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Kdo je Milka Senčar?

Sem rojena Krmeljčanka in zelo navezana na svoj 
rojstni kraj. Ponosna sem, da se kraj imenuje po 
mojih prednikih. Po mamini strani sem Kranjica, po 
očetovi pa Štajerka. Mama Anica je bila Papeževa, 
rojena v hiši, kjer je bila Papeževa gostilna, zdaj je 
Barbara; oče Alfonz Štangl je bil doma iz Račice 
pri Loki.
Moje zelo srečno otroštvo je potekalo v krogu 
skrbnih staršev ter dveh mlajših sester in 
mlajšega brata v enonadstropni hiši v neposredni 
bližini mamine rojstne hiše. Nepozabne so tudi 
ure, ki sem jih preživljala pri sosedih Okrajških. 
Njihova babica je bila moja varuška in tudi moja 
babica, saj sta obe moji babici umrli pred mojim 
rojstvom. Lenči Okrajšek, pozneje poročena 
Pečar, po poklicu šivilja, je bila prava umetnica pri 
svojem delu. Že v predšolskem obdobju sem se pri 
njej učila pletenja, kvačkanja in vezenja. Tako sem 
že v drugem razredu osnovne šole pod njenim 
mentorstvom skvačkala čudovito oblekico za 
svojo sedem let mlajšo sestrico Gusti. V Krmelju 
je bilo tudi sokolsko društvo. Spominjam se raznih 
igric v peskovniku in na telovadišču, ki je bilo v 
središču Krmelja, kjer je trgovina Mercator, v 
podaljšku Papeževe hiše pa je bila večja dvorana 
z odrom, telovadnimi pripomočki in garderobnimi 
prostori. Zadnjo zimo pred drugo svetovno vojno 
nas je na tem odru učiteljica Lazarinijeva učila igro 
Teta Pehta. S sestro Anko sva igrali deški vlogi. 
Uprizoritve žal zaradi začetka vojne ni bilo. Dobro 
se spominjam kratkega časa pred vojno, ko sem 
bila že pri DECI. V tej skupini sem sodelovala pri 
telovadnih nastopih, ki smo jih imeli v Krmelju, na 
Mirni, Trebelnem in v Loki. Zanimiv je bil tudi izlet 
na Jatno. Še bi lahko nizala spomine na srečno 
otroštvo v krogu družine, bi jih bilo veliko, prav 
tako na začetek šolskega obdobja, ki ga je žal 
prekrižala kruta vojna že, ko sem bila v tretjem 
razredu osnovne šole. Naš učitelj je bil tedaj Stane 
Šefman. Zelo smo ga imeli radi. Vse leto smo se 
veselili izleta ob koncu šolskega leta na Muljavo, 
v Jurčičev rojstni kraj. Žal zaradi vojne nismo šli, 
sem pa svoj prvi peti razred, ko sem se zaposlila v 
šolstvu, peljala na izlet na Muljavo. Dogajanje med 
vojno sem opisala v knjigi J. Kosa Še pomnimo 
(str. 158–164) in v knjigi KO DIS Krmelj, dejavnosti 
v letih 1995–2005.

Osvoboditve in konca druge svetovne vojne smo 
bili zelo veseli, čeprav smo bili brez vsega, saj so 
nam vse uničili že med nemško ofenzivo oktobra 
1943. Otroci tudi šole nismo mogli obiskovati. V 
šolskem letu 1942/43 sem končala peti razred, 

nadaljnje obiskovanje šole pa ni bilo 
mogoče. Po vojni sem poleti 1945 
opravila izpit za prvi razred gimnazije 
v Ljubljani in jeseni nadaljevala šolanje 
v gimnaziji v Ljubljani. Prejela sem 
številna priznanja za odličen uspeh, 
predvsem knjižna s posvetilom, med 
njimi tudi od ministra dr. Jožeta 
Potrča. Pri njem smo bili na sprejemu 
najboljši dijaki iz vse Slovenije.
V dijaškem obdobju smo se 
udeleževali številnih delovnih akcij, 
med počitnicam pa sem bila v 
mladinski delovni brigadi v Novem 
Beogradu in v Deanovcu pri gradnji 
avtoceste. Radi smo delali in bili 
srečni, samo da ni bilo več vojne. Po 
končani gimnaziji mi je žal prezgodaj 
umrl oče, star komaj 47 let, mama 
je ostala s štirimi nepreskrbljenimi 
otroki, sama sem bila najstarejša. 
Moje nadaljnje izobraževanje je žal 
moralo potekati ob delu, pri študiju 
kemije in biologije so bile številne 
obvezne vaje, zato nekaj časa nisem 
vedela, kaj je prosta ura ali dopust. 

Kako se je začela vaša pot ravnateljice?

Ko sem poučevala na OŠ Tržišče, sta me takratni 
pedagoški svetovalec Jože Petančič in načelnik 
Valentin Hribar povabila, da bi prevzela vodenje 
šole v Krmelju. To je bilo zame kot domačinko 
poseben izziv.
Delo sem prevzela v drugem polletju šolskega leta 
1964/65 in s tem tudi precejšnje obveznosti. 
Na šoli je potekal pouk za 104 učence od 1. do 
4. razreda v dveh izmenah, poučevale pa smo 
le tri učiteljice. Imeli smo le dve učilnici, v drugih 
prostorih so bila stanovanja. Stavba, nekdanja 
rudarska bolnišnica, ki je bila med vojno požgana, 
je bila le delno obnovljena. Zunanjega ometa ni 
bilo, zaradi neurejenih strešnih žlebov in odtoka 
meteorne vode je zid marsikje razpadal. Tako je 
bila poleg pedagoškega dela pred menoj vrsta 
nalog: preprečiti razpadanje stavbe, pridobiti 
dodatne prostore za šolsko delo in razvoj šole, 
urediti sanitarne prostore in pri občini pridobiti 
sredstva za nujno potrebna dela. Moram 
poudariti, da so krajani živeli s šolo in šola z 
okoljem. Vse, tudi nadaljnje akcije so bile podprte 
z nesebičnim delom številnih staršev, krajanov, 
delavcev Metalne in Lisce. Pri gradbenih in drugih 
delih mi je bil najboljši mentor mož Vlado.
Bila sem zelo vesela, da je 1. septembra 1967 
začel delovati predšolski oddelek, 1. decembra 
1967 smo odprli tudi zunanji oddelek glasbene 
šole iz Sevnice. Za pouk kitare in harmonike je 
prostore ponudilo podjetje Metalna v upravni 
zgradbi. Pouk je obiskovalo 30 učencev. Prav tako 
smo v tem šolskem letu začeli v mali šoli pripravljati 
novince za vstop v šolo. V sodelovanju takratne 
občinske skupnosti otroškega varstva Sevnica 
smo organizirali potujoči vrtec na Telčah in v 
Tržišču, delo sta opravljali vzgojiteljici, zaposleni 
na naši šoli. S tem smo želeli omogočiti otrokom v 
krajih, kjer ni bilo organizirane predšolske vzgoje, 
enake možnosti za vstop v šolo.
Vsako leto smo odprli naslednji razred predmetne 
stopnje, zato se je čedalje bolj kazala potreba po 
kabinetnem pouku, s tem pa potreba po učilnicah 
za predmetni pouk. Tudi telovadnice nismo imeli, 
zato smo za pouk telesne vzgoje in druge manjše 
športne aktivnosti z najnujnejšimi pripomočki 
opremili kar oder v domu Svobode. 
Z novim šolskim letom 1968/69 je šola postala 
samostojna, popolna šola. Potrebovali smo 
učiteljski kader, zanj pa stanovanja. S sredstvi 
združenega stanovanjskega sklada šol in drugih 
skladov v občini smo kupili nekaj stanovanj v 
novozgrajenih stanovanjskih blokih, ki sta jih 

investirali predvsem podjetji Metalna in Lisca in za 
potrebe zdravstvenega doma. Ker smo pridobili 
potrebna stanovanja, smo pridobili tudi ustrezne 
pedagoške kadre za predmetni pouk.
V šolskem letu 1976/77 sem se zaposlila na OŠ 
Valentina Vodnika v Ljubljani kot učiteljica kemije. 
Po odhodu ravnateljice v pokoj so me imenovali za 
ravnateljico. Delo ravnateljice sem opravljala do 
upokojitve 1987.

Kako se po vašem mnenju razvija vaš domači kraj?

Razveseljivo in spodbudno je, da je precej 
pozornosti namenjene urejanju kraja, vsekakor 
pa je pomembna pridobitev novi vrtec. Začetki 
predšolske vzgoje in varstva v Krmelju so bili 
že pred 45 leti. Tudi na športnem področju je 
pomembna pridobitev igrišče za odbojko, prav 
gotovo se bodo dela na tem področju še uspešno 
nadaljevala.
Obnova  zdravstvenega doma nas je vse zelo 
razveselila, prav tako tudi knjiga o razvoju zdravstva 
v naši občini, o zadovoljstvu krajanov priča udeležba 
na lepi prireditvi in predstavitvi  knjige ter ogleda 
obnovljene zgradbe zdravstvenega doma v Krmelju 
v preteklem mesecu.  Lani je bilo 50 let od gradnje 
novega zdravstvenega doma v Krmelju, zgrajen 
je bil s prispevki krajanov našega območja, tudi s 
prostovoljnim delom, z darovanjem lesa itd. Ker 
je bil moj mož Vlado tedaj predsednik gradbenega 
odbora, dobro vem, s kakšno zavzetostjo je 
bilo, delo opravljeno. Vprašanja za plačilo ni bil, 
zadostoval je občutek, da je bilo narejenega nekaj 
pomembnega za prebivalce našega območja.
Želimo, da bi imeli v Krmelju stalnega zdravnika, 
kot smo ga imeli pred 85 leti, ko je bila v Krmelju 
zgrajena rudarska bolnišnica. Hudo je, ker v kraju 
ni več podjetja Lisca, kjer je bilo zaposlenih veliko 
žena iz Krmelja in širšega okolja.

Kakšen je vaš odnos do narave?

Življenje v naravi mi veliko pomeni. Rada delam na 
vrtu, z možem sva vedno skrbela, da je bil urejen, 
da sva vedno kaj zasadila, ribez, maline, breskve, 
pa tudi zelenjave in cvetja ni manjkalo. Zdaj mi 
pridno pomagajo najini potomci. V prostem času, 
kolikor ga imam, me zaposlijo računalnik, knjiga, 
pa tudi brez križank ne bi šlo.
 
Kaj bi svetovali mladim v teh zanimivih časih?

Težko je dajati napotke na splošno. Vsakdo je za 
kaj sposoben, le potruditi se je treba in doseči 
cilj najprej na poti izobraževanja, biti vztrajen, 
čeprav kdaj ne gre vse po načrtu. Pomagati drug 
drugemu. Stremeti k napredku kraja in okolja, 
kjer živimo. Mislim, da je potrebne več zagnanosti 
na vseh področjih. Dobri in spoštljivi medsebojni 
odnosi so nujni. Potrebujemo več poštenosti in 
odgovornosti v naši družbi. 
Krmelj je kraj z rudarsko tradicijo. Med rudarji so 
vladali tovarištvo, vzajemnost, solidarnost. Teh 
lastnosti v naši družbi zadnje čase primanjkuje, 
predvsem v politiki, ki močno razdvaja.
O strokovnih vprašanjih naj odloča stroka, ne 
politika.

Kaj bi zaželeli našim bralcem ob vstopu v novo 
leto?

Ob vstopu v novo leto želim vsem bralkam in 
bralcem Grajskih novic srečo, dobro zdravje 
in počutje, veliko volje in optimizma, dobrega 
sodelovanja, da bi bili obdani s pozitivno energijo, 
pa tudi uspeh ne bo izostal! 

Spoštovana Milka Senčar, želimo vam veliko 
zdravja.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

Intervju

Milka Senčar



3   Januar 13

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: 
Božislava Čož - 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.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA 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, wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide februarja 2013, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 1. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. Prispevki naj bodo 
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve 
fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

Stopili smo v mesec, v katerem je občutiti 
čarobnost, pozitivno energijo, domišljijo, 
dajanje, prevzetost in vedoželjnost. In to se 
zgodi brez posebnega napora, vlaganja in 
hotenja. Nekako ti dnevi pridejo in tudi minejo. 
S seboj prinese vso to malho dobrega, zato 
ker vsakdo prispeva delček te celote, ne 
da bi se zavedal. S svojo željo po boljšem to 
izžarevamo in dajemo okolici.
Malo več časa si torej vzemimo za trenutke, 
ki jih lahko delimo z osebami, ki so nam 
ljube. Družbene razmere, pomanjkanje in 
negativizem nas vodijo v smeri, ko mislimo, 
da je premalo časa za druženje, da je

treba biti ustvarjalen, drugačen, skoraj že 
popoln na vsakem koraku. Ko se pehamo za 
dobrinami, ki nam ne prinesejo sreče. Ob tem 
pozabljamo, da smo živa bitja, ki potrebujejo 
predvsem toplino, modrost, zaupanje, 
trenutke zase in svoje najbližje.
Naj nam dnevi minejo čim bolj radostno. 
Prepustimo se sedanjosti, trenutku, radosti. 
Vsak hip je lahko nov začetek. Vse, kar je 
slabo, naj za vedno izgine, in vse, kar je dobro, 
ostane za vedno. Bodimo srečni, svobodni in 
zadovoljni v srcu in duši.

Mojca Pernovšek

v

ponedeljek, 31.12. , od 17.00 dalje, pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

info: www.kstm.si, 07/81-61-070

ponedeljek, četrtek, 24. in 27.12. , 10.00 - 16.00, 

Športni dom Sevnica

BREZPLAČNE IGRARIJE
 

ping pong, ustavarjanje in drugo...

igre, plesi, nogomet, med dvema ognjema,

petek, 28.12. , 10.00 - 16.00, Mladinski center Sevnica

BREZPLAČNE IGRARIJE

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

 z ansamblom OBVOZ

ŠPORTNI DOM
SEVNICA

petek, 
28. 12. 2012,

ob 18. uri

v

Globoko v dušah pravljice spijo,
želimo, da se vam v letu 2013 zgodijo.

KŠTM Sevnica in
Uredniški odbor Grajskih novic



4 Januar 13

Občinske strani

V počastitev občinskega praznika je bilo v drugi 
polovici novembra namenu predanih več uspešno 
zaključenih projektov. Med največjimi na področju 
cestno-prometne infrastrukture je bila letos 
ureditev tretje etape državne ceste skozi Sevnico, 
s čimer je zaključena celovita prenova osrednje 
prometnice skozi mesto. Investicijska vrednost 
projekta je znašala 385 tisoč evrov, pri čemer 
je okrog 245 tisoč evrov zagotovila direkcija, 
sofinancerski delež občine pa je znašal 140 tisoč 
evrov. Investicijo je, tako kot tudi prvi dve etapi, 
vodila Direkcija Republike Slovenije za ceste. 
Poleg ureditve cestišča in pločnikov je investicija 
zajemala vzpostavitev javne razsvetljave, 
meteornega odvodnjavanja, fekalne kanalizacije, 
obnovljen je bil vodovod ter urejeni energetski 
in telekomunikacijski vodi. Celotna vrednost 
investicije v vseh treh etapah, kar predstavlja 
ureditev na skoraj 1,5 kilometra dolgem odseku 
ceste, je sicer znašala okrog 2.456.000 evrov. 

Pozornost je bila ob odprtju tretje etape 
usmerjena tudi v projekt Sekundarna kanalizacija 
v Sevnici in Boštanju, ki ga je Občina Sevnica po 
podpisu pogodbe v letošnjem marcu uspešno 
zaključila v jesenskih mesecih. Cilj projekta je bila 
celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja, s tem pa je na obravnavanem območju 
zagotovljena večja opremljenost ter izboljšano 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Investicija 
je bila razdeljena na tri sklope, skupno pa je bilo 
ob tem položenih 8.750 metrov sekundarnega 
kanalizacijskega omrežja. 
Po ureditvi kanalizacijskega omrežja so bila 
v septembru in oktobru sanirana ob izvedbi 
projekta poškodovana cestišča, kar pomeni tudi 
večjo urejenost na območjih večje poselitve. 
Projekt je občina uspešno prijavila na Javni poziv 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 
iz naslova prednostne usmeritve »regionalni 
razvojni programi« in si od neto vrednosti v višini 
1.790.000 evrov zagotovila sofinanciranje v višini 
1.492.000 evrov. 

Še ena od pridobitev, uspešno zaključenih 
v letošnjem letu, so novozgrajeni pločniki s 
spremljajočo infrastrukturo v Tržišču. Ureditev 
pločnikov ob dveh odsekih regionalnih cest na 
relaciji od pošte do križišča za železniško postajo 
pri Ulčniku v skupni dolžini 1.100 metrov, ki je 
bila razdeljena na dve etapi, je sočasno zajemala 
tudi ureditev javne razsvetljave, meteornega 

Praznovanja 
ob novih pridobitvah

Ob uradnem odprtju tretje etape. 
Foto: Ljubo Motore

Na rednem koordinacijskem srečanju so se v 
Mokronogu sestali vsi predstavniki v konzorcij 
izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja 
vključenih občin, nadzora gradnje ter izvajalca 
oziroma bodočega koncesionarja omrežja,  
podjetja GVO d.o.o. Na srečanju je bilo poleg 
aktivnosti ob izvedbi projekta poudarjeno tudi 
dobro sodelovanje med vsemi vključenimi akterji, 
ki jih je vseskozi uspešno povezovala nosilna 
občina konzorcija, Mokronog-Trebelno. 

Gradnja primarne oziroma hrbtenične optične 
mreže je zaključena, čemur sledi izgradnja hišnih 
priključkov in priključevanje uporabnikov na 
novo zgrajeno omrežje. Izgradnja priključkov za 
gospodinjstva, ki so po projektni dokumentaciji 
označena z rdečimi pikami (t.i. bele lise, ki so bile 
določene s strani države kot javnega partnerja pri 
projektu), bo predvidoma zaključena do konca maja 
2013. Po priključitvi vseh zainteresiranih bodočih 
naročnikov na območju belih lis bo ob odobritvi 
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo sledilo priključevanje zainteresiranih 
gospodinjstev, označenih z modrimi pikami. 
Vpogled v predvideno traso je občanom na voljo 
preko občinske spletne strani (www.obcina-
sevnica.si) v aplikacijah PISO in Google Earth. 
Uporabniki na območju občine Sevnica lahko 
izbirajo med tremi ponudniki telekomunikacijskih 
storitev preko novozgrajenega optičnega omrežja, 
in sicer Kabelsko televizijo Sevnica, Siolom in 
Amisom (več na strani 5).

Primarna mreža zgrajena, 
sledijo priključevanja 

Zbrani predstavniki konzorcija.

Na razširjeni seji so se sestali člani občinskega 
štaba za civilno zaščito občine Sevnica, ki so 
analizirali opravljeno delo v iztekajočem se letu ter 
spregovorili o načrtih za delo v prihodnje. Območje 
občine sta v letu 2012 zajeli dve nesreči večjega 
obsega, in sicer snegolom ob koncu meseca 
oktobra ter povišani vodostaj reke Save in njenih 
pritokov v začetku novembra. V obeh primerih je 
občinski štab civilne zaščite učinkovito in enotno 
pristopil k potrebnim ukrepom. Gasilska zveza 
Sevnica kot izjemno pomemben člen v sistemu 
zaščite in reševanja je v letošnjem letu zabeležila 
141 primerov intervencij, med katerimi je bilo 
največ požarov in eksplozij, naravnih nesreč 
in nesreč v prometu. V vseh primerih je bilo 
angažiranih več kot 160 operativnih gasilcev iz 
15 prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena 
v gasilsko zvezo. Ob primerih naravnih in drugih 
nesreč sta bila za uspešno in učinkovito delo 
ključna dobro sodelovanje in angažiranost vseh, 
ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. 

Med opravljenimi aktivnostmi iztekajočega 
se leta je bila izpostavljena uspešna udeležba 
ekipe Območnega združenja Rdečega križa 
Sevnica na regijskem in državnem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite 
in Rdečega križa, pa tudi organizacija regijske 
slovesnosti ob dnevu civilne zaščite kot plod 
sodelovanja Občine Sevnica in brežiške  izpostave 
Uprave RS za zaščito in reševanje. V prihodnjem 
letu se bodo nadaljevale aktivnosti na področju 
načrtovanja za primere naravnih in drugih nesreč, 
ki bi lahko prizadele občino. V sklopu usposabljanja 
pripadnikov civilne zaščite bodo organizirane 
strokovne vaje, občinski štab pa si bo še naprej 
prizadeval za čimprejšnjo pripravo skupne ocene 
ogroženosti za visoke vode na spodnjem toku 
reke Sava po izgradnji hidroelektrarn, za izdelavo 
načrtov zaščite in reševanja ter za ustrezne 
izboljšave na področju informiranja ob primerih 
naravnih in drugih nesreč. 

Med zbranimi predstavniki štaba civilne zaščite 
so bili tudi poveljnik štaba Mitja Udovč, poveljnik 
Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič, predsednik 
gasilske zveze in direktor občinske uprave Zvone 
Košmerl ter strokovni sodelavec občine za 
področje civilne zaščite Borut Simončič. Članom 
štaba sta se za dobro delo in požrtvovalnost 
zahvalila župan Srečko Ocvirk in podžupan Janez 
Kukec.

Civilna zaščita kot sistem 
enotnosti in požrtvovalnosti

Med razpravo na Gradu Sevnica. 

Udeleženci 
razširjene seje občinskega štaba civilne zaščite. Odprtje obeh projektov tudi v znamenju 

mažoret in godbe. (Foto: Ljubo Motore)
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Občinske strani

Gradivo in fotografije 
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO 
(odprto širokopasovno omrežje)

Gradnja primarnega hrbteničnega optičnega omrežja 
je zaključena, v izvajanju pa je tudi že izgradnja hišnih 
priključkov na optično omrežje. Način priključevanja na 

novo zgrajeno omrežje je sledeč:

Sklene se pogodba med naročnikom in koncesionarjem, 
podjetjem GVO d.o.o. (pogodba je dostopna preko

www.obcina-sevnica.si
oziroma v sprejemni pisarni Občine Sevnica).

Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o. opravi izkop in 
vgradnjo OŠO omarice na objekt.

Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska televizija 
Sevnica, Siol in Amis) izbere ponudnika in z njim sklene 

naročniško razmerje.  

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja 
sledi priklop na optično omrežje. Za priklop na optično 

omrežje je pristojno izključno podjetje GVO d.o.o., 
in ne že omenjeni ponudniki, 

med katerimi lahko izbirajo naročniki. 

Regionalna razvojna agencija Posavje skupaj 
s posavskimi občinami in drugimi ustanovami 
pripravlja Regionalni razvojni program 
Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 
2014–2020. Gre za program, ki opredeljuje 
razvojne prioritete regije za prihodnje šestletno 
obdobje. Tudi Občina Sevnica je v ta namen 
oblikovala delovno skupino za oblikovanje 
predlogov projektov, ki jih na podlagi razvojne vizije 
in prioritet razvoja občine želi umestiti v regionalni 
razvojni program. Priprava programa poteka na 
več vsebinskih področjih, in sicer: človeški viri 
in kakovost življenja, gospodarstvo, kultura in 
naravne znamenitosti, podeželje in turizem, okolje 
in prostor, infrastruktura in energetika.

V pripravi 
regionalni razvojni program

Šest desetletij delovanja je v novembru praznovalo 
Društvo upokojencev Tržišče. Društvo združuje 
preko tristo članov, odlikujeta pa ga velika širina 
dejavnosti in kakovostno oblikovan program, od 
organizacije raznih družabnih srečanj, strokovnih 
predavanj, prostovoljnega dela, pohodov in drugih 
športnih aktivnosti, pa do ročnih ustvarjalnosti. 
Društvo je vključeno v projekt Starejši za starejše, 
v okviru katerega prostovoljci spremljajo kakovost 
življenja starejših v krajevni skupnosti, beležijo 
morebitne težave in pomagajo, če je to potrebno. 
Člani društva skrbijo tudi za medgeneracijsko 
sodelovanje. 

Praznovanja jubileja v Vinskem dvoru Deu na 
Malkovcu so se poleg številnih članov društva, ki ga 
vodi predsednik Vinko Sitar, udeležili predstavniki 
slovenske in posavske pokrajinske zveze društev 
upokojencev, med gosti pa sta bila tudi podžupan 
Janez Kukec in predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Tržišče Janez Virant. Poleg bogatega 
kulturnega programa je srečanje zaznamovala 
podelitev spominskih daril, društvenih priznanj 
in priznanj Zveze društev upokojencev Slovenije. 
Slednja so prejeli Tone Golob, Zvone Majcen, 
Rafael Grozde, Zlatka Zupančič in Jožica Udovč, 
prejemniki priznanj zveze društev upokojencev za 
zasluge pa so postali Alenka Knez, Milena Jene, 
Mili Sitar in Janez Valant. Društvena priznanja 
so dobili: Jože Sebanc, Tone Knez, Ciril Rantah 
in Olga Majcen. V imenu Društva upokojencev 
Tržišče je zlati znak Zveze društev upokojencev 
Slovenije prejel predsednik društva Vinko Sitar. 
Slovesnost je potekala v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku. 

60 let 
Društva upokojencev Tržišče

Utrinek z jubilejnega srečanja. (Foto: DU Tržišče)

V sevniški enoti Varstveno delovnega centra 
Krško-Leskovec so v novembru pripravili teden 
odprtih vrat. 

Osnovni cilji centra, katerega ustanovitelj je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, so 
varstvo, vodenje in zaposlitev. Ob tem pripravljajo 
številne aktivnosti, tudi delavnice, na katerih 
nastajajo raznovrstni izdelki. V tednu odprtih vrat 
je uporabnike in zaposlene v centru obiskal tudi 
župan Srečko Ocvirk s sodelavci.

Ob tednu odprtih vrat VDC

Zaposlene in uporabnike VDC-ja je obiskal tudi župan.

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani.

Ko s koncem decembra zaključujemo »staro« in 
pričenjamo »novo«, se na še nepoznano pot časa 
odpravljamo bogatejši za leto dni novih spoznanj, 
izkušenj, doživetij. Vsak si svojo pot kroji sam, pa 
vendar se v družbi, ki ji pripadamo in katere del 
smo, vse te poti srečujejo in nenehno prepletajo.

Prav družbena vpetost in povezanost v lokalni 
skupnosti nam v obdobju, ko morda ne gre vse 
tako, kot bi si želeli, nudi varnost in zaupanje. 
Z vključevanjem in družbeno angažiranostjo za 

lepši danes in jutri lahko k temu prispevamo vsak 
posebej in vsi skupaj.

Prazniki so čas dobre volje, zbliževanja ter 
krepitve družinskih, prijateljskih in poslovnih vezi. 

So tudi priložnost za načrtovanje in snovanje novih 
idej ter pripravljenosti na izzive, ki nam jih bo 

prineslo novo leto. Odgovore nanje bomo, kot 
doslej, v naši lokalni skupnosti zagotovo iskali v luči 
medsebojnega razumevanja, spoštovanja in dobrega 

sodelovanja.

Prihajajoče leto naj zaznamujejo pogumni koraki ter 
osebno zadovoljstvo slehernega posameznika . 

Želimo vam lepo preživete božične praznike in vse 
dobro v letu, ki prihaja. Iskrene čestitke tudi ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti.

župan Srečko Ocvirk s sodelavci

odvodnjavanja, razširitev dveh prepustov na 
Tržiškem potoku in ureditev nove peš brvi čez 
Mirno. Prva etapa od pošte do bencinskega 
servisa se je pričela in zaključila v letu 2010 ter 
se nadaljevala z drugo etapo, pričeto in zaključeno 
letos. Skupna vrednost obeh etap je znašala 
okrog 380 tisoč evrov. Za izvedbo so pridobljeni 
sofinancerski viri, ki jih država namenja za ukrepe 
obnove in razvoja vasi, operacijo pa financira tudi 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

V Poganki sta bila namenu predana posodobljena 
cesta in vodovod Konjsko. Novo zgrajena 
vodovodna povezava od vodohrana Laze do 
vodohrana Artiče omogoča prenos vode iz 
javnega vodovodnega sistema Primož do 
vodovoda Konjsko. Vodovodna povezava v dolžini 
1.000 metrov s prevezavama na dveh vodohranih 
v upravljanju in izvedbi Komunale Sevnica bo 
oskrbovala 60 oseb. Investicija je znašala 14 tisoč 
evrov. Sočasno je bil namenu predan 700-metrski 
odsek posodobljene ceste, pri čemer je bila 
opravljena asfaltacija in delna razširitev vozišča. 
Investicijo v posodobljeno cesto v skupni vrednosti 
33 tisoč evrov je financirala Krajevna skupnost 
Boštanj v sodelovanju z Občino Sevnica, delež 
sredstev pa so prispevali tudi uporabniki ceste. 

Krajani sevniškega naselja Ribniki so pripravili 
praznovanje ob odprtju posodobljene ceste in 
pločnika. V sodelovanju med Krajevno skupnostjo 
Sevnica, Komunalo Sevnica in Občino Sevnica je 
bila izvedena gradnja 180-metrskega odseka 
pločnika ob javni poti v naselje, obnovljeno vozišče, 
sočasno pa izvedena tudi sanacija obstoječega 
mešanega komunalnega sistema ter ureditev 
mejnih površin in hišnih dovozov. Skupna vrednost 
celotne investicije, z vsemi končnimi ureditvami, je 
znašala okrog 40 tisoč evrov. 

Zbrani ob odprtju pri tržiški pletenki.

Prerez traku v Poganki.

Z dogodka na Ribnikih.
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Po občini

V življenju se zgodi veliko stvari, ki se jih radi 
spominjamo in se o njih pogovarjamo. Eden takih 
dogodkov se je zgodil zadnji novembrski torek 
v Domu upokojencev Sevnica. Da bi pregnali 
enoličnost vsakdanjika, smo organizirali Uro 
presenečenja. Srečanja so se poleg stanovalcev 
doma udeležili še člani skupin za samopomoč iz 
Sevnice in Šentjanža. Povabili smo humorista 

Štefko in Janeza Vidriha, ki sta nam nasmejala 
obraze. Predstavila sta se kot mož in žena in nato 
še kot stara mama in »tastar« ter nam izvirno 
predstavila različne dogodke iz življenja v pesmi 
in besedi. Izvajanje je Janez popestril z igranjem 
na harmoniko. Drugo presenečenje so pripravili v 
dom, ko so poskrbeli za naše želodčke.
V prijetni družbi je čas prehitro minil. Dogovorili 
smo se, da bomo skupno srečanje še organizirali.

 Cvetka Biderman

Ura presenečenja

 Foto: Darja Borin

Na odru Večnamenskega doma Zabukovje se je 
1. decembra poleg Kvarteta Jarica zbralo šest 
ansamblov in zaigralo v čast trem čudovitim 
fantom, članom našega društva. 

V spomin Denisu …
Od maja, ko je imel član Denis prometno nesrečo, 
smo bili v ujetem trenutku. Bili smo skupaj; bili 
narazen. Vsak dan smo upali, verjeli, se srečevali, 
tolažili, pogovarjali, molčali, skrivali solze in strah 
v zameno za pogum. Novembra se je končala 
Denisova pot življenja. In če bi človek pomislil; 
vedno sproščen fant, kot bi slutil, da ima čisto 
malo časa za bivanje tu, in zato takšen mir, 
nasmeh, pogled v oči.

In v spomin Boštjanu in Toniju
Tone in Boštjan sta bila naša predsednika. 
Povezovala sta nas tudi s pesmijo in igranjem na 
harmoniko. Pod njunim vodstvom je naše društvo 
pridobivalo tudi izreden gasilski ugled in vrednost. 

Nobeno društvo, nobena skupina, nihče si ne 
zasluži takšne izgube. Položiti belo cvetje in zreti 
v tri bele utripajoče lučke; ne, tega ni mogoče 
dojeti, ne razumeti. Potrebovali bomo še veliko 
časa in prižgali bomo še veliko lučk. Če bomo to 
sploh lahko kdaj razumeli. Pravijo, da gre življenje 
naprej.

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Kadar zmanjka besed …

V petek popoldne je avtobus s članicami in člani 
Sožitja Sevnica odpeljal proti morju. Za konec 
tedna smo šli na Debeli rtič na seminar za otroke 
in starše.
Nastanili smo se v Hotelu Bor in preživeli prijeten 
večer ob druženju in igranju »binga«. Naslednji 
dan so starši poslušali predavanje diplomirane 
pravnice Lidije Pratnemer. Seznanila jih je s 
pravicami otrok z motnjo v duševnem razvoju in 
novostmi iz socialno varstvene zakonodaje. Drugi 
udeleženci pa smo na sprehodu v topli in sončni 
novembrski soboti odkrivali naravne lepote 
Debelega rtiča, se nadihali svežega primorskega 
zraka, opazovali galebe in ladje na našem morju.
Popoldne je bilo namenjeno kopanju v velikem 
pokritem bazenu v Hotelu Aria. Zvečer pa smo 
zapeli in zaplesali ob zvokih harmonike.
Kar prehitro je tekel čas in v nedeljo po kosilu 
smo morali nazaj domov. Lepo je bilo opazovati 
zadovoljne obraze staršev in njihovih malih in 
velikih otrok, ki so v en glas zatrjevali: »Bilo je lepo!«
Za Sožitje Sevnica

Irena Mavrič

S sožitjem na morju

Zelo moram pohvaliti Sožitje Sevnica, ki je 
organiziralo seminar na Debelem rtiču. Imeli 
smo lepo vreme, bilo je zelo lepo. Hodili smo na 
sprehode, kopali smo se v bazenu in ob večerih 
imeli zabavo, igral nam je tudi harmonikar. 

Jože (Pepi) Vovk

Seminar na Debelem rtiču

»Čeprav se naše telo stara, pojenja, postaja 
slabotno, krhko in bolno, krila duše okrog telesa 
pa stalno nežno objemajo to krhkost.« Sto dve leti 
spominov, prav toliko zgodb o različnih občutkih 
sreče, radosti, zadovoljstva, padcih in vzponih, 
veselju in žalosti. Za take zgodbe se je treba znati 
bojevati.

Mama Nežka svojo visoko starost pripisuje 
zmernosti v vsem. Pravi, da je napotek za dolgo 
življenje: pošteno delaj, pravičen bodi in skromno 
živi, pa imej lepe misli, pomembna pa sta tudi 
smeh in dobra volja, česar naši mami ne manjka. 
V življenju jo je veselilo vse, kar se je dogajalo okoli 
nje, in vedno je bila rada v veseli družbi.
Dnevi ji tečejo mirno, prisrčno se razveseli 
sorodnikov in vseh obiskovalcev, ki ji popestrijo 
čas. Njen nežni obraz, ki je skoraj brez gubic, 
se prijazno nasmehne in reče: »Hvala, ker ste 
prišli, pa ne pozabite name.« Najbolj pa je vesela 
pravnuka Primoža, ko raztegne svojo harmoniko, 
ona pa veselo zapoje. Vsakdo od nas navadno 
najde kakšno aktivnost, ki mu krajša čas in mu 
daje moč. Naša mama jo najde v veri.

 Nada Novšak

102 leti Neže Blatnik

Prijeten Miklavžev večer je minil v znamenju 156 
obdarovanih otrok in gostoljubnosti društev, ki so 
sprejela povabilo organizatorja, da skupaj z otroki 
in starši preživimo lep uvod v decembrske dni.
Motoristi, konjeniki, vinogradniki, aktiv kmečkih 
žena, družina Repše iz Brinja in gasilci so lepšali 
večer vsem na trgu v Šentjanžu.

Miklavžu so pri obdarovanju finančno pomagali 
starši in donatorji, ki se jim v imenu vseh kresnic 
lepo zahvaljujemo. Ob tem pa vse vabimo na 
koncerte, ki bodo za božič v Šentjanžu in 29. 
decembra v Postojnski jami To bo novo doživetje 
za mlade prizadevne pevce. Če bi želeli z nami, 
lepo povabljeni.

Renata Kuhar

Kresnice aktivne – 
Miklavž uspel, kmalu koncerti 

V petek, 14.decembra so se najaktivnejše članice 
Aktiva žena Boštanj in Društva vinogradnikov 
Sevnica- Boštanj odzvali povabilu predsednika 
KS, Jožeta Udovča in predsednice komisije za 
kulturne in društvene dejavnost v KS, Jelke 
Bec na prednovoletno srečanje v mali dvorani 
doma TVD Partizan. Ob tej priložnosti se jim je 
predsednik krajevne skupnosti prisrčno zahvalil 

za celoletno delo ob vseh prireditvah, ki so se 
običajno končale s prijetno pogostitvijo, kar je 
plod njihovega marljivega dela. Tako je bil vsaki 
prireditvi dodan pomemben segment druženja in 
prostega pogovora ter popestren z marsikatero 
pesmijo, kar krepi medsebojne vezi med krajani. 
Prireditev so popestrili s svojimi očarljivimi 
glasovi še člani pevske skupine Boštanjski 
prijatelji. Ob koncu pa je še ga. Jelka Bec v svojem 
predbožično-novoletnem, poetično obarvanem 
nagovoru v zahvalo za udeležbo vsem zaželela vse 
lepo in jih povabila na še prihajajoče prireditve v 
KS do Novega leta. Tokratno pogostitev pa smo 
za spremembo pripravili člani komisije za kulturne 
in društvene dejavnosti v KS Boštanj.

Janez Levstik

Prednovoletno zahvalno 
srečanje
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Turizem, TZOS

Prvi dan veselega decembra je Planinsko društvo 
Lisca Sevnica za aktivne člane in pokrovitelje 
organiziralo nagradni izlet v Ribnico in Kočevje. Po 
odhodu iz Sevnice se je z jutranjo kavo na Turjaku 
ekskurzija tudi za najbolj zaspane začela.
Suhorobar Franc Jaklič nam je za začetek poučno 
in predvsem duhovito predstavil zgodovino in 
razvoj domačih obrti, ki so poleg Ribnice značilne 
še za Velike Bloke, Sodražico, Dobrepolje, Velike 
Lašče, del Kočevja in Loški Potok. Imeli smo 
priložnost videti tipične krošnje, katerih skupna 
teža je 70 kilogramov in več, in se seznanili s 
postopki obodarstva, posodarstva, podnarstva, 
rešetarstva, žličarstva, lesostrugarstva in 
pletarstva.

Za tem nas je pot vodila v Hrovačo na domačijo 
Stanislava Škrabca, frančiškanskega patra 
in nabožnega pisatelja, ki velja za največjega 
slovenskega jezikoslovca 19. stoletja in 
utemeljitelja sodobnega pravorečja. Ogledali 
smo si njegovo rojstno hišo, skedenj in kaščo, 
za tem pa t. i. mežnarjevo domačijo, pravzaprav 
ključavničarske delavnice oziroma kovačije, ki z 
razstavno in galerijsko vsebino bogati Škrabčevo 
domačijo.
Nato nas je v Kočevju sprejel Janez Konečnik, 
vodja krajevne enote Rog (Zavod RS za gozdove), 
in nas vodil po gozdni učni poti Rožni studenec. 
Pokazal nam je rastlinske posebnosti in živalski 
svet tega območja. Na koncu strokovne ekskurzije 
smo se po zasneženi zimski idili odpravili proti Koči 
pri Jelenovem studencu (850 m) in se v toplem 
zavetju planinske postojanke okrepčali z okusnim 
ješprenjem in skutinimi palačinkami. Seveda 
ni manjkalo glasbe in plesa ter dobrovoljnega 
vzdušja.

Za PD Lisca Sevnica, Doroteja Jazbec

Nagradni planinski izlet 
PD Lisca Sevnica

Drugo leto zapored smo v organizaciji KŠTM 
Sevnica prižgali čudežne luči v Sevnici ob pohodu 
na grad. Letošnji pohod je bil sicer bolj mokre 
narave, vendar smo ob razhodu dočakali prve 
snežinke.

Ob varnem koraku v družbi Planinskega društva 
Sevnica je dobrodošlico na gradu izrekel 
moderator in grajski vodnik Cili. Otroški glasovi 
iz različnih oddelkov Vrtca Ciciban Sevnica so 
ob pogledu na okrasitev dodali razposajeno 
razpoloženje s pesmimi, ki so jih pripravili skupaj 
s strokovnima sodelavkama Melito in Bernardo. 

S pohodniki, ki so s seboj prinesli lučke, ki pričarajo 
poseben sijaj in v njih ogenj, ki je že od nekdaj veljal 
kot simbol življenja, se je začelo tudi praznično 
vzdušje v Sevnici.
Osvetlitev, ki jo bomo skupaj občudovali, je delo 
KŠTM Sevnica

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Z lučko na grad

Foto: Alenka Kozorog

Staro mestno jedro Sevnica, 
tabla M-turist 

Te table so že priljubljene med manjšim skupinam 
in družinami, saj lahko vsak hip s preprostim 
mobilnim klicem poslušajo zvočno vodenje, ki 
ga po zunanjem zvočniku mobilnika posluša vsa 
skupina. Zvočni opisi so v slovenskem, angleškem 
ali nemškem jeziku, tokrat pa vas vabimo na 
sprehod v staro mestno jedro Sevnice.

Več informacij je na spletni strani www.dozivljaj.
si, lahko pa tudi pokličete 07 81 65 462 ali 051 
680 287.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

V soboto, 1. decembra, je KŠTM organiziral ob 
Kmečki tržnici pri NLB v novem delu Sevnice tudi 
avtohtono tržnico z namenom, da pogodbenim 
domačim partnerjem, ki tržijo svoje izdelke in 
pridelke po Turistični agenciji Doživljaj, pomaga pri 
prepoznavnosti in dodatnem trženju.

Na stojnicah je bila tudi ponudba Novoletnega 
sejma želja. Na prireditvenem prostoru smo imeli 
tudi manjše ozvočenje za predvajanje glasbe, 
obiskovalce pa smo občasno seznanjali tudi s 
ponudbo.
Ponudba je bila pestra, obiskovalci pa navdušeni. 
Pri informativni stojnici so se najbolj zanimali za 
katalog turistične ponudbe in manjše spominke. 
Izpolnili so tudi več kot sto nagradnih kartic 
veselja. Te smo žrebali v soboto, 22. decembra, 
sodeloval pa je tudi znani Sevničan Rafko Irgolič, 
za glasbeni del pa so poskrbeli ljudski godci z Rake.
 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Decembrska avtohtona tržnica 
in sejem želja v Sevnici

grajske.novice@kstm.si

www.mojaobcina.si/sevnica

RAZPIS ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE 
ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
KŠTM Sevnica vabi vse, ki želijo aktivno opravljati 
dejavnost lokalnega turističnega vodenja po občini 
Sevnica ter imajo občutek in zanimanje za delo z 
ljudmi, da se udeležijo strokovnega usposabljanja 
za lokalnega turističnega vodnika.
Kandidat mora izpolnjevati naslednja pogoja: 
- imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe (srednje 
strokovna izobrazba),
- znanje enega tujega jezika na stopnji srednje 
strokovne izobrazbe. 
Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in 
praktičnega dela.
Okvirna vsebina:
- vodstvo turističnih potovanj, 
- dopolnilne zvrsti vodenja,
- strokovni predmeti - spoznavanje regije,
- praktično vodenje,
- seminarska naloga.
Tečaj strokovnega usposabljanja se bo pričel 
predvidoma sredi meseca februarja in bo trajal 
približno dva meseca.
Prijave z ustreznimi dokazili sprejemamo do 
zasedbe mest oz. najkasneje do konca meseca 
januarja. 
Prijavo pošljite KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 
8290 Sevnica. Prijavni obrazec na www.kstm.si.
Info: 07/81-65-462 ali dozivljaj@kstm.si.dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

Prodaja programov 
in aranžmajev 
vseh Slovenskih termah

Velika izbira poslovnih daril in
bonov za osebna darila

Prodaja »VSTOPNIC« 
za razne prireditve - 
dogodke v Sevnici in širše 

Zimski delavni čas: 
Delavniki: 9:00 – 16:00
Sobote: 9:00 – 13:00
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Čeprav se je »čebelarsko leto« končalo že poleti, 
ko se je začela priprava čebel za naslednjo pašno 
sezono, to je zimsko krmljenje in skrb za zdravje 
čebel, smo se čebelarji Posavja v zadnjem tednu 
zbrali kar dvakrat. Prvič v sklopu Sveta posavskih 
čebelarjev v Krškem. Pripravljali smo posvet s 
predstavniki vodstva Čebelarske zveze Slovenije, 
o odpravi posavskega izobraževanja enkrat na 
leto, ker imamo razmeroma veliko dobrih javnih 
izobraževanj v društvih, ki se jih lahko udeležujemo 
čebelarji iz vse regije. Govorili smo tudi o 
Tradicionalnem slovenskem zajtrku v šolah in 
vrtcih, projektu, ki se je idejno razvil po petletnem 
Medenem zajtrku v vrtcih. Tega smo v preteklih 
letih donatorsko in izobraževalno podpirali z 
medom čebelarji po vsej Sloveniji.
Na seji smo ocenjevali tudi letošnjo medeno 
bero v regiji, ki je bila za cvetlični med daleč 
najslabša v 20 letih zaradi enomesečnega 
deževja, bera kostanjevega medu, ki je po svoji 
kakovosti za zdravje ljudi celo boljši, pa še kar 
normalna. Zdravstveno stanje čebel v regiji je 
razmeroma zadovoljivo, čeprav ugotavljamo, 
da so bila subvencionirana sonaravna sredstva 
za poletno zatiranje varroe distruktor manj 
učinkovita. Poleg tega strokovnjaki ugotavljajo, 
da oslabele čebele dobivajo različne viruse, ki 
jih prenašajo varoje, in šele ti dokončno jeseni 
uničijo čebeljo družino. Slavko Šiško, dr. vet. med., 
je predstavil zanimiv sistem iz prakse lastnega 
čebelarstva za pridobivanje lastnih dobrih matic 
in hkratno učinkovito zatiranje varoje. Sevniški 
čebelarji so dobili od Brežic mandatno vlogo 
vodenja Sveta posavskih čebelarjev. Sedanjemu 
predsedujočemu Jožefu Tomšetu pa smo 
zaželeli čimprejšnje okrevanje. Torkov posvet 
vodstev čebelarskih društev z vrhom Čebelarske 
zveze Slovenije (predsednik Noč, tajnik Tomec, 
svetovalca Avguštin in Rodman) pa je bil v OŠ 
Leskovec. Predsednik ČZS je opisal letošnjo 
dejavnost zveze, nadaljnji pogovor je potekal o 
subvencijah v čebelarstvu v prihodnje, predvsem 
o zdravilih in zimski krmi, pašnem redu, ki ga zlasti 
na brežiškem območju nekateri izigravajo. Ker 
še nihče ni našel načina, kako izkoreniniti varozo, 
se bomo čebelarji verjetno morali sprijazniti s 
švicarsko različico, z uporabo biomehkih metod 
zaviranja razvoja varoze in vsakoletno pripravo 
novih močnih družin ter prepustitvi propadu 
izkoriščenih družin, kot to počnejo kapitalski 
čebelarji v ZDA.

Janez Levstik in Miha Metelko

Vodenje Sveta posavskih 
čebelarjev prevzemajo 
sevniški čebelarji

V torek, 11. decembra, smo se zbrali v 
Bregarjevi Zidanici na Kamenškem, kjer je pod 
pokroviteljstvom TZOS potekala praktična 
delavnica o različnih namazih z Marjanco-Marijo 
Hari.

Kljub hudemu mrazu je bila udeležba odlična 
in pokazala se je želja po takih predavanjih in 
praktičnih delavnicah. Gospa Marjanca-Marija 
Hari je imela krajše uvodno predavanje o zdravju, 
ki prihaja iz kuhinje, potem pa je razdelila delo 
in vsaka udeleženka se je lahko preizkusila v 
pripravljanju namazov. 

Cveta Jazbec

Delavnice – namazi

Morda pa so se v jubilejnem letu Doma upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca stanovalci in zaposleni 
še posebno izkazali, da jih je Miklavž s svojim 
spremstvom obiskal 5. decembra.
Pričakali so ga v domski telovadnici, kamor je 
pred dnevi vstopil duh prazničnega decembra. 
Čeprav se leto prehitro obrne, je v nestrpnem 
pričakovanju kar završalo, ko je med zbrane s 
svojim spremstvom angelov in parkljev stopil 
prvi decembrski mož, ki ima v tradiciji dobrote 
najdaljšo brado. 
Seveda se ni izneveril pričakovanju, saj nihče ni 
ostal brez darila. Na kratko je vse pozdravil in jih 
razvedril, se pozanimal, ali je vse, kot mora biti, 
potem pa ga je čas že priganjal naprej.

Sladka darila so obdarovane z mislimi vrnila v čas 
otroštva in večje skromnosti. Hvala duhovniku in 
spremljevalcem iz Župnije Boštanj, saj brez njih 
Miklavž morda ne bi našel poti na Impoljco. 

Matija Dobovšek

Miklavž obiskal DUO Impoljca

Foto: Slavko Eisenkoler

S sobote na sicer volilno nedeljo je tudi letos »sv. 
Martin iz mošta naredil vin«. Tako smo lahko vsi 
tisti, ki smo na Martinovo nedeljo dopoldne zbrali 
pri cerkvi sv. Jošta pod Lisco, pokusili še povsem 
mlada letošnja vina, sad dela vinogradnikov 
Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj in 
vinogradnikov izpod Lisce. Pokušnjo smo družno 
organizirali člani KŠTD Razbor in člani Društva 
vinogradnikov Sevnica-Boštanj, zlasti pa Stane 
Možic z Ledine, ki je zbral in izbral sama odlična 
vina iz kleti priznanih vinogradnikov. 

Da nam bo letošnje vino v krepost in ne v norost, 
nam je z blagoslovitvijo vina zagotovil župnik 
Marjan Lamovšek. Ocvirkovka, potica, kruh in 
pogača iz rok pridnih gospodinj pa so nam naredili 
podlago za okušanje mladega vina. 

Matej Imperl

Martinova nedelja in pokušnja 
mladega vina pri cerkvi sv. 
Jošta pod Lisco

Ljudski univerzi Krško je v sklopu operativnega 
programa IPA Slovenija-Hrvaška za leta 
2007–2013 uspelo pridobiti partnerstvo v 
mednarodnem projektu KULT-PRO, delim znanje – 
ohranjam dediščino.
V tem sklopu deluje tudi skupina iz sevniške občine, 
ki se usposablja kot prostovoljci v kulturi. Z željo, 
da znanje, ki ga imamo o svojem kraju, njegove 
naravne, kulturne in tehnične dediščine ne umre, 
ga želimo deliti z drugimi kot prostovoljci.

Izvedli smo štiri različne module izobraževanja. 
Zadnji poteka še ta mesec. Predstavitev Posavja 
bomo imeli februarja 2013. Pri prvi predstavitvi, 
ki smo jo imeli v Šentjurju, je izšel tudi mednarodni 
katalog, v katerem sta predstavljena večstoletna 
lipa iz Budne vasi in naravni amfiteatrski svet 
Malkovca. Da smo lahko bogato predstavili svojo 
občino, se moremo zahvaliti KŠTM, Marti Kralj, 
Cveti Jazbec, Mileni Mastnak, Zdravku Stoparju, 
Karlinci Golob in Malkovškim vinogradnikom.
      

    Cvetka  Jazbec

Delim znanje – 
ohranjam dediščino, KULT-PRO

V novem letu 2013 želimo,
da bomo ljudje med seboj bolj povezani, 
da bo prevladovalo več in več pozitivnih 

misli in dejanj, 
da bomo v srcu močnejši, toplejši, 

srečnejši.

Vse dobro 

TZOS,
Cvetka Jazbec, predsednica
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www.ajdovski-gradec.com

Konec novembra smo se s prostovoljko Ireno 
Ameršek dogovorili, da je prišla na naše kreativne 
delavnice slikat. Naši člani so z zanimanjem 
spremljali, kako je nastajala krasna slika 
sevniškega grada z okolico. V dobrih treh urah je 
bila končana. Ireni se zahvaljujem za sodelovanje 
in podarjeno sliko, v prihodnje pa ji želim še obilo 
uspeha. 

Darinka Kozole, vodja enote Ozara Sevnica

Prostovoljka Irena 
slikala na Ozari

Prvi večer veselega decembra se je v kulturni 
dvorani Šentjanž s kulturno prireditvijo predstavilo 
Kulturno-umetniško društvo Budna vas.

Po pozdravu povezovalke Veronike Sigmund je 
predsednica Magda Sigmund predstavila društvo. 
V njem je 24 članov in članic, ki delujejo v treh 
sekcijah: Ljudske pevke Solzice, likovna sekcija 
ART lipa in kulturno umetniška sekcija. Prvo leto 
je bilo zelo pestro, saj je društvo pripravilo kar 
pet delavnic, koncert ljudskih pesmi, tri razstave 
in dva kulturna dogodka. Sodelovali so tudi na 
prireditvah drugih društev v občini in drugod po 
Sloveniji.

Zahvalila se je vsem članom za članstvo, delovanje 
v društvu in oblikovanje programov. Vsem 
obiskovalcem prireditev za moralno podporo 
in vsem, ki so kakorkoli materialno in finančno 
podprli delovanje društva. Poudarila je, da bo 
društvo še delovalo na področju ljubiteljske kulture 
in umetnosti.

V imenu sevniške občine se je prireditve udeležil 
podžupan Janez Kukec, v imenu krajevne 
skupnosti Šentjanž pa njen predsednik Boštjan 
Krmelj. Oba sta pozdravila in pohvalila delovanje 
mladega društva, ki združuje različne generacije 
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture na 
podeželju, in mu zaželela uspešno delovanje še 
naprej.

V kulturnem programu so se s prepevanjem 
ljudskih pesmi predstavile Ljudske pevke Solzice, 
ki bodo kmalu praznovale 15. obletnico delovanja. 
S prepevanjem bodo še ohranjale in posredovale 
ljudsko pesem, je zatrdila predstavnica Marta 
Pelko.

Likovna sekcija ART lipa je pripravila za ogled dela 
članov, ki so vse leto ustvarjali pod vodstvom Elene 
Sigmund. Ta je tudi povedala, kako je vse skupaj 
potekalo in kaj še načrtujejo.

V kulturno-umetniški sekciji delujejo člani in 
ohranjajo veščine in spretnost rok, kar smo 
podedovali od svojih prednikov, ustvarjajo poezijo 
in vse to poskušajo podajati drugim. Po besedah 
predstavnice Mojce Musar bo tako še naprej. To 
so potrdili z recitacijami najmlajši člani društva – 
Matija, Neža in Aleksandra – in ustvarjalke poezije 
Marija, Eva in Marjetka s predstavitvijo svojih del.
Elena in Franci Sigmund sta pripravila kratko 
diaprojekcijo utrinkov enoletnega delovanja. Trije 
obiskovalci so dobili simbolične nagrade.

Na koncu smo upihnili prvo svečko na veliki torti, ki 
jo je naredila članica Marija Oven, iz straniščnega 
papirja. Za tem je bilo na vrsti prijetno druženje ob 
razstavi.
 

Magda Sigmund, predsednica

KUD Budna vas se predstavi

Foto: Franci Sigmund

Folklorna skupina Blaža Jurka Razbor se je 
novembra predstavila na devetem dobrodelnem 
koncertu župnijske Karitas Mozirje/Šmihel. 
Plesalci, plesalke in muzikanta smo gledalce 
nasmejali s krajšo zabavno igro, z dvema 
ljudskima plesoma pa ubrano prikazali štajersko 
kulturno dediščino. Poleg nas so na koncertu 
gostili predvsem narodno-zabavne in popizvajalce. 

Po izkušnji v Mozirju se folklorniki nadejamo, da 
bomo lahko še večkrat zaplesali v različnih krajih 
Slovenije.

Jasna Pinoza

Mladi folklorniki v Mozirju

Vrtec Ciciban Sevnica je v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica že šesto leto organiziral Čarobni obisk 
gradu. Prireditev je potekala 13. 12. 2012 v atriju 
in v prostorih sevniškega gradu. To je prireditev, 
ki je namenjena vsem predšolskim otrokom in ki 
popestri čarobnost veselega decembra, meseca 
velikih želja in pričakovanj.

Otroci so se skupaj s starši zbrali v atriju 
sevniškega gradu, nato pa so po skupinah 
obiskovali posamezne grajske sobane, v katerih 
so se odvijale različne dejavnosti. V dvorani 
Alberta Felicijana so strokovni delavci vrtca 
izvedli, ob spremljavi kitare, glasbeno pravljico 
»Grad gradiček«. Grajska kapela se je spremenila v 
kraljestvo Snežne vile. Skupaj s svojimi snežinkami 
je pričarala snežno pravljico. Veliko presenečenje 
smo doživeli v Stari galeriji, kjer je društvo 
Sevniški graščaki prikazalo pravi srednjeveški 
ples. V Mosconovi galeriji pa so otroci, ob pomoči 
staršev in strokovnih delavk vrtca, izdelali dišeče 
pomaranče. Poleg vseh dejavnosti, ki so potekale 
na gradu pa smo praznično čarobnost pričarali 
tudi s prižganimi lahtirnicami, ki so jih otroci s 
strokovnimi delavci vrtca skrbno pripravljali v 
različnih ustvarjalnih tehnikah. Vsak otrok si je 
lahko izbral eno lahtirnico in jo ob koncu prireditve 
odnesel domov.
Tako kot vsako leto, smo tudi tokratno srečanje 
izkoristili za  zbiranje denarnih sredstev. Zbrali 
smo 678,21 €. Sklad Vrtca Ciciban Sevnica bo 
ves zbrani denar namenil za pokrivanje stroškov 
za dodatne dejavnosti za otroke iz socialno šibkih 
družin in za nakup zunanjih igral.
Za vsak vaš prispevek se v imenu otrok iz srca 
zahvaljujemo.
Vsi, ki smo bili na gradu smo doživeli njegovo 
čarobnost in želimo vam, da se le-ta prenese na 
vse dni v letu 2013.
  

Mali in Veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica

Čarobni obisk gradu

www.grad-sevnica.com

Tako se je pelo nekoč.
Ženski pevski zbor Azalea Boštanj je v hotelu Delfin 
v Izoli priredil samostojni koncert z naslovom Tako 
se je pelo nekoč. Na pot smo se odpravili ob 7. uri, 
naš prvi postanek je bil pred gradom Socerb na 
Kraškem robu. Pot smo nadaljevali v Sečo in si 
ogledali razstavo kaktusov. Čudoviti vrt kaktusov je 
v družinski lasti Majde in Roka Grašiča. Zgodovino 
kaktusov nam je predstavila Majda, saj to je 
sad njunega večletnega dela in zbiranja. Nakup 
kaktusov nam je dalo navdih za vzgojo doma. 

Nadaljevali smo pot proti naši prelepi obali, v Izoli 
pa nas je čakala ladjica. Sledila je panoramska 
vožnja po slovenski obali, ki nam je razkrila 
najlepše dele naše obale in krajev ob njej. Uživali 
smo v prijetni vožnji po slovenskem morju, prijazni 
kapetan pa nam je pripravil žar s sardelami in 
postregel refoško vino, da je riba plavala trikrat. 
Pesem, lepo vreme, veselo razpoloženje nam je 
dalo zagon za prijetno druženje naprej. V hotelu 
Delfin so nas lepo sprejeli, dvorana je bila polna 
gostov in poslušalcev iz Izole. Gosti hotela Delfin 
radi prisluhnejo slovenskemu petju in igranju, 
saj jih to spomni na mladost, ko so tudi sami 
prepevali. Željni prelepe slovenske pesmi so še 
dolgo prepevali z nami, s čimer so nas nagradili. 
Zapeta pesem je za dušo. Zapeta pesem je za 
srce, mladost, v jeseni življenja pa ostaja spomin. 
Naj ostane lep spomin na koncert in druženje v 
hotelu. Še enkrat hvala donatorjem, ki so nam 
omogočili nastop, saj brez njih ta koncert ne bi bil 
mogoč.

Marica Jonozovič, ŽPZ Azalea Boštanj

Nepozabni samostojni koncert 
in izlet v Izoli

Foto: Marijan Levstik
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V mesecu decembru se je v grajskem oknu 
Radogost na sevniškem gradu z krajinskima 
slikama predstavil Zdravko Červ iz Straže pri 
Novem mestu. Kulturni program je popestrila 
kantavtorka Maja Mlakar, ki v svojem prostem 
času piše pesmi, slika in kipari.

Vir: KŠTM Sevnica

Krajinar Zdravko Červ
v oknu Radogost

Foto: Ljubo Motore

V poplavi novic iz celotnega sveta hitro pozabimo 
na pomen novic iz domačega okolja, ironično smo 
bolje in hitreje obveščeni o tem kaj se dogaja na 
drugem koncu sveta, kot o tem kaj se dogaja tako 
rekoč »za vogalom«. Verzel skušamo v Občini 
Sevnica zapolniti s pisanjem časopisa Grajske 
novice, ki pa žal izhaja le mesečno. V prihodnje pa 
boste lahko o dogajanju v vašem kraju obveščeni 
takoj in kjerkoli, tudi na vseh pametnih napravicah. 
Pridružili smo se namreč portalu MojaObčina.
si, ki si je zadal cilj združiti lokalna glasila v državi 
in na enem mestu ponuditi največji izbor lokalnih 
novic, torej tistih novic, ki jih le stežka najdemo v 
osrednjih medijih. Portal za Občino Sevnica že živi 
na naslovu www.mojaobcina.si/sevnica, spletno 
stran si lahko ogledate tudi na pametnih mobilnih 
napravah, o dogajanju v občini pa ste lahko 
obveščeni tudi preko tedenskega mailinga.

Vsebine pa ne bodo le v vsakem trenutku  vidne na 
spletu, občani boste lahko z vsebinami tudi sami 
upravljali. Ponudba Lokalne spletne skupnosti 
MojaObčina.si je predvsem zanimiva za vsa 
društva in organizacije, ki za svoje domače okolje 
veliko storijo, le stežka pa pridejo do medijev, da bi 
o njihovem delovanju izvedeli tudi drugi. 

Registrirani uporabniki bodo lahko sami pisali o 
svojih aktivnostih, napovedovali dogodke, pripeli 
fotografije in tudi filmčke, vse to pa bo hipoma 
vidno po celem svetu. In še ena prednost – 
prispevki bodo imeli tudi možnost, da se znajdejo v 
tiskani izdaji Grajskih novic. 

Vabljeni ste torej vsi iz raznih ustanov, zavodov, šol, 
društev, krajevnih skupnosti, ki ste že zadolženi 
za pisanje oziroma obveščanje, ali pa bi to še radi 
postali, da se na spletni strani registrirate in 
pričnete s pisanjem. Urejanje vsebin na portalu je 
enostavno in hitro, za več informacij pa si oglejte 
spletno stran MojaObčina.si Sevnica. 

Registrirajte se, prejeli boste potrdilo o prijavi in 
preko te aplikacije vnašali prispevke, slike, kot tudi 
napovedi dogodkov. Od januarja se  bodo Grajske 
novice urejale izključno preko te platforme, torej 
sistem oddaje po mailih,  kot do sedaj se ob opustil. 
Za vsa vprašanja smo vam vedno na voljo.

Uredništvo Grajskih novic

ponedeljek, 24. 12, ob 18. uri

ob gozdu 
na Šmarčni

ŠKD Večno mladi Šmarčna

ŽIVE JASLICE

torek, 25. 12, ob 18. uri

Soustvarjajte Grajske novice – 
vnos preko 
www.mojaobcina.si/sevnica

V mesecu 
januarju in februarju 2013 

bo grad zaprt oz. 
bo voden ogled 
gradu Sevnica 

možen zgolj za skupine ob 
predhodni najavi 

na tel. 051 680 285.

V soboto, 24. novembra, je v Domu krajanov na 
Razborju potekal 71. Razborski večer, tokrat še 
bolj slavnosten, saj je domače Kulturno, športno 
in turistično društvo Blaža Jurka Razbor pod Lisco 
praznovalo desetletnico delovanja, Ljudske pevke 
z Razborja, ki delujejo pod okriljem društva, pa 
svojo 20-letnico. 
Kot Blaž Jurko je večer povezoval Janez Dolšina 
in iz njegovih besed so obiskovalci spoznali, da 
društvo ne nosi zaman Jurkovega imena. Blaž 
Jurko je na Razborju leta 1879 postavil šolo in 
tu 45 let služboval. Zgodbe o njegovem junaštvu, 
vedrosti, lovski strasti, poudarjanju vrednot in 
narodni zavednosti so med ljudmi žive še zdaj. 
Ni bilo naključje, da se je prva na odru predstavila 
Folklorna skupina Blaža Jurka in na oder 
pospremila tudi najstarejšo delujočo skupino 
društva, Ljudske pevke z Razborja. Ob tej 
priložnosti je Katja Pibernik, predstavnica Javnega 
sklada za kulturno dejavnost, pevkam podelila tudi 
častna, Maroltova priznanja sklada, ob tem pa 
tudi aktivnim pevcem preostalih pevskih skupin 
na Razborju še 22 zlatih, srebrnih in bronastih 
Gallusovih priznanj.

Da je bilo kulturno in družabno življenje na Razborju 
v teh desetih letih bogato in raznovrstno, so lahko 
obiskovalci večera spoznali tudi v predstavitvi 
Brede Vidmar Mandič, na oder pa je povabila še 
igralce iz dramske sekcije Razbor pod odrom in 
nepogrešljivi moški sestav Fantje z Razborja. 
Društvo je ob svoji 10-letnici podelilo tudi štiri 
priznanja, in sicer Folklorni skupini Društva 
upokojencev Razbor za ohranjanje kulturnega 
izročila kraja, Aktivu kmečkih žena Razbor za 
pomoč in kulinarični prispevek ob prireditvah 
društva, patru dr. Karlu Gržanu, očetu 
Razborskega pasijona in Razborskih večerov, ter 
Jožetu Imperlu, ustanovitelju in idejnemu tvorcu 
društva. 
Zbrane je ob koncu nagovoril tudi župan Srečko 
Ocvirk, ki je misli večera sklenil s pohvalo in z 
nadaljnjo podporo delu društva.

Pripravila: Mojca M. Petrovčič, KŠTD Razbor

10-letnica KSTD Razbor in 
20-letnica Ljudskih pevk z 
Razborja

Povabilo k botrstvu 
trt modre frankinje 

v grajskem vinogradu 
Cena za zakup 1 vinske trte znaša 

za eno leto 30,00 �/leto, 
za tri leta pa znaša 27,00 �/leto 

���� �evni�a poskrbi 
za redno urejanje vinograda, 

od botra pa se prièakuje, da je prisoten 
pri rezanju trt in na trgatvi � 
oba dogodka sta organizirana 

s kulturnim programom in pogostitvijo.

 KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali gsevnica@gmail.com.

in možnost
brezplačne uporabe 

grajske vinoteke 
za potrebe srečanj, pogostitev ipd. 

Boter dobi 
 steklenico grajske modre frankinje
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 24 . 12.,
10.00 – 16.00

Čudežni december:
Brezplačne igrarije Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

ponedeljek, 24 . 12., 
ob 16.00 Božiček v Krmelju parkirišče pri Barbari Org.: DKŠD Svoboda in Dušan Močnik

ponedeljek, 24 . 
12., ob 18.00 Božični koncert Vokalne skupine Amabile Podružnična cerkev 

Najdenja sv. križa na Logu
Org.: KŠD Log; Info.: Nina Božjak,
031/603-050; Branko Knez, 031/319-010

ponedeljek, 24. 12.,
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

torek, 25. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

torek, 25 . 12., 
ob 19.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
23. koncert božičnih pesmi

Župnijska cerkev v 
Boštanju

Org.: Mešani pevski zbor župnije Boštanj; 
Info.: Ciril Udovč, 031/740-270

torek, 25. 12., 
ob 19.30 Božično novoletni koncert telovadnica OŠ Milana 

Majcna Šentjanž
Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž; 
Info.: Boštjan Krmelj, 041/709-287

sreda, 26. 12. Zimski pohod na Veliko Kozje  Org.: PD Lisca; 
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

sreda, 26. 12., 
ob 10.30 Blagoslov konj na Štefanovo parkirišče KS Šentjanž Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž; 

Info.: Strnad Franci, 031/873-722

sreda, 26. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Božično-novoletni koncert s KD Blanški vinogradniki OŠ Blanca Org.: KD Blanški vinogradniki; 

Info.: Roman, 041/55-634

sreda, 26. 12., 
ob 19.00 Božični koncert MePZ Zvon Župnijska cerkev v Sevnici Org.: MePZ Zvon

četrtek, 27 . 12., 
10.00 – 16.00

Čudežni december:
Brezplačne igrarije Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

četrtek, 27 . 12., 
ob 18.00

Kulturno zabavna prireditev: 
Božiček z darili KMD Lukovec Org.: KŠD Lukovec, 

Info.: Alenka, 051/680-288

petek, 28.12., 
10.00 – 16.00

Čudežni december:
Brezplačne igrarije Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 28. 12., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Pogum (sinhronizirano); 
animirana družinska komična pustolovščina, 100 min Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

petek, 28. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Božično-novoletni koncert s KD Godba Sevnica Športni dom Sevnica Org.: KD Godba Sevnica, KŠTM Sevnica

sobota, 29 . 12., 
ob 4.30 Smučanje v Nassfeldu zbiranje: Avtobusna 

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

sobota, 29 . 12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Hiša na koncu ulice; 
grozljivka, 101 min Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

ponedeljek, 31. 12.,
ob 17.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Čudežni december:
Silvestrovanje za najmlajše

glavno prizorišče pred 
lokalom Central's Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 31. 12.,
ob 21.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Novoletni nočni pohod z baklami iz Krmelja na Kamenško Silvestrski 
eno urni pohod z baklami. Na cilju, pri zidaniškem turizmu Bregar 
vse pohodnike pričakajo lovci s čajem.

zbiranje: 
parkirišče ob rondoju v 
Krmelju

Org.: Planinska skupina Krmelj in 
Planinsko društvo Lisca – Sevnica; 
Info.: Silva Dobnik, 041/259-637

ponedeljek, 31. 12., 
ob 22.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Čudežni december:
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Obvoz

glavno prizorišče pred 
lokalom Central's Org.: KŠTM Sevnica

torek, 1. 1.,
ob 8.00 Pohod na Lisco in Ivce zbiranje: Krakovo Org.: PD Lisca Sevnica; 

Info.: Darinka, 041/481-697

sobota, 5. 1., 
ob 18.00 Po-novoletno srečanje Gostilna Janc, Studenec Org.: DU Sevnica; 

Info.: Marjana Kralj, 07/81-44-151

sobota, 5. 1.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Šanghaj - SLOVENSKI FILM
drama, 124 min Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

Info.: 07/ 81-61-070

ponedeljek, 7. 1., 
ob 17.00 Šah - turnir veteranov, ciklus 1/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 8. 1.,
ob 9.00

Predavanji: Dragica Novak: Mediacija in 
Ivan Cajnar: Ptice okoli našega vrta Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 8. 1., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 9. 1., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, Oddelek 

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

sreda, 9. 1., 
ob 17.00 Šah - pospešeni turnir, ciklus 1/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 10. 1. Fotografska razstava Sabine Košir, 
članice Društva ljubiteljev fotografije Krško Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 10. 1., 
ob 19.30

Gledališka predstava: Jonas Žnidaršič: Moja dežela, 
komedija v izvedbi: Siti Teater BTC in Kreker 
režija: Marko Bratuša; igra: Jonas Žnidaršič, Jure Godler, Jože 
Robežnik. Za abonma in izven 

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

sobota, 12. 1.,
ob 18.00

Kino Sevnica: Skyfall
akcijski triler, 143 min Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

Info.: 07/ 81-61-070

ponedeljek, 14. 1., 
ob 18.30 4. srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

torek, 15. 1.,
ob 9.00

Predavanje: Majda Hriberšek: Biodinamična pridelava hrane zdravi 
zemljo in človeka Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 15. 1., 
ob 17.00

Otroška predstava: Zvezdica Zaspanka 
v izvedbi: Ekološko kulturni društvo za boljši svet 
igrajo: Goran Škobalj, Marjan Savnik, Bojana Matic, Katja Bernard 
Za abonma in izven

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

sreda, 16. 1., 
ob 18.00

Predavanje: Živa Pogačnik: 
Kako izbrati primerno vrsto posta zase? Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

petek, 18. 1., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica, NHM 29, Sevnica
Org.: Avtošola Prah Sevnica; 
Info.: Toni, 031/643-338
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petek, 18. 1., 
18.00 – 19.00

Avdicija 
Je igranje tvoj talent? Te zanimajo filmi? Želiš izkusiti dneve na 
snemanjih in vsaj nekaj dni živeti kot zvezda? Si upaš?

Mladinski center Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica 
in Družinski inštitut Zaupanje; 
Info.: Damijan Ganc, 031/824-542

sobota, 19. 1., 
ob 6.00 Planinski avtobusni izlet Socerb - Ankaran zbiranje: Avtobusna 

postaja Sevnica
Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka, 041/481-697

sobota, 19. 1., 
9.00 – 11.00

Avdicija 
Je igranje tvoj talent? Te zanimajo filmi? Želiš izkusiti dneve na 
snemanjih in vsaj nekaj dni živeti kot zvezda? Si upaš? 

Mladinski center Sevnica
Org.: KŠTM Sevnica 
in Družinski inštitut Zaupanje; 
Info.: Damijan Ganc, 031/824-542

sobota, 19. 1., 
ob 10.00 4. tek za sevniški pokal Krmelj Org.: Atletski klub Sevnica; 

Info.: www.aksevnica.si

sobota, 19. 1.,
ob 18.00 Koncert Godbe Sevnica dvorana TVD Partizana 

Boštanj
Org.: KS Boštanj; 
Info.: Jasmina Veselinovič, 051/319-070

sobota, 19. 1.,
ob 19.00

Kino Sevnica: Hčerka najboljšega prijatelja
romantična komedija, 90 min Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

Info.: 07/ 81-61-070

nedelja, 20. 1., 
ob 9.00 Šah - hitropotezni turnir, ciklus 1/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 20. 1., 
ob 11.15 Licitacija krač pri cerkvi sv. Antona na 

Okiču
Org.: VO Okič; 
Info.: Franc Žužek, 041/651-444

torek, 22. 1., 
ob 9.00 Predavanje Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 22. 1.,
ob 17.00 Planinski večer Kulturna dvorana Sevnica Org.: PD Lisca Sevnica; 

Info.: Darinka, 041/481-697

četrtek, 24. 1., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Štefan Rehar: 
Armenija, Karabah Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

petek, 25. 1., 
ob 18.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, Oddelek 

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

sobota, 26. 1., 
ob 9.30

Šah - Medobčinsko ekipno šolsko prvenstvo 
F/D 9,12,15 za šol. leto 2012/13 OŠ Boštanj Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 26. 1., 
ob 10.00

Sevnica Open 2013: 
Turnir v namiznem hokeju

Gasilski dom Sevnica, 
spodnja dvorana Org.: SMC Sevnica

ponedeljek, 28. 1., 
ob 16.30

Marija Kalčič: 
Literarna ustvarjalnica Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica;

Info.: 07/81-40-304

torek, 29. 1., 
ob 9.00

Predavanje: Sanja Lončar: 
Naravni načini za krepitev imunskega sistema Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica;

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sreda, 30. 1., 
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga: 
RK Sevnica - RK Cimos Koper Športna dvorana Sevnica

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

Vsak ponedeljek, ob 17.00, 
Zdravstveni dom Sevnica: 
Šola Hujšanja. 
Org.: ZD Sevnica; 
Info.: vladimira.tomsic@zd-sevnica.si, mojca.vidmar@zd-sevnica.si
Vsak ponedeljek, ob 18.30, 
Knjižnica Sevnica: 
Joga v vsakdanjem življenju - začetna stopnja. 
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto; 
Info.: www.jvvz.org in Anita, 031/375-745.
Vsak torek, ob 18.30, 
Knjižnica Sevnica: 
Joga v vsakdanjem življenju - nadaljevalna stopnja.
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto; 
Info.: www.jvvz.org in Mojca, 041/319-556.
Vsak torek, 18.00 - 19.00, 
Mladinski center Sevnica: 
Taichi. 
Org.: KŠTM Sevnica, Mojca, 051 680 290
Vsak četrtek, dopoldan po predčasnem naročilu, 
Zdravstveni dom Sevnica: 
Individualno opuščanje kajenja. 
Prijave, info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, 
Mojca, 07/81-61-510 (7.00 – 8.00)
Vsak četrtek, 8.00 - 11.30, 
Zdravstveni dom Sevnica (prvo nadstropje, nasproti predavalnice): 
Svitova kontaktna točka. 
Namenjena je svetovanju o programu presejanja raka na debelem 
črevesju. 
Info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, Mojca, 07/81-61-510 
Vsak petek, ob 16.00, 
Mladinski center Sevnica: 
Brezplačni tečaj angleškega jezika. 
Org.: KŠTM Sevnica, Mojca, 051 680 290
Vsak petek, ob 19.00, 
Mladinski center Sevnica: 
Skupina za mladostnike. 
Org.: KŠTM Sevnica; 
info.: Damijan, 041/772-245

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 15. 1. na: 

wwww.mojaobcina.si/sevnica

sobota, 5. 1., ob 19.00

sobota, 12. 1., ob 18.00

sobota, 19. 1., ob 19.00

akcijski triler // 143

drama // 124

romantična komedija // 90
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Mladina, šolski zvonec

Ob začetku novega študijskega leta je Študentski 
klub Sevnica organiziral študentsko brucevanje za 
študente občine Sevnica, ki je potekalo v soboto, 
17. novembra 2012, v centru Bowling DeLuxe 
v Sevnici. Brucevanja se je udeležilo okrog sto 
študentov in študentk, željnih medsebojnega 
druženja in spoznavanja novih ljudi ter zabave ob 
igranju bovlinga. Študentje smo se lahko preizkusili 
v bovlingu, najboljši igralec je prejel tudi praktično 
nagrado. Najbolj pričakovano je bilo sodelovanje 
vseh članov kluba v nagradni igri in žrebanje 
srečnega dobitnika tabličnega računalnika in 
drugih praktičnih nagrad. 

Druženje se je nadaljevalo v dobrem razpoloženju in 
glasbi, za katero je poskrbel DJ Andy. Brucevanje, 
ki je sicer tradicionalno srečanje študentov prvih 
letnikov, je potekalo prvič, glede na pozitiven odziv 
in veliko število udeležencev tega srečanja pa 
ima precej možnosti, da preraste v tradicionalen 
dogodek.

Anja Kostrevc, Študentski klub Sevnica

Študentsko brucevanje

Pa smo že pri koncu veselega decembra. Vesel 
je bil tudi v MC Sevnica, kjer smo obiskovalcem 
ponudili možnost ustvarjanja vse dni. Organizirali 
smo deset tematskih ustvarjalnic, in sicer vsako 
sredo, med igrarijami, za vrtce, skupino za učenje 
slovenskega jezika. 

Ustvarjalni december 
v MC Sevnica

Sedmega decembra smo člani in članice društva 
ŠKD Mladi Boštanj na letnem občnem zboru 
sprejeli sklep o zaprtju društva. Za nami je 
več kot 10 let aktivnega dela, ko se je društvo 
s postavitvijo najvišjega in največjega kresa 
dvakrat vpisalo v Guinnessovo knjigo rekordov. Od 
ustanovitev društva na začetku leta 2002 smo 
se člani in članice trudili, da smo ime društva, pa 
tudi kraja, ponesli po Sloveniji, pa tudi onstran 
naših meja. Društvo so v tem času vodili Tomaž 
Lisec, Stane Brce in Gašper Dolničar, ob raznih 
aktivnostih pa je bilo aktivnih več kot 100 članov. 
Ob obujanju spomina na razne aktivnosti smo se 
spomnili, koliko časa in energije smo vložili vanje. 
A nam ni žal. Zelo veliko ljudi na naših dogodkih je 
dokaz, da smo bili uspešni. Vsakoletno kresovanje, 
plesni tečaji, nogometni turnirji, smučarski izleti, 
paintball, pohodi, koncerti, potopisna predavanja, 
gledališke predstave, obnova kapelice, pomoč pri 
obnovi doma TVD Partizan Boštanj, etnološke in 
ekološke akcije, razna praznovanja, so dokaz, da 
smo mladi v Boštanju postali zelo dobri prijatelji, 
da smo ponosni na svoj kraj, da znamo sodelovati 
medgeneracijsko in tudi medkulturno, saj smo 
zgledno sodelovali z vsemi lokalnimi institucijami. 

Izredno smo ponosni, da smo zaradi svojega 
delovanja k sodelovanju privabljali čedalje širši krog 
ljudi. Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili 
vsem sponzorjem, donatorjem in ljudem dobre 
volje, ki so nam stali ob strani in nas podpirali ter 
spodbujali pri naših aktivnostih. 
Mlajši člani tudi za prihodnje obljubljajo izpeljavo 
posameznih dogodkov v kraju, saj se bodo priključili 
aktivnostim v društvu TVD Partizan. Vsi pa bomo 
zaradi številnih fotografij, priznanja Guinnessove 
knjige rekordov, obnove kapelice in drobnih 
spominov ponosni Boštanjčani in Boštanjčanke. 
Ker smo od tu doma! 

V imenu ŠKD Mladi Boštanj, Gašper Dolničar

ŠKD Mladi Boštanj 
končuje svojo zgodbo

Novembra smo v Zabukovju praznovali 20 let 
delovanja Društva podeželske mladine Zabukovje. 
Prireditve so se poleg povabljenih gostov udeležili 
tudi ustanovni člani; posebej smo bili počaščeni 
zaradi udeležbe župana Srečka Ocvirka. 

Društvo je bilo ustanovljeno, da povezuje mlade 
na podeželju. Namen njegovega delovanja je tudi, 
da si mladi med seboj izmenjujemo dragocene 
izkušnje, ki jih potrebujemo pri delu na kmetiji. 
Vsekakor pa so vedno dobrodošle smernice 
starejših, zato sem zelo počaščen, da se še vedno 
najdemo skupaj, se pogovorimo in poveselimo. 
Vemo, da so društva, kot je naše, manj znana, 
manj uslišana in spoštovana. Vendar nam to ne 
jemlje poguma in volje za naše uspešno delovanje. 
Polni smo zagona in želimo ohranjati zadružništvo 
v Zabukovju in na Slovenskem. 
Primerno smo se zahvalili vsem, ki so nam vsa leta 
pomagali in nas podpirali. Verjamemo v uspešno 
prihodnost, ko bomo z generacijami, ki prihajajo 
za nami, spet praznovali okroglo obletnico.

Vid Špec, 
predsednik Društva podeželske mladine Zabukovje

20. obletnica 
Društva podeželske mladine 
Zabukovje

Študentski klub Sevnica je organizacija, ki deluje 
na področju sociale, zdravstva, kulture in športa 
za mlade v občini Sevnica. Organizacija v novo 
študijsko leto 2012/2013 vstopa s prenovljeno 
ekipo, ki bo nadaljevala delo v sklopu sedanjih in 
novih projektov. Novo ekipo sestavljajo Matic 
Lampič, Klement Jerič, Eva Tovornik, Primož 
Kozinc, Tadej Strojanšek, Matic Košak in 
predsednik Gašper Kostrevc. 

K sodelovanju in pomoči v klubu vljudno vabimo vse 
študente, ki bi želeli sodelovati pri projektih, da 
se nam pridružite. Ob včlanitvi v Študentski klub 
Sevnica s potrdilom o vpisu prejmete praktično 
nagrado, vsak član kluba pa ima tudi naslednje 
ugodnosti: popust pri udeležbi v aktivnostih in 
projektih kluba, brezplačno tiskanje študijskega 
gradiva in seminarskih nalog, popust pri nakupu 
smučarskih vozovnic za Roglo in Krvavec, 
popust na aranžma za praznovanje novega leta 
v Banjaluki, brezplačno aerobiko, popust za klub 
fitnesa v Sevnici in 30-odstotni popust za servis 
smuči pri Skite.si.
Več informacij o delovanju in projektih kluba lahko 
najdete na spletni strani sksevnica.org ali jih 
dobite v uradnih urah kluba, to je vsako nedeljo 
med 17. in 18. uro v prostorih ŠKS, Glavni trg 27, 
Sevnica.

Študentski klub Sevnica

Novo vodstvo ŠKSTako smo ustvarili voščilnice, novoletne okraske 
iz najrazličnejših materialov in tehnik izdelave, 
adventne venčke in aranžmaje, božičke, zvezdice 
… 

Druženje je bilo prijetno, izdelki čudoviti. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Foto: Judith Zgonec
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Mladina, šolski zvonec

Zima ni le čas zaspanosti in umirjenosti, temveč 
tudi čas pripravljanja in pospravljanja za pomlad. 
Če se boste tega lotili in ne veste, kaj s stvarmi, 
ki jih ne boste več uporabljali oz. jih nočete 
odvreči, vam svetujemo, da jih raje darujte nam, 
saj jih bomo pripravili za ponovno uporabo in tako 
ohranjali okolje. 
Stara šola je projekt, katerega namen je 
usposabljati in ustvarjati delovna mesta za teže 
zaposljive, skrb za trajnostni razvoj okolja in pomoč 
socialno šibkejšim. Ker za svojimi besedami resno 
stojimo, smo decembra že začeli usposabljati 
devet ljudi, ki si bodo do februarja pridobili 
dragocene delovne izkušnje ter podjetniško in 
prodajno znanje. 
Za vse, ki našega projekta še ne poznate in si 
želite spoznati, vabljeni vsak delovnik od 9. do 17. 
ure, ob sobotah pa od 9. do 12. ure. 
Prihodnje leto pa bomo prvič organizirali zbiralno 
akcijo še uporabnih stvari, in sicer v soboto, 5. 
januarja, v naši prodajalni. Poleg ozaveščanja 
o ekološkem ravnanju bomo zbirali predvsem 
pohištvo, računalniško opremo, tehniko in zimske 
bunde, zato vabljeni, da prinesete vse še uporabne 
stvari in jih donirate za lepši jutri. 
Na začetku novega leta se vam v imenu zavoda 
KNOF, so. p., zahvaljujemo za vse darovane stvari 
in vam voščimo nadvse uspešno in radosti polno 
leto 2013 ter da bomo še s skupaj pomagali 
ustvarjati boljše socialno in ekološko okolje v naši 
občini. 

Zavod KNOF, so. p.

Projekt delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada, podpirajo pa ga 
KŠTM Sevnica, Občina Sevnica in Komunala 
Sevnica.

Prva zbiralna akcija še 
uporabnih stvari Stare šole

Družinski inštitut Zaupanje je na dan odprtih vrat 
programa Družinski center Sevnica v petek, 30. 
novembra, obiskala tudi predstavnica ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve mag. Gordana 
Možina Florjanc ter si ogledala nekatere 
aktivnosti, ki potekajo v sklopu družinskega centra 
in Mladinskega centra Sevnica. Udeležila se je 
srečanja skupine mamic z novorojenčki, ustvarjala 
skupaj z najmlajšimi v prostorih Mladinskega 
centra Sevnica in si ogledala potek učne pomoči 
v MC Sevnica in prostorih Družinskega inštituta 
Zaupanje. Popoldne je v prostorih OŠ Sava 
Kladnika Sevnica obiskala medgeneracijsko 
klekljarsko skupino Bucike in se navduševala nad 
njihovimi dosežki, zvečer pa se je pridružila tudi 
mladinski skupini Mnenjalnica, ki se ob petkih ob 
19. uri srečuje v MC Sevnica, in poklepetala z 
mladimi.

Ob obisku je direktor Družinskega inštituta 
Zaupanje Damijan Ganc izrazil tudi zadovoljstvo 
nad zglednim sodelovanjem z Mladinskim 
centrom Sevnica, ki postaja prepoznaven po 
zelo bogatem programu za mlade in tudi številnih 
medgeneracijskih aktivnostih. Lepo prenovljeni 
prostori Mladinskega centra Sevnica v središču 
mesta tako postajajo kraj družabnega življenja in 
medsebojnega sodelovanja. 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje

Dan odprtih vrat programa 
Družinski center Sevnica

Foto: Damijan Ganc

Petkovi večeri. Nekateri jih preživljajo pred 
računalnikom, televizijo in se dolgočasijo 
doma, drugi se znajdejo kako drugače, mi 
pa jih preživljamo v prijetni družbi vrstnikov v 
Mladinskem centru Sevnica. Čas preživljamo 
kakovostno, saj izmenjujemo mnenja (od tod 
tudi ime skupine!) v debatah »pro et contra«, 
gledamo filme z mladostniško tematiko, igramo 
zanimive skupinske igre, ali pa si širimo obzorje z 
obiskovanjem različnih ustanov. 

Med jesenskimi počitnicami smo se odpravili v 
Maribor, ki je, če odmislimo nedavne dogodke, 
letošnja evropska prestolnica kulture, in si ogledali 
njegove znamenitosti. Najboljše pa šele prihaja, 
saj smo se lotili tudi snemanja mladinskega filma, 
vse od pisanja scenarija do končnega izdelka. 
Veselimo se tudi skupnega počitnikovanja v 
neznanem, novem okolju. Petki so res »zakon«. 

Anja in Eva

Druženje mladih 
v »Mnenjalnici

V soboto, 24. novembra, smo se trije učenci Jakob 
Nečemer, Lucija Jazbec in Ana Sladič odpravili na 
državno tekmovanje v Litijo. Nanj nas je pripravljal 
naš učitelj Janko Sotošek. Najprej so nas prijazno 
pogostili v telovadnici litijske gimnazije, nato pa 
smo se lotili dela. Po težkem preizkusu znanja smo 
odšli nazaj v telovadnico, kjer so nas sprostili mladi 
člani nove glasbene skupine. 

Težko smo pričakovali rezultate. Naslednji teden 
smo izvedeli veselo novico. Na tekmovanju sta 
Jakob in Lucija osvojila zlato priznanje, jaz pa 
sem dosegla srebrno. Zmanjkala mi je le ena 
točka, vendar sem vesela, da sem pridobila veliko 
novega znanja o tej čedalje bolj razširjeni bolezni in 
spoznala, kako pomagati ljudem z njo. 

 Ana Sladič, 9. d
 OŠ Sava Kladnika Sevnica

Državno tekmovanje, 
dve zlati in ena srebrna 
za učence 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Novembra nas je v MC Sevnica obiskal znani 
motivator Robert Goreta. Predaval nam je, kako 
ugledati najboljše v sebi in tudi v drugih, prepoznati 
svoje čudovite darove, kako je treba zaupati sebi, 
svojemu srcu in duši ter z določitvijo namena, 
ustvarjalnega razmišljanja in poguma ustvariti 
srečno, radostno, zdravo in obilja polno življenje. 
Predstavil nam je tudi svoji knjigi, za konec pa 
zaigral na djembo, da so nam misli popolnoma 
odtavale.

Lucija Prah

Robert Goreta v MC Sevnica

ZA LOVRA ZAMAŠKI 
ZAMAŠKI plastenk, sadnih sokov, mineralne vode, mleka, olja, 
tekočih pralnih praškov in mehčalcev (le-ti morajo biti obvezno 
predhodno očiščeni!), plastičnih delov Kinder jajčk,  “pumpice” 

za tekoče milo za roke, s pomočjo katerih s pritiskom nanje 
priteče milo iz plastenke (tem je potrebno le odstraniti “feder” 
in cevčico), pokrovi od kislega zelja oz. repe in večji pokrovi, 

npr. od večjih pakiranj, ki jih uporabljajo v restavracijah.

ZBIRNA MESTA: 
uprava Občine Sevnica, Fitnes studio Sevnica, Mladinski center Sevnica

INFORMACIJE: Petra, 051-680-284
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Na OŠ Ane Gale Sevnica smo bili tudi letos pridni. 
Prav ko smo v prazničnem decembru okrasili šolo 
in postavili novoletno jelko, je skozi vrata vstopil 
prvi zimski mož – sv. Miklavž. Otroci in učitelji smo 
se ga zelo razveselili in mu za dobrodošlico zapeli 
nekaj pesmic. Pri nas mu je bilo tako zelo všeč, da 
je naslednji dan v našo šolo poslal še pomočnika 
in nas spet presenetil z darili. Da pa so ta darila 
prišla v prave roke, bi se radi zahvalili Sožitju 
Sevnica, Dejanu Mijoviču, Župnijskemu uradu 
Sevnica, Milici Majcen in Rdečemu križu Sevnica, 
ki so sv. Miklavžu pokazali pot do nas. Njemu pa 
obljubljamo, da bomo prihodnje leto še bolj pridni.

 Stanka Žnidaršič, OŠ Ane Gale Sevnica

Obisk Miklavža

Kar okrog 150 otrok je sveti Miklavž obiskal tudi 
v boštanjski župnijski cerkvi Povišanja svetega 
Križa. Župnija Boštanj je kot vsako leto pripravila 
prijeten sprejem za prvega od decembrskih 
dobrih mož, otroci pa so z navdušenjem prisluhnili 
njegovim besedam in prejeli skrbno pripravljena 
darila.

Tanja Žibert

Sveti Miklavž tudi v Boštanju

December je poleg vseh radosti tudi mesec 
solidarnosti in invalidov. Na OŠ Blanca tudi v 
šolskem letu 2012/13 nadaljujemo zbiranje 
zamaškov za različne humanitarne akcije. Prvi 
teden decembra smo tako na Policijsko postajo 
Brežice odpeljali devet velikih vrečk zamaškov. 
Tam je zbirno mesto za invalidsko upokojenega 
policista in državnega reprezentanta v streljanju 

z zračno puško, Dušana Ruparja, ki je že bil gost 
tudi na naši šoli v šolskem letu 2010. Dušan Rupar 
se je poškodoval med delom, ko je med policijsko 
akcijo prišel v stik z električno napetostjo, zagorel 
in si poškodoval hrbtenico ter mišice na nogah. 
Zdaj se za izkazano solidarnost zahvaljuje vsem in 
si želi sodelovanja tudi vnaprej. 

Mojca Hojski Tkavc, OŠ Blanca

Zbiranje zamaškov

Kot vsako leto nas je tudi tokrat sv. Miklavž 
obvestil, da bo obiskal pridne in mogoče tudi tiste 
malo manj pridne otroke iz Tržišča in bližnje okolice. 
Svoj obisk je napovedal za soboto, 8. decembra. 
Članice Društva prijateljev mladine (DPM) smo 
zato tudi tokrat pridno zavihale rokave in pripravile 
vse potrebno za njegov obisk in obdaritev otrok. 
December, ki je ves čas prazničen, si bolj ali manj 
vsi želimo tudi malo snega. In spodobi se, da sv. 
Miklavž pride s sanmi. Prav veseli smo bili, ko 
smo pri vremenski napovedi zasledili, da bo prav 
na to, za nas tako pomembno soboto ob tako 
pomembnem obisku snežilo. Ampak le dokler ni 
začelo zares snežiti. Z obilnim sneženjem sta nas 
obiskala tudi burja in mraz, zato se je marsikdo 
vprašal, ali bo sploh prišel.

Zaradi vremenskih težav je darila otrokom razdelil 
kar v župnijski cerkvi. Pred njegovim prihodom 
so mlade plesalke zaplesale in povabile otroke v 
cerkev. Kot vedno je tudi tokrat prišel v spremstvu 
nagajivih parkljev in pridnih angelčkov, ki so mu 
pomagali razdeliti darila.
Otroci in sv. Miklavž s svojimi darili so ogreli naše 
duše, pridne članice DPM pa so s toplimi napitki 
in pecivom poskrbele, da so se ogrela tudi naša 
zaradi mraza premražena telesa.
Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo 
vsem, ki so nam pri organizaciji dogodka kakorkoli 
priskočili na pomoč. Seveda tudi staršem in 
njihovim otrokom, brez katerih ta prireditev ne bi 
imela pravega pomena.

 Milena Knez

Miklavž v Tržišču

V športni dvorani v Sevnici je bila tekma Med 
dvema ognjema. Tekmovale so ekipe petih šol. 
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica je imela 
najglasnejše navijače, ki so na tekmi s svojim 
navijanjem vlili veliko poguma in moči. Na vsakem 
igrišču sta bila po dva sodnika. Žal smo doživeli 
dva poraza. Na zadnjih dveh tekmah smo se zelo 
izkazali in zmagali v boju za 3. mesto. Dobili smo 
pokal in bili smo zelo ponosni. Še večji pokal smo 
prejeli za najboljšo masko. Po tekmah smo lahko 
odšli na ustvarjalne delavnice in se sprostili, 
ustvarjali in družili.

Odlično nam je šlo in sklenili smo, da bomo 
tekmovali tudi prihodnje leto.
      

Lea Haler, 4. b OŠ Sava Kladnika Sevnica

ŠKL – porazi in zmage 

December … čas prvih snežink, vonja dišečih 
piškotov in skritih želja. Učenci in učitelji OŠ Boštanj 
smo ves mesec pridno ustvarjali in si že v tednu 
pred prvo adventno nedeljo z božično-novoletnim 
sejmom na šoli pričarali prijetno praznično 
razpoloženje. Voščilnice, svečniki najrazličnejših 
oblik, dišeče košarice in vrečice z začimbami, 
sladke in suhe sadne dobrote, adventni venčki in 
namizni okraski, sadne obešanke, medeni obeski, 
pravljične deklice in božične krogle. Ponudba 
najrazličnejših uporabnih in dekorativnih izdelkov 
je bila res pisana. 

Sejemsko dogajanje so s pesmijo in lepimi željami 
popestrili učenci šolskega pevskega zbora ter 
učenca Mitja Kurnik in Gašper Vidmar z glasbeno 
spremljavo na kitaro in citre.
Izkupiček od prodanega je namenjen šolskemu 
skladu.
 

 Nena Bedek, učiteljica OŠ Boštanj

Božično-novoletni sejem 
na OŠ Boštanj

 
V petek, 14. decembra, nam je standup komik 
Šumi pričaral smeh na obraz in za eno uro smo 
obiskovalci pozabili na vse težave in tegobe 
današnjih dni. Če je res smeh pol zdravja, smo vsi 
prisotni prav gotovo bolj zdravi. 

 
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

MC Sevnica 
gostil standup komika Šumija



17   Januar 13

Grajska skrinja

Snežno jutro vabi
v svoj hladni objem.

Ledene duše drobnih snežink
me božajo po obrazu.
Hodim po beli cesti.

Škriplje led pod podplati,
reže veter mrzle brazde v lica.

Pogled v daljavo zastirajo snežinke.
Ena za drugo izginjajo v dlan,

ko iztegnem roko pred obraz.
Kot bi zajokala

ostane solza ledena v roki.
Popolnost nje lepote izginja v hipu.

Biča me veter vso dolgo pot,
snežink me ples navduši.

Zime me sapa polni ves čas
opaja z lepoto  v srcu in duši.

                               
     

  Tanja Košar

Sneženo jutro

Od prazgodovine do antike

Območje Dolenjske je bilo poseljeno že v 
prazgodovini. Plodno zemljišče ter nekatere 
pomembne domače rudnine in surovine so 
pripomogle, da je Dolenjska v zadnjem tisočletju 
pr. n. št. dosegla visok gospodarski in kulturni 
vzpon.

Sredi 1. tisočletja pr. n. št. je na Dolenjskem 
cvetela kultura starejše železne dobe oz. halštata. 
Tukajšnji prebivalci so bili etnično najbližje Ilirom 
na Balkanu. Živeli so v utrjenih gradiščih, ki so 
bila zgrajena na vzpetinah, na pobočjih pa so 
ležala gomilna grobišča. Halštatska kultura na 
Dolenjskem je bila visoko razvita v evropskem 
merilu. Pridelava železa je bila pomembna za 
celoten južnoevropski prostor. Ekonomsko močni 
prebivalci so ohranjali trgovske stike z grškimi in 
etruščanskimi kolonijami na jugu ter z alpskimi 
in panonskimi ljudstvi na severu in vzhodu. V 
teh okvirih se je razvila posebna umetna obrt, 
ki ji pravimo »situlska umetnost«. Figure na 
situlah prikazujejo prizore iz življenja halštatskih 
aristokratov – praznike, tekmovanja, dvoboje, 
popivanje, ples, ljubezenske igre.

V 3. stoletju pr. n. št. so Dolenjsko zasedli Tavriski, 
ki jih uvrščamo v skupino Keltov. Osvajalci so 
prevzeli oblast halštatskih knezov in se pomešali 
s staroselci, čeprav so slednji ostali večinski 
prebivalci. S prihodom Tavriskov se je začelo novo 
kulturno obdobje – mlajša železna doba oz. laten, 
ki pa ni nikoli doseglo bogastva in luksuza kulture 
halštata. Pokopavanje v gomilnih grobiščih je bilo 
opuščeno; ponovno so se razširila žarna grobišča. 
Posebnost teh je prilaganje obredno uničenega 
orožja v grobove vojakov. V 1. stoletju pr. n. št. so 
se na Dolenjskem naselili še keltski Latobiki.

Dolenjska je prišla pod oblast rimske države leta 
33 pr. n. št., ko je Oktavijan končal svoj pohod 
proti upornim Japodom. Sprva je bilo to območje 
vključeno v provinco Ilirik, cesar Trajan pa je 
Dolenjsko priključil provinci Zgornja Panonija. Pod 
rimsko oblastjo je bila opazna gospodarska rast, 
kateri je v veliki meri botrovala izgradnja strateške 
rimske ceste Akvileja (Oglej) – Emona (Ljubljana) 
– Siscija (Sisak) – Sirmij (Sremska Mitrovica). Ta 
cesta je bila na Dolenjskem nekakšna predhodnica 
avtoceste Ljubljana – Zagreb, čeprav je imela za 
te kraje le tranzitni značaj.

V času rimske oblasti so na Dolenjskem nastale 
nekatere pomembnejše naselbine. Neviodunum 
(Drnovo pri Krškem) je v času cesarja Vespazijana 
postal municipij – mesto z delno samoupravo, s tem 
pa tudi upravno in trgovsko središče. Praetorium 
Latobicorum (Trebnje) je postal pomembna 
obcestna postojanka z vojaško posadko, ki je 
nadzirala promet in opravljala obveščevalno 
službo. Na območju današnjega Novega mesta je 
bilo več podeželskih naselbin. Na šentjernejskem 
polju je bila naselbina Crucium (Groblje), kjer je bila 
poštna postojanka med Emono in Neviodunumom 
ter vila s termami.

Taka prazgodovinska gomila se nahaja tudi ob 
sejemski poti, in sicer 150 m preden pridemo 
v vas Presko. Leta 1904 je Jože Plečnik izkopal 
gomilo in v njej našel 31 skelet in en žgan grob. 
Dva grobova (16 in 28) pripadata starejšemu 
Certoškemu horizontu iz 5. stoletja - obdobje 
najmlajše stopnje železne dobe. Grobova 11 in 24 
sodita v prvo polovico 6. stoletja. Grobova 10 in 
23, pa v drugo polovico 6. stoletja.

Gradivo hrani prirodoslovni muzej na Dunaju 
(www.visitnovomesto.si/?id=22, 24. 10. 2011). 

Vir: Diploma-Bojana Košir Sejmarska pot.
Povzetek pripravil: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Zgodovina kranjske - prazgodovinske gomile- Preska

Je cilj zaželjen ali zaželen?

Verjetno bo marsikdo menil, da je prvi način pisave pravilen, saj jo je zlahka povezati s samostalnikom 
želja. Po tej logiki naj bi bil »zaželjen« izpeljan iz »želje«, zato naj bi besedo pisali z –j-.

Večina jezikoslovcev zavrača to logiko in meni, da je pravilna oblika zaželen, ker gre za tako imenovani 
trpni deležnik glagola zažel-eti, zažel-im. če se nedoločniška osnova končuje na soglasnik, dobimo ta 
deležnik z dodatnim obrazilom –en, -ena, -eno. V našem primeru je osnova zažel-, in ko dodamo obrazilo 

–en, dobimo obliko zaželen.

Povzela po 366 x slovensko, avtorja Franceta Vrbinca Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Jezikovni kotiček

Na vrata trka zima,mraz,
prišel je že Božiča čas,

zunaj sneg nam naletava,
mraz in led,je zima prava.
Sveti Štefan nam goduje,

zavetnik konj tako se imenuje.
Patron v zdravju jih podpira,

poškodb obrani,varen korak ubira.
Naj lepota plemenitih teh živali

opije vse,da bi jim ob strani stali,
vso iskrivost in svobodo so nam darovali,
služijo nam vdano,smo prijatelji postali.

Konjerejci,pa vsi konjeniki,
prelepih konj vsi lastniki,
na blagoslov jih pripeljite,

sreče,zdravja zaželite.
Naj bo lahek in varen jim korak,

na konjskem hrbtu zadovoljen vsak,
naj svetega Štefana blagoslov

odnesejo na pašnike in hleve domov.

                                               Tanja Košar

Svetega Štefana blagoslov

Mrzel veter piha
gole veje niha

in škripanje dreves
prihaja do ušes.

Na tleh snega odeja
in velika suha veja,
za njo pa kup rjav
v šopu suhih trav.

Okrog so pa sledi
iz preteklih dni,

vse je razkopano,
nekdo iskal je hrano.

Zdaj pa mirno spi,
zavit v suhi travici,

s suhim listjem je pokrit
za vejo v kupček zvit.

Veter,ki tam piha
mu uspavanka je tiha
in zajček brez težav
noč bi rad prespal.

                              Tanja Košar

Zajček
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Oktobra so se začela občinska šolska prvenstva 
za šolsko leto 2012/13. Tekmovanja potekajo 
po različnih šolah v naši občini in v Radečah. 
Tekmujejo OŠ Sava Kladnika iz Sevnice, OŠ 
Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Tržišče, OŠ Krmelj, OŠ 
Šentjanž in OŠ Radeče. Do zdaj so učenci in učenke 
tekmovali v šahu, nogometu, rokometu, košarki in 
odbojki. Najboljši šoli pa se uvrstita na področna 
tekmovanja, ki potekajo v Krškem, Brežicah, 
Senovem, Radečah. Če šola na omenjenem 
tekmovanju zasede prvo mesto, se uvrsti v 
nadaljnje tekmovanje, četrtfinale Slovenije. Vse 
rezultate in predviden termin tekmovanja pa lahko 
spremljate na spletni strani www.sportna-zveza-
sevnica.si. 

Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Šolska občinska prvenstva 
v Sevnici

Članska ekipa RK Sevnica je v 1. ligi NLB Leasing 
dosegla tri zmage in drži priključek z moštvi v boju 
za obstanek v ligi. Bojevita igra v obrambi in hitri 
prehodi v napad navdušujejo tudi številne navijače, 
ki si pridejo ogledat zanimive tekme. V napadu 
imajo igralci nekaj težav pri igri na postavljeno 
obrambo in preveč izgubljenih žog zaradi napačnih 
podaj ali tehničnih napak. Pred drugim delom 
sezone, ki se začne februarja, bodo morali več 
pozornosti nameniti tem elementom rokometne 
igre.

Mladinska ekipa je prikazala lepo in učinkovito igro, 
a je v zadnjem delu zapravila možnost uvrstitve v 
višji rang tekmovanja. Aleksander Kuhar, Luka 
Pernovšek, Žan Krnc in Kristjan Bezgovšek so 
med najboljšimi strelci v tej kategoriji in upravičeno 
tudi v kadru članske ekipe.
V kategorijah kadeti, starejši dečki in mlajši dečki 
so ekipe, uvrščene v srednji del lestvice. Tomaž 
Flisek, Jure Zelič, Andraž Šinkovec, Nik Rantah in 
Filip Eisenkoler so imena igralcev, ki so na lestvicah 
najboljših strelcev po kategorijah, Luka Cigler pa je 
celo vodilni strelec kadetske lige.
Veseli tudi podatek, da je v otroške selekcije, ki 
ne sodelujejo v tekmovalnem delu, vključenih že 
skoraj 50 otrok, starih do deset let.

Aleš Pinterič

Povzetek 
jesenskega rokometa

Foto: Mirko Ognjenovič
Med 30. novembrom in 2. decembrom je bilo 
na Dunaju Svetovno člansko prvenstvo v ju-jitsu. 
Slovenska reprezentanca ju-jitsu pod okriljem Ju-
jitsu zveze Slovenije je na omenjenem tekmovanju 
sodelovala s 14 tekmovalci. Med reprezentanti je 
bil tudi član in tekmovalec sevniškega DBV IPPON 
Andrej Cešek, ki je v letih 2005 in 2006 že osvojil 
medalji na evropskih in svetovnih prvenstvih. 
Na Dunaju Andrej Cešek ni imel športne sreče. 
Poškodba ramena, ki ga je pestila vse letošnje 
pripravljalno obdobje, in poškodba zapestja v 
zadnjem mesecu sta pustili svoje posledice. Kljub 
uspešnemu začetku Andreju ni uspel preboj v drugi 
krog tekmovanja. Po vrnitvi v Sevnico pa Andrej 
kljub izkupičku na svetovnem prvenstvu načrtuje 
s trenerji trdo delo za udeležbo na evropskem 
prvenstvu, ki bo leta 2014.

Miran Grubenšek 

Sevničan Andrej Cešek na
svetovnem prvenstvu v ju-jitsu

Obiskovalec, ki je prejel izkaznico z zaporedno 
številko 100, je bil letos Marjan Bojanc z 
Orehovega. Prišel je v spremstvu žene Marjete, 
ki se pripravlja na operacijo kolena. In ker si želi 
čim hitrejše rehabilitacije, je prišla žena v Fitnes 
studio, da si okrepi mišice. V toplejših mesecih 
rada tečeta in kolesarita. Zanimivo pa je, da 
sta člana fitnesa tudi njuna sinova Alen in Tilen. 
Marjanu smo čestitali ter mu izročili simbolično 
darilo. Vsem pa velja čestitka za FIT DRUŽINO. 

Naj pohvalimo še eno Fit DRUŽINO, to pa so ata 
Alojz Mrgole in  sinovi Aleš, Domen in Nejc (vsi so 
člani Fitnes studia).

Estera Savić-Bizjak

Stoti obiskovalec 
v šolskem letu 2012/2013 Novembrsko nedeljo je bil v Sevnici start druge in 

tretje Državne lige v streljanju z zračno pištolo ter 
v Leskovcu pri Krškem z zračno puško. Sevničani 
so sezono dobro začeli. V disciplini zračna pištola 
so osvojili prvo mesto v drugi in tretji ligi ter v 
disciplini zračna puška peto mesto.

V posamezni konkurenci je z dobrim rezultatom 
izstopala Anuša Kovačič, ki je z doseženimi 375 
krogi od 400 možnih zasedla drugo mesto. Ravno 
tako je drugo mesto zasedel Anušin trener Mirko 
Ognjenovič vendar v konkurenci tretje Državne 
lige.

Mirko Ognjenovič

Dve ekipni zmagi Sevničanov

Ekipe druge Državne lige so streljale na strelišču SD 
Marok na Kvedrovi cesti 30a v Sevnici

V novembru se je s turnirjem na osrednjem 
slovenskem strelišču v Ljubljani začela nova 
ligaška sezona v športnem streljanju z zračnim 
orožjem. 
Strelsko društvo Marok Sevnica je preteklo 
prvenstvo končalo na drugem mestu in tokratno 
osvojitev 6. mesta ne šteje za najboljši začetek. 
Zato pa je velik met z osvojitvijo 1. mesta med 
posamezniki uspel Sevničanu Blažu Kunšku. Z 
zadetimi 382 krogi od 400 možnih je vodil že po 
rednem delu, mirno kri pa je ohranil tudi v finalu 
ter se veselil svoje prve zmage v prvoligaški 
druščini. Za Sevničane sta poleg Kunška nastopila 
še Klemen Juvan ter Danilo Petrin. 
Tudi v drugem krogu se je Blaž odlično izkazal in 
zasedel zavidljivo drugo mesto.

Na prvem krogu mladinske Državne lige je Anuša 
Kovačič zasedla odlično drugo mesto in osvojila 
srebrno kolajno. V drugem krogu pa je tudi obstala 
na mestu za stopničke saj je zasedla tretje mesto.
Sevniška perspektivna strelka kadetske kategorije 
do 17 let Tajda Marc je nav državni ligi v prvem 
krogu zasedla 3. mesto.

Mirko Ognjenovič

Sevničan Blaž Kunšek osvojil 
prvi prvoligaški turnir nove 
tekmovalne sezone

DARILNI BON
SEVNICA

V Fitnes studiu 
lahko kupite 

DARILNE BONE 
ter prijetno presenetite 

v prazniènem mesecu 
svoje bli�nje.

Podarili jim boste 
ZDRAVJE in DOBRO POÈUTJE. 

Informacije: 041 548 011

www.fitnes-sevnica.com

www.mojaobcina.si/sevnica
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Decembra smo vadbo v fitnesu popestrili s 
funkcionalno vadbo, ki jo štirikrat na teden vodi 
vaditeljica fitnesa Sara Bizjak. Redni obiskovalci se 
ji lahko pridružijo. Vadba traja od 15 do 20 minut. 

Funkcionalni trening je oblika vadbe, ki izhaja 
iz funkcionalnih gibanj v vsakdanjem življenju 
in spodbuja razvoj celega telesa in vseh 
gibalnih sposobnosti. Vključuje vadbo aerobno-
anaerobnega tipa s športnim pridihom, ki jih 
kombiniramo z vajami za moč z lastno težo 
oziroma s prostimi utežmi, vajami ravnotežja, 
koordinacije in hitrosti. Z metaboličnim načinom 
treninga pa se uravnava delovanje hormonov, 
ki uravnavajo presnovo (nalaganje ali poraba 
maščob), regeneracijo in gradnjo mišične mase, 
čustvena nihanja, napade lakote, raven energije 
... Način treninga tako sproži veliko večjo porabo 
energije (kalorij) že med vadbo, po njej in čez 
dan ter med spanjem za regeneracijo. Zato tudi 
znanost trdi, da je to eden najboljših načinov 
treniranja za zgorevanje odvečne maščobe ter 
oblikovanje in krepitev telesa. 

Estera Savić-Bizjak

Metabolični in 
funkcionalni trening

Klesanje telesa je dolgotrajen proces, za katerim 
se skrivajo dolga leta mukotrpnih treningov in celo 
trpljenja v telovadnici, vsi prijavljeni pa so se zadnje 
štiri mesece še dodatno intenzivno pripravljali 
prav na sobotni večer. Sodniki niso imeli lahkega 
dela, kajti na svetovnem prvenstvu je konkurenca 
izjemna.
Nepoučenim velja pojasniti, da se mišičnjaki(nje) 
na grobo delijo v dve kategoriji, pri čemer fitness 
pomeni vitko in športno telo brez pretirane rasti 
mišic, iz bodibildinga pa izhajajo resnično ogromne 
“omare”, kakor denimo večkratna svetovna prvaka 
brata Dejan in Duško Madžarović. Slednji je tudi 
predsednik in ustanovitelj IBFF in je tokrat svoje 
moči posvetil organizaciji tekmovanja.
Na tkmovanje v fitnes –ATLETIC programu  se je 
tudi letos pripravljal naš član, veteran 74 letni 
Anton Žibert in tudi tokrat zmagal v svoji kategoriji, 
ter poleg priznanj dobil pas z ploščo, ki potrjuje 
njegov naslov: NAJBOLJŠI ATLET nad 70 let.
Čestitamo!

Estera Savić-Bizjak

V sklopu Nogometne zveze Slovenije se ljubitelji 
malega nogometa združujejo v 1. in 2. slovenski 
ligi futsala. Tudi posavski nogometni navdušenci 
so združeni v ekipo, ki je že večkrat zamenjala ime, 
od leta 2010 pa igrajo kot KMN Sevnica v treh 
kategorijah – članski, mladinski in kadetski.
Termin futsal izvira kot okrajšava iz portugalskega 
pojma »futebol de salao« oziroma španskega 
»futbol de salon«, kar pomeni dvoranski nogomet. 
Pravzaprav gre za mali nogomet, ki se igra po 
pravilih Fife.
Začetek KMN Sevnica sega v leto 1978, ko se je v 
sklopu Kulturno-športnega društva Log s pomočjo 
pokrovitelja Draga Krošlja in pod vodstvom 
Antona Lisca organizirala občinska liga.
Neustavljiva energija in športno srce v prsih mladih 
nogometašev sta bila zmagovita kombinacija za 
razvoj malega nogometa, ki je povezoval mlade 
posavske športnike. Prvi dve leti delovanja 
(1996–1998) z imenom KMN Juventus Mizarstvo 
Krošelj, naslednji dve kot KMN Mizarstvo Krošelj 
in od leta 2000 KMN Sevnica. Vidnejši uspeh 
moštva KMN Sevnica so dosegli že konec sezone, 
ko so si nadeli sedanji naziv. Osvojili so namreč 3. 
mesto na državnem prvenstvu, v letih 2004 in 
2007 pa so postali prvaki druge lige. Športniki, 
katerih skupna značilnost je ljubezen do nogometa 
in posavske korenine, tekmujejo v KMN Sevnica v 
treh kategorijah – poleg članske zasedbe še v U 
18 in U 21.
Med delovanjem se je v vlogi trenerja zamenjalo 
precej posameznikov, mesto strokovnega in 
moralnega voditelja so tako zasedali Dušan 
Razboršek (nekdanji selektor slovenske 
reprezentance futsal), Janez Imperl, Franc 
Rozman, David Drnovšek, Danilo Guček, Ivan 
Kneževič, Aleš Filej, Robert Gačnik in zdaj Mitja 
Jontez, ki vodi in trenira člansko kategorijo zadnja 
tri leta. V tem času je »opazil velik napredek, saj 
igralci kot celota vztrajno delajo velike korake 
naprej in izkazujejo perspektivnost«. Jontez je 
znanje na varovance prenašal že v GIP Beton MTO 
Zagorje, KMN Živexu Celje, KMN Dobovec, KMN 
Cerkvenjak, med katerimi je z Zagorjani postal 
državni prvak, zato je njegovo delo v KMN Sevnica 
cenjeno in spoštovano. »Ob mojem prihodu je bila 
baza igralcev majhna, zdaj se lahko pohvalimo s 
15 nogometaši v članski kategoriji, desetimi v 
kadetski in 13 v mladinski,« pravi Jontez. 
 KMN Sevnica, ki mu je po dolgoletnem 
uspešnem delu Slavka Zakška leta 2010 
začel predsedovati Marko Lisec ob izrazitem 
prispevku podpredsednika Marka Kotarja, se 
zaveda pomena športnega udejstvovanja mlajše 
generacije in prenosa znanja izkušenih igralcev 
na njihove naslednike, zato so cilji kluba tesno 
povezani s podmladkom.

Pomemben uspeh sevniških igralcev futsala
ČLANI
• 1. mesto 1998 (1. SFL) – osvojen naziv državnih 
prvakov
• 2. mesto 1997, 1999, 2001 (1. SFL)
• 3. mesto 2000 (1. SFL)
• dvakratni finalist državnega pokala
• 1. mesto 2004, 2007 (2. SFL)
• 3. mesto 2012 (2. SFL)

MLADINCI (U21)
• 2. mesto 2001 in 2010

KADETI (U 18)
• 2. mesto 2012
• 3. mesto 2011

Več o KMN Sevnica lahko preberete na njihovi 
uradni spletni strani, navdušenci futsala pa 
najdete ažurirane in aktualne podrobnosti na 
posebni spletni strani NZS.

Vir: KMN Sevnica

Posavski nogometaši, 
združeni v KMN Sevnica

Aerobiko j v začetku 80-tih let reklamirala, izvajala 
in pripravila sklope vaj igralka Jane Fonda.  
Nato pa je Marjan Lah 1981 organiziral prvi tečaj 
aerobike v Sloveniji in sicer v Ljubljani v Narodnem 
domu. Udeležili sva se ga tudi vodnici TVD 
Partizana Sevnica Tanja Valand in jaz.
Tako se je vadba aerobike pred 30 leti pričela v 
Sevnici. Nekaj let smo se strogo držali zapovedanih 
vaj Jane Fonde, nato pa se je začel razvoj aerobike, 
izobraževanja so bila neizbežna, saj se je vsako 
leto dogajalo kaj novega. 

1985 je Jožica Sepohar Žnidar vzela vajeti 
razvoja, izobraževanja  in propagiranja v svoje 
roke. Prva je odšla po znanje v svet, pripeljala step 
aerobiko, izobraževala  kadre, ustanovila Fitnes 
zvezo Jugoslavije, postavila temelje za strokovno 
usposabljanje skupaj z Fakulteto za šport, uvedla 
licenciranje kadrov, prva imela v Sloveniji privatni 
fitnes  in ne nazadnje prezentirala modo v aerobiki.
 Pretekli mesec sva se z Saro Bizjak, kot članici ŠD 
Partizan Sevnica , udeležili licenčnega seminarja 
za vaditelje, inštruktorje in trenerje aerobike in 
fitnesa v Zrečah. Drugi dan je bila zvečer prireditev 
v počastitev 30 let aerobike v Sloveniji. Ob vsem 
tem pa moram povedati, da sem bila edina, ki se 
je udeležila prvega  in zadnjega tečaja aerobike ter 
spoznala, da jo vadim že 30 let.

Estera Savić-Bizjak

30 let aerobike 
v Sloveniji in Sevnici

Skoraj 150 tekmovalcev se je zbralo na svetovnem 
prvenstvu v bodibildingu po verziji zveze IBFF 
(International bodybuilding and fitness federation), 
ki ima sicer sedež v Kopru. Tekmovanje je potekalo 
v dvorani Europa Grand hotela Bernardin.

V Portorožu se je odvijal 
festival  mišic
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Utrip življenja

Recepti

Vir: publikacija; Marjanca Hari 
iz ustvarjalnih delavnic TZOS

2 zavitka tofuja (500gr)
1 skodelica zmletih indijskih orehov, 
1/3 skodelice vode
1/4 skodelice limoninega soka,
1 žlička čebule v prahu, 
1 žlička česna v prahu
1/2 žličke soli, 
3 žlice olivnega olja

Tofu nadrobimo v električni mešalnik, dodamo 
ostale sestavine in med mešanjem postopoma 
dodajamo olivno olje. Hranimo v hladilniku v 
zaprti posodi. 

Uporabljaš jo isto kot majonezo.

Tofujeva majoneza

1 avokado, 
1/2 žličke česna, 
ščepec soli, 
1 žlička limoninega soka, 
ščep bazilike

Avokado izdolbemo in dobro pretlačimo z vilico, 
dodamo sol, česen, limonin sok ter baziliko. Vse 
sestavine dobro premešaj.

Avokadov namaz

Oktobrski snegolom je v gozdovih povzročil 
pravo razdejanje. Gozdarji ocenjujemo, da je na 
območju naše občine podrtih ali poškodovanih 
več kot 100.000 m3 lesa. V ta namen je bila 
izdana generalna odločba, na podlagi katere 
lahko lastniki po predhodnem obvestilu revirnega 
gozdarja začnejo delo. Priporočamo, da se najprej 
pospravi les, ki leži na tleh. Ta bo najprej izgubil 
svojo vrednost. Stoječe poškodovano drevje lahko 
še nekaj časa počaka. Mlajše gozdove se bo s 
primerno nego marsikje še dalo rešiti ter zagotoviti 
njihov nadaljnji razvoj in stabilnost. Ponekod bo 
treba zagotoviti ustrezno obnovo. Pripravljen 
je ustrezen sanacijski načrt, zato lastnikom 
svetujemo, da nasvet poiščejo pri svojem revirnem 
gozdarju. Vedno znova opozarjamo na previdnost 
pri zahtevnem in nevarnem delu. Brez ustreznih 
zaščitnih sredstev (obutev in oblačila z zaščito 
pred urezninami, gozdarska čelada) se tega dela 
ne lotevajmo. To in ustrezno znanje je pogoj za 
varno delo v gozdu. V nasprotnem primeru je 
bolje, da lastniki delo prepustijo usposobljenim 
izvajalcem. 

Zavedajmo se, da je lahko nesreča v gozdu tragičen 
dogodek za vse, najbolj pa za ponesrečenca in 
njegovo družino.

Miloš Brinovec, ZGS KE Sevnica

Snegolom v sevniški občini

Pred dnevi mi je gospa, utrujena od stisk 
vsakdanjosti, pripovedovala, kako si neskončno 
želi, da bi se ji odnos s partnerjem končno umiril, 
da bi bila mirna in zadovoljna ter da bi po letih 
graditve odnosa prišla končno do notranjega miru. 
Ne le ona, ampak tudi njen partner in njun odnos. 
Jasno ji je postalo, da v partnerskem odnosu 
notranji mir ni nekaj, kar je dano samo enemu: ali 
sta ga deležna oba ali pa nobeden.
Dolgo sva se pogovarjala o tem, kaj si pod 
besedo »miren odnos« sploh predstavlja. “Da ne 
bi prihajalo do napetosti, da ne bi ob nekaterih 
partnerjevih reakcijah, ki so mi znane in  sem 
jih že tisočkrat doživela, postajala vedno znova 
nervozna in zajedljiva, da bi postal partner bolj 
samoiniciativen, da bi se lahko na partnerja bolj 
zanesla (ne brezpogojno, samo »bolj«), da bi se 
več pogovarjala o nama in najinem odnosu, da bi 
posvetil več časa otrokom”, je naštevala.
Ustvarjalni nemir odnosa
Odnos je, če je odnos – torej vpetost v lastne 
globine in v globine človeka ob meni – vedno živ. 
Vse živo pa se po definiciji spreminja, raste, išče 
nove poti izraza. Zato je globoko človekovo (včasih 
nezavedno) hrepenenje po tem, da bi se odnos 
s partnerjem umiril, lahko tudi dvorezen meč. 
Pomembno je, kako si mir v odnosu predstavljamo.
Preveč »miru«, tudi zunanjega, med partnerjema 
je lahko znak za alarm. Vsak odnos, ki je živ, je 
nujno zaznamovan z neko stopnjo konfliktnosti. 
Tega se je dobro v življenju vedno zavedati, posebej 
v najbolj napetih trenutkih odnosa. Toda ravno 
takrat je to najtežje, ker gredo čustva svojo pot 
in slikajo ukrivljeno podobo sveta in resničnosti. 
Konfliktnost izvira iz drugačnosti enega in drugega 
partnerja. Če in kadar mir pomeni odsotnost 
vsake konfliktnosti, se je treba nujno vprašati, kdo 
je koga v odnosu »povozil«, preslišal, »nadvladal«. 
Če postane konfliktnost izgovor za umikanje v svoj 
lastni svet ali beg v udobnost tišine in nepogovora, 
pomeni to začetek medsebojnega odtujevanja. 
Navidezni mir, ki postane sinonim za odsotnost 
komunikacije med partnerjema, partnerskega 
odnosa ne gradi, ampak ga ohlaja ter (dolgoročno) 
ubija. In ga pogosto na koncu tudi ubije.
Idealni (partnerski) odnosi so zaznamovani z 
ustvarjalnim nemirom, s katerim drugačnost 
dveh odraslih in zrelih oseb barva medsebojno 
razmerje. Gre za tisti nemir, ki se v pozitivnem 
smislu kreše med možem in ženo, očetom in 
materjo, moškim in žensko; nemir, ki se poraja 
iz globoko živete lastne identitete in spoštovanja 
drugega ob sebi.

Martin Lisec,  direktor podjetij 
Stopinje in Mohorjeva d.o.o., Ljubljana.

Vir: www.casnik.si

Iz zveze v zavezo
KOLUMNA - ODNOSI

Decembra naša republika praznuje velik praznik, 
to je dan samostojnosti in enotnosti. 
Marsikateri od vprašanih občanov ne ve, zakaj 
je 26. december dela prost dan. Dan, ko smo 
Slovenci leta 1990 stopili skupaj in na podlagi 
plebiscitne odločitve izglasovali svojo državo.
Všeč mi je referat, ki sem ga prebrala na strani 
ministrstva za šolstvo in šport:
»Domovina mora biti najprej takšna, da jo je 
mogoče imeti rad. Da bo takšna, potrebuje 
državljane, ki razmišljajo s svojo glavo, avtonomno 
in kritično.«
Vsakdo se lahko najde v tem stavku. Zato bodimo 
zavedni in dobri državljani in imejmo radi svojo 
domovino, ker je edinstvena in samo naša. 
Razobesimo zastave.

                         Cveta Jazbec

Uporaba zastave

2 skodelici kuhanega fižola
1 skodelica  narezane gomoljne zelene
1/2  žličke suhe zelene, 
1 žlička čebule v prahu
1/2 žičke česna v prahu, 
1 skodelica tofujeve majoneze

Vse sestavine zmešamo v električnem 
mešalniku (blenderju) ali s paličnikom. 

Namaz hranimo v zaprti posodi v hladilniku.

Fižolov namaz s tufujevo majonezo

Strokovni svet Zdravstvenega doma je s strani 
raznih donatorjev v občini Sevnica in izven prejel 
donacijo v skupni vrednosti  8.400,00 € za 
nakup novega specialnega reševalnega vozila - 
REANIMOBILA, ki bo namenjeno  izvajanju nujnih 
reševalnih  prevozov. 

Reševalno vozilo je osnovno sredstvo, katerega 
bomo uporabljali prebivalci takrat, ko gre za 
primankljaj pri telesnem, duševnem in socialnem 
zdravju. (Def. SZO) Skupna vrednost nabave 
reanimobila znaša 140.000,00 €.
      
  Vladimira Tomšič

Reanimobil 2012
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Oglasi

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

SREČNO 2013
SREČNO 2013

Jaz zate,
ti zame.

Izognite se visokim stroškom 
zdravljenja v tujini. 
Sklenite zavarovanje Vzajemna Tujina in si zagotovite: 

• zdravstveno varnost na počitnicah in potovanjih v 
tujino, 

• izbiro paketa glede na lastne potrebe in želje,

• možnost celoletne zdravstvene varnosti tudi 
ob nenačrtovanih poteh v tujino  - letni paket 
(Multitrip).

PE Novo mesto
Trdinova 4
tel.: 07/3935360
• Zastopstvo Krško

Bohoričeva 9
tel.: 07/4880580

• Poslovalnica Sevnica
Naselje heroja Maroka 29
tel.: 051/357913 (ob sredah)

Oglas VzajemnaTujina 152x108_20-11-2012.indd   1 20.11.2012   13:18:21
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.januarja 2013 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

  
 

 
 

 

 

Rešitev decembrske križanke je: AUDREY TAUTOU.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Branka Kocjančič, Vrh 3a, 8294 Boštanj 
2. nagrada: Zdenka Kuhar, Dol. Boštanj, 35, 8294 Boštanj, 
3. nagrada: Mitja Šušteršič, Kladje 19, 8283 Blanca,
4. nagrada: Tilen Fon, Breg 17a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
5. nagrada: Špela Jazbec, Zabukovje nad Sevnico 28, 8290 Zabukovje

VICOTEKA

Motnje

Ko so pripeljali  ponesrečenko, jo je doktor 
pregledal in narekoval sestri:
»Odrgnine po  rokah, počeno drugo rebro 
levo, zlom levega gležnja.«
V tem trenutku se  ponesrečenka prebudi.
»Koliko ste stari?« jo vpraša  doktor.
»Dvaindvajset let.«
»Sestra, napišite še: Motnje v  spominu.«

Gnezdo

V ordinacijo prižvižga pacient in reče  
psihiatru:
»Doktor, jaz mislim, da sem ptič!«
»Kar odletite nazaj v  čakalnico, jaz pa 
bom poklical v bolnico, da  vam pripravijo  
gnezdo.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

   Kje se nahaja kapelica na sliki?

 IZREK ZA LEPŠI DAN
Na ta svet smo prišli enaki…
Iz tega sveta odhajamo enaki…
Le po svetu hodimo dvoji!
Tisti – enaki – in oni,
ki so se napihnili in imajo občutek,
da so nekaj več…!

Hvala, da ostajaš tak, 
kot si prišel na svet – vsem enak….

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

Na fotografiji so žive jaslice, ki se odvijajo ob gozdu na Šmarčni.

Izžrebanki: 
 1. Alenka Leskovšek, Trnovec 75, 8292 Zabukovje
 2. Marjeta Dobovšek, Šmarčna 8/a, 8294 Boštanj 

Nagrade za mesec JANUAR:
1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj

Uganka za brihtne glavce 

V kozarcu, bokalu in steklenici se 
nahajajo limonada, mleko in voda. 
V bokalu ni limonade niti mleka. 
V kozarcu pa ni limonade. 

Katera vrsta tekočine je v katerem delu.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Rešitev: Papiga je bila gluha.

Izžrebanka:

 1. Fani Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče
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Stre��e kriti�e

Izolacija

Kleparski izdelki: 
s�e�olo�i� �le�o�i���

Stre��a ok�a
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2od 5,28 €/m

več kot 
43 %

popusta
na določene modele

popusta
do 17 %

Izolacije

Strešne kritine

Strešna okna

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
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Srečno 
2013 

Težko in za nas tudi žalostno leto se izteka. 
 

Hvala vam, ker ste naši kupci, 

poslovni partnerji naši sodelavci. 

Hvala za vaše zaupanje in sodelovanje.

Ostanite z nami tudi v letu, ki prihaja. 

Prizadevali si bomo, da bo to začinjeno z 

optimizmom, idejami in cilji za napredek, z dobrim 

medsebojnim sodelovanjem, s prizadevanji za dobro 

počutje ljudi in uravnoteženo okolje. 

V osebnem življenju Vam želimo trdnega zdravja, 

toplo ognjišče, smeh v očeh in bližino.
 

 BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ 

IN SREČNO V LETU 2013 
 

Uprava in kolektiv Kmečke zadruge Sevnica.

SREČNO 2013



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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, 
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na 

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in 
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Beremo in pišemo skupaj

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Most do izobrazbe

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Izzivi podeželja

Branje za znanje in branje za zabavo

Računalniška pismenost za odrasle

Vabimo vas k vpisu 
v brezplačne programe za odrasle

www.ciktrebnje.siVeč o programih 

07/ 34 82 103|info@ciktrebnje.siInfo in prijave

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
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