 dag masla
1 jušna kocka
lovorov list
sesekljan peteršilj
Priprava:
Moko damo v skledo, ubijemo jajce in z vilicami
hitro mešamo, da dobimo močnik, ki ga med
dlanmi zmanemo v kašo. Na vročem maslu damo
četrtino močnika in ga zlato-rumeno spražimo.
Zalijemo z 1,5 litra kropa in zakuhamo ostali
močnik. Vse naj vre 15 minut. Med kuho dodamo
jušno kocko, lovorov list nazadnje pa peteršilj.
Lahko dodamo tudi malo ocvirkov.

Dušeno zelje s širokimi rezanci
Zelje zrežemo na rezance in ga poparimo z vročo
vodo. Na maščobi prepražimo čebulo. Stresemo
odcejeno zelje na vročo maščobo in dušimo do
mehkega. Posolimo. Posebej skuhamo široke
rezance. Kuhane rezance dodamo zelju. Dobro
premešamo in postrežemo.

Jabolčni zavitek
Sestavine:
Vlečeno testo:
40 dag moke
1 žličko soli
1 beljak ali 1 žlico olja
Priprava:
Vse sestavine damo v skledo in prilivamo toplo
vodo, dokler ne dobimo primerno gladko testo.
Testo razvlečemo in potresemo z jabolčnim
nadevom.
Nadev:
1,5 kg jabolk, 12 dag rozin, limonina lupina, cimet,
1 žlica ruma, 10 dag sladkorja, 7 dag drobtin in
12 dag masla
Priprava:
S pomočjo prta z dveh nasprotnih strani testo
zvijemo, položimo na namazan pekač in pečemo
1 uro na 180 stopinj Celzija, dobro je če zavitek
med peko namažemo s smetano. Tako kot jabolčni
zavite lahko pripravimo še s kakšnim drugim
sadjem.
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Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, TZOS 2014

Delujmo preventivno
tudi doma

Razvedrilo
VICOTEKA
Tatovi kurilnega olja
Se pogovarjata soseda:
»Zelo sem jezen, že dvakrat so mi spraznili
rezervoar za kurilno olje, pa sem pokrov
dobro zakril s težkimi cvetličnimi lonci!«
»Jaz sem svoj problem veliko bolje rešil. Kupil
sem velik rdeč pokrov in nanj z velikimi
belimi črkami napisal: KURILNO OLJE.«
»A si ti nor ? ...pa je kaj pomagalo in so te
tatovi pustili na miru?«
»Seveda, samo cev ni povezana z
rezervoarjem za kurilno olje .... ampak je
priključena na greznico, rezultat: v šestih
mesecih so mi jo že dvakrat zastonj
izpraznili!«

Blondinka in računalnik
Zakaj blondinka naliva vodo v računalnik?
Ker si želi srfati po internetu.

IZREK ZA LEPŠI DAN

»Ta čudovita prihodnost,
o kateri si tako dolgo sanjal,
bo natanko tisto,
kar vlagaš v današnje dni.«
(Orison Swett Marden)

Uganka za brihtne glavce
Ko sonce sije, prav ti kažem,
ko mesec sveti, lažem.

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: Tarantino Quentin.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Karmen Starič, Hinje 7, 8297 Šentjanž
2. nagrada: Andrej Perko, Šentjanž 84, 8297 Šentjanž
3. nagrada: Lado Kovač, Gabrijele 47 A, 8296 Krmelj
Nagrade za mesec NOVEMBER
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
3. nagrada: Srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: Srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: Srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.11.2016 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Žaba
Izžrebanec:
Urh Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja stolp na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Rondo na sliki se nahaja v Sevnici - Šmarju. (KS Sevnica)
Izžrebanec:
Maksimiljan Markošek, Vranje 7, 8290 Sevnica

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

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

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

V pridelavo
z naravo!
Preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov.

Fleksibilna uporaba znotraj
škropilnih programov.
Za ekološko, integrirano in
konvencionalno pridelavo.
Brez ostankov (MRL).
Brez karence.
Za dodatne informacije pokličite vašega osebnega
svetovalca na: 040 475 199 (Gal Motore)
Bayer Crop Science SI

www.cropscience.bayer.si

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

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
od 4,80 € / m2
barvni
model DIAMANT

- 32,85 %

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

UGODNO

Gips plošèe,
podkonstrukcijski
profili

