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Intervju
Rado Kostrevc - dobitnik zlate Prešernove plakete ZKD Sevnica
Ste tudi predsednik moške vokalne skupine Lira
iz Krmelja, ki letos praznuje 20-letnico delovanja.
Kaj vam pomeni petje?
Izhajam iz družine, v kateri je bilo po obeh straneh
petje sestavni del druženja v ožjem in širšem
sorodstvu. Še posebno v mamini družini se je
veliko pelo in postopoma se je to prijemalo tudi
mene. Čeprav so mi na začetku včasih rekli, da
imam »tajfelton«, da sem malo fušal, sem rad
pel in se tudi v tem brusil. Petje sicer dojemam
večdimenzionalno, kot sestavni del druženja,
mojega delovanja v pevskem zboru, obenem pa
zelo rad tudi prisluhnem petju drugih. Petje je
posebna, poetična govorica. Ko bomo nehali peti
in imeti radi petje, bo verjetno tudi življenje izgubilo
nekaj svojega čara.
Pevski nastopi Lire so posebni. V čem se
razlikujete od drugih pevskih skupin?
Moška vokalna skupina Lira je sicer dobro uigran
tim, ne premoremo pa markantnih in izstopajočih
vokalov, da bi bila skupina po tem prepoznavna.
Zato oblikujemo tak repertoar pesmi, da jih lahko
dobro interpretiramo. Večkrat temu dodamo
primerno besedilno podlago in tako nastanejo
glasbeni recitali. Sicer posegamo po različni
pevski tematiki, znamo pa pritegniti občinstvo tudi
z lahkotnejšimi pesmimi.

Že kot dijak ste se začeli ukvarjati z ljubiteljsko Kot učitelj in pozneje tudi ravnatelj OŠ Krmelj ste
kulturo. Kdo vas je navdušil zanjo?
veliko pripomogli k razvoju kulture v kraju. Kateri
kulturni projekti, ki ste jih izpeljali, so za vas še
Že v osnovni šoli sem nastopal na proslavah in posebej pomembni?
različnih šolskih prireditvah ter to nadaljeval tudi
v gimnaziji. V tistem času se je v Krmelju spet Težko bi izpostavil samo posamezne projekte,
vzpostavila mladinska organizacija, znotraj katere ker jih je bilo veliko. Moje šolsko delo se je večkrat
smo se mladi družili in izvajali različne dejavnosti. nadaljevalo z delom v kraju, ker je šola vseskozi bila
Počasi smo se vključevali tudi v kulturne dejavnosti in je še zelo vpeta v dogajanje v lokalnem okolju.
DKŠD Svoboda Krmelj. Krmelj je ves čas gojil Šola je pripravljala skoraj vse prireditve, ki so se v
tradicijo ljubiteljske kulture in imel godbo na kraju odvijale, in tudi pomagala pri njihovi tehnični
pihala, dramsko skupino, prepoznavni pevski zbor izvedbi. Dober primer tega delovanja je jamski
in še kaj bi se našlo. Vse to je pripomoglo k temu, škrat Knapec, ki smo ga izpeljali kot maskoto
da mi je bila ljubiteljska kultura v domačem okolju učencev, postopoma pa je postal zaščitni znak
blizu. Pomembno vlogo pri mojem ukvarjanju z skoraj vseh prireditev v našem okolju. Med mojim
ljubiteljsko kulturo so imeli tudi nekateri učitelji v predsedovanjem DKŠD Svoboda Krmelj smo
osnovni šoli, ki so znali zbuditi moje zanimanje za nekoliko posodobili kulturni dom in tako omogočili
to področje.
izvedbo različnih prireditev, gostovanj, spet smo
pridobili tudi izposojevališče knjig.
V sklopu DKŠD Svoboda Krmelj ste sodelovali v
kar nekaj sekcijah. V katerih in kaj ste pripravljali? Službena pot vas je odpeljala v Trebnje, kjer ste
ravnatelj OŠ Trebnje. Kako spodbujate mlade, da
Po vključitvi v delo društva sem se začel ukvarjati v dobi tako napredne tehnologije sploh še želijo
z režijo otroških in mladinskih iger, s pripravo sodelovati v pevskih zborih, gledaliških, lutkovnih
recitalov in proslav, sodeloval sem tudi kot igralec, skupinah …?
povezovalec in podobno. Na izobraževanjih za
režiserje amaterskih gledaliških skupin sem si V Osnovni šoli Trebnje, vključno s podružnicami,
pridobil nekaj znanja, ki sem ga lahko udejanjal v obiskuje pouk 911 učencev. To število učencev
gledališki dejavnosti. Z gledališko skupino smo pomeni tudi velik potencial na različnih področjih.
pripravljali različne predstave, npr. Andersenova Imamo kar pet pevskih zborov, vokalno skupino,
Cesarjeva nova oblačila in Partljičev Tolmun in lutkovno skupino, nekaj gledaliških skupin ter
kamen. Od srede sedemdestih let do začetka izjemne recitatorje in interpretatorje dramskih
osemdesetih smo vsako leto pripravili eno tako besedil. Imamo tudi plesne skupine in mažoretke,
predstavo. Potem sem začel pripravljati likovne ki združujejo kulturo in šport. To pomeni, da so
razstave znanih ustvarjalcev, ki so bili kakorkoli učenci večinoma vključeni v kulturne dejavnosti,
povezani s Krmeljem. Zvrstile so se razstave v katere je treba vložiti veliko truda in tudi nekaj
Mikija Mustra, ilustratorja in striparja, njegov oče finančnih sredstev. Učenci se radi družijo, radi
je bil prvi zdravnik v krmeljski rudarski bolnišnici, nastopajo, si želijo biti uspešni in so veseli pozitivnih
Milana Rijavca, krmeljskega akademskega slikarja, spodbud in pohval. Zato je treba skrbeti za
Irene Blaznik, likovne in industrijske oblikovalke kontinuirano delovanje in spodbujanje ter iskanje
iz Krmelja, ter kiparja, likovnika in pesnika priložnosti, da se učenci lahko izkažejo. To, da jim
Rudija Stoparja. Tem razstavam so amaterski znamo pomagati poiskati njihovo močno področje,
likovni ustvarjalci, ki se zadnje desetletje zbirajo je za njihovo življenje v prihodnosti pomembnejše
na krmeljskih likovnih kolonijah, dodali novo kot kup naučenih dejstev, ki so morda že zdavnaj
razsežnost. Vključil sem se v pevsko skupino neuporabna.
in v turistično sekcijo društva, v sklopu katere
sodelujem pri pripravi prireditev in turističnih
informativnih tabel.
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Letos ste prejeli zlato Prešernovo plaketo Zveze
kulturnih društev Sevnica za dolgoletno uspešno,
kakovostno in redno delo na področju ljubiteljske
kulture. Kaj vam pomeni priznanje?
V preteklosti nisem razmišljal, da bo to, kar
počnem, nekoč nekdo vrednotil na tak način.
Preprosto rad sem pripravljal te stvari. Vesel pa
sem, da so v okolju, v katerem živim, prepoznali,
da to moje delovanje pušča nekatere sledi. Ob
tem sem seveda hvaležen vsem, s katerimi sem
in še sodelujem, za vse, kar so pripomogli k temu,
da je bil ta moj prispevek prepoznaven. S svojim
sodelovanjem so me v človeškem smislu bogatili
in tudi razvijali.
Česa se v življenju še veselite in čemu še radi
posvečate čas?
Še vedno rad hodim v službo, pa ne samo zato, ker
moram od nečesa živeti. Rad delam v vinogradu,
v vrtu in sadovnjaku, saj me to delo sprošča. Rad
sem z družino in sorodniki, se družim s prijatelji.
Pohodi, kolesarjenje, včasih kakšen tenis ali
badminton mi malo ohranjajo telesno kondicijo,
petje v zboru, sodelovanje na kulturnih prireditvah,
odzivanje na aktualne probleme in vključevanje
v lokalno politiko pa me ohranjajo v družbeno
angažirani kondiciji.

Pogovarjala se je Katja Pibernik.

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

Ko l o f o n

Včasih se vprašam, zakaj je med nami
tako malo smeha, radosti, veselja.
Kolikokrat smo v kakšni družbi, ko kdo v
kakšnem pogovoru navrže kakšno šalo
in je pričakovati smeh, pa ga ni zaznati.
Pravzaprav posameznik prej negoduje, je
začuden ali se spogleduje.
Pozabljamo, da smo se včasih veliko
več smejali. Da nam je smeh pomagal
prebroditi težke situacije, nam pomagal
premagal stresne okoliščine, nam je
polepšal dan in nas združeval. S smehom
smo samozavestnejši, imamo več idej,
smo bolj ustvarjalni in navsezadnje smo s
smehom močnejši.
V zadnjem času bolj kot smeh in veselje
opažam med ljudmi nezadovoljstvo s samim

seboj in okoljem. Ljudje so raje žalostni,
delujejo v negativnem okolju in se raje
prepustijo apatičnosti. Še najbolj žalostno
pa je, da se ne trudijo priti iz tega in se ne
trudijo iskati okoli sebe pozitivnih oseb.
Pustimo si svobodo, smejmo se, poskrbimo
za lepe trenutke in zadihajmo. Verjeti
moramo v svojo prihodnost, predvsem
pa verjeti vase. Dovolimo si veseliti in
odmislimo vse negativne zgodbe preteklosti.
Dovolimo si biti to, kar smo v bistvu.
Poglejmo, kaj nas res razveseljuje, kaj radi
počnemo zaradi svojega notranjega vzgiba,
na katere stvari se odzivamo pozitivno in kaj
bi dejansko želeli storiti v danih okoliščinah,
pa ne naredimo.

Mojca Pernovšek
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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, Tomaž Blatnik, 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: Rok Petančič
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI 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 januarja 2015, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

četrtek, 4.12. , ob 17.00, zbiranje: Glavni trg v Sevnici

Z LUČKO NA GRAD
sobota, 6.12. , od 8.00 do 12.00, Kmečka tržnica Sevnica

PRAZNIČNA TRŽNICA
sobota, 20.12. , od 8.00 do 12.00, Kmečka tržnica Sevnica

BOŽIČNA TRŽNICA
sreda, 31.12. , ob17.00, Sevnica - pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE
z Družinskim gledališčem KOLENC
sreda, 31.12. , od 22.00 dalje , Sevnica - pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
z ansamblom NEMIR

info: www.kstm.si, 07/81-61-070
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Občinske strani
Slovesno
ob občinskem prazniku
Na dan občinskega praznika, 12. novembra,
ki ga praznujemo v spomin na hrabra dejanja
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, je v
organizaciji občinskega odbora Združenja borcev
za vrednote NOB potekala slovesna položitev
vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB na
sevniškem Trgu svobode in k spominski plošči na
stavbi sodišča na Glavnem trgu.

Najpomembnejša naloga lokalne skupnosti
je skrb za občane, ki se redno izvaja preko
obveznih zakonskih nalog. Te predstavljajo
znaten delež vsakoletnega proračuna. Občina
kot ustanoviteljica skrbi za predšolsko varstvo
ter na osmih lokacijah zagotavlja prostorske
pogoje in sredstva za delovanje predšolskih
programov. Prostorske pogoje na sedmih javnih
vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavlja za
osnovnošolski pouk, prav tako sredstva za šolske
prevoze. Skupaj z državo skrbi za dobro delujoč
sistem zdravstva, socialnega varstva ter skrbi za
starejše in šibkejše.
Poudarek je namenjen upravljanju ter tekočemu
in
investicijskemu
vzdrževanju
cestnih
povezav, varovanju okolja in naravne dediščine,
prostorskemu načrtovanju in stanovanjskokomunalni dejavnosti, skrbi za delovanje krajevnih
skupnosti ter organizacij in društev.

Svečano polaganje venca na Trgu svobode

Ustanovitve
svetov krajevnih skupnosti
Po lokalnih volitvah je v prvi polovici novembra na
posamičnih sejah potekalo ustanavljanje svetov 11
krajevnih skupnosti sevniške občine. Novo izvoljeni
člani so se s strani občinske uprave seznanili z
nalogami in pristojnostmi ter sodelovanjem z
občino, izmed članov pa so bili izvoljeni predsedniki
in podpredsedniki svetov. Ustanovnih sej so se s
strani Občine Sevnica udeležili župan, direktor
občinske uprave, vodja splošne službe in
referentka za krajevne skupnosti.
Na konstitutivni seji Sveta KS Sevnica je bila izmed
11 članov za predsednico izvoljena Stanislava
Žičkar, za podpredsednico pa Irena Klenovšek. V
Zabukovju predsednik ostaja Jože Baumkirher, za
podpredsednika pa so izmed 8 članov izvolili Albina
Kolmana. Na ustanovni seji novoustanovljene
KS Dolnje Brezovo je bilo potrjenih 5 mandatov
članov sveta. Za podpredsednika je bil izvoljen
Goran Žulič, volitve predsednika pa so potekale
na naslednji seji (Grajske novice so bile že v tisku).
V Šentjanžu, ki ima 12 članov sveta, predsednik
ostaja Boštjan Krmelj, podpredsednik pa je Branko
Keber. Na Primožu s 7 člani sveta bo predsednik
še naprej Silvo Vintar, podpredsednica pa je
Brigita Udovč. Svet KS Tržišče, ki šteje 12 članov,
bo tudi v novem mandatu vodil Janez Virant,
podpredsednica je Zdenka Slapšak. Predsednik
Sveta KS Blanca z 8 člani tudi v bodoče ostaja
Franc Pavlin, podpredsednik bo Anton Ločičnik.
Svet KS Boštanj, ki ima 11 članov, bo še naprej
vodil Jože Udovč, podpredsednik je Juraj Šlogar.
Tudi Svet KS Studenec z 8 člani bo v prihodnje vodil
Janoš Janc, podpredsednik pa je Jože Ratajc.
Na ustanovni seji Sveta KS Loka pri Zidanem
Mostu je bil sprejet ugotovitveni sklep, da se potrdi
sedem od desetih članov sveta, saj v dveh od volilnih
enot na kandidatnih listah ni bilo predlaganih
kandidatov. Zato se bodo 14. decembra izvedle
ponovne volitve, po izpopolnitvi sveta pa bodo
člani izvolili predsednika in podpredsednika. Na
ustanovni seji Sveta KS Krmelj je po potrditvi vseh
9 mandatov prišlo do odstopa s strani enega od
članov sveta, zato so člani sveta KS Občinski volilni
komisiji predlagali razpis nadomestnih volitev v
prvi volilni enoti, v kateri je član odstopil. Volitve
dodatnega člana bodo potekale istočasno kot v
Loki pri Zidanem Mostu, po tem pa bosta izmed
vseh članov izvoljena predsednik in podpredsednik
krajevne skupnosti.
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Temu je sledila slavnostna seja občinskega odbora
Združenja borcev za vrednote NOB na Gradu
Sevnica s podelitvijo priznanj, ki sta jih predsednik
odbora Maksimilijan Popelar in članica Breda
Drenek Sotošek izročila naslednjim prejemnikom:
Priznanje in plaketo Občinskega odbora Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Sevnica sta
za dolgoletno in uspešno sodelovanje prejela
Franc Jazbar in Vlasta Derstvenšek, bronasto
priznanje in plaketo pa Štefka Lenič, Vladka
Blas, Mirjana Jelančič, Marinka Glavač, Ivanka
Zemljak in Mešani pevski zbor »Prijatelji« Društva
upokojencev Sevnica. Prejemnik Zlatega znaka
in plakete Republiškega odbora Zveze združenj
borcev za vrednote NOB je Ivan Mirt.

Slavnostna seja na Gradu Sevnica

Kulturni program so pod mentorstvom prof. Petre
Jesih izvedli učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica,
zapel je Mešani pevski zbor Prijatelji Društva
upokojencev Sevnica, z recitalom je dogodek
obogatil Peter Žuraj, z vezno besedo pa v celoto
stkala moderatorka Marjana Slemenšek. Med
gosti dogodka sta bila tudi župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirka in predsednik Zveze združenj
borcev za vrednote NOB Tit Turnšek, ki sta poleg
Maksimilijana Popelarja pozdravila in nagovorila
zbrane.

Novinarska konferenca
župana ob občinskem prazniku
Na tradicionalni novinarski konferenci ob
občinskem prazniku je župan Srečko Ocvirk
medijem predstavil delo lokalne skupnosti v
preteklem obdobju in izzive za delo v prihodnje.
Razvoj občine je kontinuiran proces, veliki razvojni
projekti, ki spreminjajo podobo prostora in
odgovarjajo na bivanjske potrebe, pa se ne delijo
na mandate, temveč so rezultat večletnega
uravnoteženega
načrtovanja.
Izhodišče
preteklega dela je bilo vselej usmerjeno v
sorazmeren razvoj vseh krajev in področij dela, in
takšen razvojni model bo rdeča nit dela v občini
Sevnica tudi v bodoče.

Ob navedenem so bile v preteklem obdobju, z
uspešnim združevanjem evropskih in državnih
virov, izvajane raznolike investicije po celotnem
območju občine. Investicijski cikli vlaganj v
posamična področja se glede na potrebe
spreminjajo. Ker je Občina Sevnica v preteklosti
veliko vlagala v vodooskrbno in komunalno
opremljanje, se je teža investicij v letu 2014
intenzivneje premaknila na šolske objekte. Nabor
investicij minulega leta je pester.

Tekom leta je bilo poleg rednega vzdrževanja javnih
površin ter lokalnih cest in javnih poti preurejenih
več odsekov cest in zgrajenih hodnikov za pešce,
zvrstile so se sanacije plazov. Občina je sledila
interesom po priključitvah na javne vodooskrbne
sisteme, s področja čiščenja in odvajanja odpadnih
voda je bil največji projekt izgradnja skupne
čistilne naprave na Dolnjem Brezovem. Eden
večjih razvojnih prebojev zadnjega obdobja je bila
izgradnja optičnega omrežja. Zgrajenih je 2.300
hišnih priključkov, preko 1.200 uporabnikov to
najsodobnejše omrežje že uporablja.
Poudarek dela je bil namenjen prostorskemu
načrtovanju, ki sproti odgovarja družbenim in
gospodarskim potrebam. Z infrastrukturnim
opremljanjem in preko neposrednih spodbud je
bila skrb namenjena področjem gospodarstva,
kmetijstva in turizma kot temeljem zagotavljanja
delovnih mest.
Občina Sevnica je v letošnjem letu sistematično
pristopila k energetskim sanacijam javnih objektov.
Spomladi so se tako pričela dela v sklopu sanacij
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in enote
vrtca Kekec, telovadnice pri sevniški osnovni
šoli ter Zdravstvenega doma Sevnica. Šolarji so
novo šolsko leto pričeli v prenovljenih prostorih,
sevniški zdravstveni dom pa je v novi podobi zasijal
že pred poletjem. Med poletnimi počitnicami se
je intenzivno delalo tudi na Studencu, kjer je bila
izvedena energetska in statična sanacija šole. V
letu 2015 se bodo zvrstili še projekti energetskih
sanacij šol v Boštanju, Krmelju, Loki pri Zidanem
Mostu in Šentjanžu. Energetske sanacije so
sofinancirane iz evropskega Kohezijskega sklada.

Občinske strani
Poleg izvrševanja vseh zakonskih nalog občine
ter zagotavljanja stabilnega poslovanja vseh
neposrednih
in
posrednih
proračunskih
uporabnikov bo delo občine tudi v bodoče
usmerjeno
k
nadaljevanju
zastavljenega
investicijskega cikla, s poudarkom na energetskih
sanacijah in novogradnji osnovnošolskih objektov
z gradnjo nove šole v Tržišču. Med usmeritvami
so nadaljnje urejanje cestnega omrežja s pločniki,
javno razsvetljavo in kolesarskimi stezami, razvoj
vodooskrbe ter gradnja kanalizacijskih omrežij in
čistilnih naprav, kjer te še niso urejene, komunalno
opremljanje v podporo gospodarskemu sektorju,
podpora samooskrbi s hrano in razširitev kmečke
tržnice. Realizacija ciljev bo vsekakor odvisna od
stabilnosti virov s strani države; zmanjševanja
sredstev občinam bi lahko močno posegla
načrtovano delo.

Skupna čistilna naprava
na Dolnjem Brezovem
V novembru, ob občinskem prazniku še uradno
odprta skupna čistilna naprava na Dolnjem
Brezovem,
predstavlja
uspešen
primer
sodelovanja države, lokalne skupnosti in
gospodarstva pri zagotavljanju varstva narave.
Občina Sevnica si je, skladno s strategijo
reševanja odpadnih voda na območju celotne
občine, v Študiji odvajanja in čiščenja odpadnih
voda na območju občine Sevnica zadala tudi cilj
ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz
naselja Dolnje Brezovo in industrijskih odpadnih
vod podjetja Inplet z zgraditvijo kanalizacijskega
omrežja in skupne čistilne naprave. Gre za del
širšega projekta celovite ureditve komunalnega
omrežja za območje naselja Dolnje Brezovo, ki
je med leti 2010 in 2013 najprej zajel izgradnjo
fekalne kanalizacije v skupni dolžini 1,4 kilometra.
Zgrajen je bil primarni kanal skozi naselje, primarni
kanal do območja nove stanovanjske pozidave in
kanal od podjetja Inplet do čistilne naprave.

Praznik KS Zabukovje
in novi pridobitvi

Zbrane na otvoritvenem dogodku so nagovorili
osrednji gost, v.d. direktorja Direktorata za vode
in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor
Leon Behin, župan Srečko Ocvirk, direktor
podjetja Infra mag. Vojko Sotošek in direktorica
podjetja Inplet Helena Zidarič Kožar. Program V začetku novembra krajevni praznik obeležuje
so z glasbeno-plesnimi točkami obogatili učenci KS Zabukovje. Sklop treh dogodkov se je pričel v
zaselku Koritna dolina, kjer je bilo namenu predano
Osnovne šole Blanca.
novo zgrajeno sekundarno vodovodno omrežje,
odsek lani zgrajenega sistema Podskalica–Podvrh.
Gre za ureditev na visoko ležečem območju, kjer
urejene javne vodooskrbe gospodinjstva še niso
imela, zato je investicija velikega pomena. Z njo
Letos mineva 60 let od pričetka delovanja
je omogočena nadaljnja širitev priključevanja na
vodnjaškega črpališča v Sevnici, obletnica
vodooskrbni sistem na tem območju. Sledilo je
pa predstavlja pomemben mejnik v razvoju
odprtje obcestne javne razsvetljave v Zabukovju.
zagotavljanja kakovostne javne vodoskrbe, za kar
Ureditev na 300-metrskem odseku je zelo
skupaj z ustanoviteljico, Občino Sevnica, skrbi
pomembna za prometno varnost v središču kraja.
Komunala Sevnica. Podjetje je obletnico obeležilo
z izdajo monografije »Voda za Sevnico skozi čas«
avtorja Oskarja Zorana Zeliča, predstavitev
monografije pa so skupaj z avtorjem sooblikovali
direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč,
povezovalka Jožica Prah in učenci Glasbene šole
Sevnica.

Voda za Sevnico skozi čas

Strokovno in slikovno bogata monografija
prinaša zgodovinski pregled oskrbe s pitno vodo
v Sevnici in njeni okolici. Poudarja zavedanje, kako
dragocena je čista in kakovostna pitna voda, ter
tudi kompleksnost načrtovanja, znanja in dela
predhodnikov za dosego dostopnosti in zadostnih
količin pitne vode. Avtor je zbrano občinstvo
v sliki in besedi popeljal skozi zgodovinski čas
vodooskrbe vse do današnjih dni, ko je primarna
mreža vodovodnih sistemov dobro izpopolnjena,
upravljavec in investitor pa obstoječo mrežo širita
ter vztrajno sledita interesom po priključitvah na
javne vodovodne sisteme. Monografija bo v trajni
spomin zabeležila razvoj vodooskrbe na sevniškem
območju in hkrati obogatila pester nabor sevniških
knjižnih del z najrazličnejših področij.

Ureditve v Boštanju
V letošnjem letu se je zaključila lani pričeta
izgradnja čistilne naprave s kapaciteto 1.500
populacijskih enot. Skupna vrednost projekta
je znašala okrog 700 tisoč evrov, sofinancerja
sta bila podjetje Infra d.o.o. in Občina Sevnica.
Izvajalec projekta je bilo krško podjetje Kostak.
Načrtovanje projekta, pridobivanje projektne
dokumentacije in celotna izvedba so potekali v
tesnem sodelovanju s podjetjem Inplet, katerega
pomemben del proizvodnje je barvarna, odgovorno
ravnanje z odpadnimi tehnološkimi vodami pa je z
okoljskega vidika ključnega pomena. S pričetkom
izgradnje akumulacijskega bazena za HE Blanca
je bila prej obstoječa industrijska čistilna naprava
izločena iz obratovanja, sedanja sodobna skupna
čistilna naprava za naselje Dolnje Brezovo in
podjetje Inplet s kanalizacijskim sistemom pa zato
ne pomeni le velikega prispevka k boljši urejenosti
kraja in varstva okolja, temveč podjetju omogoča
nadaljnji razvoj. Skupna čistilna naprava, ki je
trenutno še v fazi poskusnega obratovanja, kaže
dobre rezultate. Za celovit zaključek projekta je
potrebno izvesti še del priključkov za posamezne
hiše v naselju.

S priložnostnim programom je bil v sklopu
praznovanja
občinskega
praznika
namenu
predan projekt ureditve ulice v spodnjem delu
Boštanja, ki sta jo v letošnjem letu skupaj izvedli
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj.
Infrastrukturna investicija v višini okrog 50 tisoč
evrov je vsebovala celovito ureditev komunalnih
vodov in asfaltacijo vozišča z ureditvijo mejnih
površin na 130-metrskem odseku javne poti.
Dogodek so s petjem popestrili Ljudski pevci
Boštanj, zbrane pa sta nagovorila predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in
župan Srečko Ocvirk.

V dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
je sledila slovesnost s kulturnim programom.
Krajevna skupnost se za dobro delo ob tej
priložnosti zahvali še posebej zaslužnim
posameznikom in društvom. Plaketa krajevne
skupnosti je bila podeljena družini Beskorvajni
iz Zabukovja, in sicer za dolgoletno pomoč pri
delovanju društev v krajevni skupnosti. Plaketo
je prejel tudi Vladimir Kobal za dolgoletno
aktivno delovanje v društvih, organizacijah in
krajevni skupnosti ter prispevek k razvoju kraja.
Priznanje krajevne skupnosti pa je bilo podeljeno
Vidu Špecu, in sicer za aktivno delovanje v
Prostovoljnem gasilskem društvu Zabukovje in
Društvu podeželske mladine Zabukovje. Zbrane
sta nagovorila predsednik KS Jože Baumkirher
in župan Srečko Ocvirk, program pa so obogatili:
z dramskima vložkoma Kulturno društvo Franc
Požun Zabukovje, Pevska skupina Rosa in
Šentlenartski smrkci. Prireditev sta povezovali
Renata Podlesnik Pajk in Andreja Kobal.

Praznik KS Šentjanž
Krajevna skupnost Šentjanž je konec oktobra s
prireditvijo v tamkajšnji kulturni dvorani obeležila
svoj krajevni praznik. Podelili so priznanja
posameznikom in društvom, ki so še posebej
zaznamovali utrip življenja in delovanja v skupnosti.
Letošnji prejemniki priznanj so: Andrej Prijatelj ob
20-letnici uspešnega podjetništva, Milan Sotlar za
uspehe s področja vinogradništva in sodelovanje
pri glasilu Šentjanški glas ter Jožica Revinšek za
aktivno delo in angažiranost v različnih društvih in
skupnosti.

Kulturni program so izvedli učenci Osnovne šole
Milana Majcna Šentjanž, zapeli so tudi Šentjanški
jurjevalci, zbrane pa sta nagovorila predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj
in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Program
je povezovala Jožica Pelko.
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Po občini
Slavnostna akademija
ob 40-letnici
Vrtca Ciciban Sevnica

Po uvodnih teoretično obarvanih predstavitvah v
sevniškem kulturnem domu, kjer je goste pozdravil
ter občino z geografskega, demografskega in
gospodarskega vidika predstavil župan Srečko
Ocvirk, je sledil obisk organov javne uprave.
Strokovni sodelavci so predstavili konkretne
Štiri desetletja samostojnega delovanja v primere uporabe in delovanja informacijskih
letošnjem letu praznuje Vrtec Ciciban Sevnica, sistemov.
ki danes poleg centralne enote povezuje še
enoto Kekec pri sevniški šoli ter enote pri šolah v
Boštanju, Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu.
Po več prireditvah, ki so se zvrstile skozi leto, je
novembra potekala še slavnostna akademija.

Prva svetovna vojna
med zgodovino
in načinom življenja

Na odru so se v počastitev rojstnega dne zvrstile
plesne in pevske točke tako najmlajših kot
zaposlenih v vrtcu. Ob tej jubilejni priložnosti je
zbrano občinstvo nagovorila ravnateljica Vlasta
Fele ter sistematično predstavila razvoj vrtca, kot
predstavnik ustanoviteljice vrtca, Občine Sevnica,
pa tudi župan Srečko Ocvirk. Kot je poudaril, boljša
izobrazba prispeva k širši izbiri delovnih mest,
prinaša več znanja in višji življenjski standard.
Tega se Občina Sevnica kot ustanoviteljica vrtcev
vseskozi dobro zaveda ter dosledno skrbi tako
za prostorske kot kadrovsko-izvedbene pogoje.
Ob 40-letnici samostojnega delovanja je čestital
in se za dobro opravljeno delo zahvalil vodstvu,
vzgojiteljicam in delavcem ter vsem nekdanjim
sodelavcem.
Zbrane v sevniški kulturni dvorani sta nagovorili
in svoje vtise strnili tudi nekdanji ravnateljici,
Hermina Simončič in Danica Božič. Ob tej
priložnosti je bil predstavljen novi zbornik vrtca z
naslovom »Vrtec skozi čas«. Ta prikazuje razvoj
predšolske vzgoje oziroma organizirane skrbi za
predšolske otroke v Sevnici, ki sicer sega že v čas
pred drugo svetovno vojno. Predstavljen je bil nov
logotip vrtca in zapeta himna, v predverju dvorane
pa so si obiskovalci ogledali tudi razstavo.

Obisk študentov ljubljanske
Fakultete za upravo

V luči letošnje 100-letnice od pričetka 1. svetovne
vojne je Občina Sevnica na pobudo krajanov in
v sodelovanju s krajevno skupnostjo pristopila
k celoviti obnovi spomenika žrtvam te vojne na
pokopališču na Studencu. Ureditev spomenika je
bila slovesno obeležena novembra s priložnostno
prireditvijo na pokopališču na Studencu, kjer sta
zbrane nagovorila tudi župan Srečko Ocvirk in
predsednik Sveta KS Studenec Janoš Janc, zapel
pa je Mešani pevski zbor Studenec. Dogodku, ki
ga je z vezno besedo obogatila Melanija Mlakar,
je sledila okrogla miza z naslovom »Prva svetovna
vojna med zgodovino in načinom življenja«, ki so
jo v prostorih tamkajšnjega gasilskega doma pod
okriljem prireditev občinskega praznika skupaj
organizirali Občina Sevnica, Posavski muzej
Brežice in Krajevna skupnost Studenec.

Zaključena je celovita ureditev prej dotrajanega
860-metrskega odseka makadamske javne poti,
ki je sedaj bistveno razširjena in asfaltirana ter
s tem omogoča varnejši in prijaznejši dostop.
Investitorja, občina in krajevna skupnost, sta
v ureditev odseka vložili okrog 50 tisoč evrov.
Skupaj z Javnim podjetjem Komunala d.o.o.
Sevnica je občina v več etapah izvedla ureditev
vodovoda, ki povezuje vodovodni sistem od
Leskovca do uporabnikov v Murnicah na
6-kilometrskem odseku in omogoča priključitev
okrog 50 uporabnikom. Zaradi zelo razgibanega
terena je bil projekt gradnje z umestitvijo več
raztežilnikov zahteven tako z vidika izvedbe kot
samega hidravličnega sistema upravljanja.
Investicija je znašala okrog 55 tisoč evrov. Na
omenjenem območju so Murnice v sklopu gradnje
širokopasovnega optičnega omrežja opremljene
tudi z možnostjo priklopa na najsodobnejše
internetno omrežje.
Na priložnostni slovesnosti z uradno predajo
namenu vseh naštetih pridobitev sta zbrane
nagovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik KS
Šentjanž Boštjan Krmelj, s še posebej izbranimi
besedami pa je veliko zadovoljstvo krajanov
povzela Marija Bajt. S petjem so dogodek obogatili
Šentjanški jurjevalci.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si
45 let Sožitja Sevnica

V petek, 14. novembra, je svoj 45. rojstni dan
praznovalo društvo za pomoč osebam z motnjami
v duševnem razvoju Sožitje Sevnica. Člani društva
smo pripravili prireditev Z roko v roki v Kulturni
dvorani Sevnica. Ob 17. uri je bila dvorana polna
obiskovalcev, česar smo bili zelo veseli, saj to
pomeni, da imamo veliko prijateljev. Na prireditvi,
ki sta jo povezovali voditeljici Ana in Taja, so
nastopili otroci iz vrtca Ciciban Sevnica – skupina
Razpravo je vodila direktorica Posavskega muzeja Žabice, mažoretke društva Trg Sevnica, učenci OŠ
Brežice Alenka Černelič Krošelj, sodelovali sta tudi
zgodovinarka Vlasta Dejak ter dr. Ivanka Počkar,
etnologinja, raziskovalka in zapisovalka načinov
življenja ter življenjskih zgodb Posavcev. Okrogla
miza je povzela zgodovinska dejstva iz časa 1.
svetovne vojne, s poudarkom, kako globoko zarezo
je pomenila v tedanjem življenju ter koliko življenj
slovenskih fantov in mož so terjale njene krute
bitke. O tem je bilo napisanih veliko knjig, a ravno
tako je pomembno zbirati, zapisovati, shranjevati
in predstavljati, kakšne sledove je pustila na
lokalnih ravneh. Vse to je zajela okrogla miza, pri
izvedbi katere so s svojimi spomini in materialnimi
viri sodelovali tudi obiskovalci.

Upravna enota Sevnica je novembra pripravila
vsakoletno strokovno ekskurzijo za študente
univerzitetnega študijskega programa Uprava z
ljubljanske Fakultete za upravo. Pri izvedbi osme
zaporedne ekskurzije so sodelovale tudi druge
sevniške institucije, med njimi Občina Sevnica.
Kot je uvodoma pojasnila načelnica Upravne
enote Sevnica Mojca Dolar, je bil osrednji namen Ob praznovanju občinskega praznika sta Občina
ekskurzije predstaviti informacijske sisteme in Sevnica in Krajevna skupnost Šentjanž namenu
predali več infrastrukturnih ureditev v kraju
elektronske baze podatkov.
Murnice, ki pomembno izboljšujejo kakovost
bivanja na tem območju.

Cesta, vodovod in optika
v kraju Murnice

Ane Gale Sevnica, varovanci VDC Krško Leskovec
– enota Sevnica in DUO Impoljca ter vokalna
skupina Vilinke. Gromki aplavz iz dvorane po vsaki
točki nas je prepričal, da so bili obiskovalcem naši
nastopi všeč. Pozdravne nagovore so jim namenili
tudi dolgoletni predsednik društva Sožitje Sevnica
Miran Štern, Katja Vadnal, predsednica Zveze
društev Sožitje Slovenije, Srečko Ocvirk, župan
občine Sevnica, in Danica Božič iz CSD Sevnica.
Predsednik društva se je na koncu zahvalil Majdi
Sečen, ki je odlično pripravila scenarij prireditve,
nato pa je sledilo druženje nastopajočih in
obiskovalcev v spodnji dvorani gasilskega doma.
Člani Sožitja Sevnica hodimo po svetu z malimi
koraki, a lahko dosežemo velike cilje. Naše vodilo
pri tem pa so besede malega princa: Pomembno
je gledati s srcem!

Za Sožitje Sevnica Irena Mavrič
Foto: Vir: OŠ Ane Gale Sevnica
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Dobrodelni koncert
'Sevničani, stopimo skupaj!'

50. obletnica
sevniških osnovnošolcev

V prepolni Kulturni dvorani v Sevnici, kjer so
se zbrali ljudje dobre volje, veselega srca in
plemenitega duha, s skupnim namenom pomagati
občanom naše občine, ki sami bremen tega časa
ne zmorejo več, smo ob odlični glasbi pisanega
repertoarja in izbrani besedi voditeljice Renate
Žnidar, skupaj zbrali kar 7.686 EUR.
Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem,
obiskovalcev,
podpornikom, Občini Sevnica,
predvsem pa prostovoljcem za velikodušno
pomoč,
Velika zahvala tudi Javnemu zavodu KŠTM Sevnica
za izdatno pomoč pri organizaciji in izvedbi
koncerta.

V četrtek, 30. oktobra, so se v hotelu Ajdovec
srečali nekdanji sošolci, ki so leta 1964 končali
osnovno šolo v Sevnici. To je bila zadnja generacija,
ki je šolanje končala v starem poslopju na Radni.

Jeseni 1964 so se učenci preselili v sedanjo
osnovno šolo, ki letos praznuje častitljivih 50 let
delovanja.

Borut Bizjak

Dobrodelna akcija za Laro
Mojca Pinterič Krajnc, RK Sevnica

Foto: Ljubo Motore Zahvaljujem se vsem, ki ste pristopili k akciji
Zbirajmo zamaške in pločevinke za Laro. Zbrali
smo nekaj sredstev in tudi končali prvi sklop
terapij, ki naj bi Lari pomagali do korakov. Akcija
pa še traja do konca marca.
Spoštovani članice in člani Društva invalidov Odziv je bil velik, z vašo pomočjo smo zbrali okoli
Sevnica, cenjeni občani občine Sevnica.
pet ton zamaskov in tono pločevink.
Želim vam vesele novoletne praznike, srečno,
uspešno in predvsem zdravo novo leto.

Mednarodni dan invalidov

Leta 1992 so Združeni narodi razglasili 3.
december za mednarodni dan invalidov. S tem so
želeli v družbi spodbuditi razumevanje invalidnosti,
drugačnosti, zavzemanje za dostojanstvo in
pravice invalidov po vsem svetu. Na ta dan
želimo člani Društva Invalidov Sevnica opozoriti
javnost, da tudi v naši okolici živijo ljudje, ki jih je
usoda zaznamovala, da smo drugačni, da nam je
veliko odvzeto, s tem pa nas naredilo močne in
trdne. Življenje nikomur ne prizanese, invalidom
in bolnim pa še toliko manj, zato je nujno, da se
zavzemamo za vsakega posameznika, ki mu je
usoda zaznamovala in spremenila življenje zaradi
invalidnosti. V Sloveniji je invalidom zagotovljeno
vstopanje v celoten sistem socialnih in drugih
pravic, pa vendar opažamo, da so razlike predvsem
pri zaposlovanju, pri katerem so naše zmožnosti
omejene. Invalidi v družbi opozarjamo na težave,
s katerimi se srečujemo, želimo pa, da smo enaki
enakim in da smo vključeni v lokalno skupnost, v
kateri živimo. Spoštovani članice in člani, cenjeni
občani občine Sevnica, iskrene čestitke ob
mednarodnem dnevu invalidov 3. decembru,
hkrati pa vam želim obilo sreče in zdravja v letu
2015.

Predsednik DI Sevnica, Franc Boljte

Jožica in Lara Janežič

Ohranjanje zdravja
DI Sevnica
Leto bo žal naokoli in v sredo po martinovem smo
člani DI šli v kar lepem številu na četrto, zadnje
letošnje kopanje v Dobovo. Hvaležni smo vodstvu
društva, da nam omogoči to obliko rekreacije. Ne
razgibamo si le okorelih sklepov in mišic, ampak
je to prijetno druženje, ki marsikomu za en dan
prežene osamljenost in polepša dan.
Ob dobri malici in klepetu nas je predsednik društva
obvestil, da se bomo lahko kmalu prijavili tudi za
prihodnje leto, rok za oddajo je 31. december.
Vabljeni tudi drugi invalidi, da se nam pridružite.

Vir: DI Sevnica
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Turizem, TZOS
Namig za premik
Na Topolovec iz Boštanja

Praznični pohod
po poti Alojza Motoreta

Društvo salamarjev Sevnica
uspešno tudi v tujini

Planinsko društvo Lisca Sevnica vsako leto v Člani Društva salamarjev Sevnica vsako jesen
Predlagamo vam kratek nedeljski pohod z Vrha
počastitev sevniškega občinskega praznika tradicionalno obiščemo dva salamarska festivala.
nad Boštanjem, mimo sedmih kapelic, do stare
organizira pohod po delu sevniške planinske poti.
romarske cerkve Marijinega vnebovzetja na
Topolovcu

V Boštanju (271 m) greste po markirani poti proti
jugozahodu, po nekaj sto metrih zavijete levo na
cesto proti Vrhu nad Boštanjem. Ko se po cesti
spustite do potoka Grahovica in ga prečkate,
cesto takoj za mostom zapustite in se na levi
strani čez strm travnik dvignete na staro pot, ki je
dobro vidna šele v gozdu (pot lahko nadaljujete tudi
po cesti). Kmalu boste spet nazaj na cesti. Od tam
je lep razgled na Sevnico in Bohor v ozadju. Cesto
po približno sto metrih spet zapustite in zavijete
levo na stransko cesto, ki jo takoj zapustite
in sledite markacijam. Te vas usmerijo desno
navzgor v gozd. Ko pridete iz gozda, pozorno
spremljate markacije, ki vas med vikendi pripeljejo
na vrh hriba, ki se imenuje Hrib (414 m). Z njega
je zelo lep razgled. S Hriba se nato spuščate proti
zahodu na cesto, ki ste jo prej zapustili. Skozi
naselje Vrh nad Boštanjem nadaljujete pot naprej
po cesti. Pred vami je razgledni hrib Topolovec.
Ko se asfaltirana cesta odcepi desno, zapustite
markacije in greste po njej ter se mimo sedmih
kapelic dvignete na Topolovec (476 m) do stare
božjepotne cerkve Marijinega vnebovzetja, ki stoji
na strmem bregu, obdana z vinogradi, sadovnjaki
in gozdom. Boštanjski umetnik Rudi Stopar je za
kapelice izdelal sedem barvnih vitražev s prizori iz
Marijinega življenja.

Letos smo se napotili od Brunka do Gabrijel.
Pohoda se je udeležilo 46 pohodnikov, od tega
tudi mladi planinci sedmega in osmega razreda
Osnovne šole Boštanj. Na izhodišče je bil
organiziran avtobusni prevoz iz Sevnice do Brunka
in iz Gabrijel nazaj v Sevnico. Vsi udeleženci so
dobili zemljevid poti in kontrolni kartonček za žige.
Na poti so nas gostoljubno pogostili na več
postojankah s člani Turističnega društva Šentjanž
(na Brunku, Murencah, Šentjanžu, Štrasbergu).
Dušanka Skoporc - Zavrl nam je razkazala bogastvo
zgodovinske cerkve Treh kraljev na Brunku, Cvetka
Jazbec, tudi predsednica Občinske turistične
zveze, nas je sprejela in predstavila turistične
in zgodovinske znamenitosti Leskovca, Murenc
in Šentjanža, Lojze Rupar je pojasnil vlogo meje
med medvojno nemško in italijansko okupacijo in
ohranjanje spominov na težke čase izseljeništva,
Zdravko Remar, tudi sevniški turistični delavec,
nas je lokacijsko, turistično in zgodovinsko popeljal
skozi Štrasberg.

S Topolovca greste nazaj po isti cesti do hiše
Vrh 26, tam pa zavijete levo med vinogradi in
zidanicami do konca poti. Ko poti zmanjka, se
spustite po komaj zaznavni stezi po zaraščajočem
travniku navzdol. Ko pridete do jarka, se spuščate
Žal je na začetku pohoda megla ohromila razgled
levo po stezi navzdol. Mimo kapelice kmalu
z Brunka in Leskovca, je pa zato okolica Šentjanža
pridete na travnik in asfaltirano cesto. Pot nato
ponudila krasen jesenski razgled. Pohod smo po
nadaljujete naprej desno po cesti do Boštanja.
šestih urah zadovoljni končali v Gabrijelah s toplim
obrokom v klubu Bruno. Prihodnje leto bomo
Za vso pot boste potrebovali slabi 2 uri (6,2 km).
nadaljevali pot do Bučke. Pohod smo vodili vodniki
PD Lisca.
(Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico,
Vinko Šeško, 2002)
Foto in vsebina Janez Levstik

V Békéscsabo na Madžarskem se je konec
oktobra odpravila 24-članska delegacija sevniških
salamarjev, organizatorji pa so pripravili že
18. prireditev Csabai Kolbászfesztivál. Ob
polnoletnosti so podrli tudi nekaj rekordov
svojega tekmovanja v izdelavi klobas. Letos se je
tekmovanja udeležilo 545 ekip, celotno dogajanje
pa si je ob spremljevalnih dogodkih štiridnevnega
festivala ogledalo več kot sto tisoč obiskovalcev.
Sevničani že vrsto let tekmujemo na tem
tekmovanju, izkušnje in pravi izbor paprike, ki je
glavni dejavnik v receptu, pa so letos prepričali
tekmovalno komisijo, ki nas je uvrstila med 12
finalistov.

Recept za zmagovite klobase je uporabila
tudi osemčlanska delegacija, ki se je udeležila
jubilejnega desetega Klobfesta, ki ga pripravljajo v
mestu Nové Zámky na Slovaškem. Tekmovanja se
je udeležilo 65 ekip, spodbujalo pa jih je deset tisoč
obiskovalcev. Odločitev je bila povsem pravilna, saj
smo za svoj izdelek prejeli zlato odličje.

Zahvaljujemo se vsem članom in simpatizerjem
Društva salamarjev Sevnica, ki so pripomogli k
promociji društva in naše občine na tako velikih
mednarodnih prireditvah, o katerih mi za zdaj
lahko le sanjamo.

Stane Krnc,
predsednik Društva salamarjev Sevnica
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Turizem, TZOS
Tržišče pleše

Semanj bil je živ
V nedeljo, 2. novembrta, so v Tržišču v organizaciji
TD Tržišče pripravili prvo domačo, ekološko
kmečko tržnico. Krajani so se odzvali vabilu in
prinesli na ogled in pokušino različne izdelke,
pridelke, semena in drugo.

Živahno dogajanje pred cerkvijo. Foto: Stane Markovič

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Prireditev Jesen na vasi
na Škovcu
V nedeljo, 2. novembra, je bila na Škovcu prireditev
Jesen na vasi v organizaciji TD Tržišča in domačinov.
Prireditev je bila namenjena prikazu običajev, del
in opravil, ki so jih na kmetijah opravljali nekoč,
predvsem ročno, in so jih večinoma že pozabili.
Zbirno mesto je bilo na dvorišču kmetije Poldeta
Borštarja, kjer so obiskovalci občudovali njegovo
krasno zbirko kmečkih orodij in pripomočkov.

Skupina Mlade žurerke iz Tržišča, ki aktivno deluje
že osmo leto, je novembra pripravila plesno
prireditev z naslovom Tržišče pleše. Na lepo
obiskanem tradicionalnem dogodku je skupina, ki v
veselju do plesa in prijateljstvu povezuje 12 članic,
občinstvu predstavila šest plesov, vsakega od njih
v drugačnih, skrbno sešitih oblačilih. Obiskovalce
so navdušili tudi mažoretke Društva TRG Sevnica,
mladi plesni par Gaja in Gašper ter plesni skupini
Osnovne šole Tržišče. Prav posebej je navdušil tudi

povezovalec prireditve Darko Povše. Po koncu so
domača društva, med njimi Aktiv kmečkih žena,
Turistično društvo Tržišče, Društvo vinogradnikov
Malkovec in Društvo upokojencev Tržišče, vse
obiskovalce in nastopajoče pogostili z domačimi
dobrotami.

Projekt Moj kraj, moja občina
– predstavitev Almanaha
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku občine
Sevnica je na gradu Sevnica potekala prireditev
v okviru projekta Turistične zveze občine Sevnica
Moj kraj, moja občina.

Med letoma 2007 in 2011 se je na osnovnih
in srednji šoli v občini Sevnica izvajal projekt
Moj kraj, moja občina. Učenci so pod vodstvom
mentorjev raziskovali dediščino naših prednikov,
šege, navade, recepte, ljudske pesmi, spoznavali
so orodje in njihovo uporabo ter vse to zapisali v
raziskovalnih nalogah. Rezultat tega štiriletnega
projekta je Almanah, v katerem je izbor
raziskovalnih nalog po posameznih sklopih.

Vir: Mlade žurerke iz Tržišča

Ličkanje koruze v Zabukovju
Oktobra je na kmetiji Špec v Zabukovju drugo leto
zapored potekal kmečki običaj ličkanja koruze. Lep
družabni dogodek z veliko etnološko vrednostjo
je organiziralo Društvo podeželske mladine
Zabukovje, udeležilo pa se ga je okrog 30 članov.
Koruzo so dan prej ročno potrgali in nato pod njen
kup skrili številne dobrote, ki so razveseljevale
ličkarje. Po opravljenem delu so se zavrteli ob
glasbi in prepevali ljudske pesmi, vseskozi pa
uživali v rujni kapljici in domačih dobrotah, ki so
jih pripravila dekleta. »Vesel sem, da se mladina
na podeželju kljub napornemu urniku in raznim

Prireditev je kulturno obogatil nastop učencev
Osnovnih šol Boštanj, Tržišče in Šentjanž.
Predsednica TZOS Cvetka Jazbec se je zahvalila
za pomoč občini Sevnica, KŠTM Sevnica,
ravnateljem, učiteljem in učencem.
Vse so pozdravili župan Srečko Ocvirk, direktorica
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in predstavnik
Turistične zveze Slovenije Jože Prah. V nagovorih
so izrazili pohvalo in čestitali k uspešno izpeljanemu
pomembnemu projektu. Na koncu sta bili svečana
podelitev Almanahov in pogostitev, pripravili pa
sta jo Karlinca in Marta iz TD Tržišče.

Pletenje košev, izdelava predpražnika iz ličkanja;
prireditev je povezovala Milena Knez,
predsednica TD Tržišče. Foto: Janja Tratar

Škovec, zagotovo ena najlepših vasi v sevniški
občini, je v prekrasnem vremenu obiskalo veliko
ljudi; prišel je tudi župan Srečko Ocvirk. Prireditev
je povezovala Milena Knez in zanimivo predstavila
dela, ki so jih prikazovali vaščani Škovca in okoliških
vasi. Videli smo izdelavo slamnate strehe, pletenje
predpražnikov iz ličkanja, izdelavo košar in košev,
stopanje prosa in predenje volne. Spet drugi so
prikazali ličkanje koruze, luščenje fižola in izdelavo
zasipnice. Na Lindičevem dvorišču so žagali in
sekali drva, izdelovali gajbice, grablje in druge
lesene izdelke. Zelo aktivno so sodelovali tudi
otroci.
Za konec prireditve so gostoljubni domačini
postregli z bogato kmečko pojedino. Obiskovalci
so preživeli zanimivo in poučno popoldne in se z
lepimi vtisi vrnili v dolino.
Iskrena hvala domačinom Škovca in sodelujočim!

obveznostim druži ob takšnih priložnostih in obuja
stare običaje, ki so včasih veljali za pravi praznik
na kmetiji. Upam, da se bomo ob takšnih dogodkih
družili še mnoga leta in s tem privabljali mlajše
in bodoče člane Društva podeželske mladine
Zabukovje,« je ob uspešno izvedenem dogodku In še misel, s katero je voditeljica Ane Marie
povedal podpredsednik društva Vid Špec.
Culleto sklenila večer in naj vas spremlja v življenju.
Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v
Vir in foto: Društvo podeželske mladine Zabukovje šolah, delo številnih generacij. Vse to znanje, ki vam
je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo
bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje
otroke, je zapisal Einstein.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Kultura
Sevniški godec
med najboljšimi

Naj pesem združuje
vse dobre ljudi

Učna ura Primoža Trubarja
v Loki pri Zidanem Mostu

Zreče. Na državnem srečanju najboljših pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Pevci nam
pojejo, godci nam godejo je 22. novembra v
Zrečah nastopil tudi ljudski godec Janez Košar iz
Žigrskega Vrha.

Jesensko listje šumi in veter se v zimo prebuja, le
pesem se sliši glasno,
da jo sliši cela vas.
Lepo je polet', ko rožice cveto in ptički pojejo,
a še lepše je v jesen', ko nam sv. Martin vinca da,
ko klobase delamo,
ličkamo in vse pridelke pospravljamo, o kako je
luštno je to.

Učna ura Primoža Trubarja, ki navadno poteka v
znameniti Lutrovski kleti pod sevniškim gradom,
je ob dnevu reformacije 31. oktobra potekala pri
cerkvi v Loki pri Zidanem Mostu. Tam je del svojega
življenja preživel tudi Primož Trubar, avtor prvih
slovenskih knjig in utemeljitelj našega knjižnega
jezika. Njegovo književno delo je posledica
hotenja, da bi Slovencem približal protestantsko
vero, zlasti Sveto pismo, in bi svojemu narodu
pomagal iz kulturne zaostalosti. Catechismus
in Abecedarium, Ta prvi delj tiga testamenta,
Cerkvena ordinga in Ta celi novi testament so
njegove najpomembnejše izdaje. Pri tem ga je
vodila verska vnema. Močno si je želel, da bi ljudje
spoznali prave verske resnice in poskušali po njih
živeti. To je bilo tudi glavno sporočilo Trubarjeve
pridige.

Po mnenju etnomuzikologinje dr. Mojce Kavčič,
zaposlene na Glasbenonarodopisnem inštitutu
ZRC SAZU, si Košar zaradi „spretnega igranja,
primernega
tempa,
izrazitih
poudarkov,
zanimivega basiranja in energične izvedbe“
zasluži najvišje možne ocene in s tem uvrstitev
med 12 najboljših slovenskih pevcev in godcev.
Na Slovenskem deluje sicer okoli 300 pevskih in
nekaj deset godčevskih skupin in posameznikov, ki
poustvarjajo ljudsko izročilo. Območna in regijska
srečanja in na koncu državno srečanje z izborom
najboljših so pregleden prerez poustvarjalnosti
pevskih in godčevskih skupin v Sloveniji.
Na tekmovanjih in tudi na končnem srečanju v
Zrečah se je Košar predstavil z Drvarsko polko,
ki so jo včasih igrali na vsaki prireditvi, še posebno
pa je bila priljubljena takrat, kadar so fantje ob
nedeljah pod vaško lipo pred dekleti pomerjali
moči ter s skladbo Zdejle gremo tutle tam, ki so jo
igrali fantje, kadar so odhajali iskat svoje neveste
in se pogajali o doti, ljubezen pa je bila drugotnega
pomena. Obe skladbi je Košar poslušal kot
otrok, kadar jih je igral domačin Franc Volk, pri
poustvarjanju viž pa mu je pomagal Jelko Hvala, ki
je z Volkom igral klarinet.

Smo ženski pevski zbor Azalea Boštanj, pevke v
tretjem življenjskem obdobju in pojemo že 14 let.
Zbor uspešno vodi Mimi Šušter, na katero smo
zelo ponosni. Pri našem petju pa nas zelo veselo
spremljajo: harmonikar Maks, žena Šavla na
basu, klarinet igra Stane, kitaro pa Zvone. Imamo
veliko nastopov v krajevni skupnosti, v občini, po
Posavju, povsod, kamor nas povabijo.
Tako smo se tudi 18. septembra v jutranjih urah
odpeljali v hotel Delfin v Izolo in imeli koncert
za goste. Zelo smo jih razveselili s svojim
repertoarjem, saj pojemo narodne, ljudske in
umetne slovenske pesmi. Z velikim navdušenjem
so ploskali in še dolgo v noč prepevali z nami lepe
stare slovenske pesmi. Pozno zvečer smo se polni
lepih vtisov vrnili s pesmijo in prevoznikom Prahom
srečno in varno domov.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem za pomoč pri
izvedbi koncerta.
Vsem občanom in občankam iskrene čestitke ob
prazniku občine Sevnica.

V župnijski cerkvi sv. Helene v Loki pri Zidanem
Mostu, ki jo je zapolnilo lepo število domačinov,
smo tako v učni uri doživeli pridigo tega velikana
slovenstva, odlično pa ga je uprizoril Sinjo
Jezernik, skupaj z glasbo iz srede 16. stoletja,
ki jo je z ubranim igranjem na kitaro izvedel
Marica Jonozovič priznani kitarist Zoran Košir. Pridigo sta dopolnili
Foto: Marjan Levstik, st. pripovedovalki Marjana Štojs in Marjeta Pfeifer.

N. Č. C.

Kulturna dvorana Sevnica

PAROLE, PAROLE
Gledališèe Koper

Aldo Nicolaj

ponedeljek, 1. 12. 2014, ob 19.30

torek, 16. 12. 2014, ob 17.00

režiser in scenograf: Jaka Ivanc
igralci: Igor Štamulak, Lara Jankoviè, Rok Matek
pianist: Davor Herceg / Joži Šalej

animirata:
Ksenija Ponikvar in Mateja Šušteršiè
trajanje: 40 min

za ABONMA
in IZVEN

www.kstm.si

Dogodek je organiziralo Kulturno društvo Primož
Trubar Loka v sodelovanju z društvom Sevniški
graščaki in KŠTM Sevnica.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Kultura
Fotografska razstava
Kultura in umetnost
Ob 200.
Slovenski gradovi skozi široko nas povezujeta
animiranem ogledu gradu
oko na sevniškem gradu
predstavili pestro ponudbo
Bregarjeva zidanica v Kamenškem je v soboto
15. novembra popoldne, ko se je dan že skoraj programov za otroke
V četrtek, 23. oktobra, smo v stari galeriji prevesil v večer, s kulturo in umetnostjo povezala
na našem gradu odprli fotografsko razstavo obiskovalce prireditve, ki jo je pripravila Kulturno- v občini Sevnica

Slovenski gradovi skozi široko oko avtorja Alojza
umetniška sekcija iz Kulturno-umetniškega
Kneza.
društva Budna vas v počastitev praznika občine Na Gradu Sevnica smo v ponedeljek, 17. novembra,
Sevnica.
izvedli animiran ogled gradu z grajskimi igrami z
namenom, da ga v živo predstavimo novinarjem.
Programa so se tokrat udeležili učenci 2. razreda
OŠ Boštanj. S tovrstnim približevanjem zgodovine
Gradu Sevnica smo začeli leta 2008, od takrat
si je predstave ogledalo več kot 150 avtobusov
otrok in spremljevalcev z vse Slovenije.

Alojz Knez (roj. l. 1978) je ljubiteljski fotograf, ki
je fotografijo začel spoznavati že v otroštvu z
analognim fotoaparatom in črno-belo fotografijo.
Z napredovanjem tehnike je spoznal digitalni
fotoaparat in z njim povezane različne nove
tehnike, kako ujeti trenutek v okvir in ga prenesti
v trajnostni način – fotografijo. Vedno je hotel iz
fotografije iztisniti nekaj drugačnega ali mogoče
le dodati svoj čut v svet fotografije. S pridihom
prostorske dimenzije delujejo njegove fotografije
skorajda pravljično. Pred leti je tako postal
neutrudni oboževalec širokokotnih objektivov in
začel umetniško delo na svoj, edinstven način, kot
pravi sam: z dušo.
„Alojzova 'govorica' s fotografijo zveni v tem
prostoru, kot zvok zveni v glasbilu. Zaradi tega
je to delo tako nepokorjeno, kot je nepokorjena
resničnost. Okolica je v nas vseh, ker nas vsaka
fotografija vsrka vase tisočkrat v vsaki minuti,
tako kot hrepenenje in nostalgija, tako kot lepota
in občudovanje,“ opisuje Alojzovo fotografijo
Radovan Grgovski, poznavalec fotografije in
svobodni umetnik iz Novega Sada.
V kulturnem programu razstave, ki ga je
povezoval Janoš Kolenc, sta nastopila Rok
Šinkovec (harmonika) in Vladimir Janc (vokal) ter
navdušila z ruskimi napevi. O avtorjevi fotografiji
je spregovoril tudi Ljubo Motore, kronist in živa
legenda fotografije v občini Sevnica. Zbrane je
nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk.

Avtorju razstave so pri pripravi in izvedbi pomagali
številni prijatelji, iskreno pa se jim je zahvalil z
besedami: »Hvala, rad vas imam!«.
Razstava je na ogled do vključno 28. decembra,
kadar je grad odprt.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Po slovenski himni, pozdravu in čestitki
predsednice Magdae Sigmund je povezovalno nit z
ustvarjalci spletala Veronika Sigmund. Najprej sta
se s svojimi stvaritvami predstavili članici društva
Marija Bajt in Eva Keber, ta je ob spremljavi kitare
tudi zapela. Delček sebe je s svojo poezijo razkrila
Berta Logar iz Krmelja. Vsestranski sevniški
umetnik Rudi Stopar je s seboj pripeljal prijatelje iz
sekcije Beseda Kulturnega društva Franc Bogovič
Dobova Rudija Mlinarja, Ivano Vatovec, Jožeta
Pirš, Anico Pirš in Franca Živiča, vsi skupaj pa so
nam lepšali večer s svojimi deli. Za popestritev
literarnega dogajanja so Ljudske pevke Solzice
zapele dve pesmi, Robi Razpet pa je raztegnil meh
diatonične harmonike. Za posebno vzdušje so z
ljudsko pesmijo in humorjem poskrbele Ljudske
pevke Razbor.

Programi za otroke na gradu so skupen projekt
upravljavca gradu, javnega zavoda KŠTM Sevnica,
društva Sevniški graščaki ter Grajskega lutkovnega
gledališča Sevnica. Doživete predstave, v katerih
v glavnih vlogah nastopajo grajski skrbnik Ciril,
baron Moscon, hišna pomočnica Marjanca in
grajski vitezi, ustvarjalci prilagajamo glede na
starost gostujočih otrok. Otrokom se v lutkovnem
gledališču predstavita še kralj Lutkan in minister
za kulturo Baltazar.

Z otrokom prijazno predstavitvijo zgodovinskih
dejstev
nadgrajujemo
strokovni
pristop.
Primer dobre prakse smo razširili tudi na druge
programe, kot sta znameniti arheološki park
Ajdovski gradec in opuščeni rudnik v Krmelju, kjer
na krožni poti otroci spoznajo številne naravne
znamenitosti. V slednjem otroke pričaka tudi
Literarni družabni večer se je nadaljeval v
duh knapca, pri Ajdovskem gradcu pa Muca
prijetnem druženju s klepetom in prepevanjem Copatarica, kasneje pa mlajše obišče še gozdni
ljudskih pesmi.
mož, nekoliko večje otroke pa Krjavelj. Nekoliko
starejši otroci lahko doživijo Učno uro Primoža
Trubarja, izvirno pridigo velikana slovenstva z
glasbeno spremljavo. Posebnosti in zanimivosti
narave lahko otroci spoznajo na tematski gozdni
učni poti Loka ali na naravoslovni poti Azaleja
Boštanj. Kako nastane kruh, se otroci naučijo v
programu »Od zrna do preste«, izdelavo stola pa v
programu »Od žage do stola«. Za športni dan pa je
najbolj zanimiv »Planinski izlet na Lisco«, ki ponuja
številne naravne in kulturne zanimivosti.
Vse programe imamo predstavljene skupaj v
predstavitveni knjižici z naslovom »Sevnica skozi
otroške oči«, ki jo lahko dobite v TA Doživljaj ali si jo
ogledate na spletni strani www.dozivljaj.si.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Magda Sigmund,
Kulturno-umetniško društvo Budna vas

www.grad-sevnica.com
december 2014
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 1.12.,
ob 9.00

Dobrodelna akcija zbiranja priboljškov za otroke

TA Doživljaj Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturno mladinski dom
Lukovec

KŠTM Sevnica, TZOS, KŠD Lukovec;
Info.: Alenka, 051/680-288

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: Iztok, 051/680-285

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj, 041/822-091

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-41-034

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturna dvorana Sevnica

ZKD in JSKD OI Sevnica

Grad Sevnica zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica.
Info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

zbiranje na
Glavnem trgu v Sevnici

KŠTM Sevnica;
Info.: Petra, 031/703-982

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica;
Info.: 07/81-41-034

pri mlekomatu
za poslovalnico NLB

Kmetija Jazbec

ponedeljek, 1.12.,
ob 16.00
ponedeljek, 1.12.,
ob 19.30
torek, 2.12.,
ob 9.00
torek, 2.12.,
ob 18.00
sreda, 3.12.,
ob 16.00
sreda, 3.12.,
ob 18.00
sreda, 3.12.,
ob 19.00
četrtek, 4.12.,
ob 17.00
četrtek, 4.12.,
ob 17.30
petek, 5.12.,
ob 18.00
sobota, 6.12.,
ob 9.30

Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelava čudežnih sladic za pohod »Z lučko na grad«.
Naučili se bomo izdelati decembrske sladice in jih pripravili za
tradicionalni pohod. S seboj prinesite valjar in modelčke.
Gledališka predstava: Parole, parole
Gledališče Koper za abonma in izven
Predavanje: dr. Nežka Dolar:
Depresija in stresne situacije
Zaključek bralnega projekta Posavci beremo skupaj 2014,
gostja Ifigenija Simonović
Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelovanje adventnih venčkov in namiznih aranžmajev
S seboj prinesite materiale za izdelavo, možnost pa bo tudi nakup na
mestu samem.
Ta veseli dan sevniške kulture
Predstavili se bodo pevski zbori in male vokalne skupine, ki delujejo v
občini Sevnica.
Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja
- gost: Andrej Štoviček. Kulturni program v Grajski kapeli: DaBlaBlues.
Čudežni december 2014:
Tradicionalni pohod »Z lučko na grad«
Obeležitev dogodka z osvetlitvijo mesta Sevnica. Za pohod s seboj
prinesite svetila. Na gradu kratek kulturni program z OŠ Krmelj.
Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda:
Kako videti boga
Skupinska likovna razstava likovne sekcije ART lipa
iz Kulturno umetniškega društva Budna vas
Otvoritev Jajcemata
kmetije Jazbec

sobota, 6.12.,
ob 8.00

Miklavžev srečelov

parkirišče za HTC - jem

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info.: Mojca Pinterič Krajnc, 07/81-65-070

sobota, 6.12.,
8.00 – 12.00

Čudežni december 2014:
Praznična tržnica
Predpraznična ponudbo in ustvarjalnica za najmlajše.

Kmečka tržnica Sevnica pred NLB Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info: 07/81-65-462

sobota, 6.12.,
ob 17.00

Miklavževanje za otroke v Tržišču

pri farni cerkvi v Tržišču

Društvo prijateljev mladine Tržišče;
Prijava, info.: Danica Blažič, 031/707-514

TVD Partizan Boštanj

Turistično društvo Boštanj

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Kapela Sv. Nikolaja v
boštanjski graščini

Turistično društvo Boštanj

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info in prijava: 07/81-65-070

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica;
Info.: Rihard Černigoj, 041/822-091

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info in prijava: 07/81-65-070

Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica gospodinjska učilnica

Org.: OZARA Sevnica;
Prijava, info.: Darinka, 070/550-668

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info: Zdenka, 07/81-61-652

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Tečaj CPP

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

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

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info. in prijava: 07/81-65-070

sobota, 6.12.,
ob 18.00
sobota, 6.12.,
ob 19.30
nedelja, 7.12.,
ob 16.00

Miklavžev večer za odrasle
Miklavžev glasbeno pevski večer popestren z zgodbami iz
preteklosti, bo pa tudi kaj za pod zob. Donacijska vstopnina: zavito
domače miklavževo darilce v vrednosti do 5 EUR.
Rokomet člani - 1. NLB Leasing liga:
RK Sevnica : RK Gorenje Velenje
Otvoritev razstave Zakladi dreves
Razstava rezbarskih eksponatov iz različnih vrst lesa avtorja
Marjana Vodnika iz Domžal.

ponedeljek, 8.12.,
ob 15.30

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

ponedeljek, 8.12.,
ob 18.30

torek, 9.12.,
ob 15.30

Srečanje Bralnega krožka
Knjižnice Sevnica
Predavanje: Emilija Pavlič:
Kuhajmo z otroki
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

torek, 9.12.,
ob 16.00

Predavanje in delavnica Ekološki način kuhanja
Delavnico bo vodila Emilija Pavlič, avtorica več kuharskih knjig.

torek, 9.12.,
ob 16.00

Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelovanje novoletnih voščilnic
Zaključek literarne ustvarjalnice
"V meni prebiva ..."
Predstavitev knjige Njami: kuharica za naše male sončke
Knjigo bo predstavila avtorica Jerneja Gabrič Dreža, ki izhaja iz
Boštanja.
Čudežni december 2014:
Čarobni obisk gradu
Tradicionalna prireditev za predšolske otroke, ki so ali niso vključeni
v vrtec, s pestrim programom in grajsko gospodo. Pogreli se bomo
s toplim čajem in uživali v lepotah našega gradu.
Vljudno vabljeni vsi otroci in starši. Vstopnina: 1 EUR na osebo.
Ciklus multimedijskih predavanj modrosti vzhoda:
bhakti joga
Potopisno predavanje: Mihaela-Janja Kolar:
Iran

torek, 9.12.,
ob 9.00

torek, 9.12.,
ob 19.00
sreda, 10.12.,
ob 18.00

četrtek, 11.12.,
ob 16.30

četrtek, 11.12.,
ob 17.30
četrtek, 11.12.,
ob 18.00
petek, 12.12.,
ob 16.00
ponedeljek, 15.12.,
ob 15.00
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

torek, 16.12.,
ob 9.00

Prednovoletna prireditev
z dijaki Srednje šole Sevnica in člani U3
Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelovanje novoletnih okraskov
Otroška predstava: Lev in miška
V izvedbi Lutkovna skupina Bobek za abonma in izven

torek, 16.12.,
ob 16.00
torek, 16.12.,
ob 17.00
torek, 16.12.,
ob 17.00
sreda, 17.12.,
ob 17.00

Kje?

Organizator - informacije

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: Iztok, 051/680-285

Pravljična urica z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

četrtek, 18.12.,
ob 18.00

Tematska razstava del bratov Sebastjana in Damjana Popelarja: Grad Sevnica Kozolec med konstrukcijo in ornamentom. Razstavo bo odprl mag. Mosconova galerija
Dušan Štepec, etnolog konservator. Kulturni program: Fantje s Preske.

KŠTM Sevnica;
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

petek, 19.12.,
7.00 - 12.00

Krvodajalska akcija v Krmelju

Osnovna šola Krmelj

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info.: 07/81-65-070

Kulturni dom Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj

Kmečka tržnica Sevnica pred NLB Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/ 81 65 462

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Krvodajalska akcija v Sevnici

Osnovna šola Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info.: 07/81-65-070

Krvodajalska akcija v Sevnici

Osnovna šola Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica;
Info.: 07/81-65-070

torek, 23.12.,
ob 16.00

Čudežni december 2014:
Delavnica: Izdelovanje novoletnih okraskov

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

sreda, 24.12.,
ob 18.00

Žive jaslice

Šmarčna

ŠKD Večno mladi Šmarčna;
Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

četrtek, 25.12.,
ob 18.00

Koncert božičnih pesmi
MePZ župnije Boštanj

Župnijska cerkev Boštanj

MePZ župnija Boštanj

četrtek, 25.12.,
ob 18.00

Žive jaslice

Šmarčna

ŠKD Večno mladi Šmarčna;
Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

četrtek, 25.12.,
ob 19.30

Tradicionalni božično novoletni koncert
Godbe slovenskih železnic Zidani Most

telovadnica OŠ Milana
Majcna Šentjanž

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

Žegnanje konj

Vranje

Org.:Društvo konjerejcev in konjenikov
Sevnica; Info.:Grilc Toni, 041/720-316

Žegnanje konj

parkirišče KS Šentjanž

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

Odprtje likovne in fotografske razstave
avtorice Nevenke Flajs
Čudežni december 2014:
Božična tržnica in žrebanje "Nagradne kartice 2014".
Tržnica s predpraznično ponudbo in izvedbo žrebanja »Turistične
nagradne kartice« ob 10. uri z znanim Slovencem in kulturnim
programom ter ustvarjalnico za otroke, Božičkom, palačinkami.
Rokomet člani 1. NLB Leasing liga RK Sevnica : RD Urbanscape Loka

petek, 19.12.,
ob 19.00
sobota, 20.12.,
8.00 – 12.00
sobota, 20.12.,
ob 19.30
ponedeljek, 22.12.,
8.00 - 15.00
torek, 23.12.,
7.00 - 13.00

petek, 26.12.,
ob 10.30
petek, 26.12.,
ob 10.45
petek, 26.12.,
ob 18.00
sobota, 27.12.,
ob 18.00
nedelja, 28.12.,
ob 18.30
nedelja, 28.12.,
ob 19.00
ponedeljek, 29.12.,
ob 17.00
sreda, 31.12.,
ob 17.00
sreda, 31.12.,
ob 22.00

Božično-novoletni koncert
dvorana OŠ Blanca
s KD Blanški vinogradniki
Božično novoletni koncert Godbe Sevnica 2014
Športni dom Sevnica
"Dunajska pravljica"
Gostje: pevka Mojca Bitenc in plesalci plesnega kluba Lukec iz Krškega.
Koncert božičnih pesmi
Župnijska cerkev Sevnica
okteta Jurija Dalmatina in MePZ Zvon z gosti

Org.: KD Blanški vinogradniki;
Info.: Roman, 041/55-634

Pozdrav jaslicam

župnijska cerkev Tržišče

Org.: TD Tržišče;
Info.: Milena Knez, 041-270-747

Božiček z darili Kulturna prireditev z obdarovanjem otrok.
Prispevek za darilo 7 EUR/otroka.
Čudežni december 2014:
Silvestrovanje za najmlajše z Družinskim gledališčem Kolenc
Čudežni december 2014:
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Nemir

Kulturno mladinski dom
Lukovec

KŠD Lukovec;
Info.: Alenka, 051/680-288

Sevnica - pred lokalom
Central's

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Sevnica - pred lokalom
Central's

KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

KD Godba Sevnica
KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj;
Info.: Andrej Lisec, 041/925-368

ŠD Partizan Sevnica pripravlja

PLESNO-AKROBATSKO BOŽIČNO PRAVLJICO

DARILO ZA METKO
V

SOBOTO

13. 12. 2014

OB

18.00

V Kulturni dvorani v Sevnici

Rezervirajte si brezplačne vstopnice v pisarni društva
ob PON 17.00-17.30 ali SRE 15.30-16.00.
INFO: 031 855 490 (Sara B.)
Na predstavi zbiramo prostovoljne prispevke za nakup nove gimnastične opreme.

december 2014
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Mladina, šolski zvonec
Mladinski center Sevnica
Mladinski
center
omogoča
otrokom
in
mladostnikom pestro dogajanje tudi v času
prostih aktivnosti vse leto. Vsak dan izvajamo
učno pomoč, organiziramo različna tekmovanja v
pinkponku, namiznem tenisu, virtualnih igrah na x
boxu, kvizih, družabnih igrah ...

Četrkova predavanja
Pomoč priseljencem
Modrosti vzhoda v MC Sevnica pri integraciji v naše okolje
Tudi v MC Sevnica smo se priključili ciklu predavanj
Modrosti vzhoda, ki potekajo po celotni Sloveniji.
Gre za projekt ekipe prostovoljcev, ki si srčno želijo
soustvarjati boljši jutri. Predavanja so brezplačna.
Njihov poglavitni namen je podajanje osnovnega
duhovnega znanja kar najširšemu krogu ljudi, saj
večina problemov sodobne družbe izvira prav iz
nerazumevanja samega sebe in sveta okoli nas.
Cikel bo sestavljen iz desetih predavanj, ki se
navezujejo drug na drugega in temeljijo na več kot
5000 let starih zapisih Vedah. To znanje nam na
sodoben in za naše vsakdanje življenje uporaben
način predstavljajo izkušeni predavatelji.

Če ste željni znanja, ki vam lahko spremeni
življenje, se nam pridružite in se podajte na
nepozabno pot odkrivanja modrosti starodavnih
Ved. Tako smo spoznali že: Veda znanje, Kdo sem,
Narava, Karma, Peinkernacija, Čas, Zavest, Kaj je
joga. Decembra bosta še predavanji Kako videti
Vsekakor pa hvala za prijetno vzdušje našim Boga (4. december ob 17.30) in Bhakti-joga (11.
nepogrešljivim animatorjem, ki so
poleg december ob 17.30).
animatorjev tudi vzgojitelji, učitelji, prijatelji,
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
poslušalci, informatorji, svetovalci ...

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Brezplačni računalniški tečaj
v MC Sevnica

Novembrsko ustvarjanje lučk
v MC Sevnica

V MC Sevnica smo se novembra spet zbrali
tisti, ki nam uporaba računalnika dela manjše ali
večje preglavice. V 21 urah tečaja smo se naučili
osnovne uporabe osebnega računalnika, pisanja,
uporabe miške in brskanja po spletu. Na zečetku
predavanj smo predelali teoretično znanje in se
nato hitro lotili praktičnih vaj in nalog, da bi lahko
računalnik brez strahu uporabljali tudi doma.
Sproščena predavanja potekajo v prostorih
MC Sevnica dvakrat na teden tri šolske ure s

Za novoletni pohod z lučko na grad smo se začeli
pripravljati že na začetku novembra. V ta namen
smo vsak četrtek barvali steklene lanternice,
ki jih bodo pohodniki prejeli na zbirnem mestu
pred pohodom. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se
odzvali naši zbiralni akciji in nam donirali različne
kozarčke, pa seveda tudi vsem ustvarjalcem.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

predavateljico, ki deluje pod okriljem društva
KNOF in namerava podobne in druge računalniške
tečaje organizirati tudi v prihodnje.
Tečaj omogočata Občina Sevnica in KŠTM.

Mojca Ž. Metelko, KNOF Sevnica
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www.facebook.com/
mladinski.sevnica

Uspešno vključevanje v slovensko družbo ni le
odgovornost priseljencev, ampak se mora temu
prilagoditi tudi družba. Ta jih mora spodbujati,
jim olajšati vključevanje v izobraževalne in
delovne procese ter omogočiti njihovo udeležbo v
političnem in medijskem prostoru.

Za uspešno vključevanje je pomembno, da se
priseljencem omogoči pridobitev osnovnega znanja
jezika, zgodovine in institucij države gostiteljice
ter omogoči pridobitev informacij o pravicah in
dolžnostih, delu in življenju v Republiki Sloveniji.
Prav to sta poglavitni namen in cilj organiziranega
poučevanja slovenskega jezika, ki ga že drugo leto
zapored izvajamo v Mladinskem centru Sevnica,
v sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje.
Brezplačni program se izvaja vsak ponedeljek,
od 11.30 do 13.00, zajema pa tudi pripadajoče
gradivo. Za vse informacije sem vam na voljo na
telefonski številki 051 680 290 ali na e-naslovu:
mojca.svigelj@kstm.si.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladina, šolski zvonec
Osnovni tečaj samoobrambe
za dekleta in ženske
v MC Sevnica
Oktobra in novembra je v Mladinskem centru v
sodelovanju z DBV IPPON Sevnica potekal osnovni
tečaj samoobrambe, namenjen nežnejšemu
spolu.
Tečaj je potekal ob petkih, udeleženke pa so
opravile 8 treningov. Skupaj so osvojile korake,
ki vodijo k preprosti, neposredni in učinkoviti
samoobrambi.
Tečaj je povečal njihovo samozavest, naučile pa
so se nadzorovati strah. Z večjo samozavestjo in
telesno aktivnostjo so dosegle tudi boljše počutje
in lažje spopadanje z vsakodnevnimi tegobami.

kar je bilo še posebno doživetje, saj smo za to
uporabili svetilke. Staršem smo napisali pozdrave
z morja, sestavili pa smo tudi svoje pravljice o
morskih deklicah, ki so nam burile domišljijo.
Zelo veliko pozornosti smo namenili likovnemu
izražanju in pridobivanju praktičnih veščin. Ob tem
so nastali čudoviti izdelki učencev. Spoznali smo
zanimivosti Pirana, obiskali smo zanimiv in poučen
Muzej podvodnih dejavnosti v Piranu in akvarij.
Prav posebno doživetje za vse je bila vožnja z ladjo.
Popeljali so nas ob slovenski obali, ob tem nam
je vodnica predstavila našo morsko obalo in kar
nekaj dejavnosti, ki potekajo ob morju in v njem.
Tudi ob večerih smo bili dejavni, pokazali smo
svoje talente in se zabavali. V šoli v naravi nismo
razvijali le plavalne pismenosti, ampak so si učenci
v tem tednu pridobili veliko življenjskega znanja,
praktičnih veščin, razvijali so pozitiven odnos do
zdravega načina življenja.

Tia Vidmar –
finalistka literarnega natečaja
Konec oktobra se je končal natečaj Pavčkove
vitice, ki ga je za učence osnovnih šol celotne
Dolenjske in Posavske regije organizirala OŠ
Toneta Pavčka Mirna Peč. Tema 1. Pavčkovih vitic
je bila povezana s pesnikovo pesmijo Popotnik.
Tia Vidmar, učenka 7. razreda Osnovne šole
Krmelj, se je med 128 prispelimi pesmimi v svoji
kategoriji uvrstila med tri finalistke. Knjižno
nagrado je prejela na sklepni prireditvi natečaja,
na katerem so prebrali tudi njeno pesem Moje
življenje. Sedmošolki iskreno čestitamo z željo, da
bi svojo ustvarjalno žilico gojila tudi v prihodnje.

P. Starič, mentorica

MOJE ŽIVLJENJE

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Bojim se in bojim,
da v življenju ne bom uspela.
Kaj če bom kot podgana
v luknji živela?

Šola v naravi
učencev OŠ Krmelj

Tresem se in tresem
od glave do pet.
Kaj če v življenju ne bom uspela
in bom kot krt v temi živela?

Z učenci tretjega, četrtega in petega razreda OŠ
Krmelj smo se 20. oktobra odpravili v šolo v naravi
v Sečo.
Najprej nas je pot vodila do sečoveljskih solin in tam
smo spoznali način pridobivanja soli. Po prihodu
v CŠOD so se učenci nastanili v bungalove in si
uredili sobe. Vsakodnevne dejavnosti so potekale
izmenično v dopoldanskih in popoldanskih urah.
Velik poudarek je bil na naravoslovnih dejavnostih v
naravi. Opravili smo tudi orientacijski nočni pohod,

Nič več KAJ ČE!
To nauk je za vse.
Bom vse osupnila,
na vrh bom stopila.
Pa če bom padla,
zlomila si jadra?
Potem se bom pobrala
in spet vstala.

Piran

Sečoveljske soline

Nekateri so bili prvič dlje časa od doma. Če se
je pojavila kakšna težavica, so jo vsi zmogli rešiti
samostojno. Trudili smo se, da bi učencem ta
teden ostal v lepem spominu. Prepričani smo, da
nam je to tudi uspelo.

Ne bo več strahu,
ne bo več trpljenja.
Le pot do življenja,
ki novo bo, uspešno,
popolno in srečno.
Poplačal se bo trud,
poplačalo učenje,
ko vsem bom pokazala –
TO MOJE JE ŽIVLJENJE.

Učiteljica Renata Mlinarič, OŠ Krmelj

Tia Vidmar

Fitnes studio Sevnica
KAJ KUPITI, KAJ PODARITI, ZA KAJ
prositi BOŽIČKA, KAJ naj vam DEDEK MRAZ prinese...???
Pravilni odgovor je:

DARILNI BON za v FITNES STUDIO SEVNICA.
Primerno darilo za dekleta in fante,
za staro in mlado, za stare in nove člane!
Božički, Dedki Mrazi in ostali dobrotniki, oglasite se.
Informacije: 041-548-011, ﬁtnes@kstm.si, FB proﬁlu.
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Šolski zvonec

ponedeljek, 1. 12. , ob 16.00, Kulturno mladinski dom Lukovec

DELAVNICA: IZDELAVA ČUDEŽNIH SLADIC za pohod Z lučko na grad
Naučili se bomo izdelati decembrske sladice in jih pripravili za tradicionalni pohod.
S seboj prinesite valjar in modelčke.
v sodelovanju s TZOS, KŠD Lukovec
sreda, 3. 12. , torek, 9. 12., torek, 16. 12., torek, 23. 12., ob 16.00, Mladinski center Sevnica

DELAVNICA: Izdelava adventnih venčkov, namiznih aranžmajev , voščilnic in okraskov
S seboj prinesite materiale za izdelavo, možnost bo tudi nakup v Mladinskem centru.
četrtek, 4.12. , ob 17.00, zbiranje: Glavni trg v Sevnici

POHOD: Z LUČKO NA GRAD
ob 17.00: Zbiranje in razdelitev bakel na Glavnem trgu
ob prihodu na Grad Sevnica, pozdravni nagovor, sprehod po grajskem parku,
kulturni program učencev OŠ Krmelj,
topli napitki, sladke dobrote, druženje in prižig luči v Sevnici
sobota, 6.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

PRAZNIČNA TRŽNICA
od 8.00 do 12.00: Praznična tržnica
od 9.00 do 10.00: ustvarjalnica
od 10.00 do 11.00: športno nagradne igre
od 10.00 do 11.00: brezplačne palačinke
četrtek, 11. 12. , ob 16.30, Grad Sevnica

ČAROBNI OBISK GRADU

sobota, 21.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

BOŽIČNA TRŽNICA
od 8.00 do 12.00: Božična tržnica
od 9.00 do 11.00: ustvarjalnice, pantonimik
ob 10.00: žrebanje »Nagradne kartice veselja« s kulturnim programom
ob 11.00: obisk Božička
sreda 31.12. , ob17.00, Sevnica - pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE
z Družinskim gledališčem Kolenc
sreda 31.12. , od 22.00 dalje , Sevnica - pred lokalom Central’s

v
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SILVESTROVANJE NA PROSTEM
z ansamblom NEMIR

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

Za predšolske otroke, ki so ali niso vključeni v vrtec, s pestrim programom in grajsko gospodo.
Vstopnina 1 EUR na osebo.
v sodelovanju z Vrtcom Ciciban Sevnica

Grajska skrinja
Leto bo odprlo svoje duri

Baročna vrtna plastika na Sevniškem II.

Z decembrom se poslavlja staro leto,
z žalostjo, srečo, delom trdim prežeto,
eni z uspehom, drugi s padci vanj zrejo,
a vendar pogumno vsi naprej grejo.
Leto bo odprlo svoje nove duri,
s stiskom rok, objemom, poljubi ...
Vsak od nas novih pričakovanj ima,
skritih sanj, ciljev in drobnih želja.
S kozarcem vina, pokom, ognjemeti
njegovi prvi trenutki bodo začeti,
z vsem novim vzniknejo nova upanja,
naj nam srečo, vsaj zdravja da.
Svoboda, mir in pa dobrota
leta novega naj bo le dota,
naj bo z nami milostna narava,
brez ujm, nesreč, s plodovi zasipava.
Kamnite skulpture štirih letnih časov v parku gradu Mokrice

Iz občine Sevnica izvirata dva primera ohranjene
baročne vrtne plastike; številne kamnite skulpture
in vaze iz parka gradu Sevnica (I.) ter kipi Štirih
letnih časov iz parka porušene graščine Boštanj,
ki krasijo park gradu Mokrice (II.)
V 18. stoletju, morda v času lastništva
Mordachsov ali že Reffingerjev, so ob graščini
Boštanj uredili baročno urejen park, v katerem so
bile tudi štiri baročne kamnite skulpture, izklesane
iz peščenca, ki predstavljajo alegorije štirih letnih
časov: Pomlad, Poletje, Jesen in Zimo. Okrog leta
1850 je nato takratni lastnik graščine Boštanj
Marc Bombelles graščino prenavljal in ob tem
je nameraval peščenčeve plastike letnih časov iz
parka, ki jih je že močno načel zob časa, zdrobiti v
gramoz in ga uporabiti za nasipanje poti. Namero
mu je preprečil takratni lastnik gradu Mokrice
grof Gustav pl. Auersperg, ki je plastike odkupil
s tovorom gramoza in jih razpostavil doma v
rondoju južno od parka gradu Mokrice. Kipi so
bili postavljeni v prav za to prirejenem nasadu,
vendar so jih pozneje prestavili na sedanje mesto,
na vhodni del osrednje parkovne jase s platanami,
ob vhodnem vrtnem portalu in barokizirani kapeli
sv. Ane. Originali kipov štirih letnih časov stojijo
v nišah pod arkadami notranjega dvorišča gradu

Mokrice, v parku pa so postavljene njihove kopije.
Figure, prinesene iz graščine Boštanj, so tako
kmalu postale eden najbolj prepoznavnih motivov
mokriškega parka.

Naše zlo - vojno, lakoto, nesreče,
nevoščlivost, bolezen, vse trpeče ...
Vse, kar je slabo, naj izgine,
da bomo polnili lepe le spomine.

Tanja Košar

Štiri celopostavne človeške figure v naravni
velikosti so nekdaj stale tudi v parku gradu Sevnica,
vendar se je za njimi žal izgubila vsaka sled.
Kamniti celopostavni ženski figuri sta že konec 19.
stoletja (sodeč po starejših fotografijah) stali na
vrhu dvoramnega reprezentančnega stopnišča
zahodne grajske terase, nato pa so ju nadomestili
z baročno oblikovanima košaricama s cvetjem.

Viri: Oskar Zoran ZELIČ, Grad Sevnica, Sevnica
2011; France STELE, Zbornik za umetnostno
zgodovino II, Ljubljana 1922; Ivan STOPAR, Grajske
stavbe v osrednji Sloveniji II., Dolenjska, 2. knjiga,
Med Bogenšperkom in Mokricami, Ljubljana 2001;
Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji = Historical parks
and gardens in Slovenia, Ljubljana, 1995; Suzana
MIRT, Problematika baročne figuralne vrtne plastike v
Sloveniji, diplomsko delo, Ljubljana 2011 in drugi.
Suzana Mirt, KŠTM Sevnica

Oglas
Pisal je, da avto ima, da je bogat,
želi si družbe, pleše rad,
da je kljub letom večno mlad,
da potrebuje mlado žemo,
ki ima vse vrline, z njo hodil bi na morje in v planine.
Zdaj čaka, da bi videl me…
Ni pa rekel, če ima srce in da bi ljubil me.

Anica Perme
Vir: Večerna zarja,
zbornik Društva upokojencev Sevnica, 2013
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Šport in rekreacija
Podelitev priznanj najboljšim
atletom leta 2014
Karin med nagrajenci AZS
Na prireditvi Atletske zveze Slovenije med dobitniki
priznanj za najboljše pionirke tudi Karin Gošek iz
AK Sevnica. Med člani sta bila izbrana za najboljša
Martina Ratej in Primož Kozmus.
Na Ptuju je v soboto, 15. novembra, potekala
podelitev nagrad najboljšim športnikom in
najprizadevnejšim atletskim delavcem. Poleg
članskih nagrad so podelili nagrade tudi za
najmlajše mladince in mladinke ter pionirke in
pionirje.

Karin in starši

Na šolskem delu Ljubljanskega maratona je poleg
množične udeležbe iz OŠ Sava Kladnik Sevnica in
OŠ Blanca nastopilo tudi nekaj atletov in atletinj iz
Krmelja in Boštanja. Odlično se je izkazala ekipa
OŠ Sevnica, ki je ekipno zmagala, OŠ Blanca pa si
je pritekla 21. mesto med 78 šolami.
Iz AK Sevnica je na najvišjo stopničko pri dekletih
letnika 2000 stopila Karin Gošek z OŠ Sevnica,
tretje mesto si je priborila Urška Krašovec OŠ
Krmelj, 8. je bila Jerneja Prah OŠ Blanca in 12.
Tara Vovk OŠ Sevnica.
Pri dekletih letnika 2003 si je drugo mesto
pritekla Lea Haler, tretja je bila Nika Dobovšek in
4. Nina Lisec, vse OŠ Sevnica, za Blanco pa je v
tej kategoriji nastopila Ina Starič in dosegla 62.
mesto.
Pri fantih letnika 2003 je bil Enej Jagodič 7., OŠ
Sevnica, 14. mesto je zasedel Tomi Bajc z OŠ Jurij
Dalmatin.
Pri letnikih 2002 je bil Žiga Jagodič z OŠ Sevnica
67., Mitja Kurnik OŠ Boštanj je pri fantih letnika
2001 pritekel na 8. mesto, 6. pa je bil Anže
Trebše.

V soboto, 8. novembra, je bilo prav tako v sklopu
praznika občine Sevnica tekmovanje v namiznem
tenisu, in sicer v Športnem domu Sevnica z
udeležbo članov DI Hrastnik, DI Zagorje, Društvo
Kamenček in DI Sevnica.
Prav tako je bilo tudi šahovsko tekmovanje, in sicer
v sklopu 1. spominskega memorijala za umrle
člane DI Sevnica, ki so bili tudi pobudniki in hkrati
uspešni šahist DI Sevnica, z udeleženci DI Zagorja
in DI Sevnica. Vabljeni so bili tudi predstavniki
drugih društev DI regije Zasavja in Posavja.
Po končanem tekmovanje so bili na vrsti še
podelitev priznanj, malica in druženje. Preden smo
Vir: AK Sevnica se razšli, smo se dogovorili, da bomo taka srečanja
nadaljevali tudi v prihodnjem letu. V DI Sevnica se
vsem zahvaljujemo za udeležbo ob prazniku občine
Sevnica, športne igre in športnost.

2. tek za pokal Sevnice,
tek tudi dobrodelen

V soboto, 15. novembra, je v Boštanju potekal
2. tek za pokal Sevnice, udeležilo pa se ga je
133 tekmovalcev in tekmovalk. Najmlajši so se
pomerili na 300 m, 600 m, 1000 m in 2000
m. Zmagovalci najmlajših tekov po kategorijah
so postali: Izabela Strojanšek, Luka Kosar, Živa
Slapšak, Sven Šunta, Maja Knez, Enej Jagodič,
Lea Haler, Nina Pintarič, Jan Berčon, Mitja Kurnik,
Urška Arzenšek in Nejc Gorišek. Člani in članice
so se pomerili na 4000 m dolgi progi. Absolutni
zmagovalec teka je postal domačin Robert
Lendaro AK Sevnica in je na tekmi vodil od starta
do cilja. Najhitrejša med ženskami je bila Breda
Škedelj iz Šentjerneja. Zmagovalci teka na 4000
m po kategorijah so postali: Miha Povšič, Marjeta
Sine Karlovšek Košar, Jure Močnik, Brigita Karlovšek, Zdravko
Kukman, Robert Lendaro in Breda Škedelj.

Med nagrajenci za odlične rezultate je bila tudi
Karin Gošek, ki je v kategoriji pionirk osvojila
3.mesto. Karin je to nagrado prejela zaradi
osvojitve 8. državnih naslovov v kategoriji mladink
ali pionirk, dveh nastopov za reprezentanco in
odličnega rezultata na DP na 3000 m v dvorani.
V njeni kategoriji je zmagala Maja Bedrač s Ptuja,
skakalka v daljino in troskoka, druga pa je bila
Nastja Modic, palicašica iz AK Brežice.
V kategoriji članov je postala atletinja leta naša
odlična metalka kopija Martina Ratej, pri članih pa
Primož Kozmus, metalec kladiva.
Več o prejemnikih priznanj lahko preberete na
straneh Atletske zveze Slovenije.

Sevničani na
19. Ljubljanskem maratonu
Na 19. Ljubljanskem maratonu je nastopilo kar
22.500 udeležencev iz 51 držav. Največje tekaške
prireditve v Sloveniji so se udeležili tudi Sevničani
in dosegli odlične rezultate.
Na 10 km tekaški razdalji je nastopilo 6037
tekmovalcev, odlično se je izkazal Robert Lendaro,
ki je s časom 34:52 osvojil absolutno 9. mesto.
Maj Popelar si je pritekel 18. mesto (36:49),
Klemen Lendaro je bil s časom 42:08 absolutno
131. Tekla sta tudi starša našega Tomija Bajca
(Nika 51:35 in Bojan 53:21).
Na 21 km je s 14. mestom in časom 1:26,40
odlično svoje delo opravila Karin Gošek. Njeni
spremljevalci na progi so bili oče Jože (1:45:10),
Polona Zevnik (1:57:03) in Stojan Haler 1:53:36.
Na
42 km sta nastopila naša najboljša
vzdržljivostna tekača Dušan Krašovec in Stanko
Verstovšek. Dušan si je pritekel končno 51. mesto
s časom 2:54:49, Stanko je bil s časom 2:58:02
na 76. mestu (1875 tekmovalcev).

Foto: Petra Biderman

Tekmovanje se je končalo z dobrodelnim tekom
za nabavo igral za KS Primož, pri organizaciji
je sodeloval tudi poslanec v DZ Tomaž Lisec, ki
bo skupaj z AK Sevnica zbrana sredstva izročil
KS Primož. Sredstva lahko še vedno nakažete,
podrobnosti so objavljene na spletni strani AK
Sevnica, kjer so tudi vsi rezultati in fotografije teka
v Boštanju. Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in
vabljeni na 3. tek za pokal Sevnice, ki bo v Sevnici
6. decembra.

Pa še nekaj rezultatov:
Pikado:
1. DI Hrastnik moški, 2. DI Sevnica »1 ekipa«, 3.
DI Sevnica »2 ekipa;
Namizni tenis:
1. Viktor Košar (DI Sevnica), 2. Marjan Šinkovec
(DI Zagorje), 3. Ivan Rajh (DI Sevnica);
Šah:
1. Bojan Smerdelj (DI Sevnica), 2. Janez Grčar (DI
Zagorje), 3. Marko Jurič (DI Zagorje);
Ekipno – Šah: 1. DI Zagorje, 2. DI Sevnica
»1.ekipa«, 3. DI Sevnica »2 ekipa«.

Roman Novšak

Športna zveza Sevnica
poskrbela za
aktivne krompirjeve počitnice
Med 27. in 30. oktobrom je v Športnem domu
pod strokovnim vodstvom potekala organizirana
vadba za najmlaše v sklopu šolskih počitnici.
Športna zveza Sevnica je prvič pod svojim okriljem
izpeljala projekt Hura, prosti čas 2014, ki ga
sofinancira Zavod za Šport RS Planica. Skupaj z
Rokometnim klubom Sevnica, Športnim društvom
Partizan Sevnica, Košarkarskim klubom Tržišče
in Klubom malega nogometa Sevnica smo izvajali
gimnastiko, igrivo košarko, mini rokomet in mini
nogomet. Poskrbljeno je bilo za jutranjo malico in
topel obrok za kosilo.

Vanja Lendaro

Ob občinske prazniku Sevnice

Ekipa OŠ Sevnica
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Društvo invalidov Sevnica je v sklopu praznika
občine Sevnica organiziralo tekmovanje v pikadu.
Potekalo je v hotelu Ajdovec v torek, 4. novembra.
Sodelovali so pikadisti iz DI Hrastnik z moško in
žensko ekipo in ekipi DI Sevnica. Za popestritev
srečanja je bila sestavljena ekipa predsednikov
zunaj. Bolj ko rezultati je bilo pomembno druženje.

Zahvaljujemo se vsem strokovnim sodelavcem in
prostovoljcem. Hvala tudi pekarni Kruhek, vrtcu
Ciciban, ki je pokrbel za tople obroke, in javnemu
zavodu KŠTM za sofinanciranje projekta.

Vir: Športna zveza Sevnica

Šport in rekreacija
Sevničani na dobri poti v 31. Slovenija open
pokalu Terme Olimia, v 1. SFL
Robert Pavčnik bronasti
pa zasedajo 6. mesto.
disciplini KL – 74 kg

med člani v

V soboto, 8. novembra, je Pon-do Kwan Zagorje v
sodelovanju s Kickboxing zvezo Slovenije organiziral
že 31. Mednarodni kickboxing turnir Slovenija
open, udeležilo pa se ga je 552 tekmovalcev iz 66
klubov iz 9 držav. Na omenjenem tekmovanju, ki je
v koledarju svetovne organizacije WAKO, so člani
Kluba borilnih veščin Sevnica osvojili eno medaljo
in eno 9. mesto. Izkupiček bi lahko bil še večji,
če ne bi nekatere tekmovalce pestile poškodbe.
Kickboxing je kontaktni borilni šport, pri katerem
si nasprotnika izmenjujeta udarce, značilne za
boks, in brce, značilne za karate in taekwondo.
Po vsakem obračunu pa nastanejo tudi poškodbe,
ki zahtevajo svoj čas za izginejo. Kljub temu pa
so v klubu zelo zadovoljni, saj se je mladi Robert
Pavčnik odlično izkazal in v konkurenci članov
osvojil 3. mesto v disciplini kick light do 74 kg.
V isti kategoriji je uspelo doseči vidno uvrstitev
še Klemnu Skerbišu, ki je na koncu osvojil 9.
mesto. Sevniške kickboksarje čaka nekajdnevna
rehabilitacija, za tem pa tedenski premor, sredi
decembra pa že aktivne skupne priprave na
novo tekmovalno sezono 2015. Že februarja jih
V 1. Slovenski futsal ligi po slabšem začetku čaka nova velika preizkušnja evropski pokal, na
zasedajo 5. mesto. Sevniški strateg je izpostavil, katerem pričakuje organizator HKS več kot 1500
da obramba še ni, kakršna je bila lani in s tem nastopajočih iz celotne Evrope.
zaščitno znamenje njegove ekipe v celotnem
prvenstvu. Veseli pa, da so izboljšali napad in je
zadetkov kar veliko.
Državni prvaki v selekciji U21 so kljub odhodu
nekaterih nosilcev igre (Škorić, Nečemer, Kugler)
v uvodnih tekmah nakazali, da bodo naskakovali
še tretjo zaporedno zvezdico v tem tekmovanju.
Najdete nas tudi na facebooku.
V slovenskem pokalu Terme Olimia so Sevničani
ugnali RE/MAX Maribor. To pot si je zasedba
trenerja Mitje Jonteza priigrala prednost štirih
zadetkov, rezultat je bil 1:5. Povedli so gostitelji
– uspešen je bil Matej Fideršek, potem pa so
gosti obrnili potek tekme prek Nenada Kurtiča in
Jana Nečemerja. V drugem polčasu sta zadetke
prispevala Irnes Škorič (2) in Beno Govekar. Ali
se bo KMN Sevnica drugič zapored uvrstila na
zaključni turnir pokala Terme Olimia, preverite na
uradni strani www.kmn-sevnica.si.

Vir: Ajde Siunca, KMN Sevnica

Mladi sevniški karateisti
sedemkrat stali
na zmagovalnih stopničkah

Začeli smo ob 15.00 z blagoslovom, sledil pa je
turnir, na katerem so sodelovale štiri ekipe. Poleg
že omenjene skupine organizatorjev pod imenom
Stilles Sevnica in ekipe Kiwi iz Loga so sodelovali
še osnovnošolci Gozdarji in Trije zmaji, katerih
kapetan je bil Boštjan Jamnik.
Vsako ekipo so sestavljali trije člani, tekma pa je
trajala 15 minut. Fantje so bili na rolerjih izredno
spretni, zato smo bili gledalci navdušeni nad njihovo
igro, videli pa smo tudi precej zadetkov. Da je vse
potekalo gladko, je skrbela zapisnikarska miza, za
katero smo sedela dekleta. Med turnirjem smo
se lahko pogreli s čajem in posladkali s piškoti. Za
nas jih je pripravila Marjana in poskrbela tudi, da
igralci niso bili lačni.
Ko je nad Sevnico že padla tema, smo podelili
sladke nagrade najboljšim. Tokrat so se pokazale
predvsem izkušnje. Prepričljivo je slavila ekipa
Kiwi, ki si je prvo mesto zagotovila po tesni zmagi
nad drugouvrščenimi člani moštva Stilles Sevnica,
na tretjem mestu so bili Trije zmaji, tik pod
zmagovalnim odrom pa najmlajši Gozdarji.
Tekmovalcem, navijačem in vsem, ki ste kakorkoli
sodelovali na turnirju, se najlepše zahvaljujemo za
čudovito popoldne. Vse druge pa povabimo, da se
nam pogumno pridružite na naslednjem turnirju.

Maja Zelič

Kolesarjenje Od zore do mraka
Sevniški kolesarji prazniku občine Sevnica
posvetimo
pozornost
s
kolesarjenjem.
Poimenovali smo ga Od zore do mraka, saj je
kljub razdrobljenosti domovine po občinah
sevniška ohranila doberšen del starega obsega.
S svojim reliefom zahteva čas, dobro kondicijo,
pa še volja za kolesarjenje v jesenskem vremenu
mora biti prisotna. Trasa kolesarskega dne v
počastitev občinskega praznika je že nekaj let
ustaljena. Zberemo se ob 7. uri v parku pred

Pregled uvrstitev:
Člani – Kick light:
3. Pavčnik Robert, KL – 74 kg
9. Skerbiš Klemen, KL – 74 kg

Jurij Orač
Odlična pripravljenost, tekmovalna naravnanost,
pozitivna miselnost in ekipni duh v klubu so
Sevničanom na 1. pokalnem turnirju v karateju
JKA omogočili odlične rezultate, za katere so
ob podelitvi medalj pokazali nepopisno veselje.
Prav pri vseh je viden napredek od zadnjega
tekmovanja, kar je nedvomno rezultat trdega dela
in odlična motivacija za naprej.

Odprtje hokejskega igrišča
Se še kdo spomni hokejskih turnirjev izpred nekaj
let? Ne? Saj je že res minilo nekaj časa od takrat.
Vendar imamo dobro novico – hokej je na igrišču
pred SMC spet našel svoje mesto!

Odprtje

Med animatorji je tudi kar nekaj športnih
navdušencev, ki so si želeli igrati hokej na rolerjih.
Na začetku šolskega leta smo se odločili izpeljati
ta projekt. Za koordinatorje so se javili Gorazd,
Andraž in Jure, pretuhtali možnosti, organizirali
delovni dan med krompirjevimi počitnicami
in sestavili ogrado za igrišče pod strokovnim
vodstvom Petra Božiča. Potem so povabili še
druge animatorje, pozabili pa niso tudi na fante
iz Loga. Ti so se z veseljem odzvali povabilu. Tako
smo v nedeljo, 2. novembra, odprli novo hokejsko
Vir: Marja Zidarič. igrišče.

Pregled uvrstitev:
1. mesto: Tomaž Kajtna, starejši dečki kata C
1. mesto: Lan Dragar, mlajši dečki kata C
2. mesto: Žiga Plazar, mlajši dečki kata C
3. mesto: Aleksander Kožar, mlajši dečki kata C
3. mesto: Žiga Pigac, starejši dečki kata B
3. mesto: Tisa Šantej, starejše deklice kata B
3. mesto: Tia Šantej, kadetinje kata A
5.-8. mesto: Sara Šantej, malčice kata C
5.-8. mesto: Tinkara Kelenc, starejše deklice kata B

občinsko zgradbo. Skrbne članice nam vsako leto
pripravijo vrsto energijskih priboljškov za na pot,
ne manjkata tudi kava in čaj. Kmalu po sedmi smo
krenili: Sevnica–Orešje nad Sevnico–Zabukovje–
Trnovec–Blanca–Studenec–Hubajnca–Primož–
Telče–Malkovec–Tržišče–Krmelj (11.30 malica:
58 km, 1000 nmv)–Šentjanž–Leskovec–Brunk–
Vrhovo–Račica–Breg–Lisca–Krakovo–Sevnica
(16.30, 106 km, 2360 nmv). Na poti so nas ves
čas spremljali dobra volja in priložnostni postanki
pri prijaznih krajanih. Veliko večino poti smo se
držali znotraj občinskih meja. Pri sosednji radeški
občini smo gostovali prek Brunka, Vrhovške gore
ter Vrhovega, do mostu čez Savo na HE Vrhovo,
pri Laščanih in v delu vzpona na najvišjo točko
kolesarjenja Lisco. Kolesarjenje smo sklenili, kot
predvideva naslov, v mraku na izhodiščni točki. Bilo
nas je 17 članic in članov KD Sevnica. Devet nas je
opravilo s celotno traso, trije so izpustili le Lisco,
preostali so sodelovali v posameznih odsekih
poti. Kljub prestavljenemu terminu s sobote na
nedeljo zaradi slabega vremena je bila udeležba
za jesenski čas in zahtevano pripravljenost spet
odlična. Znova in znova nas po prekolesarjeni poti
prepriča dobri stari rek: Povsod je lepo, doma je
najlepše. Še posebno, kadar za nagrado s sonca
obsijanega vrha Lisce zremo v megleno morje
domačih cest.

Robert Kosaber
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Utrip življenja
Varna uporaba pirotehnike
V prvih dneh decembra nas navadno obvestijo o
več primerih, ko je zaradi uporabe pirotehničnih
izdelkov moten javni red. Pokanje je mnogim
neprijetno, lahko vzbuja strah, nelagodje in
občutek nevarnosti. Tistim, ki se izkušnji z
uporabo pirotehničnih izdelkov ne morejo upreti,
svetujemo, da izdelke uporabljajo pravilno, in sicer
tako, da to drugih ne moti in ne ogroža.
Pirotehnične izdelke je dovoljeno uporabljati
od 26. decembra do 2. januarja, kupovati pa
od 19. do 31. decembra. Za kršitev določb
Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je za
posameznike predvidena globa od
400 do 1200 evrov. Stranska sankcija za kršitve
pa je odvzem prepovedanih pirotehničnih izdelkov
in tudi dovoljenih pirotehničnih izdelkov, če se
uporabljajo na mestih, kjer to ni dovoljeno, ali v
času, ko to ni dovoljeno.
Svetujemo, naj ljudje pirotehnike ne uporabljajo,
če pa jo že morajo oziroma hočejo, naj tega
ne počnejo v strnjenih stanovanjskih naseljih,
zgradbah
in
zaprtih prostorih, v bližini
zdravstvenih domov, v prevoznih sredstvih, na
javnih shodih in prireditvah.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba
pirotehničnih izdelkov namreč lahko povzroči
tudi telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok,
poškodbe oči), moti živali in onesnažuje okolje.
Policisti bodo pogosteje na območjih, na katerih
smo že v preteklih letih obravnavali več kršitev
in dosledno ukrepali zoper tiste, ki s svojimi
ravnanjem motijo javni red in mir.

Daniel Žniderič,
komandir policijske postaje, policijski inšpektor I

Vikend seminar v Zrečah
Že nekaj let zapovrstjo se člani DPOMDR Sožitje
Sevnica konec oktobra veselimo jesenskega
seminarja konec tedna. Tako je bilo tudi letos, ko
smo se v petek popoldne z avtobusom odpeljali v
Zreče. V hotelu so nam dodelili sobe, po okusni
večerji smo imeli skupno delavnico z naslovom
Joga smeha. Darinka Krajnc nam je povedala,
kako zelo pomemben je smeh za naše zdravje in
dobro počutje. Potem smo teorijo preizkusili tudi
v praksi. Preživeli smo zabavno urico in se res
nasmejali do solz. Sklenili smo, da bomo njene
nasvete upoštevali tudi doma.

Recepti
Parkeljni, ptičke....
Pripravimo kvašeno testo za mlečni kruh:

Žal vse lepo kar prehitro mine in v nedeljo po
kosilu smo morali domov. Ostali pa so lepi spomini
in fotografije, ki nas bodo še dolgo spominjali na
nepozaben konec tedna v Zrečah.

65 dag bele moke,
2 dag kvasa,
1 dag soli,
10 dag masla,
2-3 dcl mlačnega mleka,

Zgnetemo testo, ki naj dobro vzhaja, testo oblikuj
Za OŠ Ane Gale Sevnica: Irena Mavrič v svaljke. Vsakega zavozlaj in ga položi na pekač
tako, da boš iz krajšega konca vozla oblikoval
glavo, za oči daj dva zrna popra, iz daljšega konca
oblikuj rep.

Pomen ustne higiene

Ponovno vzhajaj in premaži s stepenim jajcem,
Čeprav je bilo do danes napisanih že mnogo
speci.
poljudnoznanstvenih člankov na temo ustnega
zdravja, se še vedno v vsakodnevni praksi
srečujemo s pacienti, ki se kljub ozaveščanju ljudi
ne zavedajo pomena temeljite ustne higiene.
Cimetovi piškoti
Današnji temeljni poudarek zobozdravstva je
izvajanje preventivnih pregledov in temeljita
ustna higiena. Skrb za ustno zdravje se prične z Recept:
25 dag masla,
zgodnjim začetkom obiskovanja zobozdravnika.
12 dag sladkorja,
Prvi obisk specialista pedontologa se priporoča
4 rumenjaki,
pri 6 mesecih otroka.
50 dag moke, beljak,
4 žlice sladkorja,
Andraž Tasič, dr.dent.med
žlica cimeta
več na www.mojaobcina.si/sevnica
Maslo penasto zmešamo s sladkorjem in
rumenjaki.
Dodamo moko in zamesimo testo, ki ga tanko
razvaljamo na pomokani deski.
Z modelčki izrezujemo poljubne oblike in jih
polagamo na peki papir plast za plastjo, nato
položimo vse skupaj za eno uro v hladilnik.
Potem kekse premažemo z beljakom in potrosimo
s kristalnim sladkorjem, ki smo ga pomešali s
cimetom in spečemo. Hranimo v dobro zaprtih
posodah.

Orehovi rogljički s cimetom
Recept:
500 gr moke,
380 gr mehkega masla,
200gr sladkorja,
170 gr zmletih orehov,
1 jajce, vanilin
žlica cimeta;
Vse setavine zgneti v čvrsto testo, ki naj počiva
eno uro v hladilniku. Oblikuj rogljičke in jih peci pri
srednji temperaturi.

V soboto dopoldne so imeli naši starši in skrbniki
predavanje. Simon Došen, diplomirani pravnik,
jim je svetoval, kako ravnati, kadar je treba
za odraslega otroka urejati različne zadeve
na Centrih za socialno delo in podobno. Drugi
udeleženci seminarja pa smo preživeli nekaj
prijetnih uric v bazenu zdravilišča Zreče in uživali
v zdravilni topli vodi, masažah ali počivali na
ležalnikih. Kar prehitro je prišel čas kosila, nato
pa prosto popoldne, ko smo lahko raziskovali
barvito okolico zdravilišča, popili kakšno kavico
ali sok, ali pa se spet predajali užitkom v bazenu.
Po večerji smo imeli prav posebno zabavo: plesali
smo v hotelski kavarni, nato pa praznovali rojstna
dneva naših članov Ljudmile in Pepija, ki sta nam s
pomočjo svojih domačih pripravila pravo pravcato
pogostitev, na kateri so uživale naše oči, še bolj
pa želodčki.
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Jabolčni kolač
3 jajca,
350 gr moke,
200 gr sladkorja,
1 pecilni,
100 gr masla,
1 kozarec mleka,
1 kozarec belega vina
Iz vseh sestavin narediš testo, ki ga zliješ v okrogel
pekač, povrhu naribaš jabolka, pokapaš z malo
medu in posuješ s cimetom in pečeš 1 uro na
srednji temperaturi.

Recepte pripravila: Cveta Jazbec

Oglasi

MASAŽNI SALON
Mojca Zaplatar s.p.
Sevniški HTC
1. nadstropje (nad pošto).

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Sreèa je!
V majhnih stvareh,
toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.
SREÈNO 2015

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

V prihajajoèih prazniènih dneh, lahko svoje najdražje obdarite
z našimi darilnimi boni,smo pa na voljo na 041 913 035

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

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!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Razvedrilo
VICOTEKA
Fotografija
Gorenjka s katero se dobim v petek mi je
poslala fotografijo!«
»Ja,lepo. Kako pa izgleda?«
»Ne vem. Najprej moram razviti film!«

Čokolada
Gorenjec in njegovo dekle sta sedela v kinu
in Gorenjec je jedel čokolado, ki jo je kupil pri
vhodu v kino dvorano.
»Ali je okusna?« ga je vprašalo dekle.
»Ja, odlična je! Ti priporočam da si jo kupiš!«

Na operaciji
Kirurg se pripravlja, da bo operiral pacienta.
Pacient se dvigne in reče:
»Veste, zelo se bojim, to je moja prva
operacija.«
»Potolažite se, saj je moja tudi!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Smo to, kar mislimo
Barva polti, brazgotine, izrazne gube... naše
radosti, bolečine in stres se nam poznajo na
obrazu. Na njem lahko preberemo vse. Naše
življenje je to, kar iz njega naredijo naše misli.
Naučite se izbirati svoje misli. Odločite se, da
boste ljubeznivi, veseli in ljubeči in ljudje vam
bodo to vračali. Prizadevajte si, da bo vaš duh
prežet s prepričanjem, da se bodo dobre stvari
res zgodile, in pazite, da boste nadzorovali svoje
misli tako, da jih boste usmerjali k pravičnim,
lepim in smiselnim stvarem.

Uganka za brihtne glavce
Noj
Nojevo jajce je potrebno 18 minut kuhati, da
postane trdo kuhano jajce.
Koliko časa potrebujemo, da skuhamo štiri
nojeva jajca?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: FITNES NA PROSTEM.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Biserka Kranjc, Kal 34, 8297 Šentjanž,
2. nagrada: Malči Prijatelj, Krmelj 24 f, 8296 Krmelj,
3. nagrada: Kristina Guček, Vrh 34, 8294 Boštanj
4. nagrada: Marija Koritnik, Radež 6a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
Nagrade za mesec DECEMBER
1. nagrada: welnes storitev, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p.,
Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
2. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.12.2014 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
LAHKO! Če je napolnjen z vodikom.
Vodik je 14 krat lažji od zraka.
Izžrebanka:
Mojca Borštnar, Tržišče 14 b, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje stoji in kako se imenuje tabla na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Spominska plošča je postavljena v spomin na osvoboditev petih
vodilnih krajevnih funkcionarjev in se nahaja na okrajnem sodišču v
Sevnici.
Izžrebanka: Milena Gorenjec, Kal pri Krmelju 16, 8297 Šentjanž

Oglasi
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Poslovalnica BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 55a, Boštanj

tel.: 07 / 81 41 506
gsm: 051 643 343

www.extraform.si

KERAMIKA

do 40% popust

KOPALNIŠKA OPREMA

Naročena objava

do 15% popust

TOPLI PODI
- 10% popust

BENKOVŠKI KAMEN
- 25% popust

naročnik oglasa: Jurij Salamon s.p., Dolenji Boštanj 55a, 8294 Boštanj

Decemberska ponudba:

PONUJAMO MOŽNOST
POLAGANJA PRI NAS KUPLJENE KERAMIKE
IN ADAPTACIJO KOPALNIC.
december 2014
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www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE
od

5,66 € / m
barvni

2

do 20 %

popusta

novi model
NEPTUN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

že od
8,06 € / m2

