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Intervju
Anton Hohkraut
Italiji, Nemčiji, Franciji, Španiji, Češki, Poljski,
Hrvaški ... več kot 430. Od vseh so mi najbolj
pri srcu že tradicionalni prednovoletni koncerti v
Sevnici, v pripravo katerih vložimo veliko časa in
truda. Vse pa je povrnjeno z uspešno izvedenim
koncertom in pozitivnimi odzivi obiskovalcev.
Letošnja zlata Prešernova plaketa Zveze kulturnih
društev Sevnica je verjetno spodbuda za nadaljnje
delo v društvu?
To priznanje mi pomeni veliko in sem zelo
počaščen. Hkrati je tudi dokaz, da čas in trud,
ki ju vsi godbeniki v vseh teh letih vlagamo v
delovanje godbe, nista ostala neopažena. Seveda
pa je priznanje tudi spodbuda za naprej, če mi bo
le zdravje služilo.
Se spomnite kakšne anekdote v zvezi z igranjem
v godbi?
Godbeniki smo v vseh teh letih pogosto potovali
na razne nastope in priprave, včasih pa tudi na
kakšen izlet. Tako smo bili 27. in 28. aprila 1984 na
izletu v Tolminu in Novi Gorici ter tudi priložnostno
zaigrali. Ker pa nesreča nikoli ne počiva, se nam
je ob povratku v večernih urah v bližini Ajdovščine
pokvaril avtobus, odpadel mu je namreč pogonski
kardan. Ni nam ostalo drugega, kot da smo vsi
prespali kar v avtobusu. Naslednji dan je po nas
Član Godbe Sevnica in prejemnik najvišjega priznanja Anton Hohkraut
prišel drug avtobus, zadaj pripel še pokvarjen
avtobus, nato pa se je začelo večurno popotovanje
Anton Hohkraut je eden izmed ustanovnih Ste tudi dolgoletni kronist pri godbi, verjetno se do Sevnice. Vrnili smo se živi in zdravi, in to kar z
je v teh letih nabralo že veliko gradiva, fotografij,
članov Godbe Sevnica. Marca letos se
dvema avtobusoma.
zapiskov in drugega.

bo začelo njegovo 40-letno delovanje v
godbeniških vrstah. Zaradi pomembnega
prispevka k razvoju glasbene kulture v
naši občini mu je Zveza kulturnih društev
Sevnica na osrednji slovesnosti ob
slovenskem kulturnem prazniku podelila
zlato Prešernovo plaketo.
Kulturno društvo Godba Sevnica bo v prihodnjem
letu praznovala 40 let delovanja. Vi ste že od
začetka član sevniške godbe, takratne Delavske
godbe pri Gasilskem društvu Sevnica. Koliko je
imela članov in kje ste imeli prvi koncert?

S kroniko sem se začel ukvarjati okoli leta 1980.
Do takrat se podatki niso dosledno zbirali in beležili,
tako da za zgodnejše obdobje niso popolni. Kljub
temu je zapisov in fotografij ogromno. Izdelanih
imamo 5 fotoalbumov, zadnja leta pa fotografije
hranimo v digitalni obliki.

Najprej sem 10 let igral tolkala, nato se je pokazala
potreba po igranju basa. Začel sem z F-basom,
pozneje pa sem igral B-bas in potem do zdaj tubo.
Kje ste se učili igrati inštrumente?
Kljub želji možnosti za glasbeno izobrazbo v
mladosti ni bilo, tako da sem samouk. Že v mladih
letih sem se krajši čas preizkušal na bobnih na
vajah pri ansamblu Seplan. Nato se do ustanovitve
godbe leta 1978 z glasbo nisem ukvarjal. Po
prihodu h godbi mi je pri prvih korakih spoznavanja
not pomagal takratni dirigent Bogomir Hrovatič. Z
veliko truda in volje mi je uspelo toliko napredovati,
da zdaj note berem tekoče.
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Predvsem bi jim svetoval, naj se, čeprav so
obremenjeni z vsakdanjimi obveznostmi, ne
predajo in naj vztrajajo ter se udeležujejo vaj,
saj je nato z uspešnimi nastopi in medsebojnim
Ste eden tistih godbenikov, ki skoraj nikoli ne druženjem ves trud poplačan.
manjka na vajah in nastopih. V številnih letih se
je zvrstilo veliko nastopov. Kje vse ste nastopali?
Vam je kateri izmed nastopov ostal v prav Kaj pa si želite zase in Godbo Sevnica?
posebnem spominu?
Sam si zase in za svoje bližnje želim le zdravja, za
Glede vaj in nastopov sem bil vedno redoljuben. Na godbo pa upam, da bo še dolgo s tako številnim
vajah sem manjkal le nekajkrat, morda desetkrat v članstvom uspešno delovala pod vodstvom
vseh teh letih, na nastopih pa morda štirikrat. Teh dirigenta Matica Nejca Kreče.

Delavska pihalna godba Sevnica je bila ustanovljena
19. marca 1978 na občnem zboru Gasilskega
društva Sevnica. V prvem sestavu godbenikov so je bilo kar veliko doma in tudi v tujini, npr. v Avstriji,
bili vodstvo in 36 članov. Prvi javni nastop je bil
10. novembra 1978 ob odprtju ceste Lončarjev
dol–Brezovo, prvi koncert pa smo izvedli pri Domu
starejših občanov na Impoljci, in sicer z naslovom
Prvi stik s poslušalci.
V godbi ste igrali več inštrumentov. Katere?

Kaj bi svetovali
godbenikom?

Pogovarjala se je Katja Pibernik.

Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

V življenju obstaja veliko nasprotij, ki jih
največkrat poimenujejo kot nezdružljive
sile. Zaznavamo negativne in pozitivne sile,
skrajni barvi sta tudi bela in črna, v nasprotju
sta nebo in voda, različna sta tudi moški in
ženska. V bistvu se ta nasprotja in te navidez
nezdružljive sile dopolnjujejo in nadgrajujejo.
Če pogledamo še malo drugače, je v črno-beli
tehniki lahko vse sivo. To bi lahko opredelili
kot sredino dveh skrajnosti. In če pogledamo
dve nasprotujoči sili, moškega in žensko, je
sredina otrok oziroma družina. Lahko bi rekli,
da je središče skrajnosti točka, ki predstavlja
povprečje vseh nezdružljivih sil.
Sveta pa dejansko ne vidimo le v črni in
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beli barvi. Življenje je vedno povprečje
sprejemljivega
in
nesprejemljivega,
dojemljivega in nedojemljivega, prijetnega in
neprijetnega.
V določeni sredini pa se velikokrat najdemo
tudi pri delu, in to takrat, ko delamo
kompromise, iščemo protiuteži nečemu že
narejenemu ali pa, ko poskušamo zadovoljiti
določena pričakovanja.
Le skupaj lahko postanemo celota, ki je
v temelju pisana, pa vendar lahko dobro
funkcionira. Ob tem moramo dovoliti
vsakomur, da se kot posameznik v tej celoti
tudi izrazi.

Mojca Pernovšek

intervju
iz grajske skrinje
občinske strani
po občini
TZOS, turizem
kultura
koledar prireditev
mladina
šport
iz preteklosti v sedanjost
utrip življenja

TRADICIONALNA POKUŠNJA
DOMAČIH SALAM
GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA
SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p.,
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 aprila 2017, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 3. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

ČISTILNE AKCIJE
v občini Sevnica 2017
Organizirane čistilne akcije bodo potekale:

sobota, 1. 4. in nedelja, 2. 4. 2017,
sobota, 8. 4 in nedelja,9. 4. 2017.
1962
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Podrobna navodila in kontakti:
na strani 8 Grajskih novic,
www.obcina-sevnica.si,
www.turizem-sevnica.si,
www.kstm.si,
www.mojaobcina.si/sevnica/

Vabljeni, da se akcij udeležite
v čim večjem številu.

10. MAREC OB 15:00
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Občinske strani
Kultura nas dela človeške
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika
je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja
občinska prireditev v organizaciji Občine Sevnica,
Zveze kulturnih društev Sevnica in Javnega zavoda
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica.

Nagovor predsednika ZKD Sevnica Jožeta Novaka

Slavnostni govornik dr. Stane Granda

Poudarki
20. redne seje
občinskega sveta
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se 15.
februarja sestali na 20. redni seji, poudarek pa je
bil na letnih poročilih oziroma programih dela.
Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
prekrškovnega organa občinskih uprav občin
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica Martin Cerjak je svetnike najprej seznanil
s poročilom o delu inšpektorata in oceno izvajanja
občinskega programa varnosti v letu 2016.
Poleg predstavitve poudarkov dela inšpektorata,
predvsem nadzora nad mirujočim prometom
ter nad ločevanjem in odlaganjem odpadkov, pri
čemer je stanje s številnimi ukrepi pomembno
izboljšano, je vodja inšpektorata izpostavil tudi
usmeritve za prihodnje delo.
Poročilo o delu v preteklem letu je podal
predsednik nadzornega odbora Občine Sevnica
Miran Grubenšek. Vsebina dela tega najvišjega,
neodvisnega organa nadzora javne porabe,
je temeljila na pregledu ene večjih občinskih
investicij, razpolaganja z občinskim premičnim in
nepremičnim premoženjem, pa tudi poslovanja
javnega zavoda KŠTM Sevnica. Podan je bil
tudi letni program dela za tekoče leto, skupaj s
finančnim načrtom.

Kot osrednji gost prireditve in slavnostni govornik
je s svojim obiskom navzoče počastil dr. Stane
Granda, zgodovinar, znanstvenik, raziskovalec,
pedagog, pa tudi predsednik Združenja za
slovensko besedo. Zakaj je po njegovem mnenju
Prešernov praznik zdaj, ko imamo samostojno
slovensko državo, nič manj pomemben kot prej?
»Najprej nas opozarja, da ljubimo in spoštujemo
svoj slovenski jezik, ki je tudi eden priznanih
slovenskih jezikov, da verjamemo v samostojen
slovenski kulturni razvoj v najširšem smislu,« meni
dr. Granda. Sporočilo Prešernovega življenja, ki se
mu zdi najbolj aktualno za današnji čas, pa je »biti
družbeno odgovoren človek v času in prostoru,
znati usklajevati obveznosti do lastnega naroda in
človeštva«.
Zbrano občinstvo je pozdravil tudi župan Srečko
Ocvirk. Kulturo je označil kot univerzalno polnilo
za izpopolnitev in obogatitev časa in prostora, pa
ne samo na dan kulturnega praznika. »Kultura je
tisto, kar nas dela človeške, boljše. V prav tisto
najboljše, kar zmoremo.«
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Navdušil je tudi tolkalist Jošt Fister.

Z izbranimi točkami sta navdušila učenca Glasbene
šole Sevnica, in sicer sopranistka Sara Praznik ob
spremljavi pianistke Špele Troha in tolkalist Jošt
Fister z glasbilom vibrafon. V preddverju dvorane
so si obiskovalci po prireditvi ogledali izbrana
slikarska dela s 16. likovnega shoda Grad Sevnica
2016.

Kulturni praznik na Blanci
Kulturni praznik so z bogatim kulturnim
programom praznovali tudi na Blanci. Proslavo
v kulturni dvorani je organiziralo Kulturnoumetniško društvo France Prešeren Blanca, ki v
tem času praznuje 15 let delovanja. V goste so
povabili razne, predvsem glasbene izvajalce, na
Prejemniki priznanj in Prešernovih plaket
odru pa so se zvrstili: Godba Blanški vinogradniki,
Zveze kulturnih društev Sevnica
Kvartet Jarica, recitatorka Alina Špan, učenci
Prireditev je bila v osrednjem delu namenjena Osnovne šole Blanca, pevec Jure Klenovšek,
podelitvi priznanj in Prešernovih plaket Zveze Klub harmonikarjev Boštjana Povšeta, Kulturnokulturnih društev Sevnica. Letos je Zveza umetniško društvo Poklek in Ljudski pevci Blanca.
kulturnih društev Sevnica priznanje na podlagi
v sklopu razpisa prispelih predlogov namenila
Alji Senica Jazbec, Tatjani Gregorčič, Jožici Čot
in Cvetki Ostrovršnik. Bronasto Prešernovo
plaketo je predsednik zveze Jože Novak skupaj z
županom Srečkom Ocvirkom podelil Ani Fakin,
prejemnik srebrne Prešernove plakete je postal
Ženski pevski zbor Azelea Boštanj, dobitnik zlate
Prešernove plakete pa Anton Hohkraut.

S področja družbenih dejavnosti so člani sveta
obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih
na območju občine. Pomemben vpliv na cene
imajo število oddelkov ter število in starost otrok
v oddelkih, pa tudi izobrazbena in starostna
struktura kadra, izračun plač, materialnih
stroškov in živil. Zaradi spremembe državne
zakonodaje, s tem pa tudi uveljavitve napredovanj,
in nekaterih drugih sprememb v kadrovski
strukturi, so bile oblikovane nove cene programov,
ki pa ne pomenijo bistvenega odstopanja od
prej sprejetih cen. Trenutno je v vrtce sevniške
občine na osmih lokacijah vpisanih 679 otrok v 38
oddelkih, vključenost v vrtce pa je največja v letih
do zdaj, 80-odstotna, kar kaže na konstantno rast Predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože
vključenosti otrok v vrtce.
Novak je v svojem nagovoru namenil čestitko in
iskreno zahvalo vsem prejemnikom priznanj, ki z
V sklepnem delu seje je bilo obravnavanih nekaj raznovrstnim dolgoletnim ljubiteljskim delom na
kadrovskih sprememb v sestavih svetov javnih področju kulture pomembno sooblikujejo bogastvo
zavodov ter drugih vsebin, povezanih z rednim sevniške kulturne krajine.
delom občine.
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Nastop pevke Sare Praznik in pianistke Špele Troha

Kulturni praznik na Blanci

Program je sestavila in povezovala Iva Jovanovič.
Vse je pozvala, naj praznujejo kulturni praznik
»prešerno«, z mislijo, da nam je prav kultura v
vseh pomenskih odtenkih na sončni strani Alp
dala temelj, da smo tu kot narod stali in obstali.

Občinske strani
Kulturni in krajevni
praznik v Boštanju
Boštanjčani so s slovesnostjo v dvorani
tamkajšnjega TVD Partizan po tradiciji hkrati
praznovali slovenski kulturni praznik in praznik
krajevne skupnost Boštanj. Za bogat program
prireditve, ki je več kot navdušil številno občinstvo,
je z domiselnim prepletom recitalov, igre, petja in
plesa poskrbela Osnovna šola Boštanj.

Praznično v Boštanju

Srečanje duhovnikov
Tradicionalno srečanje duhovnikov, ki delujejo
v župnijah sevniške občine, je letos potekalo v
Šentjanžu. Vse zbrane, med katerimi sta bila tudi
škof celjske škofije msgr. dr. Stanislav Lipovšek
in škof novomeške škofije msgr. Andrej Glavan,
povezujeta skrb za skupno dobro občanov
ter izmenjava mnenj in predlogov za nadaljnje
sodelovanje, kar je tudi sicer osrednji namen
tradicionalnega ponovoletnega srečanja.

V šentjanški župnijski cerkvi

Sprejem
bronastega rokometaša
Log se je veselil izjemnega uspeha rokometaša
Blaža Janca, ki je kot član izbrane slovenske
rokometne vrste na nedavnem svetovnem
prvenstvu v Franciji osvojil tretje mesto in
bronasto kolajno.

Župan in športnik sta si izmenjala simbolični darili,
podpisani rokometni žogi.

Goste je pozdravil predsednik Krajevne skupnosti
Šentjanž Boštjan Krmelj, o življenju v župniji je
spregovoril župnik Janez Cevec, župan Srečko
Ocvirk pa je strnil aktualne poudarke dela lokalne
skupnosti.

Podpredsednik krajevne skupnosti Vincenc Knez
in župan Srečko Ocvirk sta nagovorila navzoče
in podelila letošnji krajevni priznanji, in sicer
duhovniku, učitelju in humanitarcu mag. Jožetu
Andolšku ter Lovski družini Boštanj ob 70-letnici
delovanja. Krajanke in krajane je pozdravila tudi
ravnateljica Osnovne šole Boštanj Vesna Vidic
Jeraj. Druženje se je po prireditvi nadaljevalo ob
dobrotah Aktiva žena Boštanj.

Večgeneracijski center
Posavje
Ljudska univerza Krško je bila s partnerskima
organizacijama Zavodom za podjetništvo, turizem
in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom
Zaupanje Sevnica uspešna na javnem razpisu
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti za sofinanciranje projektov
večgeneracijskih centrov. Izbrani so bili za
izvajanje projekta Večgeneracijski center Posavje
2017–2022, ki ga sofinancirata Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ter Evropski socialni sklad.
Gre za enega izmed 15 večgeneracijskih centrov
po Sloveniji, naravnanih regijsko. V posavski
regiji bo v projekt vključenih vseh šest posavskih
občin, aktivnosti pa bodo namenjene ranljivim
ciljnim skupinam. K uspešnosti prijave so s
podporo in sofinanciranjem projekta pripomogle
vse posavske občine, tudi sevniška. Projekt je bil
javnosti predstavljen na novinarski konferenci
v Kulturnem domu Krško, na njej pa so posavski
župani podpisali izjavo o podpori programu. Ta
povzema ključne cilje: da center postane prostor
srečevanja generacij, deljenja izkušenj, različnih
veščin in znanja, predstavlja naj kakovostno
nadgradnjo javnih storitev in doseže tudi tiste
prebivalce regije Posavje, ki bodo z vključitvijo v
program pomembno izboljšali kakovost svojega
življenja.

Že osmo leto zapored poteka javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih
čistilnih
naprav
ter
izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v občini Sevnica. Sofinanciranje za
male komunalne čistilne naprave se odobri na
podlagi popolne vloge za stanovanjske objekte
na območjih, kjer po Operativnem programu
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v
Republiki Sloveniji za območje Občine Sevnica ni
predvidena gradnja javne kanalizacije s skupno
čistilno napravo.

Zaslužena zdravica z družino in organizatorji sprejema

Kulturno-športno društvo Log je v sodelovanju z
občino in KŠTM Sevnica v počastitev tega velikega
dosežka pripravilo sprejem za mladega športnika
s predajo čestitk in voščil za še veliko uspehov tudi
v prihodnje.
Foto: Petra Biderman

Na razpis se lahko prijavijo lastniki stanovanjskih
hiš, ki so že realizirali navedene posege, in sicer
vgradili malo čistilno napravo ali zgradili nov hišni
kanalizacijski priključek skladno s soglasjem
izvajalca javne službe, Javnega podjetja Komunala
Sevnica. V letošnjem proračunu je zagotovljenih
40.000 evrov, vloge pa bodo sprejete do porabe
sredstev oziroma najpozneje do prve srede
oktobra. Dokumentacija z vsemi informacijami je
dostopna na spletni strani Občine Sevnica.

Vlaganje zahtevkov
za škodo po
pozebi in snegu
v letu 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva
o vlaganju zahtevkov za dodelitev pomoči
najbolj ogroženim kmetijskim gospodarstvom
oziroma zahtevkov za dodelitev pomoči za
obnovo potenciala kmetijske proizvodnje po
pozebi in snegu v letu 2016 v sadjarstvu in
vinogradništvu.
Zahtevek se lahko vloži še do vključno 2. marca
2017 na naslov Agencije Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (Dunajska
160, 1000 Ljubljana) ali osebno v sprejemni
pisarni agencije.

Zaključeni družbeni razpisi,
gospodarski do 19. maja 2017
Dne 20. februarja so se iztekli prijavni roki
javnih razpisov Občine Sevnica za sofinanciranje
programov in projektov s področij kmetijstva,
turizma,
športa,
mladinskih
dejavnosti,
kulture ter zdravstvenega varstva in sociale
v letu 2017. Do vključno 19. maja letos
pa je odprt javni razpis za pospeševanje
razvoja
gospodarstva
in
dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja
gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih
ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju
na območju občine Sevnica: promocija izdelkov
in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja
delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme
in nematerialnih investicij ter subvencioniranje
najemnin start up podjetij. Skupna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo
javnega razpisa, je 83.000 evrov.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Prejemnika priznanja Jurij Pesjak v imenu Lovske
družine Boštanj in mag. Jože Andolšek v družbi
ravnateljice Vesne Vidic Jeraj, župana Srečka Ocvirka
in poslanca Tomaža Lisca (foto: M. Simončič).

Sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav
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Po občini
Ania Golędzinowska
v Boštanju

Vabilo k sodelovanju
pri festivalu Sevniško grajsko poletje 2017

V sklopu drugega obiska v Sloveniji je Ania
Golędzinowska obiskala tudi naše kraje. Ania,
stara 34 let, se je rodila na Poljskem, že od
najstniških let pa živi v Italiji. Ko je bila stara 16 let,
je prišla v Italijo kot žrtev trgovine z ljudmi: obljubili
so ji, da bo delala kot manekenka, po prihodu v
Turin pa so ji vzeli dokumente, jo zaprli v neki klub
in jo silili v prostitucijo.

Vabilo k sodelovanju
Spoštovani organizatorji kulturnih prireditev,

S pomočjo nekega fanta ji je uspelo od tam
pobegniti. Pozneje je res postala manekenka,
fotomodel, televizijska voditeljica, od blizu se je
srečala z elitno bogataško druščino v Milanu,
sodelovala je s številnimi slavnimi imeni iz sveta
mode, zabave, glamurja in športa (Leonadro di
Caprio, Paris Hilton, Tina Turner, David Backam,
Naomi Campbell ...). Kakšno je bilo njeno življenje,
si lahko predstavljamo, če vemo, da je bila tri leta
zaročena z nečakom nekdanjega italijanskega
predsednika vlade Silvia Berlusconia. Svoje
življenje je opisala v knjigi Rešena iz pekla. Po obisku
Medjugorja za veliko noč leta 2010 je spremenila
svoje življenje. V Boštanju je spregovorila o pomenu
odpuščanja, ki nas osvobaja sovraštva in bremen
preteklosti. Za pričevanje sta se ji zahvalila župnik
župnije Boštanj Fonzi Žibert in direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek. Anii smo razkazali
nekatere sevniške turistične zanimivosti, nad
katerimi je bila zelo navdušena, še posebej nad
lepoto sevniškega gradu.

Ob branju njene avtobiografske knjige Rešena iz
pekla se zavemo teže in hkrati lepote življenja, saj
vse prevečkrat pozabljamo biti iskreno hvaležni za
vse lepo, kar nam je dano, a se tega pogosto niti
ne zavedamo.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
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v KŠTM Sevnica smo z mislimi že pri načrtovanju
programa tradicionalnega poletnega festivala
Sevniško grajsko poletje 2017, ki bo potekal kot
običajno od sredine maja do konec septembra
2017 na Gradu Sevnica.
V sodelovanju z vami, številnimi partnerji in v skladu
z zmožnostmi, želimo oblikovati karseda pester,
raznolik in privlačen kulturni program. V program
festivala bodo vključene prireditve, ki bodo
izvajane na Gradu Sevnica ali v starem mestnem
jedru Sevnice. Raven kakovosti programov želimo
stalno dvigovati in oglaševati festival tudi v širšem
slovenskem prostoru. Povezujemo se z nosilci
dogajanja v Posavju in širše.
Prosimo vas, da nam sporočite interes po
sodelovanju in da nam morda že sporočite
vaše ideje o prireditvah ter morebitne datume
prireditev, ki jih bi želeli vključiti v program
festivala.

Za izvedbo prireditev bomo zagotovili brezplačen
prostor, tehnično pomoč in promocijo v skladu
z našimi zmožnostmi (tisk skupne programske
zgibanke, oglaševanje, izdelava letakov ipd.)
KŠTM Sevnica si pridržuje pravico do izbora
prijavljenih programov glede na programsko
shemo, časovne omejitve in ostale zmožnosti.
Poleg tega se lahko glede na dane možnosti čas
izvedbe festivala ustrezno skrajša ali ne izvede.
Rok za posredovanje programov je 15. marec
2017. Vseeno prosimo, da nam želje po programih
in datumih sporočite čim prej na e-pošto rok.
petancic@kstm.si. Za vse dodatne informacije
lahko pokličete na 07 81 61 075 ali 051 680 289.
Veselimo se sodelovanja z vami.
S spoštovanjem,

Pripravil:
Rok Petančič,
svetovalec za kulturo, KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek
direktorica KŠTM Sevnica

Po občini
Aktivnosti
Društva invalidov Sevnica
Dne 4. februarja smo se člani DI Sevnica zbrali v
Krmelju in se pomerili v metu pikada. Udeležili sta
se ga moška ekipa iz Sevnice in ženska iz Krmelja.
Bili smo kar uspešni. Po končanem turnirju so
članice ženske ekipe podelile pokale in medalje
za preteklo leto. Imeli pa smo tudi druženje, ki je
za nas še kako pomembno. Da nam to uspeva,
se moramo zahvaliti vsem pokroviteljem, tudi
KS Krmelj zaradi nudenja prostorov v krajevni
skupnosti. Zahvaljujemo pa se tudi članicam naše
ženske sekcije, ki so vse obdarile s praktičnimi
darili.
Dne 4. februarja so se naši člani šahovske sekcije
udeležili območnega prvenstva Slovenije ZDIS
v Zagorju na Mlinšah. V konkurenco 32 članov
društev invalidov, ki so igrali posamezno, so se
pridružili tudi trije naši invalidi. Končni vrstni red:
1. Bedič, Slavko (DI Črnomelj) 9; 2. Trebušak,
Anton (MDI Kamnik) 6,5; 3. Simičak, Metod (MDI
Kamnik) 6; 18. Derstvenšek, Franc (DI Sevnica)
4; 23. Cvirn, Ludvik (DI Sevnica) 3,5; 24. Mirt,
Martin (DI Sevnica) 3,5.

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

Predsedstvo OZVVS Sevnica
vabi vse èlane na redni letni zbor èlanov,
ki bo v petek, dne 17.3.2017 s prièetkom
ob 17. uri v dvorani Lisce d.d. v Sevnici.
Informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13 h, ali na
tel.št. 041-378-153 ali na spletni naslov info@sevnica.zvvs.si

NAROČENA OBJAVA

Kopalni dan Dobova
V petek, 10. februarja, smo se člani Društva
invalidov Sevnica odpravili na 1. kopalni dan letos
v Dobovo. Iz Sevnice smo krenili proti Dobovi ob
13. uri, bilo pa nas je kar za en avtobus, in sicer
40 članov DI Sevnica. Kopalni dan je potekal pod
vodstvom naše socialne komisije in prevozništva
AP Novak Sevnica.
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo
imeli še zelo okusno
malico. Po nagovoru
podpredsednice DI Sevnica, ki je vse pozdravila in
jih povabila na zbor članov, ki bo 8. marca v spodnji
jedilnici Lisce ob 16.uri, smo se v večernih urah
zadovoljni odpravili proti domu. Naslednji kopalni
dan bo 10. maja, še prej pa bo zbor članov, na
katerega se prijavite v pisarni društva ob uradnih
urah. Vabimo pa vas tudi, da se udeležujete tudi
drugih naših dejavnosti.

Športni vikend na Senovem
Člani namiznoteniške sekcije pri Društvu invalidov
Sevnica smo se v nedeljo, 12. februarja, udeležili
7. tekmovanja Mali kamen open 2017 v namiznem
tenisu, ki je bilo v športni dvorani na Senovem ob
krajevnem prazniku Senovega. Ob številni zasedbi
naših članov smo dosegli tudi lepe rezultate.
Namen udeležbe tekmovanja niso bili rezultati,
temveč druženje.
Podelili so tudi nagrade za najstarejšega in
najmlajšega igralca. Prvi je bil Ivan Rajh, član DI
Sevnica, najmlajši pa član Krškega Borut Žičkar.
Zahvaljujemo se AP Novak za brezplačen prevoz
in KŠTM Sevnica za izposojo miz ter uspešno
organizacijo članov Društva Kamenček.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

»Prijateljstvo je neopisljivo razkošje,
da se z nekom počutimo popolnoma varne,
ne da bi morali izbirati misli
ali tehtati besede.«
George Eliot

www.mojaobcina.si/sevnica
marec 2017
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Spomladansko urejanje okolja
Urejena in čista narava je sestavina kakovosti
življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega
turizma. Večina ljudi se čedalje bolj zaveda, kako
pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja,
in čedalje več prebivalcev Slovenije se zavestno in
organizirano vključuje v prizadevanja za urejeno
okolje, tudi v projekt spomladanskega urejanja
okolja.
Tudi letos bodo potekale čistilne akcije v naši občini
po ustaljenem programu. Koordinator čistilnih
akcij v občini Sevnica je Turistična zveza občine
Sevnica ob podpori Občine Sevnica, Komunale
Sevnica in KŠTM Sevnica, potekale pa bodo
dvakrat konec tedna aprila:
1. in 2. aprila ter 8. in 9. aprila 2017.

Zadovoljstvo je naravno bogatstvo,
SEVNICA

V petek, 3.3.2017
od 8. do 12. ure
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica
degustacija dobrot
novih ponudnikov.
Predstavlja se

KMETIJA KORBAR
z mlečnimi izdelki.

Nakup iz rok gospodarja se splača.

NOVA PONUDBA
SPOMINKOV ZNAMKE
»FIRST LADY«
in
»VISIT SEVNICA«

UGODNI DARILNI »BONI«

Alenka Kozorog, TZOS
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Trg svobode 10, 8290 Sevnica

NOVA PONUDBA

za družine in posameznike
(ni omejitve števila oseb)

Vodenje programa
»Sevnica na vrh sveta«
Vsako prvo sobota v mesecu
ZBIRANJE: ob 11.00
TA Doživljaj in TIP
NAJAVE:

TA Doživljaj in TIP Sevnica,
Trg svobode 10, 8290 Sevnica
07 81 65 462, 051 680 287

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

PONUDBA VIN PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV,
ki je lahko lepo darilo
Odvoz zbranih odpadkov bo opravljen takoj po
akcijah, zato upoštevate določene termine.
Navodila bodo objavljena na spletnih straneh
www.obcina-sevnica.si,
www.kstm.si,
www.
turizem-sevnica.si ter po elektronski pošti na
naslove krajevnih skupnosti, zavodov, organizacij
in društev.
Koordinator čistilnih akcij v občini Sevnica je
Turistična zveza občine Sevnica. Informacije:
Anemarie Culleto (031 344 916) in Cveta Jazbec
(031 825 053).

Sokrat

Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO

Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Področni koordinatorji (člani turističnih in drugih
društev, predstavniki krajevnih skupnosti in drugi)
bodo lokalno koordinirali potek akcij in sporočali
lokacije odlagališč zbranih odpadkov. Lokacije
zbranih odpadkov sporočite nekaj dni pred akcijo
Komunali Sevnica, in sicer Mojci Jazbinšek
(031 653 298), prav tako potrebe po postavitvi
kontejnerjev za odlaganje odpadkov. Prosimo, da
naročite kontejnerje. Teh je dovolj, odvoz smeti pa
je tako bolj preprost in ni potrebno ponovno ročno
nalaganje.

razkošje je umetna revščina.

(obdarjenec si bo izbiral iz ponudbe Slovenskih agencij in Term)

MODRA FRANKINJA
»FIRST LADY« cuvée
V Modri frankinji »First
Lady« so v skupno vino
združene izbrane modre
frankinje iz Vinske kleti
Mastnak, Vin Kozinc, Kmetije
Kobal in Vinarstva Kerin.
Vino je pridelano v čast
Melaniji Trump, prvi dami
ZDA. Modra frankinja je
izvorno slovenska in najbolj
kakovostna rdeča vinska sorta
v vinorodni deželi Posavje.
Harmonija okusa in kakovosti
modre frankinje prepriča še
tako zahtevnega vinoljubca in
je obenem tudi ekskluzivno in
elegantno darilo.

Blagovna znamka First Lady je
delovni čas:
zaščitena blagovna znamka,
katere lastnik je KŠTM Sevnica,
Delavniki: 9.00 – 16.00
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.
Sobota: 9.00 – 13.00
najave za izlete in informacije na:

+386(0)7 81 65 462 www.dozivljaj.si
+386(0)51 680 287 dozivljaj@kstm.si

www.dozivljaj.si

Napoved
čistilnih akcij v občini Sevnici

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

Turizem
Uspešno opravljeno
izobraževanje nove
generacije lokalnih
turističnih vodnikov občine

Namig za premik
Ogled znamenitosti starega mestnega
jedra Sevnice ob obisku najstarejše
salamijade na Slovenskem, ki je vsako
leto 10. marca na dan mučenikov.

Zaradi pričakovanja, da nas bo v prihodnje
obiskalo več tujih turistov, smo že lani objavili javni
poziv k izobraževanju novih lokalnih turističnih
vodnikov in ga letos januarja ponovili. Ob tem smo
obvestili društva Turistične zveze občine Sevnica.
S peimernim številom kandidatov smo januarja
izvedli izobraževanje nove generacije lokalnih
turističnih vodnikov.

Sevnica je bila prvič omenjena leta 1275 kot
Liehtenwald. Leta 1322 je postala trg in dobila
trške pravice in tržne dneve. Ta del mesta je
Izobraževanje je izvajala licencirana agencija z zgodovinsko obarvan in ponuja ogled raznih
Gospodarske zbornice Slovenije, razdeljeno pa je znamenitosti. Nekatere izmed njih predstavljamo:
bilo na teoretični in praktični del. Predavanja so
bila konec tedna, opravili pa so tudi praktični del z • SPODNJI SEVNIŠKI GRAD: to je stavba
z letnicama 1664 nad vhodom in 1613 na
vodenjem po terenu.
dvoriščnem pomolu. Stavba velja za najstarejšo
na osrednjem Glavnem trgu. Legenda pravi, da
je bil spodnji sevniški grad povezan z gradom
Sevnica s podzemnim rovom. Zdaj so tam sedež
občine Sevnica, UE in KŠTM Sevnica.

Kandidati so se preizkusili v vodenju na avtobusu
z uporabo mikrofona in tudi na izbrani lokaciji.
Najprej je bil na vrsti ogled turističnih zanimivosti
na Glavnem trgu v Sevnici, za tem pa gradu in
novega dela Sevnice ter točk, na katerih je bila v
mladosti pogosteje prva dama ZDA. Potem smo
se odpeljali do kapelice sv. Nikolaja v spodnjem
Boštanju in nadaljevali ogled znamenitosti
gornjega Boštanja. Spoznali smo dolino Grahovice
in Vrh nad Boštanjem ter hišo Antona Umeka
- Okiškega na Okiču. Sledilo je zgodovinsko in
turistično zanimivo spoznavanje Krmelja in
okolice. V Tržišču smo se ustavili pri znameniti
pletenki in si ogledali naravni vinogradniški
amfiteater skozi tako imenovano turistično zeleno
okno na Malkovcu. Vodniki so del vodenja opravili
tudi v tujem jeziku. Pokazano znanje je bilo zelo
dobro, zato je vseh sedem slušateljev opravilo
tudi to zadnjo preizkušnjo. Pridobili so potrdilo
o opravljenem izpitu za lokalnega turističnega
vodnika in se vpisali v register vodnikov občine
Sevnica.

• GOSTILNA VRTOVŠEK: v tipični stari trški
gostilni imajo pestro izbiro domače hrane in
odprta domača vina. V tej gostilni že od leta
1962 prirejajo znamenite sevniške salamijade.
Tudi letos bo prireditev v organizaciji sevniških
salamarjev in vrtovškovih, zato lepo vabljeni 10.
marca z začetkom ob 15. uri.

• GRAJSKO POBOČJE: označena pešpot vodi z
Glavnega trga na Grajsko pobočje, kjer na vzpetini
stoji čudovit sevniški grad in si lahko ogledate
stalne in občasne razstave ter zanimive freske.
Ob pešpoti na grad vas pozdravita znamenita
Lutrovska klet in Čebelarski dom, ob katerem je
velika opisna tabla, ki opozarja na zanimivosti na
grajskem pobočju.

• KAMNITE SKULPTUE Srce Save v Mestnem
parku Sevnica so umetniško delo akademskega
kiparja Marka Pogačnika in skupine za umetnost
VITAAA. Geopunkturni krog naj bi s pomočjo
izklesanih znamenj, kozmogramov vzpostavljal
povezavo z nekaterimi okoliškimi vitalnoenergijskimi centri.
• KAMNITO
MARTINOVO
ZNAMENJE:
nasproti občine
Sevnica na sredini
trga je obnovljeno
kamnito znamenje
s kipom sv.
Martina iz 17.
stoletja.
• CERKEV SVETEGA NIKOLAJA: cerkev je bila
zgrajena leta 1862 na temeljih pogorele stavbe
z gotskim prezbiterijem. Poslikal jo je furlanski
mojster Oswald Bierti. Pod pevskim korom sta
nagrobna plošča in grb z lilijo. V južnem delu lahko
vidite kip Roženvenske Marije z letnico 1745.
• CERKEV SVETEGA FLORJANA: je bila pisno
omenjena že leta 1433. Zanjo je značilen svodeni
prezbiterij s kvadratno talno ploskvijo, kar kaže
na njeno starejše romansko izročilo. Njena
notranjost je delno baročna.

• STARA TRŠKA ŠOLA: je nasproti cerkve sv.
Nikolaja, v njej je potekal pouk že leta 1871, zdaj
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica so tam stanovanja.

Za
spoznavanje
omenjenih
točk
priporočamo oglede z vodnikom, za kar
se lahko dogovorite v TIP na Trgu svobode
10, tel. 07 81 65 462, dozivljaj@kstm.si.
Lahko si pomagate tudi s splošnim opisom
na telefonu 041/18 48 18 in slovensko s
številko 471 #.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

marec 2017
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Kultura
Prešernov dan v Loki
V sredo, 8. februarja, na dan, ko praznujemo
slovenski kulturni praznik, smo se prijatelji
ubrane slovenske besede zbrali v dvorani Doma
upokojencev Loka na prireditvi ob Prešernovem
dnevu. Druženje smo začeli s Prešernovo
Zdravljico, nadaljevali pa z ljudsko pesmijo, s katero
so proslavo popestrili pevci Pevske skupine Encian
PD Lisca Sevnica. Sledil je osrednji del, predavanje
dr. Janka Prunka, pomembnega slovenskega
zgodovinarja. Dr. Prunk je spregovoril o zgodovini
Slovencev in slovenskem narodnem vprašanju.

4. Območno srečanje
literarnih ustvarjalcev
občine Sevnica 2017
Škrjanček poje, žvrgoli …

Krmelj nekoč do danes
v fotografiji

Fotografska sekcija DKŠD Svoboda Krmelj je na
Prešernov praznik v domači kulturni dvorani odprla
pregledno fotografsko razstavo starih fotografij
z naslovom Krmelj nekoč do danes, s pevskim
V četrtek, 26. januarja, je v Knjižnici Sevnica
nastopom pa so jo popestrili članice ženske
potekalo že 4. Območno srečanje odraslih
pevske skupine Lokvanj, citrarka Sabina Zaman
literarnih ustvarjalcev – Škrjanček poje, žvrgoli
in predsednik društva Izidor Močnik z recitacijo.
… Pripravil ga je sevniški javni sklad za kulturne
dejavnosti v sodelovanju s Knjižnico Sevnica in
strokovno spremljevalko, pedagoginjo, pesnico,
pisateljico, urednico spletnega portala Pesem.si
mag. Ano Porenta.

Pregledna fotografska razstava
starih fotografij Krmelj nekoč do danes

V govoru, v katerem se je navezal na
najpomembnejše Slovence, ni pozabil omeniti
Trubarja in Prešerna. Ob omembi največjega
slovenskega poeta je dr. Prunk na oder povabil
Natalijo in Luka, ki sta recitirala zabavno pesem
Od železne ceste. Ob koncu zelo izčrpnega,
zanimivega predavanja je vse navdušil s svojo
pesmijo Oda Loki in svoje rojake spodbudil, naj
ostanejo zvesti svoji, slovenski kulturni dediščini.

Namen tovrstnih srečanj je izmenjava izkušenj,
predstavitev svojih del in prejeti konstruktivno
povratno informacijo strokovne spremljevalke
srečanja.
Na letošnji razpis se je prijavilo 15 literarnih
ustvarjalk in ustvarjalcev, ki delujejo na območju
naše občine. Prisluhnili smo delčkom ustvarjalnosti
Jožefa Žnidariča, Rudija Stoparja, Anice Perme,
Tanje Mencin, Berte Logar, Vide Križnik, Karlija
Kožuha, Gabrijele Kolar, Eve Keber, Ivane Cvirn,
Zdravke Brečko, Marije Bajt, Zdenke Andolšek,
Tanje Košar in Irene Ameršek.

Program je povezovala Ines Colner. Zbranim
je svoje bogate misli o kulturi in razstavljenih
fotografskih delih predstavil domačin Franc
Bastardi. Pobudnica zbiranja gradiva in postavitve
razstave je bila Ana Hočevar, avtorica razstave
Nevenka Flajs pa je poskrbela za njeno postavitev
v domu.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri
izvedbi te razstave. O tej vsebini je predvidenih še
več razstav, njihov končni cilj pa je izdati publikacijo
o preteklosti KS Krmelj.

Vir: DKŠD Svoboda Krmelj,
foto: N. Gole

Letni zbor članov
KUD Budna vas

Vsi sodelujoči literati so prejeli priznanje za
sodelovanje inknjižno darilo Fanfare 2.
Z ljudsko pesmijo iz grl Ljudskih pevk Solzice se
V prijeten uvod v literarni večer nas je s pesmijo
je v soboto, 11. februarja, začel letni zbor članov
popeljala Pevska skupina Encijan Planinskega
Kulturno-umetniškega društva Budna vas.
Za sladki konec druženja so poskrbele prijazne društva Sevnica.
domačinke. Ločani smo praznični dan strnili z
željo, da bi kultura vse leto bogatila in lepšala naš Izbrana dela sodelujočih avtorjev bodo objavljena v
duhovni svet.
zbirki Škrjanček poje, žvrgoli … 2017.

Vir: KD Primož Trubar Loka

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Ljudske pevke Solzice so zapele.

Po pozdravu predsednice in izvolitvi delovnega
predsedstva so bila na vrsti izčrpna poročila za
leto 2016. Vse zadane naloge je društvo z veliko
delovno vnemo izpolnilo v celoti, zato so si tudi za
leto 2017 postavili drzne načrte in so prepričani,
da bodo uspešni. Med razpravo je bilo izrečenih
veliko pohval in spodbud za delo mladega društva,
čestitali so tudi dobitnicam Prešernovih nagrad
ZKD Sevnica. Pridružili so se trije novi člani in te
so z veseljem sprejeli. Berta Logar je poskrbela
za malo kulturnih užitkov s prebiranjem svojega
prispevka prijateljem. V zelo prijetnem vzdušju
so bili v nadaljevanju podani opravičila odsotnosti,
čestitke za preteklo delo in želje za uspešno leto
2017.
Razšli so se trdno odločeni nadaljevati uspešno
delo na področju ljubiteljske kulture in prispevati
veliko kamenčkov v pisani mozaik ustvarjanja.

KUD Budna vas, Magda Sigmund
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Kultura
Bard Iucundus
v oknu Radogost

Dobrodelni koncert v Tržišču
V petek, 10. februarja, je v prostorih OŠ Tržišče
potekal dobrodelni koncert z naslovom Zimski
glasbeni večer. Z njim smo počastili slovenski
kulturni praznik in zbrali nekaj denarja za šolski
sklad.

Za prvi dan letošnjega meseca kulture,
povezanega z 8. februarjem in našim največjim
pesnikom, buditeljem in tudi žal prerokom, je Rudi
Stopar za gosta Okna Radogost izbral s svojim
velikim spoštovanjem mojstra, svojskega slikarja
Barda Iucundusa (Leobard Oblak, 1949–1986).
Oktet v Sydneyju

Bil je slikar, scenograf in velik slikar risbe, s katero
je potrjeval, da je črta temelj in začetek slikarstva.
Prepoznaven je tudi v grafiki in knjižni opremi. Bil
je pesnik, član literarne skupine 442 z Jesihom,
Ponižem, Kocbekom, Kraljem in Miklavcem, ki so
se močno vpisali v slovensko literarno sceno.
Bil je močan ustvarjalec, anahronist, interpret
zgodovinskega sporočilnega slikarstva, od
materializma do romantike. Slikal je v ciklih
poglobljeno, predajal se je delu in dosegal
učinkovito samosvojo izraznost. Bil je izjemen
odličnik in mojster risbe.
Vredno je imeti mesec kulture. Vedno je treba
ponavljati in obujati zavest naše kulture in
življenjske identitete, posebno če v nas režejo
zobje časa in prostora.

Naslednja postaja je bil Sydney. Pevci smo si
ogledali mesto, v katerem živi druga največja
slovenska skupnost v Avstraliji. Obiskali smo tudi
Adelaido, ki je po našem mnenju izmed vseh treh
mest, ki smo jih obiskali, najbolj podobna Sloveniji.
Tam smo v petek, 10. februarja, peli ob odprtju
začetka balinarske sezone in se z njimi pomerili v
tem športu.
V nedeljo smo imeli koncert ob kulturnem prazniku.
Z nami so prepevali tudi tam živeči Slovenci in
njihovi otroci, ki so prvič skupaj zapeli venček
slovenskih otroških pesmi. S tem nadaljujejo
tradicijo ohranjanja slovenske pesmi in besede.
Koncert okteta je navdušil več kot 100 udeležencev
praznovanja v Slovenskem klubu v Adelaidi. Sledilo
je druženje ob slovenski hrani in pijači. Za konec
gostovanja smo v ponedeljek zapeli še na začetku
seje Župnijskega pastoralnega sveta za vse člane
v Melbournu in se po bučnem aplavzu odpravili
nazaj, domov v Slovenijo. Gostovanje je bilo
prijetno doživetje. Ob zapetih slovenskih pesmih
pa se je utrnila tudi kakšna solza.

Mladinski pevski zbor s pevovodkinjo Matejo Repovž
Lisec. Na klavirju jih je spremljal Dejan Jakšič.

Na začetku je Mladinski pevski zbor zapel
Prešernovo Zdravljico. Predstavil se je tudi
Otroški pevski zbor. Vodja obeh zborov je Mateja
Repovž Lisec, ki je tudi povezovala program, na
klavirju jih je spremljal Dejan Jakšič. Na bobnih se
je predstavil učenec naše in Glasbene šole Sevnica
Vid Režen. Sledili so nastopi glasbenih izvajalcev,
ki so se prijazno odzvali našemu vabilu. S svojo
glasbo so nam popestrili večer Tanja Žagar,
kvintet Dori, ansambel Plus, ansambel, Utrinek,
ansambel Azalea in ansambel Vesela dolina.

Andrej Lisec

Gledališka skupina
KUD Primož Trubar Loka
gostovala na Razborju

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com

Nekaj dni po slovenskem kulturnem prazniku,
12. februarja, je na razborskih odrskih deskah
gostovala
Gledališka
skupina
Kulturnoumetniškega društva Primož Trubar Loka. Igralci,
ki so se zbrali lani ob visokem jubileju društva, so v
Dom krajanov privabili številne gledalce z Razborja
in okolice.
Po dveh premiernih predstavah v Loki so tudi v
tej lepi hribovski vasici pod Lisco uprizorili znano

Gostovanje
Okteta Jurij Dalmatin
pri Slovencih v Avstraliji
Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja je med 31.
januarjem in 14. februarjem gostoval pri
Slovencih v Avstraliji. Povabilu smo se pevci z
veseljem odzvali in prva postaja gostovanja je
bil Melbourne, Kew, Slovenski katoliški misijon
svetega Cirila in Metoda. Tam je oktet v nedeljo
pel pri slovenski sveti maši. Sledil je koncert v
počastitev slovenskega kulturnega praznika,
številno občinstvo iz bližnje in daljne okolice pa je
uživalo ob prepevanju slovenskih pesmi.

Nastop v Melbournu

Zvezda večera Tanja Žagar

Vsi nastopajoči so napolnili naša ušesa s prijetno
glasbo in preživeli smo čudovit glasbeni večer.

komedijo Toneta Partljiča z naslovom Čaj za dve,
saj so, kot je uvodoma omenila režiserka igre
Sergeja Seljak, ponosni, da v njihovem kraju deluje
in živi Dom upokojencev. Igralsko ekipo sestavljajo:
Vlasta Fele, Verica Seljak, Albina Potočnik Guček,
Marjan Guček, Urban Culetto, Jernej Pečnik,
Marjeta Zakrajšek in Marjana Štravs.
Gledalci so se znašli v sobi loškega doma in bili
priča pripetljajem dveh upokojenk s specifičnima
karakterjema. Po uri in pol dolgi predstavi so
navdušenje in zahvalo za lep kulturni večer izkazali
z dolgim aplavzom in nasmehom, ki so jim ga
zarisali na obraz komične situacije in liki. Igralcem
se je za gostovanje zahvalil in jim v imenu krajanov
Razborja čestital Matej Imperl in jih ob tem
povabil, naj spet kmalu pridejo.

Vir: Občina Sevnica

Kvintet Dori

Nova, večja telovadnica je sprejela veliko več
obiskovalcev kot kulturna dvorana prejšnja leta,
zato smo zadovoljni, saj bo v šolskem skladu nekaj
denarja več. Z njim bomo obogatili naše šolske in
obšolske dejavnosti, šolsko knjižnico pa z novimi
knjigami.

Učenci novinarskega krožka OŠ Tržišče
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Koledar prireditev
Datum in ura
sreda, 1. 3.
ob 17.00
sreda, 1. 3.
ob 17.00
sreda, 1. 3.
ob 18.00
sreda, 1. 3.
ob 19:30
četrtek, 2. 3.
ob 13.00
četrtek, 2. 3.
ob 16.00
četrtek, 2. 3.
ob 17.00
petek, 3. 3. ob 7.00
– sobota, 1. 4.
petek, 3. 3.
ob 16:30
petek, 3. 3.
ob 17:30
sobota, 4. 3.
ob 8.00
sobota, 4. 3.
ob 10.00
sobota, 4. 3.
ob 14.00
ponedeljek, 6. 3.
ob 10.00
ponedeljek, 6. 3.
ob 15.00
ponedeljek, 6. 3.
ob 15:30
ponedeljek, 6. 3.
ob 18:30
torek, 7. 3.
ob 9.00
torek, 7. 3.
ob 13.00
torek, 7. 3.
ob 15:30
torek, 7. 3.
ob 16.00
torek, 7. 3.
ob 18.00
sreda, 8. 3.
ob 17.00
sreda, 8. 3.
ob 18.00
sreda, 8. 3.
ob 18.00
četrtek, 9. 3.
ob 13.00
četrtek, 9. 3.
ob 1.600
četrtek, 9. 3.
ob 17.00
četrtek, 9. 3.
ob 18.00
petek, 10. 3.
ob 15.00
petek, 10. 3.
ob 16:30
petek, 10. 3.
ob 17:30
sobota, 11. 3.
ob 16.00
ponedeljek, 13. 3.
ob 10.00
ponedeljek, 13. 3.
ob 15.00
ponedeljek, 13. 3.
ob 15.00
torek, 14. 3.
ob 13.00
torek, 14. 3.
ob 17.00
torek, 14. 3.
ob 18.00
sreda, 15. 3.
ob 17.00
sreda, 15. 3.
ob 17.00
četrtek, 16. 3.
ob 9.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Francoščina z Gaelle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Radogost večer - Gostja: Jožica Krhen - Udovč, slikarka iz Sevnice

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Cucki - predstava za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

MC Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Srečanje prostovoljcev programa Večgeneracijski center Posavje

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Graščakova hči bere pravljico

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Barve življenja – razstava enkavstik Slavice Bošnjak

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer družabnih iger: kviz Vem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mesečni sejem

Parkirišče - Trg svobode

KŠTM Sevnica

5. tek za Sevniški pokal

Blanca ob Savi pod osnovno šolo

AK Sevnica

Delavnica izdelovanja amuletov

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Ustvarjalnica za dan žena in dan mučenikov

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
07 81 65 070

Srečanje Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predstavitev študentke Marije Jazbec in proslava ob Dnevu žena

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica ZD Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
07 81 65 070

Pogovor z mladimi: Medvrstniško nasilje

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Francoščina z Gaelle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Graščakova hči in lepota: ličenje z Barbaro Flisek

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Dobrodelni koncert

Športni dom Sevnica

Rotary klub Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Turnir v namiznem tenisu

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Graščakova hči bere pravljico

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Literarni večer Društva upokojencev Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

56. salamiada

Gostilna Vrtovšek

Društvo salamarjev Sevnica

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer družabnih iger: Activity party

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Nagradni kviz: Moj dragi zmore

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Ustvarjalnica za materinski dan

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
07 81 65 070

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Pravljična urica z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Francoščina z Gaelle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica 2017

Kulturni dom Krmelj

JSKD OI Sevnica

Koledar prireditev
Datum in ura
četrtek, 16. 3.
ob 13.00
četrtek, 16. 3.
ob 16.00
četrtek, 16. 3.
ob 17.00
četrtek, 16. 3.
ob 19.00
petek, 17. 3.
ob 16.00
petek, 17. 3.
ob 16:30
petek, 17. 3.
ob 17:30
petek, 17. 3.
ob 18.00
sobota, 18. 3.
ob 18.00
ponedeljek, 20. 3.
ob 10.00
torek, 21. 3.
ob 9.00
torek, 21. 3.
ob 13.00
torek, 21. 3.
ob 18.00
sreda, 22. 3.
ob 17.00
sreda, 22. 3.
ob 18.00
četrtek, 23. 3.
ob 13.00
četrtek, 23. 3.
ob 16.00
četrtek, 23. 3.
ob 17.00
petek, 24. 3.
ob 16:30
petek, 24. 3.
ob 17:30
sobota, 25. 3.
ob 10.00
sobota, 25. 3.
ob 14.00
sobota, 25. 3.
ob 15.00
sobota, 25. 3.
ob 16.00
sobota, 25. 3.
ob 19.00
sobota, 25. 3.
ob 20.00
nedelja, 26. 3.
ob 10.00
ponedeljek, 27. 3.
ob 10.00
torek, 28. 3.
ob 9.00
torek, 28. 3.
ob 13.00
torek, 28. 3.
ob 18.00
sreda, 29. 3.
ob 9.00
sreda, 29. 3.
ob 17.00
sreda, 29. 3.
ob 17.00
sreda, 29. 3.
ob 18.00
četrtek, 30. 3.
ob 13.00
četrtek, 30. 3.
ob 17.00
četrtek, 30. 3.
ob 17.00
petek, 31. 3.
ob 16:30
petek, 31. 3.
ob 17:30
sobota, 1. 4.
ob 19.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Pogovor z mladimi: Pasti športnih stav

Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

Graščakova hči bere pravljico

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Graščakova hči in duhovnost: Urban Urbanc

Kavarna Graščakova hči

Cvetličarna Harmonija in
Kavarna Graščakova hči

Tečaj CPP

AŠ Prah

Anton Prah
Inf.: 031 643 338

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer družabnih iger: šah

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Graščakova hči in umetnost: otvoritev razstave Judith Zgonec

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Večer z Danajo Lorenčič - življenje z anoreksijo

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Zbor članov U3

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Francoščina z Gaelle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Graščakova hči in energijsko razvajanje: Irena Šafer

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Pogovor z mladimi: Družabna omrežja - Za in proti

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Graščakova hči bere pravljico

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer družabnih iger: karte

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Lisica open 2017 - tradicionalni karate turnir

Športni dom Sevnica

KBV Sevnica

Literarne delavnice z Rudijem Stoparjem

Družina Keber

KUD Budna vas

Družabno srečanje s prostovoljci

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan lutk 2017

Grad Sevnica

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in
KŠTM Sevnica

Razstava Milana Razborška, Križev pot
Koncert Andrej Guček Trio
Pohod iz Sevnice na Lukovec in blagoslov pohodnikov

Trubarjev dom
upokojencev – dvorana
Dom kulture
Loka pri Zidanem Mostu
start ob 10. uri
na žel. postaji Sevnica

KD Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu
KD Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu
PD Lisca Sevnica
Darinka, 041 481 697

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Predavanje: dr. Dušan Plut

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica 2017

Kulturna dvorana Šentjanž JSKD OI Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Francoščina z Gaelle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige "Policija Posavja"

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

Graščakova hči bere pravljico

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Potopisno predavanje "Oman"

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večer družabnih iger: iskanje besed

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Prireditev Mažoretnega društva Šentjanž - Mažoreta pleše

Telovadnica pri OŠ
Šentjanž

Mažoretno društvo Šentjanž

Vabljeni na prireditve.
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Francoščina za začetnike
s prostovoljko Gaelle
Znanje vsaj enega tujega jezika je zelo pomembno.
V Evropi je francoski jezik zelo razširjen, je eden
najpomembnejših romanskih jezikov s približno
77 milijoni govorcev, katerih materni jezik je
prav francoščina. Je uradni in administrativni
jezik v številnih skupnostih in organizacijah, kot
so Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite,
Združeni narodi in Svetovna poštna zveza.

Tudi pri nas smo veseli, da smo začeli tečaje za
začetnike, za vse ljubitelje tega lepega jezika, ki
se želijo naučiti osnovnih pravil izgovarjave, in tudi
tiste, ki želijo obnoviti ali nadgraditi svoje znanje.
Prvo srečanje je potekalo 15. februarja, na njem
pa je bilo kar lepo število udeležencev. Dobrodošli
tudi na naslednjih srečanjih ob sredah, ob 17.00,
v Mladinskem centru Sevnica. Vsakdo bo deležen
lepega pozdrava, v francoščini, seveda. A bientôt!
(Se vidimo.)

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Brezplačni pilates za otroke in
mladostnike v MC Sevnica
V današnjem času, ko otroci in mladostniki po
morebitnih pošolskih dejavnostih preživljajo prosti
čas predvsem zleknjeni pred televizijo, sključeni
pred računalnikom ali sklonjeni nad pametni
telefon, se je zelo pomembno zavedati, da v takih
položajih zelo trpita hrbtenica in tudi splošno
počutje.

V sevniškem Mladinskem centru je 3. februarja
začela potekati brezplačna vadba pilatesa za
otroke in mladostnike pod vodstvom inštruktorice
pilatesa Nežke Koritnik. Mladi se naučijo
telesne vadbe, s katero pripomorejo k zdravi
in pravilni telesni drži, krepitvi mišic, izboljšani
telesni pripravljenosti in koordinaciji ter bolj
poudarjenemu samozavedanju. Trening ob
spodbudni glasbi vključuje vaje za moč, raztezanje
in dihanje. Vsi mladi, vabljeni na vadbo vsak petek
ob 16.30 v Mladinski center Sevnica.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.kstm.si
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Ob 8. februarju, slovenskem
kulturnem prazniku
Rastoči knjigi letos podarjamo čudovito
darilo – novo šolsko knjižnico.
Tudi letos so krajani Šentjanža v prvih februarskih
dneh prejeli vabilo … »V ponedeljek, 6. februarja
2017, vas ob 18. uri vabimo v Kulturno dvorano
Šentjanž na proslavo ob slovenskem kulturnem
prazniku.«

Šestošolci OŠ Sevnica
izdelali animirane filme

Enourno druženje je potekalo pri prvošolcih, v
učilnici razreda 1.c. Obiskal nas je 88-letni dedek
Janez Repše, oskrbovanec Doma upokojencev
Sevnica. S seboj je prinesel brošuro z naslovom
Moji spomini, ki jo je napisal sam. Vključil se je v
krog in z nami poklepetal. Seznanil nas je s tem, V sredo, 1. februarja, smo imeli učenci šestega
kakšno je bilo življenje nekoč. Povedal je, kako razreda kulturni dan z naslovom Animirajmo.
je bilo v šoli, ko jo je obiskoval on, in kakšno je
bilo življenje otrok. Prvošolčki so mu postavljali
vprašanja in mu z zanimanjem prisluhnili, saj zna
gospod zelo doživeto pripovedovati. Izvedli smo
minuto za zdravje, ki jo je vodil kar gost. Skupaj
smo prepevali tudi slovenske ljudske pesmi. Obisk
je bil še posebno dobrodošel, saj smo s srečanjem
nadgradili temo pri pouku Bilo je nekoč.

Učenci 1. c in učiteljici smo mu hvaležni za obisk
in mu želimo še veliko veselih in sončnih dni.

Obisk vilinke Alenke Kos
na OŠ Sevnica

Ravnateljica OŠ Milana Majcna Šentjanž Marija
Brce je v svojem uvodnem govoru povedala: »V
Šentjanžu že nekaj let kulturni praznik dopolnjujemo
in oplemenitimo z novimi listi Rastoče knjige.
Na prvi list smo zapisali imeni gospoda Kebra
in gospoda Kosa, lani smo v našo sredo povabili
gospoda Japlja; in ko smo se odločali, koga bi
povabili letos, smo si bili edini, da bomo letošnjo
Rastočo knjigo obogatili malo drugače in vanjo
vpisali novo šolsko knjižnico.
Čeprav bralno kulturo v naši šoli uspešno gojimo,
odkar šola obstaja – tega bo kmalu 180 let, smo
letos končno dobili primeren prostor za sodobno
izvajanje knjižnične vzgoje. Knjižnico pospešeno
sodobno opremljamo in dodajamo poleg klasičnih
tiskanih publikacij tudi druge sodobne medije.
Veliki, svetli, topli prostori kar vabijo mlade bralce
v čarobni svet literature.«
Tudi tematika letošnje proslave je bila delovanje
knjižnice in v dramski uprizoritvi sta šestošolki
Jožica in Sara s takim navdušenjem razmišljali o
našem največjem slovenskem pesniku Francetu
Prešernu in brali njegove pesmi, da ju je ta celo
obiskal in se pogovarjal z njima o svojem življenju.
Program so popestrili še mladi pevci, recitatorji
in instrumentalisti. Domiselno, zanimivo in
prisrčno, zato vse pohvale mentoricama in vsem
nastopajočim.
»Rastoči knjigi torej letos podarjamo čudovito
darilo, novi dom,« je svoj govor sklenila ravnateljica
Marija Brce in se še enkrat zahvalila županu Srečku
Ocvirku, ki ima največ zaslug za našo pridobitev.

Majda P. Repovž, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Medgeneracijsko sodelovanje
na OŠ Sevnica
V sklopu projekta Medgeneracijsko sodelovanje
smo v četrtek, 16. februarja, na OŠ Sava Kladnika
Sevnica izvedli drugo srečanje.

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom je
učence predmetne stopnje obiskala posebna
gostja Alenka Kos in spregovorila o projektu
Drugačnost združuje. Predstavila nam je posebne
junake, otroke, ki so drugačni, a vendar nam
enaki. Spremljal jo je Jaka Kastelic in povedal svojo
življenjsko zgodbo ter nas navdušil s svojo dobro
voljo in optimizmom.

Najprej smo si v likovni učilnici ogledali najboljše
evropske animirane filme iz leta 2016. Ti so bili
nekaj posebnega, saj so imeli globlji pomen. Na
koncu smo se o njih tudi pogovorili. Vsak učenec je
izrazil svoje mnenje. Seveda vsi filmčki niso bili všeč
vsem, vendar smo v vsakem našli pomen, zgodbo
in se naučili tudi nekaj novih pojmov. Izvedeli smo,
da so narejeni z različnimi tehnikami in da so
nekatere naredili otroci naše starosti. Dobili smo
še veliko informacij, ki so nam koristile v naslednji
šolski uri, saj smo filmček izdelali tudi mi.

Vilinka Alenka je nato govorila o vilah in vilinskem
ključu ter nam odprla nov pogled na svet. Spomnila
nas je na pomembne vrednote, ki delajo svet lepši
in boljši. Za zelo zanimivo druženje se zahvaljujemo
Alenki in pokroviteljici, Občini Sevnica, ki je projekt
finančno podprla.

Razdelili smo se v tri skupine in začeli ustvarjati.
Prva skupina je svoje naredila iz kolažpapirja.
Izrezali so like, predmete, živali … Te so nato
premikali po papirnati podlagi in jih fotografirali.
Vsak premik so morali poustvariti sami in ga na
koncu še fotografirati. Tako so nastali filmčki s
Novinarski krožek OŠ Sava Kladnika Sevnica tehniko kolažpapirja. Druga skupina je svoj filmček
izdelala iz plastelina in kartona. Naredili so razne
predmete in osebe ter jih vključili v zgodbo. Kot
prva skupina so tudi oni morali vsak premik, ki so
ga naredili, fotografirati. Tretja skupina je svoje
filmčke naredila tako, da so na dolg list naredili
prizore človeka, ki hodi, igra košarko, se plazi
… Vsak prizor smo fotografirali kar z mobilnim
telefonom, na katerem je bil že naložen poseben
program za animacijo. Nato smo spoznali še
piksilacijo. To je tehnika, v kateri smo fotografirali
sami sebe. Naredili smo razne trike, da smo
skakali, se plazili in se drug za drugim prikazovali
ter nato spet izginili s slike.
Na koncu smo si svoje umetnine tudi ogledali. Bili
smo zelo zadovoljni in veseli, da so nastali tako
dobri in ustvarjalni filmčki. Ta dan se bo vsem za
vedno vtisnil v spomin, saj je bil res zelo zanimiv,
mi pa smo sodelovali in se zabavali.

Naja Zupančič in Ana Prosenik, 6. c

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Šport
Šolski šport
ŠAH – posamično tekmovanje, učenci l. 2005 in
mlajši
Državno tekmovanje:
21. oz. 22. mesto: Filip Okorn (OŠ Tržišče) in Jan
Jeraj (OŠ Boštanj) po 5 točk, F15 (48 igr.)
ŠAH – posamično tekmovanje, učenke l. 2005 in
mlajše
Državno tekmovanje:
3. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca) s 6,5 t., D12
(51 igr.)
42. mesto: Ela Kleindinst (POŠ Loka), 3F12 (53
igr.)
ŠAH – posamično tekmovanje, učenci l. 2002 in
mlajši
Državno tekmovanje:
25. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sevnica) 4,5 t.
(21.–28. po 4,5).

Medobčinsko ekipno
šolsko prvenstvo v šahu

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica se je zbralo 5 ekip
učenk in 6 ekip učencev, več kot polovica ekip
je bilo številčno nepopolnih. Vzrok za velik upad
udeležbe v primerjavi s preteklimi leti je le delno
zaradi zamika termina izvedbe, nekoliko je kriva
obolevnost zaradi viroze na šolah, največ pa je
mogoče posledica daljšega postopnega upadanja
zanimanja in preusmerjanja k udobju uživanja
prostega časa. Zato tudi na področnem ekipnem
šolskem prvenstvu ni mogoče pričakovati
ugodnejših razmer in uspeha, moramo pa se
skupaj s šolami potruditi za boljšo udeležbo.
Rezultati:
Učenke do 9 let (1 ekipa)
1. Sava Kladnika Sevnica (Jesih, Tjaša, Jesih,
Teja, Vilčnik, Kaja)
Učenke do 12 let (3 ekipe)
ROKOMET – učenci l. 2002 in mlajši
1. Blanca 1 (Rožmanec, Radej, Anja, Pinoza, Pia
Četrtfinalno tekmovanje – skupina D:
Paulina)
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. Loka (Kleindinst, Ela, Zatler, Nika, Štigl, Klara)
Na polfinalno državno šolsko prvenstvo se je
3. Blanca 2 (Peklar, Tajda, Martinkovič, M.
uvrstila OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Lara, Radej, Tjaša)
ROKOMET – učenke l. 2002 in mlajše
Učenke do 15 let (1 ekipa)
Četrtfinalno tekmovanje:
1. Blanca (Bobnič, Nina, Pinoza, L.)
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Učenci do 9 let (2 ekipi)
1. Sevnica
KOŠARKA – učenci l. 2004 in mlajši
2. Šentjanž
Občinsko tekmovanje:
Učenci do 12 let (3 ekipe)
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
1. Loka (Štigl, Gašper, Kleindinst, Erik)
2. mesto: OŠ Blanca
2. Boštanj (Omerzel, Rok, Omerzel, Tjan)
3. Blanca (Martinkovič, M. Matic, Groboljšek, T.)
Učenci do 15 let (1 ekipa)
1. OŠ Sava Kladnika Sevnica (Kajtna, Klemen,
Kajtna, K., Štigl, J.)

Dan sevniške košarke in
15 let delovanja
KK SIGAS Sevnica
Športna zveza Sevnica je skupaj Košarkarskim
klubom Sigas Sevnica, ki letos praznuje 15 let
delovanja, organizirala Sevniški dan košarke. Ob
tej priložnosti je športni dom v Sevnici pokal od
dobre volje košarkarjev vseh generacij, ljubitelji
košarke pa so poleg tekmovalnega dela lahko videli
tudi nastopa mažoretk iz Šentjanža in iz Društva
Trg iz Sevnice.

Uvodni pozdravni nagovor je imel predsednik
košarkarskega kluba Žiga Kobaševič. Ob tej
priložnosti je podelil spominske plakete županu
Občine Sevnica Srečku Ocvirku in predsedniku
Krajevne skupnosti Tržišče Janezu Virantu za
vso izkazano podporo. Klub je na začetku deloval
lokalno z imenom Košarkarski klub Tržišče, z leti
uspešne organizacijske in kadrovske rasti je bila
za tem najprej ustanovljena Košarkarska šola
občine Sevnice, na koncu pa je klub prenesel sedež
Ludvik Cvirn iz Tržišča v Sevnico. Zdaj ga poznamo pod imenom
Košarkarski klub Sigas Sevnica. Ob 15-letnici
delovanja je posebno plaketo za “častnega člana”
prejel Drago Perko, znani športni novinar, fotograf
in poslovnež ter eden izmed ustanoviteljev kluba,
za svoj nenadomestljiv prispevek k razvoju košarke
v naši občini.

SIGAS, košarkarska liga
VIII. kroga

17. 2. 2017, Športni dom Sevnica
Sodnika: Andraž Marinčič, Peter Hrovat
BLANCA–NOVO MESTO: 58 : 56
BLANCA: Davor Štefanič 23, Tadej Strojanšek 19,
VELESLALOM na snegu – posamezno
Klemen Radej 7, Danijel Lindič 5, David Ločičnik 4
Kategorija A: učenke l. 2004 in mlajše, NOVO MESTO: Matjaž Iskra 20, Tilen Ivanetič 12,
Dejan Banovič 9, Anže Štupar 8, Jure Pavlin 5,
nekategorizirane
1. mesto: Liza Senica – OŠ Sava Kladnika Sevnica Rok Jurečič 2, Gregor Bukovec
10. mesto: KRISTINA GUČEK – OŠ Sava Kladnika
Sevnica
11. mesto: INA STARIČ – OŠ Blanca
Kategorija B: učenci l. 2004 in mlajši,
nekategorizirani
2. mesto: Enej Jagodič – OŠ Sava Kladnika Sevnica
4. mesto: Tin Vurnek – OŠ Sava Kladnika Sevnica
16. mesto: Maj Starič – OŠ Blanca
Kategorija
C:
učenke
l.
2002–2003,
nekategorizirane
1. mesto: Maša Medvešek – OŠ Sava Kladnika
Sevnica
3. mesto: Lea Haler – OŠ Sava Kladnika Sevnica
ŠENTRUPERT–SEVNICA: 65 : 67
29. mesto: Lana Hribar – OŠ Blanca
Kategorija
D:
učenci
l.
2002–2003, ŠENTRUPERT: Denis Sitar 22, Stane Gorenc 17,
Tim Lovše 10, Dušan Retelj 8, Bojan Gorenc 3,
nekategorizirani
5. mesto: Nejc Pesjak – OŠ Sava Kladnika Sevnica Aljaž Sitar 3, Uroš Šega 2
10. mesto: Tomaž Sešlar – OŠ Sava Kladnika SEVNICA: Matjaž Bec 27, Dejan Žnideršič 25,
Stanko Plazar 9, Aljaž Kostanjevec 6, Ramiz
Sevnica
Veispahič, Tilen Hanaček, Danijel Vukovič
ekipna uvrstitev mlajši učenci/-ke
BOŠTANJ – KRMELJ: 48 : 54
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
BOŠTANJ: Jani Rogelj 16, Jure Robar 14, Velibor
ekipna uvrstitev starejši učenci/-ke
Simič 8, Tadej Mirt 7, Anže Dolničar 3, Matjaž
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Pešec, Gregor Koprivnik
Na državno tekmovanje se uvrsti deset KRMELJ: Primož Bogdanovič 30, Danijel Lisec 10,
prvouvrščenih tekmovalcev/-lk v kategoriji st. Dejan Grujičič 6, Miha Pajk 5, Damjan Justinek 2,
Jernej Dragan 1, Mio Antonič, Maj Pelko
učencev/-nk in tri prvouvrščene ekipe.

Kot posebna gostja se je prireditve udeležila
tudi mlada domačinka Eva Lisec, slovenska
košarkarska reprezentantka, ki je začela svoje
prve košarkarske korake v domači sevniški
košarkarski šoli. Eva je županu Ocvirku podarila
svoj legendarni košarkarski dres, v katerem je
igrala na lanskih kvalifikacijah, ko se je slovenska
ženska košarkarska reprezentanca prvič uvrstila
na evropsko prvenstvo. Dres s številko 12 in
Evinim podpisom bo krasil hodnik v Športnem
domu Sevnica ter opominjal mlade športnike, da
je ob trdem delu mogoče svoj športni talent razviti
tudi do reprezentančne in mednarodne klubske
kariere, čeprav se športna pot začne v majhnem
klubu. Več lahko preberete na www.mojaobcina.
si.

Vir: ŠZ Sevnica

Vir: ŠZ Sevnica

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Sevničani
v prepričljivem vodstvu

Jubilejni 50. Beli kros
v Beogradu malo tudi v
znamenju vijoličaste

V drugi strelski državni ligi so strelci SD Marok
iz Sevnice še četrtič zaporedoma zmagali. Na
četrtem turnirju v Novem mestu, ki je bil 28. Na jubilejnem 50. Belem krosu v Beogradu so v
januarja, so bili prepričljivi v ekipni in posamezni svojih tradicionalnih vijoličastih dresih tekli tudi
zmagi. Drugouvrščeno ekipo so premagali za 17 trije mladi atleti AK Sevnica.
krogov in tako za zmago pridobili novih 10 točk.
Za štiri zmage so pridobili skupaj 40 točk in so
preostalim ekipam skoraj nedosegljivi.

Beli kros Beograd 2017, start deklet

Ekipa SD Marok med nastopom

Tomi Bajc, 4. mesto med pionirji letnika 2004–2005

Med mlajšimi pionirkami je Živa Slapšak dosegla
sedmo mesto, kategorijo višje pa sta barve
atletskega kluba Sevnica zastopala Tomi Bajc
in Ajda Slapšak. Tomi je med pionirji pritekel na
Vodilna v ligi Danilo Petrin in Matej Kolman
četrto mesto, Ajda pa je bila med pionirkami
V posamezni konkurenci vodi Matej Kolman, ki je v druga.
štirih krogih dosegel dve zmagi in dve drugi mesti,
Vir: AK Sevnica
skupaj pa ima 86 točk. Drugouvrščeni je Sevničan
Danilo Petrin, ki je dosegel dve zmagi, eno tretje in
eno peto mesto ter ima skupaj 84 točk. Do konca
lige sta še dva kroga.

17.Tradicionalni
karatejski turnir
Klub borilnih veščin Sevnica organizira v
sodelovanju s Kyokushinkai karate zvezo Slovenije
v soboto, 25. marca, 17. Tradicionalni karatejski
turnir Lisca open 2017. Tekmovanje se bo
začelo ob 10. uri v telovadnici Športnega doma
Sevnica z uradnim odprtjem in nadaljevalo z
nastopi najmlajših v katah in borbah posamezno.
V obojem se bodo pomerili udeleženci vseh
starosti, od osnovnošolcev, šolske mladine,
odraslih do veteranov. Obetajo se nam zanimivi
dvoboji. Najboljši trije klubi na turnirju bodo prejeli
pokale. Za ogled zanimivih nastopov v katah in
tradicionalnih borbah bo vstop za gledalce prost.
Vljudno vabljeni. Pa še posebna novica. V soboto,
2. decembra, bo naš Klub borilnih veščin Sevnica
v sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije prvič v
Sevnici v športni dvorani organiziral mednarodni
turnir v kickboxingu, za ljubitelje »trdega« karateja
borbe v tradicionalnem in prvič v Sloveniji pa še
turnir v karateju kyokushinkai full contact. OSS.

Jurij Orač

Mirko Ognjenovič

Mednarodni košarkarski turnir
mladinskih ekip - napoved
V Športnem domu Sevnica (pri bazenu) bo v
soboto, 18. marca, mednarodni košarkarski
turnir mladinskih ekip. Že sedmo leto zapored
pa bo potekal v organizaciji podjetja Sava avto, d.
o. o., Sevnica. Na turnirju bodo sodelovale ekipe
KK Krka in KK Union Olimpija ter KK Cibona in KK
Dubrava iz Hrvaške. Kot gostje se bodo dogodka
udeležili košarkarski strokovnjaki, nekdanji
košarkarji in aktualni trenerji, saj kar nekaj fantov
že igra za članske selekcije.

Vsaka ekipa bo na turnirju odigrala dve tekmi in
sicer po naslednjem programu:
8.30 prva polfinalna tekma
10.15 druga polfinalna tekma
13.00 tekma za tretje mesto
15.00 finale
Organizirana bosta tudi tekmovanje v metu za 3
točke in met s sredine igrišča.

Vir: Sava avto, d. o. o.
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Iz preteklosti v sedanjost
Voda

Zimska rez
Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna
ročna dela v naših vinogradih in je za vinogradnika
strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo
uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte,
kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in vina, ki
ga želimo pridelati.

sledi kasneje, ko vršički zrastejo na okoli 10 cm.
V vinogradniški tradiciji so poznane različne
vzgojne oblike, ki so odvisne tudi od sorte. Primorci
npr. pogosto režejo na kordone, v ostalem delu
Slovenije, pa je bolj uveljavljena rez na en ali dva
šparona.

Na preobremenjeni trti bo grozdje slabo dozorelo,
trta pa se bo z leti izčrpala. Na trti, kjer je
obremenitve premalo, pa bo se bo izpostavila
močna rast, ki bo zavrla razvoj in dozorevanje
grozdja. Rez vinske trte opravljamo v času
mirovanja, od decembra do napenjana brstov oz
solzenja.

V nadaljevanju bomo navedli le nekaj osnov, ki
jih mora poznati vsak, ki se loti tega opravila.
Vsekakor vam svetujemo, da občasno osvežite
in dopolnite strokovno znanje, tako da obiščete
kakšno demonstracijo rezi vinske trte, ki jo izvedejo
strokovne svetovalne službe in prelistate po knjigi
iz vinogradništva (priporočamo »Vinogradništvo S. Vršič, M. Lešnik, Založba Kmečki glas, 2001«).

Grem, še preden grem,
nalij mi draga,
v kelih biserne mrzle vode.
Vode izpolnjenih želja,
vode resnice,
vode sreče večne,
vode ljubezni večne.
Nalila ti bom biserne vode,
vode mrzle,
v njej solze, spomini žalost,
ne vem zakaj in kam greš.
Ni take je vode,
vode resnice,
ne vode sreče večne,
vode mladosti večne,
ni vode ljubezni večne,
le solze bodo večne.

Jožef Žnidarič

Reka (Sava)
Ne čutiš me.
Valovim s teboj.
Igram se s kodri valov.
Ujeta sem vate,
čeprav me ne slišiš.
Stojim na obrežju,
poslušam bitje srca,
zavito v tenkočutno sapo,
ki preganja meglice
iznad modrih nedri.
Sklanjam se k tebi.
Vem, da me ne vidiš.
Nemo zrem v svoj odsev,
zastre ga val tvojega spokoja.
»Rez ni le zareza v les z večjo ali manjšo ostrino,
rez je živa usodna vez dveh duš,
dveh teles v skupno dvojino,
rez je globoka vez vinogradnika s trto,
z njo je vse možno in vse odprto v petje in pitje,
v zgolj količino ali v pobožno sožitje z žlahtnino,
saj kakor kdo reže, tako se mu streže.«

Tone Pavček

Pred začetkom del si oglejte nekaj trt, ki ste jih
obrezali lansko leto in poskušajte analizirati
primernost obremenitve in razporeditve rodnih
mladic. Strokovno pomoč in nasvet potrebujete
predvsem, če so dozorele mladice kratke in tanke,
če večje število trt zamira, če je bil razvoj trte slab
ali prebujen oz. usmerjen v rast ne v nastanek
grozdja. Razloge za takšno stanje lahko iščete v
načinu gnojenja oz. prehrane vašega vinograda,
obdelave tal in rezi.

Mlade trte, bolj nagnjene k pozebi, obrežemo Nadaljevanje na
kasneje, saj zgodnja rez pospeši tudi rast oz. http://www.drustvo-vinogradnikov.si/nasveti/
napenjane brstov. Pravilna rez omogoča ustrezno vinogradniski-nasveti/42-zimska-rez
osvetljenost, usklajeno rast ter prehrano,
prihrani nam čas pri opravljanju zelene rezi, ki
Vir: http://www.drustvo-vinogradnikov.si/

www.mojaobcina.si/
sevnica
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V valovih plavajo labodi,
divje race plešejo;
kot miza izobilja jim ponujaš obed,
zakrit v mogočno trsje in trave
med osamljenim grmovjem.
Veter obmolkne,
krik mojega glasu zamre,
kadar prihajam k tebi
z nemirom v srcu.
Vem, da ti moje ime nič ne pomeni.
Ti si mogočna reka,
tisti nemirni val,
zavit v mnoge trenutke,
ki mu pustim svoja bremena
med kamenjem na obrežju.

Tanja Košar

Utrip življenja

Gregorjevo je dan, ko se po starem običaju ptički
ženijo. Po starih običajih so se nekoč dekleta prav
na gregorjevo še posebno vneto ozirala v nebo.
Verjelo se je namreč, da bo prav prva ptica, ki jo
bo dekle na ta dan videlo, naznanila, kakšen bo
njen mož.

foto: Vinko Šeško

V zavesti ljudi se je praznik ohranil kot začetek
pomladi. Dnevi postajajo vse daljši, sončni žarki
imajo vedno večjo moč, pa tudi rastline se začno
prebujati po zimskem mirovanju. Še danes
ponekod na predvečer gregorjevega v vodo
spuščajo razsvetljene barčice, ki simbolizirajo luč
oziroma konec dela ob svečah in petrolejkah, saj
je dan že dovolj dolg, da je delo mogoče tudi pri
dnevni svetlobi.
Barčice, ki jih v novejšem času imenujejo tudi
gregorčki, so bile v preteklosti izdelane iz
preprostih materialov, dostopnih obrtniškim
vajencem v delavnicah. Sestavljene so bile iz
podlage, ki je plavala na vodi – običajno iz deske
ali pa iz starega peharja. Na podlago so dali v olje
namočene lesene oblance, ki so dobro goreli.
Namesto oblancev so uporabljali tudi sveče, ki
so bile pritrjene na deščice, ponekod pa naj bi
spuščali tudi lesena obuvala – cokle, prav tako
okrašene s svečami.

O psihoterapiji

Recepti

Psihoterapevtski
odnos
med
klientom
in terapevtom temelji na brezpogojnem
sprejemanju, zaupanju, empatiji in spoštovanju.
V varnem okolju psihoterapevtskega odnosa, ki
temelji na zaupanju, klient skupaj s terapevtom
skozi pogovor in pripovedovanje odkriva čustva in
vzorce, ki mu preprečujejo kakovostno življenje in
ga ovirajo pri iskanju osebnega miru. Na ta način
najde tudi notranje vire svoje moči in pozitivne
vidike svojega čustvovanja in doživljanja, ki jih lahko
uporabi za rešitev svojih dilem in težav.

Najbolj pomembno v terapevtskem odnosu je
to, da je terapevt vedno tu za nas, v najglobljem
pomenu te besede. Sprejema nas takšne, kot
smo, z vsemi našimi negativnimi čustvi, mislimi,
odzivi, dejanji, tudi tistimi, ki jih morda tudi klienti
sami težko sprejmejo. V psihoterapevtskem
procesu marsikdo prvič začuti, da ga nekdo res
sliši, kar pripomore, da se laže soočimo tudi s
težkimi spoznanji o sebi, ki morda bolijo, a lahko v
končni fazi pripeljejo do premikov na bolje.
Vsak človek je edinstven, zato je edinstven
tudi vsak proces psihoterapije. Do zdaj se je
razvilo mnogo različnih smeri psihoterapije, ki
uporabljajo različne tehnike in načine delovanja.
Vsem terapevtskim šolam je skupno, da temeljijo
na vzpostavljanju pristnega odnosa med klientom
in terapevtom ter na odprti in zaupni komunikaciji.
Kako dolgo bo terapija trajala, kako intenzivna bo
in kakšni bodo rezultati, je odvisno od vsakega
posameznega klienta, saj je vsak človek individuum.
Zato je ena glavnih terapevtovih nalog, da se
prilagodi klientovi osebnosti, njegovim težavam
in načinu komuniciranja in ga na poti do rešitve
spremlja in usmerja kot zvesti sopotnik. Ključno
je dvoje: kaj je posameznik pripravljen narediti
zase in s kakšno notranjo motivacijo vstopi v
terapevtski proces.

Morda s praznovanjem gregorjevega vsaj delno
Vir: www.stopinje.si
zavračamo
skomercializirano
valentinovo,
delno pa z njim izražamo svoja iskrena čustva;
nekateri tudi pravijo da valentinovo preveč slavi
zaljubljenost, na gregorjevo pa slavijo tisti, ki
Ko vas pokliče ljubezen, ji sledite,
častijo pravo ljubezen.
čeprav je njena pot strma in težka.
Kakor koli vzamete – to je dan, ko se slavi ljubezen, In kadar vas vzame na svoje peruti, se ji prepustite,
življenje, sreča. In takšnih dni ni nikoli preveč v čeprav vas utegne meč, skrit med njenim perjem,
življenju in prav je, da vsakemu namenimo vsaj raniti.
In kadar vam govori, ji verjemite,
delček pozornosti.
četudi vam njen glas pretresa sanje, kot vam
sever pustoši vrtove.
Poznamo kar precej pregovorov o gregorjevem:
Kajti tako kot vas ljubezen krona, vas mora tudi
• Če o svetem Gregorju začne kmet junce učiti, križati.
potem lahko na vsakem koncu njive pipo tobaka Pripomore vam k rasti, a vas tudi oklesti.
Tako kot se vzpne do vaših višin in vam boža
pokadi, pa bo še zmerom lahko skmetoval.
• Če breskve pred svetim Gregorjem cveto, trije najtanjše veje, ki trepečejo v soncu,
bo prodrla tudi do vaših korenin in jih stresla tam,
eno pojedo.
• Če je slabo vreme, ne gre več nazaj; če je pa kjer se oklepajo zemlje.
Kakor žitne snope vas zbira k sebi.
lepo, gre za štirinajst dni leč.
• Po svetem Gregorju od vsakega vetra snega Omlati vas, da bi vas razgalila.
Preseja vas, da bi vas rešila plev.
skopni.
• Če je o svetem Gregorju breza zelena, so kosi Melje vas do čiste beline.
Zgneta vas, dokler ne postanete voljni.
godni že o svetem Juriju [23. april].
Nato vas izroči svojemu ognju, da bi mogli postati
• O svetem Gregorju gre lisjak pred duri.
• Na gregorjevo najvišji gorjanec na drevo potrka. sveti kruh za božjo gostijo.
• Kmet dolgo njivo orje, klobuk postrani nosi, pa Vse to vam stori ljubezen, da bi spoznali skrivnost
svojega srca in v tem spoznanju postali delček
staro ženo kruha prosi.
srca Življenja.
• Sveti Gregor je materi kožuh kupil.

O ljubezni

Povzela: Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Koprivna juha
500gr mladih kopriv,
500gr krompirja,
3 stroki česna,
2 žl. ojla,
muškatni orešček,
1 dcl sladke smetane,
sol in poper...
Na hitro v slanem kropu pokuhaj koprive in jih
sesekljaj. Na olju rahlo prepraži česen, dodaj
koprive, zalij z juho ali vodo in pokuhaj 20 min.
Dodaj na drobne kocke narezan krompir, začini
s muškatom, soljo in poprom, ter kuhaj dokler
krmpir ni mehak. Juhi dodamo smetano, jo
piriramo in postrežemo.

Oženjena kaša
250 gr ajdove kaše,
250 gr prosene kaše,
čebula,
majaron,
lovor,
sol,
poper,
maščoba
Na olju popraži čebulo, dodaj oprani kaši, nalij
toliko kropa, da je kaša pokrita, soli, popraj,dodaj
lovor in majaron, ter pokrito kuhaj do mehkega.
Kuhano zabelimo s suhimi prepraženimi ocvirki in
potresemo z ribanim sirom.

Mrzla vinska krema
1/4 belega vina,
sok dveh pomaranč,
150 gr sladkorja,
1 vanilin,
3 jajca,
1 zav vaniljevega pudinga,
1 stepena smetana,
malo sezonskega sadja narezanega na drobne
koščke
Razžvrkljamo puding, vanilin, sladkor, jajca,
vino, in pomarančni sok, stepamo nad soparo,
da se dobro speni in zgosti... nato postavimo v
mrzlo vodo in še stepamo, da se ohladi. Prividno
primešamo stepeno smetano in narezano sadje.
Razdelimo po kozarcih in dobro ohladimo.

Kahlil Gibran
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Recepta je pripravila Cveta Jazbec.

Pomen Gregorjevega praznik ljubezni

Oglasi

Sevnica na vrh sveta
Cena: 15,70 EUR € /osebo (nad 30 oseb v skupini / 6 ur)
T

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

S www.dozivljaj.si
www.kstm.si

Cena vsebuje: vodenje, vstopnino, degustacijo kulinaričnih
dobrot, zavarovanje in organizacijo izleta.

O

b prihodu v
Sevnico vas pred
krožiščem, na katerem
je posajena vinska
trta, na obcestni
avtobusni postaji
počaka vodnik, ki vas
popelje na ogled po
programu.

P

rogram je primeren
tudi za starejše in
težje gibljive osebe.
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PROGRAM:
• novi del Sevnice šola, ki jo je obiskovala Melanija in
ogled zanimivih točk
• degustacija
avtohtonih kulinaričnih dobrot
• ogled mesta Sevnica
obisk prodajalne s spominki,
tržnice in lokalne ponudbe,
nakup spominkov
• ogled Gradu Sevnica, ogled filma
degustacija v grajski vinoteki
• možnost nakupov

Oglasi

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

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

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

www.evergreen.si

Ko zadiši
po veliki noči ...

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

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

Poskusite pristne
prekajene dobrote
Grajskih mesnin
KZ Sevnica.

ic a

.si

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!
vn

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

.kz
www

-se

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si
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Razvedrilo
VELIKA
MOTORNO
ITALIJANSKI SLOVENSKI GLAVNA AFROAZIJKULTURNE VOZILO ZA
OPERNI
SKA MAČKA, IZOLACIJA RASTLINE
DELO V
LUKA
TENORIST PISATELJ
KRALJ
KMETIJS STROKI
(JOSIP)
ALBANIJE
(TINO)
ŽIVALI
STVU
ZNAČILNOST
PODLEGA

Škodljivi učinki pitja kave

NAPADALEC

Zdaj pa verjamem raziskavam, ki so
pokazale, da pitje kave povzroča res hudo
agresijo.
Včeraj sem v gostilni popil 11 piv, žena doma
dve kavi, in ko sem prišel domov, se vam niti
ne sanja kako je bila napadalna.

SLABA
TRAVA,
TRAVULJA
PRIVLAČNOST, MIK
PRIPRAVA
ZA USTVAR.
RESONANCE

LAHKOŽIVEC,
PREBRISANEC
SLOVESEN
SPREJEM
POSUŠENA
TRAVA PRVE
KOŠNJE

IVAN
NAPOTNIK
ZELIŠČAR

Dišave
Gorenjc pelje dekle mimo moderne
restavracije in ta vzdihne: »Joj, kako tukaj
lepo diši.«
»Če boš zelo pridna, te bom še dvakrat peljal
mimo«, reče Gorenjc.

JOHN
OSBORNE
ENERGIJSKA
STOPNJA
ATOMA
SLOVENSKI
POZNAVA- SLOVENSKI
LEC DŽEZA
KIPAR
(ALEK(DRAGO)
SANDER)

MESTO V
ZAHODNI
ANGLIJI
RISTO
SAVIN
BIBLIJSKI
OČAK
PINJENO
MLEKO,
ZMETKI

STRIŽENJE

NEMŠKI
FIZIK
(ERNST)

FRANCOSKA
FILMSKA
IGRALKA
(MIREILLE)

ANGLEŠKI
PISATELJ
(JOSEPH)
STAROGR.
MESTO

RAKEV
SVETIŠČE,
NAOS
VZDEVEK ZA
SLAVNEGA
DIRIGENTA

ANDREJ
ŠIFRER
TKANINA Z
VTKANIMI
ZLATIMI
NITMI

NAJMANJŠI
TOMBOLSKI
DOBITEK
MATERIJA,
TVAR

VOZLIČEK

PREBIVALEC
DRNOVKA
PRISTOJBINA
SEVERNOPOKRAJINA ITALIJANSKA
V
KNEŽJA
ZAHODNI RODBINA
ETIOPIJI
OBER

BALKANSKI
LJUDSKI
PLES
MESTO V
RUSIJI

PRIPRAVA
ZA
KAJENJE
TOBAKA,
PIPA

PEVEC
NABER

HUDOBIJA
GORA V
JULIJCIH
NAD KOBARIDOM

RUSKI
ŠAHOVSKI
VELEMOJSTER
(GARI)
VELIK,
UDOBEN
AVTOBUS
ZA POTOVANJA
KAMNITA
PLOŠČA ZA
POKRIVANJE
STREH

MESTO V
ITALIJI OB
JEZERU
LAGO
MAGGIORE

SLOVENSKI
GLEDALIŠKI
IGRALEC
(ROMAN)

Kako spoznaš Gorenjca na plaži?
Močno objema vsakogar, ki je namazan s
kremo za sončenje.

Nikoli se ne obremenjujte s tem kaj govorijo
ljudje za vašim hrbtom. To so vedno ljudje,
ki raje iščejo vaše napake, kot da bi reševali
svoje. Živite polno in srečno življenje, takšno,
kot se vam zdi najbolj prav, ne glede na odziv
okolice. Šteje le mir v srcu, sreča in nasmeh na
obrazu.

A.K.

NEMŠKA
MANEKENKA
(HEIDI)
KAREL
OŠTIR

POLOTOK
PRI ALEKSANDRIJI
V EGIPTU

Krema za sončenje

IZREK ZA LEPŠI DAN

BRANE
RONČEL

NEKDANJI
IRSKI
NOGOMETAŠ
(GEORGE)

DRŽAVNA
BLAGAJNA

VICOTEKA

Uganka za brihtne glavce
Majcena je, rjava,
in z zobmi orehe tre,
od lisičjega pa rep njen
mnogo lepši je.

KLUM: nemška manekenka, PATTIERA: italijanski tenorist, DARC: francoska igralka, RAVT: slovesen sprejem

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: KATE HUDSON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Ema Deželak, Šmarska cesta 15, 1291 Škofljica
2. nagrada: Romana Zakšek, Kvedrova 35, 8290 Sevnica
3. nagrada: Martin Golob, Tržišče 11, 8295 Tržišče
4. nagrada: Maja Kozinc, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica
5. nagrada: Cvetka Povše, Florjanska ulica 35a, 8290 Sevnica
Nagrade za mesec MAREC
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj 54, 8294 Boštanj,
2. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta 3, 8290 Sevnica
3. nagrada: rokovnik, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.3.2017 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
NE! Penzijo dobijo samo žive osebe.
Izžrebanka:
Vida Tržan, Vejice 6, 8292 Zabukovje

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja cerkev na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Prenovljen prodajni prostor z izdelki in pridelki iz naše občine 		
na sliki se nahaja na gradu Sevnica.
Izžrebanka:
Alenka Leskovšek, Trnovec 75, 8292 Zabukovje

Oglasi

TIM KORRI ES
KO
TANJAN
KOCMA

JUTRO NA HITRADIU CENTER
Denis Lesnik pa to ne vidiš vsaki dan!!!!!
1
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙
ra
Blaž Sakelšek Nastja Robnik mislim, da Kori odlično imiti
mene še boljše pa Tanja tebe!
3
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙
VABILO NA PREDAVANJE
Dragi ljubitelji rož, ponovno vas vabimo, že na
tradicionalno predavanje o vzgoji balkonskega cvetja,
zelenjavi, različnih substratih in gnojilih.
Predavala bo predstavnica podjetja HUMKO iz Bleda ga.
Marija Hrovat ing. agr., ki nas bo seznanila o novostih
na tem področju.
PREDAVANJE BO:
Sreda, 15. 3. 2017 ob 17h v kulturni dvorani Sevnica
Večer bodo popestrile gospodinje iz Aktiva kmečkih
žena Sevnica.

VSTOP JE PROST

Vljudno vabljeni

KUPON
ZA 5% POPUSTA
KUPON JE VNOVČLJIV ZA VSE
ARTIKLE DO 30. 5. 2017 NA
VRTNARIJI VCT RAMOVŠ &
PEKLAR D.O.O. NA RIBNIKIH 38,
SEVNICA.
POPUST VAM OBRAČUNAMO OB
ENKRATNEM
NAKUPU
PRI
PLAČILU Z GOTOVINO NAD 20€.

AKCIJA
V CVETLIČARNI

SILVA SEVNICA in
VRTNARIJI NA RIBNIKIH
Primula (trobentica) že od 0,99€ dalje
Ciklama že od 1,60€ dalje

NOVO
EKO zelenjavne sadike
EKO ALOA VERA
EKO ALOA - Arborescens

VCT RAMOVŠ & PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38, 8290 Sevnica

SPREJEMAMO NAROČILA ZA SAJENJE
KORIT IN UREJANJE GROBOV

Tel. cvetličarna Silva:

07 81 62 760
Tel. Vrtnarija

07 81 62 360

S cvetjem je življenje lepše.

Elektronski naslov:

info@fric.si

www.cvetlice-vct.si
marec 2017
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TRGOVINA
KROVSKO KLEPARSKIH IZDELKOV

Tomaž KRNC s.p. /Ledina 1 /8290 Sevnica

041 427 084
07 81 41 651
www.strehe.si

tomaz.krnc@siol.net
barvni od 4,80 € / m2
DIAMANT 12,64 € / m

2

JUPITER - novi model
KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
strešna okna
izolacije
gips plošče,
UGODNO podkonstrukcijski
profili

