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Intervju
Dejan Mijović, fotograf
pa zelo lahek in preprost za uporabo. Z njim sem
še v Soči fotografiral, kar sem pač lahko, glede na
moje telesne omejitve. Spet sem se po dolgem času
počutil v svoji koži in videl cilj pred sabo, do katerega
pa je bila še dolga, trnova pot. A imel sem vizijo, v
kateri je fotoaparat krojil pomembno vlogo moje
nadaljnje življenjske poti.
Fotografirate predvsem v črno-beli tehniki. Zakaj?

Dejan Mijović je 42-letni fotograf, ki živi v Ljubljani,
je pa iz Sevnice. Dela kot pomočnik urednika
fotografije na Delo.si. Njegova fotografska dela
so predstavljena na spletni strani http://miophotography.com. Dejanova življenjska zgodba je
zaradi nesreče leta 2010, ko je postal hrom, tragična,
a ima srečni konec.
Otroštvo in mladost ste preživeli v Sevnici. Kakšni so
vaši spomini na to obdobje?
Glede na to, da sem preživel celotno otroštvo
in mladost v Sevnici, sem in bom po duši vedno
Sevničan, na kar sem ponosen. Moji spomini na
Sevnico so krasni. Kot blokovčan iz naselja NHM
sem bil vedno obkrožen s sovrstniki iz našega in
sosednjih blokov. Nikoli nam ni bilo dolgčas. Ulica
je bila naša dnevna soba. V naselju smo se vsak dan
igrali do mraka. Naša domišljija v otroštvu ni imela
meja. Seveda smo imeli tudi sovražnike, otroke iz
naselja hiš med Kopitarno in bazenom. Z njimi smo
bili v »vojni«. Spopade smo imeli na nevtralnem
ozemlju – Hrastah. Kljub temu smo medsebojne
zamere v šoli vedno dali na stran in se družili ter
stkali močne prijateljske vezi, ki so močnejše kot
kadarkoli prej. Imam 6 najboljših prijateljev. Vsi smo
Sevničani, generacija 1976 in se družimo dejansko že
od jaslic. Na Sevnico nas spominja nič koliko skupnih
dogodivščin, polnih smeha in adrenalina. Kadarkoli
se dobimo, nam misli ubežijo na čas naše mladosti
in skupnih dogodivščin, ki smo jih doživljali v Sevnici
in okolici. Prav ti spomini nam vedno znova narišejo
nasmeške na obraz.
Del vaše življenjske poti je zaznamoval tudi šport,
predvsem rokomet. S čim ste se v mladosti še
ukvarjali?
Res je, v mladosti sem se v popolnosti posvetil
šoli, rokometu in prijateljem. Za druge stvari mi je
preprosto zmanjkalo časa. Mladosti si nisem znal
predstavljati brez rokometa, ki mi je v marsičem
pomagal izoblikovati moj značaj. Bil sem od vedno
zelo tekmovalen, zaradi velikosti in konstitucije pa
sem bil hkrati tudi zelo perspektiven rokometaš.
Prosti čas, ki pa ga resnici na ljubo ni bilo veliko,
sem vedno preživljal v družbi prijateljev. Sem človek,
ki potrebuje socializacijo, druženje z ljudmi me
izpopolnjuje, napolni z energijo in mi da nov zagon.
Vas je fotografija prevzela že v mladosti? Kdaj ste se
z njo začeli resno ukvarjati in kako ste jo razvijali?
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Če sem odkrit, me je fotografija pritegnila v
mladosti, po koncu športe kariere, ki se je končala
zaradi poškodbe kolena. Mama je delala v Lisci
in bila med drugim odgovorna tudi za vizualno
podobo in promocijo. Večkrat sem imel priložnost
iti z njo na »fotošutinge«, na katerih ni manjkalo
lepih manekenk, ki so predstavljale najprestižnejšo
tovrstno blagovno znamko na Balkanu. Priznam,
bil sem navdušen nad lepimi dekleti, fotografi, ki
so komunicirali z njimi, ter končnim izdelkom –
fotografijami, ki so krasile jumboplakate po vsej
državi. Na fakulteti sem med drugim obiskoval
predavanje o fotografiji. To je dokončno prevesilo
jeziček na tehtnici in me pahnilo v svet fotografije. Po
koncu faksa sem se odločil poiskati delo v tujini. Kot
fotograf sem leta 2003 pristal na največji in najnovejši
potniški ladji na svetu Navigator of the Seas. V letu
in pol sem si pridobil ogromno fotografskih izkušenj,
saj smo prvih devet mesecev še fotografirali s
klasičnimi manualnimi fotoaparati na film, nato pa
že s prvimi digitalnimi fotoaparati Nikon. To je bila
zame neprecenljiva življenjska izkušnja. Po vrnitvi v
Slovenijo sem začel delati kot fotoreporter za različne
tiskane medije.
Leta 2010 vam je padec na spolzki klančini pustil
hude posledice. Postali ste tetraplegik, hrom od
vratu navzdol, po čemer se je marsikaj spremenilo,
a zdi se, da je strast do fotografije postala še
močnejša, globlja. Kako vas je zaznamovala ta težka
življenjska prelomnica?
Vsekakor je bilo to stresno, a hkrati zelo poučno
obdobje v mojem življenju, ki me je marsikaj naučilo
o smislu življenja, predvsem pa
sem začel ceniti življenje, ki ga
živim. Ko sem popolnoma hrom
ležal v Soči, sem si zaželel novi
fotoaparat Nikon D700. Starši pa
so rabljenega kmalu za tem tudi
kupili. Takrat so bile napovedi o
mojem zdravstvenem stanju še
dokaj slabe, a sem kljub temu
sanjal, da me, ko bom, če bom,
bolje, čaka nova »igračka«, kar
mi je vlivalo dodaten optimizem
in voljo do življenja. V nekem
trenutku se je moje telo po
trimesečnem spanju začelo
prebujati. Takoj ko sem bil
sposoben premikati roke, sem
prosil prijatelja, naj mi posodi
fotoaparat na film, Holgo, ki je
povsem plastičen, predvsem

Res je, po nesreči sem prvič začel spoznavati in
raziskovati črno-beli svet, ki me je popolnoma prevzel,
celo tako močno, da sem v barvah zadnja leta precej
izgubljen. Največ navdiha sem našel v fotografijah
slovenskega svetovno priznanega fotografa, ki živi
in dela v Franciji, Klavdija Slubana. Pred štirimi leti
sem začel obiskovati njegov masterclass, ki je trajal
vse do konca tega leta. Zaključek več let trajajočega
skupinskega projekta smo vsi njegovi učenci izpeljali
s skupinsko fotografsko razstavo Če bi Slovenija bila,
ki si jo do marca lahko ogledate na gradu Rajhenburg.
Zanimivo je, da sem vzpostavil močno vez s
črno-belim svetom, skozi katerega lažje izražam
svoje osebnoizpovedne zgodbe, ki so hkrati tudi
dokumentarne narave. Mislim, da mi je po nesreči,
predvsem pa v zadnjih petih letih uspelo ustvariti
svoj umetniški podpis, s katerim so moje fotografije
postale prepoznavne. To pa ne pomeni, da dojemam
svet samo črno-belo. Svet ima celoten mavrični
spekter, ki je med belo in črno.
Osebno ne maram poziranja in poskušam vedno
ujeti spontani odločilni trenutek, s katerim bom
lahko pokazal ljudem določene intimne zgodbe iz
vsakdanjega življenja družine in prijateljev.
Prejeli ste številne slovenske in mednarodne
nagrade v fotografiji na natečajih, tekmovanjih.
Katere vam pomenijo največ?
Vsaka nagrada ima svojo vrednost, če pa že moram, bi
izpostavil 3. mesto v kategoriji Portret na prestižnem
svetovnem fotonatečaju Nikon, na katerega vsako
leto pošljejo več sto tisoč fotografij.
Kakšno je vaše sporočilo mladim, ki so šele na
začetku svoje poti, in tistim, ki doživijo težko
izkušnjo v življenju?
Mladi morajo verjeti svojim sanjam, predvsem pa naj
razmišljajo s svojo glavo. Vse je odvisno od nas samih,
nič oziroma redko kaj nam je v življenju podarjeno,
zato smo se prisiljeni boriti ne glede na to, ali je
razlog ljubezen, služba, bolezen ali družinski odnosi.
Vedno imamo na izbiro, ali vidimo kozarec na pol
prazen ali na pol poln. Pozitivno razmišljanje nam
lahko v tem »norem« svetu odločilno pripomore k
boljšemu in kakovostnejšemu življenju, ki ga živimo
samo enkrat.
Pogovarjal se je Rok Petančič.

Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

Koliko in kaj naredimo za drugega, oblikuje svet
in naš način življenja.
Veliko dobro narejenih stvari lahko naredi naše
življenje zanimivo, srečno in polno optimizma.
In to potem vpliva na vse, na počutje več ljudi,
na sprejemanje življenja, na dojemanja našega
pomena.
In zato je v tem svetu, ko je ritem življenja
nadvse hiter in se nimamo časa ustaviti, še
kako pomembno, katere besede uporabljamo
in kako se odzivamo v neki situaciji. Velikokrat v
naglici kaj izrečemo, za kar nam je pozneje žal.
In premalokrat se zavedamo, da lahko že samo
ena topla beseda povzroči nasmeh na obrazu ali
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srečo v očeh drugega. Ta pa to deli naprej z več
lepimi drobnimi dejanji.
Če pa je vse to narejeno z nejevoljo, odporom ali
neučakanostjo, vodijo ta dejanja v negotovost,
negativizem, nespoštovanje in nezaupanje.
In prav zavedanje, da smo mi tisti, ki lahko
naredimo
svet
drugačen,
oblikujemo
našo družbo in krojimo svojo usodo, je
najpomembnejše.
Bodite dobro v prihajajočem letu. Imejte se radi.
Spoštujte ljudi okoli sebe in ne pozabite drug na
drugega.
Srečno.
Mojca Pernovšek

i n te r v j u
i z g ra j s ke s k r i n j e
o b č i n s ke st ra n i
po občini
T ZO S , t u r i ze m
ku l t u ra
ko l e d a r p r i re d i te v
mladina
šport
i z p re te k l o st i v s e d a n j o st
utrip življenja

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 6.750 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, Bojan Zakšek, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Petra Biderman
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide februarja 2019, 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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Občinske strani
Seja štaba civilne zaščite

Ljubo Motore
med najzaslužnejšimi
prostovoljci

Na zaključnih decembrskih srečanjih se sestajajo
organizacije z različnih področij družbenega
delovanja, med katerimi je s področja zaščite in Dne 7. decembra so bile podeljene plakete
reševanja še posebnega pomena štab Civilne zaščite. Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim
društvenim delavcem in delavkam, prostovoljcem
in prostovoljkam z različnih področij delovanja.

Ustanovna seja
občinskega sveta
Na sevniškem gradu je bila 5. decembra prva redna,
ustanovna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, s
tem pa se je začel novi štiriletni mandat 2018–2022
tega najvišjega organa delovanja lokalne skupnosti.

Ljubo Motore je priznanje prejel iz rok podpredsednika

Člani občinskega sveta z županom

V uvodu je predsednik volilne komisije Anton Grilc
predstavil poročilo Občinske volilne komisije o izidu
volitev za župana, članov občinskega sveta in svetov
krajevnih skupnosti. Sejo je do potrditve mandata
župana, skladno s poslovniškim redom, vodil
najstarejši izmed svetnikov Franc Pipan.

Opravljeno delo v preteklem letu so člani sevniškega Državnega sveta Matjaža Švagana (foto: Milan Skledar /S-tv).
štaba Civilne zaščite analizirali na seji, ki je potekala
Prejemnik priznanja je postal tudi Ljubo Motore.
11. decembra v sevniškem Trškem dvorcu.
Plakete
Državnega
sveta
najzaslužnejšim
društvenim
delavkam
in
delavcem,
prostovoljcem
Občina Sevnica je v letu 2018 izvajala aktivnosti
načrtovanja zaščite in reševanja, usposabljanja in in prostovoljkam vsako leto kot odraz podpore
priprave ocen ogroženosti za primere posameznih civilni družbi in v počastitev mednarodnega dneva
nesreč, kot so poplave, prisotnosti nevarnih snovi, prostovoljcev, ki ga praznujemo 5. decembra,
železniške nesreče, požarov, primere pojavov podeljuje predsednik Državnega sveta na podlagi
nalezljivih bolezni pri ljudeh. Med večjimi dogodki Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta.
sta bila organizacija javne predstavitve vozil in Predlagatelj za podelitev plakete Ljubu Motoretu
tehnike Gasilske zveze Sevnica in obsežna vaja Skupaj je bil župan Občine Sevnica in član Državnega sveta
Srečko Ocvirk, slavnostnega dogodka pa se je udeležil
na Lisco 2018.
skupaj s prejemnikom.
Potekala so redna in dodatna usposabljanja s
področja gašenja notranjih požarov, tehničnega
reševanja, usposabljanja za bolničarje in drugih.
Sistem zvez in javnega alarmiranja deluje dobro
in se redno testira. Pomemben del na področju
izobraževanja so tudi preverjanja usposobljenosti in
opravljeni razni terenski ogledi.

Sledilo je imenovanje začasne mandatne komisije,
v katero so bili z glasovanjem soglasno potrjeni
člani sveta Vincenc Knez, Miran Grubenšek in Rok
Petančič. Mandatna komisija je pregledala poročilo
Občinske volilne komisije o volitvah ter potrdila
o izvolitvi svetnikov. Občinski svet je na predlog
mandatne komisije z glasovanjem soglasno potrdil
Ves čas poteka dobro sodelovanje med Občino
vse mandate.
Sevnica, Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in prostovoljnimi gasilskimi društvi, s katerimi ima
imenovanja so bili soglasno potrjeni naslednji člani občina sklenjeno pogodbo o opravljanju javne
občinskega sveta: Božidar Groboljšek, Janez Kukec, gasilske službe. Vse leto v sistemu reševanja, zaščite
Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Gorazd Zupanc, Franc in pomoči poteka tudi dobro sodelovanje z drugimi
Pipan in Stanka Žičkar. Za predsednika je bil imenovan v sistem vključenimi službami, organizacijami in
Božidar Groboljšek. Do naslednje januarske seje društvi, med njimi Zdravstvenim domom Sevnica,
bo sledilo oblikovanje posameznih delovnih teles Območno organizacijo Rdečega križa Sevnica,
Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom
občinskega sveta.
Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in
Seja se je nadaljevala s potrditvijo ugotovitvenega drugimi.
sklepa o prenehanju mandata člana občinskega
sveta zaradi nezdružljivosti z župansko funkcijo. Občina bo tudi v letu 2019 nadaljevala aktivnosti
Srečko Ocvirk je v svojem prvem nagovoru v vlogi načrtovanja skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi
novega župana Občine Sevnica v mandatu 2018– načrtov zaščite in reševanja. Na seji je bilo izraženo
2022 čestital članicam in članom sveta ob izvolitvi. pričakovanje, da bo državna delovna skupina
Izrazil je prepričanje o dobrem delu, sodelovalnosti nadaljevala pripravo ocene ogroženosti in načrt
in upoštevanju vseh, ki sodelujejo pri razvoju občine. zaščite, reševanja in pomoči za območje celotne
verige HE na Spodnji Savi. Jaseni bo tradicionalno
organizirana akcija Skupaj na Lisco 2019, v jesenskem
času pa je prav tako načrtovana državna vaja na
temo jedrske ali radiološke nesreče v Posavju.

V sodelovanju z Območno organizacijo Rdečega
križa Sevnica bo januarja organiziran 70-urni tečaj
po programu bolničar, izvedeno bo tudi dopolnilno
usposabljanje za pripadnike, ki so predhodno opravili
temeljni tečaj. Organizator posavske proslave ob
svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, bo
leta 2019 Občina Brežice. Regijsko tekmovanje v
Potek seje
preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne
Člani novega sestava Občinskega sveta Občine zaščite in Rdečega križa pa bo predvidoma konec
Sevnica so se v drugem delu seje seznanili s sklepom maja v Sevnici.
o začasnem financiranju Občine Sevnica v prvem
trimesečju prihodnjega leta. Gre za tehnični akt Vse aktivnosti bodo preplet tesnega sodelovanja
zaradi še nesprejetega proračuna za leto 2019, med vsemi službami, ki v občini skrbijo za varno in
katerega priprava se je začela po izvedenih volitvah. zdravo okolje.
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Srečanje članov Območne
obrtno-podjetniške
zbornice Sevnica

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica je
v sevniški kulturni dvorani pripravila tradicionalno
decembrsko srečanje članov. Uvodoma so navzoče
pozdravili predsednik Obrtno-podjetniške zbornice
Sevnica Alojz Tuhtar, član kolegija Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije Franci Vesel in župan Občine
Sevnica Srečko Ocvirk.

Prejemniki jubilejnih priznanj s predsednikom zbornice
in gostoma dogodka (foto: Janja Železnik, Foto Asja).

Na decembrskih srečanjih vedno podelijo priznanja
in plakete vsem članom, ki so v tekočem letu dopolnili
obletnico oziroma jubilej za dolgoletno nepretrgano
opravljanje dejavnosti. Jubilejna priznanja sta
podelila predsednik Alojz Tuhtar in sekretarka
zbornice Anita Pečnik, in sicer za 15, 20, 25, 35 in 40
let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti.
Med skupno 23 prejemniki je diamantno plaketo za
40 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti
prejel Janez Pungerčar, ki je kot prejemnik najvišjega
priznanja v imenu vseh jubilantov nagovoril navzoče.
Podelitvi priznanj sta bila na vrsti komedija z
naslovom Ljubezen druge polovice v izvedbi članov
gledališke skupine Ta bol teater iz Kranjske Gore,
nato pa še druženje.

Občinske strani
Olepšali grad
in odprli razstavo
V zadnjih letih so bila na našem gradu in v njegovi
širši okolici v skrbi za ohranitev tega edinstvenega
kulturnega objekta opravljena številna prenovitvena
dela. Grad je od letos še dodatno olepšan, saj so
bila opravljena konservatorsko-restavratorska dela
na kamnitih elementih atrija gradu ter obnovljene
stenske in stropne poslikave na hodnikih gradu.
Javna predstavitev opravljenih posegov je potekala
konec novembra.

Posavska proslava
ob dnevu samostojnosti
in enotnosti
Osrednja posavska prireditev
ob junijskem dnevu državnosti
vedno poteka v Sevnici,
decembrsko proslavo ob dnevu
samostojnosti in enotnosti pa po
tem zgledu za celotno Posavje
pripravijo v Krškem.
Letošnja obletnica enotne
odločitve slovenskega naroda za
samostojno državo
bo 26. decembra 2018
v veliki dvorani
Kulturnega doma Krško
z začetkom ob 17. uri.

Odprtje razstave

Izvedba konservatorsko-restavratorskih posegov
na gradu ima več pomembnih učinkov: ohranitev
pomembnih varovanih lastnosti gradu in estetskega
videza, s tem pa tudi zanimanje laične in tudi
strokovne javnosti za elemente in ponudbo v gradu.

Brezplačno vstopnico je
treba rezervirati pri blagajni
Kulturnega doma Krško
(07 488 01 94).

Uspešno do vrednostnega
bona za brezplačni dostop
do spleta
Evropska komisija je objavila rezultate prvega poziva
pobude WiFi4EU in seznam občin, ki so uspešno
kandidirale za pridobitev bona za vzpostavitev
brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih.
Med občinami, prejemnicami bona v višini 15 tisoč
evrov, je tudi Občina Sevnica. Vlogo na javni poziv je
oddalo več kot 13.000 občin iz vse Evrope. Uspešno
je kandidiralo 2.800 občin, med njimi 89 slovenskih.
Občine bodo z vrednostnimi boni vzpostavile
brezžične dostopne točke na javnih mestih, in sicer
za omrežja, ki se ne prekrivajo z zasebnimi ali javnimi
brezplačnimi storitvami brezžičnega interneta
primerljive kakovosti na istih javnih mestih.

Sosvet načelnice
Upravne enote Sevnica
Na povabilo načelnice Upravne enote Sevnica
Mojce Dolar se je v prostorih občine v decembru
tradicionalno sestal koordinacijski sosvet načelnice,
ki ga sestavljajo vodje državnih in lokalnih ustanov v
občini.
Na sosvetu je bila podana predstavitev rezultatov
dela in načrtovanih novosti s posameznih področij
dela. V zadnjem letu izvedene investicije ter
aktivnosti in načrte za prihajajoči čas je predstavil
tudi župan Srečko Ocvirk.

Novo podobo ima tudi vodnjak.

Ob tej priložnosti je bila odprta pregledna razstava
večjih posegov na gradu Sevnica v zadnjem obdobju.
Razstava je bila pripravljena v sodelovanju z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno
enoto Celje, in Posavskim muzejem Brežice. Z
izbranimi melodijami je dogodek glasbeno obogatila
flavtistka Zala Plazar ob spremljavi pianistke
Pandeline Atanasove iz Glasbene šole Sevnica.

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Dela so potekala pod strokovnim nadzorom
celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, v imenu katere je navzoče pozdravila vodja
enote Danijela Brišnik. Vsebino konservatorskorestavratorskih del je opravilo podjetje Gnom
iz Ljubljane. Strokovno razlago s predstavitvijo
opravljenih posegov je ob fotografijah in ogledu po
grajskih prostorih podal direktor Jože Drešar. Župan
Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek sta se kot predstavnika lastnika in skrbnika
gradu za sodelovanje pri izvedbi zahvalila Ministrstvu
za kulturo Republike Slovenije in celjski območni
enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
V dneh čarobnega decembra naj vas spremljajo iskrivi trenutki veselja in topline.
Obilo takšnih trenutkov vam želimo tudi za vse dni leta, ki prihaja.
Oplemenite ga s prijaznimi odnosi in vedrino, zdravjem in veseljem.
Želimo vam prijetne božično-novoletne praznike in vse dobro v novem letu.

www.obcina-sevnica.si

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, s sodelavci
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MojaObčina.si
s prenovljeno
spletno podobo

AED od zdaj tudi v Trnovcu

Letos poleti se je med člani pevske skupine Jurjevci
porodila ideja, da v zahvalo prebivalcem okoliških
Spletni portal MojaObčina.si je z lokalnimi novicami vasi, ki jih že vrsto let spodbujajo in nagrajujejo med
in dogodki prisoten že v 90 slovenskih občinah. izvajanjem koledovanja, prevzamejo organizacijo
Zdaj smo pri ekipi MojaObčina.si poskrbeli za novo nakupa avtomatskega eksternega defibrilatorja.
prenovljeno podobo spletne strani. Poleg še boljše
uporabniške izkušnje smo v spletno mesto uvedli
številne druge novosti, ki bodo okrepile povezanost
z vami tudi v prihodnje.

Prenovljena spletna stran

Foto: Damjan Pajk

Ker podobne napravice v bližnji okolici ni, so
aktivnosti glede nakupa presenetljivo hitro stekle.
Večino denarnih sredstev so tako prispevali
»jurjevci«, manjkajočo razliko pa velikodušno
domačini in donatorji. Občina Sevnica je poskrbela
za nakup in montažo tipske omarice. Tako AED že«
krasi« zunanjo podobo Gasilskega doma v Trnovcu,
z nenehnim utripanjem kontrolne lučke pa sporoča,
da je v primeru potrebe kadarkoli pripravljen
pomagati. V imenu »jurjevcev« iskrena zahvala vsem
dobrotnikom.

Spletni portal MojaObčina.si v zadnjih letih postaja
zelo pomemben člen v komunikaciji z lokalno
javnostjo. Na eni strani bralcem ponuja sprotne
novice, obvestila, napovednik lokalnih dogodkov in
druge aktualne vsebine v občini, na drugi pa daje
glas posameznikom, organizacijam in vsem lokalnim
deležnikom, ki si želijo soustvarjati vsebine in širiti
svoj glas v lokalnemu okolju. Je edini tovrstni medij
v Sloveniji.
Ekipa portala predstavlja najštevilčnejše uredništvo
z zunanjimi sodelavci pri nas, saj vsebine na portalu
soustvarja že 6082 registriranih avtorjev. Njihove
Jože Baumkirher
prispevke skrbno ureja kar 112 lokalnih urednikov.
MojaObčina.si je čedalje bolj priljubljeno spletno
mesto in se močno pozicionira v lokalnih okoljih.
Mesečno je v 90 občinah dodanih več kot 1100 novic
in več kot 1300 dogodkov.
“Z novo podobo smo želeli bralcem omogočiti
še več interakcije med avtorjem in bralcem ter
vsebino ponuditi na bolj pregleden način, z novimi
oblikovalskimi smernicami. Že zdaj imamo ogromno
avtorjev, ki soustvarjajo lokalno podobo občin, z
novo podobo spletne strani pa smo želeli vzpostaviti
še večjo prepletenost med bralcem, avtorjem in z
njunim lokalnim okoljem” pravi Matjaž Rekič, direktor
podjetja Prims, d. o. o., ki je portal MojaObčina.si
V petek, 23. novembra, smo se v večernih urah
tudi zasnoval.
krajani iz Telč in okoliških vasi zbrali v gasilskem
domu na Telčah, kjer je PGD Telče v sodelovanju
z ZD Sevnica organiziralo prikaz pravilne uporabe
avtomatskega defibrilatorja in temeljnih postopkov
oživljanja. Prikaza se je udeležilo veliko ljudi, kar
potrjuje, da se ljudje zavedajo, da lahko ob pravilni
uporabi defibrilatorja nekomu rešijo življenje.

Romana Mislaj in Marjan Mrgole

Romana Ivačič

Defibrilator tudi na Telčah

Matjaž Rekič, direktor podjetja Prims, d. o. o.
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Na vrhu Svete Planine (1011 metrov)

Avtomatski eksterni defibrilator smo krajani in člani
prostovoljnega gasilskega društva postavili konec
oktobra na terasi gasilskega doma na Telčah. Za
pomoč pri nakupu in montaži se krajani Telč in okolice
najlepše zahvaljujemo Občini Sevnica, KS Tržišče in
pokroviteljem, ki so pomagali pri nabavi, ZD Sevnica
pa za prikaz njegove pravilne rabe.

sevnica

Vir: Uredništvo MojaObčina

Izlet Planinskega društva Lisca Sevnica v soboto, 24.
novembra, je potekal v neznano. 22 udeležencev in
udeleženk nas je od Radeč naprej, ko so na avtobus
stopili še zadnji, ugibalo, kam gremo. Predlagali smo
vse mogoče: od Boča do Limbarske gore, uganila pa
sta dva, ki sta rekla Partizanski Vrh ali Sveta Planina in
si s tem pridobila društveni kapi.

Peljemo se do Rimskih Toplic, preko Marnega
in Hrastnika do Trbovelj, kjer izstopimo pod
podružnično cerkvijo svetega Miklavža. Začnemo se
vzpenjati po strmi poti prek travnika in skozi gozd:
lepo je počiščena in ponekod so vsekane stopnice.
Malo po cesti, Bredina stezica nas popelje v gozd,
potem pa hodimo spet po cesti do naselja Klek. Malo
moramo počakati, ker Dom Tončke Čeč odpirajo
šele ob devetih, potem pa si v lepo urejenem lokalu
privoščimo kavo ali čaj.
Hojo nadaljujemo po cesti, kmalu za tem zavijemo
na Pot čez borovce: v strmino, kjer so delovanje
hudournikov na nekaterih mestih omilili z jezovi.
Nekaj časa hodimo po zelo ozki stezi, skozi meglo
pa nas poskušajo doseči sončni žarki. Ko stopimo
na vrh Tabor, se nam odpre pogled na morje megle
med hribi. Ozek greben je to, mi pa se spustimo do
travnikov v bližini Planinske vasi, kjer so še vedno
zaplate snega. Na vse strani se nam kažejo hribi,
ki pa jih počasi zakriva megla. Začnemo se spet
dvigati med nekaj počitniškimi hišicami, potem pa
strmo v hrib mimo zemeljskega plazu in travnika, po
katerem so krave na paši shodile nešteto poti. Pod
potjo opazimo spomenik preminulemu prijatelju
nogometašu, nad njo pa se nam kmalu pokaže cerkev
Imena Marijinega s pokopališčem in obnovljenim
zvonikom, ki je ločen od preostale zgradbe.
Pod cerkvijo se sprehodimo do Gostišča Planina,
izpred katerega slutimo v zamegljeni dolini obrise
Trbovelj. Lokal nam nudi zavetje pred dežnimi
kapljami, ki so nas spremljale zadnji del poti, pa tudi
pred hladnim vetrom. Pojemo toplo malico, okusni
segedin pa poplaknemo z različnimi pijačami.
Kljub dežju se odpravimo na kratek vzpon proti vrhu:
na višini 1011 metrov stoji lesen oder, s katerega se
ob lepem vremenu gotovo ponuja lep razgled, mi
pa zremo le v meglo. Okrog sebe lahko le slutimo
nekaj samotnih kmetij, ki sestavljajo naselje Sveta
Planina z okrog 120 prebivalci. Zaradi velikega
pomena za narodnoosvobodilni boj so hrib in vas
leta 1955 preimenovali v Partizanski Vrh, leta 2002
pa so domačini referendumsko izglasovali sedanje
(prvotno) ime. Tako sta na Gostišču Planina kar dve
številki: Partizanski Vrh 23 in Sveta Planina 46.
Pod dežniki se po cesti spustimo do križišča s
spomenikom revolucionarnim dogodkom pred
drugo svetovno vojno in med njo (Vrhe), kjer nas
čaka avtobus. Lepo na toplem kramljamo in uživamo
v dobri družbi na povratku v Sevnico. Hvaležni smo
Darinki in Janku za pripravo in izvedbo izleta v upanju
na nova srečanja.

www.mojaobcina.si/

Z digitalnim medijem MojaObčina.si sicer že
sodelujejo številni lokalni časopisi, lokalne javne in
zasebne institucije, vladne in nevladne organizacije,
prispevke pa objavlja tudi čedalje več posameznikov,
ki s soobčani oziroma sokrajani želijo deliti svoje
vsebine, pa tudi mnenja in poglede na dogajanje v
lokalni skupnosti.
Če menite, da kakšna ključna novica ali dogodek
manjka, pa se lahko registrirate kot avtor (če seveda
že niste) in sami prispevate del svoje lokalne zgodbe.
Ko bo lokalni urednik vašo vsebino potrdil, jo bodo
lahko prebrali vaši soobčani in gotovo vam bodo
hvaležni.
Upamo, da vam je nova podoba portala všeč. Če
imate kakšne predloge za izboljšavo, pohvale ali
kritike, bomo vaše pobude v uredništvu
(urednistvo@mojaobcina.si) zelo veseli.

Planinski izlet v neznano

www.visit-sevnica.com
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OZVVS SEVNICA

Uvod
v Čudežni december 2018
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

Veliko drevo z izdelanimi prazničnimi voščilnicami

OBMOÈNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SEVNICA – PREDSEDSTVO:

ŽELIMO VSEM
SVOJIM ÈLANOM IN TUDI VSEM OBÈANOM
VESELE BOŽIÈNE PRAZNIKE,
V LETU 2019 PA MNOGO ZDRAVJA, ZADOVOLJSTVA
IN AKTIVNEGA SODELOVANJA V ORGANIZACIJI!

Na prvi decembrski dan smo na Kmečki tržnici Sevnica
v organizaciji KŠTM Sevnica pripravili uvod v mesec
praznovanja in druženja. Izvedli smo dve delavnici
za otroke. Na začetku smo trajnostno naravnano
pripravili veliko praznično drevo iz lesa s kaveljčki,
na katere smo napletli prejo. Na tako pripravljeno
drevo smo v sklopu naslednje delavnice izdelovanja
ustvarjalnih voščilnic nameščali praznične voščilnice,
ki so jih izdelali otroci. Za popestritev voščilnic smo
vanje pisali voščila v rimah. Odprli smo nagradni
natečaj za najboljšo kratko zgodbo osnovnošolk in
osnovnošolcev, se posladkali z dobrotami s tržnice, V petek, 23. novembra, sta nas na naših dnevih
v decembrskem vzdušju pa sta nas navdušeno odprtih vrat obiskala predstavnika Lovske družine
nagovorila Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica.
Sevnica, in Zdravko Remar iz Turistične agencije
Doživljaj.

www.sevnica.zvvs.si

Prejem donacije
za enoto VDC Sevnica

Naroèena objava

95 let Hermine Božič
V Domu upokojencev Sevnica je 3. decembra v
krogu sorodnikov, prijateljev, predstavnikov lokalne
skupnosti in zaposlenih praznovala svoj 95. rojstni
dan Hermina Božič.

Glasbeni nastop raperja Zlatka

Delavnicam se je pridružil tudi ljubljanski raper Zlatko
in pozneje s svojim glasbenim nastopom poskrbel za
gibanje v ritmih hip hopa. To nas je dodobra ogrelo v
sicer hladnem sobotnem dopoldnevu. Glasbeni gost
Zlatko je poskrbel tudi za zabavno izpeljavo žrebanja
nagradne kartice veselja, ki ga je lahko dokončal le
s pomočjo mlade poslušalke in mladega poslušalca
iz občinstva. Vsem trem izžrebanim nagrajencem
čestitamo.

Prijazno smo ju sprejeli v naše prostore, seznanili z
našo dejavnostjo in različnimi aktivnostmi. Glavni
namen obiska pa je bila izročitev donacije, ki jo Lovska
družina Sevnica ter prijatelji iz preostalih lovskih
družin namenjajo Enoti VDC Sevnica za izvajanje
različnih aktivnosti. Direktor našega zavoda in vodja
enote VDC Sevnica sta se v imenu uporabnikov in
zaposlenih naše enote zahvalila za dobrodelno gesto.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Toplo ognjišèe in smeh v oèeh,
iskreno želimo vam v teh prazniènih dneh,
da zdravja in sreènih dogodkov nešteto
v obilju nasulo bi novo vam leto.

Gospa Božič, rojena Bergant, se je rodila 1. decembra
1923 v Ameriki materi Italijanki in očetu Slovencu.
Kot otrok se je s celotno družino preselila v Slovenijo
in po nakupu zemljišča prišla živet v Orešje pri Sevnici.
Je mati dveh otrok, hčere Irene in sina Jožeta,
rojenih v prvem zakonu. Njena življenjska pot pa
jo je po spletu okoliščin pripeljala do Rudija, nikoli
pozabljenega prijatelja iz otroških dni, s katerim sta si
Bojana Štrasner tudi ustvarila novi dom. Z žarom v očeh govori o tistih
časih, ko sta z možem Rudijem gradila hišo, skrbela za
vrt, gospodinjstvo in domače živali. Moževa bolezen
pa je bila razlog, da sta se pred dvema letoma skupaj
odločila za odhod v Dom upokojencev Sevnica. Žal pa
se je v tem času moževa življenjska pot že iztekla in
gospa Hermina se je odločila, da bo še ostala v domu.
Pravi, da je v njem zelo srečna. Veliko bere časopis in
spremlja dogajanje doma in v svetu, osrečujeta pa jo
tudi njena otroka, ki jo redno obiskujeta.

Kolektiv KŠTM Sevnica

SEVNICA

Zaposleni in stanovalci ji ob njenem jubileju čestitamo
in ji želimo obilo zdravja ter veselih druženj v našem
domu.
Darja Borin
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TZOS
Novost
na Velikem Cirniku

Vencember

V soboto, 27. oktobra, smo slavnostno odprli
prenovljeni del vasi na Velikem Cirniku. V središču vasi
smo z investicijo, ki je bila financirana iz občinskega
proračuna in je skupaj znašala okrog 115.000 evrov,
pridobili novo infrastrukturo: asfalt, pločnik, javno
razsvetljavo, urejeno odvodnjavanje, urejen ekološki
otok tin novo avtobusno postajo za naše najmlajše.

Loka pri Zidanem Mostu se že peto leto decembra
spreminja v vencembrsko vas. V sklopu istoimenskega
projekta, katerega organizator in nosilec je Turistično
društvo Loka pri Zidanem Mostu, je bila na prvo
adventno nedeljo ob sprehajalni poti ob Savi odprta
5. razstava adventnih vencev in s tem uradno tudi
Vencember. Zbrane je pozdravila direktorica Javnega
zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, druženje in
Foto: Alenka Lamovšek
razstavo je blagoslovil loški župnik Janez Furman, za
glasbeno popestritev so poskrbeli člani MePZ Lisca Veseli smo tudi posodobljenega dela vodovodnega
odseka s pridobitvijo dveh hidrantov, ki smo ju v
Sevnica.
mesecu požarne varnosti že preizkusili na društveni
vaji PGD Veliki Cirnik. Odprtje so s pesmijo pospremili
Šentjanški jurjevalci, nato pa so zbrane vaščane
nagovorili domačin German Lamovšek, župan
Srečko Ocvirk in župan sosednje občine Šentrupert
Rupert Gole, ki je našemu županu podaril projektno
dokumentacijo za gradnjo mrliške vežice, ki bo v
našem kraju naslednji večji projekt. Za konec je
župnik Jakob Trček blagoslovil novosti, ki smo jih
v kraju zelo veseli. Sledilo je prijetno druženje ob
dobrotah, ki so jih pripravili domačini.
Ogledu razstave s kar 80 adventnimi venčki, ki
so jih izdelali učenci POŠ Loka in drugi ustvarjalni
posamezniki, je sledilo druženje ob dobrotah TD
Majolka iz Gornje Radgone, Aktiva žena in TD Loka.

Praznični večer penin,
slajših vin in
Grajskih mesnin
V okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino
regije Posavje«, katerega nosilec je KŠTM Sevnica,
je v organizaciji Kmečke zadruge Sevnica v novi
Grajski in Vinski dvorani Hotela Ajdovec v Sevnici
potekal poseben vinsko-kulinarični večer, Praznični
večer penin, slajših vin in Grajskih mesnin. Nameni
večera so bili aktivna promocija vina modra frankinja
in regionalne posavske kulinarike, dvig dodane
vrednosti obstoječih pridelkov, spodbujanje uporabe
lokalno pridelane hrane in vin, spodbujanje lokalne
samooskrbe ter kakovostne in varne hrane za zdrav
odnos ter skrb za regionalno okolje.

V pravem decembrskem vzdušju, ki ga je pričaralo
tudi naletavanje snežink, smo spoznali lokalne penine
in slajša vina vinarjev Zdravko Mastnak, Vino Kozinc,
Kmetija Kobal, Domaine Slapšak in Vinarstvo Kerin Hiša frankinje ter jedi iz lokalnih sestavin, predvsem
Grajskih mesnin, ki jih je kulinarično odlično osmislila
ekipa restavracije Ajda. Ob prijetnem druženju in
glasbenem programu Vokalne skupine Vilinke smo
izkusili edinstveno vinsko-kulinarično doživetje.

Polonca Krnc

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Člani UO Turistične zveze občine Sevnica
voščimo članom in vsem občanom
mirne božične praznike in veliko turističnih
navdihov, zgodb in doživetij v letu 2019.

V prvem tednu smo prisluhnili tudi predavanju patra
Karla Gržana, ki je z nami delil misli o smehu, ki
osvobaja. V organizaciji KD Primož Trubar Loka smo
prisluhnili božičnih pesmim Srđana Depola in pevske
skupine Amabile, gledališka skupina Loka je ponovila
izvedbo igre Pri zdravniku in ponovno napolnila dom
kulture.

Feri Lainšček pa pravi:
"Vse se zopet naj začenja
in se tudi spet konča,
zmeraj naj ljubezen najde pot,
ki vodi do srca."

V sklopu Vencembra bo do konca meseca še kar
nekaj dogodkov, na katere vas člani Turističnega
društva Loka prav lepo vabimo. Vabimo vas tudi k
ogledu razstave adventnih venčkov in na sklepni
dogodek, ki bo 4. januarja v dvorani Trubarjevega
doma upokojencev v Loki. Takšnih prijetnih druženj
in zgodb, ki ob tem nastajajo, želimo sebi in vam
tudi v novem letu. Pišite jih s tistimi, ki vam največ
pomenijo.
Vir: Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu,
Foto: Jernej Klinc
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Srečno.

Turistična zveza občine Sevnica

Turizem
Z lučko na grad

Žrebanje
Nagradne kartice veselja

Na Lisco iz Sevnice preko
Zajčje gore in mimo Jošta

Že sedmo leto zapored smo se zbrali na Glavnem
trgu v starem delu Sevnice. V spremstvu članov
Planinskega društva Lisca Sevnica smo se v soju bakel Nagradna igra je potekala vse leto, v njej pa so Trajanje: 3 h
sodelovali vsi, ki so izpolnili Nagradno kartico veselja
povzpeli na sevniški grad.
2018.
Težavnost: nezahtevna pot

V grajskem parku nas je nagovoril baron Moscon
(Sinjo Jezernik) in nas je popeljal v atrij gradu. V
sklopu kratkega kulturnega programa nas je pozdravil
župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek. Kulturni program so zanimivo
izvedli otroci OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica
Studenec in Vrtec Ciciban Sevnica, enota Studenec. V soboto, 1. decembra, ob 11. uri je v sklopu
decembrske tržnice na prostem v Sevnici potekalo
Pridružili so se jim koledniki.
žrebanje, katerega pobudnik in organizator je KŠTM
Sevnica, Turistična agencija Doživljaj.
Dobitnike sta izžrebala raper Zlatko Čordić in izbrani
otroci ter direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek,
v komisiji je sodeloval tudi Zdravko Remar.
Izžrebani nagrajenci so bili:
3. nagrado, ki jo podarja KŠTM Sevnica, prejme:
Vladka Kolar, Laporje: nagrada je: 10 ogledov
sevniškega gradu s pokušino vin in mesnin.
2. nagrado, ki jo podarja Gostišče Močivnik, prejme:
Jožica Marinšek
Zreče: nagrada je: 4 polpenzioni v vrednosti 130,00
S tem dogodkom smo zaznamovali prižig čudežnih €.
1. glavno nagrado, nosilnik za kolesa, ki ga podarja
luči v mestu Sevnica.
KolesarSKI
center Sevnica, prejme:
Želimo vam, naj se tudi v letu 2019 zgodijo prijetni
čudeži in se ponovno srečamo 4. decembra na Ivan Gril
Petrovče: nagrada je v vrednosti 379 €.
novem pohodu z lučko na našem gradu.
Izžrebance, ki niso bili na žrebanju, smo o njem

Od železniške postaje gremo proti zahodu do križišča
v Šmarju. Tam krenemo desno proti Planini, vendar
moramo po 80 metrih paziti na smerno tablo, ki nas
med hišami po stezi pripelje na ulico Pot na Zajčjo
goro. Po njej gremo mimo odcepa za Kruljevo ulico
približno 50 metrov, nato pa zapustimo cesto, ker nas
bližnjica popelje skozi gozd. Ko pridemo ponovno na
cesto, jo po 40 metrih spet zapustimo in nadaljujemo
po stezi navkreber. Zdaj nas cesta popelje pod Zajčjo
goro, ki si zaradi privlačnosti zagotovo zasluži obisk.

Nadaljujemo po cesti: najprej malo navzdol, nato
pa po ravnem. Ko cesta močneje zavija v desno, nas
markacije usmerijo na bližnjico po levi strani hriba. Ker
je v enem delu steza močno zaraščena, priporočamo,
da v mokrem ali snegu pot nadaljujete po cesti. Po
cesti gremo nato vse do naselja Ledina. Pri kapelici
se držimo desno po cesti navzgor do zaselka Zlateče
(naselje Ledina). Tudi tam gremo naprej naravnost
navzgor, po nekaj minutah se začne spust navzdol do
križišča, ki traja približno 15 minut. Spet gremo po
cesti naravnost naprej in malo navzgor, pred kapelico
se nam z desne pridruži pot iz Krakovega. Za kapelico
Petra Biderman, KŠTM Sevnica
zavijemo desno na traktorsko pot strmo v hrib; po
nekaj sto metrih bomo spet na cesti, ki pelje v zaselek
Cerje. Od tam lahko nadaljujemo v dveh smereh:
mimo Jošta ali skozi Cerje (pot skozi Cerje je opisana
v opisu poti iz Krakovega). Cesto prečkamo in se
SEVNICA
usmerimo naravnost navzgor v gozd po traktorski
poti. Ko pridemo na travnike, nas stare markacije
kmalu usmerijo navzgor po stezi čez travnike, vendar
zaradi neurejenih prehodov preko žic priporočamo
nadaljevanje po poti do zaselka Polje (naselje
Polana). Pri kapelici zavijemo desno po cesti, nato
Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO
pa po cesti, ki pelje le do naselja vikendov. Pri prvem
od 8. do 12. ure
vikendu nas markacije usmerijo na stezo naravnost
navzgor. Pri cerkvi sv. Jošta je stičišče treh poti na
Lisco. Od tam gremo po poti navzgor: na Lisci (948
V petek, 4.1.2019
pisno obvestil na naslov, naveden na nagradni kartici. m) bomo v 20 minutah. Za vso pot bomo potrebovali
Nagrado lahko prevzamejo v 15 dneh, izkoristijo pa 3 ure (8,9 km).
v notranjih prostorih
jo lahko do 15. februarja 2019.

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

Ekološkega čebelarstva
Metelko
s čebeljimi
pridelki in izdelki
Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

SOBOTA
5.1.2019

degustacija dobrot

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, Vinko Šeško
Povzel Zdravko Remar KŠTM Sevnica.

SEVNICA pri HTC
TRADICIONALNI
MESEČNI SEJEM
vsako prvo soboto v mesecu v Sevnici
Vabljeni tudi na Kmečko tržnico
vsako sredo, petek in soboto.

SEVNICA

V petek pred sejmom je od 8h do 12h
v notranji kmečki tržnici tudi degustacija.
januar 2019

info: 07/ 81 65 462

Kmečke tržnice Sevnica
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Kultura
Ta veseli dan kulture

V zavetju besede 2018
– državno srečanje
odraslih literatov

Decembrski
Radogost večer
posvečen Ivanu Cankarju

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, ko se po
Sloveniji zvrstijo številni kulturni dogodki in odprejo
vrata kulturnih ustanov, smo tudi na Zvezi kulturnih
društev Sevnica v sodelovanju s sevniško območno Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v Cankarjevem Zadnja razstava v letu 2018 na sevniškem gradu
izpostavo Javnega sklada za kulturne dejavnosti domu na Vrhniki pripravil državno srečanje odraslih je v Oknu Radogost in Stari galeriji zaznamovala
organizirali kulturno prireditev.
literatov.
dva pomembna dogodka: Evropsko leto kulturne
dediščine in 100. obletnico smrti Ivana Cankarja,
do zdaj nepreseženega domoljubnega pisatelja.
K sodelovanju na razstavi Hommage Cankarju je
gostitelj Rudi Stopar povabil osem slikarjev, ki so
»s poglobljenim razmišljanjem in navdihom ob
prebiranju Cankarjevih literarnih biserov izzvali
bogato notranjo izpoved o Cankarju«. Slikarji Pavla
Černigoj, Andreja Komočar, Tatjana Potokar, Marija
Smolič, Branko Babič, Andrej Blažon, Anton Klakočar
in Andrej Pinterič so z deli na likovni način odkrili
pisatelja, pa tudi svojo intimno izpoved moči.

Foto: Eva Križaj

Na odru so se nam predstavili prijatelji iz Kulturnega
društva Franc Požun Zabukovje s spevoigro v treh
dejanjih avtorja Janeza Podlesnika z naslovom
Gremo mi totle ta. Odlična igra je dodobra ogrela in
nasmejala občinstvo.

V preddverju kulturne dvorane smo pripravili likovno
tematsko razstavo Velika črta, dela pa so ustvarili
likovniki iz naše občine. Razstavo si lahko ogledate še
ves december v času prireditev.
Dogodka se je udeležil tudi župan Srečko Ocvirk.
Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

Na letošnji natečaj V zavetju besede so prispela
besedila 158 odraslih literatov iz vse Slovenije. Vse
prijavljene pisce so od maja do septembra 2018
povabili na šest regijskih srečanj in dobili v izbor
27 nominiranih avtorjev za državno raven. Med
nominiranci sta bila tudi dva sevniška literarna
ustvarjalca, Tanja Mencin in Rudi Stopar. Državna
selektorica mag. Gabriela Babnik, pisateljica,
prevajalka in literarna kritičarka, je med njimi izbrala Ob odprtju razstave je Rudi Stopar zapisal:
tri finaliste, in sicer v kategorijah od 30 do 50 let, od »Podarjeno nam je slikarsko in besedno čutenje
50 do 70 in nad 70 let.
Cankarja. Vsi avtorji, brez izjeme, nas budijo k zavesti,
da se moramo tudi danes še mnogo naučiti iz naše
pretekle – pobegle dobe. Marsikaj bi ob razmišljanju
naših slikarjev in Cankarja bilo danes lažje in pristnejše
živeti; sploh zato, ker nas kljub razkošju potrošništva
spremlja ubogost duha in žal tudi siromaštva. Čas, ki
ga živimo, kljub napredku ne zadovoljuje ljudi, ker
je preveč vseenosti, grandioznosti, narcisoidnosti in
strahu. Kakor Prešeren si tudi Cankar zasluži kulturni
praznik, da nas vsaj kakšen dan osvesti lastne
nemarnosti in poglobi izgubljeno domoljubje ter
medsebojno človeškost.«
Večer je bil v grajski kapeli obogaten z milimi
glasovi ženske pevske skupine UP iz Brežic in pesnic
V kategoriji nad 70 let je zmagal naš vsestranski iz skupine SEV, ki so v čast dogodku in velikemu
sevniški umetnik Rudi Stopar za cikel pesmi Bilčice. pisatelju prebirale svoja dela. Razstava je na ogled
Čestitamo.
brezplačno v odpiralnem času gradu do vključno 6.
januarja 2019.

KONCERT
BOŽIČNIH PESMI

ZKD SEVNICA
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Rok Petančič, KŠTM Sevnica

NJOFRA

ČETRTEK - 24. JANUAR 2019 - 19.30

ODRASLI ABONMA in IZVEN

PD Lisca Sevnica

KULTURNA DVORANA SEVNICA

Katja Pibernik,koordinatorka OI JSKD Sevnica

Mestno gladališče Ptuj // jugonostalgična komedija // Milan Grgić
režija, prevod in scenografija: Samo M. Strelec
igrata: Gojmir Lešnjak Gojc, Vlado Novak
V socialističnem bloku živita mož in žena. In
njuna hči. On, morda »gradjansko lice na službi
u JNA«, naturaliziran Mariborčan (Vlado Novak),
in Ona, morda Ljubljančanka z meščanskim,
intelektualnim pedigrejem (Gojmir Lešnjak Gojc).
Nekega jutra On pri britju zagleda z rdečo šminko
na ogledalo napisano sporočilo njegove ljube
hčerkice: – Njofra! Hči je zbežala od doma – ker se
bo poročila! In to skrivaj! Ne da bi vprašala ata, če
dovoli! Nezaslišano. Mama za to seveda ve, a se
dela, kakor da ne ve nič. In drži hčerki »štango«.
Ko ata ugotovi še to, da žena ščiti hčerko, znori.
Dvigne »auf« Ljudsko milico in se odloči, da bo šel do konca. Tale Njofra že ne bo njegov
zet! Preprečil bo poroko, ugrabil bo hčer. In sploh: kdo je mladenič s čudnim imenom
Njofra? Aha, to je Franjo! Zaprašena, staromodna in rahlo nostalgična komedija, za vse
jugo nostalgike in tiste, ki to niti slučajno ne želijo biti.

PREDPRODAJA VSTOPNIC | od srede - 16.1.2019 - od 9. ure dalje |
TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462 in pol ure pred predstavo.

Kultura

SEVNICA

Knjiga o železniški progi
Sevnica–Trebnje

KINO

Dne 8. decembra je na sevniškem gradu potekala
predstavitev knjige Železniška proga Sevnica–
Trebnje. Zajetna monografija, delo raziskovalca
lokalne zgodovine in publicista Oskarja Zorana
Zeliča, je izšla ob 110-letnici proge Trebnje–Krmelj
in točno na dan 80. obletnice slovesnega odprtja
proge Tržišče–Sevnica. 31,2 km dolgo enotirno
progo Sevnica–Trebnje so zgradili v dveh časovno
ločenih obdobjih. Dne 15. novembra 1908 je bila
odprta proga Trebnje—Krmelj, ki je bila prvenstveno
zgrajena za potrebe premogovnika v Krmelju. Njena
gradnja je bila največji gradbeni projekt v Mirnski
dolini vse do zdaj. Čez 30 let, 8. decembra 1938,
je tedanja »slepa proga« dočakala podaljšanje
od Tržišča do Sevnice. Ob tem je bila temeljito
rekonstruirana železniška postaja v Sevnici, ki je pred
2. svetovno vojno veljala za najsodobnejšo postajo
v Sloveniji in tretjo v Kraljevini Jugoslaviji. Njena
gradnja je bila največji državni projekt na Sevniškem
vse do gradnje hidroelektrarn na Savi.

2019
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Božièni koncert
5. 1. 2019, ob 18. uri

Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa

Boštanj
Koncert so omogoèili:
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KULTURNA DVORANA SEVNICA

Vir: Društvo Trg Sevnica

ROMANA KRAJNČAN

torek
- 29. JANUAR 2019 - 17.00
Romana Krajnčan // glasbena predstava
Predstava je primerna za otroke od 3. leta // 35 minut

Kdor hoče peti otrokom, mora imeti glas,
ki gre čez do-re-mi in nazaj do mi-re-do.
A sam glas še ni dovolj.
Mora imeti tudi veliko in lepo srce,
v katerega gredo vsi otroci
od Anžeta do Žiga pa od Žive do Anke.
Tak glas in srce, bi rekel, ima Romana Krajnčan.
Zato poje otrokom prave njihove pesmi.
(Tone Pavček)

Romana za otroke nastopa že skoraj tri
desetletja. Njene pesmice so se zasidrale v
srca številnih generacij. Sodelovala je z različnimi priznanimi slovenskimi pesniki.
Njihova dela je za Romano uglasbil priznani glasbeni ustvarjalec in dirigent,
maestro Lojzete Krajnčan. Odlika njenih pesmi so prav gotovo pesniška besedila
in glasba posneta s pravimi instrumenti brez sintetičnih zvokov.

OTROŠKI ABONMA in IZVEN

Knjiga z 204 stranmi, ki so jo podprle SŽ-Infrastruktura,
d. o. o., izdalo pa Društvo Trg Sevnica, vsebuje celovit
pregled preteklosti omenjene proge, omogoča
pa tudi dragocen vpogled v tedanje gospodarske,
družbeno-politične in prometne razmere v Mirnski
dolini in na Sevniškem. Poznavalec železnic na
Slovenskem, Karel Rustja, o novem knjižnem delu
meni: »Avtor je temeljito opisal železniško progo
in kraje ob njej. Zbral je številne fotografije, risbe
in načrte ter jih interpretiral. Veliko podatkov je
iztrgal pozabi in nam osvetlil čas prizadevanj za
gradnjo dolenjske železnice ter nazorno predstavil
potek gradnje, ki je bila zaradi neravnega in deloma
kamnitega terena zelo zahtevna. Prepričan sem, da
bodo bralke in bralci ob prebiranju te knjige večkrat
prijetno presenečeni ter navdušeni nad njenim
besednim in slikovnim bogastvom.« Ob koncu je prvi
izvod knjige iz rok avtorja prejel pomočnik direktorja
SŽ-Infrastruktura Franc Klobučar, ki je za tem
nagovoril občinstvo. Informacije glede knjige lahko
dobite na telefonski številki 041 255 410.

ca

Avtor Oskar Zoran Zelič in povezovalka večera Tanja Mikolič
(foto: Ljubo Motore).

PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.
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Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 24. 12.,
ob 18.00
torek, 25. 12.,
ob 15.00
torek, 25. 12.,
ob 18.00
torek, 25. 12.,
ob 19.00
torek, 25. 12.,
ob 19:30
sreda, 26. 12.,
ob 10:30
sreda, 26. 12.,
ob 18.00
četrtek, 27. 12.,
ob 17.00
ponedeljek, 31. 12.,
ob 17.00
ponedeljek, 31. 12.,
ob 22.00
sreda, 2. 1.,
ob 8.00
petek, 4. 1.,
ob 18.00
sobota, 5. 1.,
ob 18.00
ponedeljek, 7. 1.,
ob 10.00
ponedeljek, 7. 1.,
ob 15:30
torek, 8. 1.,
ob 9.00
torek, 8. 1.,
ob 15:30
torek, 8. 1.,
ob 18.00
sreda, 9. 1.,
ob 18.00
petek, 11. 1.,
ob 18.00
ponedeljek, 14. 1.,
ob 10.00
ponedeljek, 14. 1.,
ob 15.00
ponedeljek, 14. 1.
ob 17.00
torek, 15. 1.,
ob 9.00
torek, 15. 1.,
ob 18.00
torek, 15. 1.,
ob 18.00
ponedeljek, 21. 1.,
ob 10.00
ponedeljek, 21. 1.,
ob 16.00
torek, 22. 1.,
ob 9.00
torek, 22. 1.,
ob 18.00
četrtek, 24. 1.,
ob 19:30
ponedeljek, 28. 1.,
ob 10.00
torek, 29. 1.,
ob 9.00
torek, 29. 1.,
ob 17.00
torek, 29. 1.,
ob 18.00

Prireditev
Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni
Gostje: Marko Železnik in Jarica

Kje?

Organizator - informacije

Šmarčna

ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 041 385 852
Primerna obutev - dogodek v naravi

Vencember: Božični pohod na Lovrenc

Trg Loka

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni
Gostje: Nuša Derenda, Marko Železnik in Jarica

Šmarčna

ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 041 385 852
Primerna obutev- dogodek v naravi

Božično novoletni koncert

Župnijska cerkev Povišanje
Svetega Križa, Boštanj
Športna dvorana O.Š. Milana
Majcna Šentjanž

Tradicionalni blagoslov konj

Parkirišče KS Šentjanž

Božično novoletni koncert

Blanca

Božiček na Lukovcu

Kulturni dom Lukovec

Silvestrovanje za najmlajše

pred lokalom Centrals' Sevnica KŠTM Sevnica

Silvestrovanje

pred lokalom Centrals' Sevnica KŠTM Sevnica

Novoletni pohod na Lisco in Ivce

Lisca, Podgorica,Sevnica

PD Lisca Sevnica; Info in prijave: Darinka in
Janko (041 481 697; pdlisca@siol.net)

Vencember: Zaključek Vencembra s koncertom Okteta Jurij Dalmatin

Dvorana TDU

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Božični koncert Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja in Jureta Klenovška

Župnijska cerkev
Boštanj

KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Informacije in prijave na 07 81 65 070

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Informacije in prijave na 07 81 65 070

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Radogost večer - gost: Dušan Pezelj, slikar iz Novega mesta

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Ponovitveni božično novoletni koncert KD Godba Sevnica

TVD Partizan Boštanj

Krajevna skupnost Boštanj

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Božični koncert Mešanega pevskega zbora Župnije Boštanj

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Predavanje U3: Oskar Zoran Zelič
Ob 150 obletnici Slovenskega tabora v Sevnici
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Seminar WSET,
2. stopnja - nadaljevalni certifikat iz vina in žganih pijač
Predavanje U3: Vinko Šeško
Po Omanu, Italiji in Črni Gori
Planinski večer na temo:
Prehrana za zdravje in zdravo gibalno dejavnost

Grad Sevnica

Mešani pevski zbor Župnije Boštanj
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
inf.: Franci 031 873 722
KD Blanški vinogradniki;
Inf.: Roman, 041-355-634
KŠD Lukovec, Stanko 031 827 482

OZ Rdečega križa Sevnica
Informacije in prijave na 07 81 65 070
Belvin, vinska šola- WSET Approved Programme
Provider

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

PD Lisca Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

Predavanje U3: Mag. Alenka Žuraj Balog
Srečanje s Cankarjem

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

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

I ¤ NJOFRA - predstava
za odrasli abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavanje U3: Jasmina Bevec
Varstvo potrošnikov
Romana Krajnčan - otroška glasbena predstava
za abonma in izven
Tai chi

Z nami bodo:

Naročila oglasov:
g r a j s ke . n o v i c e @ k s t m . s i
051 680 288

Prireditev bosta s humorjem in igrivostjo obarvala ROMAN IN DEJAN DRSTVENŠEK!

Bralcem in našim zvestim dopisnikom
želimo veliko zdravja in sreče v letu 2019,
Zahvaljujemo se vam za prijazno sodelovanje
pri soustvarjanju Grajskih novic.

18. BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
GODBE BLANŠKI VINOGRADNIKI
sreda, 26. december 2018 , ob 18. uri,
Športna dvorana Osnovne šole Blanca

VERA IN ORIGINALI, TAMBURAŠKA GRUPA
SIMPATIZERI, VOKALNA SOLISTA ANJA KOZINC
IN JURE KLENOVŠEK, MLADINSKI PEVSKI
ZBORČEK OŠ BLANCA, ORIGINAL ŠTAJERCI.
Predprodaja vstopnic: Okrepčevalnica Radej Blanca, Trafika Sevnica in
Gostilna Kregl Gor. Brezovo
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Uredniški odbor Grajskih novic

Koledar prireditev
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Mladina
Veseli december
v MC Sevnica

Uspešno izpeljan
BBQ & BEER FEST

V Sevnici celoletna
Teniška šola Ficko

Decembra smo obiskovalce MC spodbujali k Rotaract klub Sevnica je v petek, 23. novembra, v
ustvarjanju, da so lahko domišljiji pustili prosto pot. baru Platz organiziral že tretji tradicionalni dobrodelni
večer kraft piva, ki je bil letos zaradi razširjene
ponudbe prvič preimenovan v BBQ & BEER FEST.

Najprej smo barvali in okraševali laternice za namen
pohoda Z lučko na grad. Dne 1. decembra je bil odprt
natečaj za najboljšo decembrsko zgodbo. V projekt
so se vključile tudi vse šole v občini. Prav tako smo na
ta dan začeli oblikovati voščilnice in sestavljati lepe
želje. Poleg tega, da smo okrasili posebej oblikovano
smrečico, so lahko zainteresirani izdelane voščilnice
tudi odkupili s prostovoljnim prispevkom.

Poleg osnovnega namena dogodka, ki je vsako leto
sevniškemu občinstvu predstaviti novo zanimivo
kraft pivovarno, je letos dogodek namreč dobil tudi
posebno kulinarično razsežnost, saj so organizatorji
priredili prvi pravi barbecue (BBQ) festival v Sevnici.
Na dogodku so se jim pridružili predstavniki Slam
BBQ, zavoda za kulturo ameriškega žara v Sloveniji,
in gostom pričarali pravo ameriško BBQ-izkušnjo ter
postregli rebrca in natrgano svinjino iz smokerja.

V Sevnici se je skalilo že kar nekaj uspešnih
posameznikov, ki so prodrli v svet skozi šport. Ta je
okno priložnosti za marsikaterega otroka, da lahko
pokaže svojo resnično identiteto, kreativnost in
spretnosti. Zdaj bodo mladi lahko svoj potencial
pokazali s tenisom.

December je mesec veselja, lepih želja, družinske
povezanosti, obdarovanja, dobrot ... vse to in še več
Vse skupaj pa je začinilo še odlično pivo iz pivovarne
vam v letu 2019 želimo tudi mi.
Loo-blah-nah, ki je prvič gostovala v Sevnici. Ob
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica izjemnem odzivu in velikem številu gostov, ki so do
zadnjega kotička napolnili Platz, so organizatorjem iz
Rotaracta na pomoč priskočili tudi člani Študentskega
kluba Sevnica, vsi skupaj pa že obljubljajo, da bodo
dogodek ponovili tudi prihodnje leto.

Maja je v Sevnici začela delovati prva celoletna
Teniška šola Ficko, saj je bilo za ta ustaljeni in
popularni šport v Sloveniji veliko zanimanje, k
čemur je veliko pripomogla tudi mlada slovenska
teniška zvezdnica Kaja Juvan. Ta je pri svojih18 letih
s prebojem med najboljših 150 posameznic na svetu
dokazala, da Slovenci spadamo med najuspešnejše
svetovne narode v individualnih športih.
Teniško šolo, ki jo vodi strokovna ekipa Ficko tenisa,
sestavljata dva profesionalna teniška trenerja z
diplomo s fakultete za šport in nekaterimi najvišjimi
mednarodnimi odlikami. Gregor Ficko je bivši
tekmovalec, zdaj pa ob teniški šoli v Sevnici uspešno
vodi tudi teniški program v Teniškem klubu Krško.
Je tudi direktor mednarodne organizacije GPTCA za
izobraževanje trenerjev in predavatelj. Jasmina Keber
je trenutna svetovna prvakinja v Crossmintonu,
predavateljica in mentorica.
Teniška šola Ficko deluje po posebnem programu
Evolution Kids Tennis, v katerega je vključenih le
14 teniških klubov in akademij na svetu. Gre za
akademsko obliko treniranja športnikov, pri kateri
gradijo celotno osebnost, preden se gradi športnik,
izobražujejo pa tudi starše.
Program je primeren za otroke od 4. leta starosti,
mladino in odrasle z različnim znanjem tenisa.
V zimski sezoni deluje teniška šola v telovadnici OŠ
Sava Kladnika in v pokritem balonu v Krškem. Z njimi
tesno sodelujejo in pomagajo otrokom iz Posavja
odpreti okno v svet s športom.

Gal Safran

Gregor Ficko

Humanitarna akcija
za otroke v sirotišnici

V predbožičnem času se še bolj in večkrat spomnimo
na ljudi, predvsem otroke, ki jih za praznike nihče ne
stisne k sebi ali jim nameni lepe besede. Zato smo se
v 5.b razredu OŠ Sevnica odločili, da bi tem otrokom
odstopili vsak kakšno svojo igračo. Pri humanitarni
akciji je sodelovala večina učencev, prav tako tudi
razredničarka Petra Jesih.

SEVNICA
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE

31. 12.
17.00

Zbrane igrače smo predali Zavodu Zadnje upanje, ki
jih bo prav gotovo še pred prazniki predal otrokom
iz Sirotišnice Sarajevo. Otrokom vsega sveta želimo,
da bi vsak izmed njih lahko preživljal srečno in
brezskrbno otroštvo in da bi le to trajalo čim dlje.
Brina in Manca, 5.b, OŠ Sevnica
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PONEDELJEK
PRED lOKALOM CENTRAL’S

MOJ PRIJATELJ,
DOBRI MOŽwww.kstm.si

Mladina
Na 19. Knapčev pohod
po Krmelju
z miško Sladkosnedko

Obisk na Ani Gale

Zlato priznanje iz znanja
angleščine na OŠ Blanca

Na prvi decembrski ponedeljek smo učenci, učenke
in učiteljice OŠ Ana Gale dobili prijeten obisk. V
sklopu priprav na Cankarjevo tekmovanje pod V ponedeljek, 19. novembra, sva se s Tilnom Kolarjem,
učencem 8. razreda OŠ Blanca, udeležila državnega
Decembrski čas je zares pravljičen, če si znamo mentorstvom profesorice Silve Žveglič nas je obiskalo tekmovanja iz znanja angleščine v Ljubljani. Priprave
sedem
učenk
8.
in
9.
razreda
Osnovne
šole
Boštanj.
takšnega narediti. Otroci, starši in zaposleni vrtca
na tekmovanje so obrodile sadove, saj je Tilen kot
in Osnovne šole Krmelj smo si pričarali pravljični
edini učenec v posavski regiji dosegel zlato priznanje.
ponedeljek, 3. decembra. Otroke je pozdravila miška
Sladkosnedka, ki je že dobra znanka otrok, saj jih
spremlja dlje časa. Poskrbela je za otroška srca, polna
pričakovanj, ko so se v njeni družbi z lučkami podali
na pot, iskat zlate kamenčke, za katere so na stojnicah
lahko kupili kaj slastnega. Da je bila pot prijetnejša
in svetlejša, je poskrbela ravnateljica Gusta Mirt, ki
je slavnostno prižgala praznične luči na vrtcu in šoli.

Otroke je na poti pričakal tudi škrat Knapec in jim
pomahal v pozdrav. Za popoln večer so poskrbele
članice pevskega zbora Lira in učenci OŠ Krmelj, saj
so številne obiskovalce pričakali na dobrodelnem
bazarju s pesmijo in glasbo. Za osvetlitev bazarja je
poskrbel Denis Šuštaršič, za varnost pa naši skrbni
gasilci. Trud otrok in vseh zaposlenih v vrtcu in šoli,
ki so ga vložili v pripravo razstavljenih izdelkov in
izvedbo kulturnega dogodka, je bil nagrajen, za kar
se obiskovalcem iskreno zahvaljujemo.

Letošnja knjiga Vinka Möderndorferja z naslovom
Kit na plaži pripoveduje o deklici Niki, ki ima bratca
z downovim sindromom, ki pa ga dolgo časa skriva
pred vrstniki svojega kraja. Učenke so ob prebiranju
te mladinske literature naletele na marsikatero
vprašanje ali celo dvom. Da bi laže razumele ravnanja
in razmišljanja glavne junakinje, so se odločile, da
nas podrobneje spoznajo. Sprva morda malo plahe
in zadržane deklice so se kmalu prijetno sprostile.
Po svojih najboljših močeh so učencem pomagale
pri oblikovanju novoletnih voščilnic. S skupnimi
močmi smo ustvarili krasne izdelke. Naši učenci so
bili prijetno presenečeni, veseli mladih nadobudnih
učenk in njihove pomoči. Morda so se ob delu
stkala kakšna nova prijateljstva, zagotovo pa toplih
misli, objemov ter iskrenih nasmehov ob slovesu
ni manjkalo. Učenke so šolo zapuščale s toplimi,
prijetnimi občutki in upamo, da so kljub drugačnosti
začutile srečo in srčnost otrok. Tega na naši skromni
šoli zagotovo ne manjka; prav nasprotno, to nas
dodatno bogati in riše nasmehe na obraze ob še tako
turobnem meglenem dnevu.

Državnega tekmovanja se je udeležilo 411 učencev,
Tilen pa si je delil 29. mesto. Iskrene čestitke in še
naprej veliko užitkov v odkrivanju čarov angleškega
jezika.
Mojca Hojski, prof. angleškega in nemškega jezika
na OŠ Blanca

Kuharske delavnice
za učence POŠ Studenec
Komaj je Aktiv žena Studenec dobil nove prostore,
prelepo kuhinjo v prostorih krajevnega urada
Studenec, že so imeli prve delavnice z učenci.

Maša Mohorko, prof.

Z željo, da bo preostanek decembrskih dni in vsak
dan novega leta ravno tako pravljičen, smo se po
praznično osvetljenih krmeljskih ulicah odpravili
domov.
Sanja Štefanič, vrtec pri OŠ Krmelj

LEPE in IGRIVE

POČITNICE !

Zanimanje učencev na POŠ Studenec je bilo izjemno,
zato so morali obe delavnici, ki so jih do zdaj izvedli,
izpeljati v dveh delih. Na prvi kuharski delavnici
so pekli orehove rogljičke. Bili so odlični. Na drugi
delavnci, ki jo je prav tako vodila predsednica AŽ
Studenec Simone Hribšek, so se lotili peke parkeljnov.
Starejši učenci so tudi zamesili testo za mlajše učence,
ti ps so izdelovali svoje mojstrovine v drugi skupini.

Najprej so oblikovali testeni svaljek, nato je bilo treba
oblikovati glavo ter pravilno zarezati za rogove, roke
in noge. Še dodatki in parkeljni so šli v pečico. Vsakdo
je svojega še zavil in še toplega odnesel domov. Še
dolgo je lepo dišalo po Studencu in mentorica Erika
Anzelc Intihar je bila ponosna na svoje mlade peke.
Le kaj si bodo zadali za novi pekovski izziv?
Andreja Janc

januar 2019

15

Šport
20 let uspešnega delovanja
DBV Ippon Sevnica

Šolski šport

Živa Slapšak in Miha Povšič
zmagala tudi v Boštanju

Nogomet, učenke l. 2004 in ml.
Področno tekmovanje:
Sevniški pokal v rekreativnih tekih se je s tretjo
1. mesto: OŠ Tržišče
tekmo nadaljeval v Boštanju. Sprva je organizatorjem
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Na polfinalno tekmovanje – v II. skupino se uvrsti nekoliko ponagajal dež, zato so teki najmlajših potekali
v telovadnici, višje kategorije in glavni 4-kilometrski
zmagovalna ekipa OŠ Tržišče.
tek pa so bili speljani v okolici tamkajšnje osnovne
šole.
Košarka, učenci l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Blanca
3. mesto: OŠ Boštanj

Uspešno in dokaj množično društvo, ki se ukvarja z
vadbo borilnih veščin ju jitsu in judo v občni Sevnica,
je letos praznovalo častitljivi jubilej, 20 let delovanja.
V kulturni dvorani v Sevnici so 29. novembra
na slovesnosti podelili zaslužnim trenerjem in
organizacijam priznanja. Prireditev je popestril tudi
osrednji gost prof. dr. Janko Strel.
Društvo je vseskozi v dobri organizacijski in tekmovalni
kondiciji. Športno vadbo v Sevnici in Boštanju
obiskuje veliko mladih, čedalje več udeležencev pa
se udeležuje tudi rekreativne vadbe samoobrambe
za odrasle. Številni odlični tekmovalni rezultati, Košarka, učenke l. 2004 in ml.
vključenost v družbeno življenje, pa tudi aktivna
Občinsko tekmovanje:
vključenost vodstva v slovenske in lokalne panožne
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
zveze, govorijo o uspešnosti delovanja društva.
2. mesto: OŠ Boštanj
3. mesto: OŠ Blanca
Rokomet, učenci l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Dr. Janko Strel, osrednji gost in dobitniki zlate plakete DBV

Živa Slapšak in Miha Povšič sta zmagala tudi v Boštanju.

V otroških kategorijah so si zmage večinoma razdelili
atleti OŠ Blanca in AK Sevnica, medtem ko sta članski
zmagi ostali v rokah tekačev domačega atletskega
Petra Biderman, KŠTM Sevnica kluba. Imenski seznam vseh, ki so v soboto stopili
na najvišjo stopničko v otroških kategorijah, je: Sara
Kozinc, Jan Žulič, Kiara Blatnik, Žiga Belinc, Tjaša
Radej, Maj Repovž, Lea Godec, Timotej Krašovec
in Tjaš Pelko. Med mladinci sta slavila Lea Haler in
Tomaž Sešlar, zmagovalca 4-kilometrske proge pa
sta, kot že v Šentjanžu, (p)ostala Živa Slapšak in Miha
Povšič.
Po enomesečnem premoru se bo sevniški pokal
nadaljeval 3. februarja na Blanci.

Dve sevniški štafeti
na zmagovalnem odru
na štafetnem teku
sv. Barbare

Na slavnostni prireditvi, ki je zaznamovala 20 let
športnih aktivnosti DBV Ippon Sevnica, so bile
podeljene pisne zahvale ter bronasti, srebrni in zlati Sončno nedeljsko dopoldne je okoli velenjskega
znaki. Pisne zahvale so prejeli: Roman Kump, Irma jezera potekal že 14. štafetni tek sv. Barbare, na
Pirc, Peter Bevc, Zvonko Ivačič in Damjan Gerjevič. katerem sta uspešno tekli tudi dve sevniški štafeti.
Prejemniki bronastega znaka so bili: Milan Luzar,
Anja Luzar, KŠTM Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica,
KS Sevnica in Tanin Sevnica. Srebrni znak so prejeli:
Dušan Korene, Janja Vavtar, Robert Perc, Robert
Grubenšek in Bogdan Žibert. Prejemniki zlatega
znaka so bili: Andrej Cešek, Silvo Koželj in Miran
Grubenšek. Plaketo sta prejeli Občina Sevnica in OŠ
Boštanj.

Vir: AK Sevnica

Živa Slapšak in
Miha Povšič,
zmagovalca drugega teka
za Sevniški pokal
Drugi tek za Sevniški pokal 2018–2019 je potekal v
Krmelju, udeležilo se ga je 74 tekačev. 300-metrsko
progo sta najhitreje pretekla Sara Kozinc med
deklicami in Jan Žulič med dečki.

Zmagovalni oder najmlajših štafet

V najmlajši kategoriji, v kateri skupna starost vseh
tekmovalcev ni smela presegati 72 let, je zmagala
prva sevniška štafeta v sestavi Miha Povšič, Lea Haler,
Tomaž Sešlar in Luka Lazar.
Prireditev, ki je bila v primerjavi z drugimi predvsem
glasbeno naravnana, so med programom
nagovorili: dr. Silvo Koželj, doktor psihologije in
psihoterapevt ter eden izmed ustanovnih članov
sevniškega društva borilnih veščin, prof. dr. Janko
Strel s fakultete za šport, predsednik Ju-jitsu zveze
Slovenije, predsednik Evropske ju-jitsu zveze in
podpredsednik Mednarodne ju-jitsu zveze Robert
Perc, ki je sevniškemu društvu podelil posebno
zahvalo v imenu slovenske ju-jitsu zveze, in sevniški
župan Srečko Ocvirk, ki je ustanovitelju društva in
še aktivnemu glavnemu trenerju Miranu Grubenšku
podelil listino občine Sevnica.

Start teka na 4 kilometre

Na 600 metrov sta slavila Kiara Blatnik in Jakob
Černe, zmagovalci 1000-metrske proge pa so glede
na svojo kategorijo postali: Tjaša Radej, Maj Repovž,
Lea Godec, Timotej Krašovec in Tjaš Pelko.

Vir: arhiv DBV Ippon

www.mojaobcina.si/
sevnica

Luka Lazar in Tomaž Sešlar med predajo

Med mladinkami je slavila Lea Haler, Tomaž Sešlar
Na odlično tretje mesto pa se je uspelo uvrstiti mladi pa je bil najhitrejši mladinec. Absolutna zmagovalca
sevniški štafeti v sestavi Žan Vozelj, Živa Slapšak, Tjaš krmeljske proge pa sta postala Živa Slapšak v ženski
in Miha Povšič v moški konkurenci.
Pelko in Ajda Slapšak.
Vir: AK Sevnica
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Živa Slapšak in Miha Povšič,
absolutna zmagovalca teka v Krmelju

Vir: AK Sevnica

Šport
17. tradicionalni turnir
za pokal DBV Ippon Sevnica
v ju jitsu borbah

DBV Ippon Sevnica uspešni
na državnem prvenstvu v
ju-jitsu in 3. krogu tehnik JJ

V soboto, 8. decembra popoldne, je DBV Ippon
Sevnica organiziral že 17. Tradicionalni pokal v ju jitsu
borbah za mlade. Na tekmovanju mladih v starosti
U12 in U15 so nastopili tudi domači tekmovalci, ki
stopajo na pot uspešnih borcev v ju jitsu in judu. Po
izredno zanimivih borbah so osvojili 3 zlate medalje,
2 bronasti in 1 srebrno medaljo in opozorili, da bo
v prihajajočem letu 2019 treba računati nanje kot
na perspektivne borce. Njihov uspešni rezultat je
pripomogel, da so v skupni uvrstitvi zasedli 2. mesto,
kar jih uvršča med najuspešnejše mlade tekmovalce
v ju jitsu borbah do U15 v Ju jitsu zvezi Slovenije,
članici Olimpijskega komiteja Slovenije.

Vsem ljubiteljem smučanja želimo obilo užitkov
na belih strminah ter a(tra)ktivno, zdravo in srečno
2019! Se vidimo na smučarskem sejmu naslednje
leto!
Rok Petančič, ŠD Atraktiva

V soboto, 8. decembra dopoldne, je bilo v Sevnici
v športnem domu živahno. Več kot 100 mladih
tekmovalcev od U8 do U15 se je pomerilo na
državnem prvenstvu v ju jitsu in 3. krogu slovenskega
pokala v tehnikah. Domači tekmovalci DBV Ippon so
spet potrdili, da spadajo v vrh slovenskega ju jitsa
med mladimi. Na tekmovanju so osvojili 12 medalj.

Planinci PD Lisca
zelo aktivni v letu 2018,
posamezniki tudi nagrajeni

Rezultati tekmovalcev DBV Ippon
1. mesto Ajda Stritar
1. mesto Nika Medved
1. mesto Urban Jazbec
2. mesto Iza Cvelbar
2. mesto Lan Prah
3. mesto Stefi Miletič
Rezultati državnega prvenstva 2018 za mlade
U10
2. mesto Nastja Brce
2. mesto Žiga Mirt
3. mesto Erik Pinoza
3. mesto Špela Žnidaršič
5. mesto Anže Traven
7. mesto Tadej Zakšek
U12
2. mesto Eva Ganc
2. mesto Teodor Škornik
4. mesto Andreja Urh
4. mesto Eneja Božič
4. mesto Lan Špan
5. mesto Aleks Švelc
6. mesto Nikola Kocev
6. mesto Špela Mirt
7. mesto Žan Pokelšek
skupno slovenski pokal (3 nastopi)
deklice – U10
2. mesto Nastja Brce
5. mesto Špela Žnidaršič
U12
3. mesto Eneja Božič
4. mesto Andreja Urh
5. mesto Špela Mirt
6. mesto Eva Ganc
12. mesto Tjaša Jesih (samo en nastop)
dečki – skupno slovenski pokal (3 nastopi)
U10
1. mesto Žiga Mirt, prvak SLO 2018
3. mesto Erik Pinoza
5. mesto Anže Traven
9. mesto Tadej Zakšek
U12
2. mesto Aleks Švelc
3. mesto Nikola Kocev
4. mesto Teodor Škornik
6. mesto Žan Pokelšek
6. mesto Lan Špan

V sredo, 12. decembra, je bil kot vsako leto organiziran
t. i. zahvalni izlet za najaktivnejše prostovoljne
člane Planinskega društva Lisca, udeležilo pa se
ga je le okrog 20 vabljenih. Prijeten izlet je vodila
in organizirala Darinka Avguštin na sv. Miklavža v
Tuhinjski dolini.

Ekipna uvrstitev 17. pokal DBV Ippon Sevnica
1. mesto KBV Fudoshin Šempeter 51 točk
2. mesto DBV Ippon Sevnica 42 točk
3. mesto ŠK Sibor Kočevje 32 točk
Vir: arhiv DBV Ippon Svn.

Smučarski sejem 2018
v Sevnici

Poleg tega je v zadnjem mesecu kar pet aktivnih
prostovoljcev dobilo odlikovanje na različnih ravneh.
Ljubo Motore odlikovanje Državnega sveta, Darinka
Športno društvo Atraktiva je v petek, 30. novembra, Avguštin srebrno plaketo občine Sevnica, Elka Grilc,
in soboto, 1. decembra 2018, v prostorih Mladinskega Tone Svenšek in Janez Levstik pa priznanje s plaketo
centra Sevnica organiziralo že 13. tradicionalni častni vodnik Planinske zveze Slovenije za 30-letno
aktivno vodništvo. ˝
Smučarski sejem.
V komisijsko prodajalno je bilo prineseno več sto
Janez Levstik
kosov rabljene smučarske opreme, med katero
Foto: Jakob Lekše, Janez Levstik
je bila najpogostejša smučarska oprema za
otroke, smuči, pancarji, čelade, palice in oblačila.
Nekaj je bilo tudi opreme za deskanje na snegu.
Mnogo zadovoljnih prodajalcev in kupcev nam
daje spodbudo ter pozitivno energijo, da bomo z
organizacijo tradicionalnega smučarskega sejma
nadaljevali tudi v prihodnje. Za podporo pri izvedbi
sejma se zahvaljujemo predvsem KŠTM Sevnica in
Vir: arhiv, DBV Ippon Svn Občini Sevnica.

sevnica @ gibaj . se
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Iz preteklosti v sedanjost
Zgodovina župnije Boštanj
ZAČETKI...

Prvotno je bil Boštanj v cerkveno-pravnem oziru
kuracija. Kot taka se omenja že leta 1296. Najprej
so vsaj nekateri deli današnje župnije spadali pod
velikolaško župnijo. Nato je Boštanj pripadal župniji
Šentrupert na Dolenjskem. Nekatere okoliščine
kažejo, da bi lahko nastanek pražupnije Šentrupert
iskali že v sredini 11. stoletja.
V arhivskem gradivu se cerkev v Šentrupertu prvikrat
omenja leta 1163. Iz prafare Šentrupert je nastalo 11
župnij, med njimi slavna župnija Boštanj.
V listini z dne 1. marca 1364 se prvikrat omenja
podružnica šentrupertske župnije v Boštanju. V
navedeni listini je Rudolf daroval župni cerkvi v
Boštanju tudi več desetin v užitek, da more župnik
vzdrževati še enega duhovnika ki bi vsak teden bral
eno sveto mašo v cerkvi sv. Nikolaja pod gradom.
Že leta 1503 je Boštanj imel potrjenega župnika,
čeprav je formalno še spadal v okrilje župnije
Šentrupert.

Pomurske toplice
II. SVETOVNA VOJNA
o so Nemci leta 1941 zasedli Boštanj, so takoj
prepovedali slovensko bogoslužje in pridige v
domačem jeziku. 5. maja istega leta so gestapovci
odvedli župnika Engelberta Rakovca v zapore v
Krško, nato pa v samostan v Rajhenburg, kjer je bilo
zbirališče vseh aretiranih duhovnikov in izobražencev.
Po aretaciji so župnišče zasedli gestapovci (kar fajn
so se 'mel), župnija pa je ostala brez duhovnika.
Aretirani pa so bili vsi duhovniki iz župnij ob Savi,
ostal je le star upokojen duhovnik Alojzij Šoba. On
je bival v svoji hišici v Sevnici in je ves čas vojne
vestno vodil dušno pastirstvo v Sevnici, Boštanju in
na Studencu. Med vojno so imeli gestapovci bivalne
prostore v župnišču. Pustili so le eno sobo, kjer so bile
shranjene matične knjige in kjer je lahko uradoval g.
Šoba, kadar je v Boštanju maševal. Cerkev je bila večji
del zaklenjena. Pogrebi velikokrat brez duhovnika. Za
bogoslužje so v glavnem skrbeli ljudje sami.

Ne samo strme gore,
tudi širne ravnice
rumene ogrščice
osvojile so moje srce.
Kjer sapice nežne
hladijo mi lice,
šepetajo pozdrav
iz širnih daljav
in Mura mogočna
v daljavi šumi,
budi mi spomine
pozabljenih dni
tu si v vročih izvirih
zdravje krepim,
v želji, da se še kdaj
znova vrnem nazaj
Ivana Jana Cvirn

Foto: Judith Zgonec

1509

Leto 1509 velja kot leto osamosvojitve in ustanovitve
župnije Boštanj. V župnijo ob ustanovitvi še niso
spadale nekatere podružnice in vasi. Bile so
pridružene v 17. stoletju.
Leta 1756 je bil Boštanj za nekaj časa kot vikariat
pridružen župniji Loka pri Zidanem mostu, ki je
spadala v okvir nadduhovnije Laški trg. Čeprav je bil
Boštanj v tistem času odvisen vikariat, se duhovniki
vedno podpisujejo kot župniki, ki so že zgodaj imeli
tudi kaplane.

VALVASOR

Za primer si oglejmo, kakšna je bila župnija v času
Valvasorja:
Župnija Boštanj spada pod gospoščino Boštanj,
inštalacija župnika pa pod novomeškega prošta.
Tukaj so bili župniki: Marcus Saluschai, Petrus Rosa,
Andreas Gall in Jožef Hatscheuar, ki je že nad 50 let
duhovnik in je imel v novembru 1687 zlato sveto
mašo.
Župnijska cerkev sv. Križa ima tri oltarje: sv. Križ, Naša
ljuba Gospa in oltar sv. Doroteje.
Patrocinij se praznuje v nedeljo po sv. Jakobu.
Župnijska cerkev ima tri podružnice:
1. Naša ljuba Gospa na Topolovcu. Patrocinij se
obhaja na praznik Marije Snežne.
2. Sv. Ane na Okiču. Ta podružnica ima tri oltarje: Sv.
Ana, sv. Jožef in sv. Anton Padovanski. Patrocinij se
obhaja na Binkošti.
3. Sv. Nikolaj pod gradom Boštanj. Ima prav tako tri
oltarje: sv. Nikolaj, sv. Marko in sv. Katarina. Žegnanje
se obhaja na nedeljo po Veliki noči.«

Oktobra leta 1943 so partizani napadli Boštanj in
ga obstreljevali. Nemci in večina Kočevarjev so se
umaknili v Sevnico. Partizani pa so prišli v Boštanj
in poleg drugih poslopij zažgali tudi graščino in
župnišče.
Po vojni je bil prvi upravitelj župnije Rudolf Urbič.
Bival je v mežnariji. Matične knjige je moral oddati
oblastem. Od novejše Kronike so ostali le razmetani
listi, medtem ko je Kronika, ki jo je od začetkov
župnije sestavil župnik Martin Kerin, izginila neznano
kam.
Za župnijo je bil pomemben dogodek leta 1907, ko
je ustanovljen salezijanski zavod na Radni. Salezijanci
so veliko pomagali župnikom v Boštanju. Ko pa je leta
1947 boštanjski župnik Urbič Rudolf pustil upravo
župnije, je bil za novega upravitelja imenovan Pušnik
Jože, član salezijanske družbe. Nekaj mesecev je še
bival na Radni, dokler ni skupaj z verniki pozidal med
vojno požgano župnišče.
Po vojni so župnijo prevzeli salezijanci, ki so prej
delovali na Radni (šola, vzgojni zavod ...) Nova oblast
jim je zaplenila vso imovino in so morali Radno in
svoje delo zapustiti.
Prevzeli so številne župnije, med drugim tudi župnijo
Boštanj in jo upravljali do leta 1996, ko so upravo
ponovno prevzeli škofijski duhovniki.
Z ustanovitvijo škofije Novo mesto, 7. aprila 2006,
spada župnija Boštanj v novomeško škofijo.
Vir: http://zupnija-bostanj.rkc.si/o-zupniji/zgodovina-zupnije

Ponosna luna
Čudovita noč,
nebo se blešči
v soju zvezdnega nakita.
Ponosna Luna med njim plava,
mi gleda v oči in se smeji,
ko nagajivo iz daljave mi mežika.
Se noč potaplja v nov dan,
skozi odprto okno zrem
v čisto jasno nebo.
Prijetna svežina zgodnjega jutra
me z nežnim nasmehom Sonca vabi,
da pogled ujame čim več lepot jasnine.
Že sončni žarki vsrkavajo hlape rosnih trav.
Na rožice prilete čebele, posesajo med,
še preden odlete, mi brenčavo pomahajo
v pozdrav.
Zdravka Brečko

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja

Srečanje pikadistov v Brestanici

V sredo, 12. decembra, smo na društvu pripravili
zaključno srečanje v pikadu za leto 2018. Ob udeležbi
vseh članov DI Sevnica so na turnirju sodelovali
tudi člani ŠD Kamenček, Mali kamen. Po končanem
tekmovanju je predsednik podelil priznanja za leto
2018 in za zaključni turnir 2018, obenem pa vsem
športnikom zaželel srečno, uspešno, predvsem pa
zdravo novo leto 2019 ter jih povabil, da se v letu
2019 ponovno družimo in se udeležujemo vseh
športnih aktivnosti, ki nam pomagajo pri psihofizičnih sposobnostih.

Novoletno srečanje
težjih invalidov

Leto je naokoli in že smo si nazdravili na srečanju, ki
je bilo 13. decembra z začetkom ob 16. uri v spodnjih
prostorih jedilnice Lisce Sevnica. Večer nam je
popestrila skupina Trio Jarica. Naše članice pa so na
srečanju predstavile svoje izdelke, ki jih izdelujejo v
sekciji ročnih del.
Predsednik DI Sevnica Franc Boljte je v svoji novoletni
poslanici zaželel vsem veliko zdravja, sreče in lepih
trenutkov za leto 2019 in opisal uspešno delo našega
društva na družabnem, organizacijskem, socialnem in
športnem področju. Tudi za prihodnje leto si želimo,
da z vašo pomočjo, idejami, predlogi naredimo vse,
kolikor se da dobro v korist invalidov. Naša srečanja
so dobro organizirana, vabimo pa vas, da izkoristite
priložnosti za druženje in lepe trenutke, ki jih v teh
časih v družbi ni veliko. Ob dobri postrežbi smo se kar
prehitro odpravili domov.

Miklavževanje na
Razborju pod Lisco

RECEPTI

Leto gre proti koncu in okoli nas se že vse blešči.
Krepko smo zakorakali v december, mesec
obdarovanj in čarobnosti po eni strani, po drugi pa ne
smemo pozabiti, da ni namenjen izključno darilom,
temveč času, ki si izkažemo dobroto in ljubezen.
Temu vzdušju smo kot vsa leta prej prisluhnili tudi na
Razborju pod Lisco in tako že tradicionalno za otroke
pripravili obisk sv. Miklavža.

Čeprav se je dobri mož s svojim spremstvom mudil
po naših krajih pod Lisco že na predvečer svojega
godu, s 5. na 6. december, smo s sijajem v očeh in
nasmehom na obrazu mlajših in odraslih pričakali
njegov prihod. Bil je oblečen v belo oblačilo, z mitro
na glavi ter škofovsko palico in knjigo v rokah. Letos je
sv. Miklavž prišel brez spremljevalcev, parkeljnov, saj
naj bi se na poti zapletli v svoje velike in težke verige,
angelčki pa so pridno hiteli pripravljati darila še za
preostale otroke, ki jih je sv. Miklavž obiskal.
Da je čas do njegovega obiska minil kar se da hitro,
so poskrbeli najmlajši gledališčniki iz Razborja pod
odrom, ki so za zbrane v dvorani odigrali predstavo
Jezična miš. V njej se srečajo vlakec lokomotivček,
mrčes in male živalice, ki domujejo po vseh kotih
domače otroške sobe vsakič, ko ga otroci ne
pospravijo na svoje mesto. Otroci so kmalu opazili
prihod sv. Miklavža pred vrata in zavladalo je
nepopisno veselje, ko so za odstrto odrsko zaveso
uzrli darila, ki so jih čakala na odru. Seveda so jih tam
pustili angelčki, ki pa so imeli tako polne roke dela,
da sta morali na pomoč sv. Miklavžu pri deljenju daril
priskočiti kar Nives in Jana.
Sledila sta še skupno fotografiranje s sv. Miklavžem in
obljuba, da ostanemo pridni in se tako ne znajdemo
na Miklavževem seznamu porednih, pa če tudi se, da
ne pozabimo, da za spremembe ni nikoli prepozno.
Mojca Petrovčič

DOBRODELNI TEK
RADOSTI IN
VESELJA
NEDELJA, 23.12.2018
ZBOR OB 10.30, START OB 11. URI
PARK TDU LOKA
ŠTARTNINA: s seboj prinesite vsaj 3 trajna živila na
osebo (moka, olje, testenine, sladkarije ... ) za socialno
ogrožene družine.
OBVEZNA OPREMA: tekaška obutev in božična kapa.

Društvo invalidov Sevnica odbor Krmelj je v soboto,
8. decembra, organiziral novoletno srečanje za
člane težjih invalidov iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža.
Srečanja, ki je bilo v gostišču Ulčnik v Tržišču, se je
udeležilo 32 članov. Poverjenica odbora je pozdravila
navzoče in jim zaželela vse najlepše v novem letu,
predsednik DI Sevnica pa je obdaril člane, ki so imeli v
decembru rojstni dan. Ob zvokih ansambla Šentjanci
je vse spodbudila, da so zapeli in zaplesali. Imeli smo
se zelo lepo. Ob prijetnih zvokih ansambla je čas kar
prehitro minil. Zahvaljujemo se Gostišču Ulčnik za
okusno pripravljeno hrano in lepo postrežbo.

Dolžina trase: 4 km. Tek je na lastno odgovornost.
Organizatorji: TD Loka, Rotaract klub Sevnica, Študentski klub
Sevnica

Tatarski bifter s tunino
Čas priprave 20-25 minut
Sestavine za 4 osebe
2 konzervi tunine v slanici
1-2 jedilni žlici majoneze
1 jedilna žlica jogurta
po potrebi malo oljčnega olja
pribl. 1 jedilna žlica pikantnega kečapa,
limonin sok
1 stisnjen strok česna
1 majhna čebula ali šalotka
1 kavna žlička nasekljanih kaper ali 1 jedilna
žlica drobnjaka
sol, poper
Za okrasitev
listi endivije, olive in paradižnik češnjevec
Odcejano tunino raztrgamo z vilicami, zmešamo
z začimbami in postavimo na hladno.
Medtem pripravimo solato za okrasitev (endivijne
liste ali na trakove narezan rdeč radič in nekaj
stebel drobnjaka) in marinado.
Solatne liste razporedimo po krožnikih: 3-4
majhne endivijine liste položimo drugega zraven
drugega, narezan radič potresemo po krožniku,
tatarski biftek z dvema mokrima žlicama
oblikujemo v žličnike in jih polagamo na solatne
liste, ki smo jih pokapali z marinado.
Okrasimo še z bilkami drobnjaka.
NASVET
Pri serviranju bifteka si lahko pomagamo tudi
z žlico za sladoled. Tako namesto žličnikov
oblikujemo kepice, kar je veliko lažje.

Makovo - jabolčna torta
Čas priprave 80-85 minut
Sestavine za večji tortni model
6 jajc
25 dag drobnega kristalnega sladkorja
1 vanilijev sladkor
1/2 kavne žličke cimeta
15 dag mletega maka
15 dag mletih orehov
5 dag moke
1/4 kavne žličke pecilnega praška
3 srednje velika jabolka
malo limoninega soka
Jabolka olupimo, razpolovimo, odstranimo
peščišče, narežemo na 1/2 cm velike kocke in
zmešamo z limoninim sokom.
Tortni model (pekač) namastimo in pomokamo,
pečico segrejemo na 180 °C.
Jajca ločimo na beljake in rumenjake. Iz beljakov
stepemo sneg in postopno dodajamo sladkor.
Stepamo toliko časa, dokler ne dobimo čvrst
sneg. Nato umešamo rumenjake in nato še mak,
orehe in moko s pecilnim praškom. Nazadnje
umešamo še jabolka.
Maso vlijemo v tortni model ( ali v pekač in
površino poravnamo).
Pečemo na spodnji rešetki 50-60 minut.
Če pečemo v pekaču, ga položimo na srednjo
rešetko in pečemo na 200 °C približno 20 minut.
Pečeni biskvit pustimo še približno 10 minut v
modelu. Nato ga stresemo iz modela in pustimo,
da se popolnoma ohladi. K tej torti se zelo prilega
sladka smetana.
NASVET
Ta torta ostane dolgo sočna, še boljša je naslednji
dan, primerna pa je tudi za zamrzovanje.

Vir: Društvo invalidov Sevnica
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Vir: knjiga Okusno in preprosto

Aktivnosti DI Sevnica

Oglasi

SREČNO
www.kz-sevnica.si
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Srečno

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

SREČNO

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!

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

50 LET VRTNARSTVA IN CVETLIČARSTVA
RAMOVŠ – PEKLAR D.O.O.
V letu 2019 Vrtnarstvo in cvetličarstvo Ramovš – Peklar d.o.o. iz Sevnice, obeležuje 50 let delovanja.
Naši začetki so bili na Savski cesti, ko je takrat Silva Fric
prevzela vrtnarijo od takratnega kombinata. Nekaj let
kasneje ji je bilo ponujeno mesto za cvetličarno v
hodniku takratnega hotela. Zaposlila je pr vo
cvetličarko, na vrtnariji pa so delo opravljali trije
delavci. Pozneje je cvetličarna obratovala skoraj 30 let v
kiosku, med hotelom in Ostrovršnikovo hišo. V teh letih
smo postavili novo vrtnarijo na Ribnikih in zaposlili nov
kader. S pomočjo Obrtne zbornice smo se izobraževali
na področju vrtnarstva in cvetličarstva. Leta 2000 smo
cvetličarno preselili na današnjo lokacijo na Trgu
svobode, kjer smo pridobili nove in večje prostore.
Takrat smo zaposlovali 15 ljudi. V naslednjih letih smo
odprli še poslovalnici v Boštanju in Radečah, katere
smo po nekaj letih zaprli zaradi udara recesije.
Ob upokojitvi mame Silve Fric- Porenta, smo delo
prevzele hčerke, Melita in Rosanda.
V vseh teh letih se trudimo vzgajati kvalitetne sadike
balkonskih in ostali rastlin in prav tako ugoditi željam
vsakemu kupcu v cvetličarni.
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Zato se vam ob tej priliki, spoštovani kupci,
zahvaljujemo za vaše dolgoletno zaupanje, ki
nam ga izkazujete. Še naprej se bomo trudili za
kakovost naših rastlin in vam s prijaznostjo in
nasmehom postregli v naši cvetličarni.
Ob prihajajočih praznikih vam želimo miru in
prijetnega praznovanja, v letu 2019 pa veliko
sreče, izpolnjenih pričakovanj in nadaljnega
sodelovanja.
Ne išči zlata, saj v naših rožcah je lepota doma.
Naj bodo naše rožice z vami tudi v letu 2019.

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38
- 8290 Sevnica
RAMOVŠ - PEKLAR
d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

Oglasi

Ena snežinka pada zate,
drobna, a z mnogo želja,
za novo leto naj ti prinese
najlepše trenutke tega sveta.

SREČNO

2019

strešna okna

KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
izolacije

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

SREČNO
RADIOCENTER.SI
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Kralj med strehami

“

PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO V DRUŽBI
SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo
VINO IZ
OKOLICE EVROPSKA
OTOŠKA
PEKER PRI DRŽAVA
MARIBORU

VOJAŠKO
POVELJSTVO

ŠPORT
POLONE
HERCOG

OLIVER
TWIST

Z BLAGOM
PREVLEČENA GRAFIČNO
DESKA ZA ZNAMENJE,
LIKANJE OSTRIVEC
OBLEK

Obleka

SAMOKRES,
REVOLVER
POZNAVALEC
ESTETIKE
KRISTIJAN
UKMAR
ARHEOLOŠKO GROBIŠČE

ŠKOTSKA
RODOVNA
SKUPNOST
RABINOV
URAD,
FUNKCIJA
IN ČAST
ČARLI
NOVAK
OBLIKA
IMENA
ALENKA

KURIR

NAŠA
PESNICA
ŠKERL

OSEBNI
ZAIMEK

Franci pravi svojemu zelo mlademu dekletu:
Prestar sem zate veš, prestar!
Ne, ne nisi. Ravno prav si star zame!
Kaj pa me tako pomladi?
Dragi, bančni račun vendar!

NEKDANJI
SANKT PENAGRADA SLOVENSKI
TERBURG
POPEVKAR
OBČINSTVA IVANČIČ PRITRGOV.
PRI HRANI
SLADEK
VRTNI
SADEŽ
ROJ. KRAJ
PREŠERNA
PAUL
ELUARD
PLANINSKO IZDELOVADRUŠTVO
LEC
RISARIJ

KAR V ENI
SMERI
OMEJUJE
PREDMET,
PLOSKEV

Janez ni bil prav pameten in njegovi prijatelji so se
pogosto norčevali iz njega. Nekoč je prišel urejen
kot že dolgo ne. Povsem nova obleka, kravata,
čudovita srajca.
- Madona Janez, kako pa si se danes uredil, so se
čudili sodelavci.
- Ženino darilo.
- Ali je bilo darilo presenečenje?
- Pa še kakšno. Včeraj, ko sem prišel domov malo
prej kot navadno iz službe, me je obleka že
čakala na postelji.

Ni prestar

ORIENT.
BARVILO,
HENA
GREGOR
GOLOBIČ

SMUČARSKI
CENTER V
KOLORADU
V ZDA

VICOTEKA

AZIJSKA
GORSKA
KOZA

I Z R E K Z A L E P Š I DA N
Potrpi z vsem, kar v tebi še ni rešeno.
Poskusi ljubiti vprašanja sama.
Ne išči zdaj odgovorov,
ki jih ni moč dati,
ker bi jih ne zmogel živeti.
In stvar je v tem: živeti vse.
Živi vprašanja zdaj.
Morda boš potem zlagoma,
ne da bi opazil,
nekega daljnega dne
zaživel odgovore.

NEKD. FR.
DIRKAČ
(ALAIN)
POLJSKI
KONJENIKI

NAZIV
VZHODNOINDIJSKIH
MORNARJEV
URA ZA
BUJENJE
OPERISTKA
...... OTTA
KLASINC

JEKLENI
KONJIČEK
TANČICA,
PAJČOLAN
STROJ ZA
ČIŠČENJE
LEDU

VIKTOR
KORČNOJ

PRITOK
MOZELE
VASE ZAPRTA DRUŽBENA PLAST
LUKA V
SEVERNEM
IZRAELU
DRŽAVA
IRANCEV

SLOVENSKI
KANTAVTOR
PREDIN
NEZNAN
DEJAVNIK

MESTO V
HRVAŠKI GLASBENA
ZGORNJEM POPEVKAR
ZA
EGIPTU OB VITASOVIĆ MERA
RITEM
REKI NIL

ŠKOFOVSKI
UPRAVNI
URAD
ITALIJAN
NAŠA
MISICA
MULEJ
IVAN
REITMAN

REKA V
VZHODNI
FRANCIJI,
PRITOK
RENA

POŽELENJE

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e

RIHARD
JAKOPIČ

PROSTOR
ZA PREOBLAČENJE
NA PLAŽI

RIBOLOVNI
PRIPOMOČEK, ODICA

MODEL
VW
AVTOMOBILA

DVA GRŠKA
POVELJNIKA
PRED TROJO

NEKROPOLA: arheološko grobišče, ORDINARIAT: škofovski upravni urad, SAAR: pritok Mozele, VOAL: tančica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
KARL ERJAVEC.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Slavica Jazbec, Zabukovje nad Sevnico 28, 8292 Zabukovje
2. nagrada: Joško Černe, Telče 13a, 8295 Tržišče
3. nagrada: Branko Božičnik, Krajna brda 50, 8283 Blanca

Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, 8290 Sevnica,

2. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo,

Planinska cesta, 8290 Sevnica,
3. nagrada: koledar z motivi iz občine Sevnica za leto 2019, ki ga podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
V prejšnji številki Grajskih novic smo narobe napisali mesec za nagrade.
Opravičujemo se podjetju Zlatarna Šalamon, ki nam je darovalo nagrade za mesec december.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.1.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Po liku je goba,
po smislu je krov,
ga nimaš ob času,
greš moker domov.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
MIZA

Izžrebanka:

Albina Žvar, Pod vrtačo 20, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Komu snežak krasi objekt?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Vrtnarjeva vila

Izžrebanec:

Božidar Jazbinšek, N.H.M. 8, 8290 Sevnica

Oglasi

Kritje doplačil
do 1.000 €
letno!

Poskrbite za svoj nasmeh in že
od 2,50 € na mesec sklenite
zavarovanje zob, saj vam krije
doplačila pri zobozdravniku,
omogoča hitro obravnavo in
zniža stroške zobno protetičnih
nadomestkov.

Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Zobje
Zobje+

V primeru zdravstvenih težav
se splača imeti zanesljivega
partnerja.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Vaš partner za zdravje.

triglavzdravje.si

MSILVESTROVANJE
esto in grad sevnica,
V SEVNICI
Modre Frankinje
Festival
malo drugače , 31. 12. 2018
INFORMACIJE
in NAJAVE:

Cena: 75 €/osebo (predhodne najave)

Cena vključuje: grajska degustacija, torta Melanija,
nočitev z zajtrkom
t +386 7 81 65 462
Silvestrujte malo drugače in obiščite Sevnico,
+386 51 680 287
po obisku gradu in okusni torti »Melanija«
e dozivljaj@kstm.si
boste silvestrovali na prostem s skupino Rock partyzani.
s www.visit-sevnica.com Dodatna ponudba:
kopanje v izbranih bližnjih termah (od 4,5 €)
www.kstm.si

DOŽIVLJAJ,
turistična agencija
Posavje

PROGRAM:
• 31.12.: sprejem in namestitev
• grajska degustacija na gradu
Sevnica (domač kruh, sevniška
salama, sir, cviček, belo (suho),
modra frankinja )
• torta »Melanija« z nadevom iz
oreščkov, prekrita z moussom iz
belgijske bele čokolade in zlatimi
okraski
• pred lokalom Central’s sledi
Silvestrovanje na prostem
s skupino Rock partyzani
• nočitev
• 1.1.2019: zajtrk ter sprehod po
prazničnih ulicah Sevnice
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SAMOPOSTREŽNA
AV T O P R A L N I C A
NOVO

Industrijska
cona

Sevnica!
24/7

ww w.a vto lin e.s i

