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Intervju

Predstavljamo Štefana Teraža, 
direktorja uspešnega sevniškega 
podjetja Stilles, d.o. o., 
ki je letos prejelo grb občine Sevnica.

Spoštovani Štefan Teraž, predstavite se našim 
bralcem.

Sem 55-letni univ. dipl. ing. lesarstva, zadnjih šest 
let na mestu direktorja družbe Stilles, s katero 
sem se povezal pred 40 leti kot štipendist, zdaj 
pa sem že več kot 30 let zaposlen v tem kolektivu. 
Živim v Sevnici, kjer sva si z ženo ustvarila družino. 
Skupaj s tremi hčerami živimo v lastni hiši.
Moram priznati, da je v meni naseljen ustvarjalni 
nemir, da imam razvit socialni čut in spoštujem 
tradicionalne vrednote. Zavedam se, da je poleg 
telesne kondicije zelo pomembna tudi duševna. 
Nekateri občani me poznajo tudi po mojem 
družbenem in političnem angažiranju, saj sem že 
22 let občinski svetnik, bil sem podžupan in državni 
svetnik. Sem tudi član Rotary kluba Sevnica in 
predsednik PGD Sevnica.

V družini vas je bilo devet otrok. Kako se spominjate 
otroštva in mladosti?

Spomini so zelo različni, spominjam se predvsem 
lepih, ker sem se trudil delati lepe stvari. Kot 
najstarejši otrok v družini sem imel vedno občutek, 
da so me vzgajali tako, da moram biti vzgled 
mlajšim. Tako so mi naložili občutek odgovornosti, 
ki te nato spremlja v življenju pri vsakem dejanju. 
Svoje otroštvo sem preživel v hribovski vasici 
Podgorje še v časih, ko je življenje teklo skoraj tako 
kot pred 100 leti v veliki povezanosti z naravo in 
ljudmi. Takrat se je na podeželju začel intenzivni 
razvoj zaradi elektrifikacije.
Mladi smo se veselili vsake spremembe v nasprotju 
z nekaterimi starejšimi, ki so pridobitvam celo 
nasprotovali, ker so spreminjale njihov ritem 
življenja in navade.
Spominjam se prvega razreda osnovne šole, ki 
sem ga obiskoval v stari šoli v Podgorju, ki je imela 
le eno veliko učilnico, v kateri je učitelj Oton Brelih 
zadnje leto svojega učiteljevanja učil učence vseh 
treh razredov hkrati. Seveda nas je vse dobro 
poznal, ker je bil dolgo v tem kraju in je pred tem 

učil tudi naše starše. Šolo so nato zaprli, drugi 
razred sem obiskoval v uro oddaljenem Zabukovju, 
nato pa v novi šoli v Sevnici. Takrat še ni bilo cest 
med vasmi, ampak le kolovozne poti, pretežno 
smo hodili peš in vsi smo se med seboj poznali. 
Bilo je veliko več družabnosti, ki je bila velikokrat 
povezana tudi z delom, ki ga na kmetiji nikoli ni 
manjkalo. 
Ko me kdo vpraša o kakovosti življenja takrat in 
zdaj, ko je vse podrejeno neizprosnemu ritmu 
globalizacije, sem v zadregi. Kaj bi rekli tisti, ki 
so živeli takrat in bi morali komentirati današnje 
razmere. Mogoče bi nam postavili nekaj preprostih 
vprašanj. Verjetno bi bili z odgovori v zadregi.

Precejšen del vašega življenja zaznamuje delo z 
lesom. Od kod takšna ljubezen do lesa oziroma kaj 
vam pomeni les? 

Že pri kmečkih opravilih sem imel najraje delo v 
gozdu. Spomnim se, kako sva z očetom žagala les 
z amerikanko, ko še nismo imeli motorne žage. 
Tesali smo železniške pragove, ker se je hlodov 
prodalo zelo malo. Doma smo imeli majhen prostor 
– delavnico, kjer je bilo nekaj mizarskega orodja. 
Tam je bilo pozimi vedno živahno, izdelovali smo 
kmečka orodja, pletli koše in košare, velikokrat 
smo najeli mobilnega mizarja, ki je z orodjem, ki 
ga je nosil s sabo, znal izdelati vse, od pohištva, do 
sodov, vozov, stiskalnice, mlina in krste. Bil je res 
mojster svojega poklica in meni kot najstarejšemu 
od otrok je dovolil, da sem to ustvarjanje lahko 
gledal in včasih tudi kaj sam poskusil izdelati. 
Spoznal sem, da je les čudovit material, s katerim 
lahko narediš skoraj vse.
Kar težko mi je, kadar gre kakšen kos zdravega 
lesa v sežig. To zadnje njegovo poslanstvo nam 
les ohranja tudi po stoletjih koristnega služenja za 
druge namene.
Vesel sem, da sem v poklicu in delovni sredi, ki 
daje lesu velik pomen. Daje nam veliko možnosti 
ustvarjanja različnih izdelkov na način, prijazen do 
narave. Ti izdelki prinašajo toplino v vsak prostor.

Kako ocenjujete razvoj oziroma obstoj 
gospodarstva v občini Sevnica in kaj je po vašem 
mnenju pogoj za dobro poslovanje podjetja tudi v 
času, ko veliko podjetij in podjetnikov zapira svojo 
dejavnost.

Sevnica je imela močne delovno intenzivne 
panoge s prepoznavnimi blagovnimi znamkami. 
Prilagajanje novim tržnim razmeram se je dogajalo 
prepočasi, predvsem pa prepozno, ko podjetja 
niso imela več dovolj razvojnega potenciala 
in kapitala, pa tudi premalo vizije in poguma. 
Nekaj zdravih jeder je brez potrebe propadlo. 
Tudi lastniško preoblikovanje je marsikje trajalo 
predolgo. Delovna mesta še odnaša globalizacija. 
Novih delovnih mest se odpira zelo malo. Mladi, 
predvsem izobraženi nimajo dela, zato se dogaja 
to, kar je za prihodnost najslabše, da si mora veliko 
mladih iskati možnosti drugje. Potrebujemo nov 
zagon in nove vlagatelje, kar bi poživilo utrip kraja 
in bi z novimi dejavnostmi omogočili tudi razvoj 
malega gospodarstva, kjer so razmere podobne.

Kaj počnete v prostem času? Verjetno ga ni veliko, 
a vendar, kaj imate radi, kaj vas sprošča in vam 
daje energijo?

Rad sem v družbi ljudi, ki so pozitivno naravnani. 
To me sprošča, mi daje energijo, odpira obzorje 
in spodbuja pri postavljanju novih ciljev. Veliko mi 
pomeni družina, namenjam pa ji zagotovo premalo 
časa. Tega so že navajeni. Najbolj me sproščajo 
sprehod po gozdu med velikimi drevesi, vzpon na 
kakšen hrib s čudovitim razgledom, sprehod ob 
divji obali, pozimi pa smučanje.

Kaj je za vas tako pomembno v življenju, da bi želeli 
to povedati tudi bralcem Grajskih novic?

V življenju si je treba postavljati cilje, ki so vredni 
napora, potrebnega za dosego cilja. Aktivnost, ki 
krepi telo in duha, te utrjuje in zadovoljuje na poti 
k cilju. Še bolje pa je, da imaš na poti sopotnike 
in da v trenutkih krize ne zapadeš v malodušje. Ni 
treba biti optimist vsak dan in vsak hip, ker lahko 
to postane navada, treba pa je biti optimist, kadar 
je težko.

Spoštovani, zahvaljujem se vam za pogovor in 
vam želim vse dobro v poslovnem in zasebnem 
življenju.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 

Štefan Teraž 
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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 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: 
Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - drugo, 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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
grajske.novice@kstm.si; 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si

Prihodnja številka izide januarja 2012, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 12. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Prihajajo dnevi, ki nam bodo večini pričarali 
veselje in zadovoljstvo na obraz. Pa vendar se 
bo med nami našel tudi kdo, ki bo doživljal stisko 
zaradi želje po obdarovanju in nezmožnosti 
po realizaciji, ali pa bo le izgubljen med vso 
ponudbo na trgu. 

Na policah trgovin nas je že na začetku 
novembra presenečala široka paleta izdelkov 
in nas klicala k nakupu, čeprav se začne 
zgodba obdarovanja šele v času Miklavža, 
Božiča in novega leta. Vsako leto bolj se mi zdi, 
da ti prazniki počasi izgubljajo svojo vsebino in 
svoj namen. Kot da ne znamo več izbrati, če 
izdelkov ni na policah, in ni vsega v presežnikih. 
Kaže, da je vse premalo časa, da bi kaj naredili 
sami, ali pa tega tudi ne znamo.

Bistvo je, da ne pozabimo, komu kaj 
poklonimo, in ne, kaj poklonimo. In pri vsem 
tem je pomemben tudi način. Ni lepšega, 
kot so topel nasmeh, prijeten stisk roke, 
objem in prijazna beseda. Velikost in vrednost 
darila ne odtehtata vseh naših napak, naše 
neiznajdljivosti in časa, ki ga nismo poklonili 
bližnjim med letom. 

Prepustimo se trenutku in čarobnosti 
decembrskega časa in delček tega prenesimo 
tudi v prihodnje leto. Sprejmimo vse, kar nam 
pride na pot, in to vsrkajmo vase!

Mojca Pernovšek

sobota, 3.12., ob 10.00, Kmeèka tržnica

sobota, 3.12., ob 17.00, Glavni trg - Grad Sevnica

petek, 9.12., ob 18.00 , Grad Sevnica

torek, 13.12., ob 17.00, Grad Sevnica

sobota, 17.12., ob 18.00, Grad Sevnica

torek - èetrtek, 27.12. - 29.12., 

9.00 - 14.00, Športni dom Sevnica

 

 

  

NOVOLETNI SEJEM ŽELJA in AVTOHTONA TRŽNICA

Z LUÈKO POHOD NA GRAD IN OSVETLITEV SEVNICE

MIKLAVŽEV KONCERT 

ÈAROBNI OBISK GRADU

TRIJE PRAŠIÈKI - predstava za otroke

ŠPORTNA TEKMOVANJA 

nogomet, odbojka, namizni tenis, vleèenje vrvi...

sobota, 31.12., center Sevnice

ob 17.00 - SILVESTROVANJE ZA OTROKE

ob 23.00 - SILVESTROVANJE in Nagradna kartica

ZABAVA Z ANSAMBLOM VESELI DOLENJCI 

v
Vsem bralcem Grajskih novic v prihajajočem letu želimo

da bi iskrivost pisanih decembrskih luči 
polepšala drobne trenutke časa,

da bi čarobnost zimske narave zasenčila črne misli,
da bi sreča šepetala neizpeto melodijo o prijateljstvu,
in da bi toplino in iskrenost besed srečevali vse leto.

Ekipa uredniškega odbora
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Raven storitev na komunalnem področju vsako 
leto raste, vzporedno s tem pa raste tudi okoljska 
osveščenost občanov. Do vključno septembra 
2011 je bilo zbranih okrog 2450 ton odpadkov 
iz gospodinjstev, od tega 35 odstotkov ločeno 
zbranih odpadkov, kar je zavidljiv uspeh. Napreduje 
in širi se tudi čiščenje odpadnih voda, k čemur 
ne prispevajo samo skupne komunalne čistilne 
naprave, temveč tudi v letu 2010 uveden razpis za 
sofinanciranje malih čistilnih naprav za posamezne 
hiše. Koncept čistilnih naprav v manjših krajih bo 
Občina Sevnica v prihodnje razvijala in gradila 
skupaj z Javnim podjetjem Komunala Sevnica. V 
teku je gradnja kanalizacije in čistilne naprave na 
Orehovem, ki bo predvidoma dokončana junija 
naslednje leto. Občina Sevnica vztrajno sledi tudi 
interesom po priključitvah na javne vodovodne 
sisteme in širi obstoječo mrežo kakovostnega 
vodooskrbnega sistema.

Leto 2011 so zaznamovale sanacije po lanskih 
neurjih, ki na razgibanem in plazovitem območju 
občine puščajo velike posledice. Uspešno so bile 
zaključene sanacije plazov v Trnovcu, na Čanju in 
na Pečju. Urejena in predvsem varnejša odseka 
cest je dobila Mrzla Planina, zaključena pa je tudi 
sanacija cestišča skupaj z mostom na relaciji Kal–
Podkal–Svinjsko.

Celovito je urejena podoba Dolnjega Brezovega z 
novim pločnikom in javno razsvetljavo, ter naselja 
Log, kjer je bila ob novem kanalizacijskem omrežju 
zgrajena popolnoma nova ostala komunalna in 
cestne infrastruktura. V sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Tržišče in krajani je bila celovito urejena 
Kaplja vas, v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 
Blanca pa vzpostavljena nova javna razsvetljava v 
naselju Blanca. 

Iztekajoče se leto 2011 je bilo kljub zahtevnim in 
hitro spreminjajočim se gospodarsko-finančnim 
razmeram za občino Sevnica uspešno. Občina 
Sevnica je ob dobrem sodelovanju z angažiranimi 
posamezniki, gospodarskimi družbami, javnimi 
zavodi, krajevnimi skupnostmi, društvi in drugimi 
organizacijami v čas in prostor umestila številne 
nove pridobitve za kraje in občane. Podoba lokalne 
skupnosti, v kateri živimo in delujemo, je s temi 
dosežki boljša, lepša in prijaznejša.
Izstopale so predvsem investicije na področju 
predšolske vzgoje, ki so finančno zelo zahtevne, 
a hkrati zelo pomembne in dolgoročne. Uspešno 
je bil zaključen okrog 3,4 milijona evrov vreden 
Vrtec Ciciban Sevnica, ki je naložba za prihodnja 
desetletja. Investicijski ciklus na področju 
predšolskega varstva se nadaljuje z gradnjo novega 
vrtca v Krmelju, Občina Sevnica pa si prizadeva 
tudi za čimprejšnjo uresničitev pričetka gradnje 
nove osnovne šole v Tržišču. Težišče investicij v 
objekte se bo tako v prihodnjih letih preneslo na 
področje osnovnošolskega izobraževanja, medtem 
ko dodatne novogradnje na področju predšolske 
vzgoje ne bodo več potrebne.

Pregled leta 2011: 
od novih vrtcev do optike

 Vrtec Ciciban Sevnica

Občina Sevnica je 11. novembra v sevniškem 
športnem domu pripravila osrednjo slovesnost 
ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in 
bogatim kulturnim programom. Po slavnostnem 
nagovoru župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka, 
ki je predstavil dosežke občine v letu 2011, načrte 
in pričakovanja za prihodnji čas ter čestital vsem 
občankam in občanom ob občinskem prazniku, 
je sledila podelitev priznanj letošnjim devetim 
prejemnikom.

Prejemniki Srebrnih plaket Občine Sevnica za 
leto 2011 so: Aktiv kmečkih žena Tržišče in 
Aktiv kmečkih žena Blanca, oba ob 20. obletnici 
uspešnega delovanja v lokalnem okolju, Ljudmila 
Sitar za opravljanje poslanstva pomoči starejšim, 
Marija Mira Šraj za dosežke na področju gasilstva 
in dolgoletno sodelovanje s Krajevno skupnostjo 
Boštanj ter Prostovoljno gasilsko društvo 
Studenec ob 80. obletnici uspešnega delovanja 
na področju gasilstva.
Prejemniki Zlate plakete Občine Sevnica so podjetje 
ATG Zupan iz Krmelja za dosežke na področju 
podjetništva v občini Sevnica, Društvo salamarjev 
Sevnica za dosežke v salamarskem gibanju na 
lokalnem, državnem in evropskem nivoju ter Ivica 
Žnidaršič za humanitarno delo ter prispevek k 
izboljšanju statusa žrtev vojnega nasilja ter pravic 
izgnancev in beguncev. Najvišje priznanje, Grb 
Občine Sevnica, je prejelo sevniško podjetje Stilles, 
in sicer za dosežke pri gospodarskem razvoju 
in družbeno odgovornem delu v občini Sevnica. 
Zbrane na slovesnosti je v imenu dobitnikov 
priznanj nagovoril direktor podjetja Stilles Štefan 
Teraž.
Program prireditve so sooblikovali Godba 
Sevnica, mažorete Društva TRG Sevnica in Oktet 
Jurij Dalmatin, za pogostitev obiskovalcev pa so 
poskrbele članice domačih aktivov kmečkih žena 
in člani vinogradniških društev.

Slovesno ob 
občinskem prazniku

Program je z izbrano glasbo obogatila Godba Sevnica.

V prihodnjem letu sta z udeležbo evropskih 
sredstev načrtovana projekta nadaljevanje 
gradnje pločnika v Tržišču za večjo varnost peščev 
in ureditev prometne infrastrukture v Boštanju, 
z deležem državnih sredstev pa tudi tretja etapa 
ureditve državne ceste skozi Sevnico. V pripravi 
za izvedbo v naslednjem letu je tudi projekt 
ureditve sekundarne kanalizacije v Sevnici in 
Boštanju. Poleg naštetih bo investicijsko področje 
zagotovo najbolj zaznamovala gradnja odprtega 
širokopasovnega optičnega omrežja, ki intenzivno 
poteka vse od poletnih mesecev. Optika kot 
najsodobnejše internetno omrežje bo tudi najbolj 
oddaljenim omogočila komuniciranje s svetom in 
zmanjšala prikrajšanost občine za hitre prometne 
povezave z večjimi mestnimi središči.

 Dobitniki priznanj Občine Sevnica za leto 2011

Potek gradnje vrtca v Krmelju 

Gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Orehovem

Z otvoritve na Mrzli Planini 16. novembra,
ki je potekala v sklopu prireditev o občinskem prazniku. 

 Celovito urejena podoba Dolnjega Brezovega

Otvoritev celostne ureditve kraja Log, 
ki je potekala 18. novembra.
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www.obcina-sevnica.si

Gradivo in fotografije 
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica

S 15. novembrom se je pričela uradna 
vzpostavitev zimskega vzdrževanja cest oziroma 
tako imenovane »zimske službe«, ki traja vse do 
15. marca. Gre za celoto opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa 
v zimskih razmerah, ko je zaradi zimskih pojavov 
lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. 

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske 
službe na kategoriziranih lokalnih cestah. 
Dejavnost opravljanja zimske službe je uredila s 
štiriletno koncesijsko pogodbo, po kateri zimsko in 
redno vzdrževanje na levem bregu reke Save vrši 
novomeško podjetje CGP d.d., na desnem bregu 
reke Save pa podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj. 
Od vseh kategoriziranih lokalnih cest v skupni 
dolžini 226 kilometrov se prednostno plužijo in 
posipavajo ceste, po katerih poteka avtobusni in 
šolski promet, sledijo jim ostale ceste. Strošek 
enkratnega pluženja in posipavanja vseh lokalnih 
cest v sevniški občini znaša skoraj 14 tisoč evrov.  

Po zakonskih normativih, določenih v Pravilniku o 
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, je prevoznost 
na lokalnih cestah zagotovljena, če višina snega 
ne presega 15 centimetrov, promet pa je možen 
z uporabo zimske opreme vozil (zimske gume 
oziroma letne gume z verigami). Občina Sevnica 
bo pri izvajanju zimske službe upoštevala navedene 
zakonske normative. 

V zimskih razmerah težje prevozni odseki lokalnih 
cest bodo označeni s prometno signalizacijo, ki bo 
opozarjala na zimske razmere in obvezno zimsko 
opremo.  

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske 
službe na kategoriziranih lokalnih cestah, za 
vzdrževanje na kategoriziranih javnih poteh pa 
so zadolžene krajevne skupnosti, vsaka od njih 
na svojem območju. Za čiščenje in vzdrževanje 
dovoznih poti do posameznih stanovanjskih 
objektov poskrbijo občani sami, ki se za čiščenje 
lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci 
cest.

Izvajanje zimske službe 
na območju občine Sevnica

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka

Spremembe in dopolnitve občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 

»Poslovno trgovski center Sevnica«
Javna razgrnitev bo od

ponedeljka, 28. 11. 2011, 
do ponedeljka, 12. 12. 2011:

-  v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 

8290 Sevnica, v času uradnih ur;
-  v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, 
Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, 

v času uradnih ur.

Javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPPN bo v

torek, 6. decembra, ob 17. uri
v Kulturni dvorani Gasilskega doma Sevnica,

Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko 
na dopolnjeni osnutek podajo pripombe 

in predloge vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki.

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali 
v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v 
knjigo pripomb in predlogov na mestih javne 

razgrnitve do konca javne razgrnitve.

OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor

 

Pripombe ali pobude 
glede izvajanja zimske službe 

Pripombe ali pobude glede izvajanja zimske službe 
lahko občani podajo neposredno koncesionarju 
(CGP d.d. Novo mesto ali Gradnje d.o.o. Boštanj) 
ali pristojnim službam Občine Sevnica. V primeru 
podajanja pripomb oziroma pobud na Policijsko 
postajo Sevnica ali Regijski center za obveščanje 
Brežice naj občani sporočijo tudi svoje kontaktne 
podatke, da bo stanje moč preveriti na terenu 
samem.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo 
ter v prihajajočem zimskem času naprošamo 
za pripravo vozil na zimo in uporabo zakonsko 
predpisane zimske opreme, pa tudi za strpnost in 
potrpežljivost v cestnem prometu.

Spoštovane občanke in občani.

Leto 2011 se z decembrskimi dnevi počasi, a vztrajno približuje koncu. Prihajajoči 
božično-novoletni prazniki so priložnost, da strnemo dogodke in doživetja, ki so nas 
v odhajajočem obdobju najbolj zaznamovali. V mozaik leta 2011 smo ob številnih 
preizkušnjah, ki smo jih skušali preseči po čim boljših močeh, skupaj prispevali osebne 
in poslovne uspehe ter nove pridobitve za izboljšanje kakovosti življenja.

Prihajajoče leto 2012 naj bo radodarno z zdravjem, veseljem ter uspešnim 
premagovanjem izzivov in preizkušenj, ki nas čakajo. Medsebojno razumevanje, 
spoštovanje in sodelovanje naj bo naše skupno vodilo ter ključ do uspehov tudi 
vnaprej.

Cenjene občanke in občani, naj vas tudi v bodoče spremlja pogum, da boste sledili 
svojim sanjam in zastavljenim ciljem. Želim vam lepo preživete praznične dni ter 
obilo lepih trenutkov v krogu najbližjih. Čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, ki ga bomo praznovali 26. decembra.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica  

s sodelavci

Foto: Mirko Ognjenović

 Velik aplavz je požel tudi Oktet Jurij Dalmatin.

Mažorete Društva TRG Sevnica so navdušile občinstvo.

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka

občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za pozidavo kareja med 

Planinsko cesto in Kozjansko ulico v 
Sevnici

Javna razgrnitev bo od
ponedeljka, 28. 11. 2011, 
do torka, 27. 12. 2011:

-  v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 

8290 Sevnica v času uradnih ur;
-  v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica, 

Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, v 
času uradnih ur.

Javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN bo v

torek, 20. decembra, ob 17. uri
v Kulturni dvorani Gasilskega doma Sevnica,

Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko 
na dopolnjeni osnutek podajo pripombe 

in predloge vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki.

Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali 
v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v 
knjigo pripomb in predlogov na mestih javne 

razgrnitve do konca javne razgrnitve.

OBČINA SEVNICA
Oddelek za okolje in prostor
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»Majhna, čisto majhna pesem je šla v prvem mraku 
po ozki stezici in se ustavila v sevniški knjižnici.«
Takole je 9. novembra predsednica Društva 
upokojencev Sevnica nagovorila navzoče 
in povedala, da DU poklanja literarni večer 
občinskemu prazniku, življenju, 20. obletnici 
domovine in medgeneracijskemu srečanju kulture: 
otroci in starejši – upokojenci DU Sevnica in učenci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica. Članice literarne skupine 
Večerna zarja so predstavile svoje delo. Posebna 
zahvala gre literatkam Zdravki Brečko, Jelki Kolar, 
Vidi Križnik in Štefki Vidrih za predstavitev svojih 
pesmi, Anici Perme za prebrano črtico, Slavki 
Grilc za glasbo, MePZ Prijatelji za zapeto pesem in 
Elizabeti Ernestl za vodenje večera.

Hvala učencem in profesorici Petri Jesih za 
sodelovanje.
      
   Marijana Kralj

Literarni večer

Vsako leto zacveti modri encijan na hribu Lovrenc 
blizu Lisce. Pri Planinskem društvu Lisca Sevnica 
aktivno deluje istoimenski moški oktet, ki »cveti« 
vse leto. Na koncu polotoka Istra v Pulju pa deluje 
slovensko društvo Encijan.
Letošnja prvomajska proslava na Lisci je vse to 
združila. Gosti iz Pulja so prepevali na Lisci in si 
ogledali (mnogi prvič) modre cvetove encijana 
na Lovrencu. Za letošnje martinovo pa smo 
Sevničani vrnili obisk Slovencem v Pulju in jim 
pripravili prijeten in ganljiv kulturno-etnološki 
večer v prostorih njihovega društva. Program 
večera je odprl domači moški oktet, nato se je 
predstavil s celotnim koncertom oktet Encijan iz 
Sevnice. Koncert so prijetno popestrili družinski 
člani pevca okteta Darka Beca iz Boštanja. 

Žena Jelka je poleg napovedovanja slikovito 
predstavila sevniško občino, hči in sin, ki se poklicno 
glasbeno izobražujeta, sta z izbranimi skladbami 
očarala navzoče s klaviaturami in violino. Tri članice 
aktiva žena s Studenca so koncert popestrile 
z aranžirano Martinovo kulinarično pojedino. 
Prijetno nadaljevanje druženja je s harmoniko 
vzdrževal Tone Bohorč in kolega Marjan. Manjkalo 
ni tudi cvička in penine iz Sevnice. Naslednji dan 
smo si ogledali še mesti Pulj in Rovinj, popotovanje 
pa končali s pesmijo na Studencu. 

Vsebina in foto: Janez Levstik

Sevniški encijani 
na martinovo v Pulju

Gasilska zveza Sevnica je v sklopu meseca 
oktobra, ki je tudi mesec varstva pred požarom, 
izpeljala številne aktivnosti: zaščitno reševalno 
vajo v sodelovanju s Centrom za obveščanje 
Brežice, ZD Sevnica, Policijsko postajo Sevnica 
in sevniškim podjetjem. Naloge so opravljali še 
PGD Sevnica, PGD Breg, PGD Loka pri Zidanem 
Mostu iz I. operativnega sektorja ter PGD Boštanj 
iz II. sektorja. Namen vaje je bil oceniti odzivnost 
posameznih služb, sposobnost ukrepanja in 
opremljenosti pri iskanju oseb v industrijskih 
objektih, preveriti učinkovitost štabnega vodenja 
večje gasilske intervencije ter oceniti primernost 
opreme za reševanje. Pri vaji je sodelovalo 53 
reševalcev z 11 vozili.

Posamezne društvene vaje so izpeljali tudi gasilci 
iz preostalih društev, in sicer PGD Studenec, 
Primož, Boštanj, Šentjanž, Veliki Cirnik, Tržišče in 
Zabukovje. Aktivni so bili tudi člani društva Mladi 
gasilec iz OŠ Blanca, ki so uspešno sodelovali na 
srečanju društev v Puconcih. 
Članice, vključene v GZ Sevnica, so se udeležile 
pohoda skupaj z Zasavkami, delavne pa so bile 
na posvetu gasilk na Raki. Člani GZ Sevnica so v 
začetku oktobra strokovno sodelovali tudi na 17. 
državnem preverjanju ekip prve pomoči CZ in RK 
v Brežicah.

Borut Simončič

Oktober je 
mesec požarne varnosti

Vaja GZ Sevnica

KO RK Krmelj je v petek, 28. oktobra, pripravil 
srečanje starejših krajanov. Zbralo se jih je skoraj 
80. Neutrudna predsednica Justina Flajs nas je 
popeljala na prekrasno druženje, kjer je vsakdo od 
nas dobil nekaj zase. Učenci OŠ so nam zaplesali, 
zaigrali, zapeli. Program je odlično povezovala 
Renata Mlinarič. Za vse sta poskrbela Marjeta 
Podlogar in učitelj glasbe Marjan Dirnbek. 
Zaplesala je še naša plesna skupina seniork. 
Nastopajoči so nas navdušili. Vse so pozdravili 
predsednica KS Slavica Mirt, predsednica OO RK 
Ivica Lindič in predstavnik DU Franci Kos.

Srečanje starejših v Krmelju

V četrtek, 10. novembra, smo v Domu Impoljca 
organizirali okroglo mizo z naslovom Položaj 
človeka – vrednote časa. Z okroglo mizo smo želeli 
opozoriti na položaj človeka v današnjem času, ko 
se medsebojna solidarnost izgublja v vrednotah 
materializma. Našemu pozivu lokalne skupnosti se 
je odzvalo žal malo institucij in predstavnikov, pa 
vendar so bili udeleženci okrogle mize odločni pri 
svojem prizadevanju in razmišljanju. Župan občine 
je poudaril, da je treba vzpostaviti povezovanje 
med institucijami v lokalni skupnosti, saj je to 
eden ključnih elementov za spopadanje s težavami 
občanov in pot do boljših odnosov. Pozdravil je 
pobudo okrogle mize in izrazil željo po ozaveščanju 
javnosti glede medsebojnega povezovanja v lokalni 
skupnosti. Poziv gre vsem institucijam, društvom 
in nevladnim organizacijam v lokalni skupnosti, 
ki delujejo na socialnem in zdravstvenem polju. 

Spregovorili smo tudi o prostovoljstvu kot načinu 
medsebojne pomoči in poudarili pomen dela z 
otroki in mladimi v skupnosti. Skupne sklepne 
misli udeleženih so bile usmerjene v medsebojno 
povezovanje. V drugem delu srečanja smo si 
ogledali kulturni program, pripravili pa so nam 
ga stanovalci in zaposleni bivalnih enot DUO 
Impoljca.

Darja Cizelj, DUO Impoljca

Okrogla miza v DUO Impoljca

Vsi smo bili zelo veseli, da je bila z nami bistra, 
nasmejana 99-letna Urška Koritnik, zanjo vedno 
poskrbi Milena Železnik. Posebno pozornost smo 
namenili jubilantom Ivici Borštnar, Lojzetu Logarju 
– 80 let, Marija in Lojze Logar praznujeta tudi 57 
let skupnega življenja. Zaželeli smo jim še veliko 
zdravja. Aktivisti so pripravili bogat srečelov.
Polni prijetnih doživetij smo se vrnili na svoje 
domove.

Berta Logar

V boštanjski cerkvi smo 13. novembra praznovali 
zakonske jubileje. Že nekaj let jih obhajamo na 
33. navadno nedeljo, ki sovpada s praznikom 
sv. Martina. To leto se je zbralo kar 19 parov z 
okroglim jubilejem. 

Zlato poroko sta praznovala Ivan in Ivanka Požun, 
40 let skupnega življenja pa Edi in Stanka Strah ter 
Franc in Ljudmila Vodopivec. Kar sedem parov je 
obhajalo srebrno poroko, jubilanti pa so sodelovali 
tudi pri maši.
      
  Alfonz Žibert

Zakonski jubileji v Boštanju
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Kamnita vaška korita so bila včasih središče vaškega življenja, kraj, kjer so 
nastajale pripovedke, nove zamisli in tudi ljubezni. Zdaj, ko je tekoče vode na 
pretek že skoraj v vsakem gospodinjstvu, vaška korita samevajo in čakajo na 
obiskovalce, ki še cenijo čisto in neoporečno vodo, da si z njo pogasijo žejo.
V organizaciji Turistične sekcije DKŠD Svoboda Krmelj in Krajevne skupnosti 
Krmelj so pri nekdanjem vaškem koritu ob lokalni cesti Brezje–Hinjce v KS 
Krmelj prikazali stari ljudski običaj napajanja živine pri starem vaškem koritu. 
Zbrane je najprej nagovorila predsednica KS Krmelj Slavica Mirt, obiskovalce 
pa je pozdravil tudi Srečko Ocvirk, župan naše občine.

Že lani se je v KS Krmelj porodila ideja 
za projekt Napajanje živine pri starem 
vaškem koritu. Namen projekta je 
ohranitev in obnova starega kamnitega 
korita za napajanje živine, ki zagotavlja 
tudi neoporečen izvir bistre studenčnice v 
vsakem letnem času. 
Napajanje živine je z domačimi kravami 
prikazala družina Fister iz Brezja. Živino 
so prignali iz vasi do kamnitega korita iz 
štiridesetih let prejšnjega stoletja. Za 
popestritev dogodka so poskrbeli tudi 
otroci iz okoliških vasic, oblečeni v pastirice 

in pastirčke. Ti so ob odprtem ognju pekli kostanj in krompir za obiskovalce.

Marjana Mirt

Prikaz starega običaja napajanja živine 
pri starem vaškem koritu

V okviru Družinskega inštituta Zaupanje smo v preteklem mesecu izvajali 
številne aktivnosti. Poleg rednega psihoterapevtskega dela na Terapevtskem 
centru Zaupanje smo v okviru Družinskega centra izvedli predavanje za 
starše z naslovom „Kako biti dober starš v tem ‚norem‘ ritmu?“, s srečanji 
je nadaljevala skupina za mamice na porodniškem dopustu, v Športnem 
domu Sevnica smo v sodelovanju s KŠTM Sevnica izvedli počitniške igre za 
osnovnošolce, vsak četrtek (15.00-18.00) pa poteka tudi uvajalno varstvo 
za najmlajše v obliki ustvarjalnih delavnic. 

Na Dnevnem centru za starejše 
smo v sodelovanju z ZD Sevnica 
izvedli niz strokovnih predavanj 
s področja zdravja v starosti, 
pohodna skupina se je podala 
na Bohor, proti Hudemu Brezju 
in na druge poti po okolici, 
udeležili smo se obnovitvenega 
tečaja cestnoprometnih 
predpisov, klekljarska skupina 
„Bucike“ se je predstavila s prvo 

samostojno razstavo na sevniškem gradu, s srečanji sta nadaljevali tudi 
pogovorni in ročnodelski skupini, ki sta pripravili tudi prijetni medgeneracijski 
srečanji v šoli in vrtcu.

D. G.

Novembrski dogodki v okviru 
Družinskega inštituta Zaupanje
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ŽIVE JASLICE
ob gozdu na Šmarèni

sobota, 24. december, ob 18. uri

nedelja, 25. december, ob 18. uri
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Prvo novembrsko soboto si je ožje staro mestno 
jedro Ljubljane spet nadelo podeželska oblačila. 
Goriška brda na Bregu, Dolenjska, Bizeljsko, 
Sremič in Bela krajina na Čevljarskem mostu, 
slovenska Istra pred ljubljansko mestno hišo, 
Vipavska dolina in Kras na Stritarjevi ulici, 
Štajerska in Prekmurje na Tromostovju in vzdolž 
Cankarjevega nabrežja in različni ponudniki 
izvrstnih slovenskih dobrot razporejeni po starem 
mestu – to je bila podoba Ljubljane. Turistično 
ponudbo občine Sevnica s poudarkom na vinih in 
kulinariki smo predstavili na dveh stojnicah (skupaj 
je bilo kar 87 stojnic), v program je bilo vključenih 
več kot 100 nastopajočih, prireditev pa je obiskalo 
okrog 15.000 ljubiteljev vin in kulinaričnih dobrot. 
Ob slovesnem odprtju, ki ga je povezoval Sinjo 
Jezernik v vlogi barona Moscona, so zbrane 
nagovorili direktor prireditve Rado Stojanovič, 
ljubljanski župan Zoran Janković ter slovenska 
vinska kraljica Simona Žugelj. Navzoče je nagovoril 
tudi baron Moscon s spremstvom grajske gospode 
z gradu Sevnica. Vitez Marjan pa je z odprtjem 
penine s sabljo tudi uradno odprl prireditev. 

Za popestritev so poskrbele številne kulturno-
umetniške skupine iz različnih krajev Slovenije.
Pozitiven odziv obiskovalcev na pestro ponudbo 
z dobrotami naših odličnih vinarjev in kulinaričnih 
mojstrov obeta večji obisk naše občine Sevnica, 
bogate zakladnice doživetij.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sevnica z grajsko gospodo na 
martinovanju v Ljubljani

KŠTM Sevnica je izdala zgibanko s podatki o 
možnosti prenočitev v naši občini v slovensko-
angleški različici. V Sevnici je 277 ležišč pri 15 
ponudnikih. Pri vsakem so navedeni kontaktni 
podatki, odpiralni čas, število ležišč in slikovno 
gradivo.

Namen zgibanke 
so podatki na 
enem mestu, 
kar je še kako 
koristno pri raznih 
večjih dogodkih in 
prireditvah (leta 
2012 bo Sevnica 
gostila svetovno 
m l a d i n s k o 
prvenstvo v 
ribištvu, zato je 
pričakovati veliko 
tekmovalcev in 
obiskovalcev iz 
drugih držav).

 Alenka Kozorog, 
KŠTM Sevnica

Prenočitve v občini Sevnica

POHODNIŠKA POT SELE–LISCA
Iz smeri Breg ali Orešje nad Sevnico z avtomobilom 
začnimo pot po asfaltirani cesti, ki vodi na Lisco. 
Ko zagledamo smerno tablo in odcep na levo 
proti Jurkloštru, se držimo desno proti Lisci. 
Kmalu vidimo na desni strani večjo površino, 
nasuto z zemljo in peskom –- na tem parkirišču 
lahko pustimo avtomobil in začnemo pohodniški 
podvig. Pot se začne na nadmorski višini 695 m 
mimo vodohrama na levi. Rahlo se vzpenjamo po 
asfaltirani cesti, nato pa pri odcepu z glavne ceste 
zavijemo desno in se pri prihodu na makadamsko 
pot držimo levo. S pohodniškim korakom se 
previdno vzpenjamo, zlasti če se za izlet odločimo 
kmalu po dežju, ko je makadamska pot še bolj 
nasuta s kamenjem in peskom in je treba biti še 
posebno pazljiv. Da smo na pravi poti, nam potrdi 
stara kapelica na levi strani. Pri hoji skozi gozd 
kmalu zagledamo manjši odcep desno, mi pa se 
držimo glavne poti, ki se že začne dokaj strmo 
vzpenjati. Prečkamo manjši travniški pas in že se 
odpre pogled na zvonik cerkve v mirnem zavetju 
gozda. Dodatno dokazilo izhodiščne smeri je rdeči 
napis na drevesu Lovrenc, ki ga opazimo na desni 
strani tik pred križiščem. Križišče je na nadmorski 
višini 785 m in nas usmerja s štirimi smernimi 
tablami proti Bregu, Lovrencu, Zajčji Gori – Sevnici 
in Lisci. Ker smo se namenili proti Lisci, sledimo 
smerni tabli v omenjeno smer. Po nekaj korakih 
zagledamo na desni strani cerkev sv. Jošta, ob 
kateri so postavljene tudi klopi. 

Ker smo polovico poti že pridno prehodili, se lahko 
ustavimo in okrepčamo, preden nadaljujemo pot 
proti vrhu. Po malici se odpravimo naprej – držimo 
se uhojene gozdne poti, ki kmalu ostro zavije desno 
navzgor. Če vam med pohodom pogled kdaj uide 
tudi proti nebu, gotovo ne boste prezrli električne 
napeljave, pod katero poteka pot. Kmalu opazimo 
na desni strani kažipota na nadmorski višini 890 
m. Zgornja smerna tabla nas vodi proti Sevnici 
čez sv. Jošt, Breg in Lovrenc, spodnja pa proti 
Cirju. Nadaljujemo hojo navzgor, skozi kratek pas 
smrekovih dreves in mimo transformatorske 
postaje na desni. Tam se nam že odpre čudovit 
pogled na travnate površine Lisce. V daljavi 
vidimo Tončkov dom na Lisci (948 m), ki stoji na 
razgledni ploščadi na južni strani, tik pod vrhom 
Lisce, do katerega je potrebnih le še nekaj sto 
metrov sprehoda. Na vrhu se nikar ne pozabite 
vpisati v planinsko knjigo, na zasluženo okrepčilo 
ob osvojenem vrhu in na pogled proti dolini, ki ob 
jasnem vremenu ponuja krasen razgled predvsem 
na Posavsko-zasavsko hribovje in del Dolenjske, 
kjer se lepo vidijo Gorjanci.
Srečno pot in varen korak!

Doroteja Jazbec, PD Lisca Sevnica

Namig za premik

Novembra smo člani Društva vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj obiskali vinorodno deželo 
Primorje, natančneje Vipavsko dolino in Kras. 
V spremstvu vodnikov smo si ogledali Križno 
jamo, videli kosti jamskih medvedov, se s čolnom 
popeljali po prvem jezeru in občudovali skrivnosti 
podzemnega sveta slovenskega krasa. Po stari 
vipavski vasi Goče nas je popeljal Davorin Mesesnel 
in nas povabil v svojo slikovito Cejkovo domačijo. 

Vina malvazija, cabernet, zvrst merlota in frankinje 
ter pikolit, stisnjen iz jagod, sušenih na slami, so se 
na stari kmečki mizi družila s panceto, domačim 
sirom, namazi, frtaljo in še toplimi kruhki. Poslovili 
smo se ob soju sveč v 300 let stari kleti. Pot nas je 
vodila v Štanjel, ki očara s svojo kraško arhitekturo 
in zgodovino. Slišali smo zanimive zgodbe o 
Rimljanih, grofih iz štanjelskega gradu, o arhitektu 
Fabijaniju, zdravniku Ferarriju in seveda teranu.
Na vinogradniški kmetiji Rehar v vasi Lože smo svoj 
izlet končali. Mladi gospodar nas je pred odhodom 
povabil v obokano klet, predstavil svojo dejavnost 
in način pridelave vin, ki so nas razveselila s 
svojo kakovostjo. Toni nas je zdrave in odlično 
razpoložene v večernih urah varno pripeljal domov, 
v društvu pa že načrtujemo izlet v prihodnjem letu. 

Milan Simončič, DV Sevnica-Boštanj

Društvo vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj

Sprejem na Cejkovi domačiji

KAPACITETE NOČITEV V OBČINI SEVNICAKAPACITETE NOČITEV V OBČINI SEVNICA

LODGING IN SEVNICA MUNICIPALITYLODGING IN SEVNICA MUNICIPALITY

DIJAŠKI DOM SEVNICA
ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA

SREDNJA ŠOLA SEVNICA, SAVSKA CESTA 2, 8290 SEVNICA 

+386 (0)7 81 60 530

        ODPIRALNI ČAS: PO DOGOVORU

ŠTEVILO SOB: 10; SKUPNO LEŽIŠČ: 40

DORMITORY SEVNICA

OPENING HOURS: BY PRIOR ARRANGEMENT

NUMBER OF ROOMS: 10; TOTAL NUMBER OF BEDS: 40

TURIZEM V ZIDANICAH VENE
DROŽANJSKA CESTA 113, 8290 SEVNICA

+386 (0)40 137 557
+386 (0)7 81 44 250

          
ODPIRALNI ČAS: PO PREDHODNI NAJAVI

ŠTEVILO SOB: 1 APARTMA/5; SKUPNO LEŽIŠČ: 5

TURIZEM V ZIDANICAH BREGAR
KAMENŠKO 26, 8297 ŠENTJANŽ

+386 (0)40 502 101

ODPIRALNI ČAS: PO PREDHODNI NAJAVI

ŠTEVILO SOB: 1 APARTMA/6; SKUPNO LEŽIŠČ: 6

TOURISM IN VINEYARD COTTAGE VENE

OPENING HOURS: BY PRIOR ARRANGEMENT

NUMBER OF ROOMS: 1 APARTMENT/5; TOTAL NUMBER OF BEDS: 5

TOURISM IN VINEYARD COTTAGE BREGAR

OPENING HOURS: BY PRIOR ARRANGEMENT

NUMBER OF ROOMS: 1 APARTMENT/6; TOTAL NUMBER OF BEDS: 6 DODATNA PONUDBA:
  1. GRAD SEVNICA,
  2. BAZEN SEVNICA,
  3. PAINT BALL,
  4. BOWLING,
  5. KOŠARKA,
  6. NOGOMET,
  7. ODBOJKA NA MIVKI,
  8. KOLESARJENJE,
  9. POLET Z BALONOM,
10. POLET S PADALOM V TANDEMU

ORGANIZIRANI IZLETI:
PREKO 80 ZANIMIVIH IZLETNIŠKIH TOČK.

ADDITIONAL OFFER:
  1. SEVNICA CASTLE,
  2. SEVNICA SWIMMING POOL,
  3. PAINT BALL,
  4. BOWLING,
  5. BASKETBALL,
  6. FOOTBALL,
  7. BEACH VOLLEYBALL,
  8. CYCLING,
  9. HOT-AIR BALLOON FLIGHT,
10. TANDEM PARACHUTING

ORGANISED TRIPS: 
OVER 80 INTERESTING HIKING DESTINATIONS.

  5. BASKETBALL,
  6. FOOTBALL,
  7. BEACH VOLLEYBALL,
  8. CYCLING,
  9. HOT-AIR BALLOON FLIGHT,
10. TANDEM PARACHUTING

TURISTIČNA AGENCIJA DOŽIVLJAJ POSAVJE

DOLENJI BOŠTANJ 80, 8290 SEVNICA, 
SLOVENIJA

+386 (0)51 680 287
+386 (0)7 81 65 462 

OVER 80 INTERESTING HIKING DESTINATIONS.

TOURIST AGENCY DOŽIVLJAJ POSAVJE

DOLENJI BOŠTANJ 80, 8290 SEVNICA,
SLOVENIA

+386 (0)51 680 287
+386 (0)7 81 65 462 

WWW.DOZIVLJAJ.SI

WWW.KSTM.SI

TURISTIČNA KMETIJA KLENOVŠEK - GROBELNIK
PODVRH 39, 8292 ZABUKOVJE

+386 (0)41 335 257
+386 (0)7 81 88 176

INFO@GROBELNIK.SI

ODPIRALNI ČAS:  -GOSTINSTVO NA KMETIJI:  PET.-NED.: BREZ ODPIRALNEGA 
ČASA; -POČITNICE NA KMETIJI: VSE DNI V LETU 

-ZAKLJUČNE DRUŽBE: VSE DNI V LETU, PREDHODNA NAJAVA

-VINSKA KLET: VSE DNI V LETU

ŠTEVILO SOB: 10 SOB/2; 1 SOBA/4; 1 APARTMA/6; 1 APARTMA/10; 
SKUPNO LEŽIŠČ: 40

TOURIST FARM KLENOVŠEK-GROBELNIK

OPENING HOURS: - CATERING ON THE FARM: FRI.-SUN.: NO OPENING 
HOURS; - HOLIDAYS ON THE FARM: ALL DAYS IN THE YEAR

- PRIVATE GROUPS: ALL DAYS IN THE YEAR, BY PRIOR ARRANGEMENT

- WINE CELLAR: ALL DAYS IN THE YEAR

NUMBER OF ROOMS: 10 ROOMS/2; 1 ROOM/4; 1 APARTMENT/6; 1 
APARTMENT/10; TOTAL NUMBER OF BEDS: 40

VINSKI DVOR DEU
MALKOVEC 11, 8295 TRŽIŠČE

+386 (0)30 606 885
+386 (0)7 34 99 640

GOSTISCE.DEU@SIOL.NET / WWW.DEU-MOKRONOG.SI/VINSKIDVOR

ODPIRALNI ČAS: PO DOGOVORU

ŠTEVILO SOB: 9 SOB/2+1; SKUPNO LEŽIŠČ: 27

WINE COURT DEU

OPENING HOURS: BY PRIOR ARRANGEMENT

NUMBER OF ROOMS: 9 ROOMS/2 + 1; TOTAL NUMBER OF BEDS: 27

ADDITIONAL OFFER:

skupno / total / 277 / ležišč / lodgings

Trgovski center Boštanj

dozivljaj@kstm.si

www.dozivljaj.si

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

UPORABNA DARILA: 
Medeni izdelki v ličnih embalažah… turistični DVD-ji

UGODNOSTI
 za 

NOVOLETNO 
OBDARITEV:

DARILNI PAKETI, 
za spomin in doživetje, ki vsebujejo izbran predmet in 
darilni bon za destinacijo po izbiri
VEČ DNEVNA BIVANJA  
z možnostjo ogleda SVETLEČIH in ŽIVIH JASLIC 
v božičnem času na območju Sevnice
IZLETI
z ogledi okrašenih evropskih prestolnic in smučarskih izletov.

Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

DOŽIVLJAJ
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Turizem, TZOS

Tudi letos je tradicionalni Martinov pohod, ki 
smo mu lani dodali še podnaslov od pletenke do 
malkovških goric, združil pohodnike z vseh koncev 
Slovenije.  
Kazalo je na megleno  in turobno soboto, še ko 
smo se zbirali pri pletenki v Tržišču, ko pa smo 
prispeli na obronke Malkovca, se je  spremenila  
v prelep sončen jesenski dan. Vinske gorice so se 
lesketale v tisočerih barvah in  ponujale čudovito 
podobo, ki jo lahko ustvari le narava. 

Na Malkovcu so nam pripravili dobrodošlico pri 
družini Pungerčar. Gospodar je iz kleti prinesel 
cviček in ta se je prilegel k svežemu domačemu 
kruhu in klobasam. Naslednji postanek smo 
pripravili  na razgledni točki ob  cerkvi sv. Jakoba,  
kjer so  gostoljubni domačini Pavle vasi in Trščine 
pripravili pravo Martinovo pojedino, manjkal ni niti 
pečen kostanj.  
V »Veseli dolini«, ki je tudi to soboto opravičila svoje 
ime,  je Društvo vinogradnikov Malkovec pri zidanici 
družine Štih pripravilo tradicionalno podiranje 
klopotca. Za tem je bil na vrsti še naporen vzpon 
med vinogradi do vinske kleti. Tam je bil vrhunec 
Martinove sobote – krst vina.  Tik pred mrakom 
smo se vračali nazaj v dolino in številni udeleženci 
so pod vtisi preživetega dne zatrjevali, da bodo 
prihodnje leto spet prišli.

Turistično društvo Tržišče

Več  kot  200 ljudi na 
Martinovem pohodu  od 
pletenke do malkovških goric

Prvo nedeljo novembra je bilo v župnijski cerkvi v 
Tržišču še posebno slovesno, saj je bila zahvalna 
nedelja.
Vaščanke Škovca so lepo okrasile župnijsko cerkev 
in pred oltarjem predstavile bogato bero pridelkov 
z vrtov, njiv, manjkala nista niti hlebec domačega 
kruha in mošt. Poleg zahvale za letino, je ta 
dan priložnost, da se zahvalimo drug drugemu 
za pomoč, zaupanje, prijateljstvo in čas, ki ga 
preživljamo skupaj. 

Prijetno druženje se je po maši nadaljevalo pred 
cerkvijo. Domači župnik Jože Kohek, ki je pred 
kratkim prišel v našo faro, je blagoslovil dobrote, 
ki so jih z vso ljubeznijo pripravile članice TD Tržišča 
in Aktiva kmečkih žena Tržišče. V imenu TD Tržišče 
hvala vsem, ki pomagate soustvarjati tovrstna 
vesela druženja. 

Janja Tratar, TD Tržišče

Na zahvalno nedeljo v Tržišču

Slika oltarja s pridelki

Kot vsako leto smo v soboto, 22. oktobra, v Krmelju 
organizirali 9. pohod po obeležju spominov. Pot nas 
je najprej vodila do spomenika pri kulturnem domu, 
tam smo prižgali prve svečke, in nato prek potoka 
Hinja po strmem pobočju »farovškega travnika« 
skozi gozd na Stražberk. Tam so nas prijazni 
domačini postregli s čajem in sladkimi dobrotami. 
Pot smo nadaljevali proti Gabrijelam in tam nam 
je družina Tratar pripravila prave domače jabolčne 
krhlje, orehe in lešnike. Po kratkem postanku smo 
nadaljevali pot skozi vas Polje proti Tržišču in se 
pred gostiščem okrepili s toplimi napitki in toplimi 
ocvirki z domačim kruhom. 

Z Vrhka nas je pot vodila naprej proti Breškemu 
koritu na uradno predstavitev informativne table 
Breško korito. In domačini ne bi bili domačini, če 
nam ne bi tudi tam postregli s toplim zavitkom in 
domačo medico. Pohod smo končali v Hinjcah in 
se poklonili spominu padlim ter prižgali svečke, 
pod »Francijevim kozolcem« pa sta nas čakala 
vroč golaž in domača kapljica. Veseli smo bili tudi 
udeležbe novih pohodnikov iz Kostela, ki so potrdili 
stari pregovor, da seže dober glas v deveto vas. 

Slavica Mirt, predsednica Turistične sekcije Krmelj

9. pohod po obeležju 
spominov ob krajevnem 
prazniku KS Krmelj

Vsak posameznik si želi topel občutek ob božično-
novoletnih praznikih. Da bi bilo vzdušje v Sevnici 
res praznično, si na KŠTM Sevnica prizadevamo 
že nekaj časa. Organizirali smo delavnice in 
svetovanje za krajevne skupnosti in društva ter 
v skupno akcijo »Naredimo Sevnico praznično« 
povabili otroke iz vrtcev, osnovnih šol in iz šole s 
prilagojenim programom ter varovance iz naših 
ustanov. Pri postavitvi sodeluje tudi javno podjetje 
in zasebnik.
Idejno zasnovo je pripravila Milena Mastnak in 
poudarila tri točke: prihod v Sevnico, središče 
Sevnice in njen stari del. S smrečicami je želela 
pričarati praznično božično-novoletno vzdušje, 
naši otroci in varovanci pa so z velikim veseljem 
izdelovali okraske iz naravnih materialov, ki bodo v 
novo leto krasili postavljene smrečice.
Praznične lučke bomo skupaj prižgali 3. decembra 
in z manjšim dogodkom na gradu Sevnica  to tudi 
obeležili. Na grad se bomo podali ob 17. uri s 
starega trga, z baklami.
Vljudno vabljeni na prireditve v decembrskem 
času, ki vam bodo zapolnile dolge večere in 
polepšale zadnje trenutke tega leta.

Milena in Petra, KŠTM Sevnica

Prijetno praznično vzdušje

Po enoletnem premoru je Društvo vinogradnikov 
Studenec spet pripravilo martinovanje na 
Studencu, in sicer sprevod, kulturni program in 
veselico. Ob zvokih Godbe Sevnica so sprevod, 
v katerem so prikazovali opravila vinogradnikov, 
začeli Mladi Roviščani, za njimi so bili vozovi 
vasi Zavratec, Ponikev, Društva vinogradnikov 
Studenec, Orlske gore, Breške gore, Arta, 
Komakluba in Impolj. Skupine so imele več 
kompozicij. Predstavili so vezanje, kolitev, 
pecljanje, prešanje, likuf, sodarstvo in ocenjevanje 
mladih vin. Skupine so bile zelo izvirne, potrudili 
so se pri podrobnostih – okrasitev voza, oblačila. 
Po sprevodu je bil bogat kulturni program z 
blagoslovom vina. Martinovanje na Studencu so 

popestrile tudi članice Aktiva žena Studenec, ki so 
v dvorani GD Studenec pripravile razstavo peciva. 
Prireditev se je končala pozno ponoči ob zvokih 
ansambla Vesele Štajerke in D' Palinka benda. 
Društvu vinogradnikov Studenec čestitamo za 
uspešno izpeljano prireditev!
      

 Andreja Janc

Martinovanje na Studencu

Na dan 70. obletnice junaškega boja Milana 
Majcna in Jančija Mevžlja v Murncah se nas 
je v soboto, 29. oktobra, ob 10. uri zbralo 70 
pohodnikov pri spomeniku v Šentjanžu. Podali 
smo se na pohod po poteh Milana Majcna, ki ga 
je letos Turistično društvo Šentjanž organiziralo 
že drugič. Med pohodniki je bil tudi tokrat častni 
član TD Šentjanž, 93-letni Franc Beber. Vreme 
nam ni bilo tako naklonjeno kot lani, a to vsekakor 
ni preprečilo naše dobre volje. Med potjo so 
nas v Birni vasi, Hinjah, »pri Streharjevih« in v 
Murncah z doma pripravljenimi dobrotami in 
napitki pogostili domačini. V Murncah nas je 
pričakalo na novo urejeno spominsko obeležje, 
udeležili smo se tudi slovesnosti v spomin na 
dogodke pred 70 leti. Slavnostni govornik in tudi 
častni krajan KS Šentjanž zgodovinar Janez Kos 
nam je izčrpno opisal dogajanje v tistih časih in 
ga povezal z današnjim aktualnim dogajanjem. 
Na sporedu je bil tudi bogat kulturni program. 

Po končani slovesnosti smo se odpravili v dolino 
in se v kulturni dvorani okrepčali še s partizansko 
klobaso. Polni vtisov, novih poznanstev in veseli, 
ker smo spet naredili nekaj zase, smo si zaželeli 
nasvidenje spet prihodnje leto.

Petra Majcen

2. pohod 
po poteh Milana Majcna
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Kultura

V petek, 18. novembra, smo za otroke pripravili 
premierni animirani ogled Ajdovskega gradca. 
V hladnem petkovem jutru so se nam pridružili 
otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Ciciban Sevnica. 
V spremstvu vodnika Cirila so šli najprej peš do 
hiške in tam jih je sprejela Muca Copatarica, jim 
pokazala svojo hiško in številne copatke, ki jih 
otroci niso pospravili za seboj in jim jih je vzela. 
Med njimi so bili tudi županovi copati, kar je župana 
Srečka Ocvirka zelo presenetilo. Na ogledu sta 
bila skupaj s predsednikom KS Zabukovje Jožetom 
Baumkirherjem. 

Za tem je bil na vrsti pohod na vrh po obnovljeni 
poti. Vodnik Ciril je otrokom slikovito opisal Ajdovski 
gradec in kako so nekdaj živeli na njem. Predstavil 
jim je tudi arheološko orodje, trije junaki pa so z 
orodjem našli pravi zlatnik. Seveda ga niso smeli 
vzeti, ampak smo ga poslali v muzej. Za nagrado 
so dobili kipec boginje Lune, simbol poštenosti in 
pravičnosti v trgovanju. 
Otroke je prišel pozdravit tudi Krjavelj s svojo kozo 
Dimko. Po pogostitvi s čajem in piškoti so otroci 
zapustili Ajdovski gradec, polni lepih doživetij, 
animirane oglede pa bomo spomladi začeli 
vključevati v bogato turistično ponudbo občine 
Sevnica, zakladnice doživetij. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Ajdovski gradec 
navdušil najmlajše

KŠTM Sevnica objavlja javni razpis za izbor 
ustvarjalca – umetniškega gosta na gradu Sevnica 
v letu 2012 »GOSTOLENJE USTVARJANJA IN 
UMETNOSTI« za likovne ustvarjalce (slikarje, 
kiparje…), ki delujejo in ustvarjajo v občini Sevnica. 
Med prijavljenimi bomo na podlagi posredovanih 
podatkov izbrali umetniškega gosta v letu 2012 
(za obdobje 1 leta od februarja 2012 do februarja 
2013).

Javni razpis je objavljen na spletni strani 
www.grad-sevnica.com na podstrani Stalni 
programi, dodatne informacije pa lahko dobite na 
tel.:
051 680 289 ali e-pošti gsevnica@gmail.com. 

Vabljeni k prijavi!

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Javni razpis 
za umetniškega gosta
na gradu Sevnica v letu 2012

Prvo sredo novembra je Rudi Stopar v goste 
povabil slikarja in kiparja Staneta Gorjupa iz 
Šoštanja. Zbrali smo se v grajskem atriju, Rudi 
pa je s svojo značilno retoriko zaželel navzočim (in 
predvsem odsotnim), da bi se vendarle srečali z 
bogom Sprevidom, ki bi nam pomagal sprevideti 
in razrešiti zmote in stranpoti kapitalistično-
potrošniške družbe, ujete v vsesplošni apatiji in 
otopelosti. 

V kulturnem programu sta se predstavila mlada 
glasbenika Jani in Nejc Pušnik iz Hramš pri Dobrni, 
nato pa smo si ogledali izbrana dela Staneta 
Gorjupa v oknu Radogost.

Slikar in kipar Stane Gorjup 
v oknu Radogost 

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku občine 
Sevnica je bila v sredo, 9. novembra, na sevniškem 
gradu odprta razstava del slikarske kolonije ArtEko 
Šentjanž 2011, ki se je odvijala od 8. do 10. junija 
v Šentjanžu. 

Osem slikarjev, Zdravko Dolinšek iz Radencev, 
Danijel Ferlinc iz Sv. Ane v Slovenskih goricah, 
Niko Ribič iz Maribora, Elena Sigmund iz 
Šentjanža, Bojan Sumrak iz Radeč, Jože Šubic iz 
Maribora in Mojca Marija Vilar iz Domžal, je pod 
vodstvom Jerce Šantej iz Sevnice na začetku 
poletja ustvarjalo in se družilo v neokrnjeni naravi, 
med vinogradi in cvetočimi travniki. V treh dneh 
so nastala čudovita dela, ki so bila od 1. do 17. 
oktobra že razstavljena v kulturni dvorani v 
Šentjanžu. Tokratno razstavo je odprla direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, na prireditvi pa 
sta dobila besedo tudi predsednik KS Šentjanž 
Boštjan Krmelj in podžupan občine Jože Žniderič. 
Dogodek so ubrano popestrili Raški čbularju. Ti 
so po svoje peli in igrali ljudske pesmi. Turistično 
društvo Šentjanž upa in želi, da mu bo dogodek 
uspelo izpeljati tudi prihodnje leto. 

Petra Majcen

V četrtek, 20. oktobra, smo v Mosconovi galeriji 
odprli samostojno likovno razstavo udeleženke 
likovne kolonije ArtEko Šenrjanž 2011, mlade 
umetnice, oblikovalke vitražev in prof. likovne 
pedagogike Elene Sigmund, Rusinje po rodu, ki z 
možem Francijem živi v Budni vasi pri Šentjanžu. 
Program je povezoval Rudi Stopar. O ustvarjalnosti 
avtorice je spregovoril Branko Sosič, navzoče 
pa je razvedril znani kantavtor Adi Smolar, med 
sklepom druženja v grajski vinoteki pa so zapele 
tudi Ljudske pevke Solzice. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Razstava ArtEko Šentjanž 
2011 tudi na gradu v Sevnici

Tokrat 10. jesenski koncert slovenske ljudske 
pesmi, ki ga organizira Društvo Preska s Fanti 
s Preske, ni bil septembra na Preski, ampak 
v Boštanju, ko so klopotci le še sami sebi in 
naključnemu mimoidočemu peli svojo pesem 
v vinskih goricah. Kot vsako leto je dogajanje 
privabilo številne ljubitelje slovenske ljudske pesmi 
od blizu in daleč, da je bila boštanjska župnijska 
cerkev precej polna. Prisluhnili smo lahko Fantom 
s Preske in pevcem, ki so predstavili ljudske pesmi 
iz svojih krajev. Nastopili so Kapelski pubje, Ljudski 
pevci Boštanj, Ljudski pevci Dobrina (Loka pri 
Žusmu), Zdovčeve dečve (Črna na Koroškem), 

Kvintet Foltej Hartman (Pliberk, Avstrija), Ljudski 
pevci iz Tepanja ter Zarja (Čušperk in Račna). 
Poleg ubranega petja slovenske ljudske pesmi, 
prijetnega druženja po koncertu ob dobrotah 
domačih gospodinj in žlahtne kapljice domače 
vinske kleti so za presenečenje ob praznovanju 
10. koncerta poskrbeli tudi domačini iz Boštanja, 
za kar se jim organizatorji iskreno zahvaljujemo. 
Hvala tudi vsem, ki nas podpirate pri našem trudu 
ohranjanja in negovanja slovenske ljudske pesmi.

Anka Lisec, za Društvo Preska 
(www.drustvo-preska.si)

10. srečanje 
ljudskih pevcev in godcev

Skupina Foltej Hartman iz Pliberka,
foto: Foto Asja, d.o.o.

Fotografska razstava Bil sem zraven, avtorja 
fotografij Črtomira Čarga in urednika dr. 
Tomaža Teropšiča, slikovito prikazuje dogajanje v 
poveljstvu in zaledju 25. območnega štaba TO in 
vojne enote TO med vojno v Posavju leta 1991. 
Odprtje razstave je povezovala Fanika Zemljak. 
V kulturnem programu so nastopili učenka GŠ 
Sevnica Gaja Nepužlan na violini, domoljubno 
prozo pa so deklamirali učenci OŠ Sava Kladnika 
Sevnica. Zbrane je nagovoril župan Srečko Ocvirk 
in pozdravil ohranjanje zgodovinskega spomina 
na prelomne dogodke, večkrat pa je poudaril 
pomen ozaveščanja generacije mladih, ki se 
je rodila po letu 1991. Peter Teichmeister je 
čustveno izpovedal domoljubno pesem Janeza 
Menarta, razstavo pa je uradno odprl Ivan 
Božič - Buki. Navzoče je po razstavi popeljal dr. 
Tomaž Teropšič, direktor Posavskega muzeja 
Brežice, tudi udeleženec vojne leta 1991.

Fotografska razstava 
Bil sem zraven 

Rudi je predstavil avtorja takole: »Stane Gorjup 
je človek, ustvarjalec, likovnik širine. Je slikar, 
kipar, vrtnar eksotike – kaktusov in bonsajev ... Je 
razmišljujoči človek narave in odnosov med ljudmi. 
Je človek, ki je spoznal temo sredi belega dne – 
bil je rudar v nedrjih Zemlje, kjer je vrsto let kot 
'jamski elektrikar' služil za 'ljubi kruhek'«.
Dela Staneta Gorjupa so na ogled do 6. decembra, 
ko bo – tokrat izjemoma prvi torek v mesecu – 
ob 18. uri novi večer Radogost z gostjo Jožico 
Toporišič iz Krškega. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Klekljarska skupina Bucike je začela delovati na 
začetku februarja, srečujemo pa se ob petkih 
popoldne v Družinskem inštitutu Zaupanje. Vodita 
nas mentorici Greta Dremel in Tina Železnik, 
ljubiteljici klekljanja, z napredkom skupine pa sta 
zelo zadovoljni. Zdaj nas je 28 članov in članic, 
jih je pa še kar nekaj, ki bi se hoteli naučiti tega 

posebnega ročnega dela, a jih zaradi prostorske 
stiske še ne moremo začeti poučevati. Posebno 
smo veseli in ponosni, da je naša skupina 
sestavljena iz treh generacij in imamo tako 
možnost čipko, kot neprecenljivo dediščino, 
prenašati na mlajše rodove.
Razstava je bila na ogled do 7. novembra, ogledalo 
pa si jo je neverjetno veliko obiskovalcev iz vse 
Slovenije, nekaj tudi od drugod. Veseli smo, da smo 
lahko razstavili naše izdelke na prelepem gradu 
Sevnica, in seveda zelo ponosni, da lahko čipko 
negujemo in prenašamo, saj brez spoštovanja 
kulturne dediščine tudi prihodnost nima prave 
cene.
 

Vir: Klekljarska skupina Bucike, foto: Rok Petančič

Na povabilo Zveze kulturnih društev Mestne 
občine Koper se je gledališka skupina KD 
Studenec udeležila prvega gledališkega festivala 
Smeh ni greh pod okriljem tamkajšnje Zveze KD. 
Naša skupina je bila prva od gostujočih gledaliških 
skupin iz vse Slovenije, ki so vse petke novembra 
nastopali na Škofijah ali v Dekanih. V prekrasno 
obnovljeni dvorani na Škofijah smo se predstavili z 
igro Niti tat ne more pošteno krasti, avtorja Daria 
Foa. Bilo je lepo, saj je bila naša igra sproščena, 
občinstvo pa odzivno in nas je na koncu nagradilo 
z velikim aplavzom. Primorce smo razveselili tudi z 
dolenjskimi dobrotami. 

Z nami so bili člani Vinogradniškega društva 
Studenec, ki so obiskovalce pogostili z izbranimi 
vini. Eno vinogradništvo nam je omogočilo tudi 
prevoz kulis, za kar smo jim še posebno hvaležni. 
Predstavitev našega kraja so zaokrožili dišeči kruh 
Aktiva žena Studenec in mesne dobrote iz kmetije. 
Naš gledališki izlet na Primorsko je bil enkratno 
doživetje, srečanje in druženje z obiskovalci 
po predstavi pa prijetna izkušnja spoznavanja 
zanimivih ljudi, nekaterih tudi s koreninami v naših 
krajih. Vožnja v gasilskem kombiju, v katerem smo 
se lahko peljali vsi nastopajoči, je bila še posebno 
radoživa nazaj na Studenec, saj smo podoživljali 
prijeten večer. 
    

Andreja Janc, vodja gledališke skupine

Studenški gledališčniki
na Primorskem

Kadar je v naših hribih najlepše, zacveti encijan. Z 
njim se griči in travniki odenejo v omamne dišave, ki 
ljubitelje pohodništva vabijo v svoje naročje. Kadar 
se njihov korak upočasni v naših vaseh, pijejo lepoto 
bogatih razgledov, a se hkrati dvomljivo sprašujejo, 
kako neki je tod v pustih in hladnih jesensko-zimskih 
dneh. Domačini jim veseli odgovarjamo, da nam je 
lepo tudi takrat. In k temu pripomorejo tudi naša 
srečanja v domu krajanov – že 14. leto zapored. 

Tako smo v svoji sredi na 66. Razborskem večeru 
prisrčno pozdravili goste: moško vokalno skupino 
Un's Trboul, članice in člane likovnega društva iz 
Laškega ter Majdo Hriberšek iz Sevnice. Likovne 
ustvarjalke so se predstavile na razstavi Od zrna 
do kruha, Majda Hriberšek pa je kot osrednja 
gostja spregovorila o biodinamičnih metodah 
pridelovanja hrane, ki izhajajo iz elementarne 
povezanosti človeka in narave. Pevci so večer 
obogatili s sklopom slovenskih narodnih in z napevi 
iz tujih dežel. 
V večer, ki smo ga simbolično posvetili kruhu 
oziroma hrani, smo zamesili verze in pomenljive 
misli Toneta Pavčka, da bodo vzhajali in nas hranili 
še daleč v prihodnje dni. Tako smo počastili spomin 
nanj, na mojstra besede, občudovanja vrednega 
govorca, a hkrati preprostega človekoljuba, ki nas 
je s svojo radoživostjo in neomajno vero v življenje 
pred nekaj leti nagovoril tudi kot osrednji gost 
Razborskega večera. 

Breda Vidmar

66. Razborski večer 

Ljudski pevci Fantje s Preske so oktobra gostovali 
na avstrijskem Koroškem in se v soboto, 15. 
oktobra, predstavili na prireditvi Zveneča alpska 
dežela/Das klingende Alpenland. Poleg Fantov 
s Preske so se na prireditvi predstavili izvajalci 
slovenske in avstrijske narodne pesmi, med 
drugimi tudi Družina Paulič iz Železne Kaple, 
avstrijska vokalna skupina Klangwolke, Oplotničani 
s Tinetom Lesjakom ter mladinska folklorna 
skupina Zarja iz Železne Kaple. 

Treba pa je omeniti še en dosežek Fantov s 
Preske, ki sega onkraj meja naše države – območje 
severnega dela krškega gričevja s Presko se 
je uvrstilo na zemljevid izvirnega slovenskega 
ljudskega petja. Pod strokovnim vodstvom 
priznane muzikologinje Jasne Vidakovič in njene 
ekipe je namreč izšla dvojna zgoščenka Sozvočje 
Slovenije/Sounds of Slovenia izbranih skupin 
ljudskih pesmi čim bolj izvirnih izvajalcev iz Slovenije 
in zamejstva (Italija, Avstrija, Madžarska) s 
spremno dvojezično (slovensko-angleško) knjižico. 
Izvajalci, med njimi so se predstavili tudi Fantje 
s Preske, so se javnosti predstavili na uradni 
predstavitvi projekta v Ljubljani, katere sklepni 
koncert v tem mesecu predvaja TV Slovenija. 

Anka Lisec, za Društvo Preska (www.drustvo-preska.si)

Fantje s Preske gostovali na 
avstrijskem Koroškem

Po starem običaju smo se tudi letošnjo martinovo 
nedeljo zbrali pod Lisco pri podružnični cerkvici sv. 
Jošta. Planinsko obarvan sprehod je v sončnem, a 
hladnem nedeljskem dopoldnevu napolnil pljuča in 
obarval lica vseh, ki smo se udeležili svete maše, 
po njej pa smo se zbrali ob mladem vinu. Župnik 
Marjan Lamovšek je vino blagoslovil, da bi dobro 
delo in koristilo zdravju. Za tem je bila na vrsti 
pokušina vin, ki so jih zato zbrali člani Društva 
vinogradnikov Sevnica-Boštanj, in vin, ki so jih 
s seboj prinesli lokalni vinogradniki. Predsednik 
Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj Franci 
Košak in podpredsednik Stane Možič sta 
predstavljala vina, hkrati pa sta tudi pokušala vina 
obiskovalcev ter jim podajala koristne nasvete. 

Splošna ugotovitev je, da je vinska letina sicer 
odlična, je pa letos vino zahtevno za kletarjenje. Ob 
vinu se je razlegla še pesem in vsi smo si obljubili, 
da se pri sv. Joštu spet srečamo na pustno 
nedeljo, 19. februarja, ko bo naslednja sv. maša 
in ko bo po maši že 15. licitacija krač in salam. 

Matej Imperl, KŠTD Razbor

Mlado vino 
pri sv. Joštu pod Lisco

Mosconova galerija je bila premajhna za vse, 
saj se je dogodka udeležilo veliko obiskovalcev, 
predvsem starejših. Naj bo to spodbuda 
staršem in učiteljem, da bodo na ogled razstave 
pripeljali predvsem mlajše, ki pogosto niso dovolj 
domoljubni in pripadni domovini. Prijetno druženje 
smo sklenili z domačimi dobrotami in kozarčkom 
rujnega v grajski vinoteki. Razstava bo na ogled 
do 11. decembra, v razstavnem prostoru pa 
lahko po ugodni ceni dobite tudi katalog razstave 
Bil sem zraven in zbornik Zmagovito Posavje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

 
V četrtek, 27. oktobra, je bilo na gradu Sevnica 
odprtje prve samostojne razstave Klekljarske 
skupine Bucike iz Sevnice. Prelepa razstavna 
galerija je bila kar premajhna za tako veliko ljudi, 
ki so bili z nami veseli in ponosni na naše prve 
izdelke.

Klekljarska razstava
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
četrtek, 1.12., 
ob 18.00

Knjižnica Sevnica in Manca Košir: 
Zaključek projekta Posavci beremo skupaj Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

petek, 2.12., 
ob 18.00 Zamolčane zdravilne moči začimb Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 3.12., 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče za 

HTC-jem v Sevnici
Org.: KŠTM Sevnica,
Info.: 07/81-61-070

sobota, 3.12., 
ob 9.30 30. Debelakov memorial Gostilna Ulčnik 

(Vrhek pri Tržišču)
Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 
Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 3.12., 
ob 10.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Avtohtona tržnica 
Nakup iz rok gospodarja se splača Kmečka tržnica v Sevnici Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Zdravko, 051/680-287

sobota, 3.12., 
ob 10.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Novoletni sejem želja 
Otroci bodo napisali pri stojnici svojo željo na voščenko – voščilo in jo 
obesili na drevo v Sevnici, ob toplem napitku in prijetnem vzdušju. 

Kmečka tržnica v Sevnici Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 3.12., 
ob 10.00 4. tek za sevniški pokal v rekreativnih tekih pred OŠ Boštanj Org.: AK Sevnica;

Info.: 040/639-029, www.aksevnica.si

sobota, 3.12., 
ob 15.00 Miklavževanje na trgu pred cerkvijo v 

Šentjanžu
Org.: Kresnice in društva iz Šentjanža; 
Info.: Renata, 031/344-669

sobota, 3.12., 
ob 16.00 Miklavževanje Telče Org.: KŠD Telče; 

Info.: Zvonka Mrgole, 041/240-407

sobota, 3.12., 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Z lučko pohod na grad in osvetlitev Sevnice 
Z baklami se bomo zbrali na trgu in se odpravili peš na Grad Sevnica. 
Na dogodku bomo prižgali novoletno okrasitev Sevnice in se družili. 

zbor na Glavnem trgu v 
Sevnici

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

nedelja, 4.12., 
ob 9.00 Mednarodni turnir U13 Športni dom Sevnica Org.: Sava avto; 

Info.: Milan Jamšek, 031/646-057

nedelja, 4.12., 
ob 17.00 Miklavževanje z igrico Miklavž za vse čase Župnijska cerkev Studenec Org.: KD Studenec;

Info.: Andreja Janc, 031/308-387

ponedeljek, 5.12., 
ob 15.30 Tečaj prve pomoči učilnica OZRK Sevnica, 

Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070,
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 5.12., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 12/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

od torka, 6.12.,
dalje Razstava likovnih izdelkov učencev Osnovne šole Tržišče Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica;

Info.: 07/81-40-304

torek, 6.12., 
ob 9.00

Predavanje: 
Anton Komat: Biti ali imeti - Kako iz globalne krize Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 6.12., 
15.00 – 18.00 Novoletna tržnica ploščad pred OŠ Sava 

Kladnika Sevnica
Org.: Šolski sklad OŠ Sava Kladnika Sevnica; 
Info.: Aleš, 07/81-63-513

torek, 6.12., 
ob 15.30 Tečaj prve pomoči učilnica OZRK Sevnica, 

Glavni trg 44

Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 6.12., 
ob 18.00 Planinske urice Zavetišče pod sv. Rokom Org.: PD Lisca Sevnica

torek, 6.12., 
ob 18.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer 
Gostja: Jožica Toporišič - Krško Grad Sevnica, zbirka Ogled Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica; Info.: 

www.grad-sevnica.com, gsevnica@gmail.com

sreda, 7.12., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 7.12., 
ob 18.00

Predavanje: 
Rajko Škarič: Ali nas prazniki veselijo ali žalostijo? Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

sreda, 7.12., 
ob 19.30

Rokometna tekma: 
RK Sevnica : RK Celje Pivovarna Laško, ekipa B Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica

četrtek, 8.12., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Izdelovanje namiznih aranžmajev Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

četrtek, 8.12., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Zoran Furman: Centralna Amerika - iz 
Gvatemale do Paname in z barko v Kolumbijo Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica;

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 8.12., 
ob 19.30 Odrasli abonma: Stand up večer: Vid Valič in Denis Avdić Kulturna dvorana Sevnica

Org. OI JSKD Sevnica, 
KŠTM Sevnica; Info.: Katja, 07/81-60-970, 
041/328-166, oi.sevnica@jskd.si

petek, 9.12., 
ob 18.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Miklavžev koncert 
MePZ Lisca Sevnica in Planinska pevska skupina Encijan 

Grad Sevnica, dvorana 
Alberta Felicijana

Org.: MePZ Lisca Sevnica in 
Planinska pevska skupina Encijan; 
Info.: Anica Dernač, 041/746-783

petek, 9.12., 
ob 18.30

Potopisno predavanje: 
Mirijam Kozorog: Potepanje po Portugalski Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 9.12., 
ob 19.00 Koncert Big band Krško, vstop prost Kulturna dvorana Sevnica Org.: Študentski klub Sevnica

petek, 9.12., 
ob 20.00

Malonogometna tekma: 
KMN Sevnica:ŠD Brezje Športna dvorana Sevnica Org.: KMN Sevnica; 

Info.: Marko Lisec, 031/389-558

sobota, 10.12., 
ob 19.00

Mednarodna nogometna tekma 
Slovenija : Makedonija Športna dvorana Sevnica Org.: KMN Sevnica; 

Info.: Marko Lisec, 031/389-558

sobota, 10.12., 
ob 19.00 10. obletnica delovanja zbora Azalea z gosti TVD Partizan Boštanj Org.: ŽPZ Azalea

sobota, 10.12., 
ob 19.00 Tradicionalno srečanje s krajani Zabukovja Večnamenski dom 

Zabukovje
Org.: PGD Zabukovje; 
Info.: Betka Krajnc, 041/522-531

ponedeljek, 12.12., 
ob 18.00

Predavanje: Priprave na smučarsko sezono 
Predava: Jože Senica, Smučarski klub Zlatorog 

Športni dom Sevnica, 
sejna soba

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

torek, 13.12., 
14.00 – 18.00 Zbiranje rabljenih predmetov za družine v stiski Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

torek, 13.12., 
ob 17.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Čarobni obisk gradu 
Prireditev za vse predšolske otroke, ki so ali niso vključeni v 
vrtec. Vstopnina je 1 € na osebo in bo namenjena obnovi igrišč 
ter otrokom iz socialno ogroženih družin za izvedbo obogatitvenih 
dejavnosti v vrtcu. 

Grad Sevnica
Org.: Vrtec Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica; 
Info: Zdenka, 07/81-61-652 
www.grad-sevnica.coms

torek, 13.12., 
ob 18.00 Planinske urice Zavetišče pod sv. Rokom Org.: PD Lisca Sevnica



13December 11

Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 14.12., 
ob 17.00 Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 12/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 15.12., 
ob 16.00

Ustvarjalnica: 
Izdelovanje novoletnih okraskov za smrečico Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

četrtek, 15.12., 
ob 17.00

Otroški abonma: Dva snežaka 
V izvedbi Lutkovne skupine Mokre tačke, Mokronog Kulturna dvorana Sevnica

Org. OI JSKD Sevnica, KŠTM Sevnica;
Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166, 
oi.sevnica@jskd.si

četrtek, 15.12., 
ob 18.00 Odprtje samostojne razstave fotografa Nejca Volariča Grad Sevnica, Mosconova 

galerija
Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

petek, 16.12., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica, NHM 29, Sevnica
Org.: Avtošola Prah Sevnica; 
Info.: Toni, 031/643-338

sobota, 17.12., 
ob 18.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Trije prašički
Premiera lutkovno-gledališke predstave za otroke. 

Grad Sevnica, dvorana 
Alberta Felicijana

Org.: Grajsko lutkovno gledališče Sevnica; 
Info.: Snežka 041/533-369, 
boljsji.teater@gmail.com

nedelja, 18.12., 
ob 18.00 Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 12/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 18.12., 
ob 13.00 Prenos plamena miru na Lisco izpred cerkve sv. Nikolaja 

v Sevnici Org.: PD Lisca Sevnica

nedelja, 18.12., 
ob 16.00 Letni koncert dekliške skupine Zverke Kulturna dvorana GD 

Studenec
Org.: KD Studenec; 
Info.: Andreja Janc, 031/308-387

nedelja, 18.12., 
ob 18.00

Božično-novoletni koncert s KD Godba Sevnica 
Glasbeni gostje: Ansambel Gregorji. Rdeča nit koncerta bo Z Godbo 
okrog sveta. 

Športni dom Sevnica Org.: KD Godba Sevnica

torek, 20.12., 
ob 9.00

Predavanje: 
Milena Mastnak: Delavnica novoletnih okraskov Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 20.12., 
ob 16.30 Zaigrajmo za najmlajše (prihod dedka Mraza) KD Blanca Org.: Vrtec in OŠ Blanca; 

Info.: Diana Belca, 031/366-945

torek, 20.12., 
ob 17.00 Pravljična urica Izposojevališče Krmelj 

(enota Knjižnice Sevnica)
Org.: Knjižnica Sevnica; 
Info.: 07/81-40-304

torek, 20.12., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo invalidov, ciklus 11/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 20.12., 
ob 20.00 Planinske urice Zavetišče pod sv. Rokom Org.: PD Lisca Sevnica

sreda, 21.12.,
7.00 – 12.00

Krvodajalska akcija 
Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana Pridite, nekdo vam bo 
hvaležen! 

OŠ Krmelj
Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 21.12., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

sreda, 21.12., 
ob 18.00

Odprtje samostojne razstave Klavdije Simler: 
Beseda, slika in čipka Grad Sevnica, nova galerija Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

četrtek, 22.12., 
10.00 – 16.00

Krvodajalska akcija 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana, Pridite, nekdo 
vam bo hvaležen! 

OŠ Sava Kladnika Sevnica
Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

četrtek, 22.12., 
ob 10.50 Veselo v novo leto KD Blanca Org.: OŠ Blanca; 

Info.: Ana Mešiček, 07/81-62-830

petek, 23.12., 
7.00 – 13.00

Krvodajalska akcija 
Izvajalec: Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana, Pridite, nekdo 
vam bo hvaležen! 

OŠ Sava Kladnika Sevnica
Org.: Območno združenje Rdečega Križa 
Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 
041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 23.12.,
17.00 – 19.00

Predbožično filmsko popoldne
Ogled božičnih in novoletnih filmov Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 24.12., 
ob 9.30 17. Radejev memorial (šah) OŠ Blanca Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 24.12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

nedelja, 25.12. Zimska pravljica v Tržišču s svetlečimi jaslicami Tržišče na Dolenjskem Org.: Turistično društvo Tržišče, 
turisticno.trzisce@gmail.com

nedelja, 25.12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

nedelja, 25.12., 
ob 19.00

Božično novoletni koncert z godbo slovenskih železnic in slavnostno 
razvitje praporja Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 

telovadnica OŠ Milana 
Majcna Šentjanž

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

nedelja, 25.12., 
ob 19.00 Tradicionalni koncert božičnih pesmi Župnijska cerkev Boštanj Org.: MePZ Župnije Boštanj;

Info.: Udovč Ciril

ponedeljek, 26.12. Zimski pohod na Veliko Kozje Org.: PD Lisca Sevnica

ponedeljek, 26.12., 
ob 10.30 Blagoslov konj na Štefanovo parkirišče KS Šentjanž Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 

Šentjanž; Info.: Boštjan, 041/709-287

ponedeljek, 26.12., 
ob 18.00 Božično novoletni koncert s KD Godbo Blanški vinogradniki Blanca Org.: KD Godba Blanški vinogradniki; 

Info.: Peter, 041/645-795

torek, 27.12., 
9.00 – 14.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Novoletno tekmovanje v nogometu 
Tekmovanje je namenjeno za osnovnošolce. Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda, 28.12., 
9.00 – 14.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Novoletno tekmovanje v odbojki 
Tekmovanje je namenjeno za osnovnošolce. Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

četrtek, 29.12., 
9.00 – 14.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Novoletno tekmovanje v namiznem tenisu, 
vlečenje vrvi, razno,..Tekmovanje je namenjeno za osnovnošolce. Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 30.12., 
ob 19.00 Božični koncert z gosti Župnijska cerkev v Sevnici Org.: Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja; Info.: 

andrej.lisec@gmail.com, 041/925-368

sobota, 31.12., Novoletni nočni pohod z baklami iz Krmelja na Kamenško Odhod izpred gostišča 
Barbara v Krmelju

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

sobota, 31.12., 
ob 17.00 ČUDEŽNI DECEMBER: Silvestrovanje za najmlajše glavno prizorišče pred 

lokalom Central's
Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 31.12.,
ob 23.00

ČUDEŽNI DECEMBER: Silvestrovanje na prostem 
z Veselimi Dolenjci in žrebanje »Nagradne kartice veselja 2011«

glavno prizorišče pred 
lokalom Central's

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

V Mladinskem centru Sevnica smo novembra, v 
sklopu leta prostovoljstva, organizirali zbiranje 
oblačil za socialno ogrožene družine v občini. Kljub 
socialni krizi in čedalje glasnejšim trditvam, da 
ljudje nimamo več posluha za pomoč soljudem 
v stiski, smo v MC s pomočjo prijaznih ljudi 
zbrali precejšen kup rabljenih oblačil. Ta bomo 
posredovali dobrodelnim organizacijam v občini 
Sevnica, da jih bodo dostavili družinam, ki si 
novih oblačil zaradi različnih razlogov ne morejo 
privoščiti. 

Zaradi dobrega odziva občanov smo se v MC 
Sevnica odločili, da bomo v torek, 13. decembra, 
od 14. do 18. ure organizirali tudi zbiranje 
rabljenih predmetov (gospodinjski pripomočki, 
posoda, posteljnina, igrače in drugo) in vse prav 
tako posredovali dobrodelnim organizacijam. V 
imenu vseh, ki jim bodo zbrana oblačila polepšala 
življenje, se zahvaljujemo vsem, ki so prinesli svoja 
rabljena oblačila in s tem pripomogli k boljšemu 
jutri.
Za več informacij nas lahko pokličete na številko 
031 643 246 (Marjana). 

Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Še je mogoče najti dobre ljudi

V tednu od 14. do 20. novembra so v naši občini 
potekali dnevi mladih. Organizator projekta z 
naslovom Neki bo treba skupi nardit je Mladinski 
svet občine Sevnica, namen projekta pa 
povezovanje mladinskih organizacij in društev v 
občini Sevnica. Mladinske delavnice in dejavnosti, 
namenjene mladostnikom, so v sodelovanju z 
mladinskimi društvi potekale v več krajih občine, 
projektu se je pridružil tudi KŠTM Sevnica, ki je 
v Mladinskem centru Sevnica organiziral razne 
aktivnosti, namenjene mladim. V ponedeljek, 
14. novembra, smo v MC Sevnica organizirali 
brezplačne delavnice in turnirje za praktične 
nagrade. Mladi obiskovalci so se lahko preizkusili 
v igranju bobnov, namiznega tenisa in ročnega 
nogometa, organizirana je bila tudi delavnica za 
izdelavo ekoloških svečnikov.

Organizacija tega projekta je prvi korak k večji 
povezanosti mladinskih društev v občini in hkrati 
kaže, da tudi mladi občani »zmoremo neki skupi 
nardit«.

Marjana Mirt, KŠTM Sevnica

Dnevi mladih v MC Sevnica

SINHRONIZIRANAwww.kstm.si

komedija // 106 min

KATERI JE PRAVI?

nedelja, 4. 12., 
ob 18.00

JEKLENA MOČ

ZF // akcija // 127 min

sobota 10. 12., 
ob 19.00

FOOTLOOSE

glasbeni // plesni // komedija // 113 min

sobota, 3. 12., 
ob 19.00

romantični // 108 min

EN DAN

nedelja, 11. 12., 
ob 18.00

KUŽNA NEVARNOST

akcija // 105 min

nedelja, 18. 12., 
ob 18.00

drama // 121 min

JANE EYRE

sobota, 17. 12., 
ob 19.00

OROPAJ BOGATAŠA

akcija // 114 min

petek, 23. 12., 
ob 19.00

SLOVENSKI // komedija // 96 min

STANJE ŠOKA

ponedeljek, 26. 12., 
ob 18.00

Mladinski center Sevnica
Kvedrova cesta 30c, (za Hotelom Ajdovec)

lahko najamete za razna 

    sreèanja, 

          predavanja, 

             praznovanja …

Cenik je objavljen na spletni strani:

Vse informacije: 051-680-290, Mojca Švigelj

www.kstm.si.

mc.najem365@gmail.com

Še vsakdo, ki je bil na mednarodni izmenjavi, se 
je imel zelo lepo! Res je prijetno in nepozabno 
doživetje, ustvariš si prijateljstva po vsej Evropi, 
obiščeš nove kraje, spoznaš nove ljudi, različne 
kulture, pridobiš ogromno neformalnega znanja, 
se naučiš geografije, jezikov. Ta izkušnja vpliva na 
razumevanje in spoštovanje drugačnosti, razvoj 
strpnost in širjenje našega obzorja. Naučiš pa 
se tudi bolj ceniti Slovenijo. To ugotoviš, kadar 
se vrneš in vidiš, da vse države le nimajo hkrati 
morja, gora, jam, lepih rek, živo zelene pokrajine, 
čistega okolja, čeprav so 30-krat večje od naše 
»kokoške«. Mednarodne mladinske izmenjave 
so namenjene mladim med 15 in 28 letom, da 
bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje 
v aktivno družbeno vlogo. Veliko večino stroškov 
financira evropska komisija, v sklopu programa 
Mladi v akciji. Na koncu plačaš le 30 odstotkov 
potnih stroškov (navadno manj kot 50 EUR).

Ves čas dobivamo na Društvo K. N. O. F. razna 
povabila na izmenjave, zato se le brž vključi v bazo 
kandidatov za udeležence, da te lahko vključimo v 
naslednjo. Izpolni prijavnico na spletni strani 
www.knof.si in jo pošlji na naslov drustvo@knof.si. 
Do zdaj je Društvo K. N. O. F. poslalo že več kot 35 
udeležencev na pet izmenjav, na Poljsko, Turčijo in 
Litvo. 
      
  Mojca Metelko

Mednarodne izmenjave
iz Sevnice in k nam 
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Mladina, šolski zvonec

V Krmelju, majhnem in lepo urejenem kraju na 
Dolenjskem, se je spet dogajalo, in sicer je bil 
22. in 23. oktobra že deveti tradicionalni Krmelj 
Lan-party. Gre za druženje in tekmovanje v 
računalniških igrah in računalniškem znanju, na 
katerem sodelujejo računalničarji »greeki« z vseh 
koncev Slovenije. Prireditve se je udeležilo okrog 
100 igralcev, svoje znanje in sposobnosti pa so 
dokazali v treh različnih računalniških igrah in 
računalniškem kvizu.

Lan party se je začel v soboto, 22. oktobra, ob 
9. uri s priklopom računalnikov, spoznavanjem in 
žrebom skupin, potekal pa je vse do večera. 
Tekmovanje se je začelo ob 11. uri. Po vseh napetih 
finalnih tekmah se je tekmovanje v vseh naštetih 
igrah končalo ob 18. uri. V igri Call of Duty 2 je 
tretjo mesto osvojila ekipa GNOLS, drugo mesto je 
RISCO GAMING, prvo po napetem finalu in odlični 
igri zasedla ekipa NARWHALS, v kateri je igral 
tudi naš domačin Gregor Kos. V zadnji strelski 
tekmovalni igri Call of Duty 4 je tretje mesto 
zasedla ekipa EMPHATY.

Krmelj LAN #9, 
najboljši lan party v Sloveniji!

Vas zanima, kako izgleda 10-dnevno potepanje po 
PORTUGALSKI v lastni režiji, zgolj s fotoaparatom, 
odprtimi očmi in kančkom sreče? Vabljeni, da 
se nam pridružite na pustolovščini vse tja do 
skrajnega zahoda Evrope z Mirijam Kozorog. Na 
večernem potopisnem predavanju se dobimo v 
petek, 9. decembra, ob 18.30, v MC Sevnica, pri 
Hotelu Ajdovec. 
Vstop prost! Info: Mojca Švigelj, 051-680-290. 

Organizator: KŠTM Sevnica

Potopisno predavanje 
v MC Sevnica

Jesen je že dodobra zakorakala na svojo pot. Listje 
na drevesih postaja vse bolj pisano in nas privablja 
s svojimi barvami pod svoje krošnje na sprehod po 
čudoviti jesensko obarvani naravi. Na tak sprehod 
so se odpravile tudi članice Dnevnega centra za 
starejše občane Sevnica. Med potjo so nabrale 
pisano listje. To listje jih je vzpodbudilo, da bi iz 
njega kaj ustvarile. Spretni prsti, ideje in nastale 
so čudovite rožice. Odločile so se, da obiščejo  
učence prvih razredov ustvarjalnega krožka in 
jim predstavijo izdelovanje teh rožic. Res so nekaj 
posebnega.
Bil je torek, 8. novembra, ko so nas  pod vodstvom 
Mihaele Tuhtar obiskale članice dnevnega centra. 
Učenci so jim z veseljem prisluhnili in se vključili 
v izdelovanje rožic. Vsak učenec je iz različnih 
drevesnih listov izdelal svoj šopek. Uporabniki 
dnevnega centra so učencem nudili vso pomoč 
pri izdelovanju izdelka. Šopka so se  otroci tako 
razveselili, da so se enoglasno odločili: »Poklonili 
ga bomo svojim mamicam«.  
Za dobro idejo, za prijetne skupne trenutke pa 
smo  jim učenci poklonili gozdne škratke, ki smo 
jih izdelali sami.
Želimo jim, da jim bodo pričarali čim bolj čarobne 
jesenske dni.

Milena Zemljak, mentorica  ustvarjalnega krožka
Dragica Hostnik in Barbara Novšak, 

mentorici prostovoljstva v šoli

Obisk članic dnevnega centra 
za starejše občane Sevnica

SI, drugo mesto SLO LEGENDE in prvo ekipa 
LEGENDE SLO. V športni igri FIFI 2012 je prvo 
mesto pripadlo favoriziranemu tekmovalcu 
FLAJSU, drugo mesto je zasedel KATIMM, tretje 
pa AJDPAMET. Na koncu je bila podelitev nagrad 
najboljšim, na vrsti so bili intervjuji znanih igralcev, 
fotografiranje in analiza celotnega projekta. Po 
prvih komentarjih obiskovalcev in igralcev smo 
glede organizacije in izpeljave tekmovanj po 
njihovem mnenju najboljši lan party v Sloveniji. 
Igralci so bili zadovoljni predvsem zaradi vseh 
dejavnosti na prireditvi in svojega pozitivno 
zapolnjenega časa. Pohvalo za popolno izpeljavo 
zabave si zaslužijo organizatorji, ki že od leta 
2003 sodelujemo v organizaciji MSK-KPG, in naši 
pokrovitelji, ki nam s praktičnimi nagradami in 
drugimi ugodnostmi pomagajo pri projektu. 
Več informacij lahko preberete in si jih ogledate na 
naši spletni strani www.lan.mskrmelj.si. Objavljene 
so vse fotografije naših dosedanjih zabav in naših 
donatorjev.

Andraž Zupančič, 
predsednik MSK in vodja projekta

www.kstm.si
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Šolski zvonec

Slovensko protestantsko društvo »Primož 
Trubar« - podružnica Posavje, Valvazorjeva 
knjižnica Krško, OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je za letošnje 
šolsko leto razpisala likovno-literarni natečaj na 
temo »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«. Natečaja 
so se udeležili tudi učenci OŠ  Ane Gale Sevnica 
pod mentorstvom mag. Gizele Škoda. Suzana 
Kozole, Barbara Kokove, Klara Flajs, Urša Kovačič 
in Danijel Lamovšek so za svoja likovna dela 
dobili priznanja v obliki značke s podpisom Jurija 
Dalmatina. Učencem iskreno čestitamo in jim 
želimo še veliko ustvarjalnih trenutkov. 

Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Likovni natečaj

V času, ko nas obdajajo revščina, velika 
gospodarska kriza, brezposelnost, ne samo 
po svetu, ampak tudi v naši bližnji okolici, je 
humanitarnost pisana z veliko začetnico.

To smo občutili tudi učenci in delavci OŠ Boštanj, 
ki smo verjeli, da je pomagati ljudem najlepše 
dejanje, ki pusti večno sled. Zato smo 27. oktobra, 
v Kulturnem domu TVD Partizan v Boštanju 
organizirali koncert z naslovom Nasmejani otroci 
– nasmejana srca, kjer smo zbirali sredstva za 
nakup šolskih garderobnih omaric. Nastopajoči 
so peli, plesali, recitirali, dramatizirali in zaigrali 
na različne glasbene instrumente. Zbrane 
je nagovorila ravnateljica, Vesna Vidic Jeraj, 
spregovorila pa je tudi gospa Tatjana Kolman, 
predsednica upravnega odbora Šolskega sklada 
OŠ Boštanj. Med številnimi gosti, ki so resnično 
prekosili zmogljivost dvorane, smo kot vedno 
opazili tudi gospoda župnika, Alfonza Žiberta.
Zdaj smo uredili vtise in zaključili, da smo pripravili 
prijeten dogodek, na katerem smo s pomočjo 
dobrih ljudi zbrali sredstva v višini 1606,10 €, ki 
bodo koristno uporabljena za naše učence. Veseli 
smo, da nam je uspelo in zato se vsakemu posebej, 
ki je kakorkoli pomagal pri izvedbi dobrodelnega 
koncerta, in vsem, ki ste nesebično prispevali svoj 
dar, iz srca zahvaljujemo. Nasmejani otroci so 
darilo življenja, ki ga tukajšnji ljudje znajo ceniti, kar 
so dokazali s svojimi nasmejanimi srci. 

Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

Koncert OŠ Boštanj

V petek, 28. oktobra, je Društvo Zagon Tržišče 
organiziralo Jumicar, program, ki se ukvarja s 
preventivno vzgojo otrok v cestnem prometu. 
Učenci  Osnovne šole Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ 
Šentjanž so ves dopoldan preživeli v različnih 
delavnicah, ki so bile organizirane na naši šoli.

Začeli so s predavanjem o varnosti v prometu, nato 
pa imeli delavnice o opremi kolesa, varnostnem 
pasu in o tem, kakšna je vidnost pešca, ki se ponoči 
sprehaja z ali brez kresničke, nekaj časa pa so bili 
tudi v računalniški učilnici, kjer so odgovarjali na 
vprašanja v zvezi  s prometnimi pravili. Predstavili 
so se tudi policisti, iz ZD Sevnica, ki pa so nam 
prikazali, kako lahko poškodovancu nudimo prvo 
pomoč. Učenci so bili najbolj veseli, ko so se lahko z 
avtomobilčki Jumicar vozili po poligonu in nazadnje 
imeli tudi kviz. 
Za ta poučen in zanimiv dan se lahko zahvalimo 
sponzorjem in pobudniku dogodka, Stanku Lazarju 
iz Društva Zagon. 

Katarina Gorenc, novinarski krožek OŠ Tržišče

Jumicar v Tržišču

Najmlajšim je bil najbolj všeč policijski pes Black.

Skratka, veselje je bilo obojestransko. Učenci so 
nedvomno dobili nepozabno izkušnjo, naši gostitelji 
pa žarek sonca v sicer sivo oktobrsko dopoldne.

Barbara Košar, prof.
Otroci iz Centralnega vrtca Ciciban Sevnica radi 
spoznavamo in odkrivamo okolico našega vrtca. 
Zato smo se v oddelku Muce razveselili povabila 
mamice, da pridemo na obisk v OŠ Sava Kladnika 
Sevnica. Čeprav so otroci v skupini Muce stari 
komaj dve do tri leta, smo se konec oktobra odločili, 
da jih obiščemo. Kljub slabemu vremenu smo se 
v dežnih pelerinah odpravili do šole. Obiskali smo 
naše lanskoletne vrtovške otroke, ki sedaj v prvem 
razredu pridno spoznavajo črke, številke in še 
mnogo zanimivih stvari. Ko smo prispeli v razred, 
so bili otroci z učiteljico Tanjo likovno ustvarjalni. 
Ogledali smo si razred in opazovali otroke pri 
slikanju. Nekateri otroci so se razveselili, ko so 
zagledali svojega bratca ali sestrico. Špela se je 
še posebej razveselila mamice. 

Otroci prvega razreda so nam ponudili sok in 
piškotke, katerih smo se po naporni poti zelo 
razveselili. Ko smo se okrepčali, so nas presenetili 
s pravo gledališko predstavo. Zaigrali so nam 
igrico »O veliki Repi«. Po končani predstavi smo 
jim bučno zaploskali. Zahvalili smo se in jih povabili, 
da nas tudi oni obiščejo. Pomahali smo si v slovo, 
vzgojiteljice pa smo se zavedle, kako hitro iz 
majhnega zraste veliko. 

Vzgojiteljica Apolonija Pfeifer,
pom. vzgojiteljice Katarina Oreškovič

Skupina Muce iz vrtca 
na obisku v šoli

Če preberete naslov »Majhno je lepo«, kaj si 
mislite? Ja, studenška šola je majhna. »Majhno« 
je število otrok in še manjše število učiteljic, ki 
poučujemo. Naše bogastvo se šteje v pestrem 
pouku in dejavnostih, ki jih organiziramo za 
učence, starše, krajane in širšo lokalno skupnost. 
S prostovoljcema Zvonetom in Mileno Mihelič, ki 
sta že drugo leto pridružena člana planinskega 
krožka, na podružnici krepimo zdrav duh. Milena 
z materinskim občutkom poskrbi za smrkave 
noske, da so vse majice zatlačene v hlače, da ni 
žeje in lakote. Zvone prenaša nahrbtnike, kadar je 
to nujno, opravi popravke na nezavezanih gojzarjih 

in daje občutek varnosti. S krajani smo v tednu dni 
zbrali veliki kontejner odpadnega papirja. Za otroke 
zbiramo zamaške. Da jesensko-zimski dnevi hitreje 
minejo, je vodja podružnice Andreja Janc za učence 
4. in 5. razreda na šoli organizirala prenočevanje. 
Družili so se z lovci ob tabornem ognju in polepšali 
kraj z bučami. Vsako leto sodelujemo na prireditvi 
Martinovanje na Studencu. V pevskem zboru 
Zverke poslušamo kar nekaj studenških šolark. 
Studenec živi in diha. Ne samo zaradi šole. 
Zaradi ljudi, ki imajo radi kraj in tu živijo. Preden 
ocenite vrednost, nas obiščite. Veseli Vas bomo.

Erika Anzelc Intihar,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec

Studenške novice – 
Majhno je lepo

Pet Pepelk jim je polepšalo dopoldne
V četrtek, 27. oktobra, smo se odpravili na obisk v 
Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca.
Deset učencev 7.a razreda z razredničarko ter 
še dvema spremljevalkama iz OŠ Sava Kladnika 
Sevnica smo odšli tja s posebnim namenom: da 
jim tudi mi pokažemo, kaj znamo.

Nekako smo se oddolžili za prijaznost, ki so jo pred 
letom dni izkazali oni. Takrat so nas namreč naučili 
plesti lične košarice, ki smo jih kot za med prodali 
na šolski novoletni tržnici. Sedmošolci so komaj 
čakali, da lahko vrnejo obisk. V ta namen so se 
naučili odlomek dramske igre Žarka Petana Pet 
Pepelk. Samozavestno ter sproščeno so nastopali 
pred mnogoštevilnimi oskrbovanci doma, ki so 
s svojim izrazom na obrazu zgovorno pokazali, 
da jim je iskanje Pepelke všeč. Še bolj pa so bili 
navdušeni, ko je učenec zapiskal na trobento in 
glasno smo ploskali, ko je sošolka raztegnila meh 
svoje harmonike.

Medgeneracijsko sodelovanje 
med OŠ Sava Kladnika Sevnica 
ter DOU Impoljca
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Jezikovni kotiček ~ » … mir ljudem … «

Raja peč - Kraška jama z več imeni 

Območje med Mirno, Savo in potokom Štegino v 
občini Sevnica gradijo sedimentne kamnine, med 
katerimi sta najbolj razširjena lapor in dolomit, 
apnenec pa se pojavlja le v manjših izdankih. 
Pestra kamninska sestava in delovanje naravnih 
sil sta narekovala močno preoblikovanje površja s 
številnimi izjemnimi oblikami, kot so skalne pečine, 
grape in soteske, ter pojavi, ki so značilni za kraški 
svet. Z značilnim pronicanjem vode v podzemlje 
in raztapljanjem karbonatne kamnine so nastali 
vrtače, jame, brezna ter suhe in zatrepne doline 
s kraškimi izviri. Voda, ki priteka s tega območja, 
je zaradi večje vsebnosti raztopljenega karbonata 
trda in v ustreznih razmerah se iz nje izloča 
lehnjak. Lehnjakove strukture lahko opazujemo pri 
izviru Vranjega potoka, ki priteka iz jame Raja peč, 
Šteginskega potoka, ki se v Artu izliva v Savo, na 
izvirih v dolini Podturn pod Čagošem in še kje.
Podzemni pojavi so pri ljudeh že od nekdaj 
zbujali posebno zanimanje. Domačini so še pred 
raziskovalci in popisovalci poznali večino jam, 
brezen in spodmolov v okolici in jih nekatere 
tudi uporabljali. V njih so morda tudi živeli ljudje, 
imenovani puščavniki. Iz izsledkov strokovnega 
raziskovanja pa je razvidno, da so doslej na območju 
občine Sevnica jamarji raziskali 14 podzemeljskih 
kraških objektov. Med najbolj znanimi jamami na 
območju je prav gotovo Raja peč, ki jo domačini 
imenujejo tudi Vranja peč, Vražja jama, Rajpič, 
Rajna peč. Za jamo Baršnico je to druga najdaljša 
do zdaj raziskana jama v občini. 

V vznožju 
okrog sto 
m e t r o v 
v i s o k e 
n a v p i č n e 
s k a l n e 
pečine, ki 
z a o k r o ž a 
z a t r e p n o 
dolino, je 
vhod v jamo 
Raja peč 
z izdatnim 
i z v i r o m , 
ki napaja 
Vranji potok. 
Potok se 
po 400 
m dolgem 
in precej 

strmem toku izliva v Mirno. V Katastru jam 
Jamarske zveze Slovenije je kot datum odkritja 
jame naveden 29. januar 1935. Izmerjena dolžina 
rovov znaša 170 m. Vodoravno jamo popestrijo 
jezerca in komaj slišen tok vode, ki je imel 
pomembno vlogo pri oblikovanju rovov. Ob vodi se 
dvigujejo suhi prostori do 10 m višine s kapniki, 
ki pa so žal večinoma uničeni. Jama se konča s 
pritočnim sifonom. 
Jamski rovi, ki so po mnenju ljudi zaradi 
pomanjkanja svetlobe manj prijazno življenjsko 
okolje, so bivališče številnim živalim, med katerimi 
so nekatere tako dobro prilagojene na življenje 
brez svetlobe in malo hranili, da so postale prave 
podzemske živali. Zanje je značilno, da preživijo ves 

življenjski cikel, tudi razmnoževanje, v podzemlju 
in da zunaj jame niso sposobne preživeti. Prav 
posebnega pomena za jamo ali jamski sistem 
so živali, ki živijo na omejenem območju, zgolj v 
omejenem številu jam in jih imenujemo endemiti. 
Raja peč je ena od sedmih jam v Posavskem 
hribovju, kjer je bil že leta 1911 odkrit endemičen 
jamski hrošč, z latinskim imenom vrste 
Ceuthmonocharis netolitzkyi (Muller, 1908). 
To vrsto uvrščamo v rod s slovenskim imenom 
mrharčki posavčki. Poleg takih posebnežev so jame 
z odprtimi vhodi, kot je Raja peč, tudi priljubljena 
prezimovališča netopirjev. Ker so razmere v 
jamah glede temperature in vlažnosti zraka 
stabilne, zagotavljajo večje preživetje netopirjev 
med prezimovanjem. V Raji peči so bile opažene 
tri vrste netopirjev: veliki in mali podkovnjak ter 
navadni netopir. Med hibernacijo (globoko zimsko 
spanje) netopirji zmanjšajo presnovo, upočasnijo 
dihanje in bitje srca ter močno znižajo telesno 
temperaturo, ki je pogosto le nekaj stopinj nad 
okoliško. Tako varčujejo z energijo, ki je shranjena v 
telesni maščobi, pridobljeni jeseni. Zimsko spanje 
netopirjev je prilagoditev na pomanjkanje hrane. 
Pozimi namreč ni žuželk, ki so njihova glavna 
hrana. 

Vse od naštetih vrst so ogrožene in zavarovane, 
za zagotavljanje njihovega ugodnega stanja 
sta poglavitni varstvo in ohranjanje njihovega 
življenjskega okolja, v tem primeru jame. Zaradi 
izjemnosti in posebnosti ima jama na podlagi 
predpisov s področja varstva narave status 
naravne vrednote državnega pomena, z vidika 
ohranjanja biotske raznovrstnosti pa je jama 
vključena v evropsko ekološko omrežje Natura 
2000.

Obnovljena vrata omejujejo prost vstop v Rajo peč

Da bi preprečili poškodovanje jamskega inventarja 
in kaljenje vode, ki so jo domačini zajeli za pitje, 
so bila pred več deset leti na vhod jame vgrajena 

vrata. Na podlagi pripovedovanja domačinov in 
med spremljanjem naravnih vrednot na območju 
občine Sevnica smo ugotovili, da so vrata na 
jamskem vhodu močno poškodovana in neustrezna 
za zagotavljanje ugodnih življenjskih razmer vrst, 
ki so vezane na jamsko okolje. 
Da bi ohranili lastnosti in celovitost naravne 
vrednote in ugodnega stanja zavarovanih in 
ogroženih vrst, vezanih na jamsko okolje, smo 
menili, da bi bilo treba vrata obnoviti in s tem 
spet zagotoviti nadzorovan vstop v jamo. Za 
to »naravovarstveno akcijo« je Zavod RS za 
varstvo narave zagotovil finančna sredstva, od 
ministrstva za okolje in prostor pridobil ustrezno 
dovoljenje ter seznanil vse lastnike zemljišč, Občino 
Sevnica, vodni odbor Dolenji Boštanj, Ribiško 
družino Sevnica in policijo. S pomočjo domačinov 
je ustrezno usposobljen izvajalec odstranil staro 
železno konstrukcijo in vgradil novo. Zaradi 
upoštevanja lastnosti jame (vodna jama, življenjski 
prostor zavarovanih vrst) omogoča zapora iztok 
vode iz jame in neoviran prelet netopirjev. Velikost 
odprtin v železni konstrukciji je prilagojena razponu 
prhuti velikega podkovnjaka, ki dosega tudi do 40 
cm. Na informativni tabli na vratih sta informacija 
o naravovarstveni vrednosti jame in pogoji 
vstopa v jamo. Nepoučeni obiskovalci lahko v njej 
nenamerno povzročijo veliko škodo in ogrožajo 
življenje občutljivih podzemskih živali. Zato vsem 
vedoželjnim, ki se želite seznaniti z jamskim 
bogastvom in ga pri tem ne boste ogrozili, kot prvi 
korak k ogledovanju in raziskovanju skrivnostnega 
podzemlja svetujemo včlanitev v katerega od 
lokalnih jamarskih društev.

Ljudmila Strahovnik in Tanja Košar, Zavod RS za 
varstvo narave, OE Celje, foto: Dušan Klenovšek

Božično oznanilo »Slava Bogu na višavah in na 
zemlji mir ljudem…« bo tudi v letošnjih prazničnih 
dneh odzvanjalo v naših srcih. Ti dnevi gotovo ne 
bodo minili neopaženo. 
Mir je praslovanska beseda s pomenom pridevnika 
dober, ljub, prijeten. V ruščini pomeni mir isto kot 
v slovenščini, poleg tega pa je beseda v ruščini 
razširila pomen na svet, človeštvo, vesolje. V 
tem razširjenem pomenu sta pri nas znana 
samostalnik vsemirje in pridevnik vsemirski. – Mir 

spada v slovenščini med redke enozložne besede 
moškega spola, ki imajo v drugem sklonu, rodilniku, 
dve končnici, in sicer mir-ú ali mír-a (tako npr. še 
led (ledú in léda), med (medú in méda), lan (lanú in 
lána), prah (prahú in práha), sin (sinú in sína).

Poleg naštetih besed, ki nastopajo samo v ednini 
(to so t.i. edninski samostalniki), imamo še druge z 
dvojnim rodilnikom, ki pa v množini dobijo končnico 
–ovi: most (mosta in mostú, mostovi), tat (tata in 

tatú, tatovi), grad (grada in gradú, gradovi), sad 
(sada in sadú, sadovi), rod (roda in rodú, rodovi), 
nos (nosa in nosú, nosovi), pas (pasa in pasú, 
pasovi), trak (traka in trakú, trakovi) idr. – Naj 
torej mir zajame človeštvo, da bo svet dober, ljub, 
prijeten…

Avtor teksta: France Vrbinc. 
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi 
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Naletavaj beli sneg,
pobeli nam dolino,breg.

Zamrzni zima jezera,potoke,
privabi v snežni raj otroke.

Zima nam rada snega da,
kar vsak otrok najraje ima,

sankati in smučati se pohitimo,
pred hišo si snežake naredimo.

Po hribu dol drvimo,
snega se veselimo,
ko pridemo v dolino

se kepati hitimo.

Mrzla zima nam nagaja,
držimo snežnega se raja,

iger sto se mi igramo,
v oblekah toplih po snegu čofotamo.

Zvečer pa utrujeni,zaspani,
na mehki postelji zravnani,
v hišah toplih se skrivamo,

v noči snu poti utiramo.
                                    

Tanja Košar

Snežni  raj

Jama je pomembna tudi kot življenjsko okolje 
zavarovanih živalskih vrst, med drugim tudi 

netopirjev iz družine podkovnjakov.

Foto: Vinko Šeško
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Kolesarsko društvo Sevnica je v soboto, 12. 
novembra, organiziralo že 4. kolesarjenje ob 
občinskem prazniku občine Sevnica »Od zore do 
mraka«. 
Na Glavnem trgu v Sevnici se je zbralo 10 
kolesarjev, ki jih je pred odhodom pozdravil župan 
Srečko Ocvirk. Kolesarje je pot najprej vodila po 
dolini Sevnične, preko Zabukovja do Blance, nato 
mimo hidroelektrarne na Studenec, Primož ter 
po malkovških goricah v Tržišče. Medtem se je 
iz Sevnice po mirnski dolini odpravila še druga 
skupina osmih kolesarjev, vsi pa so se zbrali v 
Krmelju na zasluženi malici. 

Skupina bolje pripravljenih kolesarjev je pot 
nadaljevala skozi Šentjanž do Leskovca v 
Podborštu ter se preko Brunka spustila na 
Hotemež. Pot jih je nato preko Loke in  Brega 
vodila še na najvišji vrh naše občine – Lisco. Druga 
skupina kolesarjev se je iz Krmelja podala čez 
Šentjanž na Brunk ter se spustila v Boštanj. Pot jih 
je ob Savi vodila še do Loke in nazaj v Sevnico. 
Kolesarji so obiskali središča vseh krajevnih 
skupnosti in osvojili najvišje vrhove v sevniški 
občini. Najmočnejša skupina je skupaj prevozila 
preko 100 km in premagala skoraj 3.000 višinskih 
metrov, kar je res zavidljiv podvig. V kolesarskem 
društvu upajo, da se jim ob prihodnjem občinskem 
prazniku pridruži še kakšen pristaš kolesarjenja.

Besedilo in foto: Roman Strlekar

Kolesarjenje ob občinskem 
prazniku občine  Sevnica

V soboto, 22. novembra, je v Kopru IBFF 
(International Bodybuilding Fitness Federation) 
World Championship 2011 organizirala 
mednarodno tekmovanje v bodybuildingu, 
katerega se je udeležil tudi Anton Žibert, član 
Gimnastičnega društva Sevnica in reden član 
Fitnes studia Sevnica.
Kot 73-letni je tekmoval v kategoriji »nad 50 let« 
in zasedel odlično šesto mesto ter za izjemen 
dosežek v svoji starostni kategoriji prejel pas z 
napisom »najboljši atlet nad 70 let«.
Obenem je dosegel tudi najboljši slovenski rezultat 
v kategoriji nad 50 let.

Tekmovanja se je udeležilo 140 tekmovalk in 
tekmovalcev iz 17 držav, ki so tekmovali v 16 
kategorijah, od katerih so bile tri namenjene 
dekletom-ženam.
      
  Estera Savič Bizjak

Mednarodno tekmovanje
v bodybuildingu v Kopru

Anton Žibert z zmagovalcem Petrom Čelikom

Oktober in november sta namenjena ligaškim 
tekmovanjem v članski konkurenci. Sevniški 
šahisti smo se oktobra v Šentjurju dva tedna borili 
v I. članski ligi vzhod. V močni konkurenci smo na 
koncu osvojili visoko 3. mesto. Naša oslabljena 
ekipa, brez Borisa Mitroviča in prvi teden tudi 
brez Jelene Topič, je to uspela nadomestiti z 

veliko srčnosti in vztrajnosti. Vsak naš dvoboj je 
trajal po pet do šest ur; ko so vse druge ekipe 
že končale svoja srečanja, sta se vsaj eden ali 
dva naša igralca še vedno borila za šahovnico. V 
osmih dvobojih smo štirikrat zmagali, trikrat igrali 
neodločeno in le enkrat izgubili; premagali so nas 
samo letošnji prvaki lige Rokada Lendava. Odlično 
se je uveljavil naš mladi Radečan Žan Povše in 
prestal svoj ognjeni krst v ligi z izkupičkom 2 
točki iz 3 iger na šesti deski. Končni vrstni red: 
Rokada Lendava 33/15, Kovinar Maribor 32/14, 
Milan Majcen Sevnica 28/11, Šentjur 27/10, 

Šahovske novice 

V petem krogu so rokometaši Sevnice v gosteh 
premagali Kočevje z 28:20. V šestem pa tudi v 
gosteh tretjeuvrščeno Škofljico. Rezultat na koncu 
je bil prepričljivih 38:25 za RK Sevnica.
V sredini novembra se je na domačem parketu 
odigral že sedmi krog v 1. B rokometni ligi. 
Domača ekipa RK Sevnica je dosegla še sedmo 
zaporedno zmago. Premagala je ekipo RK Cerklje 
z rezultatom 32:23. Igra v prvem polčasu (14:14) 
ni kazala na lahko zmago, saj so se gostje zelo 
dobro upirali Sevničanom. V drugem polčasu pa 
so domači odigrali tako, kot igrajo že od začetka 
sezone - zavzeto v obrambi in domiselno v napadu. 
Ob glasnem navijanju navijačev v dvorani je narasla 
tudi vzpodbuda in zavzetost fantov v igri. 

Trener Nejc Rantah daje veliko možnosti tudi 
mlajšim igralcem, med katerimi je tudi nekaj 
kadetov, ki se zelo dobro vključijo v igro in z veliko 
volje odigrajo minute, ki so jim namenjene. Po tem 
kar vidimo na tekmah se za rokomet v Sevnici ni 
bati. Drugače pa je seveda s financiranjem le-
tega. Vsi v klubu upamo, da se bo stanje popravilo 
in da bo delo tako lažje. 
Naslednja domača tekma bo v sredo, 7. decembra, 
ob 19.30. V goste prihaja ekipa RK Celje, ekipa 
B. Vljudno vabljeni na športni dogodek, da skupaj 
zaključimo prvi  tekmovalni del.

Vir: RK Sevnica

Vzponi 
Rokometnega kluba Sevnica

Sevniški pokal v rekreativnih tekih se je v soboto, 
12. novembra, nadaljeval v Krmelju. Ob prijetnih 
temperaturah   se je  zbralo 82 tekačev in tekačic 
ter kar nekaj gledalcev, ki so spremljali zanimive 
dvoboje na progi. Tek je povezoval Pavle Drobne,  
po  pozdravu ravnateljice OŠ Krmelj,  Guste Mirt, 
so se na progo podali najmlajši dečki in deklice 
letnika 2005 in mlajši ter tako odprli tekmovanje. 

V kategoriji deklic je bila najhitrejša Ajda Slapšak 
(OŠ Sevnica), drugo mesto si je pritekla Ina Starič 
(OŠ Blanca) in tretje mesto Živa Slapšak (Vrtec 
Ciciban Sevnica). Pri fantih je v napetem boju 
zmagal Tilen Kolar (OŠ Blanca) pred Tomijem 
Bajcem (Atletski klub FIT Brežice) in Marcelom 
Kovačem (OŠ Boštanj).
Na 600 m dolgi progi je suvereno slavila Nika 
Dobovšek (OŠ Sevnica), pred Gajo Pinterič iz AK 
Brežice in Klaro Možina iz OŠ Krmelj. Pri fantih 
je slavil Enej Jagodič (OŠ Sevnica) pred Erazmom 
Kranjcem (OŠ Blanca) in Urbanom Jazbecem iz OŠ 
Boštanj.
Na 1000 m dolgi progi so tekle skupaj 4 kategorije. 
V kategoriji deklic letnika 2001 in 2002 je zmagala 
Mia Zemljak (AK Sevnica), pred Zalo Resnik (OŠ 
Boštanj) in Nastjo Vrbovšek. Pri dečkih tega 
letnika je zmago slavil Klemen Sladič  (AK Sevnica) 
pred Anžetom Trebšetom (OŠ Loka pri Zidanem 
Mostu) in Žigom Jagodičem iz OŠ Sevnica. 
Pri deklicah letnika 1999 in 2000 je zmagala 
Klara Zakšek (AK Sevnica), pred Klaro Lukan (AK 
Šentjernej) in Jernejo Prah (OŠ Blanca). Pri dečkih 
istega letnika je zmagal Kristjan Hočevar (OŠ 
Tržišče) pred Rokom Krošljem in Nejcem Goriškom 
(oba iz OŠ Blanca).
2000 m dolgo progo je najhitreje pretekla Karin 
Ferlin (AK Sevnica) pred Aleksandro Krošelj. 
Pri fantih je slavil Aljaž Tuhtar (OŠ Sevnica) pred 
Alenom Ivačičem (OŠ Sevnica) in Nikom Rantahom  
(AK Sevnica).
V kategoriji letnikov 1992-1996 ni bilo 
nastopajočih.
Članski tek se je končal s silovitim šprintom med 
Boštjanom  Hočevarjem in Miho Povšičem, v 
katerem je bil po odločitvi sodnikov hitrejši Boštjan 
Hočevar  (AK Krka NM),  Miha je tako dosegel 
2. mesto, tretji pa je bil Peter Kus iz Blance. 
Pri tekačicah je slavila mlada Karin Gošek, pred 
Alenko Radej in Brigito Karlovšek (AK Sevnica).   
Se vidimo  v  Boštanju  3. decembra.  
      
  Sine Karlovšek

3. tek za Sevniški pokal 

Radenska 22,5/5, Hoče 19,5/6, Slovenj Gradec 
18/6, Žalec 18/3, Impol 18/2, Paloma - izstop 
iz lige. Rezultati Sevnice:  Hoče  5-1, Kovinar 3-3, 
Radenska  3-3, Žalec  3,5-2,5, Rokada 1-5,Slovenj 
Gradec  5-1, Šentjur  3-3, Impol  4-2. Naša ekipa je 
igrala v postavi: Kovačević 5,5, Krstić 6,5,  Martin 
Povše 4,5, Andrej Grilc 4, Milan Mitrovič 1/2, Igor 
Glavač 2/4, Jelena Topič 2/4, Mojca Grilc 0,5/3, 
Žan Povše 2/3.
Območno ekipno prvenstvo društev invalidov v 
Trbovljah: 3. mesto DI Sevnica 15,5/8 točk (7 
ekip - Derstvenšek 4, Smerdel 4, Prosenik 4,5, 
Janez Blas 3, Mirt 0). 
1. turnir dolenjske kadetske lige v Novem mestu: 
Petra Pavlič, Lucija Krošelj (Blanca), David 
Androjna (Boštanj) po 4 točke (10.,13., 24.).

Ludvik Cvirn
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Šport in rekreacija 

Vse to nas je vzpodbudilo, da smo dejavnosti 
Športnega društva mladih razširili še na družabno 
kulturni del. Cilj društva je ohranjanje tradicije 
podeželja in kulturne dediščine.
Naj omenim le nekaj prireditev, ki smo jih izpeljali 
v tem letu. Prvič smo organizirali lokalno pokušino 
salam.
Ženske so praznovale svoj praznik, 8 marec, ob 
prazniku velike noči smo se dobili pri kapelici ob 
sekanju jajc.
Postavljanje mlaja in prvomajsko kresovanje so 
organizirali mladi. Posebej pa smo ponosni na 
naše, že tradicionalno, srečanje vaščanov, ki ga 
vsako leto priredimo v poletnem času, kjer se 
odvijajo tudi družabne igre.
V septembru smo organizirali enodnevni izlet v 
deželo kralja Matjaža, na Koroško, velenjski grad , 
Šentanel in v podzemlje Pece.

Na jesenskem vaškem ličkanju se nas je zbralo 
čez 50 in stari kmečki pod smo pripravili v prijetno 
etnološko razstavo kmečkega orodja in opreme.
Tudi martinovanje z gosko in rdečim zeljem in 
starimi običaji je bilo lepo doživetje.
Pripravljamo tudi Miklavževo srečanje za naše 
najmlajše in pohod z baklami k polnočnici v našo 
farno cerkev v Boštanj.
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali, da smo vse te prireditve uspešno 
zaključili, hkrati pa vas vabim, da se kdaj oglasite 
v naših krajih.

Milan Primožič, ŠKD Jablanica Novi Grad

Članici in vodnici Gimnastičnega društva Sevnica, 
Tina Sebanc in Sara Bizjak, ki drugače trenirata 
tudi v Športnem društvu Sokol Bežigrad v Ljubljani, 
sta se v soboto 12. novembra, v Kopru udeležili 
državnega prvenstva iz akrobatike. Skupaj s še 
dvema članicama iz ŠD Sokol Bežigrad (Mašo 
Mihelec in Tjašo Žagar) sta osvojili ekipno 1. 
mesto. Posamezno sta zasedli 5. in 6. mesto. 
Čestitamo jima za dosežke, sedaj pa se dekleta 
že pripravljajo na prihajajoča tekmovanja s skoki 
z malo prožno ponjavo. Kmalu se bodo začela 
tudi šolska tekmovanja v tej disciplini, katerih 
se bodo udeležile tudi osnovnošolke sevniškega 
gimnastičnega društva. Veliko sreče in znanja!

Borut Bizjak, 
predsednik Gimnastičnega društva Sevnica

Zlati medalji iz akrobatike

Sara in Tina s sotekmovalko ter trener Jure

V Slovenj Gradcu je potekalo letošnje zadnje 
državno prvenstvo Slovenije, in sicer v cestnem 
teku na 10 km, obenem pa še DP za osnovne in 
srednje šole, ki so se ga udeležili tudi člani AK 
Sevnica. Na 10 km dolgi progi sta tekla Miha 
Povšič in Robert Lendaro, ki sta zasedla 6. in 7. 
mesto pri članih. Mlajši pa so nastopili na DP za 
osnovne in srednje šole na 1.000 in 2.000 m. 

Najboljše so odtekli Nik Rantah, Klara Zakšek in 
Sara Karlovšek, saj so osvojili 2. mesto v svojih 
kategorijah in postali državni podprvaki. Klemen 
Sladič in Karin Gošek sta si pritekla  4. mesto, Karin 
Ferlin in Klemen Lendaro sta zasedla 5. mesto, 
Laura Jazbec je bila 11., Boštjan Sladič, Mija 
Zemljak in Nika Jazbec pa so osvojili 12. mesto. 

Vir: AK Sevnica

Državno prvenstvo Slovenije 
v cestnem teku

Sevničani so v trdi tekmi osvojili točko proti 
vodilnim Slovenskim Goricam in na ta način 
ostajajo v vrhu 2. SFL. Domači, ki so tekmo 
odigrali brez kaznovanega Luke Koprivnjaka 
in poškodovanega kapetana Zakška, so slabo 
začeli in gostom že v drugi minuti dopustili, da 
so povedli. Vse je postoril Šnofl, ki je zbral prvi 
nastop za gostujočo ekipo, odbito žogo je v mrežo 
potisnil Klemenčič. Sevničani so kmalu odgovorili 
in preko izjemnega Bizjaka izenačili. Isti igralec 
je minuto do konca polčasa popeljal domače v 
vodstvo po katastrofalni napaki gostujočega 
vratarja. Vendar pa domačini na žalost niso 
zdržali v vodstvu dlje kot 10 sekund in po napaki 
v domači obrambi je po še eni akciji Šnofla izenačil 
Klemenčič in s tem postavil rezultat polčasa, in 
kot se je kasneje izkazalo, tudi rezultat tekme.

Mladi Sevničani 
do tesne zmage nad Nazarji
V nedeljo so sevniški mladinci odigrali tekmo 3. 
kroga U21 in zmagali z rezultatom 2:1. Trdo in 
težko srečanje sta odločila Kugler in Govekar, 
gostje so znižali rezultat s strelom z desetih 
metrov minuto do konca. Sevničani so bili 
sicer veliko boljši tekmec, a na žalost niso znali 
zadeti tudi iz najbolj ugodnih položajev oz. jim 
je veselje preprečil vratar gostov Verboten. S 
to zmago Sevničani ostajajo v vrhu mladinske 
lige vzhod in ohranjajo upanje na uvrstitev na 
zaključni turnir četverice. 20. novembra pa 
so tekmo odigrali v Sevnici z ekipo Benedikta. 
      
  Matej Zakšek

Sevničani v derbiju kroga 
2. SFL do točke v Sevnici

Oktobra se je končala nogometna liga v občini 
Sevnica. V treh ligah je tekmovalo okrog 350 
navdušenih nogometašev. V veteranski ligi je 
nastopilo sedem ekip, najboljša pa je bila Log Kiwi 
shop. 
V drugi ligi je nastopilo 13 ekip, prvo mesto pa je 
na koncu osvojila ekipa Zgorn' London, drugi pa je 
bil Log. Ti dve ekipi sta se tudi uvrstili v prvo ligo. 
V prvi občinski ligi je tekmovalo 10 ekip, najbolj pa so 
se na koncu tekmovanja veselili nogometaši ekipe 
Yumbo Boštanj, ki so osvojili prvo mesto, drugo 
mesto je pripadlo ŠD Arto, tretje pa Bregu. 
Novembra pa se že odvija zimska liga, ki poteka 
v športni dvorani. Tekmuje 10 ekip, igra pa se 
ob sobotah popoldan oz. nedeljah dopoldan. Vse 
dodatne informacije pa dobite na 
www.kapodol.com. 

Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Občinska nogometna liga 
v Sevnici

V Kidričevem se je 5. in 6. novembra končal drugi 
krog državne mladinske strelske lige za Pokal 
Slovenije. Strelci iz strelskega društva Marok so 
zasedli tretje mesto v mladinski konkurenci. V 
posamezni konkurenci je Anuša Kovačič osvojila 
drugo mesto in srebrno kolajno.  

V nedeljo, 13. novembra, je potekalo prvo odprto 
kontrolno tekmovanje za vstop v reprezentanco 
Slovenije. Sevničani so se uvrstili v prvo tretjino 
razpredelnice. Pred dokončno odločitvijo o 
uvrstitvi v reprezentanco so še tri kontrolna 
tekmovanja ter odločitev selektorja 

Mirko Ognjenovič

Drugi krog državne 
mladinske lige za pokal 
Slovenije

Ekipa SD Marok: z leve 
Anuša Kovačič, Nika Pirc, Tajda Marc in Rok Mrvič

KK Posavje Sevnica, ki tekmuje v 4. slovenski 
košarkarski ligi vzhod, je do sedaj odigral tri kola, 
vsa tri srečanja smo izgubili.
Napredek v igri je očiten in se v kratkem pričakuje 
tudi kakšna zmaga, takšen je tudi zastavljen cilj. 
Cilj novonastale mlade ekipe v letošnji sezoni 
je kvalitetno delo in nabiranje izkušenj igranja 
košarke na višjem nivoju. 
Prične se tudi delo z mlajšimi selekcijami, zato 
vse zainteresirane vabimo na treninge košarke 
pod strokovnim vodstvom licenciranih trenerjev. 
Treningi bodo potekali v Športnem domu Sevnica 
ob torkih in četrtkih v popoldanskih urah, tovrstni 
treningi se izvajajo že na desetih osnovnih šolah 
v Posavju, najboljši pa se uvrščajo na tekmovanja 
na državnem nivoju. Za prijave in natančnejše 
informacije pokličite: 041/720 135 (Božo).
      
 Božo Arnšek

Kratka predstavitev delovanja 
KK Posavje Sevnica

Morda marsikdo sploh ne ve, kje je Vitovec, 
Jablanica, Novi Grad in ostali zaselki, ki spadajo v 
to vaško skupnost. To so lepi kraji nad Boštanjem, 
desno od Grahovice pa vse do občinske meje. 
Predvsem pa so to kraji, kjer živijo veseli ljudje, 
pripravljeni narediti marsikaj, da je družabno 
življenje pestro in zanimivo. Posebno veseli 
dejstvo, da se v te kraje naseljuje vse več mladih 
družin, ki se aktivno vključujejo v dogajanje.

Na Vitovcu se dogaja
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Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je 
težava vseh, zato prosimo starše, skrbnike, 
učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti 
in mogoče posledice. Ne meči petard! Če se tej 
izkušnji ne moreš upreti, pirotehnične izdelke 
uporabljaj tako, da to drugih ne bo motilo in 
ogrožalo. Za številne državljane je uporaba 
pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja 
strah, nelagodje in občutek nevarnosti! 
V sklopu tega želimo opozoriti tudi na negativen 
vpliv uporabe pirotehničnih sredstev na živali. 
Zakon o zaščiti živali v 3. členu določa, da nihče 
ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali 
trpljenja, bolezni ali smrti. V 4. členu pa določa, 
da se za mučenje živali šteje vsako ravnanje ali 
opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali 
povzroči hujšo poškodbo ali dlje časa trajajoče 
ali ponavljajoče se trpljenje; ali škodi njenemu 
zdravju; in kot skrajno posledico nepotrebno ali 
neprimerno usmrtitev.
Za trpljenje pri živalih se štejejo bolečina, strah, 
poškodbe, pa tudi pohabljenje, degeneracija, 
hiranje ali obolevanje ter pretirano in nepotrebno 
vznemirjanje, kar povzroči človek. Nezakonita, 
nepravilna ali malomarna uporaba pirotehničnih 
sredstev torej lahko povzroči precej posledic, ki se 
obravnavajo kot trpljenje živali. Med prepovedanimi 
ravnanji je v 15. členu, četrti alineji, ob preostalih 
ravnanjih navedeno tudi »obmetavanje s 
petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi«. Za 
posameznika, ki stori ta prekršek, je predpisana 
globa od 400 do 800 evrov.
Pri uporabi pirotehničnih sredstev se mora 
vsakdo zavedati zakonskih določb, predvsem pa 
odgovornosti in posledic, ki lahko nastanejo z 
nezakonito, nepravilno ali malomarno uporabo, 
kar se lahko pokaže v obliki telesnih poškodb, 
ogrožanja varnosti življenja ali premoženja. Pri tem 
je treba upoštevati tudi počutje in zdravje hišnih in 
prostoživečih živali, saj so odvisne od človekovega 
ravnanja in njegove skrbi zanje.

Obračamo se na vse lastnike in skrbnike živali, da v 
tem prazničnem času, ko se uporaba pirotehnike, 
v zadnjih letih pa predvsem ognjemetov precej 
poveča v primerjavi z drugimi obdobji v letu, 
poskrbijo za svoje hišne ljubljenčke. To še posebno 
velja za lastnike in skrbnike tistih živali, ki jih je 
strah svetlobnih in zvočnih učinkov. Priporočljivo 
je, da lastniki oziroma skrbniki izberejo čas in kraj 
sprehoda in sproščanja psa. Enako velja za čas, 
kadar psi ali druge živali ostanejo same v stanovanju 
ali na dvorišču. Za vsako daljšo odsotnost je treba 
zagotoviti kakovostno preskrbo psa zaradi njega 
in sosedov, ki jih lahko prestrašeni ali poškodovani 
pes z lajanjem precej moti, še posebno ponoči. 
Zaradi učinkov pirotehničnih izdelkov je treba 
zagotoviti tudi telesno varstvo psov, kar pomeni, da 
so zaprti v pesjaku ali objektu. Poleg zaščite pred 
negativnimi posledicami pirotehničnih sredstev 
bodo lastniki in skrbniki tudi preprečili morebitne 
pobege psov, ki lahko zaradi strahu spremenijo 
svoje vedenje in postanejo tudi napadalni.

Naj bo prehod v leto 2012 prijeten in predvsem 
varen. Srečno!

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša

Utrip življenja

Recepti

Recepta pripravila: Cvetka Jazbec

Sestavine: 

  5 beljakov, 
12 dag kristalnega sladkorja, 
12 dag moke, 
10 dag rozin, 
  5 dag kokosove moke, 
10 dag kandiranega sadja

Priprava: 

Beljake stepamo v trd sneg in mu počasi 
prisipamo sladkor, dodamo sadje, ki smo ga prej 
na suho zmešali z moko, rahlo premešamo in 
zlijemo v model, ki smo ga obložili s papirjem za 
peko. 

Pečemo v segreti pečici na 180 stopinj približno 
45 minut. 

Kruh obilno posujemo s sladkornim prahom.

Sadni kruh

Sestavine: 

14 dag gladke moke
14 dag sladkorja v prahu
14 dag celih mandeljnov 
14 dag rozin
   2 jajci in jajca za premaz

Priprava: 

V skledo damo moko in sladkor v prahu, 
mandeljne na grobo nasekljamo, jih dodamo k 
moki. Dodamo tudi rozine in obe jajci. Zgnetemo 
v nepretrdo testo, ki naj nekaj časa počiva.
Na pomokani deski oblikujemo iz testa ozko 
štruco in jo položimo v pekač. 

Štruco premažemo s stepenim jajcem in jo 
pečemo približno 25 minut pri 200 stopinjah. 

Še vročo razrežemo na tanke rezine.

Rozinovi kruhki

Pirotehnični izdelki se delijo v več 
kategorij, katerih podroben opis je na 
spletni strani www.policija.si.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba 
pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne 
poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe 
oči), moti živali in onesnažuje okolje.

Policija svetuje

Bliža se čas, ko postavimo smrekico v dnevno 
sobo ali v kateri drugi prostor ter se veselimo 
prazničnih dni. Pred tem se vsako leto postavljajo 
ista vprašanja. Ali naj imam pravo smreko ali naj 
kupim umetno?

Že misel na umetno smreko je zame neprijetna, 
še bolj pa izjave nekaterih, da z umetno rešujejo 
okolje. Ta trditev je popolnoma napačna. Številni 
strokovnjaki s področja gozdarstva opozarjajo 
na zmotno mišljenje. Pravih smrek je v Sloveniji 
preveč, ker jih je človek precej razširil načrtno 
in že zato je koristno kakšno porabiti tudi za 
novoletno okrasje. Prav nasprotno je z umetnimi 
smrekami. Večino umetnih drevesc je uvoženih iz 
Kitajske in drugih daljnih dežel, zato je že prevoz do 
naših trgovin dovolj obremenil planet. Razgradnja 
takšne smreke je prav tako dolgotrajna in ekološko 
sporna, takšno drevo pa nikoli ne bo imelo 
naravnega videza.

Torej dileme, kakšno smreko naj imam letos, ni. 
Imejmo naravne smreke, pričarajmo si vonj po 
svežem gozdu v svoje stanovanje, zazrimo se v 
pravo barvo zelenja in prazniki bodo lepši. 

 Milena Mastnak

Novoletne jelke

Sestavine: 

15 dag sladkorja v prahu, 
15 dag gladke moke, 
  1 vaniljin sladkor, 
  2 jajci, 
15 dag mandeljnov

Priprava: 

Celi jajci močno stepemo s sladkorjem in vaniljo 
ter vmešamo presejano moko. 

Masa naj počiva 10 minut. Cele mandeljne 
potopimo v vrelo vodo, odcedimo in še tople 
olupimo. 

Pekač pokrijemo s papirjem za peko in nanj z žlico 
polagamo testo. Na kupčke polagamo mandeljne 
in jih rahlo pritisnemo. 

Pečemo 12 minut, še tople posujemo s sladkorno 
moko.

Kmečki piškoti

V adventu se k čaju priležejo dišeči sadni kruhki.
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Drago Krošelj 
je uspešen obrtnik in gospodarstvenik, ki že 30 let vztraja na samostojni podjetniški poti. Vse 
svoje aktivno delovno obdobje živi in ustvarja v občini Sevnica. Dejavno se vključuje v družbeno 
dogajanje in si v prvih vrstah prizadeva za razvoj gospodarstva, napredek občine Sevnica in 
blagostanje ljudi. 

Verjame, da morata delo in znanje (p)ostati naši temeljni vrednoti in pri tem želi pomagati. 

Tisti, ki ga poznamo, smo si enotni, da je Drago Krošelj je s svojim življenjem, dejanji in rezultati 
odgovor na vprašanje, kakšnega poslanca potrebuje občina Sevnica. 

Drago Krošelj bo delal za vse nas.
»Drago Krošelj ni le velik strokovnjak, je tudi človek s posluhom za sodelavca, sočloveka, sokrajana. 
Kot nestrankarski človek, ki se je s svojim znanjem, predanostjo in številnimi rezultati že več kot 
dokazal v domačem in tujem poslovnem okolju, ima vse sposobnosti kar najboljše soustvarjati naš 
skupni 'jutri' tudi kot naš poslanec v državnem zboru.« 

Breda Mijovič, ekonomistka

»Trenutna gospodarska situacija v svetu in v naši državi narekuje, da se v politiko reševanja in nadaljnega 
razvoja vključi čim več sposobnih ljudi z izkušnjami iz gospodarstva kot je Drago.«

Kamil Krošelj, podjetnik

»Drago je ogromno naredil za razvoj naše vasi. Brez njega bi na Logu še dolgo čakali na telefonijo, 
asfaltirane ceste, trgovino in večnamenski prostor. Naša občina potrebuje odločnega in 

učinkovitega poslanca, zato Dragu dajem svoj glas.«
Andrej Jazbec, upokojenec

»Drago Krošelj je uspešen podjetnik in še boljši človek, zato bi bil odločen poslanec. 
Vsem nam bo boljše, ko bo v parlamentu sedelo več takšnih ljudi, kot je Drago.« 

Ivan Hećimović, dr. med., spec. intern.
Splet: www.drago-kroselj.si
E-pošta: poslanec@drago-kroselj.si
FB: www.facebook.com/drago.kroselj

Drago Krošelj DELA. »Želim prispevati vse, kar znam in zmorem, 
da združimo in povežemo izkušnje in znanja, 
ki bodo omogočala, da bo gospodarstvo v 
naši občini okrevalo in bomo vsi skupaj lahko 
živeli boljše.«



22 December 11

Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. decembra 2011 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 

 

ASPEN - smučarski center v ZDA, WEST - ameriška igralka, STABILE - italijanski baritonist, ŠESTOV - ruski filozof

Rešitev novembrske križanke je: NIA VARDALOS.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada – Fanika Ivanjko, Cesta na Bokalce 19, 1125 Ljubljana 
2. nagrada – Mojca Veršec, Drožanjska cesta 35, 8290 Sevnica 
3. nagrada – Mateja Gačnik, Škovec 14, 8295 Tržišče
4. nagrada – Ivanka Kosem, Jagnjenica 34, 1433 Radeče  

VICOTEKA
Carina  
Carinik pomoli glavo v kupe vagona in 
vpraša potnike:
“Cigarete, alkohol, mamila?”
“Ne hvala, jaz bi raje kaj brezalkoholnega!” 
se oglasi blondinka.

Panika 
Stoji skupina pamžev pred cerkvijo in 
gleda par, ki se je pravkar poročil.
Glej zdaj paniko! reče eden od mulcev, 
steče do ženina in reče:
Živjo, očka!

Oblačenje  
Filmski igralki se pogovarjata med 
odmorom:
»Poglej režiserja, kako lepo se oblači!«
»Ja, pa hitro tudi!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Kako se imenuje in kje je se nahaja območje na fotografiji?

 IZREK ZA LEPŠI DAN
Okoli nas kar mrgoli negativcev; 
ljudem, ki se trudijo, da bi nekaj dosegli, radi 
jemljejo voljo.
Toda tisti, ki vztrajno sledijo svojim sanjam toliko 
časa, dokler jih ne dosežejo, jim dokažejo, da so 
se motili.
Se prepoznate med temi vrsticami? 
Ne pozabite - »Vsak, ki se vzpenja na vrh, je bil 
nekoč na dnu!«

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  je: 

Hiška se nahaja ob dostopni poti na Ajdovski gradec, med domačini pa 
se imenuje Mickina (ali Micina) hiša.

Izžrebani sta bili: 
    Fani Beskorvajni, Zabukovje 16 b, 8292 Zabukovje
    Vida Strojanšek, Poklek nad Blanco 47, 8283 Blanca

         Nagrade za mesec DECEMBER:
1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
       Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, 
       Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
       Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Foto: Nejc Volarič

Uganke za brihtne glavce 

Mačke
Koliko je v sobi mačk, če je v vsakem kotu ena 
mačka, pred to mačko so tri mačke in na repu 
vsake mačke sedi mačka.

Rešitev prejšnje uganke: Rumenjak je rumen.

Izžrebana je bila: 
Ivanka Kopar, Gabrje 2, 8295 Tržišče
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Oglasi
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Tomaž Lisec



Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci. 
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto 
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za 
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD 
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Èisto na tleh!www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net

 tudi ob nedeljah in praznikih

041 630 454

èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov

odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic

kanal TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do 1.800mm (ATVM 143)

sanacija kanalizacije brez izkopa

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,

      vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino
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Strešne kritine

Izolacija

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...

Strešna okna
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