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Intervju

Mario Vijačkić – mladi avtor 2011
po svoje ustvaril del celote, ki je personaliziral
osebe, pomembne v obdobju ustvarjanja mene
kot osebe. In na koncu sem delal videoinštalacijo,
ki abstraktno, a meni spet blizu, ter svojstveno
uspeva pričarati neka moja notranja stanja. Za
pomoč pri snemanju in montiranju se je treba
zahvaliti Adamu Llewellinu, mlademu bodočemu
režiserju, ki je v sodelovanju z menoj naredil
videoinštalacijo kot tretji element, da bi Tragovi
bili zaokrožena celota. Vsako novo priznanje za
mladega umetnika kot sem jaz, veliko pomeni.
Samostojna razstava, ki sem jo imel, bo imela
zame poseben pomen, predvsem tudi zato, ker
sem doživel pozitivne kritike in navdušil občinstvo.
Od kod prihajajo zamisli za svoja dela? Kdo vas je
navdušil?
Pri ustvarjanju me najbolj navdihujejo človek in
ljudje. Pri zamisli za Tragove je začetna ideja
temeljila na odnosu mene kot umetnika, odnosu
osebe z drugimi ljudmi in to ne glede na to, ali gre
za prijatelje, ki jih že dolgo poznam in njihov vpliv
name, interakcije, pa tudi za ljudi, ki sem jih srečal
naključno, za krajši čas, in sledi, ki so jih v tem
kratkem času pustili. Vedno me je navduševalo,
da ljudje različno pristopajo drug k drugemu in
različno pošiljajo energijo drug drugemu. Zame
je vsak človek neponovljiva enota, s posebno
energijo, ki jo žari. Nad tem sem navdušen že od
mladih nog, vendar tega takrat nisem razumel.
Prav to, morda kar nekoliko abstraktno, sem
poskusil prikazati v svojih delih, energijo, pošiljanje
iz enega izvora in njegov vpliv na druge.
Imate pri svojem delu podporo in kje vse ste se že
predstavili?

Mladi, vsestranski umetnik Mario Vijačkić prihaja
iz Zagreba. Je študent tekstilno–tehnološke
fakultete v Zagrebu. Lani je bil na kreativnem
taboru Aspekta X2, ki ga organizirata Zveza
kulturnih društev Sevnica in Območna izpostava
JSKD Sevnica, izbran za najboljšega mladega
avtorja. S tem nazivom mu je bila omogočena
prva samostojna razstava, katere odprtje je bilo
9. avgusta v Mosconovi galeriji na sevniškem
gradu. Svojo prvo razstavo je poimenoval
TRAGOVI. Na svojih delih je upodobil osebe, ki so
se ga v življenju precej dotaknile.
Mario, kakšen človek ste?

me povabil k sodelovanju. Ker še nikoli prej nisem
sodeloval pri čem podobnem, sem okleval. Na
koncu sem se odločil poskusiti in bil res pozitivno
presenečen nad sprejemom drugih umetnikov,
ki so sodelovali, pa tudi organizatorjev in drugih,
ki so bili pri projektu. Veliko pozitivne energije in
odličnega druženja je na koncu dalo pozitivne
rezultate. Sploh nisem vedel za izbiranje mladega
avtorja ali da sploh tekmujem. Na koncu pa sem
bil nagrade mladi umetnik 2011 zelo vesel. Kot
mlademu umetniku, ki si šele ustvarja kariero, mi
nagrada pomeni zelo veliko.

Avgusta ste imeli na sevniškem gradu svojo
prvo samostojno razstavo. Kakšni so vaši vtisi in
Sem oseba s trdno izoblikovanimi stališči in cilji, občutki ob tem?
zaljubljen v umetnost na splošno. Še posebno v
njene oblike izražanja z modo, slikarstvom, videom Dne 9. avgusta je bila odprta moja prva
in fotografijo. Sem človek, ki mu nikoli ni dovolj, samostojna razstava, in to v drugi državi, v
vedno iščem kaj novega, spoznavam nove stvari in Sloveniji. To je bilo zame, mladega umetnika, nekaj
se trudim napredovati v svojem delu kot umetnik, velikega predvsem zato, ker je bilo moje delo
ki nekaj ustvarja, ali kot oseba, ki se izpopolnjuje. priznano zunaj države, v kateri živim in ustvarjam.
Na splošno sem navdušen nad človekom in zame Že prej sem sodeloval na razstavah, vendar vedno
je človek največji navdih pri ustvarjanju.
kot eden od več avtorjev. Tokrat pa je bil zame
poseben izziv postaviti razstavo, ki bi delovala kot
Kako ste se počutili, ko so vas izbrali na Aspekti zaprta celota, zaokrožena zgodba zlasti, ker sem
X2 za najboljšega mladega avtorja, in kdo vam je se odločil povezati tri različne medije. Fotografijo,
povedal za naše likovno srečanje?
slikarstvo in video. Razstavo sem poimenoval
Tragovi (Sledi) in je rezultat raziskovanja mojih
Ko sem izvedel, da sem postal mladi avtor, sem bil odnosov z ljudmi in na koncu rezultat sledi, ki so
zares presenečen, ker tega nisem pričakoval. Kar jih ti odnosi pustili na meni. Fotografije sem z
je povezano z Aspekto, pa se je zgodilo popolnoma navdihom pripeljal do popolnoma nove ravni, kjer
naključno. Saša Krhen, ki je iz Boštanja in je moj je iz začetka zgodbe nastala nova zgodba. Glede
prijatelj, mi je povedal za likovno kolonijo v Sevnici in slik pa sem s projiciranjem in kombinacijami tehnik
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Glede podpore lahko rečem, da sem imel srečo
že prav na začetku. Moje delo so večkrat pohvalili
strokovnjaki, prejel sem že kar nekaj nagrad.
Pomembna je tudi podpora družine in prijateljev,
ki je nikoli ne zmanjka. Trudim se napredovati,
razvijati in vedno težim k boljšemu. Tako sem
vključen v neke projekte, od katerih so nekateri
tekmovalni, na nekaterih sem bil kar prvi.
Ukvarjati se z umetnostjo ni lahko, predvsem na
področjih našega življenja, zato je kakršno koli
priznanje zame, kot študenta, velika stvar. Poleg
že omenjenih tekmovanjih sem sodeloval tudi na
nekaj skupinskih razstavah, predvsem vezane na
dizajn.
Kakšni so vaši načrti za v prihodnje?
Moje glavno vodilo so red, delo in disciplina. Omenil
sem že svoje okvirno začrtane načrte, ki me
vodijo in spodbujajo pri ustvarjanju. Sem še vedno
študent, vzporedno delam pri nekaj projektih,
slikarskih, vezanih na modo in vizualne medije,
pozneje pa načrtujem svoje šolanje nadaljevati v
eni od evropskih metropol, najverjetneje v Berlinu.
Rad imam izzive in vedno težim k nečemu novemu
tako, da mi bodo novi projekti, v novi sredi in
okolici, eden od načinov, v katerih se bom naučil
kaj novega, spoznal nove stvari in na koncu spoznal
tudi nove ljudi.
Kakšno je vaše sporočilo bralcem?
Vašim bralkam in bralcem želim sporočiti, naj
uživajo v trenutkih, naj se ukvarjajo s tistim, kar
jih izpopolnjuje, dela srečne. Da drugim pristopajo
odprto, s pozitivno energijo, ker tisto, kar daješ,
dobiš nekoč nazaj.
Vam pa se zahvaljujem za priložnost, ki ste mi jo
dali z intervjujem, in na priložnosti, da sem lahko
povedal kaj o sebi in svojem ustvarjanju.

Pogovarjala se je Katja Pibernik

Uvodnik

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

Ko l o f o n

Biti svoboden. Želja vsakega posameznika.
Pa vendar ne gre brez omejitev. Svoboden si
toliko, kolikor ti dopuščajo sistem in ljudje okoli
tebe, in toliko, kolikor si svobodo lahko privoščiš
zaradi finančnih in drugih omejitev. Tudi če si
želiš nekaj izpeljati, največkrat ugotoviš, da
tega nisi naredil popolnoma neodvisno od
drugih. Vedno je tu vpliv bližnjega, soseda,
sodelavca, raznih določil in navsezadnje
moralnih vrednot.
Če želiš potovati po svetu, moraš hitro
pomisliti na družino, na to, da nisi več sam, da
je nekdo odvisen od tebe. Če hočeš uresničiti
kakšen projekt v službi, se moraš zavedati
prostorskih, finančnih in drugih omejitev.

N e p re z r i t e
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Tudi sodelavci imajo svoje zamisli in pobude, ki
jih je treba uskladiti in jih prilagoditi. Če želiš
predlagati sistemske spremembe na ravni
skupnosti, si premalo močan, mogoče celo
tvoje zamisli niso skladne z usmeritvijo skupine
in tvojega prispevka ne upoštevajo v celoti. In
takrat se tvoja popolna svoboda izgubi.

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.

Pa vendar je prilagajanje pomembno, ker s tem
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
gradiš sebe, svojo osebnost in razmišljanje.
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Čeprav dejanja niso popolnoma svobodna, si
Švigelj, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca Metelko, Jože
misli lahko še vedno iščejo svojo svobodno in
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
si utirajo pot v izpopolnitev.
Lektoriranje:
		
Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
						
Božislava Čož - drugo.
Mojca Pernovšek
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.

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

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: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
grajske.novice@kstm.si;
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si
Prihodnja številka izide novembra 2012, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 10. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Vas in
vaše prijatelje
vljudno vabimo na
osrednjo proslavo

ob prazniku KS Krmelj,
ki bo v petek, 19.10., ob 18. uri,

Osrednja slovesnost ob prazniku

KS Šentjanž

v petek, 26. 10.,
ob 18.00,
na trgu v Šentjanžu.
V primeru slabega vremena v dvorani.

v Kulturni dvorani Krmelj.

Vljudno vabljeni!
Oktober 12
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Občinske strani

Mestu Sevnica
2. mesto in priznanje
za urejenost ter gostoljubje
V sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna,
ki ga pod častnim pokroviteljstvom predsednika
republike dr. Danila Türka organizira Turistična
zveza Slovenije, se je na državno ocenjevanje
v kategoriji srednje velikih mest uvrstila tudi

Florjanska ulica

Projekt
sekundarne kanalizacije
v Sevnici in Boštanju
v sklepni fazi

Projekt Sekundarna kanalizacija v Sevnici in
Boštanju, katerega izvajalec je bilo gradbeno
podjetje Rafael, d. o. o., iz Sevnice, se je intenzivno
začel konec marca letos. Cilj projekta je bila
celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega
omrežja Sevnice in Boštanja tako, da ustreza
vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte določajo
predpisi in standardi. Sekundarna kanalizacija je
priključena na primarni kolektor Čistilne naprave
Sevnica.

Projekt se skupaj z drugimi sklepnimi ureditvami
za vzpostavitev ulic v prvotno stanje končuje
z asfaltiranjem cestnih odsekov, ki so bili
poškodovani pri izpeljavi del. Čeprav se je z
naložbo prednostno odpravljalo težave odvajanja
in čiščenja odpadnih voda, se je območje urejalo
celovito. Poleg kanalizacije je na območju Sevnice
in Boštanja potekala tudi gradnja optičnega
omrežja, pomemben poudarek pa je bil na
Mesto Sevnica z dominantno lego sevniškega gradu
posameznih območjih Sevnice in Boštanja tudi
na urejanju bivalnega okolja. Z vsemi ureditvami
je tako območje postalo prijaznejše in lepše za Sevnica. Ocenjevalna komisija je Sevnico obiskala
in ocenila 30. julija. Za sprejem in vodenje
bivanje.
komisije so poskrbeli v Turistični informacijski
pisarni Sevnica, na sevniškem gradu pa je mesto
komisiji predstavil tudi župan Srečko Ocvirk. S
poglavitnim poslanstvom urejanja okolja v sklopu
zelenega turizma in trajnostnega razvoja so se
v tekmovanju pomerila številna mesta in kraji iz
Na Vačah nad Litijo je bila skupna seja predsedstev vse Slovenije. Prav urejeno in gostoljubno okolje je
Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin temeljno sporočilo projekta Moja dežela – lepa in
Slovenije. Člani obeh predsedstev ter predstavniki gostoljubna.

ZOS in SOS
o financiranju občin

občin članic so z ožjimi sodelavci ministrov
za finance, za pravosodje in javno upravo ter
gospodarski razvoj in tehnologijo razpravljali o
aktualnih temah s področja lokalne samouprave,
vezanih na določitev povprečnine za leti 2013
in 2014 in zagotavljanju financiranja občin ter o
težavah komunikacije med državo in občinami
zaradi reorganizacije Vlade RS v tem letu.
Navzoči so analizirali učinke varčevalnih ukrepov
Zakona za uravnoteženje javnih financ na občine,
njene ožje dele ter javne zavode in predlagali
konkretne ukrepe. Septembra je bilo intenzivno
pogajanje občin z ministrstvom za finance glede
višine povprečnine, zato so navzoči ministrom
predstavili vse zakonsko obvezne naloge občin,
realizacijo stroškov za njihovo izvedbo ter razmerje
z višino povprečnine. Dejstvo je, da občine že več
let ugotavljajo primanjkljaj sistemskih sredstev za
izpeljavo vseh predpisanih nalog in ta primanjkljaj
se v zadnjih letih celo povečuje. Zato je bilo na
skupni seji ministrom prikazano pričakovanje o
ureditvi razmer na področju financiranja lokalnih
skupnosti, obenem pa tudi nekateri varčevalni
ukrepi, ki jih občine uresničujemo že več let, da
omogočajo celovito in zadostno uresničevanje
nalog.

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala več meril,
in sicer vstop v mesto, opremljenost s turistično
in preostalo signalizacijo, urejenost središča
mesta in glavnih ulic v centru, vzdrževanost in
urejenost javnih objektov, urejenost in varnost
cest ter kolesarskih stez, hortikulturno ureditev
in ocvetličenost mesta, ohranjenost in urejenost
naravne in kulturne dediščine v mestu, urejenost
javnih površin in ekoloških otokov ter gostoljubje
turističnih delavcev ter ponudnikov. Na podlagi
točkovanja in splošnega vtisa o mestu se je Sevnica
uvrstila na drugo mesto v kategoriji srednjih mest
v Sloveniji.
Komisija je kot posebej pohvalno poudarila
urejenost in prenovljenost glavne ulice ter
mestnega jedra, urejenost krožišč, odlično izbiro
lokalnih in mednarodnih prireditev ter podporo
občine pri razvoju turizma. Nekaj pomanjkljivosti
se bo odpravilo z dokončanjem gradbenih del skozi
Sevnico, v prihodnosti pa bo treba nekoliko več
pozornosti nameniti urejanju železniške postaje.
Priznanje je pohvala vsem prizadevnim turističnim
delavcem ter vsem, ki skrbijo in se trudijo za
urejenost in lep videz mesta. Sklepna prireditev s
podelitvijo priznanj bo 15. oktobra v Radencih.

Objavljen je razpis
za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
Poslovna cona Boštanj

Projekt je sevniška občina uspešno prijavila na Javni
poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij
iz prednostne usmeritve »regionalni razvojni
programi« in leta 2011 pridobila pozitiven sklep
o sofinanciranju. Pogodbena vrednost projekta
je 2.150.000 evrov, vrednost sofinanciranja pa
je okrog 1.492.000 evrov. Projekt delno financira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj.
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Občina Sevnica je 14. septembra objavila Javni
razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Sevnica za leto 2012 –
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novega
znanja in novih tehnologij kmetijske proizvodnje
ter finančna pomoč pri izobraževanju rednih
dijakov oziroma študentov kmetijskih in gozdarskih
strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem
šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot

njeni bodoči prevzemniki. Višina razpoložljivih
sredstev je 16.930,00 EUR. Štipendija v šolskem
letu 2012/2013 bo največ 170 EUR na mesec,
izplačevala pa se bo 12 mesecev.
Razpis je odprt do 19. oktobra.
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani občine (www.obcina-sevnica.si),
zainteresirani pa jo v tem času lahko dvignejo
na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine
Sevnica.

Občinske strani, po občini

15 let
KUD Franca Požuna Zabukovje

Operimo vozilo,
da bo v šoli zanimivo

Kulturno društvo Franca Požuna Zabukovje je
praznovalo 15. obletnico delovanja. Na priložnostni
prireditvi S pesmijo v jesen – naših 15, kjer so
sodelovali članice in člani društva z različnimi
pevskimi, plesnimi in dramskimi točkami, so
se spomnili tudi Franca Požuna, po katerem
se društvo tudi imenuje ter predstavili njegovo
življenje in delo. Na prireditvi so podelili društvena
priznanja prizadevnim članom za 10 in 15 let
aktivnega delovanja v društvu ter zahvale vsem,
ki so v teh letih podpirali delovanje društva. Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
pa je ob tej priložnosti podelil tudi Linhartova in
Gallusova priznanja.

S tem sloganom je letošnja cvičkova princesa
Tjaša Metelko napovedala dobrodelno akcijo, in
sicer zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski
sklad Osnovne šole Sevnica in podružnic Loka in
Studenec.

Bronasto Linhartovo značko za več kot 5-letno
udejstvovanje na gledališkem in lutkovnem
področju so prejeli Maja Trupi, Simon Imperl,
Mihaela Jazbec in Petra Mirt. Srebrno Linhartovo
značko za več kot 10-letno udejstvovanje na
gledališkem in lutkovnem področju so prejeli
Simon Trupi, Luka Trupi, Alja Senica, Marjeta
Oblak, Benjamin Nepožlan in Andreja Kobal.
Zlate Linhartovo značke za več kot 15-letno
udejstvovanje na gledališkem in lutkovnem
področju sta se razveselila Renata Podlesnik Pajk
in Janko Plahuta. Častno Linhartovo značko za
več kot 30-letno udejstvovanje na gledališkem in
lutkovnem področju je prejel Janez Podlesnik.
Podelili so tudi zlato Gallusovo značko za več kot
15-letno udejstvovanje na področju glasbene
dejavnosti. Prejeli so jo Polonca Seničar, Helena
Žveglič in Branko Klenovšek.

Srečanje
Zveze koronarnih
klubov in društev Slovenije
v Sevnici
V Sevnici so se na rednem letnem srečanju zbrali
člani Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije.
Organizator srečanja Koronarni klub Sevnica
je za udeležence, ki so v Sevnico prišli iz Slovenj
Gradca, Žalca, Brežic in Ilirske Bistrice, pripravil
bogat program. Ogledali so si sevniški grad, tam
jih je sprejel župan Srečko Ocvirk, nato pa so odšli
na pohod po Srčkovi poti, si ogledali še Lovrenc
ter svoje srečanje v prijetnem vzdušju končali na
Lisci.

V AB I L O
1. oktobra mineva že stoletje in pol
odkar je železniška proga povezala
Zidani Most z Zagrebom in Siskom.
Železnica je v kraje ob njej prinesla
napredek in razvoj. Še danes pa je
ta proga nepogrešljiv del evropskega
železniškega omrežja.
Slovenske železnice bodo častitljivo
obletnico proge slovesno obeležile,
in sicer

v soboto, 13. oktobra 2012.
Iz Ljubljane do Dobove bo ta dan
vozil poseben vlak, ki se bo na
svoji slavnostni vožnji ustavil tudi v
Sevnici.

Postanek vlaka v Sevnici,
kjer bo potekala tudi krajša
priložnostna slovesnost,
bo od 8.41-9.05 ure.
Osrednja slovesnost v počastitev
150-letnice proge bo ob 11. uri na
platoju železniške postaje v Krškem.
Vljudno vabljeni.

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Tjaša je s svojimi gasilskimi prijatelji s Studenca
prala avtomobile, motorje, tudi kombije.
Akcija je potekala pred gasilskim domom v Sevnici,
seveda pa brez številnih pokroviteljev ne bi šlo.
Nihče ni ostal žejen ali lačen in za vsakršno pomoč
se Tjaša vsem najlepše zahvaljuje.
Zbrani izkupiček od pranja avtomobilov v vrednosti
520,30 EUR je Tjaša predala predsednici šolskega
sklada Mojci Pinterič Kranjc. Ta se ji je iskreno
zahvalila za domiselno in učinkovito dejanje.

Slavica Ivačič

Cvičkova princesa pospremila
studenške otroke v šolo
Neprespana noč, novi čevlji, barvna torba, kupček
nasvetov, cmok v grlu, strah pred neznanim. Vse to
in še več se dogaja našim otrokom pred vstopom
v šolo. Mogoče tudi kakšni mami ali očetu? Vsaka
šola na svoj način skuša najmlajšim olajšati
prve korake. Na Studencu so učence prvošolce
pospremili petošolci. Podarili so jim rumeno rutko
in s stiskom rok obljubili, da jim bodo v pomoč,
kadar jih bodo potrebovali. V šolskem jeziku
povedano, postali so njihovi tutorji. Z odtisom dlani
so prvošolčki studenški šoli simbolično vtisnili svoj
pečat šoli.

Z obiskom nas je presenetila deklica v rdečem,
ki je nekoč obiskovala studenško podružnico,
cvičkova princesa Tjaša Metelko iz Hudega Brezja.
Otrokom je zaupala, da tudi princeske hodijo v
šolo. Učencem je zaželela veliko veselja v šoli in
doma. Vodja podružnice, gospa Andreja Janc, ki
je Tjašo tudi učila, pa je vsa ta leta hranila njeno
grafiko iz 4. razreda, na kateri je, ne boste verjeli,
princeska.

Erika Anzelc Intihar
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Srečanje starostnikov
KS Zabukovje

Letovanje 2012
Od 27. do 31. avgusta se je 45 odraslih z motnjo
v duševnem razvoju, uporabnikov storitev
Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec, in
12 spremljevalcev udeležilo letovanja ob morju,
v turističnem naselju Adria v Ankaranu. Iz enote

Krajevna organizacija Rdečega križa Zabukovje
(KORK) je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo
Zabukovje tudi letos organizirala srečanje
starostnikov z območja krajevne skupnosti.

Avgusta nas je obiskal zlati prinašalec Ajš,
»varovanec« Doma upokojencev in oskrbovancev
Impoljca. Gorazd, skrbnik psa, nam je predstavil
nekaj značilnosti te pasme, prehrano in nego psa,
nato pa tudi pokazal, kaj vse Ajš zna. Pri stanovalcih
je vzbudil zelo veliko pozornosti. Septembra smo
imeli trgatev v »domskem vinogradu«. Nekaj
stanovalcev se je opogumilo in se lotilo trgatve,
drugi pa so grozdje pridno zobali. Seveda je
prav, da ob koncu obilne trgatve tudi zapojemo in
nazdravimo s kozarčkom dobrega vina.
Takšni dogodki stanovalcem zelo veliko pomenijo,
jih osrečujejo, jim vlivajo veliko pozitivne energije in
si jih tudi želijo.

VDC Sevnica se je letovanja udeležilo 12 uporabnic
in uporabnikov.
Osrednji program letovanja je bil namenjen
plavanju, učenju plavanja in različnim aktivnostim
za ohranjanje psihofizičnih sposobnosti.
V sklopu različnih aktivnosti smo organizirali
tudi izlet z ladjico Solinarka, ki nas je popeljala do
Pirana, ob večerih pa smo se lahko poveselili in
zaplesali ob zvokih glasbe ali pa uživali ob večernih
Darja Borin
sprehodih.
Naši uporabniki so se z velikim veseljem udeleževali
različnih aktivnosti (vodna aerobika, animacije).
Ves čas letovanja je bilo poskrbljeno za ustrezno
varstvo, zdravstveno nego in zdravo prehrano.
Tehnični pogoji, urejenost in prijaznost osebja
turističnega naselja ter idealno vreme so
omogočili, da smo letovanje izpeljali uspešno in se
vsi zadovoljni ter polni lepih vtisov vrnili domov.
»Ni pomembno mesto, niti rezultat, temveč
zadovoljstvo!« Pod tem sloganom so prireditelji
Sredstva za uspešno izpeljavo letovanja so poleg športno zabavnih iger Dom Lukavci 12. septembra
prispevkov uporabnikov prispevale številne k sodelovanju privabili tudi ekipo DUO Impoljca.
krajevne skupnosti, društvi Sožitje Krško in Andrej Koprivnik, Branko Mlakar, Igor Goršin, Ivan
Sevnica, občine Krško, Brežice in Kostanjevica na Pjevič, Robert Jakolič in Stanko Kraševec so se ob
Krki ter številni donatorji.
spremstvu Katarine Capl, Slavka Eisenkolerja in
Gorazda Pavčnika več kot izkazali, saj so osvojili 1.
Vsem, ki ste prispevali sredstva za uspešno mesto v namiznem tenisu, metu na koš in streljanju
letovanje, se v imenu udeležencev letovanja s fračo, 2. mesto v »hitrostnem oblačenju« ter 3.
iskreno zahvaljujemo!
mesto v vleki vrvi.

Predstavniki DUO Impoljca
uspešni na športno zabavnih
igrah v Lukavcih

Bojana Tkalec Štrasner, vodja letovanja

V Domu upokojencev Sevnica
se vedno kaj dogaja
Stari rek pravi: »Kadar se pojavi veselje, mu
odprimo okna in vrata, ker nikoli ne pride ob
nepravem času.«
Tudi v Domu upokojencev Sevnica sta dobra volja
in veselje vedno dobrodošla. Vestno praznujemo
vse praznike, če ga ni, ga pa naredimo!
Vsako leto stanovalci nestrpno pričakujejo tople
poletne dneve, saj takrat veliko časa preživijo na
svežem zraku, v senci domskega parka. Tam se
zberejo stanovalci, ki zmorejo sami, pa tudi tisti,
ki potrebujejo pomoč. Poklepetajo o vsakodnevnih
dogodkih, popijejo sok, kavo in se imajo prav lepo.
Seveda pa se v teh vročih dneh prileže kakšna
sladoledna osvežitev. Vsako leto imamo v poletnem
času tradicionalni sladoledni dan, ko pokušamo
različne sladolede.
V Domu upokojencev Sevnica zelo spodbujamo
tudi medgeneracijsko druženje. Večkrat v
poletnih mesecih so nam s svojim obiskom
polepšali dopoldne otroci iz vrtca Ciciban. Skupaj
s stanovalci so peli, plesali, se igrali, pa tudi kaj
narisali. S fotografije je razvidno, da je druženje
minilo v prav prijetnem vzdušju.
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Srečanja, ki se je s krajšim izletom pričelo v
brestaniški baziliki Lurške Matere Božje in sveto
mašo, se je udeležilo 43 starostnikov. Zaradi
hude avgustovske vročine in zmanjšanja stroškov
srečanja je bil cilj tokratnega izleta v bližnji
Brestanici, nakar pa se je druženje nadaljevalo
ob nedeljskem kosilu v prijetni senci bližnjih
ribnikov. Udeležence so spremljale prizadevne
članice KORK Zabukovje skupaj s predsednikom
KS Zabukovje Jožetom Baumkirherjem. Tudi
letos so s skromnim darilcem izkazali pozornost
dvema najstarejšima udeležencema, presenetili
pa so tudi gospo, ki je prejšnji dan praznovala
rojstni dan. Ob prijetnem vzdušju je bilo slišati tudi
zvoke frajtonarice. Druženje sicer ni trajalo dolgo,
saj je zbrano druščino iz prijetnega okolja kmalu
pregnal že težko pričakovani dež, ki je le nekoliko
osvežil vroč avgustovski dan. Kljub temu pa je bilo
zadovoljstvo udeležencev izleta veliko in prav tako
želja po ponovnem snidenju.

KORK Zabukovje

Zadnji dnevi poletja
»Septet Fortuna« se je na povabilo Klape Komiža
odpravila na gostovanje na otok Vis. S fanti iz
klape smo sodelovale že lansko leto na skupnem
koncertu v sevniškem kulturnem domu.
Drugi teden v septembru smo se odpravile na dolgo
pot proti Dalmaciji. Na poti nas je spremljajo slabo
vreme, vendar to ni pokvarilo našega razpoloženja.
Ob prihodu so nas zelo toplo sprejeli. V dneh, ki
smo jih preživele na otoku, smo si ogledale mesti
Komiža in Vis, Titovo špiljo, najvišji vrh otoka –
Hum, ribiški muzej in cerkev sv. Nikolaja.

Lepe uvrstitve so znamenje dobrega dela
in športnega duha v DUO Impoljca, a tudi
nekajtedenskih priprav, saj smo udeležbo vzeli S klapo smo pripravili skupni koncert, na katerem
resno.
smo se dekleta predstavile s slovenskimi ljudskimi
in narodnimi pesmimi ter zimzelenimi popevkami,
Poleg doseženih uspehov so udeleženci uživali v na klaviaturah pa nas je spremljal Kristjan Erman.
prijetnem druženju in gostoljubju prirediteljev, Poslušalce in gostitelje smo ob koncu večera
pa tudi izlet v Prlekijo je sam po sebi doživetje in presenetile s priredbo hrvaške popevke »Ovo
nekaj, česar ne pozabiš. Ponosni na svoje športne mi je škola«. Zaključek večera se je končal ob
dosežke se veselijo prihodnjih priložnosti za slovenskem prigrizku in kozarčku cvička.
merjenje moči in športne sreče.
Zadnji dan smo preživeli v planinskem domu, kjer
smo se še zadnjič poveselili in skupaj zapeli.
Matija Dobovšek, DUO Impoljca Za pomoč pri organizaciji bi se rade zahvalile
zakoncema Salamon in Gaberja in družini Bregar
iz Hinjc.

www.kstm.si

Septet Fortuna

Amis Optika v vašem kraju!
Izredno hitro in stabilno omrežje, dostopne cene in
prilagojena ponudba – ključne prednosti storitev Amisa na optiki
Družba Amis vse krajane občine Sevnica obvešča, da je pričela s trženjem
internetnih storitev na krajevnem optičnem omrežju. Izbirate lahko med
raznovrstnimi pestrimi vsebinami in uporabnimi rešitvami. Seznanite se s ključnimi
prednostmi Amisovega optičnega omrežja in storitev ter izberite Amis.
Zanesljivo in stabilno
delovanje omrežja in
storitev

naročniške pakete ali pa naročite vsako storitev samostojno in jo poljubno
nadgrajujete, glede na lastne potrebe.

Optična omrežja so znana po svoji zanesljivosti in stabilnosti. Poleg
zanesljivega omrežja, pa Amis zagotavlja nemoteno delovanje vseh
storitev tako za domače, kot tudi poslovne uporabnike. V ta namen Amis
sistematično nadgrajuje in posodablja omrežje, uporabniku pa nudi vrhunsko opremo za brezžični internet
in ogled digitalne televizije nove generacije. Presenečeni boste nad zmogljivostjo digitalnega TV vmesnika, ki
omogoča izredno odzivnost in hitropreklapljanje med kanali.

Digitalna AmisTV 3.0

Amis Internet - super hitri
internet, tudi do 100 Mbps
Naročniški paketi Amis vključujejo različne internetne hitrosti od 20
Mbps do 100 Mbps. Najbolj priljubljen naročniški paket je Optika
Trojka L z internetom, televizijo in
telefonijo, saj vključujejo paketi največ po najbolj ugodni ceni. Krajani
lahko pri Amisu izbirate tako celovite

Amis Televizija je najsodobnejša TV
rešitev v Sloveniji, ki vas bo zagotovo
prepričala, ko jo boste prvič preizkusili
in spoznali kako enostavna, uporabna
in prijazna je. V vaš dom prinaša več
kot 140 lokalnih, nacionalnih in tujih
TV programov, ki si jih boste lahko s
pomočjo časovnih TV funkcij ogledovali takrat, ko boste to sami želeli.
Izbirate lahko tudi med najrazličnejšimi programskih paketi in ekskluzivnimi TV programi: HBO, POP NON
STOP, PINK in programi visoke ločljivosti (HD) ter film v videoteki.
Ker Amis pri oblikovanju ponudbe vedno izhaja iz zornega kota uporabnika
in njegovih potreb je za vas oblikoval
pakete storitev, ki bodo v polni meri zadovoljili vaše potrebe. Za več informacij
in naročila lahko krajani Sevnice pokličete na brezplačno telefonsko številko
080 20 10.

“Amisove prednosti ostajajo enostavnost, uporabnost, kakovost storitev, vrhunska oprema in podpora
uporabnikom ter cenovno dostopne
storitve. Optika zagotavlja trajno in
zanesljivo rešitev z vidika infrastrukture, skoraj neomejene prenosne hitrosti in v celoti večjo zanesljivost in
kakovost storitev.

Amis d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor

Oglasi

Preklopi na Amis
Priklop je enostaven in hiter
Pri Amisu boste deležni vrste vrhunskih storitev, priklop je enostaven in hiter in ne povzroča dodatnih stroškov. Če se odločate za
menjavo ponudnika,na Amisu poskrbijo, da boste ves čas nemoteno
brskali po internetu.
Amis uredi vse postopke in
dokumentacijo.
Prepustite torej vse skrbi
ponudniku, saj vam bo le-ta uredil
vso potrebno dokumentacijo
za priklop storitev in v primeru
prehoda izvedel vse potrebne
dogovore z vašim obstoječim
ponudnikom.
Hitra in enostavna montaža
Amisovi izkušeni monterji vam na
domu strokovno uredijo priklop
storitev in vam prikažejo delovanje
AmisTV 3.0.
24 urna strokovna podpora
vse dni v tedni
Amisovi svetovalci so vam z veseljem
na voljo za vsa vprašanja in težave
24 ur na dan, vse dni v tednu.

so cenovno dostopne prav vsem vrstam naročnikov in namenjene uporabnikom, ki želijo čim bolj izkoristiti
svoj čas,” prednosti ponudbe družbe
Amis razlaga direktorica za prodajo
in marketing Katja Šajnovič

V praksi to pomenil boljšo izkušnjo
uporabnikov, bodisi hitrejši internet,
visokoločljivo TV in uporabo številnih bolj zahtevnih storitev. Storitve
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Turizem, TZOS

Namig za premik

Naravoslovni dan

Spominska pot Milana Majcna

Tehnični dnevi na Sevniškem

Ponudba za šolsko leto 2012/13

Ponudba za šolsko leto 2012/13

OD ZRNA DO KRUHA

OD ŽAGE DO STOLA

Pohod je vsako leto na soboto, ki je bliže 29.
Za osnovnošolce imamo pripravljen zanimiv ter
novembru, dnevu, ko je na Murncah potekal boj.
poučen program: »Od zrna do kruha«, ki vam
Pot po poteh Milana Majcna se začne pri spomeniku
prikaže osnovne faze del vključno s pripravo in
peko žemlje.
POTEK OGLEDA: Najprej vodnik sprejme skupino
na dogovorjenem mestu in jo popelje na ogled
kmetije. Tam spoznate lepoto polja, si ogledate
gospodarska poslopja, ki so bili potrebni za
postopke od žetve, sušenja in mlatenja klasja.
Skupina nato obišče mlin na vodni pogon,
opazujete mletje žita in spoznate življenje mlinarjev
v preteklosti.
Od tu odnesete moko na kmečko posestvo, kjer
sodelujete pri peki in okušate pripravljene dobrote
iz krušne peči.
Program je zasnovan tako, da je hkrati zanimiv ter
poučen saj spoznavamo cel postopek od predelave
Foto: Ljubo Motore
žit do same peke, ki je še posebej zanimiva saj vsak
udeleženec pripravi izdelek za peko.
obema herojema v središču kraja in se nadaljuje
naravnost proti zaselku Češnjice do Osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž. Od tam hodimo mimo
pokopališča, kjer sta junaka pokopana, po kolovozu
do bližnje Birne vasi in skozi Gomilo do glavne
ceste. Tam prečkamo in nadaljujemo po asfaltu
vse do Koluderja. Od Knezove domačije hodimo po
travniških stezah do rečice Hinje in se po kilometru
prijetne poti obrnemo desno v vas Hinje. Ko
pridemo na asfaltno cesto, opazimo mejni kamen
iz časov, ko si je okupator razdelil naše ozemlje. V
mehkih vrhovih gričev, ki večinoma tvorijo ta del
poti, se pot zelo hitro pomika in ni naporna.
V vasi Hinje krenemo levo po makadamski poti do
Primštala in gremo na križišču za kažipotom Kal.
Kmalu opazimo kažipot Rupa. To je prava smer
naše poti. Razgibani robovi gozdov, ki se spuščajo
do grape in se tam stikajo z rečico Hinjo in njenim
obvodnim življenjem, so najlepši okvir idilične
pokrajine. Od tam se pot obrne skrajno desno in
strmo v hrib proti Murnicam. Kmalu prispemo
na vrh. Postojte in uživajte. Vsa leta po vojni je
nastajala ta čudovita pokrajina, v kateri se kot v
Cena: 9,50 EUR/os/ Ta vključuje stalno vodenje,
mozaiku prepletajo vinogradi, sadovnjaki, travniki
organizacijo programa, sprejem gospodarja
in z raznimi kulturami posejane njive, vmes pa še
na kmetiji in mlinarja v mlinu, pokušino kruha in
ljubka vaška naselja. To je popolnost vaške idile in
napitkov, agencijsko zavarovanje.
plačilo za prehojeno pot. Še streljaj proti Leskovcu
in pod krošnjo dreves opazimo doprsna kipa, ki sta
Cene so oblikovane za skupine z min. 20 otroki.
delo domačina, kiparja Julijana Renka. To je svet, ki
O podrobnostih se dogovorimo na 051 680 287
napolni vsa čutila, in brez dvoma očara vsakogar,
ali po e-pošti dozivljaj@kstm.si.
ki zaide v te kraje.
Verjamo, da boste otrokom omogočili prijetno
doživetje, ki jim bo ostalo v trajnem spominu!
www.dozivljaj.si

V Turistični agenciji Doživljaj Sevnica sprejmemo
skupino, kjer je možnost napitka, toalete in nakupa
avtohtonih spominkov iz Sevnice in Posavja. Tu se
skupini pridruži vodnik in obiščete najdebelejšo
bukev v Posavju (potrebna primerna obutev za hojo
cca 45 minut) ob tem spoznavate pomembnost
gozda pod vodstvom gozdarskega strokovnjaka.
Naprej se odpeljemo do sodobne žage, ki je
poznana tudi po izdelavi »bariqve« sodov.
Sledi strokovno vodeni ogled proizvodnje stilnega
pohištva v Stillesu. Podjetje Stilles d.d. iz Sevnice
že 60 let proizvaja stilno pohištvo, s svojimi
projekti pa je prisotno v več kot 30 državah sveta.
Skrbno izbran masiven les, izvrstno ročno delo in
prefinjen dizajn jih ločuje od konkurence. Ponudba
obsega pohištvo za spalnice, jedilnice, dnevne
prostore ter pisarne. Ob zaključku si ogledate tudi
salon pohištva tega priznanega podjetja.

Cena: 9,50 EUR/os/ Ta vključuje stalno vodenje,
organizacijo programa, sprejem gozdarja in
ogled razreza lesa, pokušino kruha in namazov
(ob sredah na kmečki tržnici), ogled proizvodnje
Stillesa, agencijsko zavarovanje.
Cene so oblikovane za skupine z min. 20 otroki.
Dodatne možnosti v isti ceni z zamenjavo točk:
- ogled in spoznavanje sadjarstva (sadovnjaki,
hladilnica)
- spoznavanje čevljarske obrti pri čevljarskem
mojstru.
O podrobnostih se dogovorimo na 051 680 287
ali po e-pošti dozivljaj@kstm.si.
www.dozivljaj.si

Nosilec programa: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, Nosilec programa: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19,
8290 Sevnica – www.kstm.si
8290 Sevnica – www.kstm.si

AKTUALNA PONUDBA
Organizacija
»Martinovanj s krstom mošta«
za najavljene skupine

Foto: Petra Majcen

Pred spomenikom se lahko spustimo po asfaltni
cesti navzdol proti Šentjanžu, mimo stare preše na
levi do zidanice Milana Majcna (nečaka narodnega
heroja). Malo pod zidanico nadaljujemo hojo po
planinski poti na levo v gozd. Po desetih minutah
hoje navzdol pridemo do kmetije Baletovih na
Potoku. Mimo dvorišča se podamo do glavne
ceste, kjer že zagledamo zvonik šentjanške cerkve.
Po glavni asfaltni cesti nadaljujemo po pločniku do
Šentjanža in krog je sklenjen.

Vir: zloženka TD Šentjanž
in spletna stran www.sentjanz.si
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DOŽIVLJAJ

Turistična agencija Posavje
Trg Svobode 10, 8290 Sevnica

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

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

Informacije in nakup
programov ter aranžmajev
vseh Slovenskih turističnih agencij
Prodaja vstopnic za koncerte

UGODNO!!!

VEČDNEVNO BIVANJE
V VINSKIH GORICAH
NAJEM, Zidanic - apartmajev

Turizem, TZOS

Tudi letos
dober pražen krompir
Živahno kulturno dogajanje v Mariboru je
prvo soboto septembra popestril tudi festival
praženega krompirja in preplavil ulice z različnimi
vonji. Kljub dežju je bilo na trgu Leona Štuklja
zelo živahno, veliko ljudi dobre volje, ki jim
pražen krompir ni le vrtnina za prehranjevanje,
ampak so ob njem uživali, se veselili in družili.

Kot rečeno, bosta na območju občine Sevnica
zaživeli dve poti. Rudarska tematska pot T'k pav je
lahko krožna ali enosmerna. Povezuje dve krajevni
skupnosti (Šentjanž, Krmelj) in dve osnovni šoli.
Rdeča nit poti je premogovništvo v povezavi z
ostalimi naravnimi in zgodovinskimi danostmi tega
področja. Start je v Šentjanžu, na Vidmu, kjer stoji
tudi prva velika opisna tabla. Pot se nadaljuje mimo
duglazije (Douglasova jelka) do Črne mlake, kot se
imenuje jezerce sredi pragozda, ki je nastalo na
področju dnevnega kopa. Naslednja točka z opisom
se nahaja pri vzpenjači, s katero so nekdaj tovorili
premog. Pot se nadaljuje do reke Hinje, kjer stoji
peta opisna tabla. Trasa se zaključi v Krmelju.
Naravoslovna pot Azaleja je krožna pot, katere
uradni start je pri Osnovni šoli Boštanj, kjer stoji
velika tabla z zemljevidom poti. Pot se nadaljuje v
središče Boštanja, kjer naredi manjšo pentljo do
perišča Vejar pod cerkvijo. Tam stoji prva opisna
tabla. Druga opisna tabla se nahaja pri čebelnjaku
ob cerkvi, od koder se pot nadaljuje do parkirišča
pri parkirišču, kjer večja tabla z zemljevidom in
napotki obnašanja v gozdu pospremi popotnike
na rastišče rumenega sleča. Na zgornjem delu
pri Gavgah stoji peta tabla, ki malo več pove o
rumenem sleču, malo nižje ob asfaltirani poti pa
nam šesta tabla pove nekaj več o pomenu gozda
za naše življenje. Od tu pa do zadnje table pri
mostu na Mirni je malo daljši odsek poti čez polja
in gozd do reke Mirne, kjer je nekoč potekal ribolov
rib z golimi rokami ter sta ob jezu obratovali žaga
in elektrarna na vodni pogon, o čemer spregovori
sedma tabla.
Uradna odprtja poti se bodo v okviru 1. Posavskega
festivala pohodništva zvrstila po naslednjem
vrstnem redu:

Približno sto stojnic je bilo različno okrašenih,
pa tudi krompir je bil pripravljen na sto okusov in
načinov. Tudi pokuševalcev ni manjkalo. Posavci
smo imeli kar dobro zastopstvo. Našo čast so
reševali: Turistično društvo Radeče, Klub Ketna
bikers Radeče, Planinsko društvo Lisca Sevnica,
Zeliščarji iz Loke pri Zidanem Mostu ter Društvo
praženega krompirja Log pri Boštanju, katero je
pripravilo odličen krompir z vratovino in čemažem.
Sodelovale so tudi skupine iz Avstrije, Bavarskega,
Švedske, Črne gore, Peruja, Madžarske in od
drugod. Prihodnje leto bo festival na Madžarskem,
v slovenskem Porabju, v mestu Monošter.

Povzela po člankih avtorjev
Nade Novšak in Janeza Levstika: Alenka Kozorog

Naravoslovna pot
Azaleja v Boštanju in
Rudarska pot v Šentjanžu
Več partnerjev Posavja je družno pripravilo
skupen projekt Posavske poti prijetnih doživetij,
ki je bil izbran med projekte razpisa LAS Posavje.
Kot partnerji pri projektu so se združili Center za
podjetništvo in turizem Krško, KŠTM Sevnica,
KTRC Radeče, Občina Kostanjevica na Krki,
Turistično društvo Sromlje in Turistično društvo
Šentjanž. Vsak od partnerjev je skozi projekt
uredil svojo tematsko pot, ki vsaka po svoje
predstavlja lepote narave ali odkriva bogate
zgodbe preteklosti. Tako so ob koncu meseca
septembra zaživele Učna pot Savus v Radečah,
Naravoslovna pot Azaleja v Boštanju, Rudarska
pot T'k pav v Šentjanžu, Uskoška pot v Kostanjevici,
Pot trapistov v Brestanici ter Pot sonca in vina v
Sromljah.

• Učna pot Savus v Radečah, 27.9.2012 ob 9:30
ob Pristanu na reki Savi
• Naravoslovna pot Azaleja, petek, 5.10.2012 ob
16:00, pri OŠ Boštanj,
• Rudarska pot »T'k pav«, sobota, 6.10.2012 ob
11:00, v Vidmu pri Šentjanžu,
• Uskoška pot, sobota, 13.10.2012 ob 10:00 pri
cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Zavodah,
• Pot vina in sonca (Sromeljska pešpot), sobota,
20.10.2012 ob 10:00 pri Okrepčevalnici Kranjčič
v Sromljah.
Vljudno vabimo prebivalce regije Posavje, in seveda
tudi širše, da se nam pridružijo na Posavskem
festivalu pohodništva. Seveda še posebej prijazno
vabimo občane Sevnice, da se nam pridružijo v
petek, 5.10., v Boštanju in v soboto, 6.10., v
Šentjanžu.
Sodelovanje in povezovanje med društvi,
posamezniki in ustanovami je pripomoglo k
uresničevanju ureditve šestih tematskih poti.
Prepričani smo, da bodo te poti obiskane, da bodo
žive in zanimive za obiskovalce, kar bo pomembno
prispevalo k razvoju turizma v naši regiji, predvsem
kot atraktivna ponudba za aktivno preživljanje
prostega časa. Partnerji verjamemo, da bodo
urejene poti pozitivno vplivale tudi na ostalo
turistično ponudbo naše regije.

Projekt Posavske poti prijetnih doživetij je
sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij
je odgovorna LAS Posavje. Organ upravljanja za
program razvoja podeželja RS za obdobje 20072013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Po poti Marije Pomagaj
na Kovačevem hribu
Pred skoraj 60 leti so krajani Križa in Gabrja
na Kovačevem hribu postavili cerkvico Marije
Pomagaj. Številni so bili med drugo svetovno vojno
izseljeni v Nemčijo, drugi so pobegnili na italijansko
stran. Ko so se po dolgih letih brez vsega vrnili
domov, so našli razdejane domačije, potrebne
temeljite obnove. Vse to pa ni bilo nič v primerjavi s
tem, da so bili spet doma, skupaj s svojo družino.

Ti skromni, a pokončni ljudje so se odločili, da
bodo v zahvalo za srečno vrnitev postavili cerkev,
posvečeno Mariji. Ideja je prerasla v obljubo in ljudje
so poprijeli za delo. Podprl jih je tudi tedanji tržiški
župnik, zdaj že pokojni gospod Mirko Žerjav, ki se je
zaradi tega moral pogosto zagovarjati pred civilno
oblastjo. Korak za korakom so sproti premagovali
ovire in uspelo jim je postaviti cerkvico. Težav pa s
tem ni bilo konec, oblast se jo je odločila porušiti.
Sledilo je potovanje v Beograd, kjer je domačin,
tudi že pokojni Gregor Podlesnik, od predsednika
Tita dobil dovoljenje, da cerkvica lahko stoji.
Trdno voljo in vztrajnost graditeljev cerkve na
Kovačevem hribu so podedovali tudi njihovi
potomci. Ker je bila prvotna, v sredi sedemdesetih
let delno obnovljena cerkev dotrajana, so jo
porušili in na istem mestu zgradili novo. Seveda
brez pomoči širše družbe to ne bi bilo mogoče,
čeprav so večino fizičnih del opravili domačini
sami. Tudi njihova pot ni bila lahka, polna zaprtih
vrat in neodobravanja. S svojim vztrajnim delom
pa so prepričali tudi tiste, ki gradnje najprej niso
podpirali. Zgradili so čudovito cerkev s prelepimi
freskami in vitraži.
Prvo nedeljo oktobra letos bo nova cerkev Marije
Pomagaj na Kovačevem hribu z blagoslovom
novomeškega škofa msrg. Andreja Glavana
uradno predana svojemu namenu. Zaželimo ji, da
bi stoletja pričala o neustavljivi volji, veri, zaupanju
in pokončnosti ljudi, ki živijo v teh krajih.

Irena Lindič

nedelja, 7. 10., ob 15.00
Blagoslov
nove cerkve
Marije pomagaj
na Kovačevem hribu (Križ)
Org.: Gradbeni odbor, župnija Tržišče;
Info.: Jani Tramte, 031/510-855
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Lisca je ponovno zapela!

Sevnica v znamenju modre frankinje

Lisca, biser v ogrlici vzpetin Posavskega hribovja,
je bila v nedeljo, 9. 9. 2012, zopet v znamenju
veselega druženja ljubiteljev planin in petja, saj
sta Planinsko društvo Lisca Sevnica, pod okriljem
katerega deluje Planinska pevska skupina Encijan,
in Tončkov dom na Lisci v sodelovanju z drugimi
organizatorji pripravila že 10. tradicionalno
prireditev »Lisca poje 2012«.

Bogat program na 2. festivalu modre frankinje v
Sevnici
Sevnica, 15. 9. 2012
Obiskovalke in obiskovalci so na 2. Festivalu modre
frankinje Sevnica 2012 z zanimanjem prisluhnili
vinarjem in preizkušali različne vinske okuse. V
sodelovanju z društvi vinogradnikov Sevnica –
Boštanj, Studenec, Malkovec in Šentjanž je zavod
KŠTM Sevnica v petek, 14. 9. 2012, z odprtjem
ob 11. uri pripravil na gradu Sevnica 2. Festival
modre frankinje.
Pester spremljevalni program
Na zanimivem in vsebinsko bogatem celodnevnem
enološkem dogodku je potekala predstavitev,
promocija in degustacija modre frankinje iz vseh
njenih vinorodnih območij. Na lično urejenih
stojnicah so se predstavili vinarji in vinogradniki
iz Posavja, z Dolenjske, iz Bele krajine in s
Štajerske.
Potekale so predstavitve kulinaričnih dobrot
lokalno značilnih jedi in degustacija le-teh
(sodelovali so Kmečka zadruga Sevnica, Gostilna
Repovž iz Šentjanža, Čebelarsko društvo Sevnica
in Planinsko društvo Lisca Sevnica). V dvorani
Alberta Felicijana je v popoldanskem času potekalo
strokovno predavanje o vplivu fenolov na pridelavo
vina modra frankinja, ki ga je vodila prof. dr. Tatjana
Košmerl z Biotehniške fakultete v Ljubljani.

S krajšo slovesnostjo smo počastili številne
društvene obletnice, saj se jih je v tem letu zvrstilo
kar nekaj. Tako med drugim letos mineva 110 let od
otvoritve Jurkove koče na Lisci, pred 10 leti smo
ponatisnili knjigo Blaža Jurka »Moje dogodivščine«,
pred 80 leti je bila otvoritev prvega planinskega
doma na Lisci, ki so jo postavili planinci Posavske
podružnice Slovenskega planinskega društva in
je stala na mestu današnjega Tončkovega doma.
Spomnili pa smo se tudi 60-letnice velike otvoritve
sedanjega Tončkovega doma in obnovljene Jurkove
koče. V kulturnem programu je nastopilo in zapelo
deset pevskih skupin, med njimi Planinska pevska
skupina Encijan, ki letos praznuje 10 let delovanja,
Boštanjski prijatelji, MePZ Prijatelji Društva
upokojencev Sevnica, ŽPZ KUD Ljubečna, MePZ
Lisca Sevnica, MePZ Plastoform Šmarješke
Toplice, Društvo ŽPZ Laško, pevska skupina Rosa
iz Zabukovja, članice Društva podeželskih žena
Pod Gorjanci ter glasbena skupina Stari časi iz
Rimskih Toplic.

Sledil je ogled fotografske razstave utrinkov z
Lisce in fotografije ostalih društvenih dogodkov.
Zbrane so nagovorili predsednik PD Lisca Sevnica
Rok Petančič, direktorica KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek ter župan Občine Sevnica Srečko
Ocvirk, prireditev pa je spretno povezoval Ciril
Dolinšek. Ob tej priložnosti smo članom Planinske
pevske skupine Encijan čestitali za lep jubilej ter jim
podelili priložnostna darila, kakor tudi gospodarju
Jurkove koče Vinku Govekarju. Prijetno popoldne
se je nadaljevalo ob zvokih ansambla Sijaj.

Vsebino knjige Prehranska kulturna dediščina
Posavja je predstavila avtorica Ida Intihar, ki je
po predstavitvi ponudila v pokušino tudi nekaj
najbolj tipičnih nekdanjih jedi, ki so jih pripravile
članice Etnološkega društva Terica z Jelenika pri
Raki. V konferenčni dvorani na sevniškem gradu
je potekala tudi pozno popoldanska kulinarična
delavnica z značilnimi posavskimi jedmi v
kombinaciji z različnimi modrimi frankinjami.
Delavnico je vodil Jože Rozman v sodelovanju
z izkušeno kuharsko ekipo Gostilne Repovž iz
Šentjanža. V grajski vinoteki si je bilo mogoče
ogledati razstavo modrih frankinj in sodelovati v
dobrodelni nagradni degustaciji z ocenjevanjem
štirih vzorcev modrih frankinj.

skupina Coronke, moška pevska skupina Društva
vinogradnikov Šentjanž in društvo Sevniški
graščaki. Za nepozaben zaključek festival je
poskrbela Alenka Godec, ki je zapela najlepše
pesmi iz bogate slovenske glasbene zakladnice
zimzelenih melodij ob spremljavi sevniškega
kitarista Zorana Koširja.

Umetelno izdelano skulpturo, ki simbolizira
prireditev Festival modre frankinje v Sevnici,
je prejel Lojze Kerin iz Straže pri Krškem kot
absolutni zmagovalec letošnjega ocenjevanja
vzorcev modre frankinje. Na večerni razglasitvi
rezultatov ocenjevanja vzorcev modrih frankinj
so podelili priznanja in nagrada trem najboljšim
pridelovalcem vin, ki jih je med 106 vzorci ocenila
in izbrala letošnjega 4. septembra strokovna
komisija v skladu s pravilnikom o ocenjevanju
modrih frankinj. Najboljše v kategoriji modra
frankinja - redna trgatev, letnik 2011 je z oceno
18,22 postalo Vinarstvo Kerin iz Straže pri
Krškem; drugo mesto je z oceno 18,20 pripadlo
vinogradniku in vinarju Antonu Plutu iz Drašičev pri
Metliki, tretje pa Vinski kleti Dular iz Kostanjka z
oceno 18,16. Najboljša v kategoriji modra frankinja
- starejši letniki in barrique je postala Vinska klet
Kobal iz Trnovca pri Sevnici z modro frankinjo
letnik 2006; drugo mesto je za modro frankinjo
letnik 2007 in z oceno 18,50 osvojil vinogradnik
in vinar Marjan Jelenič iz Kostanjevice na Krki,
tretje mesto je pripadlo za vino vrste barrique,
letnik 2007, Kmečki zadrugi Metlika. Najboljše
v kategoriji modra frankinja – posebna vina je
postalo z vinom iz sušenega grozda (letnik 2006)
in z oceno 18,36 Vinarstvo Kerin; drugo mesto in
tretje mesto je z letnikom 2011 in sorto rose ter
penina rose (ocena 18,10 in 17,94) pripadlo Vinski
kleti Zlati grič iz Slovenskih Konjic. Vinogradnik
in vinar Lojze Kerin iz Straže pri Krškem, ki je bil
absolutni zmagovalec ocenjevanja modrih frankinj
na 2. festivalu modre frankinje v Sevnici, je prejel
še posebno skulpturo, ki je prepoznaven znak
festivala. Ob prejemu je nasmejani Lojze Kerin o
vse večji prepoznavnosti modre frankinje dejal, da
je bila le-ta kot Trnuljčica, ki je čakala, da jo zbudi
princ, a tokrat je princev – vinarjev, ki bodo modro
frankinjo oživeli, nekoliko več.
Zbrane na festivalu so nagovorili: Minister za
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, podžupan
občine Sevnica Janez Kukec, direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek, član Združenja
slovenskega reda vitezov vina Miha Butara,
Vinska kraljica Slovenije 2012 Martina Baškovič,
Cvičkova princesa 2012 Tjaša Metelko in direktor
Vinske kleti Mastnak Zdravko Mastnak ter baron
Moscon (Sinjo Jezernik).

Tekst: Smilja Radi & Rok Petančič
Foto: Rok Petančič in Ljubo Motore

PD Lisca Sevnica, www.pd-lisca.si
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S samostojnimi nastopi v grajskem parku so se
predstavili Miss Panonike Harmonike Natalija
Hočevar, folklorna skupina DU Razbor, vokalna

www.modra-frankinja.com
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Odprtje razstave
Kreativnega tabora AX3
oz. Aspekta X3

Kristalinske čipke

V brežiški knjižnici je bila 6. septembra ganljiva
predstavitev že petega literarnega dela pisateljice,
režiserke in mentorice Helene Cestnik, po rodu
Boštanjčanke (upokojena prof. Alenka Levstik –
V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu smo v
Šet, ki živi na Armeškem nad Brestanico).
četrtek, 6. septembra, razstavili vsa dela, ki so
nastala na Kreativnem taboru AX3 oz. Aspekta
X3. Razstava Podobe sedanjosti je razdeljena v
štiri sklope/prostore. V prvem prostoru so dela
avtorjev, starih do 27 let, ki se potegujejo za
naziv mladi avtor 2012. V drugem so postavljena
realistična dela, v tretjem pa abstraktna. V
četrtem prostoru so dela fotografov. Celotna
razstava zajema 95 umetniških del. Kuratorka
razstave je bila strokovna vodja Kreativnega
tabora Jerca Šantej.

Zbralo se je nepričakovano veliko sošolcev,
znancev, sodelavcev. Knjigo Kristalinske čipke so
predstavili članice bralnega krožka in moderator
Adrian Kert, urednik.
Ozračje je bilo precej čustveno, saj ustvarja
avtorica v nenehnem boju z dvema težkima
boleznima. Na zelo neposredna moderatorjeva
vprašanja je podala več življenjskih resnic.
Na odprtju razstave je predsednik Zveze kulturnih
društev Sevnica Jože Novak povedal, da letošnji
tabor in razstava AX3 presegata meje občine
Sevnica, saj so pri projektu sodelovali ustvarjalci iz
vse Slovenije, tudi iz tujine. Sodelujoče je ob odprtju
razstave pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.
Odličen kulturni program so izvedli Eva Kotar, Urška
Zelenović, Vladimira Sumrek, Mojca Ž. Metelko,
Klavdija Švigel in multimedijska manipulatorja
Jure in Matic Svažič.

Tudi urednik je priznal, da avtorica ni znana
literarna ustvarjalka po količini ustvarjenih
del, je pa izjemna po načinu pripovedovanja in
izpovedovanja svojih občutenj. Zato je bil v zadregi
pri pripravljanju vprašanj. Na koncu predstavitve
je bila telesno že zelo šibka. Dejala je: »Trudim se
do kraja, od pekla do nebes, ki si jih vsi urejamo
sami v tem življenju.«
Na predstavitvi je bil tudi direktor družbe, z
glasbo pa je večer polepšala avtoričina hči Vida na
sintetizatorju.

Katja Pibernik,
koordinatorka JSKD OI Sevnica

www.grad-sevnica.com
// vljudno vabljeni //

Besedilo in foto: Janez Levstik

Vpis odraslega in otroškega abonmaja za sezono 2012/2013
Spoštovane obiskovalke in obiskovalci Kulturne
dvorane Sevnica!
Ponovno odpiramo vrata našega odraslega
in otroškega gledališkega abonmaja. Prijazno
povabljeni vsi, ki si želite preživeti nekaj prijetnih
večerov v družbi odličnih predstav in igralskih
zasedb.
Kaj vam abonma omogoča?
• Ogled izbranih predstav sezone, ne da bi morali
sproti skrbeti za vstopnice.
• Ugodne cene.
• Plačilo abonmaja na dva obroka, prvi obrok v
oktobru 2012 ter drugi obrok v januarju 2013.
• Vstop z abonentsko kartico.
• Redno obveščanje o predstavah.
• Priložnost za druženje, povezano s kulturnim
dogodkom.
Kje se lahko vpišete?
• V pisarni JSKD Območna izpostava Sevnica od

ponedeljka do petka od 9. do 11. ure,
preko telefona 07/81-60-970 ali 041/328-166
in e-pošte: oi.sevnica@jskd.si.
• Lanski abonenti si lahko zagotoviti dosedanje
sedeže od 1.10. do 5.10.2012.
• Za nove abonente bo vpis potekal od 8.10. do
12.10.2012.
Obveščanje o sporedu predstav in spremembah
• Razpored posameznih predstav boste sproti
prejemali po pošti na domači naslov in po e-pošti.
• O morebitnih spremembah sporeda abonmajskih
predstav vas bomo obveščali z osebno pošto.
Prosimo, da nam ob vpisu abonmaja posredujete
točne osebne podatke (ime, priimek, naslov,
telefonsko številko, e-naslov).
• Pridržujemo si pravico do sprememb
napovedanega sporeda in zasedb zaradi višje sile.
Katja Pibernik,koordinatorka JSKD OI Sevnica
Abonma je podprl KŠTM Sevnica.

Program odraslega abonmaja:

Program otroškega abonmaja:

39 STOPNIC, komedija (Špas teater)

RIBIČ PEPE

SLOVENSKA MUSKA OD A DO Ž, komedija (Špas teater) PIKA NOGAVIČKA IN ČARODEJ TONI
MOJA DEŽELA, komedija (Siti teater in Kreker)

ZVEZDICA ZASPANKA (Ekološko KD za boljši svet)

PROTI SEVERNEMU VETRU, komedija/drama (Prešernovo gledališče Kranj)

KLOVNESA RAZGRAJA (Eva Š. Maurer)

CENIK ODRASLIH ABONMAJSKIH VSTOPNIC

CENIK OTROŠKIH ABONMAJSKIH VSTOPNIC

vrsta 1-5 in balkon 1-5
redni 52 EUR
upok., dij., štud. 50 EUR

vrsta 1-5 in balkon 1-5

20,00 EUR

vrsta 6-12 in balkon 6
redni 50 EUR
upok., dij., štud. 48 EUR

vrsta 6-12 in balkon 6

18,00 EUR

CENIK ODRASLIH VSTOPNIC ZA IZVEN

CENIK OTROŠKIH VSTOPNIC ZA IZVEN

15,00 EUR

6,00 EUR

www.ajdovski-gradec.com
Oktober 12
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 28. 9.,
ob 19.00

Predavanje: Jože Majes:
Zdravnik zdravi, narava ozdravi.

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovesnost ob 20-obletnici Atletskega kuba Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: AK Sevnica;
Info.: Sine Karlovšek, 040/639-029

Eko dan – eko tržnica

plato pred OŠ Sava
Kladnika Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica in Zveze
ekoloških kmetij; Info.: Mirjana, 07-81-63-512

sobota, 29. 9.,
ob 19.30

Dramska uprizoritev:
Tajna družba Jezusovih apostolov

Dom krajanov Razbor

Org.: KŠTD »Blaž Jurko«, dramska sekcija
Razbor pod odrom;
Info.: Mojca Petrovčič, 051/302-727

nedelja, 30. 9.,
10.00 – 16.00

2. Šentjanška tržnica in odprtje del slikarske kolonije
"ArtEko Šentjanž 2012"
Prireditev v okviru praznika KS Krmelj
Napajanje živine

Šentjanž

Org.: TD Šentjanž

pri starem vaškem koritu
- Brezje

Org.: KS Krmelj, DKŠD Svoboda
Org.: OŠ Krmelj, DPM Krmelj

petek, 28. 9.,
ob 19.00
sobota, 29. 9.,
8.00 – 12.30

nedelja, 30. 9.,
ob 16.00
od ponedeljka,
1. 10.
do nedelje, 7. 10.

Prireditev v okviru praznika KS Krmelj
Teden otroka - prireditve in delavnice za otroke

Krmelj

ponedeljek, 1. 10.,
9.00 – 10.00

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu Ciciban Sevnica
za otroke, ki niso vključeni v vrtec

OŠ Boštanj (oddelka
Mehurčki in Balončki), POŠ
Vrtec Ciciban Sevnica;
Sava Kladnika Loka pri Zid. Org.:
Info.: 07/81-61-650
Mostu (oddelka Bibe in
Škratki)

ponedeljek, 1. 10.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Centralni vrtec, Sevnica,
vhod Palčki

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650

Tečaj računalništva – začetni

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Miha, 031/769-429

Bučariada 2012 in v počastitev Tedna otroka
Literarni dogodek za otroke z Zmajčkom Dragotom
Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu Ciciban Sevnica
za otroke, ki niso vključeni v vrtec

telovadnica OŠ Milana
Majcna Šentjanž

Org.: TZOS;
Info.: Cveta, 031/825-053

Centralni vrtec, Sevnica,
vhod Rdeča kapica

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650

sreda, 3. 10.,
ob 16.00

Tečaj španskega jezika –začetni

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Petra, 040/224-169

sreda, 3. 10.,
ob 19.00

Radogost – Stoparjev gost
Gost: slikar in kipar Helmut Blažej (Pliberk – Avstrija)

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
Info.: 051 680 289, gsevnica@gmail.com,
www.grad-sevnica.com

četrtek, 4. 10.,
9.00 – 10.00

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu Ciciban Sevnica
za otroke, ki niso vključeni v vrtec
Odprtje nove Stare šole 14.00 - 17.00 - tržnica rokodelskih izdelkov
iz Posavja in brezplačne kreativne delavnice 15.00 - uradno odprtje
s predstavitvijo modne kolekcije Stara šola
Predavanje: Marko Juhant:
Sodobna vzgoja: vzgoja za jutri
Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu Ciciban Sevnica
za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Enota Kekec, Prešernova
7, Sevnica

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650

Kvedrova 30c, Sevnica
(za Hotelom Ajdovec)

Org.: ŠMRK Društvo K.N.O.F. Sevnica;
Info.: 07/81-44-119, kontakt@knof.si,
www.starasola.knof.si

Knjižnica Sevnica

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

Centralni vrtec, vhod
Pikapolonice in Ostržek

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica;
Info.: 07/81-61-650

Tečaj angleškega jezika – začetni

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Maja, 031/749-322

Športni park Krmelj

Org.: Tenis klub Krmelj

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Šentjanž

Org.: TD Šentjanž

Srednja šola Sevnica
(makadamski nasip)
parkirišče
za HTC-jem v Sevnici

Info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si,
07/81-61-510 (Mojca Vidmar)

1. tek za Sevniški pokal 2012

OŠ Šentjanž

Org.: Atletski klub Sevnica;
Info.: www.aksevnica.si

Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov

Grad Sevnica,
atrij

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

Likovna in fotografska razstava: Trialog
Razstavljajo: Jure Ahtik, Darko Slavec, Tadeja Muck
Kino Sevnica: Plačanci 2
akcijska pustolovščina, 102 min
Rokomet: 1A NLB Leasing liga:
RK Sevnica - MRK Krka
Zaključek Bučariade 2012
s podelitvijo nagrad
Blagoslov nove cerkve
Marije pomagaj na Kovačevem hribu
Odprtje razstave ročnih del stanovalcev DŰ Sevnica: Skupaj
bogatimo življenje.
Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@
gmail.com; www.rokomet-sevnica.com

Šentjanž

Org.: TD Šentjanž

Kovačev hrib (Križ)

Org.: Gradbeni odbor, župnija Tržišče;
Info.: Jani Tramte, 031/510-855

Knjižnica Sevnica

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

OZRK Sevnica, Glavni trg
44

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

ponedeljek, 8. 10.,
ob 16.00

Tečaj angleškega jezika - nadaljevalni

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Sara 031/855-490

torek, 9. 10.,
ob 9.00

Predavanje: Bojan Knific:
Oblačilna dediščina Slovencev

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3 Sevnica;
nfo.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 2. 10.,
ob 9.00
torek, 2. 10.,
15.30 – 16.30
torek, 2. 10.,
ob 16.00
torek, 2. 10.,
ob 17.00
sreda, 3. 10.,
15.30 – 16.30

četrtek, 4. 10.,
ob 14.00
četrtek, 4. 10.,
ob 18.00
petek, 5. 10.,
9.00 – 10.00
petek, 5. 10.,
ob 16.00
petek, 5. 10.,
ob 16.00
petek, 5. 10.,
ob 19.00
sobota, 6 . 10.
sobota, 6. 10.,
ob 8.00
sobota, 6. 10.,
ob 8.00
sobota, 6. 10.,
ob 10.00
sobota, 6. 10.,
ob 13.00
sobota, 6. 10.,
ob 17.00
sobota, 6. 10.,
ob 19.00
sobota, 6. 10.,
ob 19.30
nedelja, 7. 10.,
10.45 – 17.00
nedelja, 7. 10.,
ob 15.00
ponedeljek, 8. 10.,
ob 10.00
ponedeljek, 8. 10.,
ob 15:30
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Samopredstavitev pisatelja: mag. Ivan Sivec
s kulturnim programom
Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu Ciciban Sevnica
za otroke, ki niso vključeni v vrtec

Prireditev v okviru praznika KS Krmelj
Tenis – turnir
Kino Sevnica: TED
komedija, 106 min
Vinogradniški likuf
z gostom ministrom Francem Bogovičem
Test hoje
Vsakomesečni sejem

Org.: KŠTM Sevnica

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 9. 10.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

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

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)
Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

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

sreda, 10. 10.,
ob 18.00

Predavanje: Brane Krapež (Šola čustvene inteligence):
Kako sprejeti in ceniti samega sebe?

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 11. 10.,
ob 16.00

Tečaj španskega jezika – nadaljevalni

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Sara 031/855-490

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica;
Info.: 031-703-982

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Folklorna skupina DU Razbor;
Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

pred večjimi trgovskimi
centri v Sevnici

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

torek, 9. 10.,
ob 17.00
sreda, 10. 10.,
ob 17.00
sreda, 10. 10.,
ob 17.00

četrtek, 11. 10.,
ob 18.00
petek, 12. 10.,
ob 19.30
sobota, 13. 10.,
8.00 – 12.00
sobota, 13. 10.,
8.41 – 9.05
sobota, 13. 10.,
ob 10.00
sobota, 13. 10.,
ob 19.00

Pravljična urica
Pravljična urica

Predstavitev knjige: Andrej Pegan:
Misli, ki jočejo
Samostojni koncert Folklorne skupine DU Razbor
z gosti ob 10. obletnici delovanja.
Dobrodelna akcija Drobtinica
Na stojnicah bodo domače dobrote za prostovoljne prispevke, ki
bodo namenjeni pomoči potrebnim otrokom naše občine.
Ob postanku vlaka v Sevnici: Priložnostna slovesnost ob 150 let
železniške proge: povezava Zidani Most z Zagrebom in Siskom
Prireditve v okviru praznika KS Krmelj
Praznovanje in turnir ob 60 letnici rokometa v Krmelju
Kino Sevnica: Vroči Mike
komedija, 109 min

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

Železniška postaja Sevnica Org.: Slovenske železnice
Športni park Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda - rokometna sekcija;
Info.: Roman Starič, 041/657-525

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 15. 10.,
Tečaj CPP
ob 16.00

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

ponedeljek, 15. 10., Bralni krožek za odrasle (3. sezona) ob 18.30
1. srečanje

Knjižnica Sevnica

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

sreda, 17. 10.,
ob 9.00

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Kulturni dom Krmelj

Org.: KS Krmelj, OŠ Krmelj

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

zbiranje:
parkirišče ob rondoju

Org.: KS Krmelj, DKŠD Svoboda
(turistična in pohodniška sekcija)

pri družini Skoporc Zavrl
na Brunku

Org.: KUD Budna vas; Info.: Magda Sigmund,
031/353-388, magda.sigmund@gmail.com

Predstavitev knjige
V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici
Kino Sevnica: Stari je nor
komedija, 114 min
Rokomet: 1A NLB Leasing liga:
RK Sevnica - RK Trimo Trebnje

Grad Sevnica, AlbertFelicijanova dvorana

Org.: ŠD Partizan Sevnica;
Info.: Marjanca Pečar, 051/302-097

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: RK Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@
gmail.com; www.rokomet-sevnica.com

Program Svit

Kulturna dvorana Sevnica

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

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

Knjižnica Sevnica

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

v spominskem parku

Org.: OŠ Krmelj

petek, 19. 10.,
ob 18.00
petek, 19. 10.,
ob 19.00
sobota, 20. 10.,
ob 10.00
sobota, 20. 10.,
ob 16.00
sobota, 20. 10.,
ob 18.00
sobota, 20. 10.,
ob 19.00
sobota, 20. 10.,
ob 19.30
torek, 23. 10.,
ob 9.00
sreda, 24. 10.,
ob 17.00
četrtek, 25. 10.,
ob 18.00
petek, 26. 10.,
ob 12.00
petek, 26. 10.,
ob 18.00
petek, 26. 10.,
ob 18.00
petek, 26. 10.,
ob 19.30
sobota, 27 . 10.
nedelja, 28. 10.
sobota, 27. 10.,
ob 18.00
sobota, 27. 10.,
ob 18.00
sobota, 27. 10.,
ob 19.30

Ustvarjanje z Ozaro
Prireditve v okviru praznika KS KRMELJ
Osrednja proslava ob prazniku KS Krmelj
Kino Sevnica: Straža
ZF komedija, 101 min
Prireditve v okviru praznika KS KRMELJ
10. Pohod po obeležjih spominov
Delavnica kvačkanega cvetja

Potopisno predavanje:
Renata Ribežl: Kanada
Prireditve v okviru praznika KS Krmelj
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
Osrednja proslava ob prazniku KS Šentjanž
Stand up komedija:
Stefan Šumanac Šumi
Odrasli abonma: 39 stopnic,
žlahtna komedija 2012, v izvedbi: Špas teater Za abonma in izven
Krmelj Lan #10
prijave: www.lan.mskrmelj.si
10. obletnica delovanja Društva TRG Sevnica

na trgu v Šentjanžu (ob
Org.: KS Šentjanž;
slabem vremenu v dvorani) Info.: Boštjan Krmelj, 041/709-287
Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: JSKD OI Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166

Športna dvorana Krmelj

Org.: MS Krmelj;
Info.: Andraž Zupančič

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo TRG Sevnica;
Info.: Jože Železnik, 051/315-459

Prireditve v okviru praznika KS Krmelj
Kulturni dom Krmelj
Slikarska in fotografska razstava del VIII. likovne kolonije Krmelj 2012
2. Razborski večer
Dom krajanov Razbor
Osrednji gost večera: dr. Vilijem Ščuka

nedelja, 28. 10.,
Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 10/12
ob 9.00
ponedeljek, 29. 10.,
Tržnica igrač
ob 13.00
ponedeljek, 29. 10.,
Počitniška ustvarjalna delavnica za otroke
16.00 – 18.00
ponedeljek, 29 .
Literarna ustvarjalnica:
10., 16.30 – 18.00 Marija Kalčič: V meni prebiva…

Org.: DKŠD Svoboda; Info.: Ana Hočevar,
031/629-372, hocevar.ancka@gmail.com
Org.: KŠTD »Blaž Jurko« Razbor pod Lisco;
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

Športni dom Sevnica

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

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

torek, 30. 10.,
ob 9.00

Predavanje: Andreja Rustja:
O Eskimih

Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 30. 10.,
ob 13.00

Ustvarjajmo skupaj

Mladinski center Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Oktober 12
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Mladina, šolski zvonec
Vsak ponedeljek, ob 18.30, Knjižnica Sevnica: Joga v vsakdanjem življenju - začetna stopnja.
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto; Info.: http://www.jvvz.org in Anita, 031/375-745.

PROGRAM OKTOBER 2012

Vsak ponedeljek, 19.00 - 20.00 in sredo 18.30 - 19.30, Mladinski center Sevnica: Zumba.
Org.: KŠTM Sevnica; Info.: Diana, 031/546-525.

Mladinski center Sevnica

Vsak torek, ob 18.30, Knjižnica Sevnica: Joga v vsakdanjem življenju - nadaljevalna stopnja.
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto; Info.: http://www.jvvz.org in Mojca, 041/319-556.

(info: Diana 031-546-525)

Vsak torek, 18.00 - 19.00, Mladinski center Sevnica: Taichi.
Org.: KŠTM Sevnica
Vsak torek, 19.00 - 20.00, Mladinski center Sevnica: Dance aerobika.
Org.: KŠTM Sevnica; info.: Sara 031/855-490
Vsak četrtek, dopoldan po predčasnem naročilu, Zdravstveni dom Sevnica: Individualno opuščanje kajenja.
Prijave, info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, 07/81-61-510 (Mojca)
Vsak četrtek, 8.00 - 11.30, Zdravstveni dom Sevnica (prvo nadstropje, nasproti predavalnice): Svitova
kontaktna točka. Namenjena je svetovanju o programu presejanja raka na debelem črevesju.
Info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, Mojca, 07/81-61-510
Vsak četrtek, 17.30 - 18.30, Mladinski center Sevnica: Step aerobika.
Org.: KŠTM Sevnica; info.: Sara 031/855-490
Vsak petek, ob 19.00, Mladinski center Sevnica: Skupina za mladostnike.
Org.: KŠTM Sevnica; info.: Damijan, 041/772-245

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 10. na:

grajske.novice@kstm.si

(info: Sara 031-855-490)

• STEP AEROBIKA:
četrtki 17.30-18.30

(info: Sara 031-855-490)

• SKUPINA ZA MLADOSTNIKE:
petki 19.00
(info: Damijan 041-772-245)

• ZAČETNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ:
torek, 2.10.2012, ob 16.00
(info: Miha 031-769-429)

• USTVARJANJE Z OZARO:
sreda, 17.10.2012, ob 9.00
• ANGLEŠKI JEZIK NADALJEVALNI:
ponedeljek, 8.10.2012, ob 16.00
(info: Sara 031-855-490)

• ŠPANSKI JEZIK NADALJEVALNI:
četrtek, 11.10.2012, ob 16.00
• ANGLEŠKI JEZIK – ZAČETNI TEČAJ:
petek, 5.10.2012, ob 16.00
(info: Maja 031-749-322)

komedija // 106 min

sobota, 6. 10., ob 19.00
akcijska pustolovščina // 102 min

komedija // 109 min

• TAICHI:
torki 18.00-19.00
• DANCE AEROBIKA:
torki 19.00-20.00

(info: Sara 031-855-490)

petek, 5. 10., ob 19.00

sobota, 13. 10., ob 19.00

• ZUMBA:
ponedeljki 19.00-20.00, sreda 18.30-19.30

• ŠPANSKI JEZIK –ZAČETNI TEČAJ:
sreda, 3.10.2012, ob 16.00
(info: Petra 040-224-169)

• STAND UP KOMEDIJA Stefan Šumanac-Šumi,
petek, 26.10.2012, ob 18.00
• TRŽNICA IGRAČ,
ponedeljek, 29.10.2012, ob 13.00
• USTVARJAJMO SKUPAJ:
torek, 30.10.2012, ob 13.00
• TURNIRJI V DRUŽABNIH IGRAH,
petek, 2.11.2012, ob 13.00
• FILMSKI VEČER,
petek, 2.11.2012, ob 18.00
• LAN PARTY,
sobota, 3.11.2012, ob 15.00












www.kstm.si

petek, 19. 10., ob 19.00

Organizator programa:
KŠTM Sevnica, Mojca, 051 680 290

ZF komedija // 101 min

sobota, 20. 10., ob 19.00
kopmedija // 114 min

Mažoretke
Društva Trg Sevnica
Brhke Sevničanke so novo sezono nastopov in
treningov resno zastavile in so intenzivne treninge
in nastope začele že prvi teden septembra. Kot
vedno so bile nepogrešljive na tekmi RK Sevnica,
predstavile so se na prireditvi na Racelandu v
Krškem.

V vrste mažoretk se je vpisalo kar veliko deklic,
tako da se za razvoj te dejavnosti v Sevnici ni bati.
Letos je novost skupina Zmajčice. To so deklice,
stare pet ali šest let. Še vedno pa so odprta vrata
tudi starejšim dekletom, ki jih v svoje vrste vabijo
vse skupine: cici, kadetke in seniorke. Vsa dekleta,
ki se želijo pridružiti mažoretkam društva Trg
Sevnica, lahko to storijo do srede oktobra med
treningi.

Mažoretke društva Trg Sevnica
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Mladina, šolski zvonec

Brezplačni tečaji
računalništva
v novem MC Sevnica

Prvo soboto v septembru smo tudi uradno odprli
vrata Mladinskega centra in TA Doživljaj na novi
lokaciji, Trg svobode 10 v Sevnici. Na otvoritvi se Vsi potrebujemo kdaj pa kdaj malo spodbude,
je zbralo veliko število obiskovalcev, med drugim da začnemo odkrivati kaj novega, se učiti, si
tudi poslanca Tomaž Lisec in Roman Žveglič. Od pridobivati nove spretnosti in napredovanje.
desete ure dalje so bile na ogled predstavitvene
stojnice, ob spremljavi harmonike, deklamaciji in
pevskem nastopu ter domačem pecivu sta nas
nagovorila župan občine Sevnica, gospod Srečko
Ocvirk, in direktorica Javni zavoda za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti, gospa
Mojca Pernovšek. S prerezom traku so se uradno
odprla vrata Mladinskega centra in TA Doživljaj.

Obiskovalci so si ogledali ponudbo in mnoge je
ponudba spominkov zamikala k nakupu, ostali
so zatrdili, da se še vrnejo in koristijo ponudbo
turistične pisarne in agencije. Popoldanski
program za mlade smo popestrili z Lan partyem
in različnimi nagradnimi turnirji. Vsem, ki so si
želeli biti 'in', smo izdelali tatuje različnih vrst,
barv in oblik, vsem gospodičnam, ki so želele biti
lepe in urejene, pa smo poslikali nohte po njihovih
željah. Pridružila sta se nam tudi najboljša šahista
ŠK Milan Majcen, g. Cvirn in g. Tine, ki sta med
drugim povedala tudi, da je šah igra pametnih,
intelektualnih ljudi. Torej, sprejeli smo izziv in
skupinsko zaigrali proti vsakemu izmed njiju. In kdo
je zmagal? Naj ostane skrivnost.

Zdravko Remar, Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Prvi šolski dan
Kot večina osnovnošolcev in dijakov po Sloveniji,
sem se tudi jaz 3. septembra pridružila množici
šoloobveznih otrok. Na ponedeljkovo jutro smo
se učenci še zadnjič poslovili od poletnih počitnic
in odkorakali novim znanjem naproti. Jutranja
prireditev- nastop gimnastičark mi je bila zelo všeč,
negativno pa me je presenetila uradna prepoved
predur pred pol osmo uro ter posledična uvedba
osme šolske ure. Obiskali so nas tudi bivši učenci
naše šole, ki so letos postali zlati maturanti.

Da
bi
povečali
dostopnost
programov
vseživljenjskega učenja v KNOF v sodelovanju s
KŠTM Sevnica začenjamo brezplačni 9-urni tečaj
računalništva, ki bo v sodobni računalniški učilnici
na novi lokaciji Mladinskega centra Sevnica (pri
zdravstvenem domu). Zavod KNOF že od leta
2008 izvaja računalniške in druge multimedijske
tečaje v sklopu projekta Vključi, izobražuj in
aktiviraj se, do zdaj pa smo računalniško izobrazili
že več kot 200 ljudi. Lani smo bili del vseslovenske
akcije računalniškega opismenjevanja Simbioz@,
ki bo tudi letos, od 15. do 19. oktobra.
Naša nova brezplačna 9-urna tečaja sta namenjena
brezposelnim, ki bi si radi našli delo in si pri tem
pomagali z računalnikom, pa tudi naprednejšim
uporabnikom, ki bi radi izvedeli več o varni uporabi
interneta. Če ste popolni začetnik, se lahko
udeležite tudi uvodnega brezplačnega tečaja, kjer
se boste naučili temeljev tipkanja, uporabljanja
miške, interneta, seveda tudi e-pošte.
Prijave na tečaje sprejemamo na telefonski številki
07/81 44 119 ali 031/769 429 (Miha). Tečaji
bodo vsak mesec, takoj ko bomo zbrali dovolj
prijav, v MC Sevnica, Trg svobode 10, Sevnica,
kamor se lahko oglasite tudi po več informacij o
naših programih.
Stopite v korak s časom, navežite nove stike z
drugimi udeleženci in ugotovite, kako lepo se je
učiti z mladimi.
Tečaj organizirata Zavod KNOF so. p. in MC
Sevnica, omogočata pa ga KŠTM Sevnica in
sevniška občina.

Vir: Zavod KNOF, so. p.

stand up komedija

Stefan
Šumanac
Šumi

V razredu smo si izmenjali počitniške novice,
prejeli učbenike in urnike za tekoče leto, nato pa
pridno sledili dvema urama pouka.
Prvi šolski dan je mimo - in zdaj smo tu! Dodobra
smo že zagrizli v učno snov in verjamem, da
obstajajo učenci, ki že nestrpno odštevajo dneve
do krompirjevih počitnic.

Lucija Jazbec, 9. d, OŠ Sava Kladnika

»Stara šola«
v novih in večjih prostorih
v Sevnici
Stara šola, center ponovne uporabe, je v avgustu
sprejel že kar stoto donacijo od ljudi, ki svojih
še uporabnih stvari ne želijo zavreči na odpad,
temveč jih želijo oddati v obnovo in ponovno
uporabo. Namen projekta Stara šola je na eni
strani ohranjanje naravnih virov in rokodelskega
znanja, na drugi strani pa usposabljanje, dvig
kvalificiranosti ter zaposlitev socialno ogroženih
skupin iz lokalnega okolja.

S pomočjo vseh donatorjev in tudi odobrene prijave
na razpis za spodbujanje socialnega podjetništva
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter
Evropskega socialnega sklada bomo z oktobrom
pričeli z delovanjem v enkrat večjem poslovnem
prostoru za hotelom Ajdovec. Odziv ljudi, tako
iz strani donatorjev kot iz strani kupcev je nad
pričakovanji saj se vsak dan v trgovini najde kaj
zanimivega, uporabnega in predvsem ugodnega
za nakup. S selitvijo bomo lahko razširili tudi
rokodelski kotiček, kjer predstavljamo ročna
dela že več kot 10 ustvarjalcev in rokodelcev iz
Posavja, ki pa svoja znanja širijo na vsakotedenskih
kreativnih delavnicah, ki imajo v novem prostoru
ravno tako namenjen poseben učni kotiček.
Uradna otvoritev nove Stare šole bo 4. oktobra, ob
15. uri, kjer bomo predstavili prvo modno kolekcijo
Stara šola in podelili nagrado 100. donatorju.

Vodja projekta: Zavod KNOF so.p., starasola.knof.si
Partnerji projekta: Občina Sevnica, KŠTM Sevnica,
Komunala Sevnica, Komunala Brežice

PREDAVANJE
ZDRAVILEC

MC Sevnica
Jože MAJES
26.10., ob 18.00 MC SEVNICA
vstopnina: 3 EUR
Organizator: KŠ
T M Sevnica

PETEK, 28.9., OB 19.00
ORGANIZATOR: KŠTM SEVNICA

V
PR STO
O P
ST

Odprtje
MC Sevnica in TA Doživljaj
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Tehniški dan
v OŠ Milana Majcna Šentjanž
V torek, 11. septembra, smo imeli učenci tretje
triade drugačen pouk; imeli smo tehniški dan.
Odpravili smo se na Gorjance, in ker je bila pot
dolga, se mi je zdela dolgočasna. Velik kup črne
zemlje na mestu ogleda pa je name naredil
pozitiven in zanimiv vtis.
Gospod iz Zavoda za varstvo gozdov nas je toplo
sprejel. Predstavil nam je gozd in njegove koristi.
Da pa ura ni bila dolgočasna, smo dodali še malo
smeha.
Po uvodnem delu nas je gozdar odpeljal do
gospoda, ki izdeluje kope. Ta nam je opisal potek
izdelave, povedal nam je imena kop glede na
velikost in kakšen les potrebujemo za »kuhanje«
oglja. Naš namen je bil, da bi si ogledali še učno
pot, a nam je žal zmanjkalo časa.
Že zjutraj sem pričakoval zanimiv dan in tak je tudi
bil.

David Remar, 9. razred,
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Lov na zaklad znanja
tudi na OŠ Blanca zopet odprt
»Šola in vrtec
počitnic že sita,
se tebe in mene
nadvse veselita.«

S temi besedami pesnice Zvezdane Majhen bi se
lahko začel prvi šolski dan na naslovu Blanca 13,
ki bo hram učenosti naslednjih deset mesecev za
107 učencev, od katerih jih je šest prvič prestopilo
vrata učilnice kombiniranega oddelka za 1. in 2.
razred. V prostorih novo odprtih jasli je dopoldne
preživelo tudi devet od enajst vpisanih najmlajših,
pri starejši skupini pa bo v igri in predšolski vzgoji v
naslednjem šolskem letu uživalo 21 otrok.
Učenci in učitelji smo se ob pol osmih zbrali v šolski
telovadnici ter po uradnem začetku z državno
himno in s posnetkom nagovora predsednika
Danila Türka učencem, ki je v vzpodbudnem govoru
poleg pomembnosti pridobivanja znanja poudaril
tako spoštovanje narave in ljudi, kot tudi nujnost
medsebojnega sodelovanja in vzajemne pomoči,
prisluhnili kratkemu kulturnemu programu s po
dvema recitacijama in zapetima pesmima ob
spremljavi kitare, za kar je skupaj z dvema Evama,
Manco in Anjo poskrbela učiteljica Jelka Gregorčič
Pintar. Učenci so radovedno pričakali nagovor
novega gospoda ravnatelja mag. Vincenca
Freceta, nato pa z razredniki izvedli še dve uri,
na katerih so jim bile predstavljene organizacijske
novosti šolskega dela (zlasti spremembe v hišnem
redu). Sledil je pouk po urniku.
Lov na zaklad znanja je torej odprt, koliko takšnega
ali drugačnega znanja si bo nabral vsak od nas, pa
je odvisno od vsakega posameznika.
Vsem učencem in delavcem šole želimo uspešno
šolsko leto s prijetnim počutjem in z dobrim
sodelovanjem, saj bo konec junija pred vsakega od
nas postavil ogledalo. Naj bo takrat podoba v njem
čim bolj jasna, vesela in zadovoljna.

Nina Grabenšek-Kadilnik
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Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu Ciciban Sevnica
za vse otroke, ki niso vključeni v Vrtec - Dobrodošli!
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator – informacije

ponedeljek,
1. 10.
od 9.00
do 10.00

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu
Ciciban Sevnica za otroke, ki niso
vključeni v vrtec
– enoti Boštanj in
Loka pri Zidanem Mostu

Oddelka Mehurčki in Balončki
v OŠ Boštanj, oddelka Bibe in
Škratki v POŠ Sava Kladnika
Loka pri Zidanem Mostu

Org.: Vrtec Ciciban
Sevnica
Info.: 07/816 16 50

torek,
2. 10.
od 15.30
do 16.30

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu
Ciciban Sevnica za otroke, ki niso
vključeni v vrtec
– enota Centralni vrtec,
vhod Palčki

Enota Centralni vrtec,
N.H.M.22, Sevnica,
vhod Palčki

Org.: Vrtec Ciciban
Sevnica
Info.: 07/816 16 50

sreda,
3. 10.
od 15.30
do 16.30

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu
Ciciban Sevnica za otroke, ki niso
vključeni v vrtec
– enota Centralni vrtec,
vhod Rdeča kapica

Enota Centralni vrtec,
N.H.M.22, Sevnica,
vhod Rdeča kapica

Org.: Vrtec Ciciban
Sevnica
Info.: 07/816 16 50

četrtek,
4. 10.
od 9.00
do 10.00

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu
Ciciban Sevnica za otroke,
ki niso vključeni v vrtec
– enota Kekec

Enota Kekec,
Prešernova 7, Sevnica

Org.: Vrtec Ciciban
Sevnica
Info.: 07/816 16 50

petek,
5. 10.
od 9.00
do 10.00

Delavnice ob tednu otroka v Vrtcu
Ciciban Sevnica za otroke, ki niso
vključeni v vrtec
– enota Centralni vrtec,
vhod Pikapolonice in vhod
Ostržek

Enota Centralni vrtec,
N.H.M.22, Sevnica,
vhod Pikapolonice
in vhod Ostržek

Org.: Vrtec Ciciban
Sevnica
Info.: 07/816 16 50

Ko bom velik, bom …
Na Osnovni šoli Ane Gale Sevnica smo spoznavali
poklice. Na šoli smo gostili policista Marka in
gasilca Gašperja , ki sta nam predstavila svoj poklic.
Ugotovili smo, da je delo zelo odgovorno in hkrati
pogumno. Zatem smo se odpravili v Zdravstveni
dom Sevnica, kjer nam je medicinska sestra
Violeta prijazno razkazala njihove prostore. Zelo
veseli smo bili reševalca Marka, ki nam je dovolil,
da pogledamo v notranjost reševalnega vozila
in se na lastne oči prepričamo, da so reševalci
vedno in povsod pripravljeni, da nam pomagajo in
celo rešijo življenje.

Povabilo
na srečanja mamic z dojenčki
Lani oktobra se je na pobudo Družinskega
centra Sevnica začela sestajati skupina mamic
z dojenčki. Po prvih srečanjih je bilo v njej osem
mamic z dojenčki, srečevale smo se ob četrtkih
dopoldne. Na sprehodih z vozički ali klepetih ob
kavi in čaju so se spletala prijateljstva, delile smo
si izkušnje materinstva, dajale oporo druga drugi,
»odpravljale« težave z zobki in smrkastimi noski (in
številne druge) ter se navduševale nad razvojem
otrok. Srečanja smo ob koncu porodniškega
dopusta sklenile s praznovanjem (fotografija),
skupinica pa ostaja še povezana.

Tudi letos Družinski center Sevnica vabi mamice
z dojenčki, da se vključijo v skupino. Srečevale se
bomo ob četrtkih, od 9.30 do 11.30, v prostorih
Mladinskega centra Sevnica (Trg svobode 11).
Namen srečanj je predvsem medsebojna podpora
Vsem sodelujočim bi se za njihov trud radi zahvalili mamic, izmenjava izkušenj, pa tudi stisk in
radosti materinstva. Skupino strokovno spremlja
in jim pri delu želimo še veliko uspeha.
zakonska in družinska terapevtka. Prvo srečanje
Učenci pa so na vprašanje:« Kaj boš, ko boš velik?« bo v četrtek, 11. oktobra, ob 9.30, v prostorih
MC Sevnica. Ti so primerno opremljeni za prihod
odgovorili:
z vozički in prijetno preživljanje časa z dojenčki.
Za vse dodatne informacije in predhodno prijavo
Ko bom velika, bom kuharica. (Maja, 1.r.)
Ko bom velik, bom šofer. Bom vozil tovornjak. udeležbe smo na voljo na GSM, 031/899 674
(Mojca Pompe Stopar), ali po e-pošti: druzinski.
(Robi, 2.r.)
center.sevnica@gmail.com.
Želim si biti avtomehanik. (Jan, 2.r.)
Ko bom velik, bom prodajalec. (Maj, 2.r.)
Rad bi bil pek. Bi pekel kruh in pecivo. (Mitja, 3.r.) Mamice z dojenčki, prisrčno vabljene!
Na povabilo Karla Kozoleta smo z veseljem obiskali
pekarno Kruhek, kjer nam je pek pokazal, kako
delajo kruh. Tudi mi smo se preizkusili v peki in
spekli slastno drobno pecivo.

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Mojca Pompe Stopar, Družinski center Sevnica

Grajska skrinja

Zanimivosti buč in Bučarijada 2012

Trgatev
Klipe - klope,klipe - klop,
klopotec poje na ves glas,
klipe - klope,klipe -klop,
prihaja k nam trgatve čas.
Prvi sončni žarki posušijo
roso z listov grozda polnih trt,
hrami ,zidanˇce naenkrat oživijo,
gospodarja je pogled v vinograd zazrt.
Se zbirajo ljudje povsod,
glasno odmeva njih klepet,
ropot škafov,brent in pa posod
z grozdjem polni vinsko klet.

Zgodovina
Buča prihaja iz tropskega dela Amerike, iz Mehike.
V Evropo so jo prinesli Španci. Prve podatke o
njej je sporočil Kolumb, ki je leta 1492 v dnevnik
zapisal, da jo je spoznal na Kubi. Vzgoja buč se je
malo pozneje razširila po vsej Evropi, k čemur je
pripomoglo tudi spoznanje o njenem zdravilnem
delovanju. Pri nas gojimo več sort buč ter jih
uporabljamo za hrano ljudi in domačih živali.

učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž in
društva v naši krajevni skupnosti: KUD Budna
vas, PGD Šentjanž, Društvo rejcev in ljubiteljev
konj Šentjanž, Društvo upokojencev Šentjanž, KODIS Šentjanž, DPM Šentjanž, Mladinsko društvo
Šentjanž, AKŽ Budna vas, Društvo vinogradnikov
Šentjanž, PGD Veliki Cirnik in Turistično društvo
Šentjanž.

Zdravilne značilnosti buč
Plod buče ima znane diuretske lastnosti
(pospešuje izločanje urina) in ga priporočajo za
prehrano ljudem, ki jih pestijo določene bolezni:
revmatizem, protin, vnetje ledvic, vnetje sečnega
mehurja in sladkorna bolezen. Buča učinkuje
blažilno in pomirjevalno ter je koristna pri vnetjih
tankega črevesja in pri krvavi diareji. Uživamo jo
kuhano (pire), pečeno ali pa v obliki soka iz sveže
nastrganih plodov.
Pripravljeno kot kompot jo jemo zjutraj na prazen
želodec kot sredstvo proti zaprtju. Buča je
primerna za dietno prehrano pri ljudeh, ki bolehajo
na želodcu, in pri pretirano debelih ljudeh.
V zadnjem času uporabljajo surovo ali kuhano
pulpo in sok za zdravljenje psoriaze, trdovratne
kožne bolezni. V tem primeru moramo bučo uživati
vsak dan, pripravljeno na različne načine (slano ali
sladkano).
Tudi zaradi vsega omenjenega, kar je zbrala
in uredila Marija Bole iz Šmartna ob Paki, bo v
Šentjanžu že šestič organizirana bučarijada, in
sicer od nedelje, 23. septembra, do sobote, 6. 10.
V tem času si boste lahko ogledali bučne aranžmaje,
poslušali strokovno predavanje, se udeležili
kulinaričnih dogodkov, družabnih iger, slikarske
razstave, nagradnega natečaja za najlepše bučne
Ob predhodni najavi vas na aktivnih točkah čakajo
aranžmaje, videli najtežjo in najizvirnejšo bučo, se
prijetna doživetja, ki so jih pripravili člani naših
družili s prijaznimi in gostoljubnimi domačini.
društev in posamezni ponudniki.
Podoživite življenje na deželi in se vrnite v čas, ki
Vabljeni v Šentjanž, puš´lc Dolenjske!
teče počasneje. Vabimo vas, da se v naši družbi
predajate jesenskim radostim in se sprehodite
Pripravil: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
med bučnimi aranžmaji, ki so jih pripravili domačini,
Foto: Petra Majcen

Melje mlin iz grozdja soke,
melje in polni vse kadi...
Beračev so pa pridne roke
dokler prazna zadnja trta ni.
Potem se je pred zidanˇco zapelo,
jedlo,pilo,je s harmoniko veselo,
mošt v sodih in kadeh že čaka
na Martina - vinskega junaka.

Tanja Košar

Blagoslov jeseni
Človeku radodarna
in dobrotljiva je jesen,
narava nam v jeseni
obilo dobrin podarja,
z neizmernim bogastvom
nas obdarja.
Bogato obrodijo polja,
njive, vrtovi, vinogradi,
zorijo plodovi sadnih dreves,
jesen obrodi veliko sadov,
vsako leto se nam obeta
dobra letina.
Grozdje me vabi
s svojimi rdečimi, črnimi
in belimi jagodami,
z radostjo odtrgam zrel,
temno obarvan grozd;
ta sladki sad vinske trte
je scela prekrival
mojo dlan.
Stvarnik nas je obdaril
s plodovito zemljo,
blagoslovil je pretekli trud
in delo naših rok,
jesen nas blagoslavlja
z obiljem sadežev,
v srcu občutim
hvaležnost za darove,
ki nam jih poklanja.

Eva Keber

grajske.novice@kstm.si
Oktober 12
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Šport in rekreacija

Začela se je rokometna sezona Sezona na Bazenu Sevnica
Trening in posavska tekma v
v 1. NLB Leasing ligi
streljanju na glinaste golobe
Vroče in stabilno vreme je našim kopalcem
Pred začetkom sezone v 1. NLB Leasing ligi
so se rokometaši RK Sevnica veliko ukvarjali z
uigravanjem ekipe. Veliko skrb jim je povzročila
bolezen kapetana Gorana Brečka, ki mu je za
nekaj časa preprečila udeležbo na treningih.
Njegova odsotnost se je poznala tudi na pokalni
tekmi v Dolu, ki so jo Sevničani izgubili z rezultatom
27:21.

omogočilo prijetno kopanje v poletnih mesecih.
Bazen smo imeli odprt od 3. junija do 1. septembra,
v tem času pa nas je obiskalo 17.142 obiskovalcev.
Imeli smo 43 kopalnih dni, se pravi več kot 200
kopalcev v enem dnevu. Poudariti pa moramo tudi,
da je v zadnjih petih letih bilo letos največ kopalcev
na bazenu. Za dobro počutje obiskovalcev pa smo
poskrbeli z delavnicami za otroke, tekmovanji v
odbojki, namiznem tenisu, ročnem nogometu,
vaterpolu, …

V soboto; 8. septembra, je pri lovski koči Sevnica
potekal redni mesečni trening streljanja na
glinaste golobe ter trening pred tekmo, tokrat na
popolnoma prenovljenem in razširjenem strelišču.
Boj med strelci je bil neusmiljen. Najboljši strelec je
bil Pompe Boštjan iz LD Loka pri Zidanem Mostu,
drugo mesto si je pristreljal Pustišek Ivan iz LD
Krško, tretje mesto pa je zasedel Pirš Srečko
iz LD Veliki Kamen. Vsi trije so prejeli pokale za
osvojena mesta.

Foto: Neža Tretnjak

V prvem krogu ligaškega dela tekmovanja je ekipa
RK Sevnice gostovala v Izoli. V prvem polčasu
so domačini povedli za štiri gole, Sevničani pa
so naredili preveč tehničnih napak, da bi se jim
lahko rezultatsko približali. Domačini so prednost
obdržali do polčasa. V drugi polčas so igralci
Sevnice vstopili veliko bolj odločno v obrambi in
napadu, kar je privedlo do izenačenega rezultata. V
zadnjih minutah so domačini iz Izole pokazali nekaj
več sproščenosti v igri, kar jim je prineslo zmago z
rezultatom 22:18. Med sevniškimi rokometaši se
je izkazal vratar Zaponšek, ki je zbral 16 obramb,
najboljši strelci pa so bili Djurdjevič 5 zadetkov,
Sirk 4 zadetke in Zorc 3 zadetke.
V drugem krogu tekmovanja v elitni ligi je v
Sevnici gostovala ekipa RK Jeruzalem Ormož.
V dvorani se je zbralo 300 gledalcev, ki so videli
zanimivo tekmo polno rezultatskih preobratov in
delnih izidov. Polčas se je končal z izidom 10:13
za Ormožane. Začetek drugega polčasa se je
začel odvijati po željah domače ekipe in navijačev.
Tekma se je končala z izidom 24:23 in navijači so
z navdušenjem pozdravili prvo zmago v letošnji
sezoni. V domači ekipi so se izkazali predvsem
vratar Božič, ki je zbral 14 obramb, največ golov pa
so dosegli Sirk 9 zadetkov, Djurdjevič 4 zadetke in
Gorenjak 3 zadetke.
Sevničani so na trenutke igrali zelo dobro tako v
obrambi in napadu, a bodo že v naslednjih krogih
morali pokazati bolj konstantno igro za dosego
ciljev sezone.

Aleš Pinterič

Hujšajmo skupaj
Vabimo vas, da se vkljuèite v našo skupino.
Za vsakega posameznika bo pri individualni vadbi
izdelan program, prilagojen njegovim sposobnostim.
Primerno za vse.
Pri vadbi boste nosili Polar trakove, ki bodo zaradi varne
vadbe spremljali delo vašega srca (srèni utrip). Vadili bomo
3 x tedensko (rezerviran termin samo za nas) po dve uri in
se držali jedilnika, pili veliko tekoèine, spremljali napredek
(izguba kilogramov in centimetrov), se družili, drug drugega
spodbujali, kurili kalorije in se imeli lepo.
½
Enostavno in uèinkovito!
Število vadeèih je omejeno, zaradi doloèenega števila
kardio naprav in trenažerjev.

zaèetek v OKTOBRU

Fitnes studio (Športni dom Sevnica - pri bazenu).
Informacije: Estera, 041 548 011 ali 07 81 40 790
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Vsekakor se trudimo, da so obiskovalci čimbolj
zadovoljni, za drugo leto pa že pripravljamo novosti.
Obiskovalcem se zahvaljujemo za obisk sevniškega V nedeljo, 9. septembra, pa je LD Sevnica
organizirala posavsko tekmo streljanja na glinaste
bazena, drugo leto pa ponovno vabljeni.
golobe. Pod budnim očesom sodnika Franca
Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica Pavloviča in Jerneja Suše se je tekma odvijala
napeto skozi ves dan, za kar so poskrbeli odlični
strelci, ki so nemalokrat zadeli vse razpoložljive
glinaste golobe. Sončno in vroče vreme je
poskrbelo za veliko obiskovalcev, ki so prišli
pogasiti žejo in lakoto ob srninem golažu, kotletih
ali čevapčičih. Rezultati so bili znani šele zvečer.
Ekipno je zmagala ekipa LD Artiče, drugo mesto
so zasedli člani LD Globoko in tretjeuvrščeni so bili
Transilvanija, neokrnjena narava z gorskimi domačini LD Sevnica.
prelazi, neskončnimi ravninami, strašljivimi Posamezno je zmagal Barič Vlado iz LD Radeče,
srednjeveškimi gradovi, veličastnimi palačami drugo mesto je osvojil Fuks Aleš iz LD Artiče, tretji
in starodavnimi mesti, dežela z odlično hrano in pa je bil Zalokar Jože iz strelskega društva Rudarprijaznimi ljudmi, je zibelka za mite in legende o Globoko. Vsem je pokale in praktične nagrade
Drakuli in raj za motoriste.
podelil referent za strelstvo LD Sevnica Stanislav
Ameršek, ki se je vsem udeležencem in donatorjem
pri izgradnji strelišča prav lepo zahvalil in zaključil
tekmo. Za konec pa so nam domačini, ansambel
Jožeta Krajnca, zapeli večglasno in prelepo zaigrali.
Igranje in petje smo z navdušenjem poslušali, pa
tudi plesali še dolgo v noč.

Avantura na dveh kolesih Romunija, dežela prelazov,
srednjeveških mest in gradov

Tanja Košar

12 navdušenih motoristov, nekateri člani MK
Juncev iz Šentjanža, 7 motorjev, 6 parov, 7 dni
potovanja, 2886 prevoženih km, 48 ur čiste
vožnje, preko 2000 posnetkov in prečenje 3
držav, je statistika, ki smo jo zabeležili v začetku
julija 2012 na potovanju po Romuniji. Seveda
smo morali v Romunijo preko Hrvaške in Srbije in
prav slednja nas je sprejela in gostila res lepo. O
Romuniji vse preveč beremo kot o deželi revščine
in kriminala. V resnici dežela očara s svojo lepo
in neokrnjeno naravo, velikimi mesti in vasicami,
ki nas vrnejo v preteklost. Transilvanija pomeni
namreč 'onkraj gozdov', ljubiteljem evropske
eksotike pa lahko pokaže veliko več od znamenitega
gradu strašnega grofa Drakule. Prevozili smo
poti osrednje Romunije od zahodnega mesta
Timišvara, preko Hundedoare, Deve, Rašnova,
Brašova do evropske prestolnice kulture 2007
Sibia. Na poti smo prečili Karpate preko prelazov
Transalpina in Transfargarasan, ki sta nas čisto
navdušila. Preživeli smo 15 in 37 °C, pripeko in
dež, prazen akumulator, kilometre slabih cest... a
tudi odlično kulinariko, super hotele, odlično pivo in
cene, da bi se preselil v Romunijo.

Mateja Ćirić Jamnik in Robert Gregorčič

Rekreiraj se - prosti termini
Športni dom Sevnica
Na voljo je še nekaj prostih terminov in vljudno
vabljeni, da poskrbite za rekreacijo in preživljanje
prostega časa.
velika telovadnica:
Ponedeljek: 8.00 – 12.30 in 14.00 – 15.00
in 21.30 – 22.00
Torek: 8.00 – 13.00
Sreda: 8.00 – 11.00 in 12.00 – 15.00
Četrtek: 8.00 – 11.00 in 12.30 – 15.00
Petek: 9.30 – 15.00
mala telovadnica:
Ponedeljek: 8.00 – 9.00 in 11.30 – 16.00
in 21.30 – 22.00
Torek: 8.00 – 17.00
Sreda: 8.00 – 9.00 in 11.30 – 16.30
Četrtek: 8.00 – 15.00 in 21.00 – 22.00
Petek: 8.00 – 9.00 in 11.30 – 16.00
in 18.00 – 19.00 in 21.30 – 22.00
Sobota: 8.00 – 10.00 in 12.00 – 20.00

Cenik uporabe na www.kstm.si,
prijave na petra.biderman@kstm.si

Šport in rekreacija

Sevničani uspešno
začeli novo sezono
Igralci KMN Sevnica so novo tekmovalno sezono
odprli z osvojitvijo pokala Medobčinske nogometne
zveze Celje. Srečanje pred lepo popolnjenimi
tribunami se je začelo s manjšo slovesnostjo,
saj so domači igralci in strokovno vodstvo
od predsednika komisije za mali nogomet pri
Nogometni zvezi Slovenije g. Močnika prejeli pokal
in medalje za osvojeno tretje mesto v lanskem
prvenstvu.

Uspeh Klare Zakšek

16. svetovno ARG prvenstvo

V soboto, 8. in v nedeljo, 9 septembra 2012 je
v Slovenj Gradcu potekalo državno prvenstvu za
pionirje. Tega prvenstva sta se udeležila tudi dva
atleta AK Sevnica. Najbolj se je pa je odrezala
Klara Zakšek z državnim naslov na 2000m s
odličnim časom 6:43,93.

Amatersko RadioGoniometriranje, popularno
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin ter so razporejeni v več kategorij.
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni
razdalji od 4 do 10 km. Zmagovalec je tekmovalec,
ki v najkrajšem času odkrije določeno število
oddajnikov, odvisno od kategorije.
16. svetovno ARG prvenstvo je potekalo v
Kopaoniku (Srbija) od 10. do 15. septembra.
Slovensko reprezentanco so zastopali tudi člani in
članice iz Radiokluba Krško ter radiokluba Amater
iz Sevnice.
Kategorija W21 (dekleta od 19-21 let):
Levičar Petra (Krško) - 7. mesto
Marušič Maja (Krško) - 14. mesto
EKIPNO: Slovenija - 7. mesto
Kategorija M19 (fantje do 19 let):
Kuselj Matic (Sevnica) - 17. mesto
EKIPNO: Slovenija - 7. mesto

Tekma med KMN Sevnico in KMN Veplas Velenje je
bila zelo zanimiva in napeta do zadnjih minut. Obe
ekipi sta šli odločno v tekmo, nekaj več priložnosti
v prvem polčasu so imeli igralci Velenja, vendar
je vedno odlično posredoval mladi sevniški čuvaj
mreže Zidanič. Rezultat polčasa je tako kljub nekaj
priložnostim na obeh straneh ostal 0:0.
V drugem delu srečanja so domači pokazali več
želje in znanja, plod tega je bilo vodstvo po izjemni
akciji kapetana Pešca. Po vodstvu so domači
imeli še nekaj izjemnih priložnosti, a se je izkazal
gostujoči vratar. Nekaj minut pred koncem so
gostje poskusili še z igralcem v polju namesto
vratarja, a je sevniška obramba zdržala. V zadnji
minuti je zmago iz prostega strela potrdil Pešec.
S to zmago so se domači igralci uvrstili v osmino
finala pokala NZS.

Lendaro zmagovalec Šentjerneja,
Radejeva Kostanjevice
V Šentjerneju se je na vsakoletnem atletskem
mitingu kljub hudi vročini zbralo več kot 300
atletov iz Slovenije in sosednje Hrvaške. Robert
Lendaro je suvereno zmagal na 3.000 m, vodil je
od starta do cilja. Vanja Lendaro je bila na 1.500m
v kategoriji A druga. V mladinski kategoriji na
1.500m je nastopil Klemen Lendaro, ki je osvojil
3. mesto.

Ekipa KMN Sevnica je tako na najlepši način začela
novo sezono. Upamo, da bo mlada sevniška ekipa
podobno uspešna tudi v prvenstu in seveda v
nadaljevanju pokalnega tekmovanja, gledalce pa
vabimo, da mlade fante podpirate v čim večjem
številu.

Kategorija M70 (moški) nad 70 let:
Kuselj Janez (Krško) - 6. mesto
EKIPNO: Slovenija - 5. mesto

Za ARG Posavje: Jani Kuselj

VABI k vpisu nove člane
(osnovnošolci, osnovnošolke 5. in 6. razred)
športnega strelstva:
športna puška in športna pištola.
Vpis bo vsak petek od 18. do 19. ure
na strelišču v Sevnici, Kvedrova 30a.
splošne informacije:
Mirko, 031/748-402

informacije za puško:
Martin, 070/642-626

informacije za pištolo:
Tajda, 051/475-638

KMN Sevnica

ŽRK BREŽICE
VABI K VPISU v rokometno šolo Posavja
vsa dekleta med 8 in 15 letom!

Vabimo te, da se nam pridružiš na
treningih in tekmovanjih z žogo,
v najlepšem moštvenem dvoranskem
športu!

Kostanjevica
je 9.9.2012 gostila že 27.
Kostanjeviški tek. V sončnem vremenu se je
zbralo več kot 150 tekačev. Na 9 km dolgi progi je
kot prva ženska v cilj pritekla Alenka Radej, Robert
Lendaro je bil absolutno drugi ter zmagal v svoji
kategoriji. Tekmoval je tudi Klemen Lendaro, ki je
osvojil 4. mesto v kategoriji do 18 let.
Na otroškem teku na 500m sta tekli Slapšak Ajda
in Živa, ki sta osvojili 1 in 2 mesto.
V soboto, 15. septembra je v Celju potekalo
državno prvenstvo pionirk U 14. Tega tekmovanja
se je udeležila tudi Klara Zakšek in osvojila srebrno
medaljo na 1000m s odličnim časom za njeno
starost 3:05,38.

KDAJ?
TOREK in ČETRTEK od 15 –16 ure

VIR: AK Sevnica

KJE?
Športni dom Sevnica
Kontakt: 040 748 817 Marijan,
zrk.brezice@gmail.com

grajske.novice@kstm.si

Fitnes Studio
Delovni čas:

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure
TOREK, ČETRTEK
17. - 22. ure
SOBOTA
10. - 12. in 17. - 20. ure
Vse informacije na tel. št.
041-548-011 (Estera Savić Bizjak).
Oktober 12
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Utrip življenja

Simbioz@

Škorenjčki
iz recikliranih puloverjev

Prihajajo hladnejši jesenski dnevi, ko nas
velikokrat zebe v noge, zato si lahko pomagamo z
nogavicami, škornji ali toplimi copati. Tokrat vam
ponujamo nasvet, kako stare puloverje predelati
v tople in udobne škorenjčke, ki jih lahko nosite
doma, v suhem vremenu pa tudi zunaj.
Simbioz@ bo letos povezala Slovenijo
Za izdelavo toplih in visokih škorenjčkov uporabite
med 15. in 19. oktobrom
Največji
vseslovenski
prostovoljski
projekt pulover in par nizkih copatov. Izdelati jih ni težko,
Simbioz@ bo tudi letos gradil most med bolje pa bo, če boste namesto uporabe vročega
lepila šivali, kjer bo le mogoče, saj bo končni
generacijami.
Brezplačne
delavnice
računalniškega izdelek kompaktnejši.
opismenjevanja starejših bodo v okviru različnih
modulov potekale od 15. do 19. oktobra. Na
delavnicah bomo odkrivali osnove računalništva
in raziskovali, kaj računalnik je in kako napisati
besedilo, pokukali v svet interneta ter brskali po
spletu, seznanili se bomo z elektronsko pošto in
ustvarili elektronski naslov, skočili bomo v svet
socialnih omrežij in se pobliže spoznali z omrežjem
Facebook ter si pogledali, kako deluje mobilna
telefonija.

Potrebujete:
• star pulover,
• star par udobnih copat vaše velikosti,
• najmanj dva gumba,
• lepilno pištolo,
• šivalni stroj in bucike (lahko šivate tudi ročno).

Projekt, ki je prejel nagrado Evropskega
parlamenta Državljan Evrope, je lani poskrbel
za kar 96 % zadovoljnih udeležencev in 93 %
samozavestnih uporabnikov računalnika. Tudi
letos bodo mladi v duhu prostovoljstva delili svoje
znanje in starejše popeljali v svet računalnika,
interneta ter mobilne telefonije.
Delavnice znotraj sevniške občine bodo potekale
v novem Mladinskem centru pri Zdravstvenem
domu Sevnica ter v Osnovni šoli Planina pri
Sevnici.

Korak za korakom
1. S puloverja odrežite rokave, jih obrnite narobe,
ovijte okoli gležnjev in pripnite z bucikami. Še
enkrat poglejte, če so rokavi na vrhu in više kot
vaša meča. Zašijte zadnjo stran, dno pustite
odprto in odrežite ostanke.

Recepti
Svedrci z zeljem in papriko
Čas priprave: 50 minut
Sestavine za 4 osebe:
30 dag svedrcev ali drugih testenin
40 – 50 dag belega zelja
1-2 papriki ( lahko različnih barv)
po želji 10 dag hamburške slanine
1/2 pora ali 2 – 3 mlade čebule
1-2 stroka česna
1 jedilna žlica olja
2 čajni žlički sladkorja
1 čaj na zlička paprike v prahu
malo juhe, sol, poper
Postopek:
Zelje operemo in mu odstranimo stržen.
Narežemo ga na približno 1 cm velike krpice.
Por ali mladi čebuli narežemo na kolobarje,
slanino na trakove, papriko pa na 1 cm velike
kocke. V veliki ponvi svetlo prepražimo slanino.
Vzamemo jo iz ponve in na maščobi zarumenimo
sladkor. Dodamo zelje, mlado čebulo in vse
skupaj prepražimo. Potresemo s papriko v
prahu in začinimo s soljo, poprom, česnom
in kumino. Dodamo kocke paprike, zalijemo s
približno 1/8 l juhe in 10 minut dušimo. Zelje in
paprika naj bosta še rahlo hrustljava. Zelenjavo
zmešamo s testeninami, dodamo popečeno
slanino in pustimo stati 5 minut, da se okusi
prepojijo.

Za prijavo ali več informacij pokličite na telefonsko
2. Spodnji del rokava namažite z lepilom (še
številko: 031 769 429 (Miha) ali 07 81 44 119.
Prijavite pa se lahko tudi na spletni strani www. vedno od znotraj ven) na copat, podplat pustite
odprt.
simbioza.eu
Koordinator Simbioze v občini Sevnica je Zavod
KNOF so.p.

www.knof.si, tel: 07 81 44 119, kontakt@knof.si

Juha iz pirine moke

Individualno opuščanje kajenja

poteka vsak četrtek dopoldan, po predčasnem
naročilu na mojca.vidmar@zd-sevnica.si
ali na 07 / 81 - 61 - 510 ( Mojca Vidmar)

3. Obrnite rokav na pravo stran, ga potegnite
čez copat in obrnite rokavni patent navzdol, da
naredite zavihek za škornje.
4. Zaželeno je, da izdelek
okrasite, npr. z vezenjem,
lahko pa dodate krpice,
trakce, gumbe …
5.˝Zašijte gumb na zadnjo
stran zavihka, da je škorenj tesno oprijet. Vaš
recikliran končni izdelek je tako narejen.
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Sestavine za 4 osebe:
1 l vode
4 dag masla
4 jedilne žlice pirine moke
Sol, muškatni orešček
Postopek:
Pristavimo 3/4 l vode. Pirino moko zmešamo
z 1/4 l mrzle vode in jo skupaj z maslom in
začimbami umešamo v vrelo vodo. Kuhamo
približno 5 minut in jo medtem večkrat
premešamo. Preden jo postrežemo, juho
potresemo z nasekljanim peteršiljem in
baziliko.

Svitova kontaktna točka

obratuje vsak četrtek med 8 - 11. 30 uro
v ZD Sevnica, prvo nadstropje, nasproti
predavalnice. Namenjena je svetovanju
o programu presejanja raka na debelem
črevesju.

Čas priprave: pribl. 15 minut

Vir: http://
www.ettestudios.
com/2010/01/diy-recycling-sweaters-into-boots.html
Zavod KNOF, so. p.

Vir: Preprosto, hitro in okusno, Kuharska knjiga
za vse priložnosti, Mohorjeva družba Celovec
www.mohorjeva.si

Oglasi

IZDELAVA
ZAVES
ANI ANI KOVAÈIÈ k.d.
ŠIVILJSTVO

Pri nas lahko naročite tudi
vse vrste karnis in rolojev.
Pot na Zajèjo goro 74, 8290 SEVNICA
Tel.: 07/814 04 35, gsm: 031/722 708
E-mail: kovacic.ana@siol.net

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

Najboljši
glasbeni miks
za vso Slovenijo
Oktober 12
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Razvedrilo

VICOTEKA
Janezek

Janezek intervjuja gospoda, in se
pogovarjata :
Janezek: Kje ste zaposleni?
Gospod: V cirkusu delam.
Janezek: Katero točko pa imate?
Gospod: Prežagam žensko.
Janezek: Ali imate kakšnega brata ali
sestro?
Gospod: Ja, sedem in pol.

Katrca

Na avtocesti »crkne katrca«, pa pripelje
mimo »ferari« in vpraša:«A te navežem na
vrv in te odpeljem do mehanika«?
Pa reče katrca:«Ja, pa ko bova šla prehitr
bom potrobla«. In sta šla.
Pa gresta 20 km, 50 km, 100 km, 150 km,
170 km, 200 km, 230 km, 270 km, 300
km, pa mimo pripelje policaj pa »katrca«
potrobi, pa policaj s ceste zavije.
Čez tri ure se zbudi v bolnici in ga
vprašajo:«Zakaj ste zavili iz ceste?« Odgovori
:«Na avtocesti sem vidu katrco, ki je pri 300
km/h trobla ferariju naj se ji odmakne, ker
ga je hotela prehitet!«

Blondinka

Zakaj je blondinka na strehi?
Ker čaka božička.
Vicoteko pripravil: Luka Lisec

IZREK ZA LEPŠI DAN
Uporabljaj talente, ki so ti dani;
gozdovi bi bili zelo tihi,
če bi pele samo tiste ptice,
ki pojejo najlepše.
Henry Van Dyke...

Uganka za brihtne glavce
Enkrat – dvakrat se obrne,
Ko gre od doma in ko se vrne.
Rešitev avgustovske križanke je: GRAJSKI VINOGRADI.

Rešitev: slamnata streha

Izžrebane so bile:
1. nagrada: Mira Abram, Celovška cesta 143, 1000 Ljubljana
2. nagrada: Milena Teraž, N.H.M. 25, 8290 Sevnica
3. nagrada: Mateja, Gabrje 2,8295 Tržišče

Nagrade za mesec OKTOBER:
1. nagrada: bon v vrednosti 35 EUR ,ki ga podarja Šiviljstvo Ani,
Pot na Zajčjo goro 74, 8290 Sevnica
2. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR ,ki ga podarja Šiviljstvo Ani,
Pot na Zajčjo goro 74, 8290 Sevnica
3. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR ,ki ga podarja Šiviljstvo Ani,
Pot na Zajčjo goro 74, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. oktobra 2012 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebanki::
1. Lučka Simeonov, Zg. Vodale 3,8295 Tržišče
2. Ana Sladič, Metni vrh 2a, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Katera vas je na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Predmet na fotografiji se nahaja na Lisci,
uporablja se za igranje frizbi golfa.
Izžrebanki: 1. Miroslava Terbovc, Radež 31, 1434 Loka pri Zid. Mostu
2. Nika Pavlič, Ribniki 43, 8290 Sevnica

Oglasi

oglas_tujina_pe_nm.indd 2
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95.5 MHz

95.9 MHz

Novo mesto z okolico

Brežice, Krško (Posavje)

95.5 MHz

88.7 MHz

Ljubljana z okolico

Celje z okolico
RV-220x152.indd 1
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Sevnica (Posavje)

Dobova, Bizeljsko

www.veseljak.si
22.8.2012 14:32:34
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tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE

2

od 5,84 €/m

do 24,56 %
popusta

veè kot
43 %
popusta
Strešna okna

na doloèene modele
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.

www.str ehe.si

Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

Izolacija

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!

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

Trgovina z živili in mesnica s svežim mesom Izidor
tel.: 07 81 63 660
Grajska mesnica s svežim mesom
tel.: 07 81 63 644
Resa Krško - tel.: 07 48 81 335
Gregor Dolenja vas - tel.: 07 49 88 712
Rondo Krmelj - tel.: 07 81 63 650
Živila Tržišèe - tel.: 07 81 63 672
Živila Šentjanž - tel.: 07 81 63 680
Studenec - tel.: 07 81 63 690
Buèka - tel.: 07 38 46 700

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

