
Glasilo KŠTM Sevnica, januar 2015, letnik XI, številka 93, www.kstm.si

januar

M o j c a  P e r n o v š e k
l

s e j e  o b č i n s k e g a  s v e t a
l

v o š č i l o  ž u p a n a
l

v e n c e m b e r
l

m a l a  l i s i č k i n a  š o l a
l

r a z v e d r i l o
l

  



2      januar 2015

Intervju

Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica 

Mojca Pernovšek je direktorica Zavoda za kulturo, 
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. 
Njena poglavitna naloga je organiziranje in 
vodenje dela zavoda, skrb za dobro poslovanje in 
zastopanje zavoda širše. Pri opravljanju funkcije je 
treba biti predvsem pozoren, da je delo strokovno 
opravljeno, predvsem pa zakonito in skladno s 
pričakovanjem ustanoviteljice. Nadvse pomembno 
pri njenem delu je, da vodi zaposlene tako, da 
so ob delu, ki ga opravljajo, čim bolj zadovoljni in 
motivirani, ker se zavedam, da so poglavitnega 
pomena za uspeh zavoda povezanost med 
zaposlenimi, medsebojno zaupanje in lojalnost. 
Ideje pridejo potem same v procesu dela, s 
spremljanjem tekmecev, pobudami obiskovalcev 
in predvsem z izmenjavo mnenj. 
 
Kako bi se na kratko predstavili bralcem? 

Sem oseba, ki se ne boji novih izzivov. Okoli sebe 
imam rada ljudi, ki so tudi takšni, ustvarjalni, 
ki zanjo biti odločni in zagovarjati svoje ideje. 
Zavedam se, da vsi delamo napake in da tega ne 
smemo zameriti nikomur, če seveda niso vnaprej 
načrtovane. S skupnimi močmi lahko marsikaj 
premagamo, predvsem pa najdemo rešitve 
iz zagat. Sem oseba, ki rada deluje v skupini, 
predvsem zaradi iskanja novih idej in poti do 
ciljev. V vodenju uživam. Predvsem pa poskušam 
soustvarjati okolje, v katerem se lahko vsakdo 
dobro počuti. Ne maram ljudi, ki hitro zamerijo 
oz. ne znajo odpustiti. Veliko mi pomeni družina. 
Predvsem pa dobri in odkriti odnosi. 
  
Letos ste nastopili drugi petletni mandat kot 
direktorica Zavoda KŠTM Sevnica. Katere so 
najpomembnejše naloge pri vodenju zavoda? 

Najprej bi se želela vsem, ki so v meni videli osebo, 
primerno za nadaljnje vodenje zavoda, toplo 
zahvaliti. 
V okolju, v katerem delujem, se dobro počutim. 
Sodelavci imajo ustrezno znanje, voljo do dela, 
predvsem pa so pozitivno naravnani. In s takšno 
ekipo ni težko delati. Zato sem vesela, da so bili 
koraki, ki smo jih v preteklem obdobju naredili 
skupaj, z mojo ponovno potrditvijo za direktorico 
zavoda potrjeni kot dobri in pravi. To nam daje še 
dodatni zagon za delo v prihodnje. 
Pri vodenju zavoda je bistvena prava mera vsega. 
Predvsem pa razumevanje različnih situacij. 
Zavedam se, da je za delo, ki ga opravljamo, 
potrebna široka paleta znanja, predvsem pa 
iznajdljivosti. Nenehno se je treba izobraževati in 
iskati primerne rešitve v lokalnem in tudi širšem 
okolju. 

Poleg skrbi za javne objekte, ki jih upravljamo (grad, 
kulturna dvorana, Ajdovski gradec, športni dom, 
fitnes, športna dvorana, bazen, turistična agencija 
in turistična informativna pisarna, mladinski 
center), je treba tem objektom dati tudi vsebino 
in jo povezati v celoto ter obiskovalcem pravilno 
ponuditi. Seveda brez promocije in oglaševanja ne 
gre. Poleg klasičnih oblik oglaševanja (obveščanje 
po elektronski pošti, spletni strani,  družbenem 
omrežju, s plakati in neposredno pošto) zbiramo 
tudi podatke o dogodkih in prireditvah različnih 
organizatorjev v občini Sevnica, izdajamo lokalni 
časopis, pridružili smo se velikemu številu občin 
po Sloveniji, da oglašujemo dogodke na portalu 
Moja občina. Predvsem pa ves čas iščemo nove 
programske izzive, da bi bili prepoznavni v občini 
in tudi širše. 
  
Kateri so projekti zavoda, ki po vašem mnenju 
potrebujejo posebno pozornost 

Teh projektov je več. Najbolje, da naštejem nekaj 
najvidnejših. Vsekakor so to razni programi na 
gradu, od grajske poroke v parku, do animiranih 
ogledov, pa lutkovne predstave. Letos smo 
zaradi uspešnosti na enem izmed razpisov izvedli 
tudi animirane oglede na Ajdovskem gradcu, 
prevzeli smo tudi izvedbo otroškega in odraslega 
abonmaja. 
Ponosni smo na to, da je Občina Sevnica 
poskrbela za to, da je grajski park zaživel v novi 
podobi in da nam je s tem omogočena še boljša 
promocija grajskih trt, katerih boter lahko 
postane vsakdo, promocija grajske vinoteke, v 
kateri so različna vina Posavja. Upamo, da nam 
bo uspelo s programi obogatiti tudi grajsko vilo. 
Ob obiskih gradu in drugih točk v občini ponujamo 
grajsko modro frankinjo, poimenovano Grajska 
kri, za katero proizvodnjo skrbi naš zavod, in 
sevniško salamo. Ta izdelka pokažemo tudi na 
raznih dogodkih, ker smo prepričani, da so 
poleg naravnih in kulturnih znamenitosti ter 
prijaznih ljudi kulinarika in doživetja tista, ki lahko 
v Sevnico pripeljejo veliko ljudi. Predvsem pa nam 
je zaokrožena ponudba gradu pred štirimi leti 
omogočila organiziranje festivala modre frankinje, 
na katerem se srečujejo proizvajalci modre 
frankinje iz širšega okolja. Projekt je predvsem 
usmerjen v povezovanje pridelovalcev, prodajalcev 
in v nove izzive v kulinariki. 
Na področju športa je vsekakor poglavitna 
naloga skrb za zasedenost objektov. V tistih, 
ki jih upravljamo, vadijo člani različnih klubov in 
društev, rekreativne skupine, objekti so zanimivi 
tudi za razna druga druženja, kot so rojstni dnevi. 
Poseben izziv sta za nas bazen in fitnes, v katerih 
se trudimo ponudbo popestriti z novimi programi 
in zadovoljiti čim širšo množico ljudi. Oba objekta 
sta lepo obiskana. Zaradi spremljanja razvoja v 
občini, potreb občanov in obiskovalcev pa dajemo 
ustanoviteljici tudi razne pobude za nove objekte, 
investicije, programe. 
Veliko se povezujemo tudi s šolami in vrtci v občini. 
Letos smo prvič izvedli projekt Veter v laseh, pri 
katerem so sodelovale vse sevniške osnovne šole. 
Skrbimo tudi za šolski šport, izposojamo razno 
opremo. Z mladinskim centrom, v katerem so 
vsak dan razni dogodki in je odprt za vsakogar, 
smo v občini skupaj s partnerji postavili tudi mrežo 
varnih točk, kamor se lahko otroci, ki so v težavah, 
zatečejo po pomoč. Ponosni smo tudi na razna 
priznanja, ki jih je v zadnjih letih dobila občina, ker 
se zavedamo, da delček k temu pripomore tudi 
naš zavod. 
Da pa bi bila naša občina širše prepoznavna in 
predvsem dobro obiskana, skrbimo v Turistični 
agenciji Doživljaj za vodenja po občini, radi se 
udeležimo raznih sejmov in predstavitvenih 
dogodkov (turistični sejmi, sejem porok, kulturni 
bazar, na katerem predstavljamo ponudbo za 
najmlajše). 

Smo tudi organizatorji ali soorganizatorji  raznih 
državnih in svetovnih tekmovanj. V Sevnici nam je 
uspelo izvesti Srečanje objezerskih krajev. Ves dan 
je našo občino na turističnih ogledih spoznavalo 
več kot 250 oseb iz celotne Slovenije. V Sevnici 
smo skupaj z raznimi društvi do zdaj organizirali 
že ribiško tekmovanje, tekmovanje mažoretnih 
skupin, razna tekmovanja na področju borilnih 
veščin, prvenstvo v namiznem tenisu. 
Med dogodki bi še posebej poudarila razne 
koncerte (organizacija Kitarijade, pomoč pri 
Vejžde žuru), vsakoletno izvedbo sevniškega 
grajskega poletja, izvedbo novoletnega rajanja. 
Zelo ponosni smo tudi na to, da nam je zaupana 
vsakoletna okrasitev mesta. 
 
Kako sodelujete z društvi, šolami in drugimi zavodi 
v občini? 
 
Na zavodu se zelo trudimo, da bi sodelovanje še 
izboljšali, čeprav je boljše, kot je bilo. Z društvi, 
šolami in drugimi inštitucijami v občini sodelujemo 
na področju oblikovanja programov, soustvarjanju 
novih tematskih poti, izmenjavi informacij glede 
raznih dogodkov in projektov. Veliko vlogo pri 
povezovanju z društvi igrajo predvsem zveze. Z 
dvema zelo dobro sodelujemo. Zavedamo se, 
da vzajemna pomoč omogoča želene rezultate. 
Vedno vsega ne moremo plačati, zato se trudimo 
v razne aktivnosti vključevati predvsem z delom 
in tehnično pomočjo. Tako se vsi zaposleni radi 
udeležimo tudi vsakoletne čistilne akcije, potrgamo 
grozdje s trt na grajskem pobočju, očistimo bazen 
pred kopalno sezono in podobno. 
Vsako leto se trudimo organizirati tudi srečanje 
z društvi, pogovorimo pa se o aktualnih zadevah. 
menim, da smo pri izbiranju vsebine uspešni 
predvsem zato, ker poslušamo interese in želje 
članov društev in jim želimo iti nasproti. Odziv na 
tovrstne dogodke je odličen. 
S šolami sodelujemo pri različnih športnih in 
kulturnih dogodkih. Vse šole in vrtci v občini so 
vedno pripravljeni sodelovati pri različnih akcijah 
in oblikovanju programov. Pripravljeni so pristopiti 
tudi k novim projektom, kot je na primer Sevniška 
voščenka (razne delavnice, zasaditve ipd.), Varne 
točke (promocija in ozaveščanje), pohod z lučkami 
na grad (izvedba programa). 
  
Verjetno imate zelo malo prostega časa. Kaj pa 
je tisto, kar vas veseli, vam pomeni sprostitev po 
koncu službenih obveznosti? 
 
Naloge vseh nas v zavodu so takšne, da je treba 
velikokrat ostati na delu popoldne, pozno zvečer in 
delati konec tedna. Pa vendar to ni težko, če imaš 
voljo in delo rad. Prosti čas preživim predvsem 
z družino. Tudi za prijatelje si znam vzeti čas, 
čeprav je tega zadnje čase bolj malo. Predvsem 
pa mi pomenijo veliko tudi drobni, pa vendar lepi 
trenutki. 
  
In kaj želite bralcem v letu, ki prihaja? 
   
Za konec bi rada povedala, da v službi, ki jo 
opravljam, uživam in jo imam rada. Želela bi tako 
tudi vsem vam, dragi bralci. Predvsem pa vsem 
skupaj želim, da bi bilo leto, v katerega bomo 
vstopili, čim manj stresno, da bi vsakdo našel zase 
kakšen izziv, da bi si znali vzeti čas za družino, in 
predvsem, da bi uživali v vsakem trenutku življenja. 
 Predvsem pa vsem bralcem Grajskih novic hvala, 
da nas berete in bogatite naše strani, vsem 
drugim pa se zahvaljujem za zaupanje in podporo, 
ki nam jo dajete.  

  
Pogovarjala se je: Alenka Kozorog

www.kstm.si
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Alenka Kozorog
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, 
wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide februarja 2015, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 1. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje

2
3

4 - 5
6 - 7
8 - 9

1 0 - 11
1 2 - 13
1 4 - 15
1 6 - 17

1 8
1 9

Ne prezr i te i n t e r v j u
i z  g r a j s k e  s k r i n j e
o b č i n s k e  s t r a n i
p o  o b č i n i
T Z O S ,  t u r i z e m
k u l t u r a
k o l e d a r  p r i r e d i t e v 
m l a d i n a
š p o r t
i z  p r e t e k l o s t i  v  s e d a n j o s t
u t r i p  ž i v l j e n j a

Besede urednice  Kolofon
December, mesec prazničnih dogodkov,  lučk, 
okraskov, daril, voščil,  obljub in zaobljub. 
Okrasimo mesta,  pisarne, domove. Obiščejo 
nas dobri možje in obdarijo naše najmlajše. 
Razne ustanove, institucije, društva se trudijo, 
da se v tem mesecu zvrsti  veliko raznih  
zanimivih prireditev. In prav je tako, prav je, 
da je december prav  takšen, svetleč, topel  in 
prazničen. 

A to je le delček, pomemben delček, ki ne 
pomeni nič, če svetlobe in prazničnega  vzdušja 
ne nosimo v sebi, da ne čutimo, niti se ne 
potrudimo zanj.  Kako zelo je pomembno imeti 
rad ljudi, biti prijazen, spoštljiv, dobrohoten in 
ne nazadnje ponižen. Bistvo praznikov je, da 

stisnemo  roko  in od svojega podarimo nekaj 
tistemu, ki je že zdavnaj oropan občutka, da 
so prazniki nekaj lepega. … da brez besed 
očitanja pomagamo nekomu, ki se je znašel v 
stiski … skratka, pokažemo sebi in ljudem, da 
je svet lahko veliko lepši. 

Spoštovani bralci, želim vam lepo preživete 
praznike in naj vam sveti predvsem tisti 
notranji blišč praznovanja. V življenju je  tako, 
da  lahko vsakdo izmed nas stori  kaj dobrega, 
a le vsi skupaj lahko naredimo res veliko. 
Potrudimo se, da bo svet zaradi nas lepši, 
prazničen vse leto,  ne le za nekatere … za vse 
ljudi tega sveta. 

  

Alenka Kozorog

ob gozdu na Šmarčni

sreda, 24. december, ob 18. uri

četrtek, 25. december, ob 18. uri
Gostje:  

tenorist  MARKO  ŽELEZNIK  
in  Kvartet  JARICA

ŠKD Večno mladi Šmarčna

ŽIVE JASLICE
torek, 31.12. , 

pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

od 22.00  dalje 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

z ansamblom Nemir

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

v

ob 17.00
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Občinske strani

 
V Športnem domu Sevnica je 28. novembra 
potekala osrednja slovesnost ob občinskem 
prazniku s podelitvijo priznanj nagrajencem, 
ki so še posebej zaznamovali delo in življenje 
na kulturnem, družbenem in gospodarskem 
področju. 

Srebrno plaketo Občine Sevnica sta prejela 
Kovinostrugarstvo Drago Borštnar s.p. iz Tržišča 
za dosežke na področju podjetništva v občini 
Sevnica ter Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja ob 
50-letnici delovanja in negovanja pevske tradicije 
v občini Sevnica. Zlata plaketa je bila podeljena 
Društvu za športno rekreacijo Partizan Boštanj 
ob 60-letnici ustanovitve društva ter krepitve 
športnega in družabnega duha v Boštanju ter 
Kopitarni Sevnica d.d. za več kot 125-letno 
uspešno oblikovanje gospodarskega in družbenega 
razvoja občine Sevnica. Grb Občine Sevnica je 
prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj, in 
sicer ob 90-letnici prostovoljnega delovanja na 
področju gasilstva v Boštanju. Najvišje priznanje, 
naziv Častni občan, pa je Občina Sevnica podelila 
akademiku dr. Alojzu Rebuli za življenjsko delo 
na literarnem področju in obogatitev slovenske 
kulture. V imenu vseh dobitnikov priznanj je častni 
občan nagovoril vse zbrane v športnem domu. 

Osrednja slovesnost 
ob občinskem prazniku

Dobitniki občinskih priznanj

Številčno občinstvo je prisluhnilo tudi 
Godalnemu orkestru Glasbene šole Sevnica 

in pevcu Aljažu Farasinu ob spremljavi Tineta Beca

Občinski svet Občine Sevnica se je 24. novembra 
sestal na drugi, 17. decembra pa na tretji redni 
seji. 

Novembrska seja je bila v prvem delu namenjena 
imenovanju delovnih teles in organov. Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
je po ustanovni seji občinskega sveta pozvala v 
občinskem svetu zastopane politične stranke, 
člane sveta, občane in javnost k predlaganju 
kandidatov za člane Nadzornega odbora, Občinske 
volilne komisije in delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Sevnica ter nadzornih svetov javnih 
podjetij Komunala Sevnica in Plinovod Sevnica. 
Po zaključku vseh postopkov so člani občinskega 
sveta na seji obravnavali in potrdili vse predhodno 
usklajene predloge oblikovanih odborov, svetov 
oziroma komisij.

V nadzorni odbor, najvišji organ nadzora javne 
porabe v občini, so člani Občinskega sveta 
Občine Sevnica imenovali: Roka Vodenika, Mojco 
Kuzmički, Mirana Grubenška, Jožefa Žnidariča in 
Vido Ribič Suhodolčan. Novo imenovano Občinsko 
volilno komisijo Občine Sevnica sestavljajo 
predsednik Anton Grilc, namestnica predsednika 
Alenka Mirt, člani Martina Dremšak, Ana Strajnar 
Erpič in Sanja Slemenšek ter namestniki članov 
Mojca Kuzmički, Aleš Mrgole in Mateja Šunta.

V posamezna delovna telesa občinskega sveta, 
med njimi Odbor za okolje in prostor, Odbor za 
družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in 
kmetijstvo, Odbor za finance in proračun, Komisijo 
za pravne in splošne zadeve ter Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, je bilo imenovanih 
skupno 40 članov. Člani občinskega sveta so 
imenovali tudi člane Nadzornega sveta Javnega 
podjetja Plinovod Sevnica in člane Nadzornega 
sveta Javnega podjetja Komunala Sevnica.

Oblikovanju vseh navedenih organov je sledila 
osrednja vsebinska točka seje s predstavitvijo 
področij dela, financiranja in pristojnosti 
Občine Sevnica, katere namen je bil novi sestav 
občinskega sveta celovito seznaniti z navedenimi 
področji. S strani vodstva občinske uprave in vodij 
oddelkov je bil nato izveden terenski ogled občine 
s predstavitvijo izvedenih, izvajanih in načrtovanih 
projektov.

Seji občinskega sveta

Na razširjeni seji so se 16. decembra sestali člani 
občinskega štaba za civilno zaščito občine Sevnica, 
analizirali opravljeno delo v iztekajočem se letu ter 
spregovorili o načrtih za delo v prihodnje. 

V minulem letu sta območje občine prizadeli 
dve naravni nesreči, in sicer žledolom v mesecu 
februarju ter poplave v mesecu septembru. 
Civilna zaščita, ki v največjem številu povezuje 
gasilce, je v obeh primerih uredila vse potrebno 
za vzpostavitev normalnega stanja in pomagala 
številnim občanom oziroma organizacijam. Prav 
tako so gasilci požrtvovalno priskočili na pomoč 
ob žledolomu na Notranjskem in ob poplavah 
v Srbiji. Člani so se skozi leto vključevali v razna 
usposabljanja; gasilci v okviru Gasilske zveze 
Sevnica ter ostali pripadniki Civilne zaščite v 
okviru programa Bolničar. Opravljena je bila 
skupna zaščitno-reševalna vaja v Krmelju, veliko 
pozornosti pa je štab v letu 2014 namenil tudi 
izdelavi načrtov zaščite in reševanja ter ocene 
ogroženosti za posamezne nesreče, ki lahko 
prizadenejo občino Sevnica.

Seja štaba Civilne zaščite

Nagovor častnega občana dr. Alojza Rebule

Na decembrski seji so se člani sveta seznanili s 
sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica 
v prvem tromesečju naslednjega leta. Gre za 
tehnični akt zaradi še nesprejetega proračuna 
za leto 2015, ki opredeljuje izvrševanje vseh 
zakonskih nalog in že začetih investicij. Začasno 
financiranje je omejeno na tri mesece, saj 
postopek priprave proračuna omogoča njegov 
sprejem v tem času. 

Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za ureditev 
območja Zdravstvenega doma Sevnica, optike 
Bautin in garažne hiše na delu javnega parkirišča 
za HTC, hkrati s prostorsko ureditvijo tržnice 
in umestitvijo objekta za kogeneracijo. Načrt, 
ki je podlaga za nadaljnjo pripravo projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenih 
dovoljenj, na zaokroženem območju med drugim 
obravnava možnosti za bodočo načrtovano 
nadgradnjo prostorov nujne medicinske pomoči 
in preventivnega centra zdravstvenega doma, 
nadgradnjo objekta bližnje optike, ureditev 
parkirnih površin z možno umestitvijo garažne 
hiše, razširitev tržnice in postavitev energetskega 
objekta za kogeneracijo.

Člani sveta so sprejeli Odlok o spremembi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini 
Sevnica. S sprejetjem odloka so v večini pritrdili, 
da je minimalno povišanje v luči rasti življenjskih 
stroškov relativno nižje od preteklih vlaganj občine 
iz tega vira. Sredstva so namensko usmerjena 
v vzdrževanje obstoječe in izgradnjo nove javne 
infrastrukture ter imajo ob oplemenitenju z 
državnimi in evropskimi viri investicijsko bistveno 
višji učinek.

Zaradi prilagoditve z državno zakonodajo na 
področju regionalnega razvoja je občinski svet 
obravnaval in sprejel predlog Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Regionalna razvojna agencija 
Posavje ter podal soglasje k statutu te agencije. 
Na pobudo krajanov in po pridobitvi vseh mnenj 
pristojnih služb je bil obravnavan in sprejet tudi 
Odlok o spremembi območja naselja Zgornje 
Vodale in naselja Jeperjek ter preimenovanju dela 
naselja Zgornje Vodale v naselje Marendol. 

Člani štaba so se seznanili s predvidenimi 
spremembami v organizaciji nujne medicinske 
pomoči, ki jih načrtuje država v okviru varčevalnih 
ukrepov. Po oceni štaba bi bila, predvsem v luči 
zagotavljanja hitrih odzivnih časov reševanja, pri 
katerem se povezujejo vsi akterji civilne zaščite, 
vsakršna bistvena sprememba ali okrnitev sedanje 
organizacije nujne medicinske pomoči za kraje 
in občane sevniške občine nesprejemljiva. Štab 
civilne zaščite Občine Sevnica bo s pripravljenimi 
strokovnimi argumenti in podlagami pristojne na 
ministrstvu seznanil o velikem pomenu dosedanje 
dobre organiziranosti in delovanja nujne 
medicinske pomoči v sevniški občini.
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Naštetim odprtjem in razrezu torte je sledila 
slovesnost ob 50-letnici šolske zgradbe. Številne 
zbrane učence in starše, celoten kolektiv, 
nekdanje učitelje in sodelavce šole ter goste so 
nagovorili ravnateljica Mirjana Jelančič, župan 
Srečko Ocvirk in predstavnik novomeške enote 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Anton 
Polšak. V programu, ki so ga z izbranimi glasbeno-
plesnimi točkami obogatili učenci in učitelji, so bila 
podeljena priznanja Sava Kladnika v zahvalo za 
dobro sodelovanje. Bronasto priznanje so prejeli 
podjetje Turizem, prevozi in avtošola Toni Prah, 
Policijska postaja Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica 
in Glasbena šola Sevnica, srebrno pa Knjižnica 
Sevnica in Šolski center Krško-Sevnica.

  
15 let delovanja letos praznuje podjetje Sistemi 
IN ES d.o.o. iz Boštanja. Obeležitev obletnice 
je podjetje z organizacijo dneva odprtih vrat in 
priložnostne prireditve pripravilo novembra, v 
okviru prireditev ob občinskem prazniku.

15 let podjetja 
Sistemi IN ES d.o.o.

Odprtje polnilne črpalke za električna vozila

Slavnostni govornik je bil župan Srečko Ocvirk, 
pozdravne besede pa so občinstvu namenili tudi 
poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije 
Tomaž Lisec, poslanec v Evropskem parlamentu 
Franc Bogovič in v imenu občin, združenih v 
posavsko regijo, župan Občine Krško mag. Miran 
Stanko. Program prireditve pa so oblikovali Godba 
Sevnica, mažorete Društva TRG Sevnica, pevec 
Aljaž Farasin s pianistom Tinetom Becom in 
Godalni orkester Glasbene šole Sevnica. 

Posebna točka programa je bila tudi reportaža 
o življenju in delu v občini Sevnica avtorja Bojana 
Kostevca. Program sta povezovala Gašper 
Kostrevc in Tanja Žibert.

Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Obiskovalce so pozdravile mažorete 
Društva TRG Sevnica ob zvokih Godbe Sevnica

 
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, največja 
šola v občini, letos praznuje pet desetletij obstoja. 
Ob tem pomembnem dogodku so 26. novembra 
pripravili lepo obiskan in vsebinsko bogat 
prireditveni program. Ta se je pričel z odprtji več 
izvedenih ureditev, med njimi energetske sanacije 
šole z enoto vrtca Kekec, ki jo je Občina Sevnica 
v paketu še z drugimi energetskimi sanacijami 
izvedla letos. 
  
Osnovna šola in vrtec sta sestavljena iz osmih 
povezanih objektov, grajeni fazno. Šola je bila 
zgrajena leta 1964 ter naknadno, v različnih 
obdobjih, večkrat dozidana ali nadzidana, prvotne 
površine šole pa do letos niso bile celostno 
obnovljene. Investicija v skupni vrednosti okrog 1,4 
milijona evrov je zajela zamenjavo salonitne kritine 
z izolacijo, delno zamenjavo stavbnega pohištva, 
ovoj zgradbe in obnovo kotlovnice z namestitvijo 
kogeneratorja. S tem je dosežen bistveni cilj 
– zmanjšanje porabe energije in izboljšanje 
bivalnega ugodja, s tem pa počutja učencev in 
zaposlenih. Energetsko sanirana je bila tudi enota 
vrtca Kekec kot dela zgradbe, v kateri deluje pet 
oddelkov Vrtca Ciciban Sevnica. Investicijo je v 
višini 1,15 milijona evrov sofinancirala Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada. 
  
Na šoli so ob tej priložnosti namenu predali 
tudi kemijski laboratorij, urejen v sodelovanju 
s podjetjem Tanin Sevnica, in preventivno 
zdravstveno ordinacijo v sodelovanju z 
Zdravstvenim domom Sevnica. Odprta je bila 
skrbno pripravljena razstava »Šola skozi čas« in 
predstavljen novi zbornik ob zlatem jubileju. 

50 let sevniške šole

Dobitniki priznanj Sava Kladnika

22. novembra je bila podpisana pogodba o prenosu 
zemljišč in objektov na Lisci na lokalno skupnost. 
Po več infrastrukturnih ureditvah, ki jih je občina 
izvedla v zadnjih letih, nova opredelitev lastniškega 
razmerja zemljišč s pripadajočimi objekti med 
Planinsko zvezo Slovenije, Planinskim društvom 
Lisca Sevnica in Občino Sevnica pomeni nov temelj 
za načrtovanje dolgoročnih ureditev območja. 

Pogodba o prenosu lastništva na Občino Sevnica 
je osnova za vse nadaljnje aktivnosti oblikovanja 
razvoja Lisce, ki ga je potrebno razvijati v splošno 
korist in v okviru zmožnosti, hkrati pa povezovati 
vse akterje: lokalne skupnosti, planincev, 
gostinskega ponudnika in drugih uporabnikov tega 
atraktivnega območja. 
  
Pogodbo, ki opredeljuje neodplačni prenos 
lastništva objektov in zemljišč, z izjemo Jurkove 
koče s funkcionalnim zemljiščem, s sevniškega 
planinskega društva in krovne planinske zveze na 
Občino Sevnica, so podpisali: predsednik Planinske 
zveze Slovenije Bojan Rotovnik, predsednik 
Planinskega društva Lisca Sevnica Rok Petančič 
in župan Srečko Ocvirk. Dogodek je obogatil 
kulturni program z nastopoma pevske skupine 
Encijan Planinskega društva Lisca Sevnica in 
Fantov z Razborja. V vlogi Blaža Jurka je navdušil 
Sinjo Jezernik.

Prenos zemljišč in objektov 
na Lisci 

Podpis pogodbe. Foto: Vinko Šeško

 
V sevniški enoti Varstveno delovnega centra 
Krško-Leskovec, ki deluje v prostorih Obrtne 
zbornice Sevnica, so v okviru prireditev ob 
občinskem prazniku pripravili teden odprtih vrat. 

Uporabnike in zaposlene sta med drugimi gosti 
obiskala tudi župan Srečko Ocvirk in vodja oddelka 
za družbene dejavnosti Mojca Sešlar ter si 
ogledala raznolike ročne izdelke, ki jih izdelujejo v 
centru.

Obisk 
Varstveno delovnega centra

Obisk VDC v Sevnici

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si

Iztekajoče se leto je zaznamovalo ustvarjalno delo, ki ga 
za razvoj občine Sevnica vsak dan namenjate posamezniki, 
številna društva, organizacije. Vsem izzivom časa nam je 
uspelo odgovarjati v dobrem sodelovanju, zato smo tudi 
v tem letu skupaj dosegli veliko pomembnih dosežkov, 

ki izboljšujejo kakovost bivanja in dela. Pozornost smo 
usmerjali v infrastrukturno urejanje krajev, oskrbo na 

področju komunalnih zadev ter energijske posodobitve in 
novogradnjo šolskih objektov. Tudi v prihodnje nas bo pri 

delu vodil cilj sorazmernega napredka celotne občine in 
vseh krajev. 

 
Vsem občankam in občanom namenjamo iskreno željo, 

naj se božično-novoletni prazniki povežejo z najlepšimi 
harmonijami sreče in zadovoljstva. V prihajajočem letu 

2015 vam želimo veliko uspehov na osebni in poklicni poti, 
vaše vsakodnevne poti pa naj bodo tlakovane z modrimi 

odločitvami, optimizmom in veseljem.  
 

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.  

 
Srečko Ocvirk, 

župan Občine Sevnica,
 s sodelavci 

Direktor podjetja Slavko Senica je številnim 
obiskovalcem dogodka predstavil sistematično 
rast in temeljne mejnike delovanja podjetja, ki je 
vse bolj uspešen ponudnik opreme ter storitev 
na področjih elektromotorskih pogonov in 
industrijske avtomatizacije. Obiskovalcem so 
ob tem predstavili prototip električnega vozila 
»Chebela«, pri razvoju katerega je sodelovalo 
podjetje IN ES d.o.o., namenu pa so predali prvo 
polnilno črpalko za električna vozila na širšem 
posavskem območju. Podjetju je župan Srečko 
Ocvirk podelil listino Občine Sevnica za razvojne 
aktivnosti na področju električne mobilnosti, 
za uspehe na področju industrijske elektronike 
in avtomatizacije procesov ter ob 15-letnici 
delovanja.
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Iz sodelovanja med Zavodom KNOF in Qra iz 
Sevnice se je rodila nova serija izdelkov REkreacija, 
kreativna prenova pohištva (in oblačil), ki starim 
kosom iz Stare šole pod vodstvom slikarke Jerce 
Šantej vdihuje novo dušo. 

Prve predelane kose je že bilo mogoče videti v 
izložbi Stare šole v Sevnici, zdaj pa so v galeriji 
D125 v Ljubljani na Dunajski 125. Tam je bila 
novembra tudi poslikava omar v živo. Za ponovno 
uporabo tekstila za oblikovanje umetnine so se 
povezali tudi z lokalnim gradbeniškim podjetjem 
in skupino mladih ustvarjalcev z ljubljanske 
naravoslovnotehniške fakultete. Na KNOF iščejo 
torej nove, sodobne načine ponovne uporabe 
starih materialov, združene z vrhunskim dizajnom, 
ki bodo javnosti na voljo tudi v spletni prodaji. 

Kreativne predelave pohištva se lahko naučite tudi 
sami na delavnicah, ki jih vodi Jerca Šantej. Ena je 
že bila v Skladišču Stara šola v Loki pri Zidanem 
Mostu. V na videz surovem industrijskem okolju 
smo ustvarili prijetno mini delavnico, na kateri je 
pomembno dobro vzdušje. 

Zavod KNOF in Qra s sodelovanjem prispevata 
tudi k dobrodelnosti. Decembra sta namreč 
organizirala akcijo Dobra župa za dober namen in 
z razdeljevanjem župce zbirala sredstva za družino 
v stiski. Akciji so se pridružili tudi občina Sevnica in 
Kmečka zadruga Sevnica. 

Več informacij je na facebooku REkreacije 

Zavod KNOF, so. p.

Sodelovanje rodilo REkreacijo

  
V sklopu prireditev čudežnega decembra v Sevnici 
je bil 4. decembra organiziran pohod z lučko na 
gad. 
Ob svetlobi bakel in lučk smo se ob 17. uri  podali 
iz starega mestnega jedra na sevniški grad, tam 
pa so bili kulturni program, slovesen prižig luči na 
gradu in v mestu Sevnica ter pogostitev ob toplih 
napitkih. 

Pohoda se je udeležilo veliko pohodnikov, poleg 
programa in pogostitve so bili navdušeni nad 
zelo zanimivo okrasitvijo atrija gradu. Unikatno 
ga je okrasila Milena Mastnak iz Zelene Sevnice. 
Utrinke si lahko ogledate v krajši fotoreportaži, 
vabljeni pa seveda na ogled na grad. 

Lepo vabljeni, da se  udeležujete dogodkov 
čudežnega decembra v Sevnici. 
Program prireditev je na: 
http://www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki. 

 Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Čudežni december v  Sevnici  
– pohod z lučko na grad  

Na KNOF smo leto oziroma zadnje mesece leta 
končali polni novega znanja, saj smo novembra 
in decembra izvedli veliko predavanj in delavnic. 
Vsebina je bila zelo različna. 

Za vse željne znanja o samopreskrbi in kako se 
približati prazničnemu vzdušju z naravnimi okraski 
smo poskrbeli z delavnicami Zelene Sevnice, ki so 
namenjene odraslim in otrokom. Bolj »resnim« 
smo v sklopu Socialnega inkubatorja pripravili 
delavnice o socialnem podjetništvu in razvijanju 
poslovnih idje, hkrati pa smo spodbujali kreativno 
razmišljanje za boljše odpravljanje lastnih in 
družbenih problemov med odraslimi, mladimi 
in otroki. Udeležili ste se lahko tudi 21-urnega 
začetnega tečaja računalništva, ki je bil namenjen 
tistim brez računalniškega predznanja. 

Tudi Stara šola je bila zelo aktivna, saj je izvedla kar 
dva različna tečaja, spet smo imeli tečaj šivanja, 
novost pa je bila delavnica kreativne predelave 
pohištva in tekstila RE:KREACIJA pod vodstvom 
Jerce Šantej v Loki pri Zidanem Mostu. 
Zaradi zanimanja bomo večino delavnic in 
predavanj ponovili v sklopu KNOF-maratona, zato 
vas vabimo, da spremljate našo spletno stran 
www.knof.si in facebook (KNOF Sevnica, Zelena 
Sevnica, Stara šola), kjer bomo redno objavljali 
informacije o prihajočih dogodkih. 
  

Ekipa KNOF, so. p.

Polni znanja v novo leto

Leto bo žal naokoli in v sredo po Martinovem smo 
člani DI šli v kar lepem številu na četrto zadnje 
letošnje kopanje v Dobovo. Hvaležni smo vodstvu 
društva da nam omogoči to obliko rekreacije. Ne 
razgibamo si le okorele sklepe in mišice ampak 
je to prijetno druženje, ki marsikomu za en dan 
prežene osamljenost in polepša dan. 

Ob dobri malici in klepetu nas je predsednik 
društva obvestil, da v  nekaj dneh dobimo  domov 
program za naslednje leto. Prijave za kapacitete 
OHRANJANJA ZDRAVJA bomo mogli oddati 
že do 31. 12. 2014. Tudi v naslednjem letu so 
v programu kopanja. Še ostali invalidi se nam 
pridružite.     

DI  Sevnica

Ohranjanje zdravja DI Sevnica 

V prejšnji številki je prišlo do manjše napake pri 
tekstu, zato članek v izvirni obliki objavljamo še 
enkrat.
Za napako se opravičujemo.

Uredništvo  

SEVNICA

Toplo ognjišèe in smeh v oèeh,
iskreno želimo vam v teh prazniènih dneh,
da zdravja in sreènih dogodkov nešteto

v obilju nasulo bi novo vam leto. 

SEVNICA

Kolektiv KŠTM Sevnica
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Oktobra in novembra je visok življenjski jubilej 
praznovalo pet občanov sevniške občine. 99 
let je konec oktobra praznoval Franc Sigmund 
iz Budne vasi. Novembra so se zvrstili jubileji: 
90 let Ivanke Volarič iz Šentjurja na Polju, 90 
let Stanislave Hribar iz Boštanja, 95 let Franca 
Abrama iz Sevnice in tudi najvišji jubilej, 100 let 
Kristine Gorenc iz Gornjih Impolj. Svoj praznik so 
slavljenci praznovali v krogu najbližjih in prijateljev, 
razveselili pa so se tudi obiska z Občine Sevnica, 
predstavnikov krajevnih skupnosti in krajevnih 
organizacij Rdečega križa.

Vir: Občina Sevnica

Praznovanja visokih jubilejev

95 let Franca Abrama iz Sevnice

  
Ja, prehitro je leto naokoli in veseli december je tu. 
Mi smo se lepo imeli  že v četrtek, 27. novembra, 
v Liscini jedilnici. Zbralo se nas je precej več kot 
80. Čudovit program so nam pripravili dekleta 
in fantje pevskega zbora Azeleja iz Boštanja. 
Marica Janozovič  je povezovala program,  Mimi 
Šuster pa je poskrbela, da so toni ljudskih pesmi  
v spremljavi  harmonikarja, kitarista, klarinetista 
in basistke  prekrasno zveneli. Tudi na plesišče so 
nekaj parov zvabili dobri godci. 
  
Naše pridne članice so tudi letos pripravile 
razstavo zelo lepih ročnih del. Predsednik DI 
Sevnica je v nagovoru poročal o letošnjem 
uspešnem delu in dejavnosti  društva. Pohvalil 
je ekipo, ki  prostovoljno in po svojih zmožnostih 
dosledno skrbi za izvedbo vseh nalog, ki so v 
programu. Pozval je člane, naj se udeležujejo 
dejavnosti, kot so kopalni dnevi, prireditve in izleti, 
saj se imamo lepo in je koristno za naše zdravje 
in počutje. Zaželel nam je vse lepo v novem letu, 
predvsem zdravja. 
  

DI  Sevnica

Novoletno srečanje 
Društva invalidov Sevnica

99 let Franca Sigmunda iz Budne vasi

 
Nova sodobna naprava jajcemat je na miklavževo 
soboto pritegnila kar veliko obiskovalcev. 

V bližini kmečke tržnice v Sevnici, natančneje pri 
mlekomatu, smo 5. decembra predali namenu 
novost v ponudbi sevniške lokalno pridelane 
hrane. Gre za novi sodobni jajcemat, na katerem 
lahko vsak dan kupite sveža domača jajca s 
Kmetije Jazbec iz Drožanja. Zamislila sta si ga sin 
Severin in njegovo dekle Tjaša, ki jo poznate kot 
14. cvičkovo princeso.  

Odprtja so se udeležili števili obiskovalci in 
preizkusili kakovost svežih domačih jajc. Obiskal 
nas je tudi posebni gost, sveti Miklavž, novo 
pridobitev pa je blagoslovil sevniški župnik Vinko 
Štrucelj. Prepričani smo, da je domače najboljše, 
zato vljudno vabljeni k obisku. 
  

Tjaša Metelko

Jajcemat v Sevnici

100 let Kristine Gorenc iz Gornjih Impolj

90 let Ivanke Volarič iz Šentjurja na Polju

90 let Stanislave Hribar iz Dolenjega Boštanja

V pripravi je Občinski program varstva okolja 
Občine Sevnica, v oblikovanje katerega bo na 
podlagi poziva vključena tudi javnost s ciljem, da 
občani lahko podajo svoja opažanja, povezana z 
okoljsko problematiko. Poziv občanom z vsemi 
natančnejšimi informacijami bo objavljen v 
januarju, na spletni strani www.obcina-sevnica.si. 

V pripravi 
program varstva okolja

Zbiranje predlogov 
za dobitnike 
priznanj in 

Prešernovih plaket

 
Zveza kulturnih društev Sevnica je objavila 

javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev 
priznanj in Prešernovih plaket za dolgoletno 

uspešno in odgovorno delo ter posebne 
dosežke na različnih področjih ljubiteljske 

kulturne dejavnosti, ki imajo poseben pomen 
za razvoj kulture v občini Sevnica. 

  
Zveza kulturnih društev Sevnica bo priznanja 

in Prešernove plakete podelila na osrednji 
slovesnosti ob kulturnem prazniku, ki bo v 

petek, 6. februarja 2015, ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica. 

  
Poziv za zbiranje predlogov je odprt do 16. 
januarja 2015. Razpisna dokumentacija in 

obrazci so na voljo na sedežu Zveze kulturnih 
društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 

kjer se tudi zbirajo predlogi. 
Celoten razpis je objavljen na spletni strani 

www.obcina-sevnica.si.

torek, 27. 1. 2015, ob 17.00
igrajo: Peter Harl / Miha Rodman, Luka Cimpriè, 
              Vesna Vonèina
trajanje: 35 min

(angleška ljudska pravljica / Pavel Polak)

Mini teater

TRIJE PRAŠIČKI

www.mojaobcina.si/
sevnica
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TZOS

  
S projektom Vencember smo člani TD Loka 
želeli opozoriti na to, kar v življenju največ šteje, 
a na to žal v naglici sodobnega časa prepogosto 
pozabimo. 

Druženje s prijatelji, družino, sokrajani, na 
rekreacijo, preživljanje prostega časa v naravi, 
krepitev telesa in duha ter ustvarjanje adventnih 
venčkov; nekaj v celoto povezanega, kar simbolizira 
popolnost in neskončnost. 

V nedeljo, 14. decembra, smo tako v sklopu 
projekta postavili razstavo adventnih venčkov na 
ograji sadovnjaka sadjarstva Blanca ob sprehajalni 
poti za Savo v Loki. K soustvarjanju razstave 
smo povabili domačine, POŠ Loka, Trubarjev 
dom upokojencev, okoliške cvetličarne, društva 
in zavode v občini Sevnica. Okolica se je z njihovo 
pomočjo oblekla v čudovito praznično podobo. 
Ni manjkalo tudi presenečenj. Krajo enega od 
venčkov je zasenčil venček z uporabno vrednostjo 
neznanega dobrega moža. Dogajanje so popestrili 
Fantje z Razborja in Jakob Štigl s harmoniko, za 
pogostitev pa so poskrbeli Aktiv žena Loka in 
Loški zeliščarji. Navdušeni nad odzivom upamo, 
da bo Vencember prihodnje leto že tradicionalen. 
Vabljeni na ogled razstave do 6. januarja. 
  

AnneMarie Culetto

Vencember 
v Loki pri Zidanem Mostu

 
Turistično društvo Boštanj ob Savi je v sodelovanju 
z Aktivom žena Boštanj na začetku decembra 
pripravilo kar dve prijetni prireditvi. 

Miklavžev večer za odrasle so številni udeleženci 
vzeli resno in pustili otroke doma. Ob prijetnih 
vižah Alojza Mrgoleta, pesmih Ljudskih pevcev 
iz Boštanja in kvinteta Boštanjski prijatelji ter 
obujanju spomina na doživete zgodbe iz otroških 
let pa tudi pregledu zgodovine praznovanja sv. 
Miklavža so večerne ure kar hitro minile. Tudi 
parklji in angeli so zvesto opravljali svoje delo. 
Seveda se tudi Miklavž ni izneveril. Izmenjal je 
veliko daril. Za gastronomske užitke pa so skrbele 
članice Aktiva žena Boštanj s prigrizki in sladkimi 
dobrotami, Turistično društvo pa s kuhanim vinom 
in čajem z dodatki. Odprtja čudovite razstave 
Zakladi dreves v obnovljeni kapeli sv. Nikolaja 
(pri boštanjski graščini) pa so se udeležili številni 
ljubitelji umetnosti. V nabito polni kapeli so v 
uvodnem programu sodelovale  članice domačega 
pevskega tria Triola in inštrumentalni trio družine 
Derstvenšek. Navzoče je pozdravil predsednik 
turističnega društva Aleš Germovšek, za tem je 
spregpvpril rezbarski umetnik Marjan Vodnik iz 
Domžal, ki razstavlja 18 prekrasnih silhuet. 

Lep Miklavžev večer in 
čudovita razstava v Boštanju

Vsaka je iz druge vrste lesa, s svojo zgodbo od 
stoletnega drevesa do umetnine. Navzoči smo 
zavzeto poslušali opise in dogodke o vsakem 
drevesu, ki so bila posekana na raznih območjih 
Slovenije in zamejstva zaradi različnih vzrokov, 
in vsak kip predstavlja svojo zgodbo. Sledila so 
tudi številna vprašanja, na katera je odgovarjal 
umetnik.

Ob koncu so se udeleženci posladkali in dobili 
skromno darilce. 

Razstava bo odprta vse do 7. januarja, ob sobotah 
od 15. do 17. ure in ob nedeljah od 9. do 11. ter  od 
15. do 17. ure. Vabljeni na ogled.   

Janez Levstik

www.mojaobcina.si/sevnica
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Turizem

Na Jatno in Osredek iz Primštala
 
Do Primštala se pripeljemo z avtom iz Šentjanža. 
Avto parkiramo 1,5 km od Šentjanža, nato 
zapeljemo čez most nad potokom Hinja. 

Takoj za mostom na križišču cest zavijemo po poti 
navzgor v gozd v smeri zahoda. Ko pridemo iz 
gozda na travnik, smo kmalu na asfaltirani cesti, 
po kateri nadaljujemo pot navzgor mimo kapelice. 
Cesta se nadaljuje po grebenu, na južni strani pa 
so vinogradi (Štajngrob). Ko se začnemo rahlo 
spuščati, pridemo do križišča cest pred naseljem 
Kal. 

Po asfaltirani cesti gremo proti zaselku Gradec. 
Kmalu cesto zapustimo in zavijemo desno na 
stransko pot. Na odcepu dveh poti izberemo 
srednjo pot, ki gre navzgor dokaj vzporedno z 
asfaltirano cesto. Ko pridemo na ravnino, vidimo 
na levi strani skalni vrh, imenovan Špičasti kamen. 
Tam naj bi nekoč stal grad, po katerem je kraj tudi 
dobil ime. Iz gozda bomo kmalu prišli na asfaltirano 
cesto, po kateri nadaljujemo pot do Gradca. 

V vasi zavijemo levo, pri zadnjih poslopjih pa po 
traktorski poti desno navzgor ob gozdu in nato 
levo v gozd. Pri vodnem zajetju spet zavijemo 
levo, ko pa pridemo do smrekovega gozda, desno 
navzgor skozi mladi gozd. Ko se gozd spremeni, 
zavijemo desno navzgor na cesto (najpozneje, 
ko pridemo do potočka). Po cesti, kjer je tudi 
markirana pot, gremo nekaj časa levo. Ko se 
približujemo grebenu, se obrnemo desno in po 
gozdu po brezpotju kmalu pridemo na kopasti vrh 
Šop (789 m). 

V smeri vzhoda nato opazimo gozdno traktorsko 
pot, po kateri se počasi spuščamo. Ko pridemo na 
gozdno cesto, nadaljujemo po njej levo proti Kladju, 
dokler ne pridemo v vas in na markirano pot, ki 
pelje od Svibnega na Leskovec. Po markirani poti 
pod Osreškim vrhom nadaljujemo pot do cerkve 
na Osredku in nato naprej v naselje Osredek. 

Po grebenski asfaltirani cesti mimo zaselka 
Gabrje in Kij pridemo na cesto, ki pelje iz Šentjanža 
na Kal. 

Po njej bomo še nekaj časa hodili ob Glaviškem 
potoku proti jugovzhodu in že bomo na izhodišču 
poti v Primštalu. 

Za vso pot bomo potrebovali 4 ure (12,4 km). 
  

(Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, 
Vinko Šeško, 2002)

Namig za premik 

Špičasti kamen na Leskovcu, 
kjer naj bi bilo zakopano zlato tele.

Prvo soboto decembra, za katero ne moremo reči, 
da je bila bela, temveč mokra, je KŠTM Sevnica spet 
organiziral Praznično tržnico. Ponudba lokalnih 
podjetnikov, obrtnikov, pa tudi šol, je bila pestra 
in, kakor se za december spodobi, predvsem 
s ponudbo izdelkov za prihajajoče praznike. 

Poskrbeli smo tudi za mlajše obiskovalce. Vsakdo 
se je lahko preizkusil v ustvarjalni delavnici, tople 
palačinke pa so jim pogrele premražene roke. 

Da pa smo bili v Sevnici pridni tudi v iztekajočem 
se letu, nam je povedal Miklavž, prvi izmed dobrih 
mož, ki nas je obiskal, in vsakega izmed nas tudi 
obdaril. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Praznična tržnica 

V četrtek, 27. novembra 2014, je v okviru projekta 
»Modra frankinja – žametno vino Posavja« v 
Vinski kleti Mastnak v Orešju pri Sevnici potekala 
strokovno predstavitvena konferenca na temo 
Modra frankinja. 
Nameni konference so bili na enem dogodku 
predstaviti zainteresirani javnosti celoten proces 
vina Modre frankinje od pridelave, predelave 
in posebnosti vina, do predvsem tržnih in 
podjetniških elementov vina MF - prodaje vina, 
uporabe Modre frankinje v regionalni kulinariki 
ter oblikovanja strateškega konsenza o modelu 
sodelovanja s poudarjanjem podjetniških možnosti 
in novih zaposlitev na osnovi večje in uspešnejše 
prodaje vina Modra frankinja. 
V prvem delu konference je okoli 80 zbranih 
vinarjev, vinogradnikov, gostincev, predstavnikov 
medijev in druge javnosti prisluhnilo g. Dušanu 
Brejcu, direktorju Vinske družbe Slovenije, 
enologu, mednarodnem tržniku in degustatorju, 
na temo »Kako priti do tržne priložnosti za modro 
frankinjo?«, g. Zdravku Mastnaku, priznanemu 
enologu, na temo »Cviček – vzpostavitev skupne 
vinske blagovne znamke« ter predstavitvi 
združenja Konzorcij kraških pridelovalcev terana, 
ki jo je izvedel dr. Miran Vodopivec, ustanovitelj in 
pobudnik konzorcija. 

V drugem delu konference je ga. Andreja Kobal 
iz Kmetije Kobal predstavila trženje vina modra 
frankinja v tujini (prodaja modre frankinje v ZDA 
in na Kitajsko), g. Lojze Kerin je predstavil projekt 
Hiša Modre frankinje, g. Grega Repovž pa uporabo 
modre frankinje v kulinariki. Za kulinarični del je 
poskrbelo Gostišče Repovž, ki je pripravilo izbrane 
jedi pretežno z uporabo izdelkov lokalne pridelave 
Grajskih mesnin, blagovne znamke KZ Sevnica. 
Slednje je tudi predstavil g. Stanko Renko iz KZ 
Sevnica. 

Zanimive informacije in predlogi predavateljev so 
izzvali konstruktivno in tvorno razpravo s številnimi 
konkretnimi predlogi, pobudami. Ob zaključku 
konference so mnogi udeleženci podpisali 
»Sporazum o nameri strateškega sodelovanja 
in povezovanja med vinogradniki, vinarji in tržniki 
vina modra frankinje«, s čimer so izrazili interes 
po strateškem sodelovanju in povezovanju pri 
aktivnostih, povezanih s pridelavo in trženjem 
vina Modra frankinja, kar bomo nadgrajevali s 
konkretnimi predhodno usklajenimi aktivnostmi v 
prihodnjem obdobju. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Strokovno 
predstavitvena konferenca na 
temo Modra frankinja
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V knjižnici Sevnica so v petek, 5. decembra zvečer, 
oživeli miti. Tako je naslov skupinske likovne 
razstave likovne sekcije ART lipa iz Kulturno-
umetniškega društva Budna vas. 

Obiskovalce so s programom pozdravile članice 
društva. Ljudske pevke Solzice so zapele ljudske 
pesmi, Aleksandra Sigmund Krajnc je zapela 
dve pesmici, Magda Sigmund je prebrala pesmi 
članic Eve Keber, Marije Bajt in Marjetke Erman. 
Povezovalna nit je bila v rokah Veronike Sigmund. 
»Razstava je posvečena raziskovanju mitologije, 
folklornih pripovedi, zgodb, ki se skrivajo v 
preteklosti. Za slikarje je tema zelo široka in 
zanimiva, potrebuje mnogo domišljije, znanja in 
izkušenj. Gledalca vabi na sprehod po čarobnem 
vrtu, prisluhnit petju mitoloških ptic, ki naznanjajo 
prihodnost.« Tako je v opisu razstave zapisala 
Elena Sigmund, profesorica likovne pedagogike 
in mojstrica vitražev pa tudi vodja sekcije in 
mentorica ljubiteljskim slikarkam. 

Za razstavo, ki bo na ogled do 5. januarja 2015, 
so svoja dela prispevale Elena Sigmund, Gordana 
Dobriha, Mojca Musar, Marija Oven in Irena Zgonc. 
Rudi Stopar je v nagovoru umetnicam iz likovne 
sekcije ART lipa zaželel še veliko ustvarjalnosti. 
  

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Oživeli miti

Umetnice, ki so na ogled postavile svoja dela.

 
Zveza kulturnih društev Sevnica je v sodelovanju 
s sevniško območno izpostavo Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti 3. decembra, na dan rojstva  
slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna, 
pripravila prireditev Ta veseli dan sevniške kulture.

Tega dne so kulturne ustanove po vsej Sloveniji 
tudi sicer odprle svoja vrata, zvrstili so se številne 
predstave, koncerti, predavanja, vodenja, 
delavnice in drugi dogodki. 

V Sevnici so se na odru kulturne dvorane 
predstavile pevske zasedbe, ki delujejo na 
območju občine, med njimi Pevska skupina Encijan 
Planinskega društva Lisca Sevnica, Mešani pevski 
zbor Prijatelji Društva upokojencev Sevnica, 
Pevska skupina utrinek iz Sevnice, Septet Fortuna 
iz Šentjanža, Vokalna skupina Triola iz Boštanja, 
vokalni kvintet Boštanjski prijatelji, Mešani pevski 
zbor Lisca Sevnica, Fantje z Razborja, Mešani 
pevski zbor Zvon iz Boštanja in Oktet Jurij Dalmatin 
iz Boštanja. Koncert, po katerem je bilo družabno 
srečanje, je povezoval Vili Zupančič. 

  

Tanja Žibert

Ta veseli dan 
sevniške kulture

 
Ta veseli dan kulture, 3. december, je že nekaj let 
na dan Prešernovega rojstva v znamenje zaužitih 
plodov človekove notranje sile ustvarjalnosti. 
Letošnje 12. srečanje ob kulturno-umetniškem 
druženju likovne in glasbene zavezanosti avtorjev 
– gostov Okna Radogost – in zvestih obiskovalcev 
prireditve je tokrat sovpadalo s tem dnem. 
Prešernovi verzi so tudi podstat zbirki Ogled: 
»Apel podobo svojo na ogled postavi …«

Po uvodnem pozdravu Rudija Stoparja nas je v 
grajski kapeli glasbeno navdušil duo DaBlaBlues, 
v katerem nastopata četrti z genskim zapisom 
Štoviček, David Tomažin (ustna harmonika, 
vokal), Andrejev sin, ter Blaž Kučuk (kitara, vokal). 
Njun zvok, vpet med eksplozivnim kitarskim 
resonatorjem, poskrbi, da izginete iz sedanjosti 
in se prebudite v času bluza in rock'n'rolla, 
tradicionalnih melodij južnih držav ZDA. 

Zbrane je pozdravila tudi Alenka Černelič Krošelj, 
direktorica Posavskega muzeja Brežice, in v zbirki 
Ogled  predstavila tokratnega gosta Andreja 
Štovička, ki uspešno nadaljuje družinsko tradicijo 
kiparstva in medaljerstva. »Blizu so mu jasne, 
čiste oblike, kar prihaja še posebno do veljave pri 
modelaciji nekoliko sanjavo idealiziranih ženskih 
postav, na medaljah pa tudi pri raznih zanimivih 
likovnih aplikacijah. Glede na kiparska nagnjenja po 
čisti, polni formi, si je Andrej Štoviček podobne cilje 
s podobnim življenjskim občutenjem, zastavil med 
drugim tudi kot dizajner na področju industrijskega 
oblikovanja keramike,« je med drugim zapisal Rudi 
Stopar. 
Razstavljena dela Andreja Štovička si lahko 
ogledate do konca decembra v času, ko je grad 
odprt. Vabljeni! 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Andrej Štoviček 
v oknu Radogost

Špas teater

Kulturna dvorana Sevnica

KO KO KOMEDIJA
Gašper Tiè, Jure Karas

četrtek, 29. 1. 2015, ob 19.30
režiser:  Lado Bizovièar
igralki: Katarina Èas, Ana Marija Mitiæ

www.kstm.si
za ABONMA

in IZVEN

Ljudske pevke Solzice
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www.grad-sevnica.com

 
Spoštovani!
 
z mislimi smo že pri načrtovanju programa 
tradicionalnega poletnega festivala Sevniško 
grajsko poletje 2015, ki bo potekal kot običajno od 
sredine maja do konce septembra 2015 na Gradu 
Sevnica. 

V sodelovanju z vami, številnimi partnerji in v skladu 
z zmožnostmi želimo oblikovati karseda pester, 
raznolik in privlačen kulturni program. Raven 
kakovosti programov želimo stalno dvigovati in 
promovirati festival tudi v širšem slovenskem 
prostoru, kar bomo glede na zmožnosti tudi 
storili. Povezujemo se z nosilci dogajanja v Posavju 
in širše.

Prosimo vas, da nam sporočite interes po 
sodelovanju in da nam morda že sporočite 
vaše ideje o programih ter morebitne datume 
programov, ki jih bi želeli vključiti v program 
festivala.  

Za izvedbo programov zagotavljamo brezplačen 
prostor, tehnično pomoč in promocijo v skladu z 
našimi zmožnostmi.  

Pridržujemo si pravico do izbora prijavljenih 
programov glede na programsko shemo, časovne 
omejitve in ostale zmožnosti. 

Rok za posredovanje programov je 15. marec 
2015. Vseeno prosimo, da nam želje po programih 
in datumih sporočite čim prej na e-pošto rok.
petancic@kstm.si. Za vse dodatne informacije 
lahko pokličete na 07 81 61 075 ali 051 680 289. 
 
Veselimo se sodelovanja z vami.
 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Poziv 
k sodelovanju na festivalu 
Sevniško grajsko poletje 2015

 
Nedeljsko popoldne na Gradu Sevnica je 14. 
decembra zaznamovalo predavanje o večnih 
načelih uspeha z uvodnim programom duhovne 
glasbe. Gostje iz Hrvaške so čudovit pevkin glas 
spremljali z mridango, harmonijem in karantalami. 
Nato je zapel in strune na kitari ubral kar 
predavatelj Aleksander Akrura Todorović in tako 
pripravil sproščeno uverturo. Številno občinstvo 
je mednarodno uveljavljeni predavatelj poučil 
o šestih temeljnih načelih uspeha. Obravnava 
takšne teme je še kako dobrodošla, zato je zbrano 
občinstvo prisluhnilo s toliko večjim zanimanjem. 

Duhovni uspeh 
na Gradu Sevnica

 
Kljub temu, da nas letos še ni prekrila snežna 
odeja in še nismo občutili pravega zimskega 
vzdušja, je več kot 500 obiskovalcev, predšolskih 
otrok s starši, doživelo lepe praznične trenutke 
na letošnjem tradicionalnem Čarobnem obisku 
Gradu Sevnica!

Zbrali smo se v z naravnimi materiali edinstveno 
okrašenem atriju gradu, ki je žarel v soju prazničnih 
lučk. Po uvodnih pozdravih Cirila Dolinška in 
ravnateljice vrtca Vlaste Fele smo se razdelili v 
tri skupine. V zavetju grajskih zidov smo vstopili 
v pravljični svet s predstavo Zajčkova hišica, v 
ustvarjalni delavnici izdelali Božičkove škornje, v 
grajski kapeli uživali v čudovitem svetu glasbe ter 
pokukali v življenje grajske gospode in prisluhnili 
baronu Mosconu. V atriju smo se pogreli s toplim 
čajem in se okrepčali z grajskimi rogljički, ob 
odhodu pa smo si na grajski terasi vzeli lučke. 
  

Tudi tokratni čarobni obisk je bil dobrodelen. 
Prihodki od vstopnine so v celoti namenjeni 
za nakup igral v enoti Studenec in za otroke iz 
socialno ogroženih družin za udeležbo plavalnega 
opismenjevanja. 

  

Čarobni obisk smo organizirali Sklad Vrtca 
Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica, omogočili pa 
so ga prijazni donatorji/sponzorji: Vrtec Ciciban 
Sevnica, KŠTM Sevnica, Ciril Dolinšek, Društvo 
Sevniški graščaki, Vina Kozinc, Zelena Pika, Matej 
Maver, PGD Sevnica, Pekarna Postojna, družina 
Klaužar, družina Cesar, Sadjarstvo Poljšak, 
družina Mlakar. 

  
KŠTM Sevnica 

Foto: Mateja Blatnik

Čarobni obisk gradu 2014 Vsekakor to ni bilo še eno navadno motivacijsko 
predavanje, saj predavatalj poleg lastnih izkušenj 
črpa znanje in navdih iz  Ved (staroindijskih 
spisov), še zlasti iz Bhagavad Gite, v kateri je 
strnjeno vse vedsko znanje. Teorijo je podkrepil s 
praktičnimi primeri, humorjem, vprašanji in celo 
plesnimi koraki. Akrurov recept za dosego uspeha 
se glasi: postavljaj odlična vprašanja; uporabljaj 
pozitiven govor; osvobodi potencial uma; razvij 
srce nekoga, ki daje; postani vodnik, vreden 
zaupanja; začni duhovno revolucijo. Poudaril je, da 
si je treba najprej postaviti prave cilje, potem pa 
vsak dan delati, saj nič ne pride samo od sebe. Na 
koncu je sledila pogostitev s sadjem in presnimi 
dobrotami, naprodaj pa so bile tudi knjige, ki bodo 
bralcem pot do uspeha še bolj osvetlile. Akrura 
pravi: »Če človek tarna, da nima denarja, in mu 
ga daš, si ga rešil za en dan; če ga naučiš, kako 
služiti, si ga rešil za vse življenje.« 
  

Lucija Rap
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sreda, 24.12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

sreda, 24.12., 
ob 18.00

Tradicionalni Božični koncert 
v izvedbi vokalne skupine Amabile

podružnična cerkev 
Najdenja Sv. Križa na Logu

KŠD Log; Info.: Branko Knez, 031/319-010, 
Nina Božjak Lipovšek, 031/603-050

četrtek, 25.12., 
ob 18.00

Koncert božičnih pesmi 
MePZ župnije Boštanj Župnijska cerkev Boštanj MePZ župnije Boštanj

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

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

četrtek, 25.12., 
ob 19.30

Božično novoletni koncert Godbe slovenskih železnic Zidani Most 
z ansamblom Veseli Dolenjci in moško vokalno skupina Lira.

Športna dvorana OŠ 
Milana Majcna Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

petek, 26.12., 
ob 10.30 Žegnanje konj Vranje Org.:Društvo konjerejcev in konjenikov 

Sevnica; Info.:Grilc Toni, 041/720-316

petek, 26.12., 
ob 10.30 Tradicionalni blagoslov konj parkirišče KS Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž; 

Info.: Boštjan Krmelj, 041/709-287

petek, 26.12., 
ob 18.00

Božično-novoletni koncert s KD Blanški vinogradniki 
z gosti. dvorana OŠ Blanca Org.: KD Blanški vinogradniki; 

Info.: Roman, 041/355-634

sobota, 27.12., 
ob 18.00

Božično novoletni koncert Godbe Sevnica 2014 "Dunajska pravljica" 
Gostje: Mojca Bitenc in plesalci plesnega kluba Lukec iz Krškega. Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica

nedelja, 28.12., 
ob 18.30

Koncert božičnih pesmi 
okteta Jurija Dalmatina in MePZ Zvon z gosti Župnijska cerkev Sevnica KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj; 

Info.: Andrej Lisec, 041/925-368

nedelja, 28.12., 
ob 19.00 Pozdrav jaslicam župnijska cerkev Tržišče Org.: TD Tržišče; 

Info.: Milena Knez, 041/270-747

ponedeljek, 29.12., 
ob 17.00

Božiček z darili Kulturna prireditev z obdarovanjem otrok. Prispevek 
za darilo 7EUR/otroka. 

Kulturno mladinski dom 
Lukovec

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

ponedeljek, 29.12., 
ob 18.00

Koncert božičnih pesmi 
okteta Jurij Dalmatin in MePZ Zvon

Župnija Loka pri Zidanem 
Mostu

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

sreda, 31.12., 
ob 17.00 Silvestrovanje za najmlajše Sevnica - pred lokalom 

Central's
KŠTM Sevnica; 
Info.: 07/81-61-070

sreda, 31.12., 
ob 22.00

Silvestrovanje na prostem 
z ansamblom Nemir

Sevnica - pred lokalom 
Central's

KŠTM Sevnica; 
Info.: 07/81-61-070

sobota, 3.1., 
ob 18.00

Koncert božičnih pesmi 
okteta Jurij Dalmatin in MePZ Zvon Župnijska cerkev Boštanj KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj; 

Info.: Andrej Lisec, 041/925-368

ponedeljek, 5.1., 
ob 11.30 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

ponedeljek, 5.1., 
ob 17.00

Predavanje: Fanči Perdih: 
Kolobarjenje na vrtu in njivi TVD Partizan Boštanj Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda 

Posavje; Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

torek, 6.1., 
ob 9.00

Potopisno predavanje: Vinko Šeško: 
Potovanje po Andaluziji in ostali Španiji Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 7.1., 
ob 15.30 Pikado turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7.1., 
ob 18.00

Radogost večer Gost: Slikar Milan Jurina / Ivanić grad, Hrvaška. 
Kulturni program v Grajski kapeli. Grad Sevnica - zbirka Ogled KŠTM Sevnica in Rudi Stopar; Info: 

051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

četrtek, 8.1., 
ob 15.30 Pikado turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9.1., 
ob 17.00

Predavanje: Kristijan Kolega: 
Gune-tri sile, ki nas vežejo Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 10.1., 
ob 17.00 Zabava nas mr. Bean Mladinski center Sevnica, KŠTM Sevnica

ponedeljek, 12.1., 
ob 11.30 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

ponedeljek, 12.1., 
ob 17.00

Predavanje: Meta Vrhunc:
Astronomija v biodinamiki TVD Partizan Boštanj Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda Po-

savje; Info.: Majda Hriberšek, 041/458-532

torek, 13.1., 
ob 9.00

Predavanje: Karin Križnar: 
Sedem stebrov zdravja Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 14.1., 
ob 15.00

Dan družabnih iger: 
Moja Slovenija Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14.1., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 14.1., 
ob 18.00

Literarno-glasbeni večer 
z Nušo Ilovar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 15.1., 
ob 18.00

Skupinska likovna razstava 
"Umetnost in prijateljstvo" Likovne sekcije ART Lipa iz KUD Budna vas.

Grad Sevnica - Mosconova 
galerija

Org.: Likovna sekcija ART Lipa iz KUD Budna 
vas; Info.: magda.sigmund@gmail.com, 
031/353-388

petek, 16.1., 
ob 15.00 X BOX - družabne igre Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 16.1., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

sobota, 17.1., 
ob 17.00 Ko zadiši po palačinkah Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 19.1., 
ob 11.30 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

ponedeljek, 19.1., 
ob 17.00

Predavanje: Miša Pušenjak: 
Dobre prakse v vrtnarjenju TVD Partizan Boštanj Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda 

Posavje; Info.: Majda, 041/458-532

torek, 20.1., 
ob 9.00

Predavanje: Pia Pešič: 
V 30 dneh po Slovenski planinski transverzali Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 21.1., 
ob 15.00 Ustvarjalno popoldan Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 23.1., 
ob 17.00

Predavanje: Andrej Pešec: 
Sreča v družini Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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sobota, 24.1., 
ob 16.00

Tematsko obarvano druženje. Ogledali si bomo atraktiven video 
spot, se o njem pogovorili in iskali rešitve. Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 26.1., 
ob 11.30 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

ponedeljek, 26.1., 
ob 17.00

Predavanje: Matjaž Turinek: 
Obdelava tal TVD Partizan Boštanj Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda 

Posavje; Info.: Hriberšek Majda, 041/458-532

torek, 27.1., 
ob 9.00

Predavanje: mag. Andreja Jernejčič: 
Komunikacija in strah pred javnim nastopanjem Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 27.1., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 27.1., 
ob 17.00 Trije prašički - lutkovna predstava za abonma in izven, Mini teater Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 28.1., 
ob 16.00 Ping pong nagradni turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 28.1., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 29.1., 
ob 16.00 Ping pong nagradni turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 29.1., 
ob 17.00

Predavanje: prof. Sabina Grošelj: Strupi iz  okolja  
Kaj nas uničuje,kaj nas varuje. Vstopnina 5. Prijave obvezne. Club Bruno Gabrijele BMM d.o.o.; Info.: Tatjana, 041/472-514, 

ttj.vidmar @gmail.com

četrtek, 29.1., 
ob 19.30

Ko Ko Komedija - gledališka predstava za abonma in izven, 
izvedba: Špas teater Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 30.1., 
ob 16.00 Ping pong nagradni turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 31.1., 
ob 15.00 Veliki finale ping pong turnirja Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

BOŽIČNI KONCERT 
okteta Jurij Dalmatin in 

MePZ ZVON 
z gosti 

 

 
 

V sredo, 28. decembra 2014, 
ob 18. 30 uri,v župnijski cerkvi Sevnica. 

 
 
 

PRISRČNO VABLJENI! 
 

Koncert so podprli: 

 
Krajevna skupnost Boštanj, Župnija Sevnica in Boštanj, Pekarna Kruhek, Gostišče Dolinšek in 

JSKD Območna izpostava Sevnica 

www.mojaobcina.si/sevnica
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Mladina

   
V petek, 5. decembra, nas je v spremstvu 
pomočnic z Rdečega križa Sevnica obiskal prvi 
dobri mož Miklavž. Učenci in učitelji smo se že 
nekaj časa spraševali, ali smo bili dovolj pridni, 
da bi si prislužili njegov obisk. In ker seveda smo 
vsako leto bolj pridni, nas je tudi letos obiskal. Za 
vsakega od učencev je imel pripravljeno vrečo 
daril. V zahvalo smo mu zapeli nekaj pesmic in 
obljubili, da bomo pridni še naprej. 

Sledilo pa je še eno presenečenje. Obiskal nas je še 
Miklavž v spremstvu Mirana Šterna, predsednika 
društva Sožitje Sevnica. Tudi on nam je prinesel 
koš sladkih dobrot. Tudi njemu smo zapeli nekaj 
pesmic in mu zaželeli vse lepo v letu, ki prihaja. 
Učenci in zaposleni na OŠ Ane Gale Sevnica se 
Rdečemu križu Sevnica in društvu Sožitje Sevnica 
zahvaljujemo za obisk in darila. 
  

Urška Volarič, OŠ Ane Gale Sevnica

Miklavž 
na OŠ Ane Gale Sevnica

Na tokratni ustvarjalnici smo pod budnim očesom 
in s pomočjo strokovnjakinje na tem področju 
ustvarjali aranžmaje in venčke za praznični 
december. Vsekakor se tokrat nismo držali reka, 
manj je več, ampak so bili naši izdelki polni bleščic 
in glamurja. 

Ponosni smo tudi na naš skupni, povsem naravni 
adventni venček, s katerim se bomo predstavili na 
razstavi venčkov, imenovani Vencember, v Loki. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Ustvarjanje 
adventnih venčkov in 
namiznih aranžmajev 
v MC Sevnica

 
V petek, 5. decembra, smo učenci 5. b razreda 
preživeli likovno umetnost na sevniški OZARI, ki jo 
vodi Darinka Kozole. 
Najprej nam je gospa predstavila humanitarno 
organizacijo. Izvedeli smo, da je OZARA po vseh 
večjih krajih v Sloveniji. Nudi oporo in pomoč ljudem 
s težavami v duševnem zdravju in ljudem v stiski. 

Obiskali smo OZARO

 
Otroci vrtca in učenci Osnovne šole Krmelj 
smo vrata prazničnemu decembru odprli s 15. 
tradicionalnim Knapčevim pohodom in novoletnim 
bazarjem. 

Ko se je Krmelj ob 16.30 začel ovijati v mrak, smo 
se zbrali pred vrtcem. Pohod je s pozdravnim 
nagovorom odprla ravnateljica OŠ Krmelj Gusta 
Mirt, otroci vrtca pa so se predstavili s pesmico 
Snežak in deklamacijo Krmeljski škrat, ki je 
nastala pod peresom našega nekdanjega učenca 
Luke Papeža. 

15. Knapčev pohod in 
novoletni bazar učencev 
Osnovne šole Krmelj in 
otrok vrtca pri šoli

Učenci 4. razreda OŠ Tržišče smo od 24. do 28. 
novembra preživeli v šoli v naravi, v CŠOD Čebelica. 
Ko smo v ponedeljek zjutraj prišli z veliko prtljage 
pred šolo, smo bili vsi v pričakovanju prihajajočega 
tedna. Pojedli smo malico, zložili prtljago na 
minibus in se odpeljali novim dogodivščinam 
naproti. 

Da nam je čas hitreje minil, smo na avtobusu 
prepevali. V domu Čebelica smo morali prehoditi 
zelo veliko stopnic, da smo prišli do svojih sob. 
Sprejela nas je ravnateljica doma in nam najprej 
pojasnila pravila ter nam zaželela prijetno bivanje. 

Spoznali smo nove učitelje in učence OŠ Dobova, 
ki so bili istočasno v domu. Hrana v domu je bila 
zelo dobra, še posebno puding. Dnevi so zelo hitro 
minevali, saj smo imeli ves dan različne dejavnosti. 
V tem tednu smo dodobra spoznali vas Čatež, 
gozdne rastline in živali, se naučili, kako preživeti 
v naravi, zakurili smo ogenj in pekli kruh, delali 
vozle in ustvarjali na panjske končnice. Najbolj so 
nam bili všeč športno plezanje in lokostrelstvo, pa 
nočni pohod z baklami in škratov ples. Vsaka soba 
je morala pokazati eno točko in prav vse so bile 
zabavne. 
Čeprav smo malo pogrešali starše, so dnevi minili 
zelo hitro, domov pa smo se vrnili polni novih 
izkušenj, znanja in poznanstev. Ja, še bi se vrnili! 

Tamara, Larisa in Ela ter učenci 4. razreda 
z učiteljico Polono

Šola v naravi

Vse njihove storitve so brezplačne in diskretne. 
Komaj smo čakali, da smo se lahko lotili izdelave 
novoletnih aranžmajev in voščilnic. Ob delu smo 
prijetno kramljali, si pomagali in nadvse uživali. 
Bili smo zadovoljni, ko smo imeli končane izdelke. 
Te smo lahko odnesli domov. Na koncu smo se še 
posladkali s piškoti, sokom in bomboni. 

Bilo je poučno, zabavno in z veseljem bi se udeležila 
še podobnih delavnic. 

  
Nika Zupančič, 5. b 

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Po kulturnem uvodu so se otroci skupaj s starši 
odpravili osvetljevat krmeljske ulice, spotoma pa 
so pomahali še Knapcu, ki je občasno pokukal na 
plan. 
Nočni sprehod se je končal pred gasilskim domom 
v Krmelju. Tam so se nam ob pesmi in glasbi 
predstavili učenci šole. Obiskovalci so si lahko 
spočili oči na stojnicah, ki so bile polne čudovitih 
izdelkov in sladkih dobrot. Pripravili so jih spretni 
prsti učencev in otrok ob pomoči mentorjev. 
Hvala vsem, ker ste odprli svoja srca in nagradili 
trud učencev ter otrok s svojimi prispevki. 
Veselimo se še drugih decembrskih dogodivščin s 
pridihom praznične topline, ki je v našem vrtcu in 
šoli ne bo manjkalo. 

Tanja Culetto, OŠ Krmelj
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Mladina

  
V petek, 5. decembra, so otroci po sveti 
maši pričakovali svetega Miklavža. Animatorji 
Salezijanskega mladinskega centra Sevnica (SMC 
Sevnica) so skupaj z otroki pripravili predstavo 
z lastnim besedilom. Svetemu Miklavžu so se 
tako pridružili še ljubki angelci, pa tudi parkeljska 
policija, ki je skrbela za red. 

Predstava je otrokom prikazala, kako zelo 
pomembno je, da se držimo svojih pravih prijateljev, 
pa tudi, da moramo sprejeti ljudi takšne, kot so. 
Sveti Miklavž je nagovoril otroke, ki so skupaj 
z njim zmolili in mu zatrdili, da so bili skoraj vse 
leto pridni. Miklavž je pozabil na darila, vendar so 
ga angelci spomnili, da so jih za sevniške otroke 
pripravili tudi letos. 

V soboto, 6. decembra, pa je sveti Miklavž skupaj 
z angelci in parklji obiskal tudi Dom starejših 
občanov Sevnica in tudi tja prinesel nekaj 
prazničnega vzdušja. 
  

Tjaša T.

Miklavževanje

Miklavž nagovori otroke.

 
Naša dejanja, ki jih ne motivirajo ozki sebični 
interesi, temveč naše iskreno zanimanje za druge, 
pravzaprav koristijo tudi nam, saj nas oplemenitijo. 
In ne samo to. Osmislijo naše življenje. Vsako naše 
dejanje pa ima lahko univerzalno razsežnost in z 
učinkom domin vpliva na srečo drugih. Zanimivo 
pa je, da toliko, kolikor smo sposobni odpreti 
svoja notranja vrata dobroti, zaupanju, sočutju 
in drugim življenjskim vrednotam, toliko izkusimo 
občutek lastne osvoboditve od naše vsakdanje 
zavzetosti s seboj.  Ko se torej od sebe obrnemo 
k drugim. In samo takrat smo lahko res srečni. 

Na OŠ Boštanj smo prepričani, da smo takšno 
srečo podelili z vsemi obiskovalci prireditve 
Dobrodelno potovanje od prosinca do grudna, 
ko smo 2. decembra najprej s koncertom, nato 
pa z odprtjem božično-novoletnega bazarja risali 
nasmehe na obraze vseh navzočih. Teh pa je bilo 
veliko, med drugimi tudi številni ugledni gosti. 

Učenci in učitelji smo se res potrudili in še enkrat 
dokazali, kako s srcem in iskrenostjo delamo za 
skupno dobro in tudi tako razširjamo meje svojega 
obzorja. Z enako iskrenostjo se zahvaljujemo vsem 
za podarjena sredstva, ki jih bomo namenili za 
nakup prenosnega ozvočenja in opreme za bralne 
kotičke v knjižnici. V tej sicer preprosti hvaležnosti 
za izkazano prijaznost se skrivajo iskrice v otroških 
očeh, nasmeh na včasih utrujenih obrazih in čista 
radost v naših srcih. Te drobne stvari, ki delajo 
življenje lepše, pa želimo vsem tudi v prihajajočem 
letu! 

Silvestra Kotar, prof.

Dobrodelni vstop 
v praznični december
na OŠ Boštanj

Ansambel Florjan s šolskim pevskim zborom

 
December ... radi mu rečemo čarobni, veseli, 
praznični, žal pa za mnoge le še en mesec, ki ga 
je treba preživeti v pomanjkanju in strahu pred 
prihodnostjo. In prav o tem in drugem sem se ob 
urici o spoznavanju prostovoljstva pogovarjala 
s prvošolčki OŠ Sava Kladnika. Veseli me, da ti 
malčki o prostovoljstvu že kar nekaj vedo in ga 

tudi izvajajo. Obiskujejo starostnike v domovih za 
ostarele, zbirajo zamaške za pomoč bolnim, vse 
to kolektivno, s šolo oz. razredom. Zdaj so dobili 
še prav posebno domačo nalogo, in sicer opraviti 
vsaj eno prostovoljno delo še kot posameznik. O 
opravljenem dobrem delu narišejo risbico in na 
začetku leta 2015 organiziramo razstavo del. 
Prepričana sem, da ne bodo imeli prevelikih težav 
pri opravljanju dobrih del, ne kaj, ne kako in ne 
komu, saj so ideje iz teh majhnih glav kar vrele na 
dan. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Prvošolčki, prostovoljčki
V soboto, 6. decembra, smo članice Društva 
prijateljev mladine Tržišče s pomočjo donatorjev, 
staršev, lokalnih društev, KS Tržišče, Občine 
Sevnica in Župnije Tržišče organizirale tradicionalno 
miklavževanje. Vse skupaj je potekalo na prostem  
pred cerkvijo. Sv. Miklavž je s svojo navzočnostjo 
in darili razveselil kar 215 otrok. Vsi so se lahko 
pogreli s toplimi napitki in sladkimi dobrotami. Za 
čarobno vzdušje so s plesom poskrbele učenke in 
učenci OŠ Tržišče. 

Zahvaljujemo se vsem, ki nam vsa leta stojite ob 
strani, da je lahko v Miklavževem košu toliko daril. 
Želim vam vesel božič in srečno novo leto! 
  

Danica Blažič, DPM Tržišče 

16. miklavževanje v Tržišču

Otroci so vedno veseli prihoda Miklavža 
in njegovih daril. (Foto: DPM Tržišče)

 
Veseli december je  pripeljal v goste prvega 
dobrega moža, svetega Miklavža, ki razveseljuje 
otroke po vseh krajih. V petek, 5. decembra, se je 
ustavil tudi v gasilskem domu na Telčah, pričakalo 
pa ga je več kot 30 otrok.  

Pred njegovim prihodom so si otroci ogledali 
risanko Sveti Nikolaj in spoznali zgodbo o 
dobrotniku, ki je ljudem prinašal darila. Nato jih je 
obiskal Miklavž  in jim podaril  lepo darilo. 

S prijetnimi občutki in zadovoljstvom so se 
odpravili  proti domu, Miklavžu pa obljubili, da bodo 
tudi v prihodnje še bolj pridni.   

Zvonka Mrgole

Miklavžev obisk na Telčah

Polna dvora s častnimi gosti v ospredju

Izdelki učencev na bazarju

Poredni parklji
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Šport 

Za zaključek jesenskega športnega dogajanja 
smo na zadnji novembrski petek, 28. 11. 2014, 
na osnovni šoli Blanca organizirali KOŠARKARSKI 
TURNIR. Turnir je bil izveden v okviru projekta 
SKK (Dvig socialnega in kulturnega kapitala v 
lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti 
in spodbujanje socialne vključenosti – poteka v 
okviru sredstev evropskega socialnega sklada in 
s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2014), 
ki ga na naši šoli vodi učiteljica Saša Martinčič.   
Turnir je bil razdeljen na dva dela.  V prvem delu 
so svoje znanje predstavili mlajši učenci selekcije 
košarkarskega kluba Posavje Krško, Posavje 
Sevnica in ekipa učencev naše šole. Rezultati 
tokrat niso bili v ospredju,  saj je bil za večino 
nastopajočih otrok to prvi nastop izven svoje 
sredine. V prvi tekmi so se pomerili naši učenci 
z vrstniki iz Sevnice, nato je sledila tekma med 
klubskima selekcijama Krškega in Sevnice, v zadnji 
tekmi pa sta se pomerili naša ekipa in ekipa KK 
Posavje Krško. Turnir je potekal v sproščenem 
vzdušju, igralci so pokazali veliko želje po igri in 
borbenost, nekateri pa tudi solidno znanje. Našim 
učencem se je poznala večja uigranost in kolektivni 
pristop k igri, pokazali so tudi precej znanja in so 
zasluženo premagali obe gostujoči ekipi. 

Košarkarski turnir 
na OŠ Blanca

 
Športno društvo Atraktiva je drugi decembrski 
petek in soboto v spodnjih prostorih Gasilskega 
doma Sevnica organiziralo že 9. tradicionalni 
smučarski sejem. 

V komisijsko prodajalno je bilo prineseno več 
sto kosov rabljene smučarske opreme, največ 
smučarske opreme za otroke, pa smuči, pancarji, 
čelade, palice in oblačila. Nekaj je bilo tudi opreme 
za deskanje na snegu, ki letos ni bila tako aktualna 
kot prejšnja leta. Veliko zadovoljnih prodajalcev 
in kupcev daje spodbudo in pozitivno energijo, da 
bomo z organizacijo tradicionalnega smučarskega 
sejma nadaljevali tudi v prihodnje. Za podporo pri 
izvedbi sejma se zahvaljujemo KŠTM Sevnica in 
Občini Sevnica. 

Vsem ljubiteljem smučanja želimo obilo užitkov na 
belih strminah ter a(tra)ktivno, zdravo in srečno 
leto 2015! Se vidimo na smučarskem sejmu 
prihodnje leto! 

 Ekipa ŠD Atraktiva 
www.atraktiva.si

Smučarski sejem 2014 
v Sevnici spet uspešen 

Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica in KŠTM 
Sevnica  sta v Športnem domu Sevnica organizirala 
2. tradicionalni turnir v ju jitsu – parternih borbah 
(ne waza). Učenci osnovnih šol iz občine Sevnica, 
ki redno obiskujejo LISIČKINO MALO ŠOLO JU 
JITSA, se vsako leto udeležijo turnirja v ju jitsu – 
parternih borbah. 
 

Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica in Zavod 
KŠTM Sevnica  sta v petek, 5. decembra, 
v Športnem domu Sevnica organizirala 2. 
tradicionalni turnir v ju jitsu – parternih borbah (ne 
waza). Učenci osnovnih šol iz občine Sevnica, ki 
redno obiskujejo LISIČKINO MALO ŠOLO JU JITSA, 
se vsako leto udeležijo turnirja v ju jitsu – parternih 
borbah.  Na tekmovanju, ki postaja tradicionalno, 
so mladi športniki predstavili veliko borbenosti 
in znanja v parternih borbah, ki se imenujejo v 
izvirniku ne waza.  Na turnirju so mladi tekmovalci 
prejeli praktična darila, medaljo za udeležbo 
in seveda tudi diplome za osvojena mesta. 

Organizator vsako leto podeli pokal najuspešnejši 
deklici in uspešnemu dečku. Nagradi pa tudi 
najmlajšega udeleženca tekmovanja. Letos je za 
najuspešnejšo tekmovalko med dekleti prejela 
pokal Maša Medvešek, najuspešnejši tekmovalec 
je postal Matic Šinkovec. Praktično nagrado 
pando kot simbol je kot najmlajša udeleženka 
prejela petletna Nastja Brce. 
  
Gledalci,  predvsem starši, ki so napolnili tribune 
do zadnjega kotička, so močno spodbujali mlade. 
Ti so v zanimivih parternih borbah pokazali veliko 
športnega znanja in tako potrdili, da z veseljem 
sodelujejo in obiskujejo MALO LISIČKINO ŠOLO JU 
JITSA, v katero je včlanjenih že več kot 80 mladih 
udeleženk in udeležencev, učencev  OŠ Boštanj, 
Sevnica, Blanca in Leskovec.

Miran Grubenšek

Mala lisičkina šola ju jitsa

 
Mladi karateisti KBV Sevnica so na 2. pokalnem 
turnirju v tradicionalnem karateju JKA na Poljanah 
nad Škofjo Loko v nedeljo, 7. decembra, osvojili 4 
medalje. Mlajši dečki so ponovili uspeh s prejšnjega 
turnirja, saj so spet zasedli celotne zmagovalne 
stopničke. Po uvrstitvi med najboljše štiri je 
jebil na vrsti pravi klubski derbi, saj so se morali 

izločati med seboj. Tako je Aleksander Kožar 
osvojil bronasto medaljo, Žiga Plazar srebrno, 
zmagal pa je spet Lan Dragar. Odlično se je izkazal 
tudi Tomaž Kajtna, ki se je pri starejših dečkih 
po neodločenem rezultatu z minimalno razliko 
s prvouvrščenim moral zadovoljiti  s srebrno 
medaljo. Čestitke tudi vsem drugim tekmovalcem, 
ki so žal zgrešili zmagovalne stopničke, a kljub 
temu prikazali odlične nastope. 
Pregled uvrstitev sevniških karateistov: 
1. Dragar, Lan, ml. dečki kata C 
2. Plazar, Žiga, ml. dečki kata C 
2. Kajtna, Tomaž, ml. dečki kata C 
3. Kožar, Aleksander, st. dečki kata C 
4. Šantej, Tisa, st. deklice kata B 
5. Pigac, Žiga, st. dečki kata B 
5. Šantej, Sara, malčice kata C 
5. Šantej, Tia, kadetinje kata A 
5. Plazar, Žiga, ml. dečki KIK 
9. Dragar, Lan, ml. dečki KIK 
9. Lednik, Aljaž, st. dečki kata B

Jurij Orač

Sevniškim karateistom 
4 medalje

Sevniški karateisti KBV Sevnica

Najmlajša tekmovalka Nastja, najuspešnejša 
tekmovalka Maša in najuspešnejši tekmovalec Matic
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Šport 
V medsebojnem srečanju klubskih selekcij, pa 
so bili boljši Krčani.  Igralci so imeli podporo 
svojih staršev, ki so jih prišli bodriti in so bili zlasti 
začetnikom v veliko moralno podporo. 
Drugi del tekmovanja je bil namenjen članskim 
ekipam. Na turnirju so svoje ekipe zastopali bivši 
in sedanji košarkarji, ki so nastopali in nekateri še 
nastopajo v ligaških tekmovanjih pod okriljem KZS. 
Igralci so zastopali ekipe KK Kozje, Blanco 2003 
in Posavje Sevnica. Tudi ta del turnirja je potekal v 
sproščenem vzdušju, ni pa manjkalo borbenosti in 
atraktivnih potez igralcev. Vsaka izmed ekip je po 
enkrat zmagala in enkrat izgubila, zato je bil končni 
vrstni red določen s koš razliko, kjer so bili najboljši 
košarkarji Sevnice, 2. mesto so osvojili košarkarji 
iz Kozjega, tretje mesto pa je pripadlo ekipi Blance, 
ki pa je v svojih vrstah imela najboljšega igralca in 
strelca turnirja – našega bivšega učenca Davida 
Lužarja. Pokale in priznanja je podelila gostja 
turnirja, naša bivša učenka Aleksandra Krošelj, 
kadetska košarkarska reprezentantka. 
Tekmovanje je popestril nastop mažoretk in plesne 
skupine, ki deluje na naši šoli. 
Brez učitelja Francija Kranjca, ki je motor vseh 
športnih dogodkov na šoli, tudi ne bi bilo takšnih 
rezultatov. Čestitke učencem in učitelju. 
  

Saša Martinčič, OŠ Blanca

 
V soboto, 6. decembra, je v Sevnici potekal 3. tek 
za pokal Sevnice, kljub deževnemu vremenu pa 
se ga je udeležilo 89 tekmovalcev in tekmovalk. 

Najmlajši so tekli na 300 m, 600 m, 1000 m in 
2000 m. Zmagovalci po kategorijah so postali: 
Hana Trebše, OŠ Loka pri Zidanem Mostu, Luka 
Kosar, OŠ Blanca, Živa Slapšak, AK Sevnica, Sven 
Šunta, OŠ Sava Kladnika Sevnica, Maja Knez, AK 
Radeče, Enej Jagodič, AK Sevnica, Lea Haler, AK 
Sevnica, Jan Berčon, AD Kladivar, Karin Gošek, 
AK Sevnica, Mitja Kurnik, AK Sevnica, Urška 
Arzenšek, AD Kladivar, in Sladič Boštjan, AK 
Sevnica. Člani in članice so se pomerili na 4000 
m dolgi progi. Absolutni zmagovalec teka je postal 
domačin Robert Lendaro iz AK Sevnica, ki je tekmo 
vodil od starta do cilja. Najhitrejša med ženskami 
je bila Karin Gošek, AK Sevnica. Zmagovalci teka 
na 4000 m po kategorijah so postali: Maj Popelar, 
AK Sevnica, Marjeta Košar, AK Sevnica, Jure 
Rizmal, Triatlon klub Krško, Brigita Karlovšek, 
AK Sevnica, Zdravko Kukman, Marathon Novo 
mesto, in seveda Robert Lendaro in Karin Gošek. 
Vsi rezultati in fotografije teka so objavljeni na 
spletni strani AK Sevnica. Vabimo vas na 4. tek za 
pokal Sevnice, ki bo v Krmelju 14. februarja 2015. 
  

Vanja Lendaro

Robert in Karin 
zmagovalca teka v Sevnici

Absolutna zmagovalca sevniškega teka

 
Športno društvo Partizan Sevnica se je odločilo 
zavihati rokave, da bi zbralo dovolj sredstev za 
nakup nove akrobatske steze, ki bo zamenjala 
staro stezo v telovadnici OŠ Sevnica. 

Projekt so podprli Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, 
pri zbiranju sredstev pa pomagajo tudi podjetja. V 
soboto, 13. decembra, je bila premierna plesno-
akrobatska gledališka predstava z naslovom 
Darilo za Metko. Nastopilo je 32 osnovnošolskih 
gimnastičark pod vodstvom Sare Bizjak, Tee 
Glavač, Ines Veršec in Jelene Topić. Koreografije, 
zgodbo in vse podrobnosti predstave so si dekleta 
zamislila sama. Igrale so tudi v nedeljo, za tem 
pa imele še pet predstav za OŠ Sevnica, Krmelj, 
Šentjanž in Boštanj. S pomočjo sponzorjev, trdim 
delom vodnic in izjemno pridnih deklet bo društvo 
zbralo dovolj denarja in predvidoma že januarja 
kupilo novo stezo. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam priskočili na 
pomoč. Izkušnja in predstave so bile čudovite in 
res nepozabne. 
  

Sara Bizjak

Gledališka predstava 
za novo akrobatsko stezo

V tem šolskem letu je bilo kar nekaj šolskih 
športnih tekmovanj. Prvi del tekmovanja  poteka 
za starejše dečke in deklice (letnik 2000 in mlajši). 
Občinska tekmovanja potekajo v organizaciji 
KŠTM Sevnica. Iz občinskega tekmovanja se na 
področno tekmovanje uvrstita prvi dve uvrščeni 
ekipi. 
  

Nogomet: 
Na občinskem tekmovanju starejši dečki so igrali iz 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče, OŠ Blanca, 
OŠ Boštanj. 1. mesto je zasedla ekipa iz Sevnice, 
2. mesto iz Boštanja. 
Na področnem tekmovanju je OŠ Sevnica zasedla 
6. mesto. 
Pri starejših deklicah so na občinskem tekmovanju 
tekmovale ekipe iz OŠ Sevnica, OŠ Šentjanž in OŠ 
Boštanj. Najboljša je bila ekipa iz Šentjanža, za njo 
je bila ekipa iz Boštanja. 
Na področnem tekmovanju sta prav tako zasedli 
1. mesto OŠ Šentjanž in 2. mesto OŠ Boštanj. 
Izbrani sta bili tudi najboljša strelka Nika Klun iz OŠ 
Šentjanž in Aleksandra Basić iz OŠ Boštanj. 

Rokomet: 
Na občinskem tekmovanju  so se starejši dečki iz 
OŠ Sava Kladnika Sevnica avtomatsko uvrstili na 
področno tekmovanje ter zasedli 2. mesto. 
Starejše deklice so se na občinskem tekmovanju 
pomerile ekipi iz OŠ Sevnica in OŠ Boštanj. Boljša 
je bila ekipa iz Boštanja. 
Zahvaljujemo se OŠ Sava Kladnika Sevnica ter 
kluboma Rokometni klub Sevnica in Klub malega 
nogometa Sevnica za pomoč pri izvedbi tekmovanj. 
   

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Tekmovanje osnovnih šol 
na športu mladih

Ekipa starejših deklic OŠ Šentjanž v malem nogometu

KAJ KUPITI, KAJ PODARITI, ZA KAJ 

prositi BOŽIČKA, KAJ naj vam DEDEK MRAZ prinese...???

Pravilni odgovor je:

DARILNI BON za v FITNES STUDIO SEVNICA.

Primerno darilo za dekleta in fante, 

za staro in mlado, za stare in nove člane!

Božički, Dedki Mrazi in ostali dobrotniki, oglasite se. 

Informacije: 041-548-011,  FB profilu.fitnes@kstm.si,

Fitnes studio Sevnica
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Vse je povedano. Vse je zapisano. 
Vse je prebrano.

0, Čudesa.
Kdo jih pozna?

Poznajo jih drevesa.
Poznajo trate brezmejnih daljav. 

Poznajo rože dišavne.
Poznajo solze morja.

V daljavo sega krik odprtih dlani. 
V širini morja poje svetloba. 

V daljavi krik ptice.
                          

V višavi barvitost našega Sveta.

Gabrijela Kolar

Čudesa

Iz občine Sevnica izvirata dva primera ohranjene 
baročne vrtne plastike; številne kamnite skulpture 
in vaze iz parka gradu Sevnica (I.) ter kipi Štirih 
letnih časov iz parka porušene graščine Boštanj, 
ki krasijo park gradu Mokrice (II.)
 
Zaradi številnosti in pomanjkanja arhivskih virov 
so nekatere vrtne plastike sevniškega grajskega 
parka težko umetnostnozgodovinsko določljive, 
baročna plastika pa je bila na znane lokacije na 
sevniškem gradu prinesena tudi od drugod. V 
sevniškem grajskem parku se je tako zamenjeval 
kamniti vrtni okras iz obdobja renesanse, baroka 
in neoklasicizma. 

Iz obdobja renesanse izvirajo kamnita fontana 
s Favnovo glavo, izžlebljena kamnita posoda z 
dvema ročajema, ki je del fontane, ter portal pred 
Lutrovsko kletjo.  

Iz baročnega obdobja so kamnita plastika Marije 
z detetom na podstavku, groteskna plastika 
psa oziroma krilatega leva, plastika žabe, ki 
bruha vodo, baročno oblikovani kamniti košarici 
s cvetjem, dva kamnita leva grbonosca, kip sv. 
Janeza Nepomuka, podstavek z baročno kartušo 
in kronogramom ter kamniti polsteber (del 
nekdanje kamnite ograje ob vhodu v vrt). Morda 
so bili baročni tudi poprsji »antičnih cesarjev« 
(nekoč sta stali na južni ograji grajskega parka) ter 
kamnita plastika vodne ptice (čaplje ali žerjava, ki 
je nekoč stala v vodnem bazenu pod dvoranskim 
stopniščem zahodne terase gradu), ki pa so 
danes žal izgubljeni.  

Iz obdobja neoklasicizma pa izvirajo neobaročni 
kamniti košarici s cvetjem, neobaročna kamnita 
ležeča levčka, kamniti plamenici, štiri kamnite 
krogle ter številne neorenesančne in neobaročne 
kamnite vaze. Iz tega obdobja so bile na gradu 
verjeto tudi štiri celopostavne človeške figure v 
naravni velikosti, za katerimipa se je žal izgubila 
vsaka sled. Kamniti celopostavni ženski figuri sta že 
konec 19. stoletja (sodeč po starejših fotografijah) 
stali na vrhu dvoramnega reprezentančnega 
stopnišča zahodne grajske terase, nato pa so ju 
nadomestili z baročno oblikovanima košaricama 
s cvetjem. Štiri celopostavne figure, ki so 
predstavljale letne čase, so nekdaj stale tudi v 
parku bližnje graščine Boštanj, nato pa so bile 
prenesene na grad Mokrice, kjer stojijo še danes. 
(več o tem v prihodnji številki Grajskih novic v 
prispevku: Baročna vrtna plastika na Sevniškem 
II.) 
  

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

Suzana Mirt, KŠTM Sevnica

Baročna vrtna plastika na Sevniškem I. - park gradu Sevnica

Kamnite skulpture in vaze v parku Gradu Sevnica

Iz preteklosti v sedanjost

Pesem je struna srca.

Glasba je instrument duše 

in vibracija Kozmosa.

Gabrijela Kolar

Rek

Vir: Večerna zarja, 
zbornik Društva upokojencev Sevnica, 2013

Ne poj mi žalostnih pesmi, pevec,
veselo zapoj, da srce ogreješ

ob bregu zelenem pod goro visoko.
Poj! Večnost slavo za blagor darov,
da duša prepolna zapoje ti hvalo.

Obriši si solze,
se pusti usodi, saj ona ne vpraša,

če sme ali ne,
vedno te spremlja, preganja,
dokler si živ, vedno te vodi.

Zapoj ,pevec!
Poj o vesolju, o sreči, o ljubezni,
a ne o žalosti in ne kruti usodi

nikoli ne poj. 

Vida Križnik

Pesem
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Utrip življenja

 
Trajnice, ki ste jih jeseni porezali in zavarovali z 
dračjem, redno pregledujte, saj se v dračju rade 
naselijo miši. Te imajo rade tudi drevesno skorjo 
ob koreninskem vratu, zato je koristno, da po 
obilnem sneženju odkopljete pas snega tik ob 
deblu in tam mišim nastavite vabe – pazite le, da 
ne boste škodovali tudi domačim živalim. 

  
Sneg, ki zimsko zelenjavo lepo varuje pred 
mrazom, lahko naredi veliko preglavic v sadnem 
in okrasnem vrtu, saj se veje dreves nevarno 
upognejo pod njegovo  težo. Z upognjenih vej 
sneg nežno stresite, da se ne bodo zlomile, nižje 
drevje in grmovje, ki ga je sneg prekril do tal in ni 
nevarnosti, da bi se pod njegovo težo veje polomile, 
pa pustite, saj služi pokrivalo tudi kot zaščita pred 
zmrzaljo. 
Debla dreves, ki ste jih jeseni zavarovali z žično 
ograjo, slamo, koruznico, valovito lepenko in 
podobnim, ali pa jih premazali z odvračalnimi 
sredstvi, občasno preglejte. 
  
Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p.

Vrt v zimskem času Recepti

Navadno krompir za njoke skuhamo, lahko ga 
tudi spečemo. Za 1kg krompirja rabimo približno 
200 gr moke. Krompir dobro operemo po vsej 
površini prepikamo z zobotrebcem in ga damo 
v pečico za 1 uro, da se zmehča. Nato ga malo 
ohladimo, olupimo in zmečkamo v posodi. Moko 
počasi vtiramo v krompirjevo maso, ko ni nobenih 
grudic damo testo na pomokano delovno površino 
in nežno gnetemo, da dobimo rahlo, mehko testo, 
ki se ne lepi na prste in je še vedno nekoliko 
vlažno. Iz testa naredimo dolge svaljke in z nožem 
režemo njoke, ki jih po površini pritisnemo z vilico 
in prebodemo. Kuhamo jih v osoljenem kropu in 
ponudimo za razne priloge k omakam. 

Kako naredimo njoke?

Recepte pripravila: Cvetka  Jazbec 

Za pripravo testa rabimo 300gr večnamenske 
moke, 3 večja jajca, 30ml olivnega olja in ščep soli. 
Moko razporedimo po deski, naredimo jamico v 
katero zlijemo jajca, ter dodamo olje in sol, nato pa 
iz strani proti sredini utiramo z viloco moko vedno 
mešamo iz sredine navzven. Testo gnetemo na 
pomokani površini toliko časa, da dobimo gladko 
bolj trdo a še vedno vlažno testo, ki naj počiva vsaj 
pol ure pokrito, da se ne izsuši. Iz tega testa lahko 
naredimo rezance za na juho, široke rezance, ali 
plošče za lazanje.

Kako pripravimo domače testenine?

200 gr ajdove moke poparimo, ohladimo, dodamo 
1 jajce in malo bele ostre moke, dobro pognetemo, 
razvaljamo in z obodcem izrežemo kroge, na 
katere položimo poljubni nadev, stisnemo robove 
in polagamo v slan krop. Krapce lahko naredimo 
tudi brez jajc. Isto popari ajdovo moko, ohladi, 
dodaj malo kisle smetane, in z ostro moko zgneti 
rahlo testo.

Kako pripravimo ajdove krapce?

Star kruh nareži na majhne kockice. V ponvi 
prepraži malo na drobno narezane slanine in eno 
šalotko. Ohladi. Posebej razžvrkljaj 2 rumenjaka 
in 1 celo jajce, ščep soli, ¼ l mleka, 3 žlice moke 
in vse skupaj prelijemo po kruhu, da se razmoči. 
Razmočeni masi dodamo prepraženo slanino, 
popramo in po potrebi še poljubno začinimo( 
majaron, peteršilj, drobnjak itd.). Čisto nazadne 
primešamo še trd sneg iz dveh beljakov. Oblikujemo 
majhne cmočke, ki jih kuhamo v slanem kropu, ali 
pa maso oblikujemo v štruco in jo zavijemo v streč 
folijo, ki jo predhodno pokapamo z oljem, tesno 
zavijemo in kuhamo 20 minut. Štruco moramo 
malo ohladiti, da se sprime, nato jo šele narežemo, 
zabelimo z ocvirki in ponudimo k omakam. Dobro 
se poda k golažu.

Kruhovi cmočki

V lokalnem okolju, v našem Posavju, smo že 
dokazali, da šivamo pralne plenice in druge 
higienske pralne izdelke, prijazne do zdravja, 
okolja in denarnice. Da zaposlujemo dolgotrajno 
brezposelne osebe iz lokalnega okolja in podpiramo 
slovensko tekstilno industrijo. 

Oktobra nas je Javna agencija Spirit Slovenija s 
podporo Ministrstva za gospodarstvo, razvoj 
in tehnologijo prijetno presenetila z izbiro 
podjetnega centra KiSS pralne plenice med 
10 socialnih podjetniških iniciativ v nacionalni 
pilotski trimesečni program mentorske podpore 
v sodelovanju z Impact HUB Vienna. 
Končni namen programa je, da razvije 
nacionalni mentorski program v podporo 
socialnim podjetniškim iniciativam z aktivnim 
delom z 10 vzorčnimi socialnimi podjetji. V 
pilotskem mentorskem programu sodelujejo 
izkušeni slovenski in tuji podjetniški mentorji. S 
sodelovanjem v programu nadgrajujemo svoje 
podjetniške kompetence in znanje.  

  

Ponosni smo, da smo priznani kot  podjetje z 
družbenim učinkom in da s svojo dejavnostjo 
pripomoremo k reševanju družbenih izzivov, ker 
z večjo uporabo pralnih higienskih pripomočkov 
pomembno zmanjšujemo neugodni vpliv higienskih 
izdelkov za enkratno uporabo na zdravje 
prebivalstva in okolje. 
  
Ob prihajajočih praznikih želimo vsem 
uporabnikom, partnerjem in podpornikom 
predvsem veliko zdravja, veselja in lepih trenutkov! 

  
Ekipa KiSS pralne plenice, 

Kreativne in sodobne. Slovenske. 

KiSS, lokalno podjetje 
z družbenim učinkom

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

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 
SILVESTROVO V SEVNICI 
z ansamblom NEMIR 
Doživite prehod v novo leto 

z vodenim ogledom 

čarobnega Gradu Sevnica 

in silvestrovanjem na prostem 

z narodnozabavnim ansamblom Nemir.

Cena po osebi je 38 €

(z vstopninami, nočitvijo in novoletnim zajtrkom)

več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

www.mojaobcina.si/
sevnica
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www.radiocenter.si

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9

94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si

RV-220x152.indd   1 22.8.2012   14:32:34
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž, 
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na 

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in 
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

Srečno 2015

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

SREČNO
2015

SREČNO 2015!SREČNO 2015!

SREČNO 2015Vs
ak

 d
an sveže in domače ... grajsko dobre

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.

Kmetijstvo, proizvodnja ter predelava 

mesa, trgovinska dejavnost

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica

tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
SrečnoSrečno2014

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.

Kmetijstvo, proizvodnja ter predelava 

mesa, trgovinska dejavnost

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica

tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si



22      januar 2015

Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.1.2015 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

AEDA: muza petja, OVIEDO: mesto v Španiji, AMIKO: normanski vojskovodja, AVENARIUS: nemški filozof

JADRAN-
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BILKA
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ŠTEVILO

SPOJINA
FOSFOR-

JA S
KOVINO

NORMAN-
SKI VOJS-
KOVODJA
IZREZ PRI-
ZORIŠČA

SAMO-
DEJNA

NAPRAVA

NUŠKA
DRAŠČEK

RELE-
VANT-
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NEMŠKI
FILOZOF
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NEKDA-
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BAZIČEN
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PLOŠ-
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OČE
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ZNAK ZA
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TESALIJI
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OZRAČJE
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ZAHODNI
ETIOPIJI
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INDIJSKE

KONOPLJE
MIRAN
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PRO-
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VELIKIH
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SMUČARSKO SREDI-
ŠČE IN ZDRAVILIŠČE

V ŠVICARSKEM
KANTONU

GRAUBUNDEN

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JEFF BRIDGES.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Nataša Žibert, Taborniška 4, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Martin Pfeifer, N.H.M. 9, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Eva Železnik, Vrh 1, 8294 Boštanj, 
4. nagrada: Mili Majcen, Jeperjek 10, 8295 Tržišče, 
5. nagrada: Monika Šušteršič, Kladje 19, 8283 Blanca

VICOTEKA

Gorenjec 

Gorenjec se v čistilnici razburja:«Ne bom 
plačal tega računa! Prati sem dal samo 
dve srajci, tu pa je še kup drugih stvari!« 
»Gospod, v žepih vaših srajc smo našli še tri 
majice, tri pare nogavic in dvojne spodnje 
hlače.« 

Očala 

Pa menda ja nisi  pustil svoje dekle zato, ker 
je začela nositi očala?« 
»Ne, ona me je zapustila, ko je začela nositi 
očala.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

         Kje se nahaja zanimivo unikatno  praznično drevo na  sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Uresničitev sanj

Glavna razlika med ljudmi,  
ki uresničijo sanje,
in tistimi, ki jih ne, 
je največkrat v delovanju -
prvi preide od besed k dejanjem,  
drugi ostane pri besedah.

Nagrade za mesec JANUAR

1. nagrada: bon - 1 welnes masaža, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., 
        Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
2. nagrada: bon - 1 welnes masaža, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., 
        Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
3. nagrada:  srebrn prstan , ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
        Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada:  srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
        Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada:  srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
        Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Palačinke

V ponvi se naenkrat lahko pečeta dve palačinki. 
Ena stran palačinke se peče 30 sekund?
Koliko časa potrebujemo, da spečemo tri 
palačinke?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           18 minut

 Izžrebanka:

	 Marica	Tramte,	Zg.	Mladetiče	1b,	8295	Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

											Tabla	na	sliki	se	nahaja	ob	parkirišču	pod	gradom.

 Izžrebanka:

	 Biserka	Kranjc,	Kal	34,	8297	Šentjanž
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERČAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠČE

Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠČE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIČNE VRSTE TAMPONA

PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naročila pokličite na zgornji tel. številki.

SREÈNO 2015

Strešne 
kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 20 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,66 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

novi model

NEPTUN

Spet je zima, spet je mraz,
spet je tu božièni èas,

naj odnese ti skrbi,
v novem letu pa le zdravja 

in sreèe podari.

FRIZERSKI SALON LISAP
Šentjanž 2c (Gasilski dom)
8297 Šentjanž
gsm: 070/811-595 (Saša)

Vabimo Vas, da obiščete naš frizerski salon, kjer Vas bo
uredila izkušena frizerka Saša. Uporabljamo samo
visokokakovostne produkte za lase LISAP MILANO!
Na voljo so tudi najnežnejše barve na svetu easy ABSOLUTE 3,
ki ne vsebujejo amonijaka, PPD-ja in resorcinola! V ponudbi
imamo tudi geliranje nohtov.
AKCIJA: pri barvanju oddajte frizerki ta oglas in prejeli
boste šampon (250ml) in masko (250ml) za 
barvane lase iz kolekcije NATURAL-E v 
vrednosti 14,40€! Pohitite, ker so zaloge omejene.

   VLJUDNO VABLJENI!

www.lisap.si

Ob izteku leta  
se iskreno zahvaljujemo 

vsem našim strankam za zaupanje, 
trudili se bomo, da vas tudi v prihajajočem letu ne razočaramo.

Čudeži obstajajo! Le verje� je treba vanje. 
Naj bo novo leto polno čudežev za vse.

Srečno in zdravo 2015

BREDA DRENEK SOTOŠEK mag. farm., spec.

Drožanjska cesta 68, 8290 SEVNICA, SLOVENIJA 
e-mail: info@lekos.si 
www.lekarna-psr.si 

www.lekos.si, www.lekobeba.si, www.lekovita.si

SREČNO




