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Intervju

Bojana Knez
športna novinarka
Moram priznati, da vzornika pravzaprav nimam in
nisem imela. Seveda spremljam, kaj in kako delajo
moji kolegi ter vzamem iz tega kaj koristnega zase,
če se le da.
5. Kateri športni pripetljaji so se vam najbolj vtisnili
v spomin?
Bilo jih je toliko, da se težko odločim le za enega.
Bila sem na svetovnih in evropskih prvenstvih, na
številnih pomembnih tekmah doma in v tujini, na
olimpijskih igrah … No, morda le leto 2004, ko je
bilo v Sloveniji evropsko prvenstvo v rokometu, na
katerem so naši osvojili srebrno medaljo. Takrat
smo vsi delali in dihali za en cilj in … vzdušje je bilo
nepozabno.
6. Po čem mislite, da se vas bomo zapomnili
Slovenci?
Ne vem – naredila nisem nič revolucionarnega.
Morda me bolj poznajo v rokometnih krogih, sicer
pa sem popolnoma navaden državljan Slovenije.
Morda me sem in tja prepoznajo in povprašajo
o kakem športnem dogodku, sicer pa živim
normalno življenje.
7. Po katerem načelu se ravnate v življenju?
Delaj dobro in korektno, posvečaj se tistim, ki jih
imaš rad, saj nikoli ne veš, kaj te čaka jutri.
8. Poklic novinarja zaradi vseh obveznosti in
polnega urnika ni najlažji. Kako se s tem spopadate
vi?

Ljudje poznajo Bojano Knez predvsem kot
športno novinarko, marsikdo pa ne ve,
da je svoje otroštvo preživela v Krmelju
in tam obiskovala osnovno šolo. Želja po
višji izobrazbi jo je vodila v Ljubljano. Tam
si je našla službo in si ustvarila življenje,
vendar se s svojo družino še vedno rada
vrača v prelepi Krmelj.

Po koncu srednje šole sem se odločila za študij
angleščine, zraven pa sem vpisala še novinarstvo,
da bi imela pozneje v življenju odprto še kako
možnost. Med študijem sem zasledila, da imajo
v športnem programu TVS avdicijo za nove
sodelavce, odločila sem se, da se prijavim in
poskusim, kaj novinarstvo pomeni v praksi. Sprejeli
so me in še zdaj – po 15 letih – sem tukaj. V tem
delu sem se našla, to je moj način življenja, to delo
je tudi moj konjiček.

1. Poznamo vas predvsem kot športno novinarko. 4. Kdo je vaš vzornik in kako je vplival na vas?
Kako bi se na kratko predstavili bralcem?
Po poklicu sem profesorica angleščine in
novinarka (doštudirala sem obe smeri), a sem se
na koncu našla v športnem novinarstvu. Živim v
Ljubljani, z družino, prosti čas pa posvečam skoraj
štiriletni hčeri in stvarem, ki so mi ljube (rekreaciji,
prijateljem, knjigam in filmom).
2. Ste si želeli postati novinarka že v otroških
letih?
Ne, sploh ne. Že od osnovne šole sem sanjala o
tem, da bom profesorica (moji bližnji vam bodo
vedeli povedati, da je moja osebnost dovolj »ostra«,
da bi bila lahko uspešna tudi v tem poklicu). V
novinarstvo sem zašla po naključju, ker sem
želela poskusiti, pa me je na koncu »potegnilo«. In
mi ni žal, čeprav je včasih – zaradi nenavadnega
delovnega časa – težko.
3. Kakšni so bili vaši začetki v športnem
novinarstvu in kaj vas je prepričalo, da vztrajate
v tem poklicu?

2

Oktober 11

Drži. Delam predvsem popoldne, ni koncev tedna,
ni praznikov (no, občasno že). Moram priznati, da
imam srečo, da je moj partner zelo prilagodljiv in
se je tega že davno navadil. Potem ko se nama je
pridružila hči, je postalo malce teže, ampak ker
ljubim svoje delo, smo tudi to rešili.
9. Vaše sporočilo našim bralcem?
Poskusite živeti tako, kot si želite, delati tisto, kar
vas veseli, in biti s tistimi, ki jim imate radi.
Bojana, hvala za pogovor, v prihodnje vam želimo
še veliko poklicnih uspehov in zanimivih športnih
prispevkov!

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Mesec, ki je pred nami, je eden najbogatejših
mesecev glede praznovanj. Ne gre za osebna,
temveč za praznovanja, ki jih priznava celotni
svet. Med njimi je veliko dni, ki opozarjajo na
zdrav način življenja in prehranjevanja. Posebno
pomembna pa se mi zdita dva, ki oblikujeta
našo družbo – svetovni dan otroka in svetovni
dan starejših.
To sta zelo pomembni skupini, ki nekako krojita
tudi našo usodo. Združujejo se navihanost in
vedoželjnost z izkušenostjo in modrostjo. Otroci
se učijo od starejših. In nemalokrat se zgodi, da
besede starejših, predvsem dedkov in babic,
spodbudijo pri otrocih drugačno razmišljanje
kot sicer. Radi prisluhnejo zgodbam, ki jih je
pisala preteklost. Sočustvujejo z njimi in si
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želijo njihove družbe, ker se jim zdi, da enako
razmišljajo, da jih bogatijo in pripravljajo na
svet. Takrat se kot starši sprašujemo, kje
je tu naša vloga. Bojimo se odtujenosti od
otrok in svojih staršev. V bistvu pa kaj kmalu
ugotovimo, da gre za povezanost, katere moč
ima samo družina. In da ne samo starši, temveč
tudi naši otroci velikokrat vplivajo na naše
ravnanje, vedenje, na to, da se spreminjamo.
In ugotovimo, da postajamo podobni staršem,
da postajamo tudi mi modrejši, da se učimo.
In da je za to potreben čas, ki ga nikakor ne
moremo zaobiti, preskočiti.

Mojca Pernovšek

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

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 6.250 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport,
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva 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 2011, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
13. 10. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.

Krajevna skupnost Krmelj
in
Osnovna šola Krmelj

Vas in Vaše prijatelje vljudno vabimo na
proslavo ob prazniku KS Krmelj,
ki bo v petek, 21.10.2011, ob 18. uri,
v Kulturni dvorani Krmelj.
Oktober 11
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Občinske strani

Podžupana
Janez Kukec in Jožef Žnidarič
Župan Srečko Ocvirk je 1. septembra imenoval
dva nepoklicna podžupana Občine Sevnica,
Janeza Kukca in Jožefa Žnidariča. Janez Kukec
je kot nepoklicni podžupan imenovan za pomoč
pri opravljanju tekočih in razvojnih projektov
Občine Sevnica ter za nadomeščanje župana
v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
V času nadomeščanja opravlja tekoče naloge
iz pristojnosti župana in naloge po pooblastilu
župana. Kot nepoklicni podžupan je poleg tega
imenovan za opravljanje funkcije župana v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana, in
sicer v času od sprejema sklepa o predčasnem
prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana. Nepoklicni
podžupan Jožef Žnidarič pa je imenovan za
pomoč pri opravljanju nalog na področju sociale in
družbenih dejavnosti.

Vsakoletna neurja dodatno
bremenijo občinski proračun

Začasno zadržanje izvajanja
občinskega proračuna
Spremenjena gospodarska gibanja, napovedane
spremembe dinamike izplačil sofinancerskih
sredstev s strani države in Evropske unije za
nekatere že odobrene projekte ter nesprejetje
spremembe »Uredbe o merilih za določitev
nadomestila zaradi omejene rabe prostora na
območju jedrskega objekta« so razlogi, da je
bil župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk konec
avgusta primoran sprejeti potrebne ukrepe za
uravnoteženje proračuna. Zaradi bistveno slabše
gospodarske situacije in nižjih makroekonomskih
kazalnikov od predvidenih v času sprejemanja
državnega proračuna je država pristopila k
rebalansu in ob tem s sklepom ustavila vsa
investicijska izplačila, tudi občinam.
V zadnjih dveh letih in pol je Občina Sevnica samo
iz naslova zgoraj omenjenega nadomestila izgubila
1,7 milijona evrov, finančni izpadi pa se v zadnjem
letu še vrstijo. Zmanjšujejo se državni investicijski
viri, pa tudi komunalni prispevek. Posledica
letošnjega izpada znatnega deleža sredstev v
občinskem proračunu na prihodkovni strani je s
sklepom župana za dobo 45 dni zadržano izvajanje
proračuna Občine Sevnica za leto 2011. To
vključuje ustavitev prevzemanja novih obveznosti,
podaljšanje pogodbenih rokov plačil ter izvajanje
oziroma plačevanje zgolj tistih nalog, ki so v
zakonodaji opredeljene kot obvezne naloge lokalne
skupnosti.
Po sprejetju rebalansa bo proračun do konca leta
izvajan v skladu s spremenjenimi okoliščinami. Pri
tem je ključna usmeritev zagotavljanje virov za
zakonske naloge Občine, kot so skrb za predšolsko
in šolsko varstvo, starejše in socialno šibke ter
sorazmerna porazdelitev varčevalnih ukrepov med
posamezne proračunske uporabnike. Pomembno
je tudi, da načrtovane investicije – predvsem
tiste, ki v prevladujoči meri vključujejo državna in
evropska sredstva – ne bodo ogrožene, temveč
se bodo izvajale z novim razmeram prilagojeno
dinamiko.
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Geomorfološka struktura na območju celotne
sevniške občine je vzrok za veliko plazovitost
terena, ta pa je še posebej izrazita ob močnih
lokalnih padavinah. Neurja so vse bolj pogosta in
povzročajo tudi vedno večjo škodo, kar prinaša
vsakoletne dodatne bremenitve občinskega
proračuna. Za ponazoritev izpostavimo podatek,
da je Občina Sevnica za sanacijo infrastrukture
po naravnih nesrečah v obdobju od leta 2006 do
2010 namenila več kot milijon evrov. Več kot 80
odstotkov teh sredstev je bilo namenjenih zgolj
za sanacijo plazov in usadov. Lanska avgustovska
neurja so močno prizadela infrastrukturo na več
območjih občine, sanacije plazov in poškodovanih
cestišč pa so bile povečini odpravljene v preteklih
tednih.

V septembru je bila zaključena sanacija plazu na
Pečju v vrednosti okrog 35 tisoč evrov, pa tudi
sanacija plazu na Čanju v vrednosti dobrih 19 tisoč
evrov. Vir za financiranje obeh sanacij je občinska
proračunska postavka, namenjena plačilu stroškov
za sanacijo objektov in infrastrukture po naravnih
nesrečah. Zahtevnejša sanacija plazu v Trnovcu
v vrednosti okrog 154 tisoč evrov, ki zajema
stabilizacijo poškodovanega cestišča in izdelavo
pilotne stene, pa bo predvidoma dokončana še
ta mesec. Za sanacijo plazu v Trnovcu so bila
pridobljena tudi državna sredstva.

Saniran plaz na Čanju.

Saniran plaz na Pečju.

Zaključuje se celovita obnova dveh 500-metrskih
odsekov cestišča z odvodnjavanjem in asfaltacijo
na relaciji od vasi Pokojnik do Mrzle Planine (na
spodnjih fotografijah). Pogodbena vrednost del
za 1. etapo je dobrih 91 tisoč evrov, za 2. etapo
pa več kot 86 tisoč evrov. V zaključni fazi je tudi
Sanacija plazu v Trnovcu.
sanacija 500-metrskega odseka lokalne ceste
Veliki Cirnik–Svinjsko, kjer bo prej obstoječe
makadamsko vozišče v celoti obnovljeno z
razširitvijo,
stabilizacijo
plazine,
ureditvijo
globinskega odvodnjavanja in asfaltno prevleko.
Pogodbena vrednost naštetih del znaša dobrih
72 tisoč evrov. Za sanacije navedenih odsekov
lokalnih cest je Občina Sevnica pridobila tudi
državna sredstva za odpravo posledic neurij in
Urejeni kanalizacijski sistemi so za kakovostno
obnovo cestne infrastrukture.
bivanje občanov izjemno pomembni, saj omogočajo
učinkovito odvajanje odpadnih voda iz naselij.
Občina Sevnica na področju vzpostavitev nove
infrastrukture v zadnjih letih veliko pozornosti
posveča prav gradnji kanalizacij in čistilnih naprav.
V tem času sta najbolj aktualna nedavno zaključeni
projekt Kanalizacija Log ter projekt Kanalizacija in
čistilna naprava Orehovo, ki se je pričel izvajati v
septembru.

Urejanje učinkovitega
odvajanja odpadnih voda:
Log in Orehovo

V okviru že zaključenega projekta Kanalizacija Log
je bilo zgrajenih 3.190 metrov fekalne kanalizacije
na večjem delu naselja Log, ki se priključuje na
primarni kolektor Čistilne naprave Sevnica.
Naselje je s pridobitvijo bogatejše za učinkovitejše
odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter novo
pripadajočo komunalno infrastrukturo, ki daje
kraju lepšo podobo. Projekt v vrednosti dobrih 400
tisoč evrov je sofinanciran iz evropskih nepovratnih
sredstev, in sicer iz evropskega strukturnega
sklada v višini 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Občinske strani, po občini
Nova pridobitev je bila namenu uradno predana
na prijetnem družabnem dogodku, ki ga je podjetje
Sava avto v začetku septembra organiziralo pred
sedežem podjetja v Dolenjem Boštanju. Prireditev
je bila namenjena tudi podelitvi nagrad okoliškim
šolam in vrtcem z namenom večje varnosti otrok v
prometu v okviru projekta »Goodyear ambasador
varnosti«.

Naselje Log je bogatejše
tudi za novo komunalno infrastrukturo.

Pogodba za izvedbo projekta Kanalizacija in čistilna
naprava Orehovo je bila z izbranim izvajalcem,
podjetjem CM iz Celja, ki bo dela izvajalo skupaj z
Javnim podjetjem Komunala Sevnica, podpisana
konec avgusta. Po opravljeni uvedbi v delo so se v
drugi polovici septembra pričela sama gradbena
dela, projekt pa bo predvidoma zaključen do konca
julija 2012.
Z investicijo, katere pogodbena vrednost
znaša 699.855,80 evrov, bo zgrajenih skoraj
1.200 metrov gravitacijskih kanalov za odvod
komunalnih odpadnih voda, tlačni vod v dolžini 424
metrov, dve črpališči in čistilna naprava Orehovo
v velikosti 300 populacijskih enot. Projekt je
Občina Sevnica uspešno prijavila na razpis za
pridobitev evropskih nepovratnih sredstev iz
naslova regionalnih spodbud, odobreno pa je bilo
85 odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
operacije. Občina Sevnica pričakuje dobro
sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so vključena v
izvedbo operacije, ter potrpežljivost vseh občanov
ob izvedbi projekta.

Zbrane so v uvodnem delu dogodka nagovorili:
predstavnica podjetja Goodyear Mojca Tuma,
predstavnik Policijske postaje Sevnica Aleš
Lorber in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk,
ki se je v svojem nagovoru zahvalil podjetju Sava
avto za odgovorno delo na področju izboljšanja
varnosti v cestnem prometu. Dogodka se je
udeležila množica otrok ter njihovih učiteljev in
vzgojiteljev iz Vrtca Ciciban Sevnica ter osnovnih
šol iz Boštanja, Krmelja, Šentjanža, Tržišča,
Sevnice, Brestanice in Senovega. Posebna
gostja, Goodyear ambasadorka varnosti Alenka
Godec, je otroke poučila o pravilnem ravnanju
v cestnem prometu. Na dogodku so sodelovale
tudi predstavnice VULCO servisov iz vse Slovenije,
program pa je povezovala Tadeja Krnc.

komunikacij v občini
polnem teku.

Omrežje

Sevnica

so v

bo naročnikom

omogočilo možnost dostopa do sodobnih
telekomunikacijskih rešitev, večjih hitrosti
interneta,

Informacije

IP

telefonije in

IP

televizije.

o projektu so dostopne na spletni
strani

www.obcina-sevnica.si
pod rubriko »Optično omrežje«.

Delovodje GVO

na terenu:

sebastjan.spec@telekom.si
GSM 031 769 604
za področje KS Studenec in KS Primož
josip.ivanisevic@telekom.si
GSM 041 774 967
za področje KS Boštanj

Vodja

projekta in koordinator

s strani

Občine Sevnica:

bojan.kostevc@obcina-sevnica.si
GSM 051 348 039
Alenka Godec je otroke poučila
o pravilnem ravnanju v cestnem prometu.

Prikazovalnik hitrosti
»Vi vozite«
pri OŠ Sava Kladnika Sevnica

URBANISTIČNO-PLANERSKA
DELAVNICA SEVNICA

Prikazovalnik hitrosti pri OŠ Sava Kladnika Sevnica.

v okviru projekta gradnje odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih

matejko.resnik@telekom.si
GSM 031 227 594
za področje KS Blanca in KS Zabukovje

Otroci so poleg brezrokavnikov za večjo vidnost
in s tem varnost v prometu prejeli še utripajoče
svetlobne kresničke, ki jih je podelilo podjetje
Sava avto v sodelovanju z Zavarovalnico Maribor.
Podjetje Sava avto pa je v skrbi za varnost otrok
vsem šolam sevniške občine ter osnovnima šolama
Senovo in Brestanica podarilo brezplačno montažo
zimskih pnevmatik za vozila, namenjena prevozu
otrok. Po zaključku uradnega dela so sledile
Podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires je skupaj z delavnice, ki so jih za otroke pripravili predstavniki
Agencijo za varnost v prometu Republike Slovenije Policijske postaje Sevnica in Grajskega lutkovnega
med mnogimi občinami, ki so na javnem razpisu gledališča Sevnica.
kandidirale za podelitev prikazovalnika hitrosti »Vi
vozite«, izbralo tudi občino Sevnica. Komisija je 13
občin izbrala glede na izpolnjevanje kriterijev, ki so
bili navedeni v razpisni dokumentaciji, poleg tega pa
dodatno upoštevala še stopnjo prometne varnosti
po regijah. Vseh 13 prikazovalnikov hitrosti v
V Sevnici in Boštanju bo
skupni vrednosti 45 tisoč evrov financira družba
med 22. in 24. 10.
Goodyear Dunlop Sava Tires. Prikazovalnik »Vi
potekala
vozite« se nahaja in voznike opozarja pri Osnovni
URBANISTIČNO-PLANERSKA DELAVNICA
šoli Sava Kladnika Sevnica, kjer je tudi največja
SEVNICA 2011/12
gostota prometa in največja frekvenca otrok na
poti v šolo v občini Sevnica.

Dela

študentov Univerze v Ljubljani, Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo – Oddelka za geodezijo
(UL FGG) in Fakultete za arhitekturo (UL FA). V
okviru delavnice bodo študenti pod mentorskim
vodstvom dr. Alme Zavodnik Lamovšek, dr.
Alenke Fikfak, mag. Mojce Foški, dr. Anke Lisec
in Gašperja Mraka med drugim izvajali ankete:
- med prebivalci naselij Boštanj/Dolenji Boštanj
o sprejemljivosti variant poteka trase ceste 3.
razvojne osi skozi Boštanj,
- med lastniki zemljišč industrijske cone v Sevnici
o razvojnih možnostih in zemljiške preureditve
tega območja.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vašo
pripravljenost na sodelovanje.
Rezultati delavnice bodo v začetku leta 2012
javno predstavljeni.

Gradivo za objavo uredila in pripravila
Občina Sevnica, foto: Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si
Okroglice 2011
Že tradicionalna proslava v spomin šestim
kurirjem, ki so padli okoli Okroglic, in vsem drugim
soborcem za svobodo NOB smo se poklonili na
krajši slovesnosti pri spomeniku na Okroglicah.
V kulturnem programu so se predstavili KD Blanški
vinogradniki, MePZ Prijatelji Društva upokojencev
Sevnica ter učenci podružnične šole iz Loke pri
Zidanem Mostu.

Foto: Ljubo Motore

S pozdravnim nagovorom predsednika KS Loka
Jožetom Racmanom ter županom občine Sevnica
Srečkom Ocvirkom je vsem spregovoril slavnostni
govornik Matjaž Han, župan občine Radeče in
poslanec v DZ.
Program sta izvrstno povezovala mlada in
perspektivna osnovnošolca Sava Kladnika Sevnica
Lara Senica in Miha Špan.
						
Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Po občini

Dobri ljudje
– prosim vas za pomoč

11. svetovni festival
praženega krompirja

Med pomembna jesenska opravila spada trgatev
grozdja, ki je za vinogradnike težko pričakovano
dejanje, na katerega povabijo prijatelje, znance in
sorodnike.

Sem Miha Erman, star 8 let, živim v Šentjanžu in
obiskujem tretji razred. Žal zaradi svoje bolezni,
ki jo imam že od rojstva, ne morem redno hoditi
v šolo. Moja pot je iz ambulante v ambulanto iz
bolnišnice v bolnišnico.
Poleg vseh drugih diagnoz, ki jih imam, imam
še redko bolezen »sistemsko mastocitozo«.
Zato morem biti na strogi dieti, ciliakalni, ker je
najpogosteje prizadet kostni mozeg, prizadeti so
tudi drugi organi, povečane bezgavke, vranica,
jetra in imam imunsko pomanjkljivost, zato je
zame usodna vsaka infekcija.

Trgatev v
Domu upokojencev Sevnica

Po desetih letih najizvirnejšega kulinaričnega
festivala v Sloveniji se je Društvo za priznanje
praženega krompirja kot samostojne jedi odločilo,
da se bo preselilo onstran slovenskih meja, in sicer
na avstrijsko Koroško, v dvojezično vas Bilčovs v
Rožu.

To dejanje smo podoživeli tudi v Domu upokojencev
Sevnica, saj smo v sredo, 7. septembra, pripravili
pravo trgatev v našem »vinogradu« – pod brajdo.
Takšni dogodki našim stanovalcem zelo veliko
pomenijo in si jih tudi želijo, saj v njih obudijo
spomine na preteklost, na mladost in jim vlijejo
veliko nove energije.

Darja Borin, delovna terapevtka
Festival postaja vsako leto večja vsesplošna
turistična prireditev. Na več kot 50 stojnicah so
kuharske sposobnosti s krompirjem preizkušale
številne ekipe iz raznih evropskih držav, večina iz
Slovenije. Kar na treh stojnicah smo se predstavili
Sevničani, in sicer: Planinsko društvo Lisca
Sevnica, Društvo ljubiteljev praženega krompirja
iz Loga pri Boštanju in Loški zeliščarji. Iz Radeč pa
Društvo motoristov KETNA in Turistično društvo
Radeče, manjkali pa niso niti Šentjernejčani s
svojo odlično maskoto – petelinom. Za vseh 5.000
obiskovalcev, kolikor naj bi jih bilo, je bilo krompirja
dovolj v različnih izvedbah in okusih.
Na srečo so mi zdravniki iz pediatrične klinike
v Ljubljani poiskali možnost zdravljenja v Angliji,
kjer mi bodo po temeljitih preiskavah presadili
kostni mozeg. Zavarovalnica bo plačala stroške
zdravljenja in nastanitev za starša. Vendar bo
kljub temu njuno bivanje povzročilo visoke stroške
zaradi prevoza, hrane, telefona in drugega.
Vsega tega sama ne bosta zmogla. Mamica je
brezposelna, očka pa je zaradi zdravstvenih težav
zaposlen za 4 ure. Imam še starejšega brata
Jerneja, ki obiskuje 6. razred.
Če želite pomagati meni in moji družini, sta tukaj
moj naslov in številka računa:
Miha Erman
Šentjanž 62 a
8297 Šentjanž

Za vsak še tako majhen prispevek se vam že
vnaprej zahvaljujem in vem, da bom zmogel
še tako težak poseg, ker imam zelo pozitivno
energijo in želim skupaj s sošolci uspešno končati
tretji razred.

Miha Erman

www.kstm.si
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Uporabniki storitev Varstveno delovnega centra
Krško-Leskovec in 13 spremljevalcev se je
udeležilo letovanja ob morju v Ankaranu. Osrednji
program 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
sprehodih.
Naši uporabniki so se z velikim veseljem udeleževali
različnih aktivnosti in družabnih iger. Ves čas
letovanja je bilo poskrbljeno za ustrezno varstvo,
zdravstveno nego in zdravo prehrano, tako smo
se vsi zadovoljni in polni lepih vtisov vrnili domov.
Sredstva za uspešno letovanje so poleg prispevkov
uporabnikov
prispevale
številne
krajevne
skupnosti, vsa tri posavska društva Sožitje-Krško,
Brežice in Sevnica, občine Krško, Brežice in
Kostanjevica na Krki ter številni donatorji.

Drugo leto se Društvo za priznanje praženega
krompirja seli v Maribor.

Vir: KŠTM Sevnica

Račun: NLB SI56 0298 4265 6797 275
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Foto: Janez Levstik

Letovanje

Spomin na Jezersko
Člani Društva upokojencev Sevnica smo izbrali za
avgustovsko ekskurzijo pravo lokacijo. Planšarsko
jezero na Jezerskem in mogočni samostan Vsem, ki ste prispevali sredstva za uspešno
Adergas v Velesovem sta očarala 23. avgustovski izpeljavo letovanja, se v imenu vseh udeležencev
dan članom Društva upokojencev Sevnica. iskreno zahvaljujemo!
Kljub izredni vročini sta nudila senco, hlad
in nepozabno doživetje 70 članom društva.
Bojana Tkalec Štrasner, vodja letovanja
Navdušeni nad lepotami naše dežele smo v
večernih urah prispeli tja, kjer je vendar najlepše.
Kje? Doma.
					
				
Marijana Kralj

grajske.novice@kstm.si

Oglasi
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Turizem, TZOS

Sevniška turistična ponudba
na Mednarodnem obrtnem
sejmu v Celju

Jesenska okrasitev v Tržišču

Sevnica v sklopu oddaj
o Sloveniji na lokalnih
televizijskih postajah Srbije

Vsak rad živi v urejenem kraju, tudi v Tržišču je
tako. Zato se že vrsto let trudimo, da uredimo
naš kraj v barvah letnih časov. Tudi letos smo že
pozdravili jesen, in sicer v torek, 13. septembra,
Občina Sevnica je imela svoj prodajni in
V sklopu potopisnih oddaj – do zdaj so predvajali
ko smo imeli delavnico z Mileno Mastnak iz KŠTM
promocijski prostor v organizaciji KŠTM Sevnica
več kot 100 oddaj o mestih in pokrajinah 16
Sevnica.
na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju od 7. do
svetovnih držav – bo decembra in januarja na 44
14. septembra.
lokalnih televizijah po Srbiji v seriji 10 polurnih
oddaj o Sloveniji z naslovom Pozdrav iz Slovenije
predvajana tudi oddaja o Sevnici. Producent
oddaje je Sevnico našel v vinski zgodbi Zdravka
Mastnaka. Vino in kulinarika bosta tudi osrednja
nit oddaje o Sevnici. Snemanje kadrov za oddajo je
bilo sicer kratko in je v Sevnici potekalo 19. in 20.
septembra, a kljub temu bo oddaja s predstavitvijo
nekaterih značilnosti Sevnice spodbudila zanimanje
in poznavanje v Srbiji. V kratek opis Sevnice so bile
vključene predstavitve nekaterih sevniških podjetij
in besede nekaterih vidnejših oseb Sevnice.
Turistična privlačnost sevniškega gradu, sevniške
salame in vinskih zgodb, zlasti zgodbe modre
frankinje, ki je povezana z grajskim vinogradom,
S seboj smo prinesli ogromno darov, ki jih je podarila
grajskim vinom - grajska kri in grajsko vinoteko, bo
narava, in oblikovali različne aranžmaje. Radi se
Glede na prejšnja leta je bilo obiskovalcev nekoliko
zagotovo privlačno vabilo za obiskovalce iz Srbije.
udeležujemo takih delavnic, saj je Milena polna
KŠTM Sevnica je aktivno sodeloval pri snemanju
manj, a so bili navdušeni nad izbiro med ekološkimi
znanja in idej, ki jih rada deli med nas. Poleg tega
izdelki, vrhunskimi vini, domačimi salamami in
in si bo tudi v prihodnje prizadeval za turistično
nas dodatno motivirajo še pohvale iz preteklosti,
zanimivo turistično ponudbo sevniškega območja.
prepoznavnost Sevnice doma in čedalje bolj tudi v
ki smo jih prejeli od občinskih in regijskih komisij
Med zadnjo smo poudarjali ugodne enodnevne in
sosednjih državah.
za ocenjevanje krajev, saj smo že dvakrat zasedli
					
večdnevne programe izletov in posebno mamljiva
prvo mesto na občinski ravni ter drugo in tretje
martinovanja ter pakete večdnevnega bivanja v
Vir: KŠTM Sevnica
mesto v regiji Posavje. Tega uspeha pa ne bi bilo
zidanicah. Za promocijo je zelo pomemben katalog
brez vseh čudovitih ljudi, ki si vzamejo čas in se
turistične ponudbe, v katerem so združeni že
udeležujejo različnih akcij ter se vse leto trudijo za
oblikovani programi s cenami.
lepo podobo vseh krajev v KS Tržišče. Vsem tem
marljivim ena velika »hvala« v imenu Turističnega
društva Tržišče. Vi ste tisti, ki dajete dušo našim
V nedeljo, 11. septembra, so se na Lisci
krajem.
predstavili številni pevski sestavi iz širšega
Za TD Tržišče Marta Kralj posavskega, dolenjskega in celjskega območja v
sklopu tradicionalne prireditve Lisca poje 2011,
ki je že deseto leto zapored potekala na našem
posavskem biseru in v to prečudovito gorsko
okolje spet privabila veliko pevcev in drugih
obiskovalcev.
Vse je pozdravil tudi župan občine Sevnica Srečko
Ocvirk, pevski program pa je začela pevska skupina
V soboto, 17. septembra, se je s kulinaričnim Encijan, ki deluje v sklopu PD Lisca Sevnica in je
dogodkom na prostem v Šentjanžu začela že peta tudi pobudnik in organizator prireditve. Nastopili
Bučarijada. Zbrali smo se na avtobusni postaji v so še: kvintet Boštanjski prijatelji, MePZ Lisca
Šentjanžu in pokušali jedi iz buč, ki so jih pripravili Sevnica, MePZ Društva upokojencev Sevnica,
krojači turistične ponudbe v naših koncih. Tako so kvartet Jarica, vokalna skupina Rimljanke, MoPZ
Z dobro organizirano razporeditvijo in nastopi se predstavili Prehrana pri Marijani in PTG Berk, Bizeljsko, pevke iz Podbočja, MePZ Plastoform
smo utrdili našo prepoznavnost in pridobili nekaj oba iz Krmelja, Gostilna Repovž iz Šentjanža, iz Šmarjete, Ženski pevski zbor KUD Ljubečna,
sto novih stikov, kar bo gotovo pripomoglo k
ženski pevski zbor Laško ter Fantje z Vrha nad
večjemu obisku naših zanimivosti in ponudbe.
Laškim. Za prijeten in duhovit konec posamičnih
nastopov je poskrbela skupina ljudskih pevcev in
godcev Stari časi iz Rimskih Toplic, ki je zapela in
zaigrala na stare ljudske inštrumente. Za konec
so vsi zbori skupaj zapeli pesem Lisca pod taktirko
Jožeta Pfeiferja.

Lisca poje 2011

Odprtje Bučarijade 2011
v Šentjanžu

Na našem prostoru nas je obiskalo nekaj tistih,
ki so že bili v naših krajih, oglasili pa so se izrazit
zadovoljstvo nad doživetim pri nas. Zelo smo
veseli, da je tudi našim občanom, ki so se radi
ustavili pri naši stojnici, všeč naše delovanje s
sloganom Sevnica, zakladnica doživetij. Na velikem
zaslonu smo prikazovali tudi film o naših privlačnih
zanimivostih.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Turizem v zidanicah Bregar iz Kamenškega,
Turizem na deželi Duška Zavrl z Brunka, Cveta
in Slavko Jazbec z Glina ter Jožica Urbančič
z Leskovca. Hrana je ob zvokih harmonike
Skoporčevega ata in njegovega vnuka Tončija še
bolj teknila. Vsemu skupaj je dodal piko na i cviček
iz hrama Društva vinogradnikov Šentjanž. Kdor je
bil z nami, mu zagotovo ni žal. Naj se Bučarijada
2011 začne! Prav lepo povabljeni na Šentjanško
tržnico, ki bo 1. oktobra v sklopu enomesečnega
dogajanja v pušl´cu Dolenjske.
						
Petra Majcen

Foto: Ljubo Motore

Programa pa še ni bilo konec, saj so veselo
razpoloženje nadaljevali Fantje izpod Lisce, za kar
je poskrbel najemnik Tončkovega doma na Lisci
Franc Krašovec. Tudi drugače se trudi za pestro
dogajanje in ponudbo na Lisci, svojo gostoljubnost
pa je pokazal tudi s pripravo izvrstnega golaža za
vse nastopajoče.

Rok Petančič, PD Lisca Sevnica

Turizem, TZOS

Fotoreportaža: Povezovanje gradov - Maribor

Nedeljski izlet
Čez Poganko na Lukovec
Tokrat vam predlagamo kratek nedeljski izlet čez
Poganko na Lukovec, kjer lahko uživate ob pogledu
na čudovito pokrajino in gozdove, ki so sploh jeseni
obarvani v različne odtenke pisanih barv.

Avto parkirate v dolini (morda ob stavbi nekdanje
Jutranjke na Radni), od tam se podate po poti
mimo sadovnjakov proti Lukovcu. Na vrhu se pot
razcepi na dvoje, naprej greste po cesti, ki vodi na
desno, greste mimo dela vasi, ki se po domače
imenuje Jevše. Ob poti je pristava tariškega
gradu z Radne iz 17. stoletja. Nato nadaljujete
pot vse do gozda, kjer zavijete levo v hrib proti
majhni, a prijetni cerkvici sv. Marije Magdalene
iz 17. stoletja. Od tam se pot nadaljuje po gozdni
poti proti vinorodnim goricam Poganka. Nato se
spustite proti dolini, lahko po asfaltirani cesti ali
po gozdni poti, na koncu vasi Lukovec je venec
značilnih kozolcev, kmalu pa se vam odpre pogled
na mogočen Kulturno-mladinski dom, ki je obdan
z igrišči za nogomet, odbojko ter travnato igrišče
z igrali za otroke. Ob domu je kozolček, kjer se
lahko odpočijete, okrepčate iz popotne torbe ter
odžejate s pitno vodo, ki je pohodnikom vedno na
voljo.

Turistièno društvo Šentjanž

UGODNOSTI ZA SKUPINE:

Enodnevne izlete v jesenskem času,
ki so »Martinovo« obarvana, saj na
njih uprizorijo tudi »blagoslov mošta«.

BUÈARIJADA 2011

sobota, 1. oktober 2011,
od 13. do 18. ure,
Šentjanž

Trgovski center Boštanj

NOVO:

ORGANIZACIJA IZLETOV
IN DOŽIVETIJ

Ponudba paketov bivanja v zidanicah
v Posavju s 50 % popustom (plačaš
en termin- bivaš dva).

ŠENTJANŠKO TRŽNICO

Nato se spustite proti dolini, kjer se vam ponuja
čudovit razgled na celotno Sevnico, sevniški grad
in na pestre štajerske hribčke.
Opisan pohod ob zmerni hoji traja približno tri
ure, lahko pa ga obhodite samo del oziroma si ga
prilagodite glede na sposobnosti in interes. Tura
je zanimiva, slikovita in ne preveč zahtevna. S
takšnim nedeljskim izletom naredite nekaj zase,
ob tem pa spoznate veliko lepot, ki so v naši bližini,
pa prevečkrat ne vemo zanje.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

dozivljaj@kstm.si

Ugoden nakup kart za razne bazene v
okoliških termah ter vse vstopnice
preko Eventima, »če ste v zadregi za
darilo je karta prava izbira«.

Na dogodku bodo svoje izdelke
predstavili domaèi rokodelci,
pridelovalci ekološke hrane,
domaèe gospodinje in vinogradniki.
V primeru slabega vremena
Šentjanška tržnica odpade!

V sklopu dogodka bo na ta dan ob 15.30 uri
tudi otvoritev razstave slik,
ki so nastale v okviru
slikarskega druženja ArtEko Šentjanž 2011
od 8. do 10. junija.
Slike bodo tudi na prodaj.

Veselimo se sreèanja z vami!
info: Petra 041 392 567

Nudimo vam veliko paleto spominkov
in daril ter brezplačnega turističnega
promocijskega materiala.

VELIKA IZBIRA
AVTOHTONIH SPOMINKOV

DOŽIVLJAJ
Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287
Bogata ponudba dozivljaj@kstm.si
www.kstm.si
za vsak okus
Oktober 11

9

Kultura

Tradicionalno srečanje
likovnikov ustvarjalcev na
sevniškem gradu

Festival modre frankinje
Sevnica 2011

Prvi vseslovenski Festival modre frankinje Sevnica
2011 je v organizaciji KŠTM Sevnica in vseh štirih
Zadnji konec tedna avgusta je Sevniško grajsko društev vinogradnikov iz občine potekal v nedeljo,
poletje zaznamovalo srečanje likovnikov – 4. septembra, v starem mestnem jedru Sevnice
ustvarjalcev ASPEKTA X2, z naslovom Vizije in na sevniškem gradu.
prihodnosti. Letos smo razmišljali o vrednotah,
ko so se v letih generacije spreminjale in izgubljale
pomen in namen. Ustvarjalci so se spraševali,
katere so vrednote, ki bodo ohranjale človeštvo
tudi v prihodnje in svojo vizijo uprizorili na platno,
fotografijo, kiparski izdelek …

Srečanje smo priredili že 12. zapovrstjo in vsako
leto je odziv odličen. Ustvarjalnega duha je
nadgradil vsestranski umetnik Sebastjan Popelar,
ki je v obliki delavnice predstavil eno slikarskih
tehnik.

V letošnji program smo poleg projekta Mladi avtor
2012 vključili tudi projekt Fotografija poletja.
Izbrana fotografija, ki bo krasila koledar Sevnica
2012, je bila delo mladega ljubiteljskega fotografa
Damjana Pajka.

Na srečanju se je zbralo skoraj 60 različnih
umetnikov. Slikarka Jerca Šantej je spet s svojo
pozitivno energijo strokovno vodila srečanje.
Dela nastala na Aspekti X2 ste si lahko ogledali
v Mosconovi Galeriji na gradu Sevnica ter oddali
glas za najboljšega mladega avtorja 2012.

Katja Pibernik,
koordinatorka JSKD OI Sevnica

www.grad-sevnica.com
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Festival je povezal pridelovalce te žlahtne sorte
od Metlike do Lendave, saj je strokovna komisija
priznanih enologinj in pod vodstvom Zdravka
Mastnaka prejela in ocenila kar 86 vzorcev
modrih frankinj. Strokovna in tudi laična javnost je
bila pozitivno presenečena nad kakovostjo modrih
frankinj. Modra frankinja postaja čedalje bolj
kakovostna in prepoznavna sorta, vendar je po
naših ocenah tržno še vedno podcenjena, tudi zato
smo naš praznik vina posvetili modri frankinji.

Grajska trgatev

Letošnje sklepno dejanje v grajskem vinogradu
smo skupaj z botri trt opravili v nedeljo, 18.
septembra, ko smo potrgali še zadnje grozdje s
trt modrih frankinj. S svojo navzočnostjo nas je
počastil tudi častni konzul kraljevine Jordanije
mag. Samir Amarin, ki je potrgal grozdje tudi s
cepiča najstarejše vinske trte z Lenta, ki raste ob
kamnitem zidu pri grajskem vinogradu. V dvorani
Alberta Felicijana smo si ogledali nov promocijski
film Sevnica, zakladnica doživetij. Prijetno
druženje smo nadaljevali v atriju gradu, kjer je
z izvirnimi instrumenti nastopila skupina Stari
časi iz Rimskih Toplic. Imeli smo tudi dobrodelno
dražbo umetniških del Rudija Stoparja – haig, ki
jih je podaril z željo, da bi zbrali čim več sredstev
za mladega umetnika, ki bo izbran na likovnem
srečanju Aspekta X2. Zanj smo zbrali 190 evrov,
kar smo namenili za organizacijo samostojne
razstave izbranega mladega avtorja leta 2012.

S tem želimo povečati njeno prepoznavnost
in pomen v slovenskem prostoru in tudi širše.
Za obiskovalce festivala smo pripravili pester
program s strokovnim predavanjem, kulinarično
delavnico, etnološko-zabavnim delom in lokalno
kulinariko, najboljšim pa smo podelili tudi nagrade
in plakete.

Ob prijetnem druženju smo se okrepčali z okusno
vinogradniško malico, okusili smo tudi grajsko
kri rosé, letnik 2010, ter izbor modrih frankinj
s festivala, v grajski vinoteki smo si ogledali tudi
razstavo vzorcev s Festivala modre frankinje in
umetniške galerije Rudija Stoparja, Sebastjana
Popelarja in Aspekte X2 v prvem nadstropju
gradu, ob slovesu je vsak obiskovalec prejel
buteljko grajske krvi rosé, letnik 2010, ki je kljub
slabši lanski letini postalo lepo pitno vino. Program
prireditve je povezoval Ciril Dolinšek.

Absolutni prvak festivala je postalo podjetje Dveri
Pax, d. o. o., z modro frankinjo letnik 2007. Pozitivni
odziv javnosti na festival je dodatna spodbuda,
da festival preraste v tradicionalno prireditev,
po kateri bo Sevnica postala prepoznavnejša v
Sloveniji in tudi zunaj njenih meja. Zahvaljujemo
se vsem pokroviteljem za podporo, več o festivalu
pa lahko preberete na spletni strani www.gradsevnica.com.

Obeta se nam odlična letina grajske modre
frankinje, saj je med maceracijo grozdja merilec
v kadi pokazal zavidljivih 98 Oe sladkorja.
Zahvaljujemo se vsem botrom, ki zvesto podpirajo
in omogočajo urejanje vinograda in pridelavo
grajske modre frankinje. Vabimo vas, da tudi vi
postanete botri. Več informacij dobite na spletni
strani www.grad-sevnica.com v rubriki Grajski
vinograd.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kultura

S pesmijo v jesen 2011
S to prireditvijo smo se v Zabukovju že tretjič
poslovili od poletja in izrekli dobrodošlico jeseni.
Kljub naravnost poletnemu vremenu, ki je zvabilo
ljudi predvsem v vinograde, in kljub tiskarskemu
škratu v koledarju prireditev je bila dvorana v našem
novem domu spet polna. Osrednji gostje večera
so bili člani ansambla Toneta Rusa. Kot dopolnilo
pisanju novinarjev o naši prireditvi v elektronskem
mediju naj dopišemo, da smo del kulturnega
programa oblikovali tudi člani Kulturnega društva
Franca Požuna Zabukovje. Pod peresom Janeza
Podlesnika je nastala veseloigra Vsaka vas ima
svoj glas, v kateri smo člani društva predstavili
vseh sedem vasi, ki ležijo v krajevni skupnosti
Zabukovje. K oblikovanju prijetnega večera smo
povabili še cerkveni pevski zbor iz Zabukovja,
Šentlenartske smrkce, žensko pevsko skupino
Rosa ter zabukovške članice mažoret Društva trg
Sevnica.

Za konec smo se ob igranju in petju gostujočega
ansambla še zavrteli ter se pomenkovali ob
žlahtni kapljici in slanih dobrotah članic kulturnega
društva.

Renata Podlesnik Pajk, KD Franca Požuna Zabukovje

Zavod
Grajsko Lutkovno Gledališče
Sevnica vabi vse zainteresirane
in resne kandidate na avdicijo za
igralce lutkovnih predstav.
Na avdiciji se bodo kandidati
predstavili z recitacijo, kratkim
dramskim tekstom in petjem.
Prijave s krajšim življenjepisom
pošljite:
- na naslov
GLG, Prešernova 5,
8290 Sevnica
- ali po e-pošti:
boljsji.teater@gmail.com

Avdicija bo potekala
v petek, 28. oktobra, ob 18. uri
v dvorani Alberta Felicijana
na gradu Sevnica.

www.ajdovski-gradec.com

MePZ Lisca
na začetku septembra
prepeval na Lošinju
Če poješ s prijatelji, imaš občinstvo, pa tudi če si
sam v srcu puščave.
MePZ Lisca Sevnica je imel na začetku septembra
koncert na Lošinju. Prepeval je turistom v
hotelskem kompleksu na Čikatu. Da je bil koncert
bolj sproščen, smo ga razdelili na dva dela. V prvem
delu smo se pod vodstvom dirigenta, nekdanjega
sodelavca Jožeta Pfeipferja, s pesmimi sprehajali
po naši lepi deželi, v drugem delu pa sproščeno
prepevali skladbe in popevke ob zvokih harmonike
našega tenorista Lojza Špeca.

Da smo res vsem popestrili večer, je dokaz povabilo
za prihodnje leto, in to kar za šest koncertov. Se že
veselimo, saj se zavedamo, da je petje vrednota,
ki rojeva vrsto univerzalnih človeških vrlin: veselje,
radost, navezanost družinskih članov, ljubezen,
prijateljstvo. Petje je tisti način izražanja, ki ne
dopušča hinavščine do sočloveka, ampak spodbuja
iskrene in pozitivne misli. Užitki ob poslušanju
dobrega petja pomenijo zdravje.
»Kar prihaja iskreno od srca, poživi tvojega
duha!«

Vir: MePZ Lisca Sevnica

grajske.novice@kstm.si

VPIS ODRASLEGA IN OTROŠKEGA ABONMAJA ZA SEZONO 2011/2012
Pred nami je nova sezona odraslih in otroških gledaliških predstav v
Kulturni dvorani Sevnica.
Vabljeni na predstave, ki bodo v Sevnico prinesle smeh,
poleg tega pa z odlično igralsko zasedbo tudi kvaliteto.
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 ter drugi v januarju 2012.
• Vstop z abonentsko kartico.
• Redno obveščanje o predstavah.
• Priložnost za druženje, povezano s kulturnim dogodkom.
Kje se lahko vpišete?
• V pisarni JSKD OI Sevnica od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure,
preko telefona 07/81-60-970 ali 041/328-166 in e-pošte: oi.sevnica@jskd.si.
• Lanski abonenti si lahko zagotovite dosedanje sedeže od 26. 9. do 30. 9. 2011.
• Za nove abonente bo vpis potekal od 3. 10. do 7. 10.2011.

Program odraslega abonmaja:
1. LJUBIM TE SPREMENI SE,
muzikal (PROSPOT)
2. VID VALIČ in DENIS AUDIĆ,
stand up večer (ŠPAS TEATER)
3. JOŽEF SLEHERNIK - PEPI,
burkaška moraliteta (SNG Nova
Gorica)
4. SEZONA NAROČENIH
UMOROV,
komedija (TIP TEATER)
CENIK ODRASLIH
ABONMAJSKIH VSTOPNIC
vrsta 1-5 in balkon 1-5:
50 €, upok., dij., štud. 48 €
vrsta 6-12 in balkon 6:
48 €, upok., dij., štud. 46 €
CENIK ODRASLIH VSTOPNIC
ZA IZVEN
vrsta 1-5 in balkon 1-5: 15 €
vrsta 6-12 in balkon 6: 14 €

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
Katja Pibernik,
zaradi višje sile.
koordinatorka JSKD OI Sevnica

Program otroškega abonmaja:
1. PRAVLJIČNA URA BABICE
PRA (Gledališče Unikat)
2. DVA SNEŽAKA
(LS Mokre tačke iz Mokronoga)
3. ČEBELICA DEBELICA
(KU-KUC gledališče)
4. OD KOD SI KRUHEK?
(Gledališče Unikat)
CENIK OTROŠKIH
ABONMAJSKIH VSTOPNIC
vrsta 1-5 in balkon 1-5: 18 €
vrsta 6-12 in balkon 6: 16 €
CENIK OTROŠKIH VSTOPNIC
ZA IZVEN
vrsta 1-5 in balkon 1-5: 6 €
vrsta 6-12 in balkon 6: 5 €

Abonma je podprl
KŠTM Sevnica.
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 1. 10.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC-jem v
Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: 07/81-61-070

sobota, 1. 10.,
od 13.00 do 18.00
sobota, 1. 10.,
ob 15.30

ŠENTJANŠKA TRŽNICA
na prostem s predstavitvijo domačih rokodelcev
ŠENTJANŠKA TRŽNICA
otvoritev razstave del slikarske kolonije »ArtEko Šentjanž 2011«

od ponedeljka, 3.10.
Teden prešanja jabolk
do 10.10.,
možno sodelovanje pri prešanju in nakup jabolk in jabolčnika
od 8.00 do 17.00

TD Šentjanž;
Kulturna dvorana Šentjanž Org.:
Info.: Petra, 041/392-567
TD Šentjanž;
Kulturna dvorana Šentjanž Org.:
Info.: Petra, 041/392-567
Sadjarska kmetija Vidrih

Org.: Sadjarska kmetija Vidrih, Blanca 29;
Info.: Štefka, 041/637-692
Org.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 3.10.,
ob 15.30

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

učilnica OZRK Sevnica,
Glavni trg 44

ponedeljek, 3.10.,
od 16.00 do 18.00

Tržni dan

sedež Društva za biološkoDruštvo Ajda Posavje;
dinamično gospodarjenje Org.:
Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532
Ajda Posavje, Žigrski vrh 8a

ponedeljek, 3.10.,
ob 17.00

Predstavitev:
Predloga strategije Splošne bolnišnice Brežice do leta 2020

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Splošna bolnišnica Brežice

ponedeljek, 3.10.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

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

predavalnica Knjižnice
Sevnica

Org: Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto; Info: Anita 031/375-745

torek, 4.10.,
ob 9.00

Začetek nove sezone vadbe Joge v vsakdanjem življenju nadaljevalna stopnja
Predavanje: dr. Matjaž Kmecl:
Pogled na Slovenijo ter kulturni program

Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 4.10.,
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.: Območno združenje Rdečega Križa
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 4.10.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)

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

torek, 4.10.,
ob 18.30

Začetek nove sezone vadbe Joge v vsakdanjem življenju začetna stopnja

mala telovadnica
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Org: Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo
Mesto; Info: Mojca, 041/319-556

sreda, 5.10.,
ob 18.00

Predavanje: Lea Pisani:
Kultura oblačenja
Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer
Gost: Hommage Pablu Picassu – 120 let rojstva. Kulturni program
– recital Drago Pirman, Julija Stopar in Andrej Stopar.

Knjižnica Sevnica

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

zbirka »Ogled«
na gradu Sevnica

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica;
Info.: www.grad-sevnica.com

ponedeljek, 3.10.,
ob 18.30

sreda, 5.10.,
ob 19.00
četrtek, 6.10.,
od 15.00 do 18.00

Delavnice za najmlajše:
"Jesen je tu-juhu!"

četrtek, 6.10.,
ob 18.00

Filmska produkcija

Org.: Družinski center Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com
Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
SUNK KNOF
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
(pri bazenu Sevnica)
drustvo@knof.si, www.knof.si
Grad Sevnica,
nova galerija

torek, 11.10.,
ob 9.00

4. velika razstava DOTIK
Razstava umetniških del mladih ustvarjalcev iz občine Sevnica.
Predavanje: Fanči Perdih:
Ekološka pridelava buč
Moja Indonezija- Cultural camp 2011: predstavitev prakse
študentke biotehnologije Mirijam Kozorog
Predavanje:
Svetovni dan boja proti raku
Razstava likovnih izdelkov
učencev Osnovne šole Blanca
Predavanje: Brane Požar, Avtošola Prah Sevnica:
Novosti cestno prometnih predpisov

torek, 11.10.,
ob 9.00

četrtek, 6.10.,
ob 19.00
četrtek, 6.10.,
ob 19.00
petek, 6. 10.,
ob 18.00

Org.: Društvo K.N.O.F.;
Info.: Mojca, 051/309-063, www.knof.si

TD Šentjanž;
Kulturna dvorana Šentjanž Org.:
Info.: Petra, 041/392-567
MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica
Info.: Mojca Švigelj, 051 680 290

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Društvo PRO, Janja Košar;
Info.: Janja, 030/686-114

Knjižnica Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Skupina za zdravo življenje:
Dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni (predavanje - ZD Sevnica)

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

sreda, 12.10.,
ob 17.00

Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 13.10.,
od 15.00 do 18.00

Delavnice za najmlajše:
"Krompirčkov dan"

Org.: Družinski center Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com

četrtek, 13.10.,
ob 18.00

Filmska produkcija

SUNK KNOF (pri bazenu
Sevnica)

petek, 14.10.,
ob 16.00

Tečaj CPP

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

nedelja, 9.10.,
ob 16.00
ponedeljek, 10. 10.
in dalje

sobota, 15.10.
sobota, 15.10.,
ob 9.00

Obiranje mandarin
z ogledom Međugorja, Mostarja, Dubrovnika
Parkiraj in osvoji Lisco
Prireditev ob obeležju svetovnega dneva pohodništva

Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
drustvo@knof.si, www.knof.si

Izpred AP Sevnica

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

pri novi tabli na začetku
Jurkove poti na Lisco

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070
Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 16.10.,
ob 9.00

Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

nedelja, 16.10.,
ob 10.45

Slavnostni zaključek Bučarijade 2011
s podelitvijo priznanj za najlepše bučne aranžmaje, najtežjo in
najizvirnejšo bučo ter zaključnim druženjem.

TD Šentjanž;
Kulturna dvorana Šentjanž Org.:
Info.: Petra, 041/392-567

Od ponedeljka, 17.
do petka, 21.10.,
SIMBIOZ@:
od 9.00 do 11.00 in Brezplačne delavnice računalništva za starejše
od 16.00 do 18.00
ponedeljek, 17.10.,
Tržni dan
od 16.00 do 18.00
torek, 18.10.
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Ekskurzija:
Porabje, Madžarska

Knjižnica Sevnica, OŠ Sava Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
Kladnika Sevnica, SUNK,
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
KNOF (pri bazenu Sevnica) drustvo@knof.si, www.knof.si
Ajda Posavje,
Žigrski vrh 8a

Org.: Društvo Ajda Posavje;
Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532

Izpred AP Sevnica

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

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 18.10.,
ob 9.00

Skupina za zdravo življenje:
Prva pomoč pri poškodbah (predavanje izvaja ZD Sevnica)

Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com

torek, 18.10.,
ob 17.00

Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 10/12

Športni dom Sevnica

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

četrtek, 20.10.,
od 15.00 do 18.00

Delavnice za najmlajše:
"Ko po kostanju zadiši"

četrtek, 20.10.,
ob 18.00

Filmska produkcija

Org.: Družinski center Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com
Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
SUNK KNOF
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
(pri bazenu Sevnica)
drustvo@knof.si , www.knof.si

četrtek, 20.10.,
ob 19.00

Odprtje samostojne likovne razstave: Utrip slovenskih mest
Umetnice, oblikovalke vitražev in prof. likovne pedagogike Elene Grad Sevnica,
Sigmund. Program bo povezoval Rudi Stopar. Misli o delih: Branko Mosconova galerija
Sosič. Glasbena gosta: Adi Smolar in Ljudske pevke Solzice.

Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica, OI JSKD
Sevnica, Ekološka kmetija Repovž, EF Art
Atelje, Čebelarstvo Sigmund, AKŽ Budna vas,
TD Šentjanž.

četrtek, 20.10.,
ob 19.30

ODRASLI ABONMA:
Ljubim te, spremeni se!

Kulturna dvorana Sevnica

Org. OI JSKD Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970,
041/328-166, oi.sevnica@jskd.si

Osrednja proslava ob KS Krmelj

Kulturna dvorana Krmelj

Org.: KS Krmelj, OŠ Krmelj;
Info.: Slavica, 041/328-132

Pohod po obeležjih spominov

Krmelj pri info tabli

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj - turistična
sekcija

Župnijska cerkev Boštanj

Org.: Fantje s Preske; Info.: Anka LIsec,
031/570-634, Matija Lisec,
041/220-924, www.drustvo-preska.si

Kulturna dvorana Sevnica

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

petek, 21.10.,
ob 18.00
sobota, 22.10.,
ob 10.00

torek, 25.10.,
ob 9.00

Skupina za zdravo življenje:
Uporaba in mreža defibrilatorjev (predavanje izvaja ZD Sevnica)

torek, 25.10.,
ob 17.00

Tečaj:
Adobe premiere montaža

sreda, 26.10.,
ob 17.00

Krožek:
Govorim latinsko

četrtek, 27.10.,
od 15.00 do 18.00

Delavnice za najmlajše:
"Ustvarjamo smrkčevo deželo"

četrtek, 27.10.,
ob 18.00

Filmska produkcija

četrtek, 27.10.,
ob 18.00

Potopisno predavanje: Marija Kolar:
Potepanje po centralni Aziji

Knjižnica Sevnica

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

petek, 28.10.,
ob 18.00

Avdicija GLG Sevnica

Grad Sevnica, dvorana
Alberta Felicijana

Org.: GLG Sevnica;
Info.: boljsji.teater@gmail.com

Pohod po poteh Milana Majcna in
slovesnost ob 70-letnici boja v Murncah
Turistična predstavitev na stojnici
obogatena z degustacijo pred TA Doživljaj - Mercator center Boštanj
Proslava ob prazniku KS Šentjanž
Obeležuje se 70 let boja v Murencah.
Setev 2000 zlatih zrn kulturno družabna prireditev

start izpred spomenika v
Šentjanžu

Org.: TD Šentjanž;
Info.: Petra, 041/392-567

TA Doživljaj, Boštanj

Org.:KŠTM Sevnica,Turistična agencija Doživljaj
Info: 07/ 81 65 462

Murence pri Šentjanžu

Org.: KS Šentjanž

pri gasilskem domu na
Telčah

Org.: KŠD Telče, Ljudske pevke;
Info.: Zvonka Mrgole, 041/240-407

66. Razborski večer z Nežo Maurer

Dom krajanov na Razborju

Org.: KŠTD Blaž Jurko;
Info.: Matej Imperl, 041/254-217

sobota, 29.10.,
ob 15.00

grajske.novice@kstm.si

pošljite do 13. 10. na:

Prispevke in informacije za koledar prireditev

sobota, 29.10.,
ob 19.30

od 1.10.2011 dalje

19.00 - 20.00

Org.: Dnevni center za starejše občane
Sevnica; Info.: 051/351-331,
dnevni.center.sevnica@gmail.com
Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
SUNK KNOF
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
(pri bazenu Sevnica)
drustvo@knof.si, www.knof.si
Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
SUNK KNOF
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
(pri bazenu Sevnica)
drustvo@knof.si, www.knof.si
Org.: Družinski center Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje Info: Melita, 031/899-674,
druzinski.center.sevnica@gmail.com
Org.: ŠMRK društvo K.N.O.F.;
SUNK KNOF (pri bazenu
Info.: 07/81-44-119, 051/309-063,
Sevnica)
drustvo@knof.si, www.knof.si
Dnevni center za starejše
občane Sevnica, NHM 30

(pa da vidimo, če bo držalo)

sobota, 29.10.,
ob 11.00

(PRI HOTELU AJDOVEC)

sobota, 29.10.,
od 10.00 - 12.00

MC SEVNICA

sobota, 29.10.,
ob 9.00

Pregovori o septembru

torek, 25.10.,
ob 9.00

Koncert slovenske ljudske pesmi
Gostitelji: Fantje s Preske
Gostje: iz različnih regij Slovenije in zamejstva
Predavanje: mag. Tanja Cegnar:
Vpliv vremena in podnebja na ljudi

nedelja, 23.10.,
ob 15.00

Če listje hitro odleti,
vsak naj zime se boji.
Vlažen, mrzel Luka (18. 10)
kmalu sneg prikuka.
Kakor je Uršula (21. 10) začela,
se zima bo izpela.

17.30 - 18.30
Info: Mojca Švigelj, 051-680-290
Oktober 11
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Rožice sadim,
za naravo skrbim …












www.kstm.si

Vedno več ljudi se trudi ohranjati naravo čisto,
zato smo se v Vrtcu pri OŠ Blanca odločili, da v
poletnem času sodelujemo v nagradnem natečaju
»ROŽICE SADIM, ZA NARAVO SKRBIM«. Natečaj
je trajal vse od 7. junija pa do 22. septembra –
svetovnega dneva brez avtomobila.
Ob prijavi smo morali navesti najmanj 10 nasvetov
za ohranjanje okolja. Slednje so otroci spoznavali
preko knjig in pravljic, ki razkrivajo, kako skrbeti za
naravo, ki nas obdaja.

PINGVINI GOSPODA
POPPERJA

KAVBOJI IN VESOLJCI

družinska komedija, 95 min

ZF akcija, 118 min

KUNG FU PANDA 2

HUDA UČITELJICA

sreda, 5.10., ob 17.00
petek, 7.10., ob 18.00

sobota, 8. 10.,
ob 19.00

SINHRONIZIRANA

OSKRBNIK

ZAMENJAVA

petek, 14. 10.,
ob 19.00

sobota, 15. 10.,
ob 19.00

KAKO SE ZNEBITI
ŠEFA?

HERRY POTTER
in svetinje smrti 2.del

komedija, 100 min

fantazijska akcija, 135 min

petek, 21. 10.,
ob 19.00

3. Če se le da večkrat pešačimo, kolesarimo ali
uporabimo druge oblike javnega prevoza.

SMRKCI
petek, 28.10., ob 17.00

4. Ne sekamo dreves, saj nam dajejo kisik.
5. Odpadke mečemo v smeti in ne v reke, potoke,
gozdove.
6. Varčujemo z vodo - se tuširamo in ne kopamo.

sobota, 29.10., ob 17.00

7. Med ščetkanjem zob in miljenjem rok vodo
vedno zapremo.

nedelja, 30.10., ob 18.00

SINHRONIZIRANA

9. Ne damo vseh smeti v isti smetnjak, ampak
preberemo, kaj na njem piše.

Valerija Mirt
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sobota, 22. 10.,
ob 19.00
CUKRČEK 2

sobota, 29. 10.,
ob 20.00

animirana komedija, 103 min

komedija, 102 min

datum

dan

program

1
3

sobota
ponedeljek

4

torek

5
6

sreda
četrtek

7

petek

8

sobota

Otroški kviz Mali možgančki od 17.00 do 18.00
Proste aktivnosti od 14.00 do 18.30, od 19.00 do 20.00 Zumba
Izdelovanje plakatov na temo "Pojdiva s knjigo v svet"-tema tedna
otroka, od 17.00 do 19.00 (Najbolj izvirni nagrajeni)
Proste aktivnosti od 14.00 do 17.00, od 17.30 do 18.30 Zumba
Slovenski mladinski filmi od 15.00 do 17.00
Moja Indonezija (Cultural camp 2011),
predstavitev prakse študentke biotehnologije, ob 18.00
Proste aktivnosti

10

ponedeljek

Proste aktivnosti od 14.00 do 18.30, od 19.00 do 20.00 Zumba

11

torek

Turnir v igranju družabnih iger ob 17.00

12
13
14
15

sreda
četrtek
petek
sobota

Proste aktivnosti od 14.00 do 17.00, od 17.30 do 18.30 Zumba
Proste aktivnosti
Proste aktivnosti
Slovenski mladinski filmi od 17.00 do 19.00

17

ponedeljek

Proste aktivnosti od 14.00 do 18.30, od 19.00 do 20.00 Zumba

18

torek

Turnir v igranju ročnega nogometa ob 17.00

19
20
21
22
24

sreda
četrtek
petek
sobota
ponedeljek

Proste aktivnosti od 14.00 do 17.00, od 17.30 do 18.30 Zumba
Slovenski mladinski filmi od 15.00 do 17.00
Tržnica rabljenih otroških igrač ob 16.00-19.00
Mladinski nagradni kviz od 17.00 do 18.00
Proste aktivnosti od 14.00 do 18.30, od 19.00 do 20.00 Zumba

25

torek

Otroška ustvarjalna delavnica ob 16.00

26

sreda

Proste aktivnosti od 14.00 do 17.00, od 17.30 do 18.30 Zumba

27

četrtek

Proste aktivnosti

28

petek

Boušja tržnica rabljenih predmetov od 16.00 - 19.00

mc.najem365@gmail.com

Program - MC Sevnica- oktober 2011

10. Ločujemo odpadke, da jih reciklirajo.

Pobarvali in okrasili smo lesene rožice, izdelali
eko sporočila in vse skupaj »posadili« v vazico.
Seveda smo bili pri uporabi materialov varčni –
uporabili smo odpadne stekleničke, star papir in
koščke mos gumija. Izdelke z eko sporočili smo
razporedili po kotičkih šole, kjer vse (otroke,
starše, zaposlene in obiskovalce) opominjajo, da
z okoljem ravnamo odgovorno. Lepo je opazovati,
kako naše eko rožice pripomorejo, da otroci na
šoli še bolj upoštevajo eko pravila ter na tak način
vsi skupaj postajamo še večji eko frajerji.
Tudi ko se bo ta projekt končal, bomo nadaljevali
s spodbujanjem otrok, da bodo z okoljem ravnali
odgovorno ter z eko dejanji pomagali materi Zemlji,
da bo ostala čista in da bomo lahko še naprej uživali
v njeni lepoti ter dobrinah, ki nam jih nudi.

komedija, 102 min

družinska komedija, 102min

2. Med jedjo, igro in ustvarjanjem smo bolj pazljivi,
da se ne umažemo in lahko oblačila oblečemo
večkrat ter tako privarčujemo elektriko in vodo.

11. Ne potrebujemo vsak dan nove igrače, kajti
tovarne porabijo veliko energije za izdelavo igrač.

komedija 92 min

animirana družinska komedija, 111 min

Najpomembnejše nasvete so otroci sami oblikovali,
odrasli pa smo jih zapisali:
1. Luči ugasnemo, kadar nas ni v prostoru ali pa jih
ne potrebujemo.

8. Rože zalivamo z deževnico - zgodaj zjutraj ali
zvečer, da voda ne izpari.

sobota, 1. 10.,
ob 20.00

petek, 30. 9.,
ob 19.00

Mladina, šolski zvonec

Simbioz@:
Brezplačne računalniške
delavnice tudi v Sevnici
Vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@
e-pismena Slovenija, v katerega je vključeno tudi
naše društvo, se je uspešno končal s tednom
poskusnih računalniških delavnic, ki so potekale
od 18. do 20. aprila v desetih slovenskih krajih.
Simbioz@ bo dosegla vrhunec ta mesec,
natančneje od 17. do 21. oktobra, ko bodo mladi
prostovoljci učili starejše občane, kako uporabljati
računalnik in internet. Delavnice bodo v teh dneh
hkrati potekale na različnih lokacijah po vsej
Sloveniji, med drugim tudi v naši računalniški
učilnici v Sevnici, od 9. do 11. ure ali od 16. do 18.
ure.

Igre brez meja
razveseljevale 150 otrok

Prvi šolski dan
za prvošolčke v Tržišču

Igre brez meja, ki jih je v sodelovanju s KŠTM
Sevnica organiziral Družinski inštitut Zaupanje,
so to poletje razveseljevale približno 150 otrok
v sevniški občini. Pet tednov druženja mladih na
petih lokacijah v Krmelju, Zabukovju, Loki, Lukovcu
in Sevnici je bilo namenjenih zdravemu, aktivnemu
in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa v
družbi vrstnikov.

Prvi šolski dan je za učence prvega razreda nekaj
posebnega. Znajdejo se v novem okolju, spoznajo
nove prijatelje, srečajo se z drugo učiteljico. Kljub
temu, da jih na prvi šolski dan spremljajo starši, pa
so občutki teh malčkov različni. Eni komaj čakajo,
da vstopijo v hram učenosti, drugi pa to storijo bolj
plaho in zadržano. Še vedno se spominjam svojega
prvega šolskega dne, zato sem se odločila, da
»pručke« povprašam o njihovih občutkih. Večina
jih je bilo že prej nad šolo navdušenih. Je pa tudi
nekaj izjem, ki so prag šole prestopili v strahu ali
pa zvečer niso mogli zaspati, ker niso vedeli, kako
bo v ogromni stavbi polni učiteljev, kjer je veliko
knjig in že večjih otrok ...

Otroci so se zabavali ob kraji zastavic in zabijanju
golov, se izmikali med dvema ognjema in uživali v
drugih ekipnih športnih igrah, namiznem tenisu,
badmintonu in rolanju. S krajšimi in daljšimi pohodi
so spoznavali okoliške poti. Mnogi so se pomerili
v igrah Minuta do zmage in Pokaži, kaj znaš ter
osvojili simbolične nagrade različnih donatorjev.
Zabavali so se ob napihovanju »mega mehurčkov«
in številnih družabnih igrah s kartami, monopolijem,
sestavljankami, ročnim nogometom. Nikjer ni
manjkalo vodnih iger, na katerih je bilo težko ostati
suh. Animatorji so izpeljali številne ustvarjalne
delavnice, npr. poslikavo vazic, izdelovanje vetrnic,
Nad projektom, ki temelji na medgeneracijski nakita, hamaperlic. Konec avgusta je bil zelo vroč,
solidarnosti, so navdušeni mladi, ki se s zato smo se z otroki ohladili v sevniškem bazenu,
prostovoljstvom učijo pomembnih življenjskih druženje je zelo popestril tudi brezplačni obisk
vrednot, in starejši, ki s tem spoznavajo svet svojih bovlanja v Sevnici. Igre so razveselile številne
otrok in vnukov ter se vključijo v vseživljenjsko otroke in tudi njihove starše, ki so lahko vsaj en
učenje. Ta povečuje kakovost življenja mnogih. teden računali na varno varstvo njihovih otrok. Z
Organizatorji želijo nagovoriti več kot 200.000 igrami, ki so tokrat povezale številne lokacije po
mladih in več kot 300.000 starejših ter jih čim občini, so organizatorji želeli promovirati aktivno,
več spodbuditi, da sodelujejo pri projektu. Glavni zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa
namen Simbioze je omogočiti starejšim pozitivne otrok, brez računalniških ali TV-zaslonov.
izkušnje z računalniško tehnologijo, okrepiti njihovo
samozavest in jih motivirati za nadaljnje učenje ter
Besedilo in foto: Damijan Ganc
uporabo računalnika in interneta.
Prijave prostovoljcev in starostnikov potekajo na
vpisnih mestih po vsej Sloveniji. V Sevnici se lahko
prijavite tudi v prostorih Društva K. N. O. F., na
naslovu Ob gozdu 11 (pri bazenu), ali telefonski
številki 07 81 44 119 in 051 309 063 oziroma
elektronskem naslovu drustvo@knof.si. Prijava je
mogoča tudi na spletni strani www.simbioza.eu.

Vir: Društvo K. N. O. F.

Studenški veter
V prvih dneh septembra so šolske torbe še vedno
na prepihu. Takrat se rado nam in vam zgodi, da
se malce uštejemo pri štetju in organizaciji. Prav
to se je zgodilo vetru in njegovim prijateljem.
Studenški učenci z mentorico Andrejo Janc so
samozavestno nastopili pred skromnim številom
obiskovalcev. Kljub majhnemu številu učencev na
studenški podružnici vsako leto zaživi dramski
krožek z igralci starimi od 6 do 10 let. Udeležimo
se vseh lokalnih in šolskih prireditev, občinskih ter
regijskih gledaliških srečanj, kjer smo vedno znova
deležni pohval in nagrad. Veselimo se predstave
v novem šolskem letu, ki jo bomo radi predstavili
tudi vam, če si boste to le zaželeli.

Erika Anzelc Intihar,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec

Začela se je šola
V Osnovni šoli Ane Gale Sevnica je na prvo
septembrsko jutro zvonec oznanil, da so se
počitnice končale. V lanskem šolskem letu je naše
klopi zapustilo pet učencev. A kot pravijo: konec je
vedno začetek nečesa novega. Tako so v našo šolo
letos prišli štirje novinci, od tega dva prvošolčka.
Da ne bi bil začetek pouka preveč naporen, smo se
odločili, da že drugi dan obiščemo sevniški bazen
in se dostojno poslovimo od počitnic. V septembru
nas je obiskal tudi policist, Marko Vabič, in nas
spomnil, kako se moramo kot pešci obnašati v
prometu.

Pa vendarle se je ta stavba izkazala za eno od
najboljših zadev v otroštvu, otroci se namreč v
prvem razredu pri učiteljici Andreji zelo zabavajo.
Že prvi šolski dan so se naučili novega plesa
z naslovom Tri žabice ter prepevali pesmice.
Spoznali so tudi dva nova »sošolca«, to sta lutki,
ki jih bosta spremljali v prvem razredu. Vprašala
sem jih tudi, ali je učiteljica stroga, a so nasmejano
odgovorili da ni, pa čeprav so že dobili kar nekaj
domače naloge, se še vedno veselijo novih dni,
igric, nalog, predvsem pa se želijo naučiti brati in
računati. Upam, da bodo večji del navdušenja nad
šolo obdržali vsaj do devetega razreda, če ne dlje.

Katarina Gorenc, novinarski krožek OŠ Tržišče

Brezplačen dostop
do brezžičnega omrežja
v MC Sevnica

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica

V Mladinskem centru Sevnica je od septembra
vsakemu uporabniku omogočen brezplačen dostop
do brezžičnega interneta. Na medmrežje se lahko
priključite v mladinskem centru oziroma njegovi
neposredni okolici. Nakup antene za močnejši
signal je s pridobljenimi sredstvi omogočilo
Društvo K. N. O. F.

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica
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Sevniške mažorete v Franciji
Mažorete Društva Trg Sevnica so se skupaj
z Godbo Sevnica udeležile Festivala cvetja v
francoskem mestu Bagneres de Luchon, ki je
potekal od 19. do 21. avgusta.
Na povabilo organizatorja, predsednika francoske
mažoretne zveze, so mažorete skupaj z godbo
prikazale vrhunske nastope.
Na festivalu so bili nastopajoči iz različnih evropskih
mest ter prikazali enkraten spektakel, ki je bil
prava paša za oči za 50.000 gledalcev. Le-ti so bili
izredno navdušeni nad sevniškimi mažoretami in
sevniško godbo.

Prometno varno v novo šolsko Uganke za brihtne glavce
leto z vzgojnim programom
1. uganka
Kolesarčki
Novo šolsko leto je potrkalo na vrata. Otroci so
komaj čakali, da se zopet vidijo s svojimi prijatelji,
sošolci. Vsak dan korakajo proti šoli in vrtcu, ob
tem pa ne moremo mimo prometne varnosti, ki
ji namenjamo vedno več pozornosti tudi v šolah in
vrtcih.

Katera gora je bila najvišja,
pred odkritjem Mount Everest-a?
2. uganka
Dva človeka sta sedela na podrtem deblu - veliki
in mali.
Mali človek je bil sin velikega,
veliki pa ni bil oče malega.
Kako lahko to razložimo?
3. uganka
Dva prijatelja igrata tenis.
Igrata 5 setov zapored, in oba zmagata 3 sete.
Kako je to mogoče?
Rešitve pošljite na dopisnicah na naslov:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali po
e-pošti na naslov: grajske.novice@kstm.si
do 15. oktobra.
Izmed pravilnih rešitev bomo izžrebali dve praktični
nagradi.

Evropsko prvenstvo
Mažorete Društva Trg Sevnica so se udeležile
evropskega prvenstva mažoret, ki je bilo v Zagrebu
od 1. do 4. septembra.
Po osvojitvi naslova državnih prvakinj v kategoriji
»pom pom« so v hudi konkurenci evropskih držav,
v kategoriji junior, dosegle odlično 7. mesto.
Po napornih treningih med počitnicami, turneji
po Franciji in še mnogih drugih nastopih so, pod
vodstvom odlične trenerke Janje Samec, dekleta
prikazala vrhunske nastope in dokazala, da spadajo
v sam vrh evropskih mažoret.

Vzgoja otrok naj bi se po mnenju Sveta za preventivo
in vzgojo v prometu RS pričela takoj, ko otrok začne
sodelovati v prometu kot potnik v vozilu, kot pešec
ali kot kolesar. Kot naročeno nam je letos v pomoč
pri tej vzgoji prišel še preventivno vzgojni program
v cestnem prometu za najmlajše – Kolesarčki, ki
smo ga izvedli 2. septembra. Predšolski otroci iz
vrtca pri OŠ Krmelj ter učenci prve triade so med
28. marcem in 6. majem 2011 uspešno sodelovali
v nagradnem natečaju Varna pot vsepovsod, ki je
potekal v organizaciji ene izmed zavarovalnic in bili
nagrajeni s programom prometne vzgoje otrok,
Kolesarčki. To je program prometne vzgoje za
najmlajše. V kratkem teoretičnem delu so bili otroci
seznanjeni z osnovno kulturo v cestnem prometu.
V praktičnem delu pa so se s štirikolesniki na
pedala zapeljali po prometno urejenem poligonu,
kjer je bilo postavljenih več križišč, prehod za
pešce, semafor in prometni znaki. Pričarane so
jim bile resnične razmere v cestnem prometu.
Otroci so se naučili osnovnega pravilnega vedenja
Vprašanje:
v prometu in se obenem neznansko zabavali.
Katera vrata vodijo v prostost?
Rešitev:
Renata Mlinarič, OŠ Krmelj
Zelena so vrata, ki vodijo v svobodo.

Odgovori iz prejšnje številke:

Tržnice rabljenih igrač
v MC Sevnica

Vprašanje:
Kateri instrument med naštetimi kdo igra in kateri
jezik se uči, če poznamo naslednja dejstva?
Rešitev
Matej igra klavir in se uči nemško.
V petek, 16. septembra, so se v prostorih MC Edita igra kitaro in se uči angleški.
Sevnica otroci preizkusili v vlogi prodajalcev in Marko igra violino in se uči francoski.
seveda tudi kupcev. Izbor igrač je bil res pester, Vesna igra harmoniko in se uči italijanski.
cene pa zelo ugodne. Tržnica igrač bo letos enkrat
na mesec, in sicer vsak tretji petek, od 17. do 19. Izžrebani sta bili:
ure.
Majda Vencelj, Florjanska 3, 8290 Sevnica in
Jasmina Tratar, NHM 9, 8290 Sevnica
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Moja Indonezija
Cultural camp 2011:
Predstavitev prakse študentke
biotehnologije Mirijam Kozorog
Naše mažorete so v Zagreb prišli spodbujat tudi
starši in drugi navijači, ki so pripomogli k dobremu
uspehu.
Tudi ostale slovenske tekmovalke so dosegle
najboljše rezultate do sedaj.

Janja Pavčnik-Šalamon,
predsednica sekcije mažoret
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MC SEVNICA
PETEK, 7.10.2011, OB 18.00
Brezplacen vstop!

info: 051-680-290, Mojca Švigelj

Grajska skrinja

Trgatev

Ubežnice z vrtov
Gojenje rastlin je krasna in sproščujoča dejavnost,
s katero se ukvarja veliko ljudi. Vrt nam omogoča
aktivno gibanje na prostem in pristen stik z
naravo. Rastline na vrtu so naš vir zdrave, doma
pridelane hrane in hkrati edinstvena podoba
domače okolice.

Svetovni trgi in neustavljiva želja po tujih rastlinah
povzročajo čedalje več težav. Posamezniki se
moramo zavedati, da so rastline, ki jih imamo v
lončkih ali na vrtu kot trajne rastline, lahko nevarne
za našo naravo. Rastlin, za katere vemo, da so
morebitne tujerodne invazivke, raje ne sadimo.
Večina znanih tujerodnih invazivk je pobegnilo z
vrtov in se nezadržno širijo po naravnem okolju.
Ena najbolj znanih in nevarnih tujerodnih rastlin
je zagotovo ambrozija, ki povzroča inhalacijske
alergije pri ljudeh. Ambrozija se je razširila iz
Severne Amerike v Evropo in del Azije, pozneje
tudi v Avstralijo. Širjenje po Evropi je čedalje večja
težava za zdravje ljudi in kmetijsko proizvodnjo.
Ambrozija je zelo prilagojena rastlina in jo je zato
zelo težko uničiti. Maja 2010 je začel veljati Zakon
o zdravstvenem varstvu rastlin, ki je opredelil
peterolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia)
in druge vrste ambrozije kot škodljive rastline, pri
katerih se izvajajo fitosanitarni ukrepi.

Že v goricah je živahno in veselo
z vso vnemo se trgatev je pričela,
prišli trgači so iz mesta in vasi
so zbrali se prijatelji in domači vsi.
Grozdje je že dozorelo
rdeče, črno, kakor belo,
smehlja na trtah se v soncu,
brez slutnje, da poslednji mu smehljaj
gre k žalostnemu koncu.
So zavihali rokave obirači
polne brente si na rame oprtajo nosači,
že iz pod preše sladki mošt
kot vesel potoček v kad priteče in se peni
z nasmeškom pa se gospodar
popraska za ušesi in takole meni:
»Hm … ja … letošnji bo letnik
pa še boljši kakor lani!«
A tam, kjer pridelek ves
neusmiljeno oklestila je toča,
kmet in trtica se joče,
ni tam razloga za veselje
ostala sta le upanje in pobožne želje.
Narava svojo vlogo vedno odigra,
ne ozira se, kdo škodo al' dobiček ima.
Razburkano bo leto kmalu sklenilo krog
in daj Bog, da razočaran kmet
bi naslednjo letino imel obilno
in klet spet s sladkim vincem polno!

V preteklosti so gojili rastline za prehrano in šele
veliko pozneje za okrasne namene. Iskanje novih
rastlin je povzročilo veliko tujerodnih rastlinskih
vrst. Vse je bilo lepo, dokler so rastline gojili
le v vrtovih in so bile pod nadzorom gojiteljev.
Nekatere med njimi so šele, ko so pobegnile z
vrtov, pokazale svoje prave značilnosti. Tujerodne
rastline so se začele zelo hitro širiti v novem okolju
in ogrožati domorodne rastline. Te so del biotske
raznovrstnosti in so za nas zelo pomembne.

			

Podeželska idila

Rastline ambrozije je najbolje uničevati mehansko.
Puljenje rastlin v velikosti od 10 do 20 cm je
najučinkovitejši način zatiranja. Rastline, ki jih
pokosimo, se namreč izredno hitro obrastejo in
zacvetijo, s semeni pa se spet širijo.
V občini Sevnica je mogoče videti ambrozijo skoraj
na vsakem koraku. Uničevanja so se resno lotili v
Šentjanžu pod okriljem TD, uspeh pa je že precej
viden. Prebivalci moramo odstraniti ambrozijo s
svojih zemljišč, za javne površine pa so odgovorne
pristojne službe.
Milena Mastnak, KŠTM Sevnica

Jezikovni kotiček ~ » Okrobrske rože «
Nekdaj je bila v jesenskem mesecu oktobru zelo
razširjena molitev rožnega venca. Po cerkvah
so se vrstile tako imenovane rožnovenske
pobožnosti. Prva nedelja v oktobru je dobila celò
ime rožnovenska nedelja. V današnjem jezikovnem
kotičku je priložnost za opozorilo, da se glasi prvi
del zloženega pridevnika v teh zvezah rožno- (ne:
rožen-), torej rožnovenski shod, rožnovenska
nedelja, rožnovensko srečanje.

Zdravka Brečko

Vsak dan upiram svoj pogled
na travnike, gozd, v nebo,
na posavske hribe
in oddaljene Gorjance,
v letnem času na obdelane njive,
vrtove, vinograde,
na prelepe rože,
ki krasijo bivalno okolje
ter mimoidočim ponujajo
svojo lepoto,
poslušam žvrgolenje ptic,
zemeljski raj se ponuja
podeželskemu človeku.

Eva Keber

Otroški smeh
Otroški smeh je glasba za srce
zaskrbljene in utrujene matere.
Nežen ji njegov pogled
odžene daleč žalost in trepet.
Mnogo lepih,dolgih je noči,
mama ob otroku svojem bedi.
Ga zdravi,pazi,pa pestuje,
tolaži,hrani in ljubkuje.

izposojenki je narejena sedaj splošno vpeljana
oblika: rožni venec. Molitev rožnega venca naj bi
kot venec iz vrtnic krasila Marijo.
Če s prislovom rožno označujemo kakšno barvo
ali njen odtenek, pišemo besedi narazen: rožno
bel cvet = cvet, bel kot roža (ne: rožnobel), rožno
rdeče ustnice = ustnice, rdeče kot roža (ne:
rožnordeče). Narazen pišemo v vseh podobnih
primerih, če jih razvežemo s »kot«.

Beseda roža prihaja iz latinščine, kjer pomeni
»rosa« pravzaprav ,vrtnica'. Po cerkvenolatinski
besedi »rosarium« (=venec iz vrtnic) je povzeta
Avtor teksta: France Vrbinc.
nemška beseda »Rosenkranz«, ki smo jo v Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
sloveščino prevzeli kot roženkranc. Po tej kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Ob otroku čas ji kar zbledi,
ni važno sploh za spanje ji,
spremlja ga po vseh poteh
v strahu,žalostno,v skrbeh.
Otroški smeh je glasba za srce
zaskrbljene in utrujene matere.
Nežen ji otroški le pogled
odžene daleč žalost in trepet.
		

Tanja Košar
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Lendaro
balkanski atletski prvak
Domžale so od 2. do 4. septembra gostile
Balkanske atletske veteranske igre, ki se jih je
udeležilo veliko atletov iz vseh balkanskih držav,
največ jih je bilo iz Slovenije, Srbije, Bosne,
Hrvaške, Madžarske, Bolgarije, Romunije in Grčije.
Balkanskih iger se je udeležil tudi Robert Lendaro,
ki je v soboto nastopil na 5.000 m in z drugim
mestom postal balkanski podprvak. Celo tekmo
sta se na čelu kolone menjavala s tekmovalcem iz
Bosne in Hercegovine ter se za zmago v zadnjem
krogu borila do zadnjega metra. V nedeljo je
Robert nastopil na 800 m in v hudi konkurenci
uspel zbrati dovolj moči in ciljno črto prečkati prvi.

Atletika
V soboto, 10., in v nedeljo, 11. septembra, je na
Ravnah na Koroškem potekalo državno prvenstvo
za pionirje in pionirke U16. V dobri organizaciji
domačega atletskega kluba in v lepem vremenu
se je tega tekmovanja udeležil tudi AK Sevnica, za
katerega se je zelo dobro odrezala Sara Karlovšek,
saj je osvojila dva naslova državne prvakinje in to
na 1000 m s časom 3:00,37 in 2000 m s časom
6:47,31. Boštjan Sladič je osvojil 21. mesto na
1000 m. 					

V petek, 16. septembra, so v italijanski Gorici
potekale 38. Mladinske igre treh dežel. V atletski
pionirski reprezentanci Slovenije je zelo uspešno
nastopila tudi članica AK Sevnica Sara Karlovšek.
Sara je na 800 m in z osebnim rekordom 2:18,81
zmagala.
						
Rafko Povhe

Rafko Povhe

Sara Karlovšek reprezetanka Slovenije

Postal je prvak Balkanskih atletskih veteranskih
iger. Da se je za zmago v mednarodni konkurenci
moral močno potruditi, pove tudi dejstvo, da je za
več kot 4 sekunde izboljšal osebni rekord, ki zdaj
znaša 2 minuti, 9 sekund in 10 stotink. Nastopila
je tudi Vanja Lendaro, ki si je na 5.000 m pritekla 4.
mesto, na 800 m pa je osvojila bronasto kolajno.

Vir: AK Sevnica

V soboto, 10., in v nedeljo, 11. septembra, je v
Kopru potekalo državno prvenstvo za pionirje
in pionirke U12 in U14. V dobri organizaciji
domačega atletskega kluba in v toplem ter
za kopanje primernem vremenu se je tega
tekmovanja udeležil tudi AK Sevnica, za katerega
so se dobro odrezali Klara Zakšek in Nik Rantah s
4. mestom na 600 m, Karin Gošek s 7. mestom
in Klemen Sladič z 11. mestom. Za OŠ Blanca pa
je dobro pripravljenost v metu vorteksa potrdila
Aleksandra Krošelj s 7 .mestom .

Sine Karlovšek

Posavska tekma v
streljanju na glinaste golobe

Uspehi mladih atletov
iz Sevnice
Atletski klub Šentjernej je 17. avgusta organiziral
atletsko tekmovanje. Nika Glojnarič (letnik 2000)
je zmagala v teku na 60 m z rezultatom 8,67; v
metu vorteksa pa je zasedla končno 2. mesto z
daljavo 35,28 m. V kategoriji U10 je Leja Glojnarič
(letnik 2002) zmagala v skoku v daljino z osebnim
rekordom 387 cm, v teku na 60 m pa je osvojila 2.
mesto s časom 9,73. V metu vorteksa je zasedla
3. mesto z dolžino 27,06 m. V konkurenci U10 je
nastopal še Anže Glojnarič (letnik 2004), ki je v
teku na 60 m zasedel 9. mesto (10,87 s), v skoku
v daljino pa je z dolžino 3,09 m zasedel 6. mesto.
Udeležili smo se tudi državnega prvenstva v atletiki,

V nedeljo, 11. septembra, je Lovska družina
Sevnica organizirala tekmo streljanja na glinaste
golobe. Tekma je potekala cel dan. Na strelišču
sta bila prisotna sodnika Polde Zelič in Franc
Pavlovič, ki sta pridno opravljala svoje delo na
vročem soncu.
Klemen na štartu

-

strelci na strelišču

Karin Gošek in Klara Zakšek

Strelci so bili odlični in nemalokrat jim je uspelo,da
so zadeli vse razpoložljive golobe, zato so bili šele
proti večeru znani vsi rezultati. Med ekipami je
zmagala LD Globoko, drugo mesto so zasedli člani
LD Bizeljsko in tretje člani LD Zabukovje. Najboljši
posameznik je bil Jernej Suša iz LD Artiče, drugo
mesto je osvojil Jure Slak (LD Globoko), tretje
mesto pa je pripadlo Francu Verstovšku (LD
Globoko). Pokale in bogate praktične ter denarne
nagrade je razdelil referent za strelstvo LD
Sevnica Stanislav Ameršek.

Tanja Košar
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ki je potekalo v Kopru. Kljub smoli, ki jo je imela Nika
Glojnarič pri startu v finalnem teku (startni blok
se je snel), je osvojila odlično 4. mesto v teku na
60 m in bila za zmagovalko le za 4 stotinke (8,68
s). Priborila si je tudi 4. mesto v metu vorteksa
(osebni rekord 38,72 m) in 6. mesto v teku na
200 m (osebni rekord 29,61 s). Leja Glojnarič
je v metu vorteksa osvojila 10. mesto (osebni
rekord 32,65 m), v skoku v daljino 18. mesto
(osebni rekord 398 cm) in v teku na 200 m 30.
mesto (33,46 s). Kljub smoli in slabi organizaciji
smo dosegli tudi nekaj osebnih rekordov, ki nas
navdajajo z optimizmom za delo tudi v prihodnje!

Iztok Glojnarič

w w w.fitnes-sevnica.com
Nik Rantah in Klemen Sladič
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Skok na Lisco
Kolesarsko društvo Sevnica je v nedeljo, 28.
avgusta, organiziralo tradicionalno, že 20. gorsko
rekreativno kolesarsko dirko Skok na Lisco 2011,
ki je ena najstarejših in tudi najzahtevnejših
tovrstnih kolesarskih prireditev v Sloveniji.

Startu na sevniškem Glavnem trgu ob 10. uri in
10-kilometrski zaprti vožnji za sodniškim vozilom
je sledil začetek dirke z letečim startom na Bregu.
Tekmovalci, ki jih je bilo letos 120, so se podali na
9,3-kilometrsko preizkušnjo do Lisce in pri tem
premagali 700 metrov višinske razlike.
Vsi udeleženci so ob razglasitvi rezultatov pri
Tončkovem domu na Lisci prejeli spominsko
nagrado in malico, najboljši v posameznih
kategorijah pa tudi pokal oziroma medalje in
priznanja. Hkrati je potekalo tudi tekmovanje
zaposlenih na Slovenskih železnicah. Absolutno
najhitrejši med vsemi tekmovalci je bil Miran Cvet
(KD Hrastnik) s časom 28:43, drugi je bil Gorazd
Šajn (Bicikel.com) s časom 30:44, tretji pa Alojz
Poglavc (KK Tempo) s časom 31:24. Najhitrejši
Sevničan je bil Gregor Kovač (KD Sevnica) s
časom 36:04, najhitrejši Posavec pa Gašper Bevc
(Cerklje ob Krki) s časom 32:38.
Organizatorji, člani Kolesarskega društva Sevnica,
smo s potekom dirke izredno zadovoljni, saj se je
vse izšlo po pričakovanjih – tako tekmovalni kot
tudi družabni del prireditve. Verjamemo, da so
bili udeleženci tudi s praktičnimi nagradami naših
sponzorjev, ki že dolga leta podpirajo to prireditev,
zadovoljni. Tudi v bodoče se bo Kolesarsko društvo
Sevnica trudilo za promocijo kolesarstva v našem
okolju.
					
		
Roman Strlekar

Prosti termini v
Športnem domu Sevnica
KŠTM Sevnica je izvedel razpis za najem športnih
objektov - dvoran. Po opravljenem razpisu se
je oblikoval urnik, ostalo pa je še nekaj prostih
terminov, in sicer za Športni dom Sevnica (pri
bazenu).
Nezasedeni termini so:
- ponedeljek (mala dvorana) do 17.30 ure
in od 21.00 do 22.00 ure
- torek (velika dvorana) do 16.00;
(mala dvorana) do 17.00 in od 21.00 do 22.00
- sreda (mala dvorana) do 17.30
- četrtek (mala dvorana) do 18.00
in od 19.00 do 22.00
- petek (velika dvorana) do 16.00;
(mala dvorana) do 16.00
- sobota (polovica velike dvorane) od 19.00 do
20.30; (mala dvorana) od 9.00 do 20.30
Info: Matjaž Koritnik, 041/516 344, www.kstm.si.
						
		
Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Uspešna
alpinistična sezona 2011

Zakaj bi se odločili za vadbo
v studiu za fitnes?

V letošnjem letu smo nabrali veliko letnih in
zimskih alpinističnih vzponov v naših in tujih
gorstvih. Pozimi smo kar dvakrat osvojili vrh
Triglava. Januarja smo plezali Slovensko smer,
in sicer 1000 m (naveza Nepužlan-Kozole), v
večernih urah pa dostopili na vrh. Februarja
sva po normalki v težkih razmerah vrh osvojila z
Marjanom Gabričem. Poleg dostopov smo plezali
tudi grape, zaledenele slapove. Desni slap (WI IV+)
in slap v Kotu (WI IV), Nepužlan-Kramer-Brečko.
Prava bera letnih alpinističnih vzponov se je začela
junija. V Planjavi smo se v soboto lotili Sobotne
smeri (V+/IV+), 210 m, in Severozahodnega raza
v Vežici (V+), 390 m, Nepužlan-Blatnik.

Z VADBO LAHKO POZITIVNO VPLIVATE NA SVOJE
FIZIČNO IN PSIHIČNO ZDRAVJE
Obisk fitnesa je zanimiva rešitev, ko želite okrepiti
in razmigati svoje telo in se (končno) spraviti v
formo. In kar je najlepše - obiščete ga lahko tako
rekoč kadarkoli. Vadba v fitnesu je primerna za
skoraj vse generacije. Manjša izjema so le tisti, ki
so stari manj kot 15 let.
Za redno vadbo v fitnesu sta potrebni volja in
želja po spremembi ter uspehu. Pridobite pa
boljšo fizično formo in s tem boljše psihofizične
sposobnosti ter zdravstveno stanje in predvsem
pozitivno vplivate na kardiovaskularni sistem.
Precej uspešno lahko tudi zmanjšate maščobne
obloge telesa in izgubite odvečno telesno težo, s
tem pa razbremenite okostje in izboljšate estetski
videz, kar nenazadnje vpliva, da se v svoji koži dobro
počutite. Fitnes je temelj pridobivanja fizičnih
sposobnosti za skoraj vse športe, primeren pa je
tudi za rehabilitacijo po določenih poškodbah.
Dvakrat do trikrat na teden
Za rekreativne obiskovalce fitnesa je priporočljiva
uporaba fitnesa od dva- do trikrat na teden, morda
kakšen dan več, pravijo strokovnjaki. Seveda ne
smemo spregledati, da vsi po vrsti svarijo pred
pretiravanjem, celo zasvojenostjo, kar je še
posebej pogost pojav pri zagnanih začetnikih, ki
neučakano pričakujejo takojšnje rezultate.
V FITNES STUDIU SEVNICA vam nudimo pri
prvem obisku vodeno vadbo, kjer vas seznanimo s
pravilno uporabo orodij in izvedbo vaj. Pogovorimo
se z vami, kakšne so vaše želje in načrti. Nato
pa se lahko odločite za DOPOLDANSKO ali
POPOLDANSKO KARTO.
Če delate izmensko, ali pa čas ni vaš gospodar, se
boste odločili za karto z NEOMEJENIM OBISKOM,
obiskovati ne morete samo posebej oblikovanih
skupin, kot je »HUJŠAJMO SKUPAJ«.
Obiskovalci skupine »HUJŠAJMO SKUPAJ« pa
imajo s svojo karto dovoljen obisk v vseh terminih.
Študentje, ki se ob koncu tedna vračajo domov,
ponavadi koristijo VIKEND KARTO, ki velja ob
petkih in sobotah.
Klubi, društva, delovne organizacije (sindikati)
imajo možnost nakupa PRENOSNE KARTE.
Število uporabnikov le-te ni omejeno, vendar
istočasno z eno karto ne moreta vaditi dva ali več
uporabnikov.
Vabimo vas v naše vrste, pokličite, če vas še
kaj zanima! (041/548 011 - Estera, inštruktor
fitnesa)
						
			
Estera Savić Bizjak

Pogled na dolino Vrat iz severne Triglavske stene

V Triglavski steni smo osvojili dve 1000 m smeri,
in sicer »Grande Course« klasiko Prusik-Szalay
(V+), Nepužlan-Kozole, in neprekosljivo Skalaško
z Gorenjsko smerjo (V+), Nepužlan-Blatnik. V
Triglavski severni steni smo plezali tudi spominsko
smer Sandija Wisiaka (V), 600 m, in kratko
Nemško smer z Zimmer Jahn izstopom (-IV),
800 m, ki sem jo splezal nenavezan. V Kamniško
Savinjskih Alpah smo plezali v Mali Rinki, in sicer
prelepo Igličevo smer (V), 400 m, v Štajerski Rinki
pa Direktno smer (VI), 500 m, Nepužlan-Blatnik.
V Koglu smo plezali Zupanovo smer (VI), 200 m,
Nepužlan-Blatnik. Poleg alpinističnih vzponov pa
smo nabrali tudi lepo bero dolgih športnoplezalnih
vzponov v plezališčih.
Vsem želim srečno na vaših poteh!
						
		
Edvin Nepužlan, PD Lisca Sevnica

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.
Enostavno in uèinkovito!
Število vadeèih je omejeno, zaradi doloèenega števila
kardio naprav in trenažerjev.

zaèetek v OKTOBRU
Še vedno se nam lahko pridružite.

Fitnes studio (Športni dom Sevnica - pri bazenu).
Informacije: Estera, 041 548 011 ali 07 81 40 790

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
Društva imajo možnost
nakupa prenosne karte.
Vse informacije na tel. št.
041-548-011 (Estera Savić Bizjak).
Oktober 11
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Sevniški pokal
v rekreativnih tekih 2011

V članskem teku na 4 km dolgi progi je v absolutni
kategoriji zmagala Karin Gošek iz AK Sevnica, pri
fantih pa je v absolutni konkurenci zmagal Miha
Povšič. Več na www.aksevnica.si. Sevniški pokal
za rekreativne teke se bo 1. oktobra nadaljeval na
Blanci pri OŠ Blanca, kjer je priložnost, da se nam
V Sevnici se je septembra pričel Sevniški pokal
pridružite. Vljudno vabljeni.
v rekreativnih tekih. Pokal je namenjen otrokom
in vsem rekreativcem – domačim in tudi ostalim.
Sine Karlovšek
Proge bodo večinoma speljane po travnikih in
utrjenih površinah okoli šol. V sklopu pokala bodo
potekale štiri prireditve. Tekmovanja smo pričeli
s tekom v Sevnici, ki je bil 17. 9., naslednji tek
bo na Blanci pri OŠ Blanca (1 .10. 2011), nato v
Krmelju pri spodnji OŠ Krmelj (12. 11. 2011) in
slednji pri OŠ Boštanj (3. 12. 2011). Kljub temu
da je tek rekreativnega značaja, smo pripravili
Ali gre tetrapak med papirnate odpadke
več članskih in otroških kategorij, v katerih lahko
tekmujete. Medalje bodo podeljene na vsakem ali embalažo? Ali žarnica res spada med
tekmovanju za prva tri mesta v vsaki kategoriji. Na mešane odpadke? In kam naj odvržem
zaključni prireditvi pa najboljše iz vsake kategorije palčko za ušesa?
čakajo pokali, drugo in tretje uvrščene pa
medalje. Vsi razpisi in pravila pokala so na strani Takšna vprašanja se nam postavljajo vsak dan,
www.aksevnica.si. Tam si že lahko ogledate tudi kadar stojimo pred košem za ločevanje in s smetjo
fotografije in rezultate iz prvega teka.
v roki. V upanju, da bomo bralcem poenostavili
Prav lepo vabljeni na naslednji tek.
ločevanje odpadkov in s tem skrajšali čas, preživet

Najpogostejše zmote
pri ločevanju odpadkov

1. tek za sevniški pokal
v rekreativnih tekih 2011

Recepti
Omaka iz bučk
0,5 kg bučk
1 čebula
4 stroke česna
olje
bazilika
1/8 l kisle smetane
sol, poper
2 paradižnika
V kozici segrejemo olje in spražimo čebulo,
dodamo česen in ko lepo zadiši, dodamo na
kocke narezane bučke. Ko so bučke zmehčane,
dodamo olupljen, na drobne kocke narezan
paradižnik, še malo podušimo in vmešamo
smetano. Začinimo s soljo in poprom ter
dodamo sesekljano baziliko. Omaka je odlična
za testenine.

pred košem, predstavljamo nekaj najpogostejših
zmot.
Vse odgovore na vprašanja in nejasnosti si lahko
preberete na www.lep-planet.si.

Vir: http://www.lep-planet.si
V soboto, 17. septembra, je v Sevnici za
športnim domom potekal 1. tek za sevniški pokal
v rekreativnih tekih. Tekli so po travnati podlagi,
od najmlajših na 300 m dolgi progi, do članov, ki
so pretekli 4 km. Tek je bil rekreativnega značaja Jesen se neizbežno približuje in kaže svoje čare v
in so se ga večinoma udeležili otroci in nekaj svojih barvah in dozorelih plodovih. V tem času so
rekreativcev. V prijetnem in toplem vremenu, v dnevi čedalje krajši, kar pomeni, da moramo tudi v
katerem je večina članov in članic pobegnila na prometu upoštevati zmanjšano vidljivost.
trgatev, se je odvijala predvsem borba mlajših za
teke v otroških kategorijah. Pohvale gredo Francu
Pešci
Kranjcu iz OŠ Blanca in Mirjani Jelančič, ravnateljici
OŠ Sevnica, ki sta organizirano pripeljala najmlajše
Da boste vidni in prej opazni ob zmanjšani
tekmovalce na tekmo.
vidljivosti, uporabljate odsevnike (svetilko, trakove,
kresničke, odsevne jopiče).
Prav tako je pomembno, da za hojo uporabljate
pločnik. Če ga ni, hodite po levi strani vozišča,
da lahko pravočasno opazite prihajajoča vozila.
Izjemoma se hodi po desni, če je to varneje
(nepregleden ovinek, brežina). V skupini (pet ali
več) hodimo po desni strani. Prvi in zadnji v koloni
naj imata prižgano belo svetilko za opozarjanje
preostalih udeležencev v prometu

Policija svetuje

Kolesarji
Ob zmanjšani vidljivosti je obvezna uporaba bele
luči na sprednji strani in rdeče na zadnji strani.
V tekih so se izkazali vsi, ki so nastopili in dokazali, Priporočljiva so svetla oblačila in odsevni trakovi,
da zmorejo preteči razdalje do dveh kilometrov. kolesarska čelada naj bo znak naše ozaveščenosti
Pri deklicah letnik 2005 in mlajše je na 300 m in pametne glave pod njo.
dolgem krogu slavila Ina Starič (OŠ Blanca). V
kategoriji dečkov letnik 2005 in mlajši je zmagal Vozniki vozil
Marcel Kovač (OŠ Boštanj).
Na 600 m dolgi progi so nastopile deklice letnik Pred odhodom je treba preveriti delovanje in
2003 in 2004. Zmago si je priborila Nika Dobovšek čistočo luči in odsevnih teles. Po potrebi se očisti
(OŠ Sevnica). Pri dečkih je zmagal Urban Jazbec umazanija.
(OŠ Boštanj).
Naj poudarim, da alkohol v prometu pomeni
1.000 m dolgo progo je pri deklicah letnik 2001 in nevarnost za vse udeležence. Dokazano je, da
2002 najhitreje pretekla Zala Resnik (OŠ Boštanj). zmanjšuje sposobnost prepoznavanja in odzivanja
Pri fantih letnik 2001 in 2002 si je zmago priboril na tvegane okoliščine, kar je lahko usodno. Zato
Klemen Sladič (AK Sevnica). Pri deklicah letnik nikar ne sedajte za krmilo vozila pod vplivom
1999 in 2000 je slavila Klara Zakšek (AK Sevnica). alkohola.
Pri fantih 1999 in 2000 je trojna zmaga šla na OŠ
Blanca. Zmagovalec je bil Rok Krošelj.
Jože Sladič,
Letnice 1997 in 1998 so že tekle na zahtevni
vodja policijskega okoliša
2 km dolgi progi, kjer se je boj za zmago odločil
šele v zadnjih metrih, in sicer v prid Eve Mavrič
(OŠ Sevnica). Pri fantih je slavil Aljaž Tuhtar (OŠ
Sevnica). Med mladinkami je slavila Nina Kranjec
iz Blance.

grajske.novice@kstm.si
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Sladica z vinsko omako
1 velik grozd
1,5 dcl belega vina
4 rumenjake
4 dag sladkorja v prahu
2,5 dcl sladke smetane
2 lista želatine
limonin sok
vinjak
Rumenjake, sladkor, limonin sok in belo vino
stepete nad soparo, da dobite gosto maso.
Odstavite s sopare, dodajte namočene lističe
želatine in vinjak. Pustite, da se ohladi.
Hladni kremi primešajte sladko smetano in vse
skupaj rahlo premešajte.
V skodelice naložite centimeter debele rezine
dobro ohlajenih grozdnih jagod, jih prelijte s
kremo in vse skupaj, če je treba, postavite v
hladilnik.
Preden sladico postrežete, jo okrasite z listi
mete.

Recepta pripravila: Milena Mastnak

Oglasi

Oktober 11
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VICOTEKA
Servis

»Tale vaša tehnika je pa res poceni!
Ali sploh kaj zaslužite z njo?«
»Šele pri servisiranju!«

Očala

»S temi očali boste zelo dobro videli ljudi,
ki vas obkrožajo!« je optik rekel stranki pri
odhodu. Po osmih dneh je stranka prišla
nazaj k optiku in očala položila na pult:
»Se ne splača!«

Voščilnice

»Imate morda novoletne voščilnice z
napisom: »Moji edini ljubezni?«
»Imamo.«
»Dvajset takih voščilnic, prosim.«

Med grehom

Moški vstopi v trgovino z umetninami.
»Rad bi kupil sliko Adama in Eve v raju.«
»Pred ali po grehu?«
»Med grehom.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
So ljudje, ki iz sonca naredijo rumeni madež.
So pa ljudje, ki zmorejo iz rumenega madeža
narediti sonce.
Bodite to drugo…

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Posnetek je narejen
iz vinske gorice ZAJČJA GORA.
Izžrebana sta bila:
Zinka Andolšek,
Ledina 1 a,
8290 Sevnica

RŠI - indijski sveti mož, IEPER - mesto v Belgiji, LEKSIKA - besedni zaklad, EKSUDAT - izcedek pri vnetju

Rešitev septembrske križanke je: JUSTIN TIMBERLAKE.
Izžrebani so bili:
1. nagrada – Maja Jakše, Studenec 31, 8293 Studenec
2. nagrada – Miro Radič, Račica 30, 1434 Loka
3. nagrada – Ljudmila Gajšek, Fram 116, 2313 Fram
4. nagrada – Marinka Konajzler, Lukovec 13, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec OKTOBER:

Martin Popelar,
Zgornje Mladetiče
4, 8295 Tržišče

Foto: Zdravko Remar

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Kje se nahaja parkirišče na fotografiji in komu je
namenjeno?
Rešitve pošljite na dopisnicah do 15. oktobra na
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Izmed pravilnih rešitev bomo izžrebali dve praktični nagradi.

1. nagrada: refleksna masaža stopal (vrednost 35€),
ki jo podarja Masažni salon MAH, Prvomajska 15, 8290 Sevnica,
2. nagrada: klasična masaža celega telesa (vrednost 30€),
ki jo podarja Masažni salon MAH, Prvomajska 15, 8290 Sevnica,
3. nagrada: majčka,
ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. oktobra 2011 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Foto: Rok Petančič

Oglasi
30
let

www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net
èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov
odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic
kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)
sanacija kanalizacije brez izkopa

NOVO

041 630 454

tudi ob nedeljah in praznikih

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,
vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino

Masažni sAlon maH
Prièakujemo Vas
od oktobra 2011

Klasicna in
refleksna masaža,
masaža glave in
obraza,
sprostilna in
metamorfna tehnika.

Poišèete nas pri športnem domu Sevnica - prostori bivše trgovine (Prvomajska 15).

V oktobru in novembru vam nudimo

15% popust na terapijo po Vaši izbiri.
Za naroèilo na prosti termin poklièite 040 630 993
ali pišite na e-mail: masaze.mah.si@gmail.com

Dobrodošli!

Nova ponudba poslovnih prostorov
v poslovno trgovskem objektu
JOB CENTER Krško
V Krškem se zakljuèuje gradnja novega
poslovno trgovskega objekta JOB CENTER
Krško, na Cesti krških žrtev 135c.
Objekt stoji v neposredni bližini trgovskih
centrov Merkur, Tuš in Hofer, ob bodoèi
novi mestni obvoznici in novem mostu èez
reko Savo.
Nov poslovno trgovski center se razprostira
na 5.000 m2 površin, z obstojeèim
objektom pa bo skupaj tvoril kar 8.000 m2
uporabnih površin, namenjenih
najemnemu komercialnemu trgu.
Gradnja nadstandardnega poslovno trgovskega objekta se je prièela v letu 2009, še
pred tem pa zahtevno projektiranje in umešèanje v prostor, saj gre za objekt, ki tako
po površini, tehniènih rešitvah in uporabljenih materialih, presega vso dosedanjo
tovrstno ponudbo v Posavju. S svojim konènim izgledom, najsodobnejšo
raèunalniško vodeno zunanjo in notranjo osvetlitvijo, ter ureditvijo okolice, kjer
bodo prviè v Sloveniji uporabljeni nekateri novi materiali, bo poslovno trgovski
objekt JOB CENTER Krško vsekakor nekaj posebnega in prepoznavnega, tako v
Posavju, kot tudi širše v Sloveniji.
Gre za prvi komericialno poslovni objekt v Krškem, ki ima lastno podzemno garažno
hišo v dveh etažah. Udobni poslovni prostori, ki jih je možno v celoti prilagoditi
individualni rabi najemnikov, so razporejeni v štirih nadzemnih etažah. V svojem
konènem izgledu bo objekt obsegal še peto, v celoti stekleno, etažo, ki bo poslovno
trgovskemu objektu JOB CENTER Krško dala še veèjo prepoznavnost in edinstven
peèat.
Notranjost objekta se odlikuje po skrbno izbranih visoko kakovostnih naravnih
materialih, sodobnih pametnih inštalacijah in številnih unikatnih obrtniških detajlih.

Celoten objekt bo varovan z najsodobnejšo tehnièno opremo ter bo raèunalniško
krmiljen.
V poslovno trgovskemu objektu JOB CENTER Krško bo poleg pisarniških prostorov
urejena še veènamenska plesno-telovadna dvorana, sodobna konferenèna
dvorana, lepotni in frizerski studio, pa salon tajske masaže, restavracija, trgovske
površine itd.
Na razpolago so še nekateri trgovski, pisarniški in drugi prostori, ki jih je možno
prilagoditi individualnim potrebam najemnikov.
Za zainteresirane najemnike smo na razpolago na spodnjih kontaktnih naslovih:
T: 07 488 16 20
GSM: 041 631 164
E-mail: info@puntar.si
Stopite v stik z nami in se preprièajte o naši ugodni ponudbi. Potrudili se bomo
približati vašim individualnim potrebam in za vas pripraviti najugodnejšo
ponudbo.
JOB CENTER, d. o. o.
Oktober 11
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AKCIJE
od 5,64 €/m

2

veè kot
43 %
popusta

Strešna okna

na doloèene modele

Èisto na tleh!
Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci.
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.
Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Izolacija

45 %
popusta

velja do 8.10.2011

tomaz.krnc@siol.net

www.str ehe.si

Strešne kritine

na unifit 035
Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

Pekarna z bogato ponudbo izdelkov,
ki so izdelani po odliènih receptih, tradicionalnem
naèinu zamesa in peèeni v pravi krušni peèi.
Za vas naši peki pripravljajo izdelke
v dopoldanskem èasu, zato jim ne dodajamo
nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.
Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,
ko pa si lahko privošèite

Pekarna Bruno
Trg svobode 1, Sevnica
Tel.: 07 81 61 051

nekaj popolnoma domaèega.

Vsak dan svež kruh in pekovsko pecivo
ter bogat izbor sladic.
Pridite in poskusite!

Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali
enkrat za vselej!

