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Intervju
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
investicije … Poleg tega pa je pomembno, da
objekti »živijo«, da se v njih izvajajo aktivnosti
in programi in da se v objektih uporabniki in
obiskovalci dobro počutijo.
Poleg upravljanja z objekti je vsem mojim področjem
skupno tudi urejanje mesečnika Grajske novice,
urejanje medijske platforme www.moja.obcina.si/
sevnica, na kateri se zbirajo vse novice o dogodkih
ter se ureja tudi koledar prireditev, pa sodelovanje
pri prireditvah občinskega in regionalnega
nivoja kot so kulturni praznik, prireditev ob
dnevu državnosti, dnevu boja proti okupatorju,
silvestrovanje, karneval. Sodelujem tudi z društvi
in klubi iz naše občine, kjer in kolikor potrebujejo
mojo pomoč, bodisi tehnično, organizacijsko
ali v obliki pomoči pri oglaševanju. Lahko jim
pomagam pri oblikovanju in tiskanju letakov,
plakatov, oglasov, ali pa jim pomagam poiskati
prave oglaševalske poti. Skušam jim biti v pomoč
in jih povezovati. Veliko pomagam in sodelujem z
našo mamo Občino Sevnica, na primer pri njenih
razpisih za društva ali pa pri novoletni okrasitvi.
Vam je bila letošnja okrasitev mesta všeč?

Uredniški odbor je bil mnenja,
da
se enkrat skozi intervju na kratko
predstavi tudi dejavnost zavoda, ki
med drugim izdaja Grajske novice.
Uredništvo
KŠTM SEVNICA, kako bi se na kratko predstavili
bralcem?
Ustanovljen sem bil s strani Občine Sevnica
leta 2006. Namen in poslanstvo zavoda je
učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje
dejavnosti na področju kulture, športa, turizma
in mladinske dejavnosti s ciljem kvalitetnejšega
življenja in boljše prepoznavnosti Občine Sevnica. S
svojim aktivnim delovanjem pokrivam pomembna
področja javnega življenja v občini ter izven nje.
Moje delovanje in aktivnosti se financirajo delno
iz občinskega proračuna, delno iz pridobljenih
lastnih sredstev. Pri meni je zaposlenih 13 pridnih
delavcev. Zaradi širokega obsega dejavnosti
imamo netipični delovni čas, to se pravi, da moji
zaposleni delajo dopoldne, popoldne, zvečer
kot tudi med vikendi. Pa se nič ne pritožujejo.
Trudijo se, kajti v današnjem času je služba zelo
pomembna in tega se vsekakor zavedajo, svoje
delo z veseljem opravljajo
in v zadovoljstvo
uporabnikov in obiskovalcev.

Ko me vprašate za področje kulture, se rad
pohvalim z Gradom Sevnica in njegovimi številnimi
in bogatimi vsebinami. Moj grad ni arheološki
spomenik, temveč plemenit prostor številnih
prireditev in dogodkov. Poleti se gori na gradu
dogaja Sevniško grajsko poletje, skozi vse leto
pa številne razstave, koncerti, predstave. Se še
niste udeležili Srednjeveškega dne ali Festivala
modre frankinje na Gradu Sevnica?! Tudi poroke
se zgodijo na gradu. Vse pogosteje se zaljubljeni
pari odločijo svojo večno zvestobo obljubiti v
veličastnem ambientu grajskega parka ali v
čudoviti poročni dvorani, velikokrat pa grad
obiščejo otroci in mladi, ki jih na ogled popeljeta
sam baron in njegov oproda. Nadvse slikovit in
zanimiv je tudi obisk Ajdovskega gradca, kjer
lahko srečate Krjavlja ali pa Muco copatarico. V
Kulturni dvorani Sevnica vam ponujam koncerte,
gledališke in lutkovne predstave ali pa si pridete
pogledat kakšen film ali risanko.

Potem je tu šport. Športnikom skušam ponuditi
čim boljše pogoje za njihovo športno udejstvovanje.
Po svojih močeh skušam skrbeti za urejenost
Športne dvorane, Športnega doma in Bazena.
V Športnem domu imam urejen velik prostor za
fitnes, pred bazenom pa Skate park. Podpiram in
sodelujem pa z Občino pri načrtovanju še dodatnih
novih športnih objektov. Pri meni zaposleni
skrbijo za vodenje lig v malem nogometu in za
športno udeleževanje otrok v šolah, trudim pa se
ponujati tudi čim bolj zanimiv program v objektih,
Pa mi povejte katere objekte pa vam je Občina predvsem na bazenu. Saj se vsi strinjamo, da je
šport zanimiv, zabaven predvsem pa zdrav, mar
zaupala v upravljanje?
ne?
Ja, to vam pa takoj naštejem. Takole si sledijo
objekti: Grad Sevnica, Kulturna dvorana Sevnica,
Športni dom, kjer domuje tudi Fitnes Sevnica,
športna dvorana Sevnica, Bazen Sevnica,
Mladinski Center Sevnica, Turistično informacijska
pisarna Sevnica s Turistično agencijo Doživljaj
- Posavje. V upravljanju pa imamo tudi Ajdovski
gradec, Skate park, smučišče Lisca in grajski
vinograd. Ponosni smo, da objekte upravljamo
skrbno, da so primerno urejeni, čisti in prijazni za
obiskovalce in uporabnike.
Objektov imate res precej v upravljanju, s tem je
kar nekaj dela, me pa na kratko zanima kaj na
posameznih področjih delovanja počnete ?
Prav ste ugotovili. Upravljanje z objekti zahteva
veliko dela, saj je potrebno skrbeti za notranjo
in zunanjo urejenost, vzdrževanje objekta in vse
opreme v objektu, načrtovati in izvesti potrebne
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Pomemben del mojega
delovnika
je
turistična
dejavnost. V prenovljenih
prostorih nekdanje knjižnice
imam urejeno turistično
informativno pisarno. V
tej pisarni domuje tudi
Turistična agencija Doživljaj
Posavje, ki sem jo ustanovil
z namenom, da v našo
občino in našo regijo privabi
čim več obiskovalcev iz
drugih krajev ter iz tujine
in moramo reči, da smo
edina tovrstna agencija
v Posavju in da smo pri
svojem delu uspešni. V teh
prostorih imam urejene tudi
prodajne police, na katerih
se
nahajajo
avtohtoni

spominki in darila, zato se le oglasite pri nas,
kadar boste potrebovali pristno ali okusno darilo.
Moji zaposleni imajo pripravljene kataloge lokalne
gostinske ponudbe, katalog turistične ponudbe in
še vrsto ostalega promocijskega gradiva, imajo pa
tudi bogato poznavanje lokalnega okolja, zato vam
znajo pomagati organizirati izlet ali dogodek. Na
turizmu se trudim narediti kar največ promocije
naše skupne turistične ponudbe, zato se
povezujem s Posavjem in se udeležujem različnih
sejmov. Ko smo omenili sejme, pa naj povem, da
sem tisti, ki organiziram mesečni sejem v Sevnici
vsako prvo soboto v mesecu in skrbim tudi za
kmečko tržnico, ki jo imamo v Sevnici vsako sredo
in soboto.
Za mlade sem lansko leto uredil nove prostore,
tam kjer se je nekoč nahajala knjižnica (pri
parkirišču za Zdravstvenim domom). Prostori
ponujajo pestro število dejavnosti, od računalniške
sobe, brezplačnega dostopa do interneta,
športnih aktivnosti, predavanj, klubskih aktivnosti
za mlade, srečanj in pomoči različnim skupinam
mladih in starejših do čisto običajnega druženja
ali gledanja filmov. Veliko delam na prostovoljnih
in dobrodelnih aktivnostih. Če bi radi sodelovali,
pomagali in soustvarjali, potem ste nadvse
dobrodošli. Prostovoljci, le naprej! Drug drugemu
bomo pomagali izvesti načrte in zamisli!
Lahko vam zatrdim, da se trudim za izboljšanje
in razvoj na področju našega dela, zato poleg
lastnega spremljanja in lastnega truda v tej smeri
sodelujem tudi pri načrtovanju in izvedbi razvojnih
projektov na območju občine in tudi regije. Pri
tem skušam upoštevati razvojne trende, potrebe
in navodila mame občine kot tudi želje in potrebe
društev in občanov.
Kaj bi za konec povedali našim bralcem?
Takole bom rekel. Pri meni ste vedno dobrodošli.
Ali kot obiskovalec ali kot uporabnik prostorov
in uslug, ki jih nudim. Moji zaposleni se bodo
potrudili, da boste prijazno in spoštljivo sprejeti.
Spremljajte naše dejavnosti v medijih obveščanja,
oglasite se v objektih, kjer se vedno kaj zanimivega
dogaja. Veliko nam pomeni tudi podpora našega
ustanovitelja občine Sevnica, ki nam pomaga, da
je moje delovanje uspešno in kakovostno.
Verjamem, da ima vsak izmed vas veliko dobrih idej
kaj in kako bi bilo treba spremeniti, dodelati, da bi
bilo v občini Sevnici življenje prijazno za občane kot
tudi za ljudi, ki prihajajo v naše kraje.
Vaše dobronamerne kritike, pobude in ideje
pričakujem na info@kstm.si ali pa se oglasite
osebno. Veseli vas bomo.

Vir: KŠTM Sevnica

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

Ko l o f o n

Mesec februar je mesec kulture. Te dni ji
bomo namenili več pozornosti kot v preostalih
dneh z različnimi prireditvami in dogodki. Pa
vendar bi moralo biti v našem zavedanju, da je
kultura vsak dan povezana z različnimi področji
naše dejavnosti. Torej gre za način življenja
skladno s prepričanjem, normami, jezikom,
načinom oblačenja in izražanja ter zgodovino.
Prepletena je z vsakim našim korakom.
Kultura ni le glasba, film, knjiga, ples, razstave.
Tisti, ki zna upoštevati norme, ki ravna in deluje
po bontonu, je kulturno bogat. Prav tako lahko
za kulturnega človeka označimo osebo, ki zna
čustvovati s sočlovekom, prisluhniti, poslušati,
tolažiti in svetovati.
Kulture se učimo že od majhnega. Od trenutka,
ko začnemo delati prve korake in sprejemati
vse, kar nam ponuja okolica. In takrat je zelo
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pomembno, kakšno okolje nas obdaja in kakšne
ljudi ob tem srečujemo.
Kulturno bogat človek je tisti, ki je ustvarjalen,
pol idej, s pozitivnimi navadami, ki spoštuje
svoje prepričanje in deluje po njem. Razvijati
pa je ne moremo brez materialnih temeljev in
brez podpore okolja. Gre za nadgradnjo okolja.
Razvijati je treba gospodarske in tudi družbene
možnosti, da bomo lahko razvijali in ohranjali
identiteto. Tako bomo razvijali tudi kulturo in
z njo sodelovanje, iznajdljivost, prilagodljivost,
ustvarjalnost.
Tao Te Čing je zapisal: „Bodi zadovoljen s tem,
kar imaš. Veseli se, da so stvari takšne, kot so.
Ko spoznaš, da ti nič ne manjka, ti pripada ves
svet.“

Mojca Pernovšek

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

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Božislava Čož - razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide marca 2013, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 2. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Vabimo vas na
OSREDNJO SLOVESNOST OB KULTURNEM PRAZNIKU,
ki bo v četrtek, 7. februarja 2013, ob 18. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.
Slavnostni govornik bo Rudi Stopar,
vsestranski kulturni ustvarjalec.
Na slovesnosti bodo podeljene
Prešernove plakete in priznanja
Zveze kulturnih društev Sevnica.

Vabimo vas
na osrednji dogodek
ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika in
praznika krajevne skupnosti Boštanj,
v petek, 8. 2. 2013, ob 18. uri,
v dvorano TVD Partizana v Boštanju.
Kulturni del programa bodo izvedli
klavirski trio Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
in Mešani pevski zbor Zvon,
temu pa bo sledila slavnostna podelitev priznanj.
Vljudno vabljeni!
Organizator: KS Boštanj, 07 81 49 151
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Občinske strani
Med načrtovanimi okoljskimi projekti izpostavimo
gradnjo primarnih vodooskrbnih sistemov na
levem bregu Save in druge ureditve na področju
vodooskrbe ter investicije na področju odvajanja in
čiščenja odpadnih voda. Po sprejetem občinskem
prostorskem načrtu je omogočena priprava
podrobnejših prostorskih aktov, med njimi za
stadion pri športnem domu, pa tudi komunalno
urejanje območij za stanovanjsko in poslovno
gradnjo. Izdatna sredstva občina namenja za
redno in investicijsko vzdrževanje javnih površin in
cestnega omrežja.

Proračun 2013 zagotavlja
razvoj in doseženi standard
Na 18. redni seji je občinski svet po združitvi
prve in druge obravnave soglasno sprejel Odlok o
proračunu Občine Sevnica za leto 2013. Temeljni
finančni dokument zagotavlja stabilno poslovanje
občine, njenih proračunskih uporabnikov in
drugih prejemnikov javnofinančnih sredstev ter
izvrševanje vseh zakonskih nalog. Proračun
predvideva 18,17 milijona evrov prihodkov,
pri čemer je dobrih 20 odstotkov sredstev
predvidenih z naslova transfernih prihodkov
oziroma razvojnih sredstev s strani države in
Evropske unije. Odhodkovna stran znaša 17,82
milijona evrov in poleg vseh zakonskih obveznosti
občine in obveznosti do njenih proračunskih
uporabnikov zajema tudi investicijske odhodke,
za katere bo v letu 2013 namenjenih dobrih
6,8 milijona evrov oziroma skoraj 40 odstotkov
proračunskih sredstev. Zmanjšuje se letni
obseg zadolževanja, skupni obseg servisiranja
dosedanjih dolgoročno prevzetih obveznosti
pa zagotavlja fiskalno kondicijo za prihajajočo
finančno perspektivo evropskih razpisov v obdobju
2014–2020.
Skupna višina proračuna je zaradi zaključevanja
obsežnega projekta gradnje optičnega omrežja
in zakonskega znižanja povprečnine za vse občine
nekoliko nižja kot v preteklem letu. Temu navkljub
pa proračun zagotavlja nadaljevanje cikla že
pričetih in načrtovanih investicij. Po številnih
ureditvah na področju cestne infrastrukture,
ki so zaznamovale preteklo leto in so izboljšale
številne cestne odseke po celotni občini, bo večji
poudarek v letu 2013 namenjen gradnji okoljske in
družbene infrastrukture. Skladno z napovedanimi
usmeritvami za pripravo regionalnega razvojnega
programa imata ti področji tudi večje prednosti
za pridobitev sofinancerskih virov. Projekti, ki se
začenjajo letos, imajo kontinuiteto zagotovljeno v
načrtu razvojnih programov kot delu proračuna.

Ob obravnavi na seji sta proračun uvodoma
predstavila župan Srečko Ocvirk
in direktor občinske uprave Zvone Košmerl.
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Prednost
lokalno pridelani hrani

V občini Sevnica je poleg gostinskih obratov s
prehrambeno dejavnostjo tudi veliko število javnih
zavodov in ustanov, katerih narava in vsebina
delovanja sta povezani s precejšnjo porabo hrane,
od vrtcev in šol do domov za starejše občane. Kot
je večkrat pokazala praksa, z javnim naročanjem
do uporabnikov pride hrana, ki je cenovno sicer
ugodnejša, vendar pa prihaja z vseh koncev
Evrope in sveta ter je lahko vprašljive kakovosti.
Na družbenem področju je načrtovana izdelava
Posledično javne ustanove uporabljajo le malo
dokumentacije za energetske sanacije javnih
hrane, ki je pridelana ali proizvedena v bližini
objektov, pričetek projekta nove osnovne šole
potrošnika.
v Tržišču ter urejanje okolice sevniškega gradu.
Poleg navedenih projektov bo občina zagotavljala
Kot lokalna skupnost, ki želi v okviru zakonskih
sredstva za vse zakonske obveznosti, kot so
možnosti k problematiki pristopiti angažirano
zagotavljanje pogojev za izvajanje predšolske in
in aktivno, je Občina Sevnica z namenom
šolske vzgoje ter vzdrževanje objektov s tega
vzpostavitve informativne in povezovalne vezi med
področja, skrb za starejše in socialno ogrožene
potencialnimi ponudniki in naročniki v januarju
ter s sredstvi na posameznih razpisih spodbujala
pripravila strokovni delovni posvet z udeležbo
družbeno udejstvovanje občanov na področjih
različnih strokovnih služb, ki delujejo na tem
kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti.
področju. Osrednji namen posveta je bil seznaniti
domače naročnike in potencialne ponudnike z
možnostmi vključevanja lokalno pridelane hrane v
lokalno okolje v okvirjih, kot jih dopušča zakonodaja.
Pomen oskrbe z lokalno pridelano hrano je velik
tako z vidika razvoja kmetijstva kot pomembne
dejavnosti in povečevanja gospodarske moči
v lokalnem okolju, kot tudi z vidika ohranjanja
delovnih mest. Kmetije usmeritvam z vse višjo
usposobljenostjo sledijo sodobnim trendom,
hkrati pa uspešno odgovarjajo na izzive in zahteve
nadzora nad pridelavo in distribucijo hrane.
Člani občinskega sveta so predlogu proračuna
tako v razpravi kot pri glasovanju izkazali podporo.

Delovanje krajevnih skupnosti, katerih finančni
načrti so del občinskega proračuna, je s skupno
kvoto 850 tisoč evrov financirano v enakem obsegu
kot preteklo leto, kljub zmanjšanju sistemskih
virov s strani države. Z novim pravilnikom se
je financiranje krajevnih skupnosti nekoliko
spremenilo, ta način pa se je izkazal pozitivno, saj
občinska uprava in krajevne skupnosti učinkoviteje
sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi projektov, jih
vsebinsko, terminsko in finančno povezujejo ter
jim dajejo možnost plemenitenja z razpisnimi viri.
Na tak način spodbujamo delo krajanov v najožjih
skupnostih, s skupnim načrtovanjem pa temu delu
izdatno povečujemo vrednost.
Proračun Občine Sevnica za leto 2013 temelji
na realnih ocenah višine pričakovanih virov in
aktualne gospodarske situacije. V preteklih letih
doseženi cilji so osnova načrtovanja proračuna
občine, aktualni projekti ter potrebe občanov in
bivanjskega prostora pa vodilo za naše nadaljnje
delo.

V svojem uvodnem nagovoru je župan Srečko
Ocvirk povedal, da je Občina Sevnica potrebo po
tovrstnem povezovanju začutila ob preteklem
sodelovanju pri pripravi razpisov javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je. Potreba po večjih
količinah hrane je hkrati priložnost za domače
kmetije in pridelovalce hrane, saj se s tovrstnim
sodelovanjem – ob doslednem upoštevanju
zakonskih omejitev – v lokalnem okolju oblikuje
sklenjeni krog pretoka hrane z identiteto, ki je
pridelana v neposredni bližini.

Delovni posvet v sevniški kulturni dvorani.

Predvsem o pomenu naročanja lokalno pridelane
hrane je zbranim, med njimi ravnateljem vzgojnoizobraževalnih
zavodov,
direktorjem
javnih
zavodov in predstavnikom kmetij, spregovorila
Natalija Pelko iz Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije – zavoda Novo mesto. Kot je med drugim
izpostavila, se primeri dobrih praks samooskrbe
kažejo predvsem v lokalnih okoljih, kjer se z aktivno
politiko aktivno vključujejo lokalne skupnosti.

Vesna Paljk iz podjetja Altus consulting d.o.o.,
ki deluje na področju javnih naročil, je ob svoji
predstavitvi približala možnosti vključitve v
procese dobave hrane v javne ustanove s
poudarkom na javnih razpisih, ter zakonodajo
Usmeritve za delo v letu 2013 je župan Srečko Ocvirk s tega področja. Posveta so se udeležili tudi
predstavil tudi na nedavni skupni novinarski konferenci predstavniki zadruge Jarina, ki velja za primer
posavskih županov, ki je bila na gradu Rajhenburg.
dobre prakse povezovalca lokalnih ponudnikov in
dobave lokalne pridelane hrane v javne ustanove.
Po vsebinski razpravi so se s svojimi izdelki in
pridelki predstavile različne kmetije z območja
občine Sevnica.

www.obcina-sevnica.si

Občinske strani
Javni razpisi s področij gospodarstva, kmetijstva, turizma,
kulture, športa in mladinskih dejavnosti

IZBOR ŽUPANOVEGA VINA 2013
Vinogradniška društva sevniške občine pod
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organiziramo
izbor za »ŽUPANOVO VINO 2013«, ki bo
namenjeno promociji občine in bo imelo status
protokolarnega vina za različne priložnosti.

V letu 2013 bosta kot županovo vino izbrani
dve vini, rdeči bizeljčan PTP in cviček PTP.

Občina Sevnica je v januarju objavila javne razpise za sofinanciranje programov in
projektov z naštetih področij. Besedila javnih razpisov so objavljena v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si)
in KŠTM Sevnica (www.kstm.si), osrednje informacije po posameznih razpisih pa so
strnjene v nadaljevanju.
Predmet javnega razpisa s področja gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se
izvajali v razpisnem obdobju na območju občine: promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje
in odpiranje novih delovnih mest ter naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij. Skupna
okvirna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 65.000 evrov.
Dodatne informacije: Maja Šušterič (07 81 61 205, maja.susteric@obcina-sevnica.si) in Vlasta Kuzmički
(07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), od 8. do 12. ure. Rok za oddajo vloge je 2. 4. 2013,
na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija je dostopna preko spletne strani Občine Sevnica
oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Predmet javnega razpisa s področja ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja so
naslednji ukrepi: naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev
zemljišč, zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju, naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah, pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev, podpora za
delovanje strokovnih društev. Okvirna višina razpisanih sredstev je 68.500 evrov.
Dodatne informacije: Maja Šušterič (07 81 61 205, maja.susteric@obcina-sevnica.si) in Vlasta
Kuzmički (07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), od 8. do 14. ure. Rok za oddajo vloge
je 25. 2. 2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija je dostopna preko spletne strani
Občine Sevnica oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Na področju turizma, za kar bo Občina Sevnica namenila skoraj 13.000 evrov razpisnih sredstev,
bodo sofinancirane izvedene turistične prireditve v občini, katerih cilj je povečanje turističnega obiska
oz. promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko
v odkup ponudite najmanj 400 litrov vina.
Sodelovanje omogočamo občanom občine
Sevnica, ki imate svoje vinograde v sevniški
občini, vpisane v register pridelovalcev, in imate
opravljeno prijavo pridelka. Izbrani pridelovalec
bo za svoje vino pri pooblaščeni organizaciji
opravil ustrezno analizo, v kolikor ta še ni bila
opravljena. Izbrano vino bo odkupljeno po 2,5
evra/steklenico. Za polnitev vin Občina Sevnica
izbranemu pridelovalcu zagotovi steklenice in
opremo steklenice (etikete, krono, zamaške in
embalažo). Pridelovalec poskrbi za stekleničenje
vina, steklenico opremi z etiketami, spravi v
ustrezno embalažo in dostavi.

Vzorce zbirajo predstavniki
vinogradniških društev.
Sprejem vzorcev
(dve steklenici za obe vrsti vina)

10. februarja 2013,
od 17. do 19. ure,
v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu.
Več informacij posreduje predsednik
Društva vinogradnikov Malkovec
Uroš Flajs (041 657 561).
Kotizacija po vzorcu znaša 7 evrov.
Ocenjevanje vzorcev bo 12. februarja v Vinskem
dvoru Deu na Malkovcu, izbrana pa bosta tista
vzorca, ki bosta dosegla najvišje število točk.
Izbrani županovi vini bomo uradno razglasili na
javni družabni prireditvi 22. februarja v Vinskem
dvoru Deu na Malkovcu.
Prepričani smo, da bo, tako kot prejšnja leta, tudi
letošnje županovo vino uspešen promotor naše
občine, naših vinogradnikov in vinogradniške
dediščine, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica in predsedniki
vinogradniških društev sevniške občine Rudi Bec,
Uroš Flajs, Matjaž Jakše in Franc Košak

Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički (07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in
Maja Šušterič (07 81 61 205, maja.susteric@obcina-sevnica.si), od 8. do 14. ure. Rok za oddajo vloge
je 28. 2. 2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija je dostopna preko spletnih strani
Občine Sevnica in KŠTM Sevnica oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti.
Predmet javnega razpisa s področja športa so naslednji programi oziroma vsebine: športna vzgoja
otrok, mladine in študentov, športna rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov ter
programi razvojnih in strokovnih nalog v športu. Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje
programov s področja športa je 52.000 evrov.
Dodatne informacije: Andreja Ameršek, (07 81 61 262, andreja.amersek@obcina-sevnica.si) in Petra
Biderman, KŠTM Sevnica (07 81 61 073 ali 051 680 284, petra.biderman@kstm.si) vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Rok za oddajo vloge je 28. 2. 2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija
je dostopna preko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v prostorih KŠTM Sevnica.
Predmet javnega razpisa s področja kulture z okvirno vrednostjo dobrih 30.000 evrov so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih
dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne,
literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti.
Dodatne informacije: Andreja Ameršek, (07 81 61 262, andreja.amersek@obcina-sevnica.si) in Alenka
Kozorog, KŠTM Sevnica (07 81 61 072 ali 051 680 288, alenka.kozorog@kstm.si), vsak delovni dan od
8. do 15. ure. Rok za oddajo vloge je 28. 2. 2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija je
dostopna preko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v prostorih KŠTM Sevnica.
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov z okvirno vrednostjo 15.000 evrov
zajema neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko
delo, informiranje in svetovanje za mlade, participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice,
mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih ter raziskovalno delo mladih.
Dodatne informacije: Andreja Ameršek, (07 81 61 262, andreja.amersek@obcina-sevnica.si) in Mojca
Švigelj, KŠTM Sevnica (07 81 61 076 ali 051 680 290, mojca.svigelj@kstm.si), vsak delovni dan od 8.
do 15. ure. Rok za oddajo vloge je 28. 2. 2013, na naslov Občine Sevnica. Razpisna dokumentacija je
dostopna preko spletnih strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v prostorih KŠTM Sevnica.
Javni razpis s področij zdravstva in sociale bo objavljen v mesecu marcu.

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO (odprto širokopasovno omrežje)
Gradnja primarnega hrbteničnega optičnega omrežja je zaključena, v izvajanju pa je izgradnja hišnih
priključkov na optično omrežje. Način priključevanja na novo zgrajeno omrežje je sledeč:
Sklene se pogodba med naročnikom in koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o.
(pogodba je dostopna na: www.obcina-sevnica.si oz. v sprejemni pisarni Občine Sevnica).
Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o. opravi izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.
Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska televizija Sevnica, Siol in Amis)
izbere ponudnika in z njim sklene naročniško razmerje.
V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega razmerja sledi priklop na optično omrežje.
Za priklop na optično omrežje je pristojno izključno podjetje GVO d.o.o.,
in ne že omenjeni ponudniki, med katerimi lahko izbirajo naročniki.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Referenčni ambulanti
tudi v Sevnici
Prve referenčne ambulante (RA) v Sloveniji so
začele delovati 1. aprila 2011, zdaj pa jih je v
Sloveniji že 230. V Zdravstvenem domu Sevnica
sta 1. decembra lani začeli delovati RA Ivana
Jolovčan, dr. med., in RA Dušan Senica, dr. med.

Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto
družinske medicine z razširjenim timom
zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in srednje
medicinske sestre bo paciente RA spremljala tudi
diplomirana medicinska sestra. Ta bo prevzela
spremljanje parametrov določenih kroničnih
bolezni in preventivne aktivnosti. Diplomirana
medicinska sestra bo pacientom referenčne
ambulante svetovala pri preventivnih dejavnostih
z uporabljanjem vprašalnikov, svetovala vam bo
glede dejavnikov tveganja, kot so alkohol, kajenje,
visok pritisk, holesterol, depresija. To pomeni, da
boste deležni aktivnega presejanja za posamezne
vrste kroničnih obolenj in tudi okrepljene
zdravstveno-vzgojne obravnave.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na
referencna.amb@zd-sevnica.si, l
ahko pa pokličete na 07 81 61 554.
Več informacij je na spletni strani www.zd-sevnica.
si in www.mz.gov.si.

Violeta Bahat Kmetič

Rdeči križ Sevnica
z novim vodstvom
Na nedavni redni volilni skupščini Območnega
združenja Rdečega križa Sevnica so izvolili
nove organe društva. Predsednica je z vsemi
glasovi zastopnikov postala mag. Breda Drenek
Sotošek, podpredsednica pa Dragica Hostnik,
obe dolgoletni aktivni članici društva. Člani so se
dosedanji predsednici Ivanki Lindič, ki ji je potekel
dvojni mandat, zahvalili za prizadevno delo.
Tudi
nekatere
krajevne
organizacije
so dobile
novo
vodstvo,
tako se lahko
pomoči
potrebni,
če jim je tako laže, v svojem kraju obrnejo po
pomoč na predsednike posameznih krajevnih
organizacij: Blanca – Terezija Požun, Boštanj –
Jelka Bec, Krmelj – Milena Šeško Bregar, Loka
– Igor Remih, Sevnica – Violeta Bahat Kmetič,
Šentjanž – Martina Hočevar, Tržišče – Brigita
Erpič, Zabukovje – Melita Nepužlan.
Na skupščini so pregledali poslovanje po
posameznih področjih, pomoči potrebnih je
čedalje več, v enem letu se je število prosilcev
povečalo kar za četrtino. Razdelili so skoraj 37
ton hrane v skupni vrednosti 66.222 evrov. V lepo
urejenem skladišču zbirajo rabljena oblačila in
obutev, po katera prihaja čedalje več ljudi. Skrbijo
tudi za letovanje starejših in otrok iz socialno
šibkejših družin, lani so jih na morje popeljali kar
48. Uspešno organizirajo krvodajalske akcije, v
enem letu je na osem akcij v Sevnici in Krmelju
prišlo 1213 zvestih krvodajalcev.
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Poleg tega uspešno delujejo na področju prve
pomoči, lani je pri njih opravilo tečaj 230 bodočih
voznikov, usposabljajo zelo uspešno sevniško
ekipo prve pomoči, ki se je že nekajkrat uvrstila
na državna preverjanja in tam pokazala visoko
stopnjo znanja in pripravljenosti ob morebitni
nesreči. Za delo na področju prve pomoči so lani,
na pobudo Uprave za zaščito in reševanje, prejeli
bronasti znak CZ RS. Znanje o prvi pomoči širijo
tudi po osnovnih šolah in tam pripravljajo lokalna
in regijska tekmovanja. Po krajevnih organizacijah
skrbijo za pomoči potrebne, jih obiskujejo,
obdarujejo in pripravljajo srečanja starostnikov
s kulturnim programom in pogostitvijo. Lani so
obiskali 635 osamljenih, bolnih ali invalidnih oseb
in pripravili srečanja za več kot 600 starejših
krajanov. Dobro sodelujejo tudi z drugimi društvi
v občini in zunaj nje.
Nova predsednica je poudarila, da se bo potrudila
nadaljevati to uspešno delo društva in ga na
posameznih področjih še dograditi. Zaveda se, da
je, zaradi težkih materialnih, finančnih in socialnih
razmer, za humanitarne organizacije čedalje več
dela.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

Godbeniki presegli
pričakovanja v Šentjanžu
Godba Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta pod
taktirko Franca Lipovška je z Uverturo 1812 in
domačima pritrkovalcema, Stanetom in Barbaro
Erman, začela tradicionalni božično-novoletni
koncert. Z dvema pesmima se nam je predstavil
OMPZ Kresnica. Godbeniki so nadaljevali koncert
s skladbo III. stavka iz suite za klarinet v izvedbi
solista Jurija Martinčiča. Da je bilo vse še nekoliko
konjeniško, so solisti Sergej Sumrak, Rok Pelc in
Rok Turnšek odigrali skladbo Galop za tri trobente.
Za tem sta bili na vrsti skladbi Rezervistova
uspavanka iz Suite v solistični izvedbi Nejca
Zahrastnika ter Cik-cak za ksilofon, ki jo je več kot
odlično izvajal Ernest Kramar.

Prešerno razpoloženo občinstvo je v leta slovenske
popevke popeljala odlična solistka Jana Mrežar s
pesmijo Med iskrenimi ljudmi in vsem dobro znano
Zato sem noro te ljubila.
Za vrhunec večera je spet poskrbel Jani Krivec.
Kar prehitro so se končale skladbe Vrača se
pomlad, Mati, bodiva prijatelja, Suspicious Minds
An American Trilogy.
Nastop mlade solistke Ane Zec z violino s skladbo
Čardaš je bil prijeten za oko in za ušesa, saj se
je ob njenem nastopu marsikomu orosilo oko.
S Silvestrskim poljubom so godbeniki sklenili
koncert.
Ob dobrih željah predsednika KS Šentjanž Boštjana
Krmelja in župana Srečka Ocvirka za prihodnje
leto smo klenili dvourno prireditev.
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž se
zahvaljuje vsem nastopajočim, povezovalcema
programa Jožici Pelko in Boštjanu Repovžu, saj
so svoje delo opravili več kot odlično. Cvetličarni
Zelena pika za cvetlični aranžma, vsem, ki ste
se odzvali našemu povabilu, predvsem pa vam,
spoštovani krajani in drugi obiskovalci.

Brigita Blas

Blagoslov konj v Šentjanžu
Ne glede na slabo vremensko napoved se je na
parkirišču KS Šentjanž zbralo veliko rejcev konj, ki
so s svojimi štirinožnimi prijatelji prišli po božji
blagoslov. Vsako leto ga namreč z veseljem opravi
domači župnik.

Po končanem blagoslovu se je predsednik društva
in KS Šentjanž Boštjan Krmelj zahvalil konjenikom
za udeležbo, gospodu župniku za lepo opravljen
obred in vsem navzočim, ki vsako leto bogatijo
konjeniški praznik.

Brigita Blas

Deset brezposelnih z novo
vizijo v prihodnost
Ranljive skupine brezposelnih ljudi, mlajših od
25 in starejših od 50 let, so zaposlitveno še
posebno občutljive v teh nestanovitnih časih. Zato
je dobrodošla vsaka koristna, uporabna pomoč,
saj so v teh skupinah tudi zelo perspektivni ljudje.
Mlajši imajo zanimive ideje, starejši množico
uporabnih izkušenj, večini pa manjka le malo

spodbude, motivacije in poslovnega znanja. Za
odpravljanje takih ovir so bile v Zavodu KNOF,
so. p., pod vodstvom podjetnice in motivatorke
Zdravke Abram organizirane delavnice v štirih
delih. Največ pozornosti je bilo posvečene
pristopom do prodaje in sebe kot spoznavanju
svojih zmožnosti, potencialov za iskanje svojih
poslovnih ciljev.
Slušatelji so premagovali svoj dvom, njihova
samozavest in videnje možnosti samopreživetja
pa sta se povečala. Udeleženka Carmen iz
Boštanja (50 let) je po končani 4. delavnici svojo
pridobljeno poslovno samozavest komentirala
takole: »Če smo se pri prvi delavnici učili hoditi,
se zdaj že vozimo z biciklom.« Ob koncu delavnic
je bilo vseh 10 brezposelnih prepričanih, da bi tudi
oni lahko ustvarili svojo poslovno priložnost, prav
vsakdo od njih je imel konkretno poslovno idejo.
Udeležencem je na voljo profitni center oziroma
podružnica v zavetju inkubatorja Zavoda KNOF, ko
si pridobijo nekaj poslovne prakse, verjetno večina
zmore tudi samostojno poslovno pot.
Prvi praktični preizkus pridobljenega prodajnega
znanja je bil že narejen s preureditvijo trgovine
Stara šola, prostora lokalne izmenjave na Kvedrovi
cesti 30 c v Sevnici, v prijeten, domačen prostor,
kjer navadno vsak obiskovalec najde kaj zase. Na
tej lokaciji je organizirano zbiranje stvari, ki so
morda tudi v vašem gospodinjstvu odslužile, komu
drugemu pa bi prišle prav. S ponovno uporabo
je mogoče prihraniti veliko energije, zaslužek od
prodaje pa je namenjen novim delovnim mestom.
Usposabljanje ciljnih skupin sta omogočila podpora
Evropskega socialnega sklada in KŠTM Sevnica.

Knof Sevnica

Oglasi
www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.
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Turizem, TZOS
Namig za premik
Na Kovačev hrib in Gradišče iz Jelovca

Nagradna kartica veselja 2012 Zbor markacistov
Posavja in Zasavja
Presenečena dobitnica prve nagrade

Tokratna nagradna igra je potekala že peto leto,
od januarja do decembra lani.
Vidno presenečena je glavno nagrado, dvosedni
tabore, ki ga je podarilo podjetje Stilles, d. d., iz
Sevnice, v prostorih Turistične pisarne v Sevnici,
prevzela Romana Mežnar iz okolice Žalca.
Presenečenje je bilo še večje, ker naj bi bila to prva
nagrada, ki jo je prejela v življenju in jo nikakor ni
pričakovala z izleta v Sevnico.

Izlet začnemo v Jelovcu (210 m), kjer zlahka
najdemo parkirišče, ali pa se pripeljemo z vlakom
do železniške postaje Jelovec. Od tam hodimo
po cesti v smeri Tržišča približno 800 m, za tem
zavijemo levo po prvi gozdni cesti, ki je bližnjica do
asfaltne ceste proti zaselku Planina. Pri kapelici
pod zasekom Planina zavijemo desno do križišča
štirih poti in nadaljujemo naravnost navzgor.
Kadar pridemo iz gozda, smo že na razglednem
grebenu Kovačevega hriba naselje Križ in pot
nadaljujemo mimo nove cerkve. Greben se zravna
in pridemo na najvišji del (480 m), nadaljujemo
po cesti in obkrožimo dolino. Ko se cesta začne
obračati desno proti Križu zavijemo strogo levo na
traktorsko pot, ki vodi po grebenu severozahodno
in pridemo na večjo jaso in nadaljujemo v isto
smer pod grebenom. Spet pridemo na greben,
po katerem nadaljujemo, da se začne spuščati, in
pridemo na večpotno križišče. Tam zavijemo levo
proti severu, da se spuščamo na ravni greben.
Bodimo pozorni na pravi greben. Z leve se nam
priključi gozdna pot, po kateri nadaljujemo do
jase z domačijo Gradišče. Od Križa do tam bomo
hodili približno 45 minut. Nadaljujemo levo od
domačije po poti severozahodno v gozd navzdol
proti travniku, ob koncu katerega se rahlo desno
po stezi ob pobočju spuščamo proti asfaltni cesti,
po kateri gremo levo na izhodišče v Jelovec.

Tabure naj bi dobil mesto v delu stanovanja, ki je že
opremljen s stilnim pohištvom.
Mežnarjeva se zahvaljuje za kakovostno izpeljan
izlet vsem, ki so gostili njihovo skupino, in tudi
podjetju Stilles za nagrado. Pravi, da se bo v naše
kraje rada vračala.

Na zboru markacistov Posavja in Zasavja
tudi šest sevniških planincev
Na Jančah se je na 14. shodu zbralo 32 markacistov
Posavja in Zasavja iz 12 planinskih društev,
drugače pa se združujejo v meddruštvenem
odboru. Na srečanju pod vodstvom načelnika
Komisije za planinske poti Igorja Mlakarja in
Aleša Moharja, vodje OPP Zasavje-Posavje,
so predstavili poročila vseh markacističnih
odsekov, obravnali pa tudi problematiko nastale
škode na planinskih poteh zaradi snegoloma
konec preteklega leta ter vprašanje delovanja
markacistov zaradi pomanjkanja kadrov v
prihodnje. Janez Zajec, načelnik markacističnega
odseka PD Lisca Sevnica, je poudaril, da so
domači planinci skupaj postavili 54 novih smernih
tabel in 14 lesenih stebrov, 12 članov pa je med
letom 2012 opravilo 307 delovnih ur za varne in
urejene planinske poti. Sicer je 15 markacistov
in markacistov pripravnikov zastopalo posavska
planinska društva Brežice, Lisca Sevnica, Radeče
in Videm Krško.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Pohod in tradicionalno
srečanje posavskih planincev
na Bohorju
Tudi planinci PD Lisca Sevnica smo se v nedeljo,
6. januarja, udeležili tradicionalnega srečanja
Podelili so tudi priznanja markacistom za
posavskih planincev na Bohorju.
dolgoletno delo in srečanje se je po pogostitvi
končalo z družabnim delom. Šestčlanska ekipa PD
Lisca Sevnica se je na Janče odpravila z vlakom do
Jevnice, za tem pa so se podali na uro in pol dolg
vzponom, po srečanju pa so se sprehodili do Litije
(2,5 ure) in se z vlakom spet peljali proti Posavju.

Doroteja Jazbec

Pot je nezahtevna, orientacijsko zahtevnejši
je spust na Gradišče, priporočeni so ustrezna
obutev, pripravljenost za hojo po razgibanem
terenu, za hojo boste porabili približno 2 uri in pol,
dolga pa je 8,5 km. Več informaciji o poti lahko
dobite v TIP Sevnica, 07/81 65 462.
Vir: Vodnik Vinka Šeška

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Za pohod smo se zbrali v Sevnici in se dogovorili
za smer, ki je največkrat Zabukovje – Pokojnik.
Tam smo pustili avtomobile in nadaljevali pot
čez Zaloške travnike na Javornik (1023 m), čez
Koprivnik do koče na Bohorju. Tam smo se družili
s planinci iz številnih drugih društev. Nazaj grede
smo izpustili Koprivnik in Javornik ter se povzpeli
na Skalico (951 m). Hodili smo približno štiri ure
in pol. Tokrat je bila pot kopna, je razgibana in
zanimiva, še posebno spomladi, kadar zacvetijo
bohorska jarica, zvončki, kronice in teloh.
Ta ponovoletni pohod na Bohor je za sevniške
planince pomemben, predvsem zaradi njegovega
nastanka.
Ko sta bila na Lisci skrbnika Tončkovega doma
Strgarjeva Pavle in Marjanka, sta bila ob novem
letu zelo zaposlena. Pavle je predlagal, da bi
sevniški planinci organizirali prvo nedeljo v letu
pohod na Bohor, udeležil pa bi se ga tudi sam. Ideja
je bila sprejeta in tako je ostalo do zdaj.
Znamenitost teh pohodov je bila tudi ta, da so se
pohodniki nazaj grede ustavili pri križu, to je pri
odcepu poti proti Javorniku s ceste za Planino, in
si pripovedovali vice. Tudi to je ostalo ohranjeno.

Alojz Rupar, PD Lisca Sevnica
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Dodatne usmerjevalne table
za turistično-informacijsko
pisarno v Sevnici
Konec preteklega leta smo ob glavni cesti in na
stavbo NLB v Sevnici namestili večje usmerjalne
table, ki pomagajo obiskovalcem Sevnice priti do
nove lokacije turistične pisarne.

Kaže, da je bil strošek upravičen, saj je v tem
kratkem času pisarno obiskalo več naključnih
obiskovalcev Sevnice. Ti so pregledali reklamno
gradivo ponudnikov, da se bodo laže odločili za
obisk.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Turizem, TZOS

Na sejmu turizem in prosti
čas v Ljubljani, prisotna tudi
sevniška ponudba
Občina Sevnica se je v sklopu Regije Posavje
predstavila s svojo turistično ponudbo na sejmu
Turizem in prosti čas, ki je potekal od 24. do 27.
januarja 2013 na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani. Predstavitveni prostor se je nahajal
v stekleni dvorani. Poleg naše občine so se s
turistično ponudbo predstavile vse občine iz
Posavja.

Sejem je obiskalo veliko število obiskovalcev, ki so
bili željni novih spoznanj o možnostih kvalitetnega
preživljanja svojega prostega časa. Informatorji
so navezali nove kontakte z organizatorji izletov
in pridobili tudi nekaj rezervacij za obisk našega
območja.

Večer pred prazniki v Tržišču

Planinski večer v Sevnici

Turistično društvo Tržišče je decembra lani
v prijetnem okolju župnijske cerkve v Tržišču
pripravilo koncert z naslovom Večer pred prazniki.
Obiskovalcem smo hoteli približati izročilo
božično-novoletnih praznikov, ki nas vabijo, da
jih preživimo skupaj z ljudmi, s katerimi smo
povezani in jih imamo radi. Tržiški »jasličarji« so
prav ta večer dokončali svoje svetleče jaslice, ki že
tradicionalno pričarajo čarobno praznično vzdušje
v Mirnsko dolino in privabijo številne obiskovalce,
kot je v uvodnem pozdravu, namenjenem prav
tem marljivim fantom, poudarila Milena Knez,
povezovalka prireditve.

Kot pretekla leta je tudi tokrat predzadnji torek
v januarju 2013 v Kulturni dvorani Sevnica
potekal tradicionalni Planinski večer v organizaciji
Planinskega društva Lisca Sevnica, ki šteje okoli
500 članov, delujočih v 16 različnih odsekih,
sekcijah in skupinah, od predšolskih otrok do
upokojencev častitljivih starosti.

Koncert je z ubranim petjem začel MePZ župnije
Tržišče pod vodstvom Gorazda Kermca. Za tem
so cerkev napolnili nežni zvoki citer, za katerimi
je sedela Cvetka Bizjak. Spremljala je tudi nastop
Ljudskih pevk iz Telč, ki so se predstavile z
ljudskimi pesmimi iz svojega bogatega programa,
ki ga ustvarjajo že deset let. Našemu povabilu
se je prijazno odzval tudi O-MPZ Kresnice iz
Šentjanža pod vodstvom Renate Kuhar. Ta že
več kot 20 let vodi ta »večno« mladi zbor. Pred
koncem koncerta je zbrane s prazničnim voščilom
pozdravil predsednik sveta KS Tržišče Janez
Virant.

Planinski večer je bil posvečen pregledu aktivnosti
društva v letu 2012. Pestro predstavitev
celoletnega dogajanja z okoli 700 fotografijami
je pripravil Vinko Šeško, podpredsednik PD Lisca
Sevnica, fotograf ter z dušo in srcem strasten
ljubitelj narave in gora. V uvodnem delu nam je
zapela Planinska pevska skupina Encijan, ki tudi
deluje v okviru našega društva in vstopa v 12.
leto aktivnega delovanja. Prisotne je pozdravil
tudi Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica.
V predstavitev dejavnosti so se aktivno vključevali
številni člani društva, vodje sekcij in skupin.
Spoznali smo mnoge lepe in zanimive kotičke naše
dežele in tudi tujine. Po predstavitvi smo si ogledali
še razstavo zanimivih fotoutrinkov s pohodov,
izletov, ki jo je v preddverju dvorane pripravil tudi
Vinko Šeško.

Večer smo sklenili z družabnim srečanjem
nastopajočih, pomagali pa so nam ga pripraviti
Aktiv kmečkih žena Tržišče, Lovska družina
Tržišče in Društvo vinogradnikov Malkovec. Kadar
se v Tržišču kaj dogaja, vsi stopimo skupaj. Naj bo
tako tudi v letu 2013.

Irena Lindič, TD Tržišče
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Zelena Sevnica
Projekt predstavlja priložnost za samooskrbo
občanov z najosnovnejšo zelenjavo in zelišči na
domačem vrtu ali balkonski gredici ter urejanje
okrasnih vrtov in javnih površin za lepšo podobo
naše Sevnice.

Trg svobode 10
8290 Sevnica

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287
V času najboljše zrelosti salam
ugodni paketi s pol penzionom
že za 59,00 € na osebo / dan

Vodja projekta je Milena Mastnak, agronomka
in vrtnarka, ki že več let strokovno sodeluje z
Turistično zvezo občine Sevnica in raznimi društvi
v naši občini.
Projekt poteka pod okriljem KNOF socialno
podjetje.

Več info na www.knof.si

Prireditev je potekala tudi v počastitev 60.
obletnice ureditve Slovenske planinske poti,
najstarejše vezne poti na svetu, ter 120. obletnice
organiziranega planinstva na Slovenskem.
Slogan planinstva je »Planinstvo kot način
življenja«, dobrodošlica pa »Dobrodošli v dobri
družbi!«. Vse planince vabimo k vključitvi v
planinsko organizacijo, h koriščenju ugodnosti in
prednosti, predvsem pa k uživanju na nepozabnih
doživetjih, ki jih ponuja narava.

Spoznajte zakaj je
najdaljša tradicija salamarstva
v Sevnici: ogled zibelke
najstarejše salamijade na
Slovenskem in okušanja salam
z vini, ki se jim najbolje podajo!
NOVO:
ponudba bonov
botrstva trti
v Grajskem vinogradu!

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

PD Lisca Sevnica, www.pd-lisca.si
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Kultura
MePZ Zvon ustvarja naprej
Mešani pevski zbor Zvon, ki deluje kot razširjeni
sestav Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja,
aktivno nadaljuje pevsko ustvarjanje. V božičnonovoletnem času je sestav pod vodstvom
dirigentke Marjete Sojar in ob klavirski spremljavi
Tineta Beca pripravil več nastopov, in sicer 26.
decembra v Sevnici, 27. decembra v Celju in 5.
januarja v Boštanju.

Nastope je popestrila tudi violinistka Mojca Bec.
Po uspešno izvedenih koncertih pevke in pevci
aktivno vadijo in se pripravljajo na prihajajoče
nastope.

Tanja Žibert

Jani Orešnik pripravil jaslice
z maketo domačega okolja
Predbožični čas se tradicionalno bolj posvetimo
domačim, Jani iz Kija nad Šentjanžem pa se je še
posebno potrudil in iz miniaturnih objektov, ki jih
ustvarja in nadgrajuje že več let, sestavil jaslice.
Njihova posebnost je v tem, da postavi božji
hlevček v reliefno pomanjšano domače okolje.

12. božično-novoletni
koncert na Blanci

Prvi samostojni koncert
in izid prvega cedeja

V sredo, 26. decembra lani, smo blanški godbeniki
v športni dvorani OŠ Blanca organizirali že 12.
božično-novoletni koncert.
Naši gosti, Kvartet Jarica, Igor in Zlati zvoki, Rafko
Irgolič in Suha solzaki, so eno skladbo izvedli skupaj
z nami, eno ali več pa samostojno, samostojno
pa se je predstavila tudi vokalno-instrumentalna
skupina Trta.

Z dvema velikima razlogoma smo se 21.
decembra 2012 v kulturni dvorani v Zabukovju
zbrali ljubitelji pristne slovenske glasbe - da bi
uživali ob petju Kvarteta Jarica ter si ogledali
in kupili njihov prvi CD z naslovom Ljubezen je
pesem. Kvartet Jarica sestavljajo štirje fantje:
tenorja Matej Horjak in Jure Skrinjar ter basista
Dejan Drstvenšek in Tomaž Čepin. Ime so si
nadeli po zaščiteni bohorski roži jarici. Po dveh
letih ustvarjanja in trdega dela so izdali svoj prvi
CD z 11 pesmimi in nam ga uspešno predstavili.

Program je humorno povezovala mama Manka.
Navzoče pa so pozdravili predsednik godbe Roman
Kragl, ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece in
podžupan občine Sevnica Jožef Žnidarič, s svojim
obiskom pa nas je počastila tudi vinska kraljica
Slovenije 2012 Martina Baškovič in povedala
Pavčkovo pesem Hvalnica cvičku.
Za konec sta skupaj z Godbo Blanški vinogradniki
pod taktirko Jasmine Erjavec s pesmijo White
Christmas srca poslušalcev pobožala vokalna
solista Jože Novak in Anja Drstvenšek.
V jedilnici so za nastopajoče z dobrotami poskrbele
članice Aktiva kmečkih žena Blanca.

Roman Kragl

Foto: Milan Kozole

Božično-novoletni koncert
Decembra se je ženska pevska skupina Lokvanj z
velikim veseljem pripravljala na božično-novoletni
koncert, imela pa ga je v sevniškem domu
upokojencev.

Dvorano smo obiskovalci napolnili do zadnjega
kotička in tako fantom pokazali svojo podporo in
občudovanje njihovega petja. Po prijetnem večeru
nas je vodila Barbara Pirh, priljubljena voditeljica z
Radia Veseljak, kot gostje pa so zapeli vsem dobro
znani Fantje s Preske ter domačinke Vokalna
skupina Rosa. Kvartet Jarica se je na koncu
koncerta zahvalil vsem pokroviteljem in svojemu
zvestemu ter vsestranskemu mentorju Boštjanu
Povšetu. Spregovoril je tudi predsednik Krajevne
skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher in fantom
čestital ter pohvalil njihovo delo. Po koncertu smo
se zadržali v dvorani in se okrepili z dobrotami,
ki so jih pripravile ženske iz Aktiva kmečkih žena
Zabukovje. Prvi samostojni koncert Kvarteta
Jarica je torej uspel. Upajmo, da nam bodo kmalu
spet postregli z novimi preoblekami ljudskih
pesmi, pri čemer jim želimo veliko uspeha.

Petra Felicijan

MePZ župnije Boštanj
s pesmijo polepšal božič
Za to je pripravil podlago terena v zgornjem
delu stanovanjske hiše in nanj razporedil
prepoznavnejše objekte iz širše okolice. Tako lahko
opazujemo vrteče se mline, ki so včasih delovali
na potokih proti Šentjanžu, in tamkajšnjo farno
cerkev. Gričke proti Šopu Jatne krasijo posestva
in domačije, nad katerimi se bohoti cerkev sv.
Primoža in Felicijana, ki je kot v resnici postavljena
najviše nad vasjo Osredek.
Jaslice si je letos ogledalo veliko domačinov in
znancev, domači so povabili tudi širšo okolico in
bili razočarani, da je nekaterim zmanjkalo časa za
ogled. Veliko obiskovalcev je bilo tudi iz Mirenske
doline in Zasavja. To Janija še posebno spodbuja k
postavljanju jaslic, pri čemer mu želimo veliko idej,
navdiha in razumevanja ter pomoči domačih.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

www.ajdovski-gradec.com

Mešani pevski zbor župnije Boštanj, ki ga predano
vodi dirigent Ciril Udovč, je na božični dan razveselil
s 23. tradicionalnim koncertom božičnih pesmi. Ob
klavirski spremljavi Tineta Beca in povezovanjem
moderatorke Jelke Bec so pesmi, ki združujejo
praznično radost božičnega časa, zazvenele še s
posebnim žarom.
V lepo okrašenem domu so nas 21. decembra
pričakali stanovalci in stanovalke. Z velikim
zanimanjem so prisluhnili slovenski ljudski in
ponarodeli pesmi. Pevke so jih popeljale po
dolenjski, štajerski, koroški,gorenjski pokrajini.
Prisluhnili so Julijani Žitnik, ki jim je na klaviaturi
zaigrala božične in novoletne pesmi. Program je
povezovala Berta Logar. Ob pesmi Ko pride polnoč
pa so pevke tudi zaplesale. Franja Svažič se je
pevkam za njihov obisk in nastop zavalila z darilom.
Ob prihodu in na koncu pa smo prijetno pokramljale
s prijetnimi poslušalci. Posebno vesele smo bile,
ko smo videle, kako lepo skrbijo za oskrbovance
zaposleni. Na koncu smo poklepetale še s Franjo
Svažič in Cvetko Zupan.

Berta Logar, pevska skupina Lokvanj
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Zbrano občinstvo v boštanjski župnijski cerkvi, ki so
jo spet krasile mogočne jaslice, delo Cirila Udovča,
je nagovoril boštanjski župnik Fonzi Žibert. Zbor je
s ponovitvijo božičnega koncertnega repertoarja
navdušil še 6. januarja v novi cerkvi na Šmarčni.

Tanja Žibert

Kultura
Glasba za praznike

Januarski Radogost večer
na sevniškem gradu
fotograf Milan Sternad
v oknu Radogost

KŠTM Sevnica na sejmu
Popolna poroka v Radencih

Vokalna skupina Amabile

Januarski gost je bil tokrat fotograf Milan Sternad
iz Makol, z njim pa so iz Makol prišli tudi glasbeniki
skupine Gemaj. Z veliko lepočutne glasbe so
glasbeniki v grajski kapeli navdušili zbrane s
slovenskimi in tujimi popevkami. Za tem je bila na
vrsti predstavitev gosta Milana Sternada v zbirki
Ogled, kjer so v oknu Radogost razstavljene tudi
njegove fotografije, pretežno kurentov. Milan se
ukvarja s fotografijo že od mladih nog, z upokojitvijo
pa je postala njegova prava strast. Postal je
tudi pravi kronist v sliki. Če pogledamo Milanove
fotografije, tisti znani rek, da je Bog po Halozah
mahal s praznim žakljem, popolnoma izgubi svoj
pomen, saj njegove fotografije izražajo čisto
nekaj drugega. Pri širšem pregledu Sternadove
kronistične in umetniške fotografije preseneča
posebnost, da nam fotografija vedno prinese
nedokončano ali šele začeto zgodbo, ki nas navda
s hlepenjem po nadaljnjem spoznavanju. Zbrane
je pozdravil tudi Jože Žnidarič, podžupan naše
občine.

Ves svet praznuje božič. Številne božične pesmi
govorijo o čudežih, ljubezni in družini. O lepoti
zime, mirnosti narave in marsikatera pripoveduje
o čudežu Jezusovega rojstva ter slavi življenje.
Ravno na božični večer so cerkvico Najdenja sv.
Križa na Logu napolnili obiskovalci božičnega
koncerta vokalne skupine Amabile, ki so
v
diskretno, s svečami osvetljeni cerkvici dobili
prav to. Trinajst čudovitih melodij, ki so v različnih
jezikih napolnile prepolno cerkvico. Program sta s
spremljavo popestrila tudi Benjamin Lipovšek na
klaviaturah in Klavdija Novšak na violini.

Zdravilišče Radenci in agencija Wind iz Murske
Sobote v hotelu Radin v Radencih že peto
leto zapored prirejata poročni sejem Popolna
Poroka, ki poteka od 27. do 29. januarja. Na
letošnjem sejmu se je predstavilo 16 slovenskih
razstavljavcev s ponudbo storitev in produktov za
pripravo sanjske poroke. S tem ponudniki parom
na enem mestu predstavljajo nove trende in jim
osebno svetujejo pri načrtovanju in izvedbi poroke.
Na letošnjem jubilejnem petem tridnevnem sejmu
so se predstavili saloni poročnih oblek, zlatarji,
fotografi, ponudniki poročnih tort in slaščic,
gostinci, zlatarji, dekoraterji, penin ter ponudniki
ostalih storitev.

KŠTM Sevnica je predstavil storitve porok na
gradu od klasične do grajske poroke in ostale
zanimive dodatne ponudbe, katero nudimo na
Gradu Sevnica.

Vir: KŠTM Sevnica

S prireditvijo Radogost večeri se vsako prvo sredo
v mesecu začenja tretja sezona prijetnih druženj s
kulturnim programom, ki se jih udeležuje čedalje
več rednih in občasnih obiskovalcev. Zaskrbljenost
za umetnost in kulturo kot etično pozicijo, katere
nasprotji sta cinizem in brezup, je v teh časih
umestna. S kulturnim druženjem ju premagamo,
zato vedno vabljeni in dobrodošli v naši družbi.

Rudi Stopar in Rok Petančič

www.kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Vokalno skupino Amabile sestavljajo štiri dekleta,
Nina Božjak, Lucija Markošek, Nataša Mervič in
Klavdija Novšak. In kaj pomeni beseda amabile? V
glasbi pomeni ljubek, prijeten. In ni naključje, da so
si tudi same izbrale to ime.

Nina Božjak

CORONKE
vabijo na jubilejni koncert ob 25. obletnici prepevanja

»ČETRTINKA

S CORONKAMI« ali

MLADE PUNCE NE MOREJO NASTOPATI KOT STARI DEDI
NA ROBU ODRA

Nastopajo: Jernej Kuntner, Maja Martina Merljak, Marija Gregorc,
Alma Glumac, Niko Robavs , Eva Kreže, Janez Hameršak, Boris Pokorn in
CORONKE
Scenarij in režija: Maja Martina Merljak in Ivan Merljak
v soboto, 2. februarja 2013 ob 19. uri
V KULTURNI DVORANI SEVNICA
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 2. 2.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Zdravko, 051-680-287

Šah - Področno ekipno šolsko prvenstvo
OŠ Sava Kladnika Sevnica
F/D 9,12,15 za šol. leto 2012/13
»Četrtinka s Coronkami« ali Mlade punce ne morejo nastopati kot
stari dedi na robu odra - jubilejni koncert ob 25. obletnici prepevanja Kulturna dvorana Sevnica
Nastopajo: Jernej Kuntner, Maja Martina Merljak, Marija Gregorc,
Alma Glumac, Niko Robavs , Eva Kreže, Janez Hameršak, Boris Pokorn...
Šah,
Športni dom Sevnica
turnir veteranov za februar, ciklus 1/13

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

torek, 5. 2.,
ob 9.00

Predavanje: Ivan Sivec

Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 5. 2.,
ob 17.00

Pravljična urica

Izposojevališče Krmelj
(enota Knjižnice Sevnica)

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

sreda, 6. 2.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

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

sreda, 6. 2.,
ob 18.00

Radogost – Stoparjev gost gost: slikar arh. Miro Blaznik;
recital: Grega Močivnik

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

Knjižnica Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Občina Sevnica;
Info.: 07/81-61-213

dvorana TVD Partizana
Boštanj

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Kulturni dom Krmelj

Org.: DKŠD Svobode Krmelj - likovna sekcija;
Info.: hocevar.ancka@gmail.com

Športna dvorana Sevnica

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

cerkev sv. Jošt

Org.: KŠTD Razbor;
Info.: Matej, 041/254-217

Športna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info: Mojca, 051/680-290

Kulturna dvorana Sevnica

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

stari del Sevnice

Org.: KD Blanški vinogradniki; Info.: Roman,
041/355-634

Športni dom Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Občina Sevnica, ŠZ Sevnica, KŠTM
Sevnica;
Info.: Petra, 051/680-284

Odprtje razstave KUD Budna vas/likovna sekcija ArtLipa

Grad Sevnica

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

Odrasli abonma: Star fotr

Kulturna dvorana Sevnica

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

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

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

sobota, 16. 2.,
ob 4.30

Smučanje v Heiligenblutu
Če bo dovolj prijav, odhodi tudi iz Brežic in Krškega.

Zbiranje: Avtobusna
postaja Sevnica

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

sobota, 16. 2.,
ob 10.00

5. tek za sevniški pokal

Blanca

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Dom krajanov Razbor

Org.: KŠTD Razbor;
Info.: Matej, 041/254-217

Športni dom Sevnica

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

Zbiranje: izpred OŠ Sava
Kladnika Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

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

Planinski izlet na Gorjance

Zbiranje: izpred OŠ Sava
Kladnika Sevnica

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

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 21. 2.,
ob 18.00

Potopisno predavanje: Judith Zgonec:
Švica

Knjižnica Sevnica

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

petek, 22. 2.,
ob 17.00

Otroški abonma: Klovnesa razgraja

Kulturna dvorana Sevnica

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

sobota, 23. 2.,
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga:
RK Sevnica - RK Sviš Pekarna Grosuplje

Športna dvorana Sevnica

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

sobota, 2. 2.,
ob 9.30
sobota, 2. 2.,
ob 19.00
ponedeljek, 4.2.,
ob 17.00

Predavanje Helena Bizjak:
»Refleksoterapija - dotik ljubezni, ki ozdravlja«
Likovna razstava
četrtek, 7. 2. - 7. 3.
Marka Okorna
četrtek, 7. 2.,
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
ob 18.00
Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku
petek, 8. 2.,
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
ob 18.00
Prireditev ob kulturnem prazniku in prazniku KS Boštanj
sobota, 9. 2.,
Kino Sevnica: Hobit: Nepričakovano potovanje,
ob 18.00
domišljijska pustolovščina
sobota, 9. 2.,
Akademija v počastitev kulturnega praznika
ob 18.00
in odprtje slikarske razstave Antonije Petrič, roj. Bregar: Tihožitja
sreda, 6. 2.,
ob 18.00

sobota, 9. 2.,
ob 19.30
nedelja, 10. 2.,
10.30 – 13.00
nedelja, 10. 2.,
ob 16.00
torek, 12. 2.,
ob 9.00
sreda, 13. 2.,
ob 13.00
sreda, 13. 2.,
ob 17.00
sreda, 13. 2.,
ob 19.00
četrtek, 14. 2.,
ob 18.00
četrtek, 14. 2.,
ob 19.30
petek, 15. 2.,
ob 16.00

sobota, 16. 2.,
ob 19.00
sobota, 16. 2.,
19.30 – 21.00
nedelja, 17. 2.,
ob 9.00
ponedeljek - petek,
18. 2. – 22. 2.,
ob 7.00
torek, 19. 2.,
ob 9.00
torek, 19. 2.,
ob 10.00
sreda, 20. 2.,
ob 7.00
sreda, 20. 2.,
ob 17.00
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Rokomet: 1A NLB Leasing liga:
RK Sevnica - RK Krško
Tradicionalna etnološko obarvana prireditev v občini Sevnica:
16. Licitacija krač in salam pri cerkvici sv. Jošta pod Lisco na
pustno nedeljo
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Pustno rajanje
Predavanje: Jonatan Vinkler:
Slovenska književnost ne začeku 20. stol.
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Pokop pusta
Šah,
pospešeni turnir za februar, ciklus 1/13
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Športnik leta 2012
Izbor Športnika leta, športnice, ekipe in osebnosti;
gost: Uroš Šerbec

Kino Sevnica: Ljubezen je vse kar potrebuješ;
romantična komedija
Komedija v izvedbi KD Studenec: "Pleskarji nimajo spominov"
Cena vstopnice: 5, 2 EUR
Šah,
hitropotezni turnir za februar, ciklus 1/13
Smučanje za osnovnošolce med zimskimi počitnicami
odhodi vsak dan; če bo dovolj prijav, odhodi tudi iz Brežic, Krškega in
Radeč.
Predavanje: dr. Tadeja Milivojevič Nemanič:
Zdrava komunikacija v družini
Predavanje Nada Kozjek:
Zelišča - nabiranje, sušenje, shranjevanje (1. del)

Org.: Coronke,
Info.: Romanca, 040 799 755
Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica,
Info.: Ludvik, 031/615-672

Koledar prireditev
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sreda, 13. 2. 2013, ob 19. uri
Kulturna dvorana Sevnica
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Uroš Šerbec
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Mladinski center Sevnica
Trg svobode 10, (nad NLB)

Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, 051-680-290

Mladinski center Sevnica
sobota, 9. 2., ob 18.00
domišljijska pustlovščina // 169

sobota, 16. 2., ob 19.00
romantična komedija // 116

Trg svobode 10, (nad NLB)

lahko najamete za razna
srečanja,
predavanja,
praznovanja …
Cenik je objavljen
na spletni strani:

lahko najamete
za razna
www.kstm.si
srečanja,
Vse informacije: 07/81 61 076, Mojca Švigelj
predavanja,
februar 13 13

Mladina, šolski zvonec
V Sevnici se veselimo prihoda Dobrodelna akcija in
EVS-prostovoljk
predstavitev zavoda
Zadnje upanje v MC Sevnica

8. Tradicionalni rock žur

V soboto, 5. januarja, je bil v Sevnici že 8.
Tradicionalni rock žur. Po dolgih letih »rokanja«
v Mladinskem centru Sevnica smo prireditev
V Mladinskem centru Sevnica je potekalo zbiranje prestavili v lokal Dile pri bazenu.
donacij za ljudi in živali v stiski.

V Sevnici se dogaja marsikaj, tudi to, da gostimo
prostovoljce iz tujih držav.

V Društvu K. N. O. F. to počnemo že drugo leto
zapored, tokrat s tremi prostovoljkami iz Hrvaške,
Romunije in Bolgarije, ki nameravajo prebivati in
ustvarjati v našem kraju od februarja do decembra.
Program, imenovan EVS ali Evropska prostovoljna
služba, je namreč namenjen temu, da mladi iz
drugih držav prispevajo svoje izkušnje in znanja ter
pustijo svoj pečat v kraju, v katerem bivajo od 3
do 12 mesecev, hkrati pa se od dela v lokalnem
okolju tudi veliko naučijo, saj si pridobijo izkušnje
s področij, ki jih doma niso imeli možnost izkusiti.
Lani smo gostili prostovoljca iz Francije, ta je
razvil idejo Stare šole, in prostovoljko iz Slovaške,
ki se je bolj zavzemala za zabavne aktivnosti,
ter poskrbela, da se je v Sevnici na glasbenem
področju marsikaj dogajalo. Prostovoljke, ki bodo
prišle februarja, bodo lahko z novimi kreativnimi
idejami in primeri dobre prakse iz tujine poskrbele
za medkulturno pestrost v Stari šola. V sklopu
Društva K. N. O. F. delujemo tudi mentorji, ki bomo
prostovoljkam postavljali izzive ter jim pomagali
in usmerjali pri razvoju samostojnih projektov.
Prostovoljke bodo marca organizirale kreativne
delavnice, večino svojega delovnega časa pa bodo
delovale v prostorih Stare šole, kjer jih boste imeli
tudi možnost spoznati, morda pa jih boste srečali
prav v svoji najljubši kavarni.
Več informacij na www.knof.si.

Dne 21. decembra lani smo predali velikansko
količino donacij, hkrati pa poslušali predstavitev
delovanja zavoda Zadnje upanje, ozaveščali smo
ljudi, naj bodo pozorni na šibke, ki nas potrebujejo.
Mi smo njihov glas, pravi direktorica tega zavoda,
Valerija Kršlin.

Na glasbenem jedilniku so bili Good vibrations s
Krškega, Kronika s Frankolovega, ti so predstavili
tudi svojo novo ploščo Rojen v napačnem
letu, Dolenjski žurerji Spimdotreh in domačini
Shanaroid. Večer sta popestrili še pevki Elvira
Žagar in Nina. Dogodka se je udeležilo približno
110 ljudi.

Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, ki
ste kakorkoli sodelovali pri akciji. Zanimiva je tudi
misel Urse Muse Faal, ki pravi: »Dobrodelnost ima
človek v sebi, tega se ni mogoče naučiti in dokler
bo na svetu vsaj en otrok, ki bo trpel kakršno koli
pomanjkanje, ne bo zmanjkalo priložnosti za dobra
dela in solidarnost.
Pokazali ste nam, da imate dobrodelnost v sebi in
da vam je mar. Hvala!«

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
Gostovanje prostovoljcev omogoča program EU
Mladi v akciji.

ŠMRK društvo K. N. O. F.

V ČASU
ZIMSKIH POČITNIC

PONEDELJEK, 18. 2. 2013, ob 11.00
USTVARJALNICA
TOREK, 19. 2. 2013, ob 10.00
IZMENJAVA RABLJENIH STVARI
(knjig, igrač, CD-jev, DVD-jev…)
SREDA, 20. 2. 2O13, ob 11.00
URNIR V NAMIZNEM TENISU
ČETRTEK, 21. 2. 2O13, ob 11.00
LAN PARTY

od 18.02.2013 do
22.02.2013,

PETEK, 22. 2. 2O13, ob 11.00
PIKADO TURNIR, POKER TURNIR

BO MC SEVNICA

SOBOTA, 23. 2. 2O13, ob 17.00
FILMSKI VEČER (zbiramo ideje za naslov filma)

ODPRT
od 10.00 do 15.00
14
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Za nagradne turnirje sprejemamo prijave
pri animatorju v MC-ju.
Organizator: KŠTM Sevnica
Kontakt: Danilo, 070-354-719
Mojca, 07-81-61-076

Organizator je bil Študentski klub Sevnica, zahvala
pa je namenjena lokalu Dile za finančno pomoč in
Zavodu KŠTM za tehnično podporo. Videli smo
tudi, da se nam za obisk tovrstnih prireditev tudi v
prihodnje ni treba bati.

Bojan Zakšek – Bobby

Foto: Renato Klenovšek

Mladina, šolski zvonec
ŠKS-jev mesec dobrodelnosti

Pozdrav samostojnosti,
enotnosti in novemu letu

Decembra smo se v pričakovanju praznikov in
prijetnega druženja spomnili tudi tistih, ki jih je
gospodarska in socialna kriza prikrajšala za veselje Zadnji šolski dan v tem koledarskem letu smo
v prazničnih dneh. Študentski klub Sevnica je v si popestrili s prireditvijo v KD Blanca, ki sta jo
sodelovanju z Rdečim križem Slovenije organiziral povezovala šestošolca Eva Zakšek in Rok Kočevar.
zbiranje paketov živil za pomoč socialno ogroženim
družinam v naši občini. Zbiranje je potekalo do
27. decembra, v prostorih Študentskega kluba
Sevnica. S pomočjo donatorjev smo zbrali 160
kilogramov živil in drugih osnovnih sredstev ter
jih razdelili med osem socialno ogroženih družin
z majhnimi otroki na območju celotne občine.

Sodelovanje pri projektu
Pezovo obdarajanje
V Vrtcu pri OŠ Krmelj smo se tudi letos prijavili k
projektu Pezovo obdarajanje. Sodelovali so otroci
iz vrtca in šole. V vrtcu so bili kreativni otroci iz
skupin Sovice in Čebelice. V šoli pa prvi, drugi in
tretji razred.

Z recitirano in zapeto pesmijo pa tudi s plesom
smo praznovali državni praznik dan samostojnosti
in enotnosti, v drugem delu pa so z igrico Hop
v pravljico za pravljičnost predprazničnih dni
poskrbeli člani dramskega krožka.

Nad odzivom in solidarnostjo donatorjev smo bili
prijetno presenečeni, zato se ob tej priložnosti
iskreno zahvaljujemo vsem posameznikom in
lokalnim podjetjem za darovana sredstva, prejele
pa so jih družine v stiski. Ker smo v predprazničnem
času pričarali iskrene nasmehe na obraze vsem, ki
so prejeli pakete pomoči, si želimo tudi v prihodnje
izpeljati podobne projekte v duhu prostovoljstva in
solidarnosti.

Anja Kostrevc

Dobrodelna akcija
za šolski sklad
Na začetku decembra lani smo imeli na osnovni
šoli novoletno tržnico, na kateri smo učenci
prodajali izdelke, ki smo jih naredili sami. Dobljeni
denar smo namenili za šolski sklad, s katerim
prispevamo denar za učence iz socialno šibkejših
družin.

Proslavo je sklenil ravnatelj in vsem voščil lepe
praznike in zdravo ter uspešno novo leto 2013.

Nina Grabenšek-Kadilnik

Ekskurzija za nadarjene
učence
Dne 7. decembra lani so se mladi biologi in jezikovno
nadarjeni učenci zadnje triade Osnovne šole Sava
Kladnika iz Sevnice odpravili v severovzhodni del
naše lepe domovine.
V Dobrovniku v Prekmurju so si pod strokovnim
vodstvom ogledali tropski vrt s proizvodnjo orhidej,
nato pa v Mariboru na II. gimnaziji preizkusili svojo

Naloga projekta je bila izdelati objemčke, ki bodo
namenjeni otrokom v slovenskih bolnišnicah.
V skupini Čebelice smo izdelali grad, lutke in
zabavno grajsko igro. Vesna je v vrtec prinesla
šivalni stroj. Skupaj z otroki je zašila grad in lutke.
Otroci so potem vse opremili še z barvo in grad je
bil kot pravi. Ko je bilo delo končano, so se otroci z
veseljem igrali in dali objemčku (gradu) toplino, ki
jo bodo otroci začutili v bolnišnici.
Lutke smo zložili v škatlo in jih poslali v Ljubljano.
Pri tem projektu je sodelovalo 10.802 otrok iz
vrtcev in prve triade osnovnih šol iz vse Slovenije.
Nastalo je zelo veliko objemčkov, ki so že med
otroki v bolnišnicah.
Vsi sodelujoči smo imeli možnost za nagrado.
Glasovanje je potekalo na internetu – Rigaraja.
net. Prve tri skupine, ki so zbrale največ glasov, so
dobile glavno nagrado, možnost ogleda lutkovne
predstave. Tudi tokrat je med nagrajenimi
skupinami naša skupina Čebelice. Bravo mi.
Hvala vsem, ki ste nam namenili glasove.
Več o tem lahko preberete tudi na http://www.
ringaraja.net/obdarajanje2012/galerija.

Urška Kugonič, OŠ Krmelj – Vrtec pri OŠ Krmelj

Odličen uspeh učencev
OŠ Boštanj državno
tekmovanje iz diabetesa
Na državnem tekmovanju iz diabetesa, ki je bilo
24. novembra 2012, v Litiji, so naše učenke
dosegle odlične rezultate, in sicer:

Vsi učenci smo z zadovoljstvom ustvarjali izdelke,
saj smo vedeli, da bomo s tem nekomu pomagali.
Posamezni učenci smo s prodajo spoznali delo
trgovca. Pri denarju so nam pomagali učitelji.
Prišla je tudi ravnateljica in vse lepo pozdravila.
Vzdušje je bilo prav praznično, še posebno pa smo
bili veseli obiskovalcev, ki so nesebično pomagali
z nakupom novoletnih izdelkov. Zbrali smo okrog
2400 evrov.
Upam, da se bo ta lepa tradicija ohranila in da se
bodo kljub stiski še vedno našli dobrosrčni ljudje.

Saša Šibilja, 7. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

angleščino v muzikalu The Jungle Boy v izvedbi
English Student Theatre. Srednješolci so muzikal
odpeli v angleškem jeziku.
• Tajda Rimc – SREBRNO PRIZNANJE,
• Katja Škoda – ZLATO PRIZNANJE,
Tropski vrt ter dovršena pevsko-plesna predstava • Sanja Zupančič – ZLATO PRIZNANJE.
sta z glasbeno in jezikovno edinstvenostjo naše
mlade nadobudneže navdušila.
Čestitamo!

Danica Prnaver, prof., OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mentorica: Majda Kugonič, OŠ Boštanj
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Šolski zvonec
Učenci OŠ Sava Kladnika
Kdo je Puhko
Sevnica uspešni na državnem V vrtec je zašel Puhko. Hm, le kdo je to? Znašel
se je pred vrtcem, v vagončku, ter tam jokal in
tekmovanju iz biologije
Tudi letos so se naši osmošolci in devetošolci
pridno pripravljali na tekmovanje iz biologije za
Proteusovo priznanje.
Teme letošnjega tekmovanja so bile slovenske
orhideje ali kukavičevke. Učenci so spoznali
naslednja področja:
morfološko zgradbo predstavnikov družine orhidej
(Orchidaceae), ekologijo rastlin: življenjska okolja,
simbioze, vpliv delovanja človeka, ogroženost:
kaj jih ogroža in zakaj, posamezne predstavnike
in njihove značilnosti: lepi čeveljc, Loeselova
grezovka, kamniška murka, rjava gnezdovnica,
muholiko mačje uho, navadna kukavica, majska
prstasta kukavica, navadna močvirnica in
jajčastolistni muhovnik.

bil žalosten. Pozneje nam je tudi povedal, zakaj.
Izgubil se je. Iskal je Knapca in želel je, da mu ga
pomagamo najti. Otroci so ga z navdušenjem
sprejeli in so mu bili pripravljeni pomagati. Puhku
smo krajšali čas z različnimi dejavnostmi v vseh
starostnih skupinah. Veliko novega se je naučil in
spoznal vse prijatelje v vrtcu. Zelo jih je bil vesel,
prav tako tudi otroci njega. Delili so mu objemčke,

razmišljali ob uganki. Našli smo zaklad, ki nam ga je
skrila zima. Takrat pa so se otrokom zasvetile oči,
na obraze pa so se jim narisali iskreni nasmehi.
Odprli smo zaklad in v sporočilu je pisalo, da
imamo za konec eno zelo težko nalogo, in sicer da
zgradimo velikega snežaka. Pripravljeno pa je že
bilo korenje, kamenje, kapa, šal… Naši starši so
se tako vživeli v gradnjo, da so bili v hipu postavljeni
trije postavni, veliki snežaki. Prisotnega je bilo
polno smeha, veselja, igrivosti, zagnanosti, da je
bilo res v veselje spremljati to delavno vnemo. Vsi
ponosni, da smo zgradili najlepše snežake, smo
se odpravili še na čaj in piškote. Tako se je naše
zimsko druženje zaključilo. Bilo je res imenitno.
Najlepša hvala staršem, ki so si vzeli čas in se
poveselili z nami na malo drugačen način. Dragi
starši, vi ste tisti, ki vašim otrokom čarate
nasmeh na obraz. Vsak čas, vsak nasmeh, vsak
objem, ki jim ga namenite, jim pomeni veliko več
kot kakšna draga igrača.

Vzgojiteljici Anja Luzar in Marjanca Železnik,
OŠ Krmelj, Vrtec pri OŠ Krmelj

Drsanje v mestnem parku Celje

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 36 učencev.
Prejeli so osem bronasti priznanj. Državnega
tekmovanja iz biologije za Proteusovo priznanje, ki
je bilo 30. novembra na OŠ Stična, se je udeležilo
pet učencev naše šole:
1. Jakob Nečemer, 9. d
2. Alenka Pintar, 9. b
3. Melani Knez, 8. c
4. Ana Vencelj, 8. c
5. Matija Krajnc, 9. b
Alenka Pintar in Matija Krajnc sta dosegla srebrni
priznanji.
Jakob Nečemer je prejel zlato priznanje. Dosegel
je četrti najboljši rezultat v državi med slovenskimi
osnovnošolci.
Čestitamo!

Mentorica: Alenka Povšič

Pozimi skrbimo za ptice
Učenci OŠ Ane Gale Sevnica smo pri tehniški
vzgoji iz lesa izdelali ptičje krmilnice. Krmilnice
smo zaščitili z živimi barvami. Eno smo obesili v
šolskem parku in vanjo natrosili hrano za ptice.

poljubčke, tople besede in poglede. Imamo
občutek, da se Puhko pri nas odlično počuti, pri
najmlajših in najstarejših otrocih. Naš vrtec pa
je z njegovo pomočjo dobil praznično podobo. In
končno smo dočakali tradicionalni, že 13. Knapčev
pohod. Tudi Puhko ga je komaj čakal, saj je končno
videl Knapca. S pomočjo otrok, staršev in lučk
nam je Knapca uspelo najti. Puhko ga je bil zelo
vesel. Plesal je, telovadil in se veselil. In tako je
pred počitnicami prišel tudi čas slovesa. Od Puhka
smo se poslovili z darili, lepimi željami in upanjem,
da bo še kdaj prišel v vrtec.

V soboto, 12. 1. 1013, smo se učenci izbirnega
predmeta Šport za zdravje na OŠ Sevnica odpravili
drsat v mestni park Celje.
Zbrali smo se na železniški postaji Sevnica. Pot
do Celja ni bila dolga, saj smo vmes urno vrteli
jezičke, ob tem pa pojedli kaj sladkega ali slanega.
Do drsališča smo se sprehodili skozi staro mestno
jedro. Ko smo prišli do reke Savinje, smo se
ustavili in pogled usmerili na grad, kjer so včasih
prebivali celjski grofje. Prečkati smo morali še
reko in prišli smo do drsališča.
Tam smo si kupili karte, si izposodili drsalke in
začeli drsati. Tisti, ki se še niso znali, so začeli z
učenjem, ostali pa smo zganjali vragolije na ledu.
Učitelj Igor je naredil celo lastovko in obrat za
360°, ki mu pravimo »lunca«. Brez padcev pa tudi
ni šlo.

Urška Kugonič, OŠ Krmelj – Vrtec pri OŠ Krmelj

Zimsko druženje s starši
Bilo je nekega januarskega popoldneva v Krmelju.
Otroci skupine Žabice smo se skupaj s starši
zbrali pred našim novim vrtcem. Za začetek smo
na vratih našli sporočilo, katero nam je napisala
zima, ki je s snegom pobelila naš kraj. Napisala
nam je, da nam je nekje na poti skrila zaklad. Tako
smo začeli z našim pohodom, ki je bil opremljen s
smerokazi, da se nismo izgubili. Na poti do zaklada
pa so nas čakale naloge, katere so nam prebirali
kar naši starši in s skupnimi močmi nam jih je uspelo
rešiti. Pot je bila kar težka, saj je bila prekrita s
snegom, katerega ni bilo malo. Smo pa uživali v
zimskem vzdušju, prepevali, malo potelovadili in

Ker se nam je že zelo mudilo, smo tekli do
železniške postaje in še pravočasno ujeli vlak. Ko
smo končno prišli v Sevnico, so nas na železniški
postaji že čakali starši in odšli smo domov. Na
drsanju smo se imeli zelo lepo in vsi si želimo, da bi
to še kdaj ponovili.

Nika Šantej, 7. D, OŠ Sava Kladnika Sevnica

www.kstm.si
Večkrat pogledamo, če so ptički že pojedli hrano.
Ko je krmilnica prazna, zopet dodamo hrano. Ptice
je zelo lepo gledati skozi šolsko okno, kako jedo v
teh zasneženih dneh iz naše krmilnice.

Danijel Lamovšek, 9. razred
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Grajska skrinja
»Le vkup, le vkup, uboga gmajna!«
Spomenik kmečkim puntom v Sevnici
Nedaleč od središča Sevnice, nasproti upravne
stavbe podjetja Lisca, že več kot štiri desetletja
stoji spomenik, ki ga številni mimoidoči pogosto
niti ne opazimo. In tudi če ga, se verjetno premalo
zavedamo njegovega namena in pomena. Zato
je predstavitev zgodbe njegovega nastanka
dobrodošel kamenček v mozaiku zgodovine občine
in mesta Sevnica.

Moja pesem

Le svinčnik in papir,
toplina v srcu in nemir,
akcijo zamujali.
pomaga mi, da iz misli moje,
Rudi Stopar je že jeseni 1971 izdelal več skic in
privabim si besedne roje.
13 grafičnih podob kot osnutke za skulpture
celotnega cikla na temo kmečkega punta. Tudi
Abeceda slovenska mi pomaga,
zato, ker je Stoparja v projekt Matija Gubec vključil
da nastane pesem meni draga,
Gerhard Ledić iz Zagreba. Angažiral je veliko
medtem ko vse si zapisujem,
kiparjev naivcev (samoukov, samorastnikov) za
na krilih vetra v deželi že modrujem.
ves cikel skulptur na to temo. Sodelovalo je več kot
V pesmi dano mi je potovati,
50 avtorjev in nastalo je približno 100 skulptur,
se
skrivati, blesteti, občudovati ...
ki so z razstavami zakrožile od Zagreba, večjih
Zdaj lahko sem jaz hudiček,
krajev v Hrvaškem Zagorju in tudi v Avstriji.
angel, škrat in otročiček.
Že jeseni je naredil Stopar prve kiparske skice
(kiparskih prototipov) v manjši velikosti, od njih
V svoje pesmi, kamor se zatekam,
Plat zvona in Tri sonca, ki so bili predloženi v izbor
tu gospodujem, umiram ali se odrekam ...
odboru in sevniškim odgovornim. Plat zvona bi stal
V njej spoznavam, mislim, hrepenim,
na platoju nad kmetijo Kolman v Ribnikih. Krogla
reali se umikam, slutim, ljubim in živim.
buzdovana na dvignjenih rokah človeške figure bi
Vsej svobodi moji je vodič,
bila votla in bi prosto visela na verigi. V njo bi bil
tu sem vse in hkrati nič!
vgrajen »žvenkel«, da bi ob nihanju v vetru udarjal
Je pesem moja samo moj svet,
ob obod. To bi bil nekakšen zvon.
ki Vam ga skušam jaz odpret.
Odgovorni so izbrali za spomenik drugo različico
Tanja Košar
Treh sonc, ki so kiparski prenos Aškerčeve
pesnitve. Sestavljen je iz betonske prizme
trikotnega preseka in na robove pritrjenih troje
sonc, na tri ploskve pa kompozicija posmrtnih
mask puntarjev, ki jih simbolno veže veriga. Pod
maskami sta besedilno obdelan namen spomenika
Mrak ovija Zemljo vso
in Aškerčev verz. Osnovno prizmo je inž. arh. Frenk
v večerno nam oblekico ...
Filipčič očistil, poglobil gnezda sonc in zožil koren
Veter lovke svoje že pospravlja,
prizme. Izdelal je gradbeni načrt, da je Beton
sonce tiho se poslavlja.
Zagorje sponzorsko postavil betonsko prizmo na
Utaplja se z mavrico barv v morje,
novonastali prostor pred trgovino nasproti Lisce.
veličasten je njega zahod, krasno obzorje.
Trg (parkirni prostor) so pozneje spremenili z
Iz trenutka v trenutek bolj tema postaja,
nasaditvijo platan, ki so spomenik zakrile. Glavne
a lepota na nebu me s kremplji obdaja.
atribute kipa (maske, sonca in napise) je Stopar
Železne okove sem na noge dobila
izdelal iz 3–4 milimetre debele bakrene pločevine,
in moj pogled daljava je nase privila,
ki jo je sponzoriral Jugotanin. Izbral je samo tiste
utaplja oko mi trudno to barvno simfonijo,
dele bakra kuhalnikov, ki jih med zgostitvijo tanina
požene nemir v kosti, srce polni z energijo.
v proizvodnem postopku tanin črtasto izjedka.
Ti deli so se ob vsakoletnem remontu menjavali. Na obzorju je le oblak v kričeče oranžno zaobljen,
Brazde imajo simbolni pomen v maskah, ki
barve bele, rumene z žareče rdečo zaobljen ...
ohranjajo like obrazov v posmrtnost. Poglavitna
Okrog njega vse žgoče rumeno se razliva
ideja in oblika sta avtorsko delo Rudija Stoparja. le tu in tam lila se med oranžno in rdečo preliva.
Arh. Frenk Filipčič je po arhitektonski viziji izrisal
Pretkano se sončni žarek še v ozadju obotavlja,
tudi podstavke za spomenik v Krškem in Brežicah.
s
trenutki spreminja paleto barv, ko se poslavlja.
Stoparjev cikel Kmečki punt je nastajal od leta
Narava ni slikar, je pa prava čudodelka,
1971 do 1973 in ga sestavlja 13 kipov. Ti so v
niti
najboljši
umetnik nima tako popolnega izdelka.
Sevnici, Zagrebu (zbirka Gerhard Ledić), na gradu
Tanja Košar
Rajhenburg, v Novem mestu, Beogradu, Ljubljani
in drugod.
Slovesno odprtje spomenika v Sevnici je bilo poleti
1972. Spomenik je odkril predsednik Skupščine
občine Sevnica Marjan Gabrič. Leta 2012 je bila
Maškare in šeme
okolica spomenika preurejena, ob njem pa izdelan
manjši park s parkovnimi klopmi, s treh strani Beseda maska je prišla v slovenščino iz
osvetljen.
srednjeveške latinščine prek francoščine in
Spomenik
je
obeležje
najpomembnejšega nemščine. Pomeni pa predvsem predmet za
kmečkega upora na slovenskem ozemlju, ki se je zakritje obraza ali glave, skratka, je krinka, ki
dogajal v letih 1572 in 1573. Vzrokov za kmečke prikriva pravi videz. Zlasti v pustnih dneh si ljudje
upore je bilo veliko, med najpomembnejše za radi nadevamo maske in tako skrivamo svojo
začetek hrvaško-slovenskega pa zgodovinarji pravo, resnično podobo.
štejejo povečevanje bremen na Tahijevih Maškara je oseba, ki ima z masko zakrit obraz
posestvih, ki so se kažele v dajatvah, pretirani in je oblečena v nevsakdanjo obleko. Več maškar
tlaki, brezpravnosti podložnikov, terorju nad lahko priredi maškarado, to je sprevod ali plesno
kmečkim prebivalstvom. Zdi se, da se zgodovina zabavo v maskah. Besedo maškara smo dobili
ponavlja, le na drugačen način. Po obdobju iz italijanščine, maškarado pa iz francoščine.
nekakšne blaginje se razmere vedno zaostrijo, in Druga beseda za maškaro je šema. Tudi šema je
nasprotno. Zavedajmo se, da tovrstni spomeniki prišla k nam od drugod, najverjetneje iz bavarske
niso le nema obeležja zgodovinskih dogodkov, nemščine. Za pustno zabavo imamo izraz
temveč kot neminljivi opomniki nosijo v sebi globlja šemarija.
sporočila, ki nam ob njihovem zavedanju lahko Vse te besede zvenijo v pustnem času veselo
pomagajo reševati sodobne izzive.
in jih radi uporabljamo. Kadar je pust mimo, je
za medsebojno spoštovanje bolje, da besede
Besedilo in foto: Rok Petančič maškara, maškarada, šema odrinemo v kot
našega besednega zaklada, ker imajo slabšalni
Viri: Stopar, Rudi (2012) Obrazložitev postavitve prizvok.
spomenika kmečkim puntom v Sevnici leta 1972
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1koMojca Švigelj, KŠTM Sevnica, povzeto iz 366 X
slovenski_kme%C4%8Dki_upor
slovensko, avtorja Franceta Vrbinca

Sončni zahod

Leta 1971 so se začele priprave programa
spominskih prireditev ob 400. obletnici hrvaškoslovenskega punta. Na republiški ravni se je
oblikoval organizacijski odbor, ki mu je predsedoval
Janez Zemljarič, takratni direktor Kliničnega
centra Ljubljana. V odboru sta sodelovala
Brežičana Miloš Poljanšek – republiški sekretar
za kulturo (stric Andreja Vizjaka) in Boris Lipužič,
ki je bil na republiškem SZDL. V Posavju je bil
ustanovljen lokalni pripravljalni odbor za tri občine:
Brežice, Krško in Sevnica.
Sestavljali so ga: za Krško Vlado Smrekar in Slavko
Smerdel, za Brežice inž. arh. Frenk Filipčič in prof.
Miroslav Kugler, za Sevnico Jože Bogovič in Rudi
Stopar.
Vlado Smrekar je našel prvi slovenski napisani
stavek Leufhup, leufhup, woga gmaina in ta je
postal vodilno geslo tudi za vse akcije na republiški
ravni. To ni bilo lahko, a so Posavci pri obisku pri
Zemljariču v Kliničnem centru to dosegli (Smrekar,
Bogovič in Stopar). Zaradi financ in pomembnosti
Ljubljane kot središča republike so odločili, da
bo osrednji spomenik v Ljubljani, v Posavju pa le
manjša obeležja. Ker punt ni dosegel Ljubljane,
je pa prizadel Posavje z delom Gregoričevih
puntarjev, so si Posavci na istem sestanku
izbojevali del sredstev in postavitev spomenikov
v posavskih občinah. Odbor se je odločil, da
bodo posamezne spomenike izdelali domači
kiparji (likovniki): v Brežicah Kugler, v Krškem
Štoviček, v Sevnici Stopar. Med pripravami se je
to zaradi interesov posameznikov v obeh odborih
spremenilo. V Sevnici je izpeljava dogovora ostala
v domeni Rudija Stoparja, kar je potrdil in sklenil
tudi vrh občinske skupščine (predsednik Marjan
Gabrič, tajnik Nace Vintar, odgovoren za kulturo
Mišo Keršič in še nekateri drugi). V Krškem je
Štovička, zaradi »čudnih« zamer, zamenjal kipar
Kralj, ki ga je ščitil Smrekar. Bil je izdelan lesen
osnutek, ki stoji v dvorišču kostanjeviške galerije.
Kralj pa je potem izdelal spremenjeno različico
Gubca. V bronu ga je odlil livar Šeb iz Zagreba.
Postavili so ga pred kulturnim domom, podstavek
zanj pa je oblikoval inž. arh. Frenk Filipčič. Miloš
Poljanšek pa je pri republiškem odboru dosegel,
da se spomenik po Kuglerjevi zamisli ni naredil,
ampak ga je izdelal Stojan Batič, ki je tudi avtor
osrednjega spomenika na Ljubljanskem gradu.
Celostno podobo (plakat, vabila, zloženko in
transparente) je izdelal Peter Simič – oblikovalec
in arhitekt iz Novega mesta, ki ga je poznal tudi
Smrekar. Določeni datum postavitve (poletje
1972) so upoštevali le v Sevnici. V Ljubljani,
Krškem in Brežicah so zaradi sprememb med

Jezikovni kotiček
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Šport in rekreacija
Področno tekmovanje
v rokometu

Kovačičeva in Kunšek dosegla Gimnastično društvo Sevnica
normo za evropsko prvenstvo nehalo delovati

V četrtek, 10. januarja, je na OŠ Sava Kladnika V soboto in nedeljo, 12. in 13. januarja, sta na
Sevnica potekalo področno tekmovanje v mednarodni tekmi v Rušah Sevničana Anuša
rokometu za starejše deklice.
Kovačič in Blaž Kunšek potrdila norme za nastop
na evropskem prvenstvu, ki bo od 25. februarja
do 3. marca v Odensi na Danskem.
Kunšek je člansko normo za nastop na evropskem
prvenstvu dosegel na mednarodnih tekmah v
Zagrebu in Trzinu. Normo 576 krogov od mogočih
600 je potrdil, kot to določajo pravila, še pred
selektorjem slovenske strelske reprezentance na
dveh nastopih na mednarodni tekmi v Rušah.

Med sabo sta se pomerili ekipi iz OŠ Brežice in
OŠ Sevnica. Po napeti in odlični igri so si zmago
priborile Brežičanke in se uvrstile naprej v
skupino C. Gledalci so bučno navijali, vendar smo
Sevničanke kljub temu izgubile. Uvrstile pa smo
se v skupino D in za igrano igro prejele diplomo za
osvojeno 2. mesto.

Ana Revinšek, 8. b

Rokomet za starejše učence
Dne 14. decembra 2012, je na Senovem in
v Leskovcu pri Krškem potekalo področno
tekmovanje v rokometu za starejše učence. Na
Senovem je slavila OŠ Sevnica, v Leskovcu pa so
prvo mesto zasedli učenci OŠ Boštanj.

Kovačičeva je mladinsko normo, 369 krogov od
400 mogočih, dosegla v Beogradu, Zagrebu in
Trzinu ter na dveh nastopih v Rušah.

Besedilo in foto: Mirko Ognjenovič

Robert in Karin
zmagovalca teka v Krmelju
V soboto, 19. januarja, je bil v Krmelju 4. tek za
sevniški pokal, katerega start in cilj sta bila pred
OŠ Krmelj. Kljub hladnemu vremenu in snegu se
je na startu zbralo 35 tekmovalcev. Tekmovali so
v različnih starostnih kategorijah na razdalijah od
300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m do članskega
teka na 4000 m. Abslutna zmagovalca teka na
4000 m sta bila spet Robert Lendaro in Karin

Vse do leta 1997 je gimnastika v Sevnici delovala
kot sekcija v sklopu velike športne družine TVD
Partizan, slabe razmere v že porušenem domu
so bile glavni vzrok, da so se člani na ustanovnem
občnem zboru 17. oktobra 1997 odločili za
samostojno pot in kot Gimnastično društvo
nadaljevali treniranje v šolskih telovadnicah.

Društvo je vsa ta leta omogočalo kakovostno
vadbo predvsem najmlajšim članom s strokovnimi
kadri, ki so vsako leto utrjevali svoje znanje na
strokovnih seminarjih. Na začetku leta lani so člani
društva podali pobudo za primerno praznovanje
100-letnico sokolskega gibanja v Sevnici. Za
to poslanstvo je bilo edino primerno Športno
društvo Partizan kot pravni naslednik predvojnega
Sokolskega društva, zato smo se odločili, da vso
dejavnost prenesemo pod okrilje ŠD Partizan
in s povečanim številom strokovnih kadrov še
kakovostneje nadaljujemo delo z mladimi telovadci
in malo manj mladimi rekreativci.
Da je bila naša odločitev pravilna, dokazujejo
naše aktivnosti v letu 2012 s povečanim številom
članstva in tudi z uspešno manifestacijo športa na
novembrski prireditvi.
Konec preteklega leta je po 15 letih uspešnega
dela s sklepom občnega zbora Gimnastično
društvo Sevnica nehalo delovati, z željo, da bi kot
aktivni člani ŠD Partizan svoje športno poslanstvo
še uspešneje nadaljevali.

Borut Bizjak

ŠD Partizan Sevnica
vrhunsko opremljen
Finalna tekma je potekala med rokometaši OŠ
Sevnica in OŠ Boštanj in je bila zelo razburljiva in
napeta. Spodbujanje s klopi je bilo zelo glasno,
dodatnih navijačev pa žal ni bilo. Pokal za prvo
mesto so dobili zelo bojeviti učenci OŠ Sevnica.
Denis Kneževič je dobil priznanje za najboljšega
vratarja na tekmi, Miha Mihev pa za odlično
igranje na desnem krilu. Igralce OŠ Sevnica je
ves čas bodril trener Igor Povše. Obe ekipi, ki
sta sodelovali v finalu področnega prvenstva, se
bosta udeležili četrtfinala državnega tekmovanja.
Ekipi se zavedata, da je pot do zmage še zelo dolga
in bo potrebnih še veliko treningov, da se bodo
uresničile njihove želje.
Rokomet je šport, pri katerem morajo vsi igralci
sodelovati in biti prijatelji, zato mislim, da je
vsako takšno tekmovanje pomembno za vse, ki
sodelujejo, saj je tudi šport način povezovanja in
sklepanja novih prijateljstev.

Anže Jazbinšek, 9. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

www.fitnes-sevnica.com
www.mojaobcina.si/sevnica
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Člani Športnega društva Partizan Sevnica smo se
odločili za nakup nove opreme. Nova pridobitev
društva je airtrack ali zračni parter.

Gošek, oba AK Sevnica, ki sta si absolutno zmago
pritekla že na tekmi v Sevnici 17. novembra 2012.
Zmagovalci po kategorijah so postali: Živa Slapšak,
Timotej Krašovec, Ajda Slapšak, Enej Jagodič,
Anja Jerele, Urška Krašovec, Gregor Rabuzin,
Hana Kranjec, David Remar, Boštjan Sladič, Miha
Povšič, Janja Košar, Dušan Krašovec, Zdravko
Kukman ter seveda Robert Lendaro in Karin
Gošek. Tek je minil v prijetnem vzdušju ob toplem
čaju in malici ter podelitvi medalj in pokalov. Do
konca sevniškega pokala ostajata še dve tekmi,
in sicer 16. februarja na Blanci in 9. marca v
Krškem. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

Vanja Lendaro

Parter je namenjen učenju akrobatike (salt,
premetov, rondatov in kombinacij vsega
naštetega). Zdaj smo se pridružili peščici društev
v Sloveniji (v naši državi jih je namreč le približno
pet), ki se lahko pohvalimo s tako vrhunsko
opremo. Za društvo, katerega največji del je
gimnastika, to pomeni velikanski korak naprej.
Telovadke in telovadci se bodo lahko naučili skokov,
ki so naravnost cirkuški. Seveda bomo poskrbeli
za obilico nastopov v Sevnici in pokazali občanom,
česa smo sposobni in česa vsega se bomo še
naučili. Zračna blazina je prav tako zelo zabavna,
še posebno za otroke. Seveda vabimo vse, ki bi se
želeli česa naučiti, v naše društvo.

Sara Bizjak

Šport in rekreacija
Zvonko Mesojedec – šahovski Klemen Lendaro
četrti na mitingu v Splitu
prvak Krmelja za leto 2012
V šahovskem prvenstvu Krmelja v hitropoteznem
šahu je leta 2012 sodelovalo kar 22 igralcev. Za
končni vrstni red so šteli najboljši rezultati osmih
turnirjev.

V Splitu je konec decembra potekal vsakoletni
Božični atletski miting Hajduk. Udeležili so se ga
številni atleti iz Hrvaške, Italije, BiH, Črne gore in
Slovenije.

Občinsko prvenstvo
osnovnošolcev v ju jitsu
Decembra 2012 je bilo v Športnem domu Sevnica
občinsko prvenstvo osnovnošolcev v športnem
ju jitsu. Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ
Boštanj, OŠ Blanca in OŠ Tržišče so na tekmovanju
prikazali prve tehnike ju jitsa, tako imenovane
samoobrambe.

Nastopil je tudi Sevničan Klemen Lendaro in
zasedel četrto mesto na 1000 m s časom 2:45.
V Splitu smo ostali tri dni in si ogledali praznični
utrip mesta.
Na koncu je prepričljivo zmagal Zvonko
Mesojedec. Za njim so se zvrstili: Bojan Smerdel,
Jakša Cvetko, Andrej Brcar, Jože Šlajkovec, šesto
mesto je osvojil najmlajši Matej Brcar, 12. mesto
pa najstarejši, že 87-letni Vinko Tomažin. Zanimivo
je, da je Zvonko Mesojedec zmagovalec zadnjih
osem let.

Dušan Močnik

Posamično osnovnošolsko
državno prvenstvo v šahu
V prijaznem okolju Osnovne šole Podbočje je na
prvo letošnjo soboto potekalo šolsko državno
prvenstvo. V štirih tekmovalnih skupinah učenk
in učencev do 12 do 15 let je sodelovalo 184
mladih šahistov, ki so se v devetih kolih pomerili za
letošnje državne naslove.

Za uvrstitev na državno prvenstvo (DP) so morali
osnovnošolci uspeti na občinskih in nato še na
področnih šolskih prvenstvih. Na DP so uspešno
igrali tudi Petra Pavlič in Lucija Krošelj z Blance
ter Matija Krajnc iz Sevnice, kot sodnik pa sem
vodil skupino učenk D15. Z uspehom naših smo
zadovoljni: Petra je ponovila lanski uspeh in
osvojila 3. mesto pri učenkah (30 igralk) do 15 let,
Lucija je bila 15., med učenci do 15 let pa je Matija
osvojil zanj visoko 25. mesto med 52 igralci.
Škoda le, da Petri ni uspelo do konca uveljaviti
velike prednosti v igrah proti tekmicam z vrha, saj
bi s tem postala državna prvakinja; podobno se
tudi Lucija ni uvrstila med 5. in 10. mesto. Kljub
temu čestitamo vsem trem in in jim želimo velik
šahovski uspeh tudi po končani osnovni šoli.

Ludvik Cvirn

grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Vanja Lendaro

23. mesto Ksenije Kmetič
na svetovnem prvenstvu v
racketlonu v Stockholmu
Trije člani sevniškega Squash kluba igRaj so
uspešno nastopili na decembrskem svetovnem
prvenstvu v racketlonu v švedskem Stockholmu.
Najvišjo uvrstitev je dosegla Ksenija Kmetič, ki je
zasedla končno 23. mesto.
Sevničani so nastopili v slovenski reprezentanci,
ki je s skupaj šestimi člani pustila pečat na
doslej najštevilčnejšem svetovnem prvenstvu
v racketlonu – loparskem mnogoboju, kjer
nasprotnika igrata namizni tenis, badminton
in skvoš, vsak šport do 21 osvojenih točk.
Zmagovalec dvoboja pa je tisti, ki skupaj osvoji
večje število točk. Skupaj je v Stockholmu na doslej
najbolj spektakularnem svetovnem prvenstvu
nastopilo več kot 500 nastopajočih z vseh celin.
Ksenija Kmetič je nastopila v elitni skupini A in
po neugodnem žrebu, kjer je naletela na doslej
sploh najuspešnejšo igralko racketlona na svetu
Švedinjo Lilian Druve, zasedla končno 23. mesto,
med moškimi pa sta v skupini B nastopila Damir
Škerl in Tomaž Čampa ter si na koncu v skupni
razvrstitvi delila 105. mesto. Rezultati so še
izboljšali uvrstitve članov sevniškega squash
kluba, tako Ksenija Kmetič zaseda 30. mesto na
svetovni lestvici, Tomaž Čampa 83., Damir Škerl
pa 126.

Sicer je najboljša slovenska uvrstitev na
svetovnem prvenstvu uspela Janiju Makovcu, ki
je ponovil 17. mesto s prvenstva pred letom dni,
vendar pa je domov odšel z grenkim priokusom,
da se mu je izmuznila vsaj uvrstitev med najboljših
osem.
Posavski racketlonci se že intenzivno pripravljajo
na naslednji mednarodni nastop, ki bo že na
začetku februarja na Dunaju, kjer bomo zelo
verjetno videli tudi prve slovenske mladinske
nastope na mednarodnih turnirjih.
Več o racketlonu v Sloveniji je na racketlon.si.

Tomaž Čampa

Posamezniki so za dosežene rezultate prejeli
medalje, nekateri pa za uspešno opravljen poligon
tudi diplome. Po končanem tekmovanju so se
mladi športniki napotili na novoletne počitnice.

Miran Grubenšek

Smučarski sejem 2012
v Sevnici
Športno društvo Atraktiva je v spodnjih prostorih
Gasilskega doma Sevnica organiziralo že 7.
tradicionalni smučarski sejem. V komisijski
prodajalni je bilo na voljo približno 500 kosov
rabljene smučarske opreme, največ za otroke,
in sicer smuči, pancarji, čelade, palice, oblačila
in drugo. Nekaj je bilo tudi opreme za deskanje
na snegu in celo za tek na smučeh ter drsanje.

Vsako leto se količina in raznovrstnost ponudbe
povečuje, zato nas veliko zadovoljnih prodajalcev in
kupcev spodbuja in nam daje pozitivno energijo, da
bomo smučarski sejem organizirali tudi prihodnje
leto!

vir: www.atraktiva.si
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Utrip življenja

Ocvrte jabolčne rezine
Sestavine za 4 osebe

KOLUMNA - ODNOSI

»Česar ni škoda, bo nova moda.«

Lahko je začeti,
težko je vztrajati

Nasvet za predelavo iz Stare šole,
centra ponovne uporabe:

Recepti

¼ lončka mehke moke, malo soli, 3 rumenjaki, s bel
sladkorja, vanilijev
sladkor,
šilcerezine
ruma, 4 -5 srednje vel
Ocvrte
jabolčne
sladkor za potresanje.

Sestavine za 4 osebe
Že pred časom smo vam predstavili kreativno
Postopek:
predelavo, kako iz majice narediti šal, tokrat
1/4 lončka mehke moke,
vam predstavljamo, kako iz puloverja narediti
malo
soli, rumenjake, sladkor, rum, in sol zmešamo
Moko,
mleko,
priročno torbico. Izdelava je preprosta, vse, kar
3 rumenjaki, s beljaki,
počivati.
Medtem
potrebujete, so star pulover, škarje, šivanka,
1/4 litra
mleka, jabolkom odstranimo peščišče (l
sukanec in malo časa. Lahko si pomagatepripomočkom),
s
3 jedilne žlice
jihsladkorja,
olupimo in narežemo na 1 cm debele
slikami in upoštevate opisane korake in z lahkoto
vanilijev sladkor,
beljakov
stepemo
trd
sneg in ga rahlo umešamo v testo
boste izdelali nov in unikaten modni dodatek. Če
šilce ruma,
se boste odločili za predelavo starih izdelkov,
testo naj
malovelikih
odteče,
nato rezine na maščobi zlato
4 -5 se
srednje
jabolk,
boste privarčevali, pa tudi poskrbeli za zmanjšanje
olje
za
cvrtje,
polagamo na kuhinjski papir. Potresemo s cimetom in sla
onesnaženosti okolja.
cimet in
Zravensladkor
se prilega
tudi vanilijeva omaka ali omaka iz moš
za potresanje.
MATERIALI IN PRIPOMOČKI:
• star pulover,
Verjamem, da tudi letošnje novo leto za mnoge • škarje,
pomeni izziv (še enega) začetka. Redki so, ki nis(m) • sukanec in igla.
o dali sebi in drugim kakšne obljube. Krasno! Naj se
navdušenje novoletnih začetkov potrjuje z drobno NASVET: Uporabite šivalni stroj in prihranili boste
zvestobo v ovinkih vsakdanjosti, ki se nam bodo precej časa.
Res je, tudi začeti ni vedno lahko. A ko je človek po
novem začetku na poti, se zave, da je bilo začeti –
vsemu navkljub– lahko. Kar je v življenju v resnici
težko, je vztrajati, ostajati zvest danim obljubam.
Lahko se je prijeti za roke, a težko je partnerjevo
dlan občuteno, nežno, predano, varno in spoštljivo
obdržati v svoji roki. Lahko je spočeti otroka,
a težko ga je vzgajati. Lahko se je odločiti za
abstinenco, a težko je zdržno živeti. Lahko je torej
začenjati, a težko je začeto pripeljati do konca.
V semenu začetka sta namreč upanje in veselje,
zvestoba obljubam pa terja napor, vztrajnost in
samoodpovedovanje.

nizali na pot našega življenja – že od jutri naprej.
1. KORAK
Hm, mogoče pa se začne pot lomiti že danes …
Obrnite pulover navzven. Naredite ročaje torbice
Ko izrekam torej vsem, ki to berete (pa seveda tako, da odrežete ovratnik in rokave.
tudi množici drugih), najboljše želje v letu, ki ga
danes začenjamo, ne morem mimo pretresljivega
dogodka, ki se je zgodil pred nekaj dnevi, ko je pod
plazom ugasnilo življenje Ruth Podgornik Reš.
Mnoge nas je navdihovala z energijo, toplino,
radostno voljo do življenja in vsega živega. Ob njej
je človek res doživljal, kaj je to »polnost življenja«:
povezanost z naravo, čarobna ustvarjalnost njenih
prstov na vrtu in v kuhinji, njen odnos do živali,
tek in volja do gibanja, prestavljanje meja na meji
mogočega, nasmejanost, izžarevanje zaupanja,
da je življenje lepo, smiselno, prešerno – ne glede
na vse, kar se dogaja v nas in okoli nas.

Postopek:
Priprava
lahkih hladnih omak (količine sestavin po ok
Moko, mleko, rumenjake, sladkor, rum, in

Česnova
omaka v gosto testo ter pustimo 15
sol zmešamo
minut počivati. Medtem jabolkom odstranimo

Zmešamo
približno
enake
dele jogurta,
kisle smetane, i
peščišče
(lahko si
pomagamo
s posebnim
2. KORAK
pripomočkom),
jih olupimo
in narežemo
na
poprom
in
nekaj
stisnjenimi
stroki
česna.
Položite pulover tako, da se šiva puloverja dotikata

Ob njenem življenjskem zgledu se moje voščilo
glasi: Dobri ljudje, ob vseh obljubah, ki jih na na sredini.
novega leta dan ali pa kadarkoli drugače dajete
sebi in drugim, in ob vseh začetkih, s katerimi
začenjate, ne pozabite na sporočilo Ruthinega
življenja: Nismo poklicani, da životarimo, ampak
da živimo. Še več, da živimo življenje v polnosti!
Naj bodo torej obljube iskrene, uglašene z
najglobljo resnico o nas samih, take, ki nas bodo
vodile k polnosti življenja. Če niso take, uničujejo
nas in ljudi okoli nas. Ko obljubljate, ne prezrite
sebe!

1 cm debele rezine. V ponvi segrejemo olje.
Iz beljakov stepemo trd sneg in ga rahlo
Omaka
koktajlv testo. Jabolčne rezine potopimo
umešamo
v testo, testo naj se malo odteče, nato
Zmešamo
vrečko nemastne
majoneze,
malo jogurta
rezineeno
na maščobi
zlato rumeno
zapečemo.
Pečena
jabolka
polagamo
na
kuhinjski
papir.
malo gorčice, sladkorja, malo hrena iz kozarca, po želji
Potresemo s cimetom in sladkorjem in
kapljicpostrežemo
tabaska. z brusnicami. Zraven se prilega
tudi vanilijeva omaka ali omaka iz mošta.

Pa dober tek !

Vir: Knjiga Preprosto,
hitro in
okusno, Marija Steinbrugg
Česnova
omaka
Zmešamo približno enake dele jogurta, kisle
smetane, in lahke majoneze, začinimo s soljo,
poprom in nekaj stisnjenimi stroki česna.

In ljudje, s pomembnimi obljubami in odločitvami
ne odlašajte na jutri.
Kajti »vsak trenutek šteje«!

Martin Lisec, direktor podjetij
Stopinje in Mohorjeva d.o.o., Ljubljana.
Vir: www.casnik.si

3. KORAK
Pripnite spodnji del
puloverja skupaj z
bucikami in nato
zašijte po celotni
dolžini.

Omaka koktajl
Zmešamo eno vrečko nemastne majoneze,
malo jogurta in kisle ali sladke smetane, kečap,
malo gorčice, sladkorja, malo hrena iz kozarca,
po želji limonin ali pomarančni sok in nekaj
kapljic tabaska.

4. KORAK
Če ste bolj vešči
šivanja, zarobite še
ob ročajih torbe.
Obrnite
torbico
navzven
ter
jo
napolnite s svojimi
najljubšimi stvarmi.

Pa dober tek !
Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno,
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si

Vir: http://perchedonawhim.com/?p=81
Več informacij o ponovni uporabi in predelavi najdete
na starasola.knof.si. Vljudno vabljeni tudi v Staro šolo
v Sevnici in darovanju svojih neuporabnih stvari.
Zavod KNOF, so. p.
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grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

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

Jaz zate,
ti zame.
Izognite se visokim stroškom
zdravljenja v tujini.
Sklenite zavarovanje Vzajemna Tujina in si zagotovite:

• zdravstveno varnost na počitnicah in potovanjih v
tujino,
• izbiro paketa glede na lastne potrebe in želje,
• možnost celoletne zdravstvene varnosti tudi
ob nenačrtovanih poteh v tujino - letni paket
(Multitrip).
PE Novo mesto
Trdinova 4
tel.: 07/3935360
• Zastopstvo Krško

Bohoričeva 9
tel.: 07/4880580
• Poslovalnica Sevnica
Naselje heroja Maroka 29
tel.: 051/357913 (ob sredah)
februar 13
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Razvedrilo
VICOTEKA
V vojski
V vojski reče načelnik
»Danes bom dal nagrado tistim, ki ste najbolj
leni«.
Vojska se je postavila v vrsto in načelnik je
rekel
»Naj stopijo naprej najbolj leni«.
Takoj so vsi stopili naprej razen Janezka.
Načelnik ga vpraša »Zakaj pa ti nisi stopil
naprej Janezek?«
Janezek reče »Ker se mi ne da«.

Ravnatelj
Profesor je na tablo napisal naslov spisa«Kaj
bi naredil-a, če bi bil-a ravnatelj-ica.«
Učensi so začeli pisati, le Janezek je sedel in
čakal.
Učitelj ga je vprašal:«Zakaj pa ti ne pišeš?«
»Čakam na tajnico, da ji naročim, kaj naj
napiše!«
Pripravil: Luka Lisec

IZREK ZA LEPŠI DAN
Prenehajmo se potiti zaradi majhnih stvari in
skrbeti za to, kdo me nima rad,
kdo ima več in kdo kaj dela.
Namesto tega začnimo ceniti odnose,
ki jih imamo s tistimi, ki nas imajo radi.
In življenje bo veliko lepše.

Uganka za brihtne glavce
Iz števila 12345678
izračunaj, da dobiš 9999.
Dovoljeni so ( + , - , : , * )
Rešitev januarske križanke je: NAOMI WATTS.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Izžrebani so bili:

V bokalu je voda, v kozarcu mleko, v steklenici je limonada.

1. nagrada: Meta Kralj, Krmelj 84, 8296 Krmelj,
2. nagrada: Jasmina Šoln Levstik, Mrtovec 9b, 8294 Boštanj,
3. nagrada: Nina Zeme, N.H.M. 19, 8290 Sevnica,
4. nagrada: Drago Jaklič, Krmelj 84a, 8296 Krmelj,
5. nagrada: Ivanka Vintar, Drožanjska c. 112, 8290 Sevnica.
Nagrade za mesec FEBRUAR:
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
3. nagrada: dežnik, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: nakupovalna zložljiva eko vrečka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. februarja 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanka:
Mojca Kožar, Svibno 41a, 1433 Radeče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja etnološka zbirka na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Kapelica se nahaja v Loki pri Zidanem Mostu.
Izžrebanka:
Anica Koncilija, Račica 34a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Oglasi

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

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

Masa�oni salo

Mojca Zaplatar

Masažni salona se nahaja v starem mestnem jedru
Sevnice ob križišču glavne in Florjanske ulice.
Razvajali vas bomo z masažami, ki temeljijo na
znanju in izkušnjah. Izbirate lahko med različnimi
vrstami masaž in masažnimi sredstvi.

Obiščite nas v prijetnem ambientu.
Zaradi zagotavljanja individualne
in strokovne obravnave vas prosimo
za predhodno naroèilo na 041 913 035.

februar 13

23

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Stre��e kriti�e

AKCIJE

od 1. marca
NOVI MODELI

do 17 %

popusta
več kot
43 %
popusta
na določene modele

Strešna okna

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

Izolacije

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

Kleparski izdelki:
s�e��l��i� �le���i���

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

Vabimo vas k vpisu v naslednje izobraževalne
INFORMATIVNI DAN
programe:
- Usposabljanje za pridobitev NPK Socialni
za vpis v programe:
- administrator
oskrbovalec na domu
- gastronomske in hotelske
- Usposabljanje za pridobitev NPK Pomočnik
storitve
kuharja – začetek 5.3.2013
- trgovec
- gastronomija in turizem
- Tečaj pomočnik natakarja
- ekonomski tehnik
- Začetni in nadaljevalni tečaj knjigovodska dela - predšolska vzgoja
- Tečaji tujih jezikov (angleščina, nemščina)
- UŽU – Izzivi podeželja - še nekaj prostih mest 26.2.2013,
izvajanje v OŠ Krmelj, brezplačna predavanja
ob 16.00 uri
Ah, ta matematika? Nudimo učinkovito in kakovostno pomoč in inštrukcije.

Informacije in prijave:
CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-108
I: www.ciktrebnje.si, E: info@ciktrebnje.si

