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Vaše dolgoletno delovanje v kulturi vas je gotovo
obogatilo z veliko izkušnjami na tem področju.
Kako ste se vključili v kulturno dejavnost in kakšni
so bili vaši začetki?
Moji začetki segajo v konec šestdesetih let
prejšnjega stoletja, ko sem kot mlad fant začel
prepevati v skupini vrstnikov v Boštanju, želel pa
sem nastopati tudi na odrih. Takrat smo z veliko
vnemo snovali in ustanovili gledališko skupino KUD
Anton Umek Okiški Boštanj. Privabili smo kar veliko
mladih in mladih po srcu različnih generacij. Igrali
smo Jurčičevega Domna, najprej doma v Boštanju,
predstavili pa smo se tudi drugod v občini in zunaj
nje. Uspešna gledališka leta smo nadgrajevali z
novimi premierami in tako z veliko zagnanostjo v
kraju in širšem okolju bogatili gledališko dejavnost
na naše in veselje številnega občinstva. Rad se
spomnim tudi sodelovanja v zelo ambiciozni in
kakovostni sevniški gledališki skupini Oder mladih.
Leta 1974 so me povabili na »preizkušnjo« v takrat
že znani oktet Boštanjski fantje. Uspešno sem jo
prestal in ostal oktetu zvest kot baritonist do zdaj.
Vmes sem nekaj časa prepeval tudi v mešanih
pevskih zborih sevniške Jutranjke in Lisce. Prvi
igralski in pevski koraki segajo v osnovno šolo
in tudi v domači cerkveni zbor, kjer sem se učil
ubranega petja in igranja, pa tudi doslednosti in
spoštovanja teh zvrsti kulturnega izražanja. Za
ta talent sem še posebno hvaležen svoji mami,
izvrstni pevki in igralki, moja zahvala in spoštovanje
pa gre tudi učiteljem v boštanjski šoli in cerkvenim
zborovodjem v Boštanju, v kraju, ki je že več let
znan po bogati kulturni ustvarjalnosti.

skromnih sredstev kar veliko v obnovo gradu in
njegove okolice. Poleg navedenega smo bili osrednji
organizatorji kulturnih prireditev v Sevnici. Menim,
da precej uspešno, saj so nastajali in se »prijeli«
različni projekti, na primer Sevniško grajsko
poletje, številne razstave, gledališke predstave,
koncerti. Za tako obsežne naloge, ki jih je zveza
opravljala do leta 2006, smo bili kadrovsko zelo
omejeni, saj smo lahko na začetku zaposlili le
tajnika Alberta Felicijana. Pozneje se je zaposlil na
sevniški novoustanovljeni izpostavi Javnega Sklada
RS za kulturne dejavnosti. Kot njegov dolgoletni
sodelavec lahko zatrdim, da je s požrtvovalnim
delom sevniški kulturi vtisnil nepozaben pečat.
V Zvezi kulturnih društev Sevnica, v katero
je včlanjenih 21 društev in skupin, v zadnjih
letih posvečamo čedalje večjo pozornost pri
povezovalnih, izobraževalnih in drugih oblikah
sodelovanja s kulturnimi društvi in skupinami
v občini, skratka, prizadevamo si, da v sklopu
skromnih finančnih sredstev, ki jih dobimo za
delovanje, ponudimo kulturnim društvom pomoč
predvsem pri izobraževanju prostovoljcev v
različnih zvrsteh kulturnega ustvarjanja in pri
organizaciji prireditev. Zveza je tudi organizator
tradicionalne vsakoletne sevniške likovne kolonije
Aspekta.
Za dobro delo bi rad pohvalil že ustaljeno
sodelovanje z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti, še posebno s sevniško območno
izpostavo, saj sodelavki kadar koli nesebično
in z veseljem pomagata društvom in številnim
njihovim prostovoljcem pri organizaciji prireditev
in drugih administrativnih opravilih. To nam daje
dodatno voljo in energijo, kar v kulturnih društvih
zelo cenimo.
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Menite, da se s finančno krizo in krizo vrednot negativni
učinki prenašajo tudi na kulturno dejavnost? Kako ta
vpliva na splošni družbeni razvoj in gospodarstvo?

Vrednote so zelo povezane s kulturo narodnega
duha v širšem pomenu. Ne bi pa soglašal, da je
finančna kriza povzročila krizo vrednot, kar slišimo
tudi z določenim namenom. Vzrok je najprej v
pravnem redu, ki je v Sloveniji v temeljnih načelih
ogrožen in posledično žal seže v vsako družino,
do malega človeka! Žal pravna država ne deluje
enako za vse, kar nas premalo skrbi. Gre za (ne)
odgovornost do naših otrok in zanamcev! Zato je
prav in nujno, da tudi kulturniki povzdignemo glas.
Ste morda tudi sami vključeni v katero izmed
kulturnih dejavnosti?
Poleg dolgoletne pevske pripadnosti sodelujem
tudi pri dogajanju, povezanem s kulturo v občini,
in sicer v svetu Javnega zavoda KŠTM Sevnica,
sem predsednik sevniške območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in član

Uresničevalci kulturne dejavnosti pogosto pravijo,
da je zanjo vedno namenjeno premalo sredstev.
Kaj menite o razmerah v kulturni dejavnosti v naši
občini? Bi bilo treba kaj spremeniti?

Financiranje kulturnih programov in projektov
je v naši občini urejeno s posebnim občinskim
pravilnikom, ki določa izpeljavo javnega razpisa ter
način in merila razdelitve proračunskih sredstev.
Dali smo pobudo za nekaj sprememb pravilnika, da
bi lahko dobila več sredstev za nemoteno delovanje
tudi društva ali skupine, ki zaradi objektivnih
razlogov ne morejo posegati po tekmovalnih oz.
višjih dosežkih, dana pa bi bila tudi možnost, da bi
omogočili in podprli prizadevanje tudi za doseganje
kakovostnejših ciljev. Vesel sem, da je odziv v občini
Sevnica na našo pobudo pozitiven, še posebno na
oddelku za družbene dejavnosti, kjer že pripravljajo
spremembe v omenjenem pravilniku.
Vrednost sredstev, namenjenih za kulturne
programe, se je sicer v zadnjih letih nekoliko
zvišala, moram pa poudariti, da še vedno krepko
in preveč zaostaja za na primer sredstvi, ki
se namenjajo za šport in podobno. Žal je to
posledica tudi manjšega razumevanja in podpore
Številna kulturna društva v naši občini so združena pred leti. Res pa je, da župan Srečko Ocvirk s
v Zvezo kulturnih društev Sevnica, vi pa ste njen
predsednik. Kakšen je njen namen, kako delujete
in katere naloge ste si zadali?
Zveza kulturnih društev ima v Sloveniji zelo dolgo,
kar najdaljšo tradicijo amaterske kulture v državi,
saj so jo ustanovili v sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja. Na lokalni ravni so bile ustanovljene
občinske zveze, v katere so še včlanjena številna
kulturna društva s tisoči prostovoljcev. Tudi
sevniška zveza ima dolgo, bogato tradicijo. Tako
se povezuje in tesno sodeluje s kulturnimi društvi,
sevniška občina pa ji je v preteklosti zaupala tudi
skrb za vzdrževanje kulturnih objektov (sevniški
grad, Ajdovski gradec, kulturna dvorana), do
formalne ustanovitve zavoda pa tudi upravljanje
občinske knjižnice. V tem obdobju je bilo vlaganje

podporo in naklonjenostjo pomaga društvenim
prireditvam, kar v kulturnih društvih in zvezi zelo
cenimo. V organih občinskega sveta, občinski
upravi in pri izvoljenih svetnikih, ki tudi obiskujejo
naše prireditve, si bomo prizadevali, da se bodo
sredstva, namenjena delovanju kulturnih društev
in skupin ali, kot rečemo »živi kulturi«, v proračunu
povečala.

nadzornega sveta Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti v Ljubljani, kjer se mi mandat izteka.
In še sporočilo bralcem.
Najprej bi čestital in izrazil spoštovanje in priznanje
vsem kolegicam in kolegom v kulturnih društvih,
skupinah ali posameznim ustvarjalcem v občini
Sevnica, ki z veliko vnemo namenjajo svoj prosti
čas pripravi in izpeljavi prireditev in nastopov.
S tem neprecenljivo bogatijo duhovno kakovost
življenja ljudi in skrbijo za ohranjanje kulturnih
izročil v domačem kraju.
Hvala za odgovore in sodelovanje.

Pogovarjal se je: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Uvodnik

Ko l o f o n

B e s e d e u re d n i c e
Zaprem oči in se spominjam preteklega
decembra. Ni zaman, da mu rečemo veseli ali
praznični december. Kamor koli se obrnem,
povsod vidim nasmejane obraze. Občutiti
je zadovoljstvo in utrip praznovanja. Vsi
pričakujemo neke spremembe, ogromno
stiskov rok, izmenjave prijaznih besed. Pa
vendar, kadar pogledaš malo bolje, vidiš, da v
slehernem kotičku našega planeta, dežele ali
kraja ni tako. Če pazljivo prisluhneš, slišiš veliko
prošenj. Prošenj po malenkostih, ljubezni,
poljubih. Naj nam ne bo tuja dobrota srca.

Tako malo je treba za smeh v očeh. Še posebno
za nasmeh v otroških srcih. Če to nismo znali
razbrati in dati preteklo leto, storimo to
zdaj, ta december. Sebi pa pustimo napolniti
se z energijo, ki nam bo prišla še kako prav
v prihodnjih mesecih. Pustimo si priti blizu.
Uživajmo v trenutkih. Toliko je lepih stvari, pa
ne vemo zanje. Toliko je lepih dni, pa odidejo
kdo ve kam.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.250 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
- ostalo.
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 družba d. o. o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si
Prihodnja številka izide januarja 2011, prispevke in reklamne
oglase pošljite najpozneje do 9.12. Podatke za koledar
prireditev pa do 11.12. Prispevki naj bodo v elektronski obliki,
zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Občinske strani

Mednarodna konferenca
Logistika v kmetijstvu

Kanalizacija Log

Ta projekt obsega ureditev fekalne kanalizacije
za naselje Log v skupni dolžini 3.170 m. Glavni
Logistika je interdisciplinarna veda, zato jo je kanali se priključujejo na že zgrajeni zbirni kanal
treba nenehno raziskovati, razvijati, integrirati do čistilne naprave Sevnica. Narejen je kanal 3.0
in implementirati v oskrbne verige. Tudi na z vsemi podboji pod državno cesto, zdaj poteka
področju kmetijstva in preskrbe s prehrano je
implementacija in aplikacija logističnih znanj in
vedenj zelo pomembna, zato so občina Sevnica,
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma
in Center za univerzitetne študije in raziskave v
Krškem Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru
organizirali že 4. mednarodno konferenco
Logistika v kmetijstvu, 4. novembra, na Grmu –
Centru biotehnike in turizma v Novem mestu.

Kanalizacija Log

Konstitutivna seja občinskega
sveta občine Sevnica
V konferenčni dvorani sevniškega gradu je
potekala prva konstitutivna seja novoizvoljenega
občinskega sveta naše občine. Na njej je predsednik
občinske volilne komisije Marko Lisec predstavil
poročila o izidu volitev za župana, članov občinskega
sveta in članov svetov krajevnih skupnosti.
Poročila je pregledala in obravnavala za ta namen
imenovana komisija za potrditev mandatov članov
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Na
izpeljavo volitev in podana poročila ni bilo vloženih
pritožb, zato je občinski svet potrdil vseh 25
mandatov in sprejel ugotovitveni sklep o izvolitvi

gradnja kanala 1.0 proti kamnolomu, kanala 2.0
ob potoku Mivka in kanala 2.1 ob državni cesti v
smeri Sevnice. Dela potekajo po načrtu in bodo
na vseh kanalih predvidoma končana do junija
Udeleženci mednarodne konference
2011. Po opravljenem delu na kanalizaciji bo JP
Komunala Sevnica postopoma začela priključevati
Osrednja tema je bila še posebno aktualna, saj smo jaške na parcelno mejo stanovanjskih hiš.
se dotaknili samopreskrbe s hrano. Nagovorili
so nas prof. dr. Martin Lipičnik, dekan Fakultete
Pripravil: Jurij Kuhar
za logistiko Univerze v Mariboru, Tone Hrovat,
direktor Grma Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Srečko Ocvirk – župan občine Sevnica,
Alojzij Muhič – župan mestne občine Novo mesto,
in Anica Zavrl Bogataj, generalna direktorica
direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Na treh sekcijah trg, pridelava in vodostaj je bilo
predstavljenih več kot 30 člankov. Obiskali smo To je najbolj prepoznavno arheološko najdišče v naši
tudi kmetijo Repovž v Šentjanžu, sadjarstvo Blanca občini. Po delih iz leta 2008, ko so obnovili krstilni
bazenček, vodni zbiralnik in uredili dostopno pot,
in kmetijo Hrovat na Preski.
so se dela letos nadaljevala. Restavrirali so stene
Pripravil: Andrej Lisec vodnega zbiralnika in dokončno uredili dostopne
poti s postavitvijo stopnic, ograje, odtočnih
kanalov in lesene utice z montažnim straniščem.
Vrednost naložbe je bila 14.000 EUR, sredstva pa
so bila v celoti pridobljena na javnem razpisu za
izbiranje kulturnih projektov iz programa sanacije
najbolj ogroženih in najkakovostnejših objektov
kulturne dediščine, ki jih bo za leti 2010 in 2011
sofinancirala Republika Slovenija. Projekt je
Župan Srečko Ocvirk je z Marjanom Pezdircem, strokovno nadzoroval Zavod za varstvo kulturne
predsednikom uprave podjetja CGP, d. d., Novo dediščine, Območna enota Celje. Sanacijska dela
mesto, in Francem Povšetom, direktorjem so tako večinoma končana, v prihodnjih letih pa se
podjetja Gradnje, d. o. o., Boštanj, podpisal pogodbi bo treba lotiti vsebinske in ponudbene strani tega
za uresničevanje koncesije za gospodarsko javno arheološkega parka.
službo rednega vzdrževanja občinskih cest v naši
Pripravila: Maja Požun
občini v letih 2010–2014. Gospodarska javna
služba obsega naslednja področja: vzdrževalna
dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju,

Končana dela na
Ajdovskem gradcu

Podpis koncesijske pogodbe
– redno vzdrževanje
občinskih cest

Ustanovitev posvetovalnice
za starše in otroke

Svetniki občinskega sveta občine Sevnica

župana. Občinski svet je imenoval tudi komisijo
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot
obvezno delovno telo občinskega sveta. S tem so
bili konstituirani ključni organi občine za mandatno
obdobje 2010–2014. Polnopravno so začeli
delovati v sklopu svojih pristojnosti. Ob koncu seje
je imel prvi nagovor pred občinskim svetom župan
Podpis koncesijske pogodbe
Srečko Ocvirk. Sklical je tudi konstitutivne seje
Vir: Podjetje CGP Novo mesto
svetov vseh desetih krajevnih skupnosti, ki so bile
že izpeljane.
vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne
Tako so izpolnjeni vsi pogoji za nadaljnje delo varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad
organov lokalne samouprave v občini Sevnica.
stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega
pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih
Pripravila: Alenka Šintler in drugih nesrečah. Območje rednega vzdrževanja
občinskih cest je skladno z občinskim odlokom
razdeljeno na sektor I, ki obsega območje severno
od Save, in na sektor II, ki obsega območje južno
od nje.

www.obcina-sevnica.si

Pripravila: Mateja Cvetkovič
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Regionalna razvojna agencija je organizirala
sestanek z vsemi posavskimi občinami o
ustanovitvi Posvetovalnice za starše in otroke.
Glede na to, da se večina posavskih izobraževalnih
institucij srečuje s problematiko obravnave otrok
z razvojnimi motnjami in da ni strokovnjakov,
ki bi odpravljali te težave, so podali pobudo za
ustanovitev posvetovalnice za starše in otroke.
Razvojna ambulanta Krško in Osnovna šola
dr. Mihajla Rostoharja Krško sta predstavili
statistično analizo potreb otrok z motnjami v
razvoju. Vse zainteresirane občine so pregledale
in posredovale to analizo pristojnim institucijam.
Večina jih podpira predlog o ustanovitvi
posvetovalnice pri Razvojni ambulanti Krško,
saj so čakalne dobe za obravnavo otrok v večjih
centrih, kot sta Novo mesto in Ljubljana, predolge
in ne dovolj pogoste.

Pripravila: Mojca Sešlar

Občinske strani

Obnova fresk v Lutrovski kleti Preventivne akcije za
spodbujanje
V Lutrovski kleti obnavljajo freske v prezbiteriju.
Freske so bile ustvarjene v 16. stoletju, varnosti v prometu
strokovnjaki pa ugotavljajo, da je tehnika njihovega
nastanka edinstvena v slovenskem prostoru.
Kljub obnovi v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
so močno načete, zato so nujni konservatorskorestavratorski posegi, hkrati pa tudi primerna
ureditev prostora z odvodnjavanjem, zračenjem
in sanacijo ometa, ki bo omogočala ohranitev
obnovljenih del. Restavratorski center bo zaradi
nizkih temperatur delo nadaljeval spomladi,
predvidoma pa še vse prihodnje leto. Celotna
vrednost naložbe je 128.000 EUR, 64.000 EUR
pa je bilo pridobljenih na javnem razpisu za izbiranje
kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj
ogroženih najkakovostnejših objektov kulturne
dediščine v Sloveniji.

Pripravila: Maja Požun

Obisk na Slovaškem
Na povabilo slovaškega župana Gejze Pischingerja
in njihovih pridelovalcev salam ter klobas je župan
Srečko Ocvirk s sevniškimi salamarji obiskal mesto

Predvidena je bila tudi vsakoletna preventivna
akcija Brezhibno vozilo je varno vozilo, kjer smo s
posavskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu in Združenjem šoferjev in avtomehanikov
Krško ter Policijo na določenih mestih pregledovali
brezhibnost vozil in njihovo pripravljenost na
zimske razmere. Prav tako bomo letos sodelovali
v preventivni akciji Pešec – bodi previden. Njen
namen je opozoriti pešce na uporabo kresničk in
drugih odsevnih teles, ki zagotavljajo večjo varnost
v cestnem prometu.

Pripravil: Jurij Kuhar

Jesenski seminar društev
podeželske mladine
V sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske
mladine je Društvo podeželske mladine Krško
organiziralo tridnevni seminar o sadjarstvu in
vinogradništvu v Brestanici. Udeležili smo se ga
tudi mladi iz Tržišča.

Obnova fresk v Lutrovski kleti

Foto: Goran Rovan

Nove Zamky. Na delovnem srečanju sta župana
podpisala dogovor o prijateljskem povezovanju
med mestoma Sevnica in Nove Zamky. Udeležili
pa so se tudi njihovega tradicionalnega Klobfesta,
tekmovanja v izdelovanju klobas.

Pripravila: Andreja Ameršek

Izbiranje logotipa
Sevniške voščenke
Konec oktobra se je končal nagradni natečaj
za izdelovanje logotipa Sevniške voščenke,
razpisal pa ga je JZ za kulturo, šport, turizem in
mladinske dejavnosti Sevnica. V prostorih KŠTM
Sevnica se je sestala posebna komisija treh članic
organizacijskega odbora, predstavnik KŠTM
Sevnica in predstavnica občine Sevnica. Komisija

Sanacija infrastrukture Dolnje
Brezovo in lokalne ceste
Grahovica–Vrh nad Boštanjem
Občina Sevnica je s Službo vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko podpisala
pogodbi o sofinanciranju projektov, in sicer za
projekt Sanacija infrastrukture Dolnje Brezovo

Pločniki Dolnje Brezovo

ter za projekt Sanacija lokalne ceste Grahovica–
Vrh nad Boštanjem. Služba vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala
oba projekta v vrednosti 80 % naložbe. Projekt
Sanacija lokalne ceste Grahovica–Vrh nad

Lokalna cesta Grahovica–Vrh nad Boštanjem

Boštanjem poteka na 830 m odseku lokalne
ceste. Rekonstrukcija navedenega odseka
zajema preddela, zemeljska dela, zgornji ustroj
in odvodnjavanje. Projekt Sanacija infrastrukture
Dolnje Brezovo zajema gradnjo pločnikov in
sanacijo spremljevalne infrastrukture v naselju
Dolnje Brezovo v dolžini 235 m. Za oba projekta
je bil že uspešno izbran izvajalec del, ki je začel
gradbena dela.

Pripravila: Mateja Cvetkovič

V gostišču Primoža Kozmusa smo se zbrali mladi
z različnih koncev Slovenije. Naša aktivna sobota
se je začela po odličnem zajtrku s predavanjem o
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Predavateljica
Ana Nuša Kunej nas je hotela navdušiti in nas
spodbuditi k premisleku, s čim se je še mogoče
ukvarjati na kmetiji. Čeprav so v kmetijstvu
slabi časi, nam je vlila upanje in pogum tudi za
kmetovanje.
Za tem smo si ogledali vinogradniško kmetijo
Kunej in poskušali njihova večkrat nagrajena vina.
Z vinogradništvom in vinarstvom se na kmetiji
ukvarjajo že od konca 19. stoletja, od leta 1978
pa tudi s trsničarstvom. Zdaj imajo eno največjih
trsnic v Sloveniji.
Le kilometer in pol iz Brestanice je gostišče
Ribnik in tam smo doživeli pravo izkušnjo čudovitih
okusov. Poleg odlične hrane smo ob ribniku uživali
v lepoti narave.
Po kosilu smo se odpeljali tudi do gradu Rajhenburg,
ki ga prenavljajo, kljub temu pa so nam predstavili
trapiste, ki so nekoč živeli tam.
Pot nas je vodila skozi Krško do Kostanjevice.
Naša regijska predstavnica Mateja Gramc nas je
popeljala tudi na domačo kmetijo, v njihovo vinsko
klet na poskušanje vin. Tudi nad njihovo izbrano
kapljico in znanjem o vinarstvu smo bili navdušeni.
Ob harmoniki smo tudi zaplesali ter se zabavali
pozno v noč.
Konec tedna je kar prehitro minil. Pohvalila
bi organizatorje, ki so spretno povezovali
izobraževanje z druženjem ter nam prikazali, da so
mladi, inovativni kmetje še v našem okolišu.

Mateja Kopar,
Društvo podeželske mladine Tržišče

Sevniška voščenka

je ugotovila, da je bila od dveh prispelih vlog le ena
popolna. Zaradi slabšega odziva in pomembnosti
izbire logotipa se je odločila, da bo natečaj ponovila
in podaljšala čas prijave do konca februarja 2011.

Pripravila: Betka Šmit

Izšel je
Turistični vodnik Posavje
V prostorih občine Krško je potekala predstavitev
izida Turističnega vodnika Posavje, udeležila pa
se je je tudi predstavnica naše občine. Knjiga je
nastala v sodelovanju z občinami Bistrica ob Sotli,
Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica,
Krško in Regionalno razvojno agencijo Posavje.

Pripravila: Vlasta Kuzmički

www.obcina-sevnica.si
Gradivo za objavo pripravila Občina Sevnica
Foto: arhiv Občine Sevnica
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Ličkanje koruze
Že nekaj mesecev stanujem v Trubarjevem domu
upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu. Sem
kmečka ženska in se še vedno rada spominjam
raznih kmečkih del.
V domu je poskrbljeno za razne dejavnosti, tudi
za ličkanje koruze, kar smo počeli trikrat. Polno
traktorsko prikolico koruze je pripeljal kmet
Trbovc iz Radeža. Na dvorišču pred stavbo doma
smo se zbrali takoj po zajtrku in začeli ličkati. Tega
opravila se je udeležilo več kot 40 stanovalcev, več
žensk kot moških. Bilo je veselo in zabavno. Med
ličkanjem so nam postregli z malico, sladicami in
pijačo, vinskim moštom in sadnim sokom.
Tudi za smeh je bilo poskrbljeno. V kupu koruze so
bila skrita presenečenja: vino, kava in sladkarije.

Srečna dobitnica sem bila tudi jaz, našla sem
steklenico vina. Po končanem ličkanju so nam
postregli s pečenim kostanjem. Ob sladkanju z
moštom in kostanjem nam je naš sostanovalec
Franci zaigral na harmoniko in nas zelo razveselil.
Nekateri so tudi zaplesali.
Drugi dan ličkanja so se nam iz vrtca pridružili
otroci z vzgojiteljicami in opazovali naše pridne
roke, preskusili pa so se tudi sami. Bilo jih je zelo
zabavno opazovati.
Všeč mi je, da se ohranjajo stare navade.
Stanovalci pa se razvedrimo, sprostimo in se
spominjamo starih običajev.

Kosem Frančiška, stanovalka TDU Loka

Sevniški harmonikarji
osvojili pokal
Sevniški harmonikarji iz društva narodno-zabavnih
ansamblov Sevnica so se 22. oktobra udeležili 4.
revije harmonikarskih skupin v Novem mestu in
osvojili pokal za najboljši scenski nastop.
Nastopilo je osem skupin in Sevničani so pokazali,
da ni pomembna le tehnika igranja, ampak tudi
nastop in domiselnost. Skupino sestavljajo Bojan
Imperl, Jože Kranjc, Tone Perc, Rajko Vovk,
Branko Žibert, Blaž Cerjak in Franc Ocvirk. Na
baritonu jim je priskočil na pomoč Zvonko Škorja iz
Laškega, sicer član ansambla Franca Ocvirka.

Sevniška ekipa prve pomoči
uspešna na
državnem preverjanju
Ekipa prve pomoči Rdečega križa Sevnice, ki
smo jo oblikovali na začetku leta, se je letos
prvič udeležila regijskega preverjanja ekip PP CZ
in RK v Zagorju, osvojili smo drugo mesto, nato
pa še državnega preverjanja v Murski Soboti.
Tam smo se uvrstili na 11. mesto v državi.

Naša ekipa je s prikazanim znanjem zadovoljna.
Ponosni smo, da smo dostojno zastopali regijo
Posavje na državnem preverjanju. Glede na to,
da smo skupaj šele nekaj mesecev in smo prvič
videli, kako preverjanje poteka, je bilo sodelovanje
zelo uspešno. V naši ekipi so sodelovali: Tomaž
Rantah kot vodja, Silva Martinšek, Martina Špan,
Irena Vasič, Maja Mlakar, Majda Mlakar, Milanka
Rantah, Anica Tomažin. Razlike v točkah med
ekipami so bile izredno majhne, kar potrjuje, da
je znanje vseh ekip na visoki ravni. Organizacija je
bila odlična, prizorišča so bila dobro pripravljena,
razporejena po vsej Murski Soboti, prikazane
situacije popolnoma stvarne, mogoče kadar koli
v vsakodnevnem življenju. Udeleženci so reševali
ponesrečene po neurju v gozdu, po delovni nesreči
s kmetijskimi stroji, po avtomobilski nesreči z
obilo poškodovanih otrok, oživljali so obolele v
trgovskem središču, pomagali ponesrečenim po
padcu z balonom, poškodovanim oskrbovancem
varstveno-delovnega centra in mladim po
streljanju in pretepu v lokalu.
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Renata Kuhar

Ogled osrednje čistilne
naprave Sevnica na Logu
Centralna čistilna naprava Sevnica na Logu je po
enoletnem poskusnem obratovanju 1. oktobra
začela redno obratovati. V prostoru se pojavlja
kot novost, ki pritegne pozornost marsikoga, da
si zaželi ogledati objekt in se seznaniti s procesom
čiščenja na čistilni napravi.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

20 let skupine Kresnica
Pred 20 leti je mala skupina osmih otrok ob
nedeljskih svetih mašah skupaj z Janijem
Žganjarjem prepevala pred oltarjem. Takratni
župnik je predlagal Renati Kuhar, naj pripravi v
Šentjanžu miklavževanje, prvo po 50 letih, in z
zborčkom smo ga uspešno izpeljali.
Počasi so se začele pojavljati zamisli, k petju
je bilo povabljenih čedalje več mladih in tako je
nastajala skupina Kresnica, brez velikih ciljev, a
z neverjetno medsebojno povezanostjo. O tem
pričajo tudi dekleta, ki so se po veliko letih vrnila,
da bi skupaj praznovali 20 let delovanja. Desetletji
dela sta omogočili veliko lepih doživetij ob številnih
nastopih marsikje po Sloveniji. Tudi salezijanci so
pomembno pripomogli k razvoju zbora.

Pokala so se zelo razveselili in so nanj ponosni, saj
so prva tovrstna skupina v Sevnici, ki je osvojila
pokal. Upajo, da to ni bil zadnji.

Društvo narodno-zabavnih ansamblov Sevnica

Na svoji poti smo srečali številne ljudi, ki so verjeli
v nas, nas spodbujali in nam dali vedeti, da nas je
lepo poslušati. Kadar zremo v nenačrtovana, a
uspešna leta, se želimo zahvaliti vsem, ki ste kakor
koli kdaj sodelovali z nami in s tem pripomogli svoj
kamenček v mozaik lepih spominov.
Tako smo kresnice zapisale na koncertni list. Teh pa
je bilo skoraj premalo za številne poslušalce, ki so
v soboto, 6. novembra, z navdušenjem spremljali
koncert. Pripravil ga je otroško-mladinski pevski
zbor Kresnica ob svoji 20. obletnici delovanja.
Gostujoči skupini septet Fortuna in oktet Oktetek
ter povezovalec Marjan Bunič so še dodatno
obogatili slavnostni večer, na katerega so se
slavljenke Kresnice skrbno pripravljale. Njihov
nastop je bil zares izjemen, za to pa se je treba
zahvaliti 45 mladim glasovom in vztrajnemu delu z
njimi – voditeljema Renati in Metodu ter organistu
Janiju.
Zahvalni spominček pevkam sta podelila Peter
Pučnik, ki je z zborom sodeloval 15 let, in Metod
Pečar, ki je s svojo strokovnostjo in aranžmaji
pesmi veliko pripomogel k nepozabnemu večeru.
Na koncu se je zborovodkinja Renata Kuhar
zahvalila Ivanu Orešniku, prejšnjemu predsedniku
KS, za vso podporo med njegovim 10-letnim
mandatom.
Številne čestitke in navdušenje nad večerom
so izrekli mnogi. Prijeten večer se je končal na
trgu ob pogostitvi ŽPS in Društva vinogradnikov
Šentjanž.
Zbor Kresnica se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem
donatorjem, družinam nastopajočih za podporo in
vsem, ki ste s svojo navzočnostjo pripomogli, da je
bil večer zares veličasten.

Foto: Tanja Žibert

Učenci OŠ Tržišče
na osrednji čistilni napravi Sevnica na Logu

Čistilno napravo so si ogledali učenci 4., 5. in
6. razreda OŠ Raka, njeno delovanje pa jim je
predstavil upravljavec, Komunala, d. o. o., Sevnica.
Pojasnili so jim tudi, da se ta naprava po načinu
čiščenja razlikuje od čistilnih naprav Kompolje in
Bazga.
Osrednjo čistilno napravo na Logu so obiskali tudi
najmlajši. Učenci 1., 2. in 3. razreda OŠ Tržišče so
izvedeli, kaj je to odpadna voda, kje nastaja, kako
so otroci udeleženi pri nastajanju odpadne vode,
kaj sme in kaj ne v kanalizacijo, kako se imenuje
posamezna strojna oprema na čistilni napravi in
kako poteka čiščenje. Otroci in njihove učiteljice so
bili po ogledu zelo navdušeni in presenečeni nad
očitno razliko v odpadni vodi, ki vstopa v čistilno
napravo, in očiščeni vodi, ki se skozi izstopno
kineto izteka v Savo.
Na koncu smo mlade iz OŠ Tržišče tudi pogostili.

Urška Jamšek, Komunala, d. o. o., Sevnica
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Šentjanška bučarijada 2010

Zahvalna nedelja v Tržišču

Predzadnjo nedeljo oktobra se je v šentjanški
kulturni dvorani končala že 4. bučarijada v
organizaciji TD Šentjanž. Kot vsako leto je društvo
tudi letos podelilo priznanja krajanom za najlepše
bučne aranžmaje in najtežjo ter najizvirnejšo bučo.
Kljub slabi letini buč je Majdi Sotlar uspelo pridelati
najizvirnejšo. Najtežjo bučo so letos pridelali v
družini Zdravka Remarja, člana TD Šentjanž,
tehtala pa je 65 kg. Najlepši bučni aranžma,
bučnega snežaka, je izdelala družina Jontez-Lindič,
drugi najlepši bučni aranžma Mimica Musar, tretjo
nagrado pa so prejeli otroci in vzgojiteljici iz vrtca
pri OŠ Milana Majcna v Šentjanžu. Prvi in drugi so za
nagrado prejeli brezplačno potovanje z društvom
na strokovno ekskurzijo v Pušjo vas v Reziji, kjer
tudi vsako leto priredijo praznik buč. Prireditve, ki
so jo izvirno popestrili Bučenski ramplači in Hana

V nedeljo, 7. novembra, je bil v župnijski cerkvi
Tržišče prav poseben praznik, namenjen zahvali
jeseni. Mati narava je bila bolj ali manj radodarna
s pridelki, ki so jih pridne roke krajanov pridelale in
pospravile za prihajajočo zimo. Vaščanke Polja so
skrbno okrasile oltar župnijske cerkve, na katerem
sta bila ob kmetijskih pridelkih tudi hlebec kruha in
mošt.
smo se vrnili v Šentjanž. Po odzivih pohodnikov
je pohod v celoti uspel. Vreme nam je več kot
služilo, poglavitna pa je bila prav gotovo dobra
volja pohodnikov in domačinov. Prepričani smo, da
udeleženci dogodka še dolgo ne bodo pozabili in se
bo večina vrnila tudi prihodnje leto.

Petra Majcen

Božično-novoletna okrasitev
Z veliko hitrostjo se nam približuje čas, ko se bomo
odeli v blišč novoletnih okrasij. Opažam, da Sevnica
nikakor ne zažari v polnem božično-novoletnem
čaru. Morda pa potrebujemo le droben nasvet ali
preprosto idejo.

V imenu krajevne skupnosti se je na koncu
bogoslužja Marjan Jamšek vsem krajanom zahvalil
za dobro sodelovanje. Za tem je bilo na vrsti
prijetno druženje pred cerkvijo. Turistično društvo
Tržišče je v sodelovanju z Aktivom kmečkih žena
in Društvom vinogradnikov pripravilo pogostitev,

Zupan ob spremljavi svojega brata, se je udeležil
tudi župan, Srečko Ocvirk. Turističnemu društvu
je ob 10. obletnici izročil listino občine Sevnica.
Po končanem uradnem delu smo se posladkali
z dobrotami AKŽ Budna vas in preskusili cviček
Društva vinogradnikov Šentjanž.

Petra Majcen

1. pohod po poteh
Milana Majcna

Predlagam, da ravnamo bolj ekološko in naredimo
okrasje, ki bo predstavljalo naše kraje. Rdeča nit je
lahko tudi sevniška voščenka. Naj nas za praznike ni pa manjkala niti martinova gos. Takšen praznik
je prava priložnost, da se malo ustavimo, si
ne prevzame kič iz daljne Kitajske.
vzamemo čas zase in prijatelje ter se zavemo, da
KS Šentjanž praznuje 29. oktobra krajevni praznik
Milena Mastnak lahko kakovostno živimo le v sožitju z naravo, zato
v spomin na junaški boj Milana Majcna in Jančija
bomo tradicijo tovrstnih srečanj ohranili.
Mevžlja leta 1941 v Murncah. Letos je Turistično
društvo Šentjanž v sklopu praznovanja krajevnega
Janja Tratar, TD Tržišče
praznika organiziralo pohoda po poteh Milana
Majcna. Pri sestavljanju poti sta nam precej
pomagala Jože Prah in Janez Zajec, pohod pa naj Aktivno smo začeli predstavitve turističnih
bi postal tradicionalen na tisto soboto oktobra, ki ponudnikov s sevniškega območja na ploščadi
je bliže datumu krajevnega praznika. Letos se ga ob stranskem vhodu v Mercatorjev center v
je udeležilo 65 pohodnikov z vseh koncev Slovenije. Boštanju, pred TIP Sevnica in T. A. Doživljaj.
Namen teh predstavitev je, da se širše občinstvo
seznani s ponudbo, ki jo imamo v bližini in je morda Zimska idila je pri nas še posebno zanimiva, ker jo
premalo znana. Ker je odziv obiskovalcev dober, nadgrajujemo s ponudbo različnih programov, ki
se je pokazalo, da je to prava pot, da ponudniki jih lahko izbirate na www.dozivljaj.si/ katalogi.

Povabilo k sodelovanju

Prednovoletni čas v Sevnici –
pravi zakladnici doživetij

predstavijo svoje novosti tudi tako.
Zato vabimo vse ponudnike, ki se želijo predstaviti
na eno prihodnjih sobot, da nas pokličejo na
telefonsko številko 07 81 65 462.

Zbrali smo se pri spomeniku v Šentjanžu, nato pa
pot nadaljevali po šentjanških gričkih in vasicah.
Tam so nas z dobrotami pričakali domačini. V
Birni vasi smo poskusili rogljičke, čaj in Livkovo
janeževo žganje, v Hinjah pa domači kruh,
ocvirkovo potico, vino in še kaj. Po malo daljšem
postanku v Murncah, kjer nam je predsednica
KO-DIS Šentjanž Rezka Repovž slikovito in ganljivo
opisala dogodke oktobrske noči in jutra pred 69
leti v okolici Vodenikove hiše v Murncah, so nas
pogostili s klobaso, kruhom in kozarcem vina
v zidanici Milana Majcna v Murncah. Za tem
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Obiskovalci stojnice so vedno navdušeni nad
presenečanji, ki jih pripravi Turistična agencija
Doživljaj. Poleg druge ponudbe so na voljo tudi
razni spominki in posebnosti naših pridelovalcev.
Decembra lepo vabljeni k nakupu daril.

Zdravko Remar

Naše območje je vredno obiskati od sv. Miklavža
do sv. treh kraljev, saj imajo najavljene skupine
celodnevna vodenja po prazničnih turističnih
točkah. Vse organizirane skupine, ki bodo v tem
času z vodnikom obiskale najmanj tri točke, bodo
prejele posebno darilo. V adventu priporočamo
družinam ali manjšim skupinam programe, ki
vključujejo nastanitve z možnostjo razvajanja v
bližnjih termah, ob večerih pa obisk izbranega

Turizem, TZOS
koncerta ali prireditve ter predstave za otroke,
ki bodo med veselim decembrom na sevniškem
območju.
Zvečer priporočamo uživanje ob prizorih posebno
veličastnih svetlečih jaslic v Tržišču ali pa
spremljanje prizorov živih jaslic ob Kavsarski koči
nad Šmarčno. Za gurmanske užitke v tem času
poskrbijo pri vsakem ponudniku po svoje. Seveda
je zdaj čas kolin, zato vas vabimo, da se o domačih
okusih prepričate. Ne pozabite nadgraditi teh
dobrot s tradicionalno dobrim krajevnim vinom.
Tako boste okusili združevanje naših kulinaričnih
posebnosti s prireditvami in dogodki v harmonijo
najboljših občutij in doživetij.
Informacije za izletniške skupine in nastanitve:
07/ 81 65 642, 051 680 287 in
www.kstm.si/turizem, www.dozivljaj.si

Zdravko Remar

Družabno srečanje
Planinskega društva
Lisca Sevnica v počastitev
občinskega praznika

za glasbeno presenečenje, saj so nam zaigrali in
zapeli tudi Fantje izpod Lisce. V zgornjih prostorih
zavetišča smo si ogledali priložnostno razstavo
fotografij naravnih lepot naših aktivnih članov
Vinka Šeška in Ljuba Motoreta.
Prijetno druženje ob tabornem ognju, moštu,
kostanju, obari in drugih dobrotah, ki so jih pripravili
naši zvesti in marljivi člani, se je nadaljevalo v pozne
večerne ure.
Z družabnim druženjem smo sklenili najpestrejši
čas dejavnosti društva v toplejšem obdobju leta,
kar pa ne pomeni, da so se naše aktivnosti končale.
Več o njih lahko preberete na spletni strani
www.pd-lisca.si.

Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica

Martinov pohod – od pletenke
do malkovških goric
Na Martinov soboto, 13. novembra, je Turistično
društvo Tržišče v sodelovanju z Aktivom kmečkih
žena in Društvom vinogradnikov Malkovec
pripravilo tradicionalni Martinov pohod od pletenke
v Tržišču do malkovških goric, udeležili pa so se ga
številni pohodniki iz vse Slovenije.

Kljub deževnemu vremenu smo v PD Lisca
Sevnica pripravili tradicionalno prijetno druženje
v počastitev praznika sevniške občine. V torek,
9. listopada, smo se ob 17. uri zbrali pri našem
zavetišču pod sv. Rokom v Sevnici. Najprej so
zbranim zapeli člani planinske pevske skupine
Encijan našo planinsko himno Oj, Triglav, moj dom!
Po pozdravu Roka Petančiča, predsednika PD
Lisca Sevnica, je bilo kratko predavanje Dušana
Klenovška, našega prijatelja in velikega poznavalca

Na poti so se najprej ustavili na Škovcu, ki je v
letošnjem državnem tekmovanju Moja dežela,
lepa in gostoljubna zasedel 3. mesto. V spomin
na ta velik dosežek so s pomočjo Janeza Kukca,
predsednika krajevne skupnosti Tržišče, na

narave, o različnosti žive narave (t. i. biotski
raznovrstnosti), čemur je letos tudi posvečeno
mednarodno leto. Dušan nam je kratko in jedrnato
opisal pomen raznolikosti žive narave in številne
spremembe, nevarnosti, izzive in tveganje, s
čimer se srečujemo. Končal je z mislijo, da bo za
izboljšanje razmer v naravi potrebna temeljita
sprememba zavesti na vseh ravneh, predvsem
tistih, ki odločajo o našem razvoju.

Zbrane je nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk
in nam čestital za uspešno delo predvsem pri
oživljanju Lisce in preostalih dejavnostih društva.
Ob tej priložnosti smo mu podarili panoramsko
fotografijo Lisce in knjigo Blaža Jurka Moje
dogodivščine, ki smo jo izdali ob 100. obletnici
postavitve Jurkove koče na Lisci. Program so s
pesmijo nadaljevali naši pevci, poskrbeli smo tudi

hrastovo deblo dosežkov kraja dodali še eno
tablo. Krajani so pohodnike pogostili z domačimi
dobrotami, zeliščnim čajem, jabolčnikom in
mladim cvičkom.
Za tem so se ustavili na Svetem Vrhu, tam pa
je Društvo vinogradnikov Malkovec pripravilo
»podiranje klopotca«. Pohod se je končal na
razgledni točki malkovških goric v nastajajoči kleti
gostilničarja Petra Deu, kjer je škof Martin krstil
mlado vino.
Za dobro voljo so poskrbeli Mešani pevski zbor
Turističnega društva Tržišče, Ljudski pevci z
Vrhka, pevci Društva vinogradnikov Malkovec in
harmonikar Tadej Pungerčar.

Turistično-informativne table
v občini
Pogosto se poudarja, da je turizem gospodarska
panoga, ki ima velike možnosti, da pa je žal še vedno
slabo razvita. Eden od dejavnikov razvoja turizma
je gotovo turistična infrastruktura, predvsem
tista, ki je neposredno namenjena obiskovalcem
naših krajev oziroma turistom. Mednjo spadajo
turistično-informativne table, ki bodo predvidoma
do konca leta postavljene v središčih vseh
krajevnih skupnosti naše občine. To bo zadnji
korak pri projektu, ki je trajal več kot dve leti in h
kateremu je KŠTM Sevnica idejno pristopil že v
drugi polovici leta 2008, junija 2009 pa je uspešno
kandidiral na razpisu Lokalne akcijske skupine za
evropska sredstva LEADER. Pridobljena sredstva
na razpisu so 40 % upravičenih stroškov projekta,
preostala sredstva pa so zagotovili partnerji pri
projektu: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica in vsaka
od krajevnih skupnosti v naši občini. Celotna
vrednost projekta je več kot 40.000 evrov, pri
tem pa niso upoštevane številne ure usklajevanja
in pridobivanja podatkov ter fotografij udeleženih
pri projektu.
Turistično-informativne table, ki merijo tri metre v
širino in meter in pol v višino in bodo nameščene
na kovinske nosilce, bodo postavljene v središču
vseh krajevnih skupnosti. Približno dve tretjine
table zavzema zemljevid občine, na katerem
so označene informacije, zanimive za turiste,
od naravnih in kulturnih znamenitosti, gostišč,
turističnih kmetij, planinskih poti, tematskih
pešpoti, kolesarskih poti, do preostalih splošnih
informacij, kot so bencinske črpalke, zdravstveni
dom in drugo. Ena tretjina table je namenjena vsaki
krajevni skupnosti oziroma njenim znamenitostim
in posebnostim. Na tem mestu bo poleg treh ali
štirih fotografij teh posebnosti tudi kratek opis.
Namen tega dela je, da se krajevna skupnost
predstavi in poudari svoje največje prednosti.
Vsa besedila na tabli bodo tudi prevedena za tuje
govoreče obiskovalce našega območja.
Zahteven projekt, pri katerem je poleg
predstavnikov krajevnih skupnosti, turističnih
društev, fotografov in poznavalcev občine
sodelovala tudi vrsta strokovnjakov posameznih
vsebinskih področij, se počasi približuje koncu.
Pri projektu so kot vmesni izdelki nastali različni
tematski zemljevidi, kot so zemljevid planinskih
poti, kolesarskih poti, naravnih znamenitosti, in
različni seznami ter vsebinski opisi, ki se bodo
v prihodnje lahko uporabili za tematske karte,
zemljevide ali evidence. Predvsem pa upamo,
da bodo turistično-informativne table ponujale
turistom čim več informacij, da bodo s svojo
vsebino spodbujale razvoj turizma in pripomogle k
povečanem obisku naših krajev, gostiln, turističnih
kmetij in znamenitosti.
						
Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Irena Lindič, TD Tržišče
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Kultura

Odprtje razstave Zapozneli
ples z Raffaellom avtorice
Barbare Eve Zavodnik
V novi galeriji gradu smo v četrtek, 21. oktobra,
odprli razstavo likovnih del avtorice Barbare
Eve Zavodnik. Milček Komelj je v kritiki njenega
ustvarjanja zapisal: »Eva Barbara Zavodnik
je ena tistih umetnic, ki po tako imenovanem
postmodernizmu nimajo zadržkov, da bi se
ne sprehajali tudi skozi preteklost, in tako ni
nenavadno, da je božanski Rafael med bivanjem
v Urbinu omamil tudi njo, ki je na prvem mestu
ljubeča Eva in šele nato mučenica Barbara, in tako
si je v fiktivnem, vendar resničnem ustvarjalnem
dialogu, ne da bi ga posnemala, zamislila cikel
grafik, v katerih se pojavlja skupaj z Rafaelom ...

Orgelski koncert
Filipa Križnika

Odprtje razstave
Art Kum 1991–2009

V soboto, 16. oktobra, je bil v dvorani Alberta
Felicijana na gradu Sevnica odličen orgelski
koncert Trboveljčana Filipa Križnika, ki z ženo
Marino že dve leti živi na Malkovcu pri Tržišču.
Filip Križnik je glasbeni »čudežni deček«, saj se je
začel učil igrati na klavir pri svojem očetu, star
komaj štiri leta. Oče je bil poleg klavirskega tudi
orgelski pedagog, zato ga je zasebno učil tudi
orgle. Šolanje je nadaljeval na srednji glasbeni
šoli v Ljubljani, na akademiji za glasbo v Ljubljani, v
avstrijskem Gradcu in na konservatoriju Girolamo
Frescobaldi v Ferrari.
Klavir je poučeval na nekaterih glasbenih šolah v
Sloveniji, predvsem v Zasavju in na Dolenjskem,
v novomeški gimnaziji tudi glasbeno vzgojo, ter
na pedagoškem oddelku klavir. Poklicna pot ga
je vodila še v sosednjo Avstrijo, kjer je prav tako
poučeval klavir. Daljše obdobje je deloval v Mariboru
in na tamkajšnji orglarski šoli poučeval predvsem

V stari galeriji gradu Sevnica smo v četrtek, 4.
novembra, odprli slikarsko razstavo številnih
slovenskih akademskih slikarjev, ki so ustvarjali na
vsakoletnih likovnih srečanjih Art Kum na Kumu.
Art Kum je srečanje umetnikov od leta 1991.
Prvo leto se je zbralo šest slikarjev na vrhu Kuma.
Pobudnik je bil domačin, akademski slikar Janez
Knez. Svoj navdih vsakokrat najdejo v prelepi
okolici krajinskega parka. Na Kumu prevladuje
predvsem krajinsko slikarstvo, pa tudi detajli iz
narave. Art Kum je od vsega začetka namenjen
slikarjem s slikarske akademije, in ne amaterskim
ustvarjalcem. Do zdaj se ga je udeležilo več kot 60
znanih slovenskih ustvarjalcev, ki svoja umetniška
dela razstavljajo tudi v tujini. Umetniška dela
lanske kolonije so dokaz živega in tvornega odnosa
do likovnega raziskovanja. Umetnice in umetniki,
različni in samosvoji, pa vendar poenoteni v
skupnem naporu, skupnem cilju! Govorijo o lepoti,
življenju, veselju. Govorijo o duhovnem, notranjem,
filozofskem, predvsem pa govorijo vam!

Foto: Rok Petančič

Vedra slikarka iz pogosto bolj zamegljene, a tudi
sončne Ljubljane, v katero se je prišla iz Urbina
skupaj z Rafaelom poklonit tudi ljubljanskemu
zmaju, se ji je približala kot pisan metulj, namakajoč
svoja krila in tipalke v žive barve, plešoča po platnih,
ki jim vtiskuje svoj lahkotni pečat, svoje vzorce in
svoje čipke, s tem pa ljubezen do vsega skritega
in očitega. Taka razstava, taka pravljična zaroka
Eve Barbare Zavodnik z Rafaelom, pa gotovo sodi
ravno na grad, kjer se v odrevenelem pričevalcu
starih časov obuja slikarkin novi, hkrati zapozneli
in nezapozneli ples, izsanjana avantura, za katero
pa sije trajna ljubezen do umetnosti, prebujena s
hrepenenjem po poljubu davno umrlega in hkrati
nesmrtnega slikarskega princa – po odrešilnem
poljubu ustvarjalnega navdiha.«
Likovno kritiko je prebral domači umetnik Rudi
Stopar, ki tudi ni skrival lepih besed za mlado
umetnico. Okaral pa je tiste, ki zaradi – po njegovih
besedah – »globalne vseenosti« niso bili deležni teh
prijetnih doživetij sveta umetnosti. V kulturnem
programu je nastopila mlada glasbenica Gaja
Nepužlan na violi, učenka Glasbene šole Sevnica.
Po odprtju razstave je bilo na vrsti prijetno
druženje v grajski vinoteki.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Foto: Rok Petančič

orgle in še nekatere druge strokovne predmete
(solfeggio, generalbas, glasbeno oblikoslovje).
Imel je številne odmevne orgelske koncerte pri
nas in tudi v tujini. Na njih je tradicionalno zajel vsa
stilna obdobja, od zgodnjega baroka do zdaj. Med
njimi tudi izredno kakovostna dela manj znanih
skladateljev (Kurta Hessenberga, Heinricha
Kaminskega, Siegfrieda Reda, S. Karg-Elerta).
Sicer maloštevilni obiskovalci smo lahko uživali
v izjemno različni glasbi, ki jo je umetnik z veliko
predanosti, posebnim navdušenjem in obilo ljubezni
izvabljal iz orgel, tega veličastnega inštrumenta.
Njegov repertoar skladb je bil raznolik, bogat in
izjemno harmoničen, kar so obiskovalci nagrajevali
z iskrenim in bučnim ploskanjem.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.grad-sevnica.com

STILISTKA
Franc Plut:

Kulturna dvorana Sevnica,

èetrtek, 2. december,
ob 19. uri

----www.doberdan.com----

Recesija, brezposelnost in zlagano prilagajanje evropskim
normam ustvarjajo komiène situacije,v katerih pa se vedno
najde tudi zrno resnice. Dogaja se danes in tukaj, vsebinsko
tako zelo blizu našemu gledalcu. Ampak ni lepšega, kot
smejati se lastnim napakam. Kajne?

Èlani Dober dan teatra vam ob ogledu Stilistke želimo obilo smeha, užitka in dobre volje!
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Foto: Ljubo Motore

Odprtje razstave je glasbeno popestrila moška
vokalna skupina Un' s Trboul, v dvorani Alberta
Felicijana pa je zbrane navdušil tudi odličen virtuoz
na orglah Filip Križnik. Ob odprtju razstave je
spregovoril tudi Aleš Gulič, eden izmed ustanovnih
članov Društva za umetnost Kum Trbovlje.
Po končanem uradnem delu pestre in vsebinsko
bogate slikarske razstave je bilo na vrsti prijetno
druženje ob prigrizku in pijači z ogledom nove
grajske vinoteke.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Ponudba za shranjevanje,
predstavitev, promocijo
in prodajo suhomesnatih
izdelkov v grajski vinoteki
gradu Sevnica
Sporočamo vam, da smo v pritličju sevniškega
gradu uredili poseben prostor za shranjevanje,
predstavitev, degustacijo, prodajo in promocijo
vin, poimenovali pa smo ga Grajska vinoteka,
namenjen pa je tudi suhomesnatim izdelkom
proizvajalcev z območja občine Sevnica.
Ponudba grajske vinoteke je predstavljena vsem
obiskovalcem našega gradu, turistom in tudi
poslovnežem, politikom in drugim, ki jih vsako leto
kar nekaj obišče naš grad. Vino in suhomesnate
izdelke lahko tudi poskusijo, prej pa se je treba
najaviti. Grajsko vinoteko vodi strokovno
usposobljeno in prijazno osebje.
Vabimo vas k sodelovanju. Pokličite nas na
telefonsko številko 051 680 289 ali pišite na
e-pošto gsevnica@gmail.com in pogovorili se
bomo o možnosti sodelovanja.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kultura

Na zahvalno nedeljo v
Zabukovju
Prvo nedeljo novembra, na praznik hvaležnosti in
zahvaljevanja, je v Zabukovju še posebno slovesno.
Poleg zahvalne nedelje praznujemo tudi farno
žegnanje. Zavetnik farne cerkve je sveti Lenart, ki
goduje 6. novembra.

ekologije, duševnega zdravja do glasbenih novičk,
družbene kritike in mitoloških bitij. V vsaki številki
pozivamo javnost k sodelovanju v rubriki Žihr neki
vprašam. V njej so intervjuji naključnih mimoidočih
mladih in rubrika Zjasni se, kjer za mnenja mladih
podelimo tudi nagrado naših sponzorjev. Založnik
revije je društvo K. N. O. F., projekt pa finančno
podpira tudi sevniška občina. Revija izhaja v nakladi
1000 izvodov, je brezplačna in jo lahko dobite na
38 javnih mestih po občini. Seznam točk in spletna
različica časopisa Vejžde sta na naši spletni strani
www.knof.si (uredniški odbor Vejžde).
						
			
Mojca Metelko

V izbi ob topli peči

Letošnje somaševanje je vodil novomašnik, ribniški
kaplan Erik Švigelj, v duhu zahvalne nedelje pa
se je slavje nadaljevalo v novem večnamenskem
domu pod cerkvijo. Poleg zahvale za letino je ta
dan priložnost, da izkažemo hvaležnost tudi drug
drugemu za pomoč, vse drobne pozornosti, za
zaupanje, iskrenost, prijateljstvo in za čas, ki ga
preživljamo skupaj.
Krajevna skupnost Zabukovje se je ob tej
priložnosti za prispevek in sodelovanje pri gradnji
večnamenskega doma zahvalila vsem za pomoč.
Janez Podlesnik v imenu Krajevne skupnosti
Zabukovje in Mihaela Jazbec v imenu Kulturnega
društva Franca Požuna Zabukovje sta jim za
zahvalo in v spomin podarila slike, na katerih je
novi večnamenski dom, naslikal pa jih je Ivo Kašič.
Podelitev zahval je pospremil krajši kulturni
program, ki je bil nekako nadaljevanje prireditve
S pesmijo v jesen 2010. To prireditev smo sicer
imeli že 11. septembra, vendar smo takrat
proslavljali predvsem slavnostno odprtje novega
večnamenskega doma. Ker smo se takrat vsem,
ki so nam kakor koli pomagali pri gradnji doma,
le zahvalili, smo jih že takrat povabili na zahvalno
nedeljo v Zabukovje, da bi se jim zahvalili tudi z lepo
pesmijo.
Pod vodstvom Mirice Kink so nam zapeli
Šentlenartski smrkci in članice kulturnega društva,
na violo je zaigrala Gaja Nepužlan, ob citrah sta
nam zapeli sestri Anja in Klara Drstvenšek.
Program je prijetno povezovala Andreja Kobal.
Po kulturnem programu in podelitvi zahval smo
kramljali ob dobri domači kapljici in nepogrešljivih
dobrotah Aktiva kmečkih žena Zabukovje, nato pa
odšli domov na dobro nedeljsko kosilo.

Renata Podlesnik Pajk

Vejžde,
seunški cajtng za mlade
Ena od prednosti delovanja društva K. N. O. F. je
širjenje zavedanja o pomenu participacije mladih
v družbenem življenju in vzpostavitev statusa
mladine kot pomembnega in aktivnega družbenega
akterja. Med mladimi smo že v preteklosti opazili,
da imajo kritična stališča in precej komentarjev
na družbene razmere, vendar jim primanjkuje
možnosti za razvoj. Revija Vejžde, ki je od leta
2008 izšla že v 11 številkah, ponuja mladim orodje
za izražanje stališč, mnenj in kreativnih izdelkov
javnosti, prav tako tudi informira in povezuje
druge nevladne organizacije z lokalno oblastjo
in javnostjo. Mladi prostovoljci s sodelovanjem z
lokalnimi organizacijami, Društvom OZARA, KŠTM
Sevnica, Občino Sevnica in drugimi vsak mesec
napolnijo revijo z zanimivimi prispevki in uporabnimi
informacijami, od evropskih priložnosti za mlade,

V dneh, kadar zapiha hladen jesenski veter, se
spet radi stisnemo ob toplo peč, zato smo v KŠD
Telče ob prijetnem kulturno-družabnem večeru
obudili spomin na večere ob kmečki peči, kot so jih
doživljali naši predniki.
Večer je bil namenjen ljudski pesmi in predstavitvi
večernih opravil naših dedkov in babic, posvečen
pa prazniku občine Sevnica. Tokrat smo ga na
Telčah praznovali že deveto leto zapored. Ob
spletu ljudskega petja Ljudskih pevk s Telč, Ljudskih
pevcev z Vrhpolja in Pevske skupine Lokvanj
sta Martin in Micka prikazala cepljenje trsk,
ruženje koruze, pletenje košev, šivanje nogavic,
»obtrgavanje« fižola, ribanje zelja in vse skupaj
začinila s humorjem. Za prijetnejše razpoloženje
sta poskrbela tudi mlada harmonikarja Denis
in Tine. Prijetno je bilo prisluhniti tudi ljudskim
melodijam, ki jih je na flavto zaigrala Andreja.

Table naravnih znamenitosti
območja naše občine
Občina Sevnica spada med večje slovenske
občine, lahko pa trdimo, da tudi med tiste
z bogato naravno in kulturno dediščino. Pri
projektu
postavitve
turistično-informativnih
tabel so se v sodelovanju s strokovnimi službami
in številnimi poznavalci posameznih vsebinskih
področij oblikovali različni seznami, med drugim
tudi seznam naravnih znamenitosti in zanimivosti
naše občine. Na tablah je označenih 22 tovrstnih
znamenitosti, pri čemer so bile izvzete tiste, ki niso
dostopne ali zaradi varstvenih razlogov ne smejo
biti izpostavljene. KŠTM Sevnica namerava v
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, Zavodom za
varstvo narave Celje, Zavodom za varstvo gozdov,
Turistično zvezo občine Sevnica in posamezniki,
ki so poznavalci in ljubitelji narave, ob imenovanih
naravnih znamenitostih postaviti večje opisne
table. Table bi večinoma postavili ob naravni
znamenitosti, do tja pa bi jih vodile usmerjevalne
tablice ali označbe tematskih poti. KŠTM Sevnica
namerava še letos sodelovati pri postavitvi treh
takšnih tabel, v prihodnjih letih pa bomo projekt
nadaljevali. Menimo, da bomo s tem pripomogli
k večji obveščenosti in poznavanju bogastva
naših krajev, pa tudi večji turistični prijaznosti do
obiskovalce naših krajev.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Krajani in obiskovalci od blizu in daleč so skupaj
z nami preživeli prijeten večer. Zahvaljujem se
vsem našim podpornim članom in KS Tržišče, ki
s predsednikom Janezom Kukcem omogoča in
podpira naše delovanje.

Zvonka Mrgole

Ž I V E JA S L I C E
ob gozdu na Šmarčni

sobota, 25. december, ob 18. uri
nedelja, 26. december, ob 18. uri
Vljudno vabi ŠKD večno mladi Šmarčna
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 30.11.,
ob 9.00

Predavanje: Milena Mastnak: Novoletni aranžmaji

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sreda, 1. 12.,
od 15.00 do 18.00

Brezplačno varstvo in ustvarjalne delavnice za predšolske otroke

Družinski inštitut
Zaupanje, Trg svobode 11

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 031/899-674, www.zaupanje.net

sreda, 1. 12.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

četrtek, 2.12.,
od 16.00 do 20.00

Območna likovna delavnica Avantura barve 2

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

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

četrtek, 2.12.,
ob 17.00

Moj kraj, moja občina

Kulturna dvorana OŠ
Tržišče

Org.: TZOS;
Info.: Cvetka, 031/825-053

četrtek, 2.12.,
ob 18.00

Odprtje slikarske razstave »Vroče teme,
zavite v meglice Mirnske doline« avtorja Sebastjana Popelarja

Grad Sevnica, stara
galerija

Org. KŠTM Sevnica in Sebastjan
Popelar. Info: Rok, 051/680-289

četrtek, 2.12
ob 19. uri

Predstava Stilistika, Dober dan teater, komedija

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Dober dan teater
www.doberdan.com

petek, 3.12.,
od 15.00 do 18.00

Smučarski sejem

Gasilski dom Sevnica
(spodaj)

Org.: Atraktiva; Info.: Rok,
041/739-635, atraktiva@gmail.com

petek, 3.12.,
od 16.00 do 20.00

Območna likovna delavnica Avantura barve 2

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

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

petek, 3.12.,
ob 17.00

Večer za starše:
predavanje z naslovom Preprečimo nasilje v družini

Knjižnica Sevnica

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 041/772-245

petek, 3.12.,
ob 18.00

Literarna kavarna,
predstavitev mladih poetov in pisateljic iz Sevnice

Grajska kavarna na
Gradu Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.,
Info.: www.knof.si

petek, 3.12.,
ob 20.00

Tekma v malem nogometu - 1. slovenska liga KMN Sevnica - Casino Safir (Divača)

Športna dvorana
Sevnica

Org.: KMN Sevnica, Info.: Alen,
051/741-264; zaksekmatej@gmail.
com; www.kmn-sevnica.si

sobota, 4. 12.

Prednovoletni Gradec

Odhod izpred AP
Sevnica

Org.: Turizem Toni;
Info.: 031/634-338

sobota, 4 12.,
od 8.00 do 18.00

Smučarski sejem

Gasilski dom Sevnica
(spodaj)

Org.: Atraktiva; Info.: Rok,
041/739-635, atraktiva@gmail.com

sobota, 4.12.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem z obiskom Miklavža

Parkirišče za HTC-jem

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 4.12.,
ob 10.30

29. memorial Borisa Debelaka

jedilnica pri Marjani v
Krmelju

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

sobota, 4.12.,
ob 13.30

Odprtje IX. Mednarodnega turnirja v ju-jitsu za pokal Rucanor Športni dom Sevnica
2010

Org.: Društvo borilnih veščin IPPON
Rucanor Sevnica

sobota, 4.12.,
ob 17.00

Miklavževo obdarovanje otrok iz KS Tržišče in KS Krmelj

pri farni cerkvi v Tržišču

Info: Društvo prijateljev mladine
Tržišče, Danica Blažič, 031-707-514

sobota, 4.12.,
ob 19.00

Miklavžev koncert
v izvedbi Pevske skupine Encijan in MePZ Lisca Sevnica

Grad Sevnica

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

sobota, 4.12.,
ob 19.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RD Alples Železniki : RK Sevnica

Železniki

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

sobota, 4.12.,
ob 19.00

Večer za film, začetki filma: "Prihod vlaka na postajo" brata MC Sevnica
Lumiere, "Polet na Luno" Georges Melies, "Drakula" Ted Broowning

Org.: Društvo K.N.O.F.,
Info.: www.knof.si

sobota, 4.12.,
ob 20.00

Tekma odbojka: OK Mokronog : Cacit Volleyball

telovadnica OŠ Krmelj

Org.: Odbojkarski klub Mokronog

nedelja, 5.12.,
ob 16.00

Miklavževanje

Gasilski dom Telče

Org.: KŠD Telče;
Info.: Zvonka Mrgole, 07/81-80-439

nedelja, 5.12.,
ob 17.00

Miklavževanje z miklavževo igrico v farni cerkvi na Studencu

farna cerkev na
Studencu

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

nedelja, 5.12.,
ob 17.00

Miklavževanje za otroke

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: SMC Sevnica in Župnija Sevnica
Info.: Boštjan, 031/486-554,
info@smc-sevnica.si

ponedeljek, 6.12.,
od 15.10 do 17.25

Klekljanje

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, B 205

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

ponedeljek, 6.12.,
od 16.00 do 18.00

Ročnodelska delavnica

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

torek, 7.12.,
ob 9.00

Predavanje Dr. Janez Bogataj: Ali smo za praznike prazni?

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 7.12.,
ob 9.30 do 11.30

Ustvarjalne delavnice z dedki in babicami

Vrtec pri OŠ Blanca

Org.: OŠ Blanca, Info.: Diana Belca

torek, 7.12.,
ob 16.00

Praznični december 2010: Delavnica: Izdelava obeskov za
smrečico

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

torek, 7.12.,
ob 16.00

Novoletna tržnica

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, Šolska jedilnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

torek, 7. 12.,
ob 17.00

Območna delavnica "Fotografska razmišljanja"

Taborniški dom

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

torek, 7. 12.,
ob 18.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič Tema: Pomen družine za
razvoj pozitivne samopodobe ( od rojstva do 3 leta)

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

sreda, 8. 12.,
od 15.00 do 18.00

Brezplačno varstvo in ustvarjalne delavnice za predšolske otroke

Družinski inštitut
Zaupanje, Trg svobode 11

Org.: Družinski inštitut Zaupanje, Info:
031/899-674, www.zaupanje.net

sreda, 8.12.,
ob 17.00

Odprto pospešeno prvenstvo 2010, 12. turnir

Športni dom Sevnica

Org.: Šahovski klub Milan Majcen
Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672
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sreda, 8.12.,
ob 18.00

Literarno-umetniški večer: Olga Pirih –
Predstavitev knjige Marie Pierre Na drugi strani in ilustracij

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 09.12.,
od 17.00 do 18.00

Pravljične urice

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

četrtek, 9.12.,
ob 17.00

Čarobni obisk na gradu

grad Sevnica

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

četrtek, 9.12.,
ob 19.30

Odrasli abonma: Ettore Petrolini: CHICCHIGNOLA, komedija

Kulturna dvorana
Sevnica

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

petek, 10.12.,
ob 17.00

Lutkovna igra »Cesarsko jabolko«

Grad Sevnica

Org.: GLG Sevnica in KŠTM Sevnica.
Info: Snježana, 031/760-612

sobota, 11.12.,
od 8.00 do 17.00

Božično – novoletne likovne ustvarjalne delavnice

Tržišče

Info: Društvo prijateljev mladine
Tržišče, Danica Blažič, 031-707-514

sobota, 11.12.,
ob 10.00

Lutkovna igra »Cesarsko jabolko«

Grad Sevnica

Org.: GLG Sevnica in KŠTM Sevnica.
Info: Snježana, 031/760-612

sobota, 11.12.,
ob 10.30

Odprti mladinski turnir Posavja, 10. kolo

Športni dom Sevnica

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

sobota, 11.12.,
ob 19.00

Tradicionalno srečanje s krajani

Kulturni dom Zabukovje

Org.: DPM, PGD in AKŽ Zabukovje;
Info.: Darja Pačnik, 041/459-013

sobota, 11.12.,
ob 19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL:
RK Sevnica : Rokometni klub Krško

Športna dvorana
Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com,
rokomet.sevnica@gmail.com

sobota, 11.12.,
ob 20.00

Zetor jam, koncert skupin
Iscream, Exctly that, Poison drop in Alena

Albert Felicijanova dvorana na Gradu Sevnica

Org.: Društvo K.N.O.F.,
Info.: www.knof.si

nedelja, 12.12.,
ob 16.00

Adventi koncert

cerkev sv. Lenarta
Gabrijele

Org.: TKD Lenart Gabrijele.
Info.: Tratar Igor, 041/583-923

ponedeljek, 13.12.,
od 15.10 do 17.25

Klekljanje

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, B 205

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

ponedeljek, 13.12.,
od 16.00 do 18.00

Ročnodelska delavnica: Pletenje

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

torek, 14.12.,
ob 9.00

Predavanje Dr. Lučka Kajfež Bogataj: Klimatske spremembe

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 14.12.,
ob 16.00

Praznični december 2010: Delavnica: Izdelava novoletnih vizitk

MC Sevnica

Org. KŠTM Sevnica

torek, 14.12.,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica

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

torek, 14.12.,
od 17.00 do 18.00

Pravljične urice

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

torek, 14.12.,
od 17.00 do 18.00

Predavanje za starše: Odnos do narave

OŠ
Sava
Kladnika
Sevnica, Šolska jedilnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

sreda, 15.12.,
od 15.00 do 18.00

Brezplačno varstvo in ustvarjalne delavnice za predšolske otroke

Družinski inštitut
Zaupanje, Trg svobode 11

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 031/899-674, www.zaupanje.net

sreda, 15.12.,
od 17.00 do 18.00

Družabne igre

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, 1. razred

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

sreda, 15.12,
ob 17.00

Pravljična urica

Knjižnica Sevnica,
Oddelek za cicibane

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

sreda, 15.12.,
ob 18.00

Potopisni večer: Leon Palčar – Camino

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 16.12.,
od 17.00 do 18.00

Pravljične urice

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

četrtek, 16.12.,
ob 19.00

Odprtje razstave umetniških del likovne sekcije »Ambrozzia«
KUD Bučka

Mosconova galerija na
gradu Sevnica

Org.: KUD Bučka in KŠTM Sevnica
Info: 051/680-289

petek, 17.12.,
ob 17.00

Otroški abonma: Ribič Pepe

Kulturna dvorana
Sevnica

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

petek, 17.12.,
ob 17.00

Večer za starše: predavanje z naslovom Praznovanje v družini

Knjižnica Sevnica

Org.: Družinski inštitut Zaupanje.
Info: 041/772-245

petek, 17.12.,
ob 19.00

Koncert Pevske skupine Zverke z gosti kvartetom Jarica

dvorana Alberta Felicijana na Gradu Sevnica

Org.: Pevska skupina Zverke in KŠTM
Sevnica. Info: 051/680-829

petek, 17.12.,
ob 20.00

Tekma v malem nogometu - 1. slovenska liga KMN Sevnica - KMN Oplast Kobarid

Športna dvorana
Sevnica

Org.: KMN Sevnica, Info.: Alen,
051/741-264;
zaksekmatej@gmail.
com; www.kmn-sevnica.si

sobota, 18.12.

Adventni Salzburg

Odhod izpred AP
Sevnica

Org.: Turizem Toni;
Info.: 031/634-338

sobota, 18.12.,
ob 18.00

Zvočna gong kopel

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Vladimir Janc

sobota, 18.12.,
ob 20.00

Tekma odbojka: OK Mokronog : Logatec

telovadnica OŠ Krmelj

Org.: Odbojkarski klub Mokronog

nedelja, 19.12.,
ob 9.00

Odprto hitropotezno prvenstvo 2010, 12. turnir

Športni dom Sevnica

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

nedelja, 19.12., ob
18.00

Tradicionalni božično – novoletni koncert s KD Godbo Sevnica

Športni dom Sevnica

Org.: KD Godba Sevnica,
Info.: Dušan, 040/164-219

ponedeljek, 20.12.,
od 10.00 do 16.00

Krvodajalska akcija

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

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

ponedeljek, 20.12.,
od 15.10 do 17.25

Klekljanje

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, B 205

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan
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ponedeljek, 20.12.,
od 16.00 do 18.00

Ročnodelska delavnica

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

torek, 21.12.,
od 7.00 do 13.00

Krvodajalska akcija

OŠ Sava Kladnika
Sevnica

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

torek, 21.12.,
ob 9.00

PD Vrhovo: Komedija: Štirje letni časi

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: Društvo U3 Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 21.12.,
ob 16.00

Praznični december 2010: Delavnica: Izdelava svečnikov

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

torek, 21.12.,
od 17.00 do 18.00

Pravljične urice

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

torek, 21.12.,
ob 19.00

Praznični december 2010: Moped show

Kulturna dvorana
Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sreda, 22.12.,
od 7.00 do 12.00

Krvodajalska akcija

Krmelj

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

sreda, 22. 12.,
od 15.00 do 18.00

Brezplačno varstvo in ustvarjalne delavnice za predšolske otroke

Družinski inštitut
Zaupanje, Trg svobode 11

Org.: Družinski inštitut Zaupanje,
Info: 031/899-674, www.zaupanje.net

sreda, 22.12.,
od 16.00 do 17.00

Pravljične urice

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, avla 1. nadstr.

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

sreda, 22.12.,
od 16.00 do 18.00

Kuharska delavnica: Peka piškotov

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, B 103

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

sreda, 22.12.,
od 17.00 do 18.00

Predavanje za starše:
Kako približati branje (pred)šolskemu otroku

OŠ Sava Kladnika
Sevnica, B 201

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Info.: Jelka Slukan

četrtek, 23.12.,
ob 11.00

Voščimo si praznike Kulturni program učencev OŠ Blanca

KD na Blanci

Org.: OŠ Blanca,
Info.: Ana Mešiček, 81-62-830

četrtek, 23.12.,
ob 16.30

Kulturni program in prihod dedka Mraza

KD na Blanci

Org.: OŠ Blanca,
Info.: Ana Mešiček, 81-62-830

petek, 24.12.,
ob 10.30

Gledališka predstava ter obdaritev otrok ob prihodu dedka Mraza. Kulturna dvorana
Šentjanž
gledališče KUC KUC

DPM Šentjanž

sobota, 25.12.,
ob 18.00

Žive jaslice

Šmarčna

Info: ŠKD Večno mladi Šmarčna,
Aleš, 041 385 852

sobota, 25.12.,
ob 19.00

21. koncert božičnih pesmi

cerkev v Boštanju

Org.: MePZ župnije Boštanj;
Info: Ciril Udovč, 031/740-270,
ciril.udovc@kabelnet.net

sobota, 25.12.,
ob 19.30

Božično- novoletni koncert z Godbo slovenskih železnic
z Janijem Krivcem ter septetom Fortuna

telovadnica OŠ
Šentjanž

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj
Šentjanž; Info.: Brigita 041/218-894

nedelja, 26.12.,
ob 8.00

Žegnanje konj na Štefanovo

Vranje pri Sevnici

Org.: Konjeniško društvo rejcev in
konjenikov Sevnica,
Info: Pavlič Milan, 051-631-792

nedelja, 26.12.,
ob 10.30

Blagoslov konj

parkirišče v Šentjanžu

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj
Šentjanž; Info.: Brigita 041/218-894

nedelja, 26.12.,
ob 13.00

Tradicionalni novoletni odbojkarski turnir

telovadnica OŠ Krmelj

Org.: Odbojkarski klub Mokronog

nedelja, 26.12.,
ob 18.00

Tradicionalni Božično novoletni koncert s
KD Godbo Blanški vinogradniki in gosti

Športna dvorana v
OŠ Blanca

Org.: KD Godba Blanški vinogradniki,
Info.: Mirt Peter

nedelja, 26.12.,
ob 18.00

Žive jaslice

Šmarčna

Info: ŠKD Večno mladi Šmarčna,
Aleš, 041 385 852

nedelja, 26.12.,
ob 19.00

Božični koncert Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja z gosti

župnijska cerkev v
Sevnici

Org.: Okteta Jurija Dalmatina

ponedeljek, 27.12.,
od 10.00 do 14.00

Praznični december 2010: Športne igre: nogomet

Športni dom Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 27.12.,
ob 17.00

Predstava Veseli december in Dedek Mraz

Kulturna dvorana
Tržišče

Org.: OŠ Tržišče; Info.:Zvonka Mrgole

torek, 28.12.,
od 10.00 do 14.00

Praznični december 2010: Športne igre: namizni tenis

Športni dom Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

torek, 28.12.,
ob 15.00

16. Radejev memorial - osnovnošolci

OŠ Blanca

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

torek, 28.12.,
ob 16.00

16. Radejev memorial - člani

OŠ Blanca

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

torek, 28.12.,
ob 16.00

Praznično rajanje za najmlajše

Športni dom Sevnica

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

torek, 28.12.,
ob 17.00

Božični koncert

cerkev na Studencu

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

sreda, 29.12.,
od 10.00 do 14.00

Praznični december 2010: Športne igre: košarka

Športni dom Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

četrtek 30.12.,
od 10.00 do 14.00

Praznični december 2010: Športne igre: odbojka

Športni dom Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 31.12.,
ob 8.00

Novoletni nočni pohod z baklami iz Krmelja na Kameniško

Krmelj

Org.: PD Lisca, PS Krmelj, Silva Dobnik,
041-259-637

petek, 31.12.,
od 22.00 dalje

Silvestrovanje na prostem s skupino Fantje izpod Lisce

glavno prizorišče pred
lokalom Central's

Info.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070
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Novo vodstvo
Študentskega kluba Sevnica

Delavnice v MC Sevnica v veselem decembru
Če želite, da bi letošnje praznično mizo, vrata,
Izdelava obeskov 16.00
MC Sevnica novoletno jelko … krasili posebni, unikatni, doma
za smrečico
–19.00
oblikovani izdelki, vljudno vabljeni starši in otroci
14. 12. Izdelava
16.00
MC Sevnica na delavnice v Mladinski center Sevnica. Oglejte
2010
Novoletnih vizitk –19.00
si program po dnevih. Info: 051 680 290. Vljudno
vabljeni!
21. 12. Izdelava
16.00
MC Sevnica
2010
Svečnikov
–19.00
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Adventne sveče

Knjige

13,90 €

9,90 €

1,54 €



Ljubezenski horoskop 2011

5,99 €
Ljubezenski
horoskop

Ljubezenski
horoskop
Ema Kurent

D

Ema Kurent
2&96*38

2,99 €

Cena za komplet 4/1

Darilne vrečke in voščilnice

10,90 €
  542*3$*3*6.3.-.3&674:.-<3&2*3/
 <2*30*<1/9'*<*370.2041*)&6/*2
   0)4/*:&@.)*&13.5&683*6

Koledarji

1,06 €

3,20 €

0,83 €

1,90 €

3,84 €
1,80 €
1,30 €

Darila, škorenjčki, okraski

Slove
love
ovenske
nske vode 2011
PROSTOR ZA VAŠ LOGOTIP

e vod
e n s klovenija
e 2010
S lo v S
2011

2,50 €

Da se boste na praznične dneve pravočasno
pripravili, smo za vas na poštah že razširili
ponudbo darilnih izdelkov. Čaka vas pester
izbor daril, adventnih sveč, koledarjev,
ročno izdelanih darilnih vrečk in voščilnic,
darilne embalaže, knjig in raznih okraskov,
vse po izjemno ugodnih cenah.
Obiščite nas!

2,26 €

1,61 €

Cena za kos

0,
84
€
Cena
za kos

3,90 €

2,50 €

3,76 €

PROSTOR ZA VAŠ LOGOTIP

Okrasne nalepke

3,95 €

Praznična darila
že na poštah

3,76 €

1,44 €
0,54 €

www.posta.si

2,50 €

Cena za kos

1,80 €

Cena za kos

Cene so z DDV.

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

Cena za komplet 4/1

Izdelki s cenami rdeče barve so naprodaj v izbranih poslovalnicah.
Seznam prodajnih mest za posamezni izdelek si oglejte na spletni
strani www.posta.si ali povprašajte na vaši najbližji pošti.

7. 12.
2010

Pridržujemo si pravico do spremembe
programa. Fotograﬁje so simbolične.

Z novim študijskim letom so se začele številne
obveznosti, na vrsti je bila tudi izvolitev novega
vodstva Študentskega kluba Sevnica (ŠKS), v
katerem smo pripravljeni na številne nove naloge
in dogodivščine.
Naša prednost bodo
še vedno študenti in
študentke v sevniški
občini. Organizirali
bomo
številne
prireditve, med katere spadajo športne, kulturne,
izobraževalne in dobrodelne akcije. Decembra
bomo začeli zbirati igrače in darila za otroke iz
socialno ogroženih družin v naši občini.
Nadaljevali bomo športne turnirje, nikakor pa
ne bomo pozabili na prihajajoče zimske športe.
Vabimo vas, da naše aktivnosti spremljate v
lokalnih glasilih ali na medmrežju. Vsekakor pa
vas vabimo tudi, da sodelujete pri naših projektih,
saj se bo gotovo našlo za vsakogar nekaj. S seboj
pripeljite tudi prijatelje in znance s fakultete, mi
pa bomo poskrbeli za dobro počutje in prijetno
ozračje.
Vodstvo kluba: Matej Pešec – predsednik, Vesna
Gračner – odgovorna za področje sociale, Gašper
Kostrevc – odgovoren za kulturno področje, Jure
Lisec – odgovoren za izobraževanje, Andrej Pešec
– odgovoren za športno področje, Sarah Senica –
sekretarka in Klement Jerič – blagajnik.
Za včlanitev v klub ali podaljšanje članstva nam
med uradnimi urami prinesite le originalno potrdilo
o vpisu za tekoče študijsko leto in že boste lahko
začeli uporabljati številne ponujene ugodnosti.
Študentski klub Sevnica
Prvomajska ulica 15
8290 Sevnica sksevnica@gmail.com
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Vpis v Cicibanove urice za
šolsko leto 2010/2011

Šola košarke za najmlajše
Učitelj Aleš Tuhtar nas je povabil na uro košarke
v spodnjo telovadnico. Obiskat so nas prišli
trenerji košarke iz Ljubljane in sevniški trenerji iz
Košarkaškega kluba Sevnica. Pripravili so športne
naloge z naslovom Igriva košarka.
S seboj so imeli dva nagajivčka. Pisala sta se
Koško. Fantku je bilo ime Žogi, punčki pa Žogica.
Veliko sta nagajala, saj sta nam kradla žoge in
nista ubogala trenerjev. Zelo grdo sta se tudi
obnašala, saj sta neprestano odgovarjala in se
kujala. Žogi se je postavil celo na stezo in nam ni
dovolil naprej.

Vrtec Ciciban Sevnica vabi k vpisu v Cicibanove
urice, ki se bodo pričele izvajati v mesecu januarju.
Cicibanove urice so namenjene otrokom od 3. leta
starosti dalje, ki niso vključeni v redni program
vrtca. To so urice, na katerih se otroci srečujejo s
svojimi vrstniki, se seznanijo z novimi dejavnostmi,
pridobivajo nove izkušnje in spretnosti ter
spoznavajo življenje v vrtcu. Cicibanove urice
se bodo izvajale enkrat do dvakrat tedensko, v
popoldanskem času, po tri ure. Program bomo
izvajali na dveh lokacijah – Sevnica in Studenec, če
bo prijavljeno zadostno število otrok .
• Vpis v Cicibanove urice bo potekal v pisarni
svetovalne delavke ali v upravi vrtca,
N. H. M. 22, 8290 Sevnica, vsak delovni dan med
8.30 in 14.30 uro, do 10. decembra.
• Vpis opravite na vlogi, ki jo dobite pri svetovalni
delavki, v upravi vrtca, na naši spletni strani
(v-ciciban.nm.edus.si) ali vam jo na vašo željo
pošljemo na dom.
• Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št.
07/ 816 16 54 in 07/ 816 16 50 ali na
Foto: Ernestina Krajnc
e-mailu: vrtec.sevnica@siol.net in
urska.kozmus@guest.arnes.si.
Ko sta nehala nagajati, smo se mi začeli igrati.
Imeli smo različne poligone, kjer smo izvajali
Uprava vrtca spretnosti s košarkaško žogo. Hodili smo po vrvi
in odbijali žogo, žogo smo prenašali preko različno
visokih ovir, jo kotalili po tleh med ovirami in jo
metali v koš.
Sledilo je preprosto tekmovanje med skupinami
v metu na koš. Če si zadel, si šel nazaj v kolono,
če pa nisi zadel, si sedel na tla. Sledilo je finale.
Pravila so bila enaka, samo metati si moral z
daljše razdalje.
V finalu sva bila dva tretješolca in en drugošolec.
Zmagovalka sem postala jaz, Urban Gnidica iz
drugega razreda je bil drugi, moj sošolec Luka
Zupančič pa je zasedel tretje mesto. Podarili so
nam tudi nagrade. Za drugo in tretje mesto sta
učenca dobila obesek, jaz pa sem dobila balon in
majico. Bilo je zelo zanimivo.

//RIBIČ PEPE//
Kulturna dvorana Sevnica

torek, 17. december, ob 17.00
OŠ Ane Gale
je dobila novo gugalnico
Na šoli smo si že dolgo časa želeli gugalnico. V
letošnjem šolskem letu nas je razveselila dobra
novica. Svetovalna delavka Ivanka Žibert je s
pomočjo donatorja pridobila finančna sredstva.
Učence in učitelje je razveselila z novo gugalnico.

Milanka Rantah
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Tina Rupar, učenka 3.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica,
Mentorica: Ernestina Krajnc

Pisana jesen na OŠ Blanca
Na naši šoli vsako leto ob začetku bralne značke
povabimo nekoga, ki nam predstavi zanimivosti
iz sveta književnosti. To leto je k nam prišla
gospa Mira Grahek iz trebanjske knjižnice in nam
predstavila vrsto japonske pesmi, haiku. Izvedeli
smo, da je to vrsta lepe misli, ki nam polepša dan,
spodbudi k razmišljanju, besede pa se ne smejo
rimati. Za konec smo bili tudi sami ustvarjalni in
poskušali napisati pravi haiku.
V malo manj sodobni svet brez medijev pa nas je
14. oktobra popeljal Ivan Kastelic, ki je zaposlen
v Muzeju Brežice, z delavnico »Od razglednic do
SMS-a«. S pridihom humorja nam je razložil, da
so včasih pisma in razglednice pisali vsak dan in
večina nas je spoznala, da se računalniški zapiski
kaj hitro porazgubijo, črnilo na belem papirju pa
ostane. Poleg tega skoraj ne moremo preživeti
brez računalnika in posledica tega je, da ljudje

sploh ne znajo pisati. Za zaključek smo prejeli učne
liste, ki smo jih rešili s pomočjo kopiranih starih
razglednic in dopisnic. Bilo mi je všeč, saj smo
se tudi nasmejali, istočasno pa je bilo gospoda
Kastelica zanimivo poslušati.
8. oktobra smo se ob deveti uri dopoldne zbrali
v Kulturnem domu na Blanci. V goste je prišel
gospod Joseph Rakotorahalahy z Madagaskarja
z namenom, da nam predstavi to državo, ki leži
na otoku vzhodno od Afrike. S seboj je pripeljal
dve dekleti, ki sta na začetku povedali pravljico
»Kdo je najmočnejši« ob spremljavi malgaškega
glasbila. Ob diapozitivih smo spoznali naravne
znamenitosti Madagaskarja, se naučili šteti do 10
po malgaško in seveda uživali v ritmih tradicionalne
glasbe. Zapeli smo veliko pesmi, igrali na bobne in
ostale različne inštrumente. Ta glasba ima zares
pozitiven učinek, saj je vsa dvorana stala na nogah
in pela v en glas.

12. oktobra pa smo za prijetno vzdušje poskrbeli
kar sami učenci. Člani dramskega krožka smo
pod vodstvom učiteljice Nine Grabenšek-Kadilnik
za vse razrede uprizorili igrico Jane Milčinski z
naslovom »Katera torba je najboljša«. Zgodba
govori o šestih torbah, ki se prepirajo in se ne
morejo odločiti, katera je najboljša. Na koncu
ugotovijo, da so vse enako pomembne. Vsi smo se
ob tem pošteno nasmejali.

Laura Pavlin Gregorčič, 8. r

Obisk otrok Vrtca Ciciban
Sevnica na kmetiji
Z otroki oddelka Rdeča kapica smo v petek, 29.
oktobra, preživeli čudovito in poučno dopoldne pri
družini Kuhar na Orešju.
Obisk je bil odlično nadaljevanje projekta o sevniški
voščenki, kateremu smo se pridružili v mesecu
oktobru, v sodelovanju s KŠTM Sevnica.

Gospodar nam je prikazal potek pridobivanja soka
iz teh nekoč cenjenih jabolk. Videli smo, kako se
jabolka zmeljejo, iztisne sok iz jabolčne kaše,
precedi, pretoči v sod. Kmalu smo se že lahko
sladkali s sokom. Z jabolčnimi tropinami smo
nahranili ovce, dodali pa smo tudi pokošeno travo,
ki smo jo sami nagrabili.
Ogledali smo si še stara kmečka orodja, kokoši
in zajce, katerim smo prav tako privoščili nekaj
jabolk.
Dopoldne ob tako pestrem dogajanju je hitro minil.
S seboj v vrtec smo z avtobusom odpeljali sodček
soka, ki nam ga je podaril prijazen gospodar, otroci
pa so ga pri odhodu iz vrtca postregli staršem.

Vzgojiteljice: Mira, Cveta, Bernarda, Silva,
Helena in Mateja

Grajska skrinja

Sevniška voščenka – pozabljena jabolčna sorta

Veseli december

Sevniška
voščenka
spada
med skladiščil voščenko ljubljanski župan Ivan Hribar.
najokusnejše domače jabolčne sorte. Menim, da je prava sevniška voščenka vezana na
sevniški sadni podokoliš, podobno, kot je kraški
Najbolj znana in razširjena je bila v teran le tisti, ki ga pridelajo iz grozdja refošk na
prejšnjem stoletju in vse do štiridesetih kraški planoti med Sežano in Komnom. Oboje je
let tega stoletja. Zdaj jo najdemo le še odvisno od posebnih ekoloških razmer.
v nekaterih starih kmečkih sadovnjakih
sevniškega sadnega podokoliša.
Opis sorte

Vsako leto zimski čas
prinese praznike med nas,
dobrotniki se kar vrstijo
otroke pridne obdarijo.

Ime sorte in sinonimi
Ime sorte je identificirano s krajem Sevnica ob
Savi. Z gradnjo odcepa južne železnice od Zidanega
Mostu proti Zagrebu leta 1862 se je krajem v
Posavju odprlo okno v svet in Sevnica je postala
pomembno središče za trgovino s sadjem.
V Sevnico niso prihajali le trgovci iz bližnjih krajev,
Zagreba in Celja, ampak tudi z Dunaja. Začetek
izvozne tržne poti je bil torej v Sevnici, zato je
razumljivo, da je voščenka dobila še dodatno
identifikacijo za svoj izvor v pridevniku sevniška.
Leta 1868 je v Novicah pisalo: »... Sevniška
voščenka – nemško Lichtenwalder Wachsapfel
– katera bi se pač z veliko večjo opravičenostjo
dolenjska voščenka imenovala, je postala v
kratkem času kaj iskano trgovsko blago, katero
se je iz Sevnice izvažalo ...«
Zakaj ta tipična kranjska zavist? Voščenka je bila
razširjena tudi na desnem bregu Save v Boštanju
in bližnji okolici. Po takratni organiziranosti avstroogrskih dežel so kraji na desnem bregu Save
pripadali deželi Kranjski, na levem pa Spodnji
Štajerski. Ta delitev je še zdaj v zavesti ljudi in pravi

Svet' Miklavž - ta prvi pride,
z otroci on ne rad se snide,
darila v hiše nam postavi,
z vražički se naprej odpravi.

Ob Božiču nam Božiček,
Za sadjarstvo je torej pomembno podnebje
ta dobri, debel le možiček,
(svetloba, toplota, vlaga, veter), pa tudi zemlja
da pod smrečico okrašeno
in lega. Videti je, da so za voščenko na območju
polno nogavico, vsak'mu eno.
posavskega sadnega okoliša te razmere
najugodnejše. Sončna pobočja, blage vzpetine
Dedek Mraz pa še kasneje
na planotah nad koritom Save in njenih številnih
v naš se domek rad prismeje.
pritokov ji najbolj ustrezajo. Najbolje pa uspeva,
Tudi ta ima rad sladkarije,
kjer uspevajo tudi vinogradi.
z njimi nagradi otrok norčije.
Drevesa so bujne rasti, cepljena na generativni
podlagi. Sorta spada med dobre oplojevalce
Božično vzdušje in veselje
(diploid). Rodi redno in obilno. Odporna je proti
globoko vname vse ljudi,
boleznim, tudi proti škrlupu. Plod je srednje debel,
škoda le, da veseli se december
nesimetrične oblike, kadar je fiziološko zrel, je
vsaj trikrat v letu ne ponovi.
svetlo zelene barve. Proti muhi se zožuje, spodnji
del okrog kratkega peclja je debelejši in ena stran
Tanja Košar
je bolj razvita kot druga. Zgornji del okrog muhe
je robato nagrbančen. Kadar plod tudi užitno
dozori, dobi lupina voščeno prevleko in zelena
barva se spremeni v svetlo rumeno. Ves plod je
posut z obrobnimi rjavimi pikicami, le okrog peclja
je močnejše rjavkast. Meso je sladkokiselkastega
okusa. Če so voščenke pravočasno obrane in
Sevniška voščenka, naša je gojenka.
primerno skladiščene (ne v sodobnih hladilnicah),
Pri nas smo jo vzgojili,
ostanejo sočne do aprila. Takšna skladišča
pa nanjo pozabili.
najdemo še v starih kmečkih kleteh, vendar pa so
In kot je to v navadi,
voščenke v njih čedalje redkejše.
so nanjo spomnili se mladi.
Takšen bi bil opis prave sevniške
So v vrtcu jo spoznali
voščenke.
in jo še drugim pokazali.
Največ zaslug za razvoj sevniške
Da vsak, ki v Sevnici živi,
voščenke ima nekdanji nadučitelj
zanjo lahko vedel bi.
Mešiček, ki je deloval na sevniški
šoli v prvih desetletjih tega
Binca
stoletja. To je bil čas, ko so
imeli učitelji pomembno vlogo
pri prosvetljevanju kmetov na
podeželju. Nadučitelj Mešiček
je skrbel za šolski vrt, zasadil
drevesnico, svoje učence, mlade
kmečke fante in tudi njihove
starše, pa učil umne sadjereje. Advent : event
Marsikatero voščenko, ki rodi
še zdaj, so cepili in gojili njegovi Dobi štirih tednov pred božičem na začetku
cerkvenega leta rečemo advent. Začenja se s
učenci.
prvo adventno nedeljo. V adventnem času nad
adventni venec spominja na Odrešenikov prihod.
Otroci z veseljem in pričakovanjem odpirajo okenca
Voščenka – tržno blago
adventnega koledarja. Besedo advent smo dobili iz
latinščine – latinski »adventus« je slovenski prihod,
Voščenka je sad, ki mu zlepa ni para! In tisti, ki
glagol »advenire« pomeni priti, bližati se.
ste jo okusili, mi boste verjetno pritrdili. Izjemnost
tega sadu so znali ceniti tudi kupci. Iz pisnih virov
Beseda, ki je v današnjem času na pohodu zlasti
zvemo, da so pred prvo svetovno vojno prodajali
med mladimi ljudmi, pa ni advent, temveč event.
voščenko v jeseni po 1 krono za sad, ob veliki noči
Tudi ta izraz ima latinske korenine in prihaja k
pa od 3 do 5 kron. Ali kaj podobnega ne bi bilo
nam pod vplivom angleščine. Njegov prvotni
mogoče tudi zdaj?
pomen »izid« ali »primer« se je moral umakniti
Navdušenje nad raznimi kemičnimi sredstvi za
zdaj
prevladujočemu
pomenu
»dogodek«.
varstvo rastlin pojenja tudi pri nas, saj njihov vpliv
Vsi prireditveni koledarji so polni napovedi o
na okolje ponekod že krepko občutimo. Pustimo
najrazličnejših, vselej enkratnih »events«.
naravi, da sama z igro med življenjem in smrtjo kot
nekoč uravnava ravnotežje med njenimi bitji.
Namesto da bi širili »event« (z angleškim
Jablane na fotografijah niso nikoli doživele
množinskim –s), ostanimo rajši kar pri slovenskem
nikakršnih »kemičnih napadov«. Zakaj torej ne bi
dogodku. Naj nam zadostuje besedni koren eventvoščenke pridelovali biotično! Prepričan sem, da
že v pridevniku »eventualen« in samostalniku
bi se na trgu dobro izkazala in bi ji zaradi vseh
»eventualnost«. Sicer pa imamo že tudi zanju
opisanih lastnosti priznali tudi posebno ceno.
ustaljene izraze morebiten, možen in morebitnost,
Če poskusi za intenzivno plantažno pridelavo niso
možnost.
dali pričakovanih uspehov, vrnimo voščenko v
kmečke sadovnjake.
Avtor teksta: France Vrbinc.
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi
Avtor: Leopold Blaznik
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Sevniška voščenka

Jezikovni kotiček

Sevničani bodo rekli, da gredo na Kranjsko, če
bodo prečkali Savo. Zato se pojavi tudi v literaturi
najprej sinonim kranjska voščenka in pozneje
dolenjska, ki prevladuje.
Leta 1882 je bila v Trstu znamenita sadjarska
razstava. V popisu te razstave je navedena
tudi sevniška voščenka, seveda po nemško
Lichtenwalder Wachsapfel. Podobna razstava je
bila leta 1888 na Dunaju, kjer je sevniška voščenka
spet zastopala čast naše dežele.
Voščenka je ostala ves čas sorta krajevnega
pomena in je v literaturi prejšnjega stoletja ne
zasledimo. Prof. dr. R. Stoli, ki je želel opisati vse
sadne sorte takratne Avstro-ogrske, sevniške
voščenke v svoji knjigi Avstro-ogrska pomologija,
ki je izšla 1884, ne omenja. Kot strokovnjak je
verjetno obiskal že omenjeno razstavo v Trstu,
vendar je videti, da voščenka nanj ni naredila
posebnega vtisa. Sadjarske razstave so bile,
in so še, le jeseni in takrat je voščenka zelena
in neokusna. Njena prava vrednost se pokaže
pozimi, okrog božiča, kadar postane užitno zrela
in se njena nesimpatična zelena barva spremeni v
voščeno rumeno; šele takrat dobi pravi okus. Poleg
že naštetih sinonimov za to sorto naj omenim še
zadnjega – sevniški voskovec. Pod tem imenom je
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Šport in rekreacija

Ureditev masažnega salona v Mednarodni rokoborski turnir Kolesarjenje od zore do
Športnem domu Sevnica
v grško-rimskem slogu
mraka in priznanje za
Murska Sobota 2010
Kolesarsko društvo Sevnica
Na nas so se s svojimi pobudami o potrebah po
masažnih storitvah obrnila nekatera društva in
posamezniki. Trenutno potekajo dogovori o ureditvi
masažnega salona v Športnem domu Sevnica.
Predvidevamo, da bo storitev mogoče koristiti
že v začetku prihodnjega leta. Vse informacije o
odprtju in delovanju bomo posredovali na naši
spletni strani www.kstm.si.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Končala se je liga v
malem nogometu
Končala se je liga v malem nogometu v občini
Sevnica. V sezoni 2010 je sodelovalo rekordnih 32
ekip. V 1. ligi so se borile ekipe: Blanca, Breg, Club
Tinca, Getto boys, Krmelj kivder, Loka, Slabiči,
Studenec, ŠD Arto, ŠD Žalost, Yumbo Boštanj
in Zagon Tržišče. Od dvanajstih ekip je na koncu
sezone prvo mesto pripadlo ekipi Yumbo Boštanj,
ki je sezono končala brez poraza. Drugi so bili Club
Tinca, tretje mesto pa je osvojilo ŠD Arto. Iz prve
lige ta izpadli ekipi Blanca in Loka.
V 2. ligi je prav tako sodelovalo dvanajst ekip,
tekmovale pa so ekipe: Bulmastif, ŠKD Boštanj, Pet
do pol 7, Zabukovje, Zgor*n London, Dream team,
KMN Žebnik, Log, TKD Jagnjenica, Armat 1, Armat
2 in Armat 3. Prvo mesto je osvojila ekipa Armat
1, drugo Armat 2, tretje pa TKD Jagnjenica. V 1.
ligo sta se tako uvrstili ekipi Armat 1 in Armat 2.
Letos se je tudi prvič organizirala veteranska
liga na travi. Tekmovalo je osem ekip: Okr. Mica,
Zagon Tržišče, Studenec, Sevnica, Blanca, Log,
Šentjanž in Loka. Prvo mesto si je priigrala ekipa
Loga, druga je bila Loka, tretja pa Blanca.

Štirje mladi sevniški rokoborci, 14-letniki,
Sven Novšak, Ivan Šribar, Matej Budna in Uroš
Cizerle, vsi člani Kluba borilnih veščin Sevnica,
so se pod vodstvom trenerja Jurija Orača v
soboto, 30. oktobra, v Murski Soboti udeležili
mednarodnega rokoborskega turnirja za dečke
in kadete v grško-rimskem slogu. Na omenjenem
tekmovanju so nastopili Sevničani kot debitanti v
zelo močni kadetski konkurenci do 16 let v družbi
hrvaških, madžarskih, avstrijskih in slovenskih
reprezentantov.

Sven, Uroš, Matej in Ivan

Kljub neizkušenosti, to je bil njihov prvi nastop na
rokoborskih blazinah, so fantje prikazali pravo
borbenost, vendar pa proti močnejšim, starejšim
in predvsem izkušenejšim tekmovalcem enostavno
niso mogli storiti več. Dve bronasti medalji in dve
peti mesti sta več kot odličen nastop za te mlade
fante. Borbe za kadete so trajale 2x2 min, vsak
nastopajoči pa je imel po najmanj štiri borbe.
V borbi za medaljo sta za las zgrešila stopničke
Sven Novšak v kategoriji -46 kg in Ivan Šribar -58
kg. Medalji pa sta si prislužila Uroš Cizerle -54 kg
in Matej Budna -58 kg. Največ uspeha so imeli
hrvaški reprezentanti rokoborskih klubov Vindije
in Gavriloviča.

V občini Sevnica že petnajst let deluje Kolesarsko
društvo, ki organizira kolesarske prireditve,
člani pa se udeležujejo rekreativnih kolesarskih
prireditev po Sloveniji in tujini. Na pobudo Marjana
Ernestla smo pred tremi leti na dan občinskega
praznika Občine Sevnica, 12. novembra, prvič
organizirali celodnevno kolesarjenje »Od zore do
mraka«, ki smo ga ponovili tudi letos.
Na startu pred Občino Sevnica smo čestitali
županu in občanom ob prazniku, potem pa
je dvanajst najbolje pripravljenih kolesarjev v
sedmih urah prevozilo 120 km dolgo traso z
2.500 m višinske razlike na relaciji: SevnicaBlanca-Zabukovje-Sevnica-Studenec-PrimožTržišče-Krmelj-Leskovec nad Šentjanžem-BrunkLoka-Lisca-Sevnica. Skupina devetih kolesarjev
pa je prevozila 100 km dolgo pot brez najtežjih
vzponov.
Kolesarsko društvo Sevnica je na zaključni
prireditvi za rekreativne kolesarje Slovenija
kolesari v Puconcih prejelo srebrno priznanje
Turistične zveze Slovenije in Olimpijskega komiteja

Slovenije za desetletno sodelovanje v akciji
Slovenija kolesari, v okviru katere poteka sevniški
kolesarski maraton. Priznanje Turistične zveze
je bilo podeljeno trem, priznanje Olimpijskega
komiteja pa petim organizatorjem kolesarskih
maratonov, članom društva pa podeljena priznanja
pomenita spodbudo za nadaljnje delo.
						
			
Zvone Košmerl

Judo tekmovanja
S pričetkom novega šolskega leta so se pričela
tudi judo tekmovanja. Judoisti judo kluba Olimpija
Krmelj nas tudi tokrat niso razočarali. Udeležili so
se naslednjih tekem:
Tekmovali so tudi 5-letniki
Pokal Oplotnica, 26. september:
Jesenski zmagovalec veteranske lige je ekipa Log
V Poljčanah pa fante že čaka nova preizkušnja in • mlajši dečki do 13 let: Urban Oštir, 3. mesto
sicer nastop na DP v rokoborbi v prostem slogu, Pokal Koper, 10. oktober:
Ker je čas zime, se tudi letos organizira zimska kjer si Sevničani nadejajo več uspeha in vsaj eno ali - mlajše članice do 23 let: Veronika Grabnar, 1.
liga v dvorani. Igralo se bo ob sobotah oz. dve žlahtni medalji.
mesto
nedeljah. Ekipe pa se lahko prijavite na Športni
- kadetinje do 17 let: Veronika Grabnar, 1. mesto;
zvezi Sevnica.
Patricija Gregorčič, 1. mesto
Pregled športnih rezultatov:
- starejše deklice do 15 let: Ajda Koračin, 1. mesto;
Rokoborba grško-rimski slog (kadeti)
Matjaž Koritnik -46kg
Patricija Gregorčič, 1. mesto;
Nina Zaplatar, 3. mesto
1. mesto: Daniel Kočar, RD Sobota (SLO)
- cicibani do 11 let: Rok Škarja, 2. mesto
2. mesto: Matjaž Majcen, RD Sobota (SLO)
3. mesto: Popovič Aleksej Kaposvar (H) in Vidovič Pokal Ljutomer, 23. oktober:
• starejše deklice do 15 let: Ajda Koračin, 2.
Dragan Gavrilovič (HR)
mesto; Patricija Gregorčič, 2. mesto;
5. mesto: Sven Novšak, KBV Sevnica (SLO)
Nina Zaplatar, 2. mesto
• mlajši dečki do 13 let: Urban Oštir, 1. mesto;
-54kg
Timi Gregorčič, 5. mesto
1. mesto: Farkaš Andraš, Kapošvar (H)
2. mesto: Levačič Valentino, Vindija (HR)
3. mesto: Datiev Sultan, Graz, (A) in Cizerle Uroš,
KBV Sevnica, (SLO)
-58kg
1. mesto: Klarič Matej, Gavrilovič (HR)
2. mesto: Grabovac Marko, Gavrilovič (HR)
3. mesto: Koudila Jure, RD Sobota (SLO) in
Budna Matej, KBV Sevnica, (SLO)
5. mesto: Ivan Šribar, KBV Sevnica, (SLO)

Jurij Orač
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Urban, 1. mesto.

Robert Oštir

Šport in rekreacija

Veteranska liga v malem
nogometu – Kiwi Shop 2010
Konec lanskega leta se je med nogometnimi
veterani začela porajati ideja o ustanovitvi
veteranske lige v malem nogometu Občine
Sevnica. Veteranska liga na posavskem nivoju
pa se je začela že leta 2007. V ligi so iz občine
Sevnica sodelovale ekipe Blance, Blokov in Loga.
Ker je bila v sevniškem okolju velika pripravljenost
po ustanovitvi lastne lige, smo konec leta 2009
pristopili k razgovorom in usklajevanju idej. Nosilci
pobude so bili nogometni veterani Tržišča, med
njimi še najbolj Stanko Lazar. V ligo so se prijavile
ekipe: Blanca, Log, Loka, Okrepčevalnica Mica,
Sevnica, Studenec, Šentjanž in Zagon Tržišče.
Za igranje tekem sta bili izbrani: igrišče z umetno
travo v Tržišču in travnato igrišče na Logu. Oba
športna objekta sta nova in že služita svojemu
namenu.
Poleg želje do tekmovanja je bila že uvodoma vpeta
tudi velika ideja po ohranjanju medsebojnih vezi
in prijateljskih odnosov. Postavljena so bila tudi
stroga pravila igre, ki so bila povzeta po pravilih
malega nogometa in prilagojena veteranskemu
poteku tekmovanja z namenom, da se prepreči
groba igra.
Odigranih je bilo štirinajst kol, sedem v
spomladanskem in sedem v jesenskem delu.
Spomladanski del je bil zaključen v Tržišču, jesenski
pa v soboto, 23. oktobra, na Logu. Za prijeten
zaključek sta poskrbela sponzorja lige. Veterani
se obema sponzorjema iskreno zahvaljujemo.

Sevniški šahisti ne počivamo

Bodybuilding

Leto se neizbežno bliža svojemu koncu, šahisti
pa še zdaleč nismo opravili letošnjega dela. Prav
zadnja dva meseca sta natrpana s prireditvami,
tako da komaj še sledimo dogodkom.
Med »krompirjevimi« šolskimi počitnicami so
mladi šahisti odigrali štiri kola svojega odprtega
turnirja Posavja, do konca tega počasnega
turnirja bodo igrali še šest kol in ga zaključili v prvi
polovici decembra. Z organiziranjem tega turnirja
smo mladim omogočili še eno tekmovanje pred
mladinskim državnim prvenstvom, ki bo med
šolskimi počitnicami v februarju naslednje leto.
Članska ekipa je opravila prvi del letošnje I. lige vzhod v Šentjurju. Ob enem porazu in remiju ter
dveh zmagah smo po petih kolih v sredini tabele,
kar je nekoliko pod pričakovanjem. Najbolj nas je
presenetil nesrečen poraz v 2. kolu proti ekipi
ROKADA iz Lendave kar s 5–1, na šahovnicah
pa nam je dobro kazalo nekaj prvih ur dvoboja.
Po takem šoku se je težko pobrati in nadoknaditi
izgubljeno, vendar smo bili za drugi del lige vseeno
optimisti. Trudimo se, da s čim boljšo uvrstitvijo
v ligi in pokalnem tekmovanju, ohranimo mesto
pri vrhu točkovanja za najboljši klub v letu 2010.
Trenutno smo še na drugem mestu, možnost je
za končno 3. mesto. V pokalu nas v decembru
čakata še dve koli. Naš veliki letošnji cilj je osvojitev
5. mesta po dvakratnem 7. mestu v letih 2008 in
2009.
V novembru in decembru bomo zaključevali
tudi letošnje odprte cikluse celoletnih turnirjev
veteranov, invalidov ter v hitropoteznem in
pospešenem šahu. Vsak mesec odigramo po
en turnir, skupno torej štirikrat po 12 turnirjev.
Najboljši v skupnih seštevkih po posebnem
točkovanju uspehov pa ob koncu leta prejmejo
zaslužena priznanja – pokale, medalje in skromne
praktične nagrade. Podelitev že tradicionalno
opravimo na zadnjem letnem tekmovanju, to je na
Blanci na Radejevem memorialu. Letos bo to že
16. memorial.
V začetku decembra pa se posavski in dolenjski
šahisti srečujemo na tradicionalnem Memorialu
Borisa Debelaka v Krmelju. Letošnji bo že 29.
po vrsti, kar je menda najstarejše tekmovanje te
vrste v Sloveniji.

13. novembra se je v Kopru odvijalo svetovno
prvenstvo v Fitnesu in Bodybuildingu, katerega se
je udeležil tudi član našega Fitnes studia v Sevnici
Anton Žibret.
Tekmoval je v zelo močni skupini nad petdeset let,
čeprav jih je sam že dopolnil 72.
Na nastopu je požel buren aplavz in spontano
glasno spodbujanje publike, med katerimi nas je
bilo kar nekaj tudi iz Sevnice.

Ob zaključku so se pojavile tudi nove ekipe, ki
bi si v bodoče želele priključiti veteranski ligi.
Zainteresirani dodatne informacije dobijo na
Športni zvezi Sevnica (pri Matjažu Koritniku), več
pa si lahko preberejo na njihovi spletni strani.

Sami fejst dedci

//CHICCHIGNOLA//
Kulturna dvorana Sevnica

Stojijo: Stipo Martič, Branko Knez, Mirko Erjavec, Bačo
Krejan, Darko Medvešek, Asim Vukelič in Zdravko
Hrovat, čepijo pa Marjan Kurnik, Franci Žnidaršič,
Marjan Blatnik, Janez Imperl in Silvo Janc. Na sliki
manjkajo: Danilo Guček, Boštjan Guček in Ivan Kneževič.

Velik uspeh je v občinski veteranski ligi 2010 – Kiwi
Shop uspel ekipi Loga, ki si je priborila prvi laskavi
naslov zmagovalca lige. Poleg naslova zmagovalca
je imela ekipa Loga v svojih vrstah tudi dva najboljša
strelca. Prvo mesto je med strelci pripadlo Ivanu
Kneževiču, drugo mesto pa Silvu Jancu, ki je na
zadnji tekmi zabil stoti gol za ekipo Loga.

Estera Savić Bizjak

četrtek, 9. december, ob 19.30
V novem šolskem letu je
MAJA ARNŠEK, prof. športne vzgoje,
kot 100. članica
DP - Petra Pavlič in Lucija Krošelj, ekipa OŠ Blanca

Mladi šahisti so pred koncem novembra pričeli
nov ciklus svojih šolskih tekmovanj. Najprej bo
medobčinsko posamično šolsko prvenstvo za
učence in učenke v starostnih skupinah do 9, do
12 in do 15 let. V decembru bodo najuspešnejši
iz občinskih in medobčinskih prvenstev v Posavju
Lestvica ob zaključku veteranske lige za leto merili moči še na področnem prvenstvu, že prvi
2010:
teden v novem letu jih čaka posamično šolsko
		
državno prvenstvo. V januarju in februarju
1. Log
so na vrsti ekipna šolska prvenstva, najprej
2. Loka
medobčinsko, nato še področno. Sredi marca
3. Blanca
nastopita najboljši ekipi učenk in učencev do 15
4. Šentjanž
let iz Posavja na državnem prvenstvu, v mlajših
5. Sevnica
skupinah do 12 let pa je v aprilu odprto ekipno DP.
6. Studenec
Naj spomnimo: v letu 2010 je ekipa učenk z Blance
7. Zagon Tržišče
najprej osvojila 2. mesto do 15 let, naslednji mesec
8. Okrepčevalnica Mica
pa še 1. mesto v svoji starostni skupini do 12 let.
						
Branko Knez
Ludvik Cvirn

FITNES STUDIA

prejela praktično darilo,
brisačo z logotipom KŠTM Sevnica.
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Utrip življenja

Ekskurzija sevniških
upokojencev v neznano
Sevniški upokojenci vsako leto organizirajo sedem
izletov. Tako je bilo tudi letos. Prvi izlet je bilo
potepanje po desnem bregu občine Sevnica, maja
smo se podali na Golico pogledat polja narcis,
junija na kopanje v Moravske Toplice in ogled
orhidej, julija smo se povzpeli na Glossglockner,
avgusta na Višarje. Septembra, ko je vročina že
pojenjala, smo si z ladje ogledali slovensko obalo.
Oktobra je vedno izlet v neznano, navadno krajši
izlet z zabavo.

Degustacija v kleti

Letos smo si najprej ogledali HE Blanca. V gostilni
Senica na Senovem smo se dobro okrepčali z
obaro in ajdovimi žganci ter nadaljevali pot do
Podsrede. Razdelili smo se v dve skupini. Z enim
avtobusom so se odpeljali na ogled gradu, z drugim
na ogled trga Podsreda. Tam smo si poleg trga s
prangerjem ogledali multivizijsko predstavitev o
Kozjanskem parku in razstavo kozjanskih jabolk.
Potem sta se avtobusa zamenjala. Po končanem
ogledu smo se odpeljali v Kostanjek na turistično
kmetijo Dular. Tam so nas že čakali muzikanti in
seveda dobra hrana. Prijazni gospodar Jože nas
je povabil v klet na pokušino vino in mošt, odlična
je bila tudi topla ocvirkova potica. Ko smo se
naplesali, smo se dobre volje odpeljali domov.

Veselo so zaplesali

Upokojenci se radi udeležujejo izletov, saj to je
lepa priložnost za druženje. Naši izleti so morda
malo dražji, a kakovostni. Vedno imamo lokalnega
vodnika, da izvemo čim več o krajih in njihovi
zgodovini. Poskrbljeno je tudi za hrano, ponavadi
tako, da je lahko nekaj vzamemo tudi s sabo
domov.
Za letos smo končali z izleti, komisija pa že
pripravlja predloge za prihodnje leto. Do takrat ne
bomo sedeli križem rok, ampak se bomo udeležili
preostalih prireditev, ki jih pripravlja društvo. Se
že veselimo, da se kmalu spet vidimo.

Štefka Vidrih

www.kstm.si
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Policija svetuje
Spet smo v veselem decembru. Konec leta se radi
poveselimo, zato bi vas rad opozoril na uporabo
pirotehničnih izdelkov:
- ravnamo se po navodilih proizvajalca izdelka
(morajo biti napisana tudi v slovenskem jeziku),
- izdelke uporabljamo tako, da ne ogrožamo
drugih,
- dovoljeno jih je uporabljati (z omejitvami) le od 26.
decembra do 2. januarja,
- izdelkov, katerih glavni namen je pok, ni dovoljeno
uporabljati v bližini vrtcev, šol, doma upokojencev,
strjenih naselij, javnih prevoznih sredstvih in
podobno,
- ne mečimo jih živalim,
- otroci jih smejo uporabljati le pod nadzorom
staršev.
Pred nakupom teh izdelkov se vprašajmo, ali
pirotehniko res potrebujemo za praznovanje. Pri
tem je tako, da uporabnika razveseljuje, okolico
pa velikokrat moti ali straši. Če nismo previdni ali
ne upoštevamo navodil, so posledice lahko precej
hude. Pred odhodom na zabave se dogovorimo,
kdo ne bo pil in bo voznik – tako bo prevoz domov
varen, saj alkohol in promet ne gresta skupaj.
Posledice, ki lahko nastanejo, so vsekakor
prehude, da bi bilo vredno tvegati.
V novem letu želim vsem veliko sreče, zdravja in
uspeha.

Jože Sladič, vodja policijskega okoliša
Policijske postaje Sevnica

Letovanje otrok preko
Rdečega križa
V času jesenskih počitnic je bilo na enotedenskem
letovanju na Debelem rtiču 19 otrok iz socialno
ogroženih družin iz naše občine. Letovanje smo
jim omogočili s sredstvi akcije RK Peljimo jih na
morje in s sredstvi fundacije Fiho. Otroci, ki smo
jih izbrali s pomočjo šolskih svetovalnih služb in
CSD, so bili iz vseh KS naše občine. Mladinsko
zdravilišče in letovišče Debeli Rtič se nahaja sredi
prelepega sredozemskega parka. Na sedmih
hektarjih zemlje in v zalivu, kjer se obala prijazno
dotika morja, so nastanitveni objekti, športna
igrišča za tenis, nogomet, košarko in odbojko na
mivki, oprema za namizni tenis, kotički z otroškimi
igrali, dve plezalni steni, trim steza, peskovniki...
To je oaza miru, neokrnjene narave, čistega morja,
zraka in sonca.
S pomočjo vseh dobrotnikov, ki so darovali
sredstva v akciji Peljimo jih na morje, je letos
tam letovalo že 480 otrok in 85 starejših oseb.
Organizirali smo avtobusni prevoz do tja in zanimiv
program z izkušenimi vzgojitelji in animatorji. Vsak
dan je bil z igrami in delavnicami namenjen eni od
naslednjih tem: Humanost, Prijateljstvo, Ugani,
kdo sem, Zadihajmo v zelenem, Tam, kjer rastejo
sanje ter Jaz in zdravje.
Ob vrnitvi so bili otroci zelo dobro razpoloženi. Z
žarečimi očmi so pripovedovali o svojih druženjih in
doživetjih in tako bodo z novimi, prijetnimi spomini
nadaljevali svoje odraščanje.

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka OZRK Sevnica

Dnevni center za
sstarejše občane Sevnica
Dnevni center za starejše (odprt od 1. julija letos)
je namenjen upokojencem oziroma starejšim
osebam, ki želijo svoj prosti čas preživljati aktivno
in si želijo srečevanje, povezovanje, druženje in
medsebojno podporo.
V dnevnem centru so vsak dan na voljo različne
dejavnosti: ob ponedeljkih se srečuje pogovorna

skupina, ob torkih je druženje ob sprehodih
po bližnji in daljni okolici, ob četrtkih dopoldne
udeleženci skupine za ročna dela pletejo, kvačkajo,
vezejo in izdelujejo druge uporabne in dekorativne
predmete vseh vrst (papirnate rože, izdelki iz ličja,
tekstila). Konec novembra smo izdelovali adventne
venčke, decembra bomo pripravljali praznično
okrasje in voščilnice. Ob petkih so v centru
družabne igre za sprostitev in krepitev spomina
(karte, šah, človek ne jezi se, spomin). Popoldnevi
so namenjeni različnim tečajem (nemščina,
obnovitveni tečaj cestnoprometnih predpisov) ter
druženju, prebiranju revij in časopisov. Na centru
imajo starejši tudi dostop do spleta in pomoč pri
pridobivanju temeljnega računalniškega znanja.
Aktivnosti so za upokojence brezplačne. Prijazno
vabljeni in dobrodošli!
Prostori dnevnega centra so na NHM 30 (ob
križišču na poti na Hraste) v Sevnici. Center deluje
vsak delovnik od 8. do 18. ure. Več informacij je
na www.zaupanje.net ali na telefonski številki
051/351 331.
Dejavnost omogočajo Evropski socialni sklad,
Zavod RS za zaposlovanje, Občina Sevnica in
donatorji.
						
		
Mojca Pompe

Recepti
Ingverjevi okraski za božično drevo
Potrebujemo:
185 g rjavega sladkorja,
175 g sladkornega sirupa,
2 čajni žlički mletega ingverja,
polovico čajne žličke cimeta,
polovico čajne žličke mletih nageljnovih žbic,
185 g narezanega masla,
1 stepeno jajce,
625 g navadne bele moke (presejane),
2 čajni žlički cimeta.
Priprava:
Sladkor, sirup, ingver, cimet, nageljnove žbice
stresemo v posodo in zavremo. Odstavimo z ognja,
dodamo maslo, mešamo, da se stopi. Počakamo,
da se ohladi in nato vmešamo stepeno jajce.
Dodamo presejano moko s pecilnim. Dobro
pregnetemo in damo v pokrito posodo in v hladilnik
za 3 ure. Nato testo razdelimo na tri dele. Prvega
razvaljamo na 3 mm. Izrežemo like z božičnimi
motivi. Piškotke položimo na pekač, obložen s
peki papirjem. V vsak piškotek izrežemo luknjo in
pečemo 5 minut. Ko so pečeni in še topli, spet
prebodemo luknjo. Ohladimo, okrasimo z vrvico
in jih shranimo v neprepustni posodi, dokler jih ne
obesimo na drevo.

Rjavi medenjaki
Potrebujemo:
250 g medu,
100 g sladkorja,
200 g praženih zmletih mandeljnov,
sok ene limone
300 g presejane moke
polovico pecilnega praška,
žličko cimeta
Priprava:
Med segrevamo do vrelišča dodamo sladkor,
mandeljne, limonin sok, cimet in moko s pecilnim.
Vse skupaj pregnetemo v čvrsto testo, ki naj
počiva nekaj ur. Nato ga razvaljamo in z modelčki
izrezujemo piškotke ter položimo v pekač, obložen
s peki papirjem, in jih spečemo. Preden jih
vzamemo iz pekača, jih premažemo z medom, ki
smo ga razredčili z vodo.

Recepte pripravila Cvetka Jazbec
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Razvedrilo

VICOTEKA
Babica in vnukinja

Babica pravi svoji 13 letni vnukinji:
- Ko sem bila stara toliko kot ti, sem že delala!
Vnukinja ji odgovori :
- Ko bom stara toliko kot ti, bom še delala.

Spodnjice

Zvečer se mož stisne k ženi in strastno
zašepeta: Nimam gat!
Ona odgovori: Pusti me spati. Zjutraj ti bom
ene oprala.

Poet

»Vse kar moj sin napiše ljudje z veseljem
preberejo.«
»Piše romane?«
»Ne, jedilne liste.«

Maslo

Kuhar vpraša vajenca:
»Ali veš kako se skuha voda?«
»Seveda! Naliješ vodo v lonec, daš vanjo malo
masla, postaviš na štedilnik in kuhaš!«
»In zakaj daš maslo v vodo?« se začudi kuhar.
»Zato, da se voda ne prismodi!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Odločitev
Za vsako dejanje se je treba odločiti…
Živeti se pravi izbirati.
Vse življenje je nepretrgana veriga odločitev,
zato je potrebno izbirati prave odločitve

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Prometna znaka stojita ob Savski cesti v Sevnici,
označujeta pa prepoved
vožnje za kolesa in kolesa z
motorjem, saj je na tej cesti
ostri kot križanja industrijskih
tirov in vozišča lokalne ceste,
kar predstavlja nevarnost za
padce voznikov koles in koles
z motorjem.
Izžrebana sta bili:
Tatjana Kolman, Drožanjska 49,
8290 Sevnica
ERG - fizikalna enota, SAVOJA - francoska pokrajina, AVDION - radijski sprejemnik, VION - nekdanji francoski smučar

Rešitev novembrske križanke je GRAJSKA VINOTEKA.
Izžrebani so bili:
1. nagrada – Vida Gregorčič, Blanca 12, 8283 Blanca
2. nagrada – Marija Zagorc, Spodnje Mladetiče 9, 8296 Krmelj
3. nagrada – Patricija Jazbinšek, Naselje heroja Maroka 19, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec DECEMBER
1. nagrada: kristalni krožnik, ki ga podarja
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

2. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

3. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja

Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

4.nagrada: majčka, ki jo podarja

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. decembra 2010 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Aleš Kernc, Lukovec 14,
8294 Boštanj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Kje
stoji
nedavno
urejeno javno dostopno
stranišče v leseni lopi na
fotografiji?
Rešitve
pošljite
na
dopisnicah do 15. decembra
na
KŠTM Sevnica, Glavni trg
19, 8290 Sevnica.
Izmed prispelih pravilnih
rešitev bomo izžrebali dve
praktični nagradi.
Foto: Rok Petančič
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Za sproš~eno vzdušje v vašem domu!
- Naravni materiali
- Vrhunska kakovost
- Zdravju prijazno

Od 18.11.2010 do 30.1.2011

SAMO PRI NAS

Èisto na tleh!
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
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