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Intervju
Oktet Jurij Dalmatin
Seveda pa ne smemo pozabiti na slavnostni
koncert ob 50-letnici delovanja, na katerem smo
zapeli tudi skupaj z nekdanjimi pevci okteta.
Oktet v pomlajeni različici še vedno ohranja bistvo
tistega, zaradi česar je bil ustanovljen. Kdo v
oktetu prepeva danes in kakšna energija »vlada«
v sestavu?
Sedanji oktet sestavljamo: Tine Bec – 1. tenor,
Marko Plazar in Andrej Sešlar – 2. tenor, Marjan
Hribar in Matej Fon – 1. bas ter Andrej Lisec in
Gorazd Zupanc – 2. bas.
Oktet ima polno energije in načrtov za prihodnost.
Poleg pevskega druženja nas povezuje tudi
prijateljstvo in družimo se ne le na rednih pevskih
vajah, temveč tudi ob drugih priložnostih. Verjetno
je to tista »dodana vrednost«, ki se, upava, vidi
tudi na odru.

Oktet Jurij Dalmatin danes

50 let delovanja je lani praznoval Oktet
Jurij Dalmatin iz Boštanja, eden najbolj
kakovostnih in zelo priljubljenih pevskih
sestavov v občini, Posavju in širše. Oktet
je lani postal prejemnik Srebrne plakete
Občine Sevnica. Predsednik Zveze
kulturnih društev Sevnica Jože Novak,
tudi sam dolgoletni pevec okteta, pa
mu je ob letošnjem kulturnem prazniku
podelil Zlato Prešernovo plaketo zveze. O
dosežkih in načrtih smo se pogovarjali s
predsednikom okteta dr. Andrejem Liscem
in umetniškim vodjem Tinetom Becom.
Pet desetletij je za delovanje pevskega sestava
dolga doba. Povezuje umetniško naklonjenost in
prostovoljno delo številnih posameznikov, ki so
skozi leta, vsak v svojem času, sooblikovali tudi
zgled drugim področjem družbenega življenja. Kdo
so bili ustanovni člani in pravzaprav zaslužni za
pričetek zgodbe okteta?
Daljnega januarja leta 1964 se je zbralo osem
pevcev pod imenom »Oktet Boštanjski fantje«. V
prvotnem sestavu so prepevali: Anton Blatnik,
Zvone Sušinski, Franc Pernovšek, Alojz Liberšar,
Jože Pfeifer, Drago Redenšek, Marjan Pernovšek
in Mirko Pernovšek. Prvi umetniški vodja je bil
Jože Pfeifer, ustanovni član in pevec.

V petih desetletjih dela je sestav zamenjalo 9
umetniških vodij in preko 40 pevcev, za sabo imajo
nešteto ur pevskih vaj in javnih nastopov. Zapeli so
veliko pesmi domačih in tujih avtorjev ter gostovali
po vsej Sloveniji ter tudi zunaj njenih meja.
Oktet je s pevci iz Boštanja in okolice ter ob
najboljših umetniških vodstvih dosegal najvišje
umetniške kriterije. Kot predsednik in umetniški
vodja sta del okteta zadnjih nekaj let, pa vendar
gotovo dobro poznata vse najpomembnejše
dosežke in mejnike delovanja. Kateri so?
Na pevskih revijah je oktet redno dobival strokovne
pohvale in zaradi tega bil večkrat predlagan na
regijsko ali državno srečanje. Nekdanji pevci so
zelo ponosni na radijski in televizijski nastop na
prireditvi »Pokaži, kaj znaš« v Ljubljani leta 1966.
Prvi samostojni koncert so pripravili 11. junija
1972. Umetniški vodja okteta je bil takrat Jože
Pfeifer. Med mnogimi nastopi so pevcem ostala
še posebej v spominu gostovanja pri rojakih v
Nemčiji in v Kanadi ter v Rimu in Vatikanu, kamor
so z veseljem prinašali toplino slovenske pesmi.
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To se nepopisni trenutki sreče in jih je težko
opisati. Prav »fajn« občutek je. Poplača ves trud in
da energijo za naprej.
Pomemben vidik uspešnega delovanja društev je
gotovo tudi dobro podporno okolje.
Lokalna skupnost ima velik posluh za naše
delovanje. Na tem mestu bi se radi zahvalili vsem
na lokalnem nivoju, ki nas podpirajo, pa tudi
vsem sponzorjem in donatorjem, saj brez njihove
pomoči ne bi mogli izpeljati vseh projektov, ki smo
jih v zadnjih letih izvedli.
Gotovo vam ne manjka ambicij in idej, kako
občinstvo s petjem razveseljevati tudi v bodoče.
Kakšni cilji so pred vami?
Prvi izmed njih je spomladi udeležba na Pesmi
Posavja, drugi tekmovanja po Sloveniji, na
regijskem tekmovanju ter sodelovanje z drugimi
skupinami. Radi bi se udeležili še kakšnega
tekmovanja v tujini. Poleg tega imamo v načrtu
koncerte, ki jih bomo pripravili predvsem za naše
sokrajane.

Med dosežki zadnjih let pa bi izpostavili najvišja
priznanja na regijskem tekmovanju v Šentjerneju,
na Pesmi Posavja in na tekmovanju Bratislava Veliko uspehov in pevskih užitkov vam želimo tudi
Cantat na Slovaškem leta 2014. Tam smo v bodoče.
osvojili zlato priznanje in prvo mesto med vsemi
kategorijami ter dobili še posebno nagrado za
zasedbo z najbolj izdelano vokalno tehniko. Na
Pogovarjala se je: Tanja Žibert
nedavnih regijskih Sozvočenjih smo prejeli laskavi
Foto: arhiv Okteta Jurij Dalmatin
naziv najbolj perspektivne pevske zasedbe.

Ob 50 - letnici so se zdajšnjemu sestavu pridružili tudi nekdanji pevci okteta.
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Vsak, ki je kadarkoli soustvarjal ljubiteljsko kulturo
ali katerokoli drugo obliko družbene angažiranosti,
pozna količino truda, časa in volje, ki so potrebni
za rezultat. Ta pa se ne meri zgolj v uspehih. Lahko
opišete občutke pevca oziroma umetniškega
vodje, ko razveseli poslušalca?

Prvi sestav okteta

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

Ko l o f o n

Februarja sem bila na podelitvi visokega
priznanja, nagrade državljan Evrope, ki
sta jo za svoje posebne dosežke prejeli
posebni osebnosti iz Slovenije. Ob takšnih
priložnostih se še posebej spomnimo na
veličino posameznikov, na njihovo delo in vpliv,
ki ga imajo na široko množico ljudi. Žal je teh
priznanj premalo, pa tudi pisanja o tovrstnih
dosežkih in presežkih.
Na svetu je veliko ljudi, ki so v svoji preteklosti
že veliko ustvarili in dosegli, ki ne odnehajo in
katerih stvaritve pričakujemo tudi v prihodnje.
Vsi ti dosežki oblikujejo naš obstoj, sedanjost
in prihodnost. Nas povezujejo, nadgrajujejo,
spreminjajo in prehitevajo.
Je pa res, da vsak človek, tudi tisti, ki v
svojem povprečju ne izstopa iz množice,

naredi v svojem življenju kakšen presežek,
ki pa ne doseže takšnih razsežnosti, a jih
kljub temu peščica ljudi prepozna, nagradi in
potrdi. Pohvaliti je treba vsakogar, ki v sebi
prepozna potrebo po ustvarjanju in si želi
sprememb. Zaradi želje po drugačnosti in
boljšem svetu se zgledujemo po tistih, ki so
pogumni, ki o tem govorijo na glas, ki si upajo
stopiti naprej in navsezadnje ustvarjajo. Ti
nam v bistvu vsakokrat znova povedo, da iz
malega zraste veliko, le vztrajati je treba in iti
po poti, za katero menimo, da je edina prava.
Živimo svoje življenje kar se da ugodno in
radostno. Delajmo stvari, ki nas veselijo,
hkrati pa se vsak dan trudimo, da bi življenje
izboljšali.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja
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 aprila 2015, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 3. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

TRADICIONALNA POKUŠNJA
DOMAČIH SALAM
GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA
SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI
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Občinske strani
Poudarki 4. redne seje
Občinski svet se je na 4. redni seji, ki je potekala
konec meseca januarja, s strani direktorice
Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire Tomšič
seznanil z namero reorganizacije nujne medicinske
pomoči, ki jo želi Ministrstvo za zdravje pod
idejo urejanja urgentnih centrov v nočnem času
okrniti. S postavljanjem urgentnih centrov naj bi
se izvajanje nujne medicinske pomoči med osmo
uro zvečer in šesto uro zjutraj v Zdravstvenem
domu Sevnica ne izvajalo, pacienti pa bi morali v
tem času iskati pomoč v najbližjem urgentnem
centru – Sevničani tako v brežiškem. Dejstvo je,
da je vsakršna okrnitev nujne medicinske pomoči
nesprejemljiva, saj predolg odzivni čas oskrbe
pacienta neposredno pomeni ogrožanje življenj.
Temu so v razpravi pritrdili občinski svetniki ter
izrazili potrebo po dodatni okrepitvi storitve nujne
medicinske pomoči, k čemur si vodstvo sevniškega
zdravstvenega doma zelo angažirano prizadeva že
dlje časa.

Dr. Rebula Državljan Evrope
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta
v Sloveniji je 13. februarja v Trubarjevem domu
upokojencev Loka pri Zidanem Mostu organizirala
slovesno podelitev nagrad Državljan Evrope.
Nagrada, ki jo podeljuje Evropski parlament
na predlog evropskih poslank in poslancev,
je simbolno priznanje za posebne dosežke na
področju dejavnosti ali dela državljanov Evrope
v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih
človekovih pravicah.

Čestitka župana prejemniku nagrade

Nagrado sta prejela pisatelj, dramaturg, esejist
in prevajalec dr. Alojz Rebula, tudi Častni občan
Občine Sevnica, ter sociologinja, filozofinja in
publicistka dr. Spomenka Hribar. Kot so zapisali
podeljevalci nagrade, sta oba prejemnika
prepoznavna zagovornika evropskih vrednot,
v svojem udejstvovanju pa si prizadevata za
demokracijo in pluralnost, spoštovanje človekovih
pravic in človekovega dostojanstva ter preseganje
ideoloških razhajanj z dialogom in svobodo
izražanja.
V imenu informacijske pisarne Evropskega
parlamenta je mag. Klemen Žumer predstavil idejo
nagrade, namenjene posameznikom in skupinam,
ki izkazujejo visoko zavezanost k spodbujanju
vzajemnega
razumevanja
in
tesnejšega
povezovanja med državljani Evropske unije, so
aktivni na področju čezmejnega sodelovanja ali
z vsakodnevnim delovanjem uresničujejo načela
Evropske listine temeljnih pravic v praksi. Dogodka
so se med drugimi gosti udeležili tudi evropski
poslanci Lojze Peterle, Ivo Vajgl, Romana Tomc in
Franc Bogovič ter župan Občine Sevnica Srečko
Ocvirk.
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Vsem dobitnikom Prešernovih plaket in priznanj
Zveze kulturnih društev je skupno oblikovanje
bogate kulturne podobe lokalne skupnosti ter
dolgoletno prostovoljno delo, s katerim dvigujejo
ugled svojih domačih krajev in celotne občine.
Priznanje je Zveza kulturnih društev Sevnica letos,
na podlagi v okviru razpisa prispelih predlogov,
namenila Ani Strajnar, Zdenki Slapšak, Eleni
Sigmund, Andreji Kobal in Tinetu Becu. Bronasto
Prešernovo plaketo je predsednik zveze Jože
Novak skupaj z županom Srečkom Ocvirkom
podelil Ljubu Motoretu in Oskarju Zoranu Zeliču,
prejemnik Srebrne Prešernove plakete je Mešani
pevski zbor Župnije Boštanj, dobitnik Zlate
Prešernove plakete pa Oktet Jurij Dalmatin.

Člani sveta so se seznanili s strateškim načrtom
javnih zavodov Knjižnica Sevnica in KŠTM Sevnica
med leti 2015–2019. Seznanili so se tudi z letnim
programom dela in nadzora Nadzornega odbora
Občine Sevnica za leto 2015. Sprejeli so sklep in
izdali pozitivno mnenje o kandidatki Katji Krnc za
Oskar Zoran Zelič kot učitelj Tomaž Dernjač
ravnateljico Glasbene šole Sevnica ter soglašali z
višino enkratne denarne pomoči za novorojence v
letu 2015, ki bo tudi v bodoče znašala 240 evrov. V čas nastanka narodne čitalnice v Sevnici,
ki je bila ustanovljena 26. novembra 1865 in
Na seji so svetniki obravnavali predlog proračuna slovesno odprta 7. januarja 1866, je zbrane
za leto 2015. Občinska uprava je k pripravi popeljal Oskar Zoran Zelič v vlogi sevniškega
temeljnega
finančno-izvedbenega
akta,
ki učitelja Tomaža Dernjača, pomembne sevniške
opredeljuje delo v celotnem proračunskem zgodovinske osebnosti in enega od ustanoviteljev
letu, pristopila v zadnjih mesecih leta 2014, ko čitalnice. Sevniška čitalnica je bila prva v Posavju
so pogajanja med Vlado Republike Slovenije in oziroma savski dolini med Ljubljano in Zagrebom
občinami o znižanji virov lokalnim skupnostim že ter 17. na Slovenskem. S svojim delovanjem je
intenzivno tekla, uradnih izhodišč za pripravo pomembno prispevala h krepitvi slovenstva in
proračuna pa občine takrat še niso imele. Na bila tudi pobudnik velikega vseslovenskega tabora
osnovi spremljanja javno-finančnih dogajanj je v Sevnici 2. maja 1869. O obeležitvi 150-letnice
bil cilj pripraviti in občinskemu svetu predstaviti od ustanovitve čitalnice v Sevnici bomo tekom
predlog, ki bo v okviru danih zmožnosti zagotavljal leta še slišali, največ 26. novembra 2015, ko bo
tekoče delo vseh neposrednih in posrednih v okviru prireditev ob občinskem prazniku osrednji
proračunskih uporabnikov, hkrati pa ohranil dogodek, namenjen tej pomembni obletnici.
razvojno-investicijski ciklus. Svetniki so po
opravljeni vsebinski razpravi predlog proračuna Zbrano občinstvo sta nagovorila župan Srečko
podprli, izpostavljenih pa je bilo nekaj pobud, ki jih je Ocvirk in predsednik Zveze kulturnih društev
občinska uprava v okviru zmožnosti upoštevala pri Sevnica Jože Novak. V svojem nagovoru sta
pripravi odloka o proračunu. Ta je bil obravnavan poudarila, da je kultura v sevniški občini po zaslugi
na 5. redni seji 25. februarja, ko je bila ta številka številnih društev in posameznikov, ki negujejo
Grajskih novic že v tisku, zato bo več o vsebini in glasbeno, likovno, gledališko, folklorno in druge
poudarkih proračuna predstavljeno naslednjič zvrsti umetnosti, na zelo visoki ravni. Razne
oziroma po sprejemu proračuna.
prireditve, ki jih oblikujejo skozi vse leto in z njimi
bogatijo utrip življenja, pritrjujejo dejstvu, da je s
kulturo obogaten vsak dan.

Praznik kulture

Osrednja občinska slovesnost ob kulturnem
prazniku v organizaciji Občine Sevnica, KŠTM
Sevnica in Zveze kulturnih društev Sevnica je
bila v prvi vrsti namenjena podelitvi priznanj in
Prešernovih plaket zveze, posebno težo pa ji je
dodal tudi glasbeno in dramsko obarvani kulturni
program, slednji posvečen obeležitvi 150-letnice
ustanovitve narodne čitalnice v Sevnici.

Otroški pevski zbor Glasbene šole Sevnica

Prejemniki priznanj
z županom in predsednikom ZKD Sevnica

Z izbranimi točkami so navdušili učenci Glasbene
šole Sevnica, tako otroški pevski zbor kot tudi
solistki, violinistka Ana Močnik in harfistka
Tinkara Jene, obe prejemnici zlatega priznanja
na nedavnem regijskem tekmovanju mladih
glasbenikov Dolenjske. V preddverju dvorane so si
obiskovalci lahko ogledali izbrana slikarska dela s
14. likovnega shoda Grad Sevnica 2014.

Občinske strani
Ne zgolj zimska radost

Slovesno v Boštanju

Športnik leta

Boštanjčani so 7. februarja obeležili slovenski
kulturni praznik in hkrati tudi praznik krajevne
skupnost Boštanj. Osrednji del prireditve so
pripravili člani in članice Kulturno-umetniškega
društva Anton Umek Okiški, in sicer z vsebinsko
bogato in izvirno dramsko upodobitvijo življenja
pesnika Antona Umeka Okiškega, rojenega na
Vrhu pri Boštanju. Igrane prizore so obogatili
pevski gostje: Oktet Jurij Dalmatin, Mešani pevski
zbor Zvon in Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji.

Predsednik Športne zveze Sevnica Tomaž Blatnik
Pokojnik

Sneg je v začetku februarja pobelil tudi sevniško
občino, ki je zelo prostrana, razgibana in ima
veliko višjeležečih območij. Da sneg ne prinaša
zgolj zimskih radosti, temveč tudi zelo odgovorno
nalogo izvajanja zimske službe, se lahko prepričate
ob pogledu na zasneženo območje kraja Pokojnik v
krajevni skupnosti Zabukovje in območje Lisce.

Lisca

Dogovor o višini povprečnine
Na pripravo občinskih proračunov ključno vpliva
višina državnih sistemskih in investicijskih
sredstev, s katerimi občine uresničujejo pravico
občank in občanov do lokalne samouprave. Po
večmesečnih pogajanjih med reprezentativnimi
združenji občin in Vlado Republike Slovenije
je bil konec januarja opravljen še sestanek
s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem.
Dogovorjeno je, da bo osnovna višina povprečnine
v prvi polovici leta 2015 znašala 525 evrov
na prebivalca, v drugi polovici leta 2015 pa bo
znižana za učinke nujnih sistemskih sprememb
in bo znašala 500,83 evrov. Vlada se v skladu
z dogovorom tako zavezuje, da bo zagotovila
sistemske in izvedbene ukrepe za znižanje
stroškov občin v višini razlike med prvo in drugo
višino povprečnine, to je 22,8 milijonov evrov na
letni ravni, ali pa bo ta sredstva zagotovila na drug
način.
Dogovorjeno je bilo, da bodo za pripravo
sistemskih ukrepov skladno s sklepom Vlade
oblikovane posebne delovne skupine v sodelovanju
s skupnostmi občin, pa tudi roki za spremljanje
finančnih učinkov. Pri sredstvih za sofinanciranje
investicij po 21. členu Zakona o financiranju
občin je v dogovoru določeno, da se občinam v
letošnjem letu izplača investicijski transfer v višini
enega odstotka skupne primerne porabe občin,
razlika do dveh odstotkov pa bi bila zagotovljena z
dogovorom o višini povprečnine v letu 2016.

Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino
Sevnica in KŠTM Sevnica 12. februarja pripravila
sprejem za najboljše športnice in športnike. Na
podlagi razpisa in opravljenega izbora s strani
športne zveze je športnica leta 2014 postala
košarkarica Eva Lisec, športnik leta Robert
Pavčnik v disciplini kickboxing, športna ekipa leta
pa Klub malega nogometa Sevnica. Priznanja
so bila podeljena tudi najbolj perspektivnim
Kulturno-umetniško društvo Anton Umek Okiški
športnikom, in sicer košarkarici Aleksandri
je pripravilo izjemno bogat program.
Krošelj, strelki Anuški Kovačič in kolesarju Gabru
Krajevna skupnost Boštanj ob krajevnem prazniku Vandurju. Posebno priznanje za izjemne dosežke
podeljuje priznanja, katerih prejemnika sta letos na področju športnih tekmovanj je prejela Osnovna
postala Blaž Zagrajšek za nesebično prostovoljno šola Sava Kladnika Sevnica.
delo na kulturnem in društvenem področju ter
Športno kulturno društvo večno mladi Šmarčna
za prispevek k razvoju športa, kulture, ohranjanju
tradicije in starih običajev ter za uspešno
delovanje v lokalnem okolju. Zbrane sta nagovorila
in priznanja izročila predsednik krajevne skupnosti
Jože Udovč in župan Srečko Ocvirk.

Kulturni praznik na Blanci
Slovenski kulturni praznik so 8. februarja slovesno
obeležili tudi na Blanci, in sicer s tradicionalno
proslavo v organizaciji Kulturno-umetniškega
društva Blanca pod vodstvom predsednice
Antonije Mirt. Bogat pevsko in dramsko obarvani
kulturni program so sooblikovali Ljudski pevci
Blanca, učenci Osnovne šole Blanca, učenci
Kluba harmonikarjev Povše, recitatorji Kulturnoumetniškega društva Poklek, mladi glasbeniki
Anja, Klara in Leon Drstvenšek ter pevca Andrej
Lisec in Jure Klenovšek.

Kot slavnostna govornica je številčnemu občinstvu
v tamkajšnji kulturni dvorani spregovorila nekdanja
ravnateljica Osnovne šole Blanca Ana Mešiček,
tudi sama vse življenje ustvarjalka kulture. Med
drugim je poudarila, da kulture ne obeležujemo
samo s Prešernovim dnem, temveč je ta
pomembna na vsakodnevnih poteh, spremljati
pa jo mora tudi srčna kultura z medsebojnimi
pozdravi, nasmehi, stiski rok in lepo slovensko
besedo.

Prejemniki priznanj z osrednjo gostjo,
predsednikom športne zveze in županom

Moderator Aleš Tuhtar je k besedi povabil in kratek
intervju opravil z osrednjo gostjo prireditve Brigito
Bukovec, državno rekorderko v treh atletskih
kategorijah, prejemnico Bloudkove nagrade
ter tudi Slovenko leta 1996. Osrednja gostja je
nato skupaj z županom Srečkom Ocvirkom in
predsednikom Športne zveze Sevnica Tomažem
Blatnikom tudi podelila priznanja, čestitala za
dosežke vsem športnikom ter jim zaželela veliko
uspehov in trdne volje tudi v bodoče.

V spremljevalnem programu prireditve so se
s prikazom samoobrambnih veščin predstavili
trenerji in trenerke Društva borilnih veščin Ippon
Sevnica. Za glasbeno popestritev prireditve so
poskrbeli učenci Glasbenih šol Sevnica in Krško,
združeni v orkester saksofonov pod mentorstvom
Matjaža Škoberneta.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.mojaobcina.si/sevnica

www.obcina-sevnica.si
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Po občini
Prvi natečaj
Socialnega inkubatorja
Posavja

Občni zbor
društva Ajda Posavje

Spet se zahvaljujemo vsem, ki ste v vseh teh letih
prispevali svoj delež pri dosedanji obnovi, seveda
tudi pokroviteljem in donatorjem. Hvala tudi vsem,
ki ste darovali ali kupovali izdelke, ter gospodinjam
in gospodarjem za kulinarične prigrizke in rujno
Na občnem zboru so se februarja sestali
kapljico. Naše naslednje srečanje pri Joštu bo na
člani Društva za biodinamično gospodarjenje
Joštovo nedeljo sredi maja.
Ajda
Posavje.
Društvo
se
imenuje
po
biološkodinamičnem načinu pridelave hrane
Vir: KŠTD Razbor
kot oblike sonaravne metode kmetovanja, ki
vključuje pridelavo brez mineralnih gnojil in
gensko spremenjenih organizmov, za nego rastlin
in zemlje pa uporabljajo preparate, ki jih sami
izdelajo z rastlin. Na občnem zboru, ki je potekal
v dvorani TVD Partizana v Boštanju, so potekale
tudi volitve predstavnikov organov društva. Na predvečer dneva, ko sta se združila pust in

25. kulinarični večer
v Gostilni Repovž

Lani novembra je minilo leto dni od odprtja
Socialnega inkubatorja v Posavju. Po tem času
delovanja in nabiranja izkušenj smo sklenili
postaviti nove cilje in malce prestrukturirati naš
model inkubatorja. Je pa naše poslanstvo ostalo
isto. Omogočiti kakovostno podporno okolje
vsem, ki želijo razviti svojo idejo v pravi posel in si
omogočiti zaposlitev.

Predsednik društva je za dve leti postal Zvone
Černelič. Društvo Ajda Posavje je bilo ustanovljeno
na začetku leta 2011 in ima več kot sto članov
iz Posavja in tudi Mirnske doline. Je eno od 17
tovrstnih društev v Sloveniji, povezanih v zvezo.
Člani društva, med njimi vrtičkarji in kmetje, se
redno srečujejo vse leto. Pozimi organizirajo
razna predavanja in tečaje osnov biodinamike,
poleti pa imajo praktične delavnice. Da kmet dobi
certifikat za biološko-dinamično pridelavo, mora
najprej imeti certifikat ekološkega kmeta.

valentinovo, so v Gostilni Repovž v Šentjanžu
pripravili že 25. kulinarični večer. Tovrstni dogodki
potekajo pri Repovževih vse od leta 2003, tokrat
pa so kuhalnico zaupali »stebru novega blejskega
kulinaričnega gibanja« chefu Urošu Štefelinu,
članu zvezdniškega tria 3chefs in uspešnemu
vodji Vile Podvin. Njegove kulinarične kreacije so
se družile z vini Posestva Burja, kjer vipavski vinar
Primož Lavrenčič, poglobljen v strokovno znanje in
trdno na stebrih tradicije, ustvarja izjemna vina,
tudi modro frankinjo! »Primož je eden redkih, ki zna
brati misli; ne ljudem, naravi, vendar,« so zapisali v
povabilu na dogodek. Izjemen večer je napovedalo
že to, da so bile rezervacije že takoj po napovedi
dogodka na družbenem omrežju v nekaj urah
popolnoma zapolnjene. V jedilniku (7-hodni meni)
je bilo mogoče okusiti številne stare jedi iz pristnih
lokalnih sestavin, kar je rdeča nit Štefelinovega
kulinaričnega ustvarjanja z izrednim posluhom za
ljudi, ki nosijo s sabo izročilo in modrosti življenja.
Pri Repovževih so skupaj z njima predstavili njihovo
idejo o novi slovenski kuhinji, o povezovanju regij,
ljudi in idej.

Vir: Občina Sevnica

Licitacija krač in salam
Zato vabimo vse, ki želijo razviti svoje ideje in
željo po lastnem podjetju, da se prijavite na prvi
natečaj Socialnega inkubatorja Posavja z bogatimi
nagradami. V program so vključeni 42-urna šola
podjetništva, tako imenovani Intenzivni podjetniški
KURZ, ter dogodki, kot so Pospeševalno minglanje
za tvoj posel. Z natečajem ne boste deležni le
odličnih nagrad, kot so 1000 EUR zagonskega
kapitala in možnost ustanovitve podjetnega
centra, bogati boste tudi zaradi novega,
sodobnega in »out of the box« znanja ter novih
poznanstev, ki vam bodo koristila za lažji zagon
ideje.

Na pustno nedeljo je pri podružnični cerkvi sv.
Vsem, ki ste dogodek zamudili, sporočamo, da bo
Jošta v župniji Razbor potekala 18. licitacija krač in
podoben večer 13. marca, takrat s Primoževim
salam, skupaj z župnijo Razbor, ključarji in krajani
bratom Mitjem (Sutor).
pa jo je pripravilo Kulturno, športno in turistično
društvo Blaž Jurko Razbor. Kljub okoli 40
centimetrov visoki snežni odeji smo se popoldne
ob 14. uri zbrali ob mali cerkvi pod vrhom Lisce
in licitirali 44 krač, salam in drugih suhomesnatih
dobrot. Tudi letos se nas je zbralo približno 150 z
različnih koncev Posavja in Laškega.

Foto: Aleš Fevžer

Prijave na natečaj bodo odprte od 9. do 21. marca
2015. Torej ne zamudite roka in te neverjetne
priložnosti. Vse informacije in pogoji sodelovanja
so na www.knof.si.

Ekipa Socialnega inkubatorja Posavja
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Poleg občutka domačnosti in gostoljubnosti v
Gostilni Repovž posebej izstopajo fotografije
dobaviteljev gostilne in ob njih napis Ponosni smo
na naše dobavitelje. Dobavitelji so namreč pogosto
preveč skriti del verige gostinske ponudbe, kar
so Repovževi spremenili. In prav bi bilo, da bi
Licitacija je potekala po sveti maši, ki jo je daroval
takšnemu izkazovanju ponosa in spoštovanja do
župnik Janez Furman, po običaju pa je dobrote tudi
dobaviteljev sledili tudi drugi.
blagoslovil. Najvišje se je dražila domača krača, ki
jo je lastnik kupil za 75 EUR. Skupaj smo na licitaciji
Rok Petančič
zbrali 1445 EUR, s katerimi bomo letos poskušali
obnoviti notranje lesene konstrukcije zvonika
podružnične cerkve sv. Lovrenca na Gori. Letos
bodo tako zbrana sredstva namenjena drugi od
naših podružničnih cerkva, saj je cerkev sv. Jošta
od prve licitacije leta 1998 s sredstvi, zbranimi na
licitacijah, že prav lepo obnovljena.

www.mojaobcina.si/sevnica

Po občini
Pustinovo 2015 v Sevnici

V nedeljo je od 5. ure potekalo tradicionalno
pustno rajanje za otroke. Za vse maske so bili
na voljo brezplačni krofi, za katere je tudi tokrat
poskrbel KŠTM Sevnica.
Pustinovo 2015 v Sevnici je zelo lepo uspelo,
nasvidenje prihodnje leto in hvala vsem, ki ste
kakorkoli sodelovali pri pripravi in izvedbi.

Letos je bilo za pusta v Sevnici zelo pestro.
Tridnevno dogajanje je potekalo v ogrevanem
šotoru na parkirišču objekta Bowling de Luxe v
Sevnici.
V organizaciji podjetja Sava avto, d. o. o., so v
petek nastopili ptujski kurenti, nato sta bila na
vrsti druženje in ples z Dejanom Vunjakom in
njegovo skupino – Brendijeve barabe.
V soboto je KŠTM Sevnica s skupino prostovoljcev
organiziral pustno zabavo, ki je bila še posebno
zanimiva, ker sta se srečala valentinovo in pustna
sobota, zato smo letošnje dogajanje poimenovali
Pustinovo 2015, saj sta se združili dve prireditvi
hkrati z zgodbo o ljubezni na sto in en način.
Za zabavo in ples je poskrbel ansambel Potep,
prav tako je bilo poskrbljeno za hrano in pijačo.
Najboljše posamezne in skupinske maske so bile
bogato nagrajene.

1. nagarda za posamično masko

Skupina Boginje

Ljubezenski arest
Vzdušje pod šotorom

Ansambel Lezbače

Skupina Naša mala klinika

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Pokop Pusta

Domača skupina Halo, Halo

Trigipčani - 1. mesto skupinske maske

Člani Kulturnega društva Godba Blanški
vinogradniki so tradicionalno tudi letos, na
pepelnično sredo, opravili pokop Pusta. Ustavili
so se tudi na sevniškem Glavnem trgu, kjer je ob
tej priložnosti nastala skupinska fotografija.

Ocenjevalna komisija
Vitezi iz Lukovca

Foto: Jože Teraž

Vir: Občina Sevnica
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TZOS
delovni čas: Sevniški čebelarji
Delavniki:
9.00 – 16.00 Jubilejno, a vsestransko najslabše
Sobote: čebelarsko leto 2014
9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Zeleni nasvet –
Setev andskih jagod
Zdaj ni več dileme, da je doma vzgojena sadika
prava odločitev. Marca se lotimo setev rastlin,
ki rasejo in rodijo v toplem delu leta. Posejte
paradižnike, jajčevce, bučke, lubenice, melone,
andske jagode, artičoke …

IZKORISTITE
DODATEN POPUST
na spominke ali
vodeni ogled
Gradu Sevnica!

V soboto, 24. januarja, smo se številni sevniški
čebelarji zbrali na “maratonskem” občnem zboru
in poleg običajnih postopkovnih zadev sprejeli tudi
nova pravila društva in pravilnik o disciplinskem
postopku. Spet smo se seznanili tudi s kodeksom
čebelarske etike, česar nekaterim velikokrat
primanjkuje.

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

AKTUALNO - IZLET:
PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:
·Krepko kosilo (otroška igrala v bližini)
·prilagojen ogled vaši družini,
Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

Setev andskih jagod
Seme andskih jagod kali približno tri tedne (lahko
tudi dlje časa), zato sadike posejemo že marca
v toplo gredo ali v lončke v stanovanju. Seme
je drobno in pri setvi pazimo, da ne sejemo
pregosto. Priporočljivo je sejati v majhne lončke
ali setvene platoje in pozneje presaditi v večje.

Cena: 14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnina in
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti
1EUR/ osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur časa.

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

Vse je pripravil in predstavil marljivi član upravnega
odbora Andrej Bobek. Nič kaj zavidanja vreden
potek zbora je uspešno vodil Andrej Kozinc,
dosedanji uspešni mentor čebelarskega krožka na
OŠ Boštanj in predsednik komisije za zdravstveno
varstvo čebel pri društvu. Ker društvu lani
ni uspelo pripraviti nobenega slavnostnega
trenutka, so bila na tokratnem zboru članov
podeljena tudi številna priznanja in odlikovanja
za 10, 20, 30, 40 in 50 let članstva v društvu
in Čebelarski zvezi Slovenije ter čebelarskim
veteranom. Franc Repar je dobil listino o častnem
članstvu. Odlikovanje Antona Janše III. stopnje so
prejeli: Niko Sajtl, Tone Stopar in Janez Stopar.

Spomladansko urejanje okolja

Ker andske jagode kalijo na svetlobi, semena ne
prekrivamo. Andske jagode najlepše uspevajo
na zelo sončnih legah. Zelo primerne so tudi za
vzgojo v loncih. Plodovi andske jagode so podobni
malim paradižnikom, ovitim s papirnatim ovojem
(lampijončkom), in so rumenih do oranžnih barv,
po okusu pa spominjajo na ananas. Rastlina je
pogojno prezimna.

Milena Mastnak, Zelena Sevnica

Kulturni večer
na Razborju
Mediji in njihovo
etično poslanstvo
v svetu
Naš gost bo nadškof
Stanislav Zore,
spregovoril pa bo o
poslanstvu medijev
in njihovi etični
zavezanosti. Nastopili
bodo tudi Fantje z
Razborja. Za tem bo na
vrsti pogostitev.
Lepo vabljeni.
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Urejena in čista narava je sestavina kakovosti
življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega
turizma. Večina ljudi se vse bolj zaveda, kako
pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja
in vse več prebivalcev Slovenije se zavestno in
organizirano vključuje v prizadevanja za urejeno
okolje, tako, da se aktivno vključuje v projekt
SP0MLADANSKEGA UREJANJA OKOLJA.
Navodila in potek čistilnih akcij v občini Sevnica
bodo opisana v aprilski številki Grajskih novic.
Vabljeni, da se čistilnih akcij udeležite v čim
večjem številu.
Alenka Kozorog, TZOS

Odlikovanje A. J. II. stopnje pa je prejel Andrej
Kozinc. Predstavili so se tudi novosprejeti člani
društva. Vse je že v uvodnem delu pozdravil
župan občine Srečko Ocvirk in izrazil podporo
čebelarjem v prizadevanju za ohranitev narave pri
pridelavi hrane in delu ter pri nujnih vzdrževalnih
delih na čebelarskem domu, za težko pričakovano
prenovo doma pa nakazal možnosti vključitve na
katerega od razpisov v prihodnjih letih. Čebelarji
ugotavljamo, da preteklo leto ni bilo naklonjeno ne
čebelam ne sevniški čebelarski organizaciji. Bilo
je izredno deževno v času glavnih paš, tako da so
čebele težko nabrale hrano za lastno preživetje,
spomladi pa še to ne povsod. “Tako slabega leta
ni bilo že več kot 30 let,” pravijo starejši čebelarji,
ki jim ni uspelo pridelati niti 25 odstotkov medu
običajnega leta. Pozno jeseni pa je čebelarje, ki
čebelarimo na ekološko prijazen sonaraven način,
prizadela še večja izguba čebel zaradi zajedalca
z imenov varoa destruktor. Zaradi prenizkih
poletnih temperatur in povečane vlage v zraku
hlapi organskih kislin niso zadostovali. Zato so se
zajedalci razmnožili do kritične mere, ko čebele
zapustijo panje kljub zadostni hrani in zalegi in
odletijo v kolektivni samomor.
Upamo na vsestransko prijaznejše leto 2015 za
čebele in tudi člane društva.

Janez Levstik

Turizem
Prenova in ponatis novega
Kataloga turistične ponudbe

Po
porabi
predstavitvenega
gradiva
za
občino vedno poskrbimo za natis novega. Za
aktualnost ponudbo vedno prilagodimo ponudbo
povpraševanju ter spremljamo želje obiskovalcev
in nove smernice. Tako dopolnjeni katalog
turistične ponudbe smo izdali na začetku leta. V
njem je novost predvsem ponudba za »družinska
doživetja«, ki so mikavna tudi za manjše skupine
in vsebujejo kulinarično ponudbo, nadgrajeno z
obiskom točk, na katerih so lahko obiskovalci
aktivni v naravnem okolju, in obisk gradu.

Pozitiven odziv na katalog smo dobili od
obiskovalcev Sejma turizem in prosto čas v
Ljubljani, na katerem smo ga predstavili takoj po
izidu. Za vse občane in občanke pa je brezplačno
na voljo v Turistični informacijski pisarni v Sevnici.
Več informaciji lahko dobite v TIP Sevnica na
07/81 65 462.

Modra frankinja na dobri poti Žrebanje
do večje prepoznavnosti?
nagradne kartice veselja
na sejmu Alpe-Adria 2015
Decembra lani se je končal dveletni projekt Modra
frankinja – žametno vino Posavja, podprt pa je v Ljubljani
bil s sredstvi LAS Leaderja. Ustvaril je primerne
temelje za izboljšanje položaja modre frankinje. V
KŠTM Sevnica intenzivno nadaljujemo aktivnosti,
usmerjene
v
povečanje
prepoznavnosti,
kakovosti in razširjenosti njene uporabe. V
sklopu omenjenega projekta smo izdelali skupen
prepoznavni znak (logotip) sorte Modra frankinja,
ki ga nekateri vinarji že uporabljajo na svojem
predstavitvenem gradivu. Januarja smo v
grajskem vinogradu izvedli tradicionalno rez trt
modre frankinje, ki je doživela lepo pozornost
v lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih.
Modra frankinja je bila posebej poudarjena tudi
na sejmu Turizem in prosti čas konec januarja na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
V soboto, 21. marca, od 10. do 13. ure, bomo
organizirali večji predstavitveno-prodajni dogodek
v starem delu Celja v vinoteki Oskarjevo, predstavili
pa se bodo vinarji Kobal, Kozinc, Kerin, Dular in
Vinska klet KZ Krško, spremljali pa jih bodo izdelki
Grajskih mesnin KZ Sevnica. Na dogodku bo
nastopila tudi Nuša Derenda.
Marca bomo nadaljevali tudi aktivnost in se
dogovorili o načinih povezovanja vinarjev,
gostincev in skupne promocije modre frankinje.
Aprila bomo v grajskem vinogradu na sevniškem
gradu organizirali predavanje s predstavitvijo
zelenih del v vinogradu, maja se bodo že začele
priprave na ocenjevanje modrih frankinj. To bo
avgusta pred tradicionalnim 5. festivalom modre
frankinje, ki ga načrtujemo na našem gradu v
soboto, 12. septembra. Po festivalu se bodo
najboljši pridelovalci modrih frankinj predstavili
na posebnem vinsko-kulinaričnem dogodki v
Grand Hotelu Union v Ljubljani. Prizadevamo si
tudi za vzpostavitev »modrih polic« v trgovinah
z vini, s čimer bi kupci imeli možnost nakupa v
domačem okolju pridelanih modrih frankinj v
trgovinah, saj je ponudba modrih frankinj pri
vseh trgovcih žal še vedno zelo slaba. Vse leto se
trudimo promovirati modro frankinjo z objavami in
obveščanjem o dogodkih v različnih medijih (revija
Vino, Pet zvezdic, Slovenske novice, Delo). Redno
pripravljamo t. i. Modre novice (novice, povezane z
modro frankinjo), ki jih po e-pošti pošiljamo čedalje
večjemu številu vinarjev, gostincev, medijev …
Vse informacije zbiramo in objavljamo redno na
portalu www.modra-frankinja.com. S promocijo
modre frankinje (vinarjev, ponudbe …) smo na
številnih vinskih, kulinaričnih in drugih turističnih
dogodkih v Sloveniji in tujini. Opažamo, da
pridobiva modra frankinja čedalje večjo medijsko
pozornost, pozornost gostinskih ponudnikov in
posledično kupcev, zato je na dobri poti do boljše
prepoznavnosti. A cilji še zdaleč niso doseženi.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

»Ljubezen stori žensko bistroumno in
moškega zmedenega.«
Erich Maria Remarque

Vsem ženam, materam in dekletom ter
možem, očetom in fantom čestitamo
ob praznikih v marcu.
Uredništvo

Vse dni sejma je za vsak dan posebej potekal žreb
izpolnjenih nagradnih kartic v tistem dnevu. Vse
kartice, tudi izžrebane, gredo naprej v žreb za
glavne nagrade.
Nagradna igra je potekala 28., 29., 30. in 31.
januarja, vsak dan od 10. do 17. ure, v njej pa
so sodelovali vsi, ki so izpolnili nagradno kartico
veselja.

Žrebanje je bilo vedno javno in so ga opravili
naključni obiskovalci in informatorji, ki so izpolnili
nagradne kartice.
Vsak nagrajenec je dobil dužinski paket v Sevnici v
vrednosti 14,50 EUR, vseboval pa je eno kosilo,
vodeni ogled sevniškega gradu s panoramskim
ogledom starega mestnega jedra in popust v
prodajalni Lisce ali Kopitarne v Sevnici. Omenjeni
paket je mogoče tudi kupiti.
Srečni izžrebanci za opisano nagrado so Darja
Bukovec, Peter Goršin, Marko Leljak in Marija
Kralj.
Vsi so o tem dobili obvestilo z našimi kontakti,
da se bomo lahko dogovorili o datumu in načinu
izkoriščenja nagrade.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Ponudba kozarcev
za modro frankinjo
Kozarec je več kot le
pripomoček za pitje.
Kozarec je sredstvo, ki
omogoča vinu, da pride
do izraza. Le v kozarcu
iz čistega in tankega
stekla
je
mogoče
doživeti žlahtnost in
kakovost najboljših vin.
Za žametna rdeča vina,
med katera sodi tudi
modra frankinja, so
najbolj primerni visoki in
široki kozarci.

Želimo si, da bi Posavje postalo prepoznavno po
modri frankinji, saj ima ta potencial, da postane
svetovno znano vino. Modra frankinja bi tako v
Posavju postala tudi turistični produkt (vključno
z vso ponudbo, vezano nanjo), s čimer pa se
morajo najprej celostno poistovetiti in priložnost
izkoristiti predvsem turistični ponudniki (gostinski
ponudniki, vinarji …) ter vsa javnost, vključno z
vsemi odgovornimi, ki (so)odločajo o naši skupni
usodi.

Zato vam za boljšo postrežbo in hkrati promocijo
modre frankinje kot sorte ter vzhajajoče vinske
zgodbe ponujamo vrhunske kozarce »Aspergo
Bordeaux« izdelovalca Ritzenhoff AG.
Na kozarcih je natisnjen logo »Modra frankinja«
(vzorec je na fotografiji).
Cena za kozarec je 1,95 EUR / kos. V ceni je
vključen 22% DDV.
Zaradi omejenih količin vam ponujamo možnost
nakupa do 80 kos kozarcev.
Naročila in informacije na tel. 07 81 61 075 ali
051 680 289 ali rok.petancic@kstm.si

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

KŠTM Sevnica
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Kultura
Rastoča knjiga v Šentjanžu

Ujeti trenutki

Škrjanček poje, žvrgoli ...

Slovenski projekt Rastoča knjiga se je začel 1. V četrtek, 4. februarja, smo se zbrali v Knjižnici
januarja 2001, da bi povezal vse Slovence v misli, Sevnica na odprtju samostojne fotografske
kako narediti vsak dan nekaj dobrega zase, družino razstave Marjetke Erman.
in širšo skupnost.

Mitja Brvar, predsednik državnega sveta

Že prvo leto 23. junija so se Ljudske pevke
Solzice na pobudo Andreje Tomažin vključile
v predstavljanje projekta prvega koncerta
v šentjanški cerkvi z naslovom Sreča, biser
življenja. Na tem koncertu je takratni predsednik
državnega sveta Slovenije predstavil pomen in
poslanstvo projekta. Ljudske pevke, takrat še
članice AKŽ Budna vas, so sodelovale na 13
koncertih v različnih krajih Slovenije. Na srečanju
s koordinatorjem Rastoče knjige profesorjem
Janezo Gabrijelčičem pred letom dni v Sevnici je
nastala zamisel o Rastoči knjigi Šentjanž. Združili
smo moči Kulturno umetniško društvo Budna vas,
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž in Krajevna
skupnost Šentjanž s pomočjo AKŽ Budna vas,
TD Šentjanž, Društva vinogradnikov Šentjanž,
Društva konjenikov Šentjanž, KD Šentjanž in
gostilne Repovž in pripravili odprtje Rastoče knjige
v Šentjanžu ob počastitvi slovenskega kulturnega
praznika.

2. Območno srečanje odraslih literarnih
ustvarjalcev občine Sevnica 2015

Fotografinji Marjetki Erman
se je zahvalila predsednica društva.

Marjetka Erman, članica kulturne in umetniške
sekcije KUS, Kulturnega umetniškega društva
Budna vas, velika ljubiteljica umetnosti in kulture,
z veseljem prime v roke tudi fotoaparat in z njim
ujame trenutke v objektiv, ob tem pa nastanejo
lepe fotografije. Najraje fotografira naravo, njeno
lepoto, loti pa se tudi portreta. Ob spodbudi
društva se je odločila izbrati nekaj fotografij in jih
pripraviti za razstavo, ki bo na ogled obiskovalcem
Knjižnice Sevnica do 2. marca.

Ujeti trenutki s fotografske razstave

V Knjižnici Sevnica je v torek, 27. januarja, Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Sevnica pripravil, 2. Območno srečanje
odraslih literarnih ustvarjalcev – Škrjanček poje,
žvrgoli …

Srečanje se je začelo že popoldne z ustvarjalno
literarno delavnico, ki jo je vodila pedagoginja,
pesnica in pisateljica mag. Ana Porenta.
Ustvarjalno popoldne smo sklenili z literarnim
večerom, na katerem so se predstavili avtorji s
svojimi deli. Za javnost so svojo prozo in poezijo
brali: Zdenka Andolšek, Marija Bajt, Zdravka
Brečko, Eva Keber, Gabrijela Kolar, Tanja
Košar, Vida Križnik, Berta Logar, Anica Perme,
Rudi Stopar in Jože Žnidarič. Za svoja dela in
sodelovanje so avtorji prejeli priznanje JSKD.

Akademik dr. Boštjan Žekš,
predsednik Društva Rastoča knjiga

Slavnostni govornik je bil predsednik državnega
sveta Mitja Brvar, nekaj pozdravnih besed sta
povedala predsednik društva Rastoča knjiga
akademik dr. Boštjan Žekš in pobudnik projekta
Rastoča knjiga Janez Gabrijelčič. Za začetek
smo predstavili znana Šentjančana, zgodovinarja
Janeza Kosa in jezikoslovca Janeza Kebra in
upamo, da nam bo ob pomoči krajanov uspelo
dodati še veliko več ustvarjalcev in obesiti še veliko
listov na lipo, pod katero sedi deklica s knjigo,
simbol šentjanške rastoče knjige.

Portreti

Kulturni program ob odprtju smo pripravili
člani društva: Ljudske pevke Solzice z ljudskimi
pesmimi, Marjetka Erman in Marija Bajt s svojo
poezijo, Anj Petrovič, Lea in ožbej Florjančič
in Aleksandra Sigmund Krajnc z otroškimi
pesmicami. Povezovanje je bilo kot že velikokorat
do zdaj v rokah Veronike Sigmund.
Namen tovrstnih srečanj je izmenjava izkušenj,
predstavitev svojih del in prejeti konstruktivno
povratno informacijo od strokovne spremljevalke
srečanja. Izbrana dela sodelujočih avtorjev
bodo objavljena v zbirki Škrjanček poje, žvrgoli
… 2015. Literarni večer so glasbeno popestrili
učenci Glasbene šole Sevnica, prijetno pa ga je
povezovala Smilja Radi.

Janez Gabrijelčič
Jože Novak je čestital Marjetki.
Kulturni program so pripravili in izvedli učitelji in
učenci osnovne šole. Sodelovali so Ljudske pevke
Solzice, septet Fortuna, skupina Jurjevalci in Pohvalne besede o razstavi sta izrekla
skupina Kresnice. Povezovalka je bila učiteljica koordinatorka JSKD IO Sevnica Katja Plibernik in
predsednik ZKD Sevnica Jože Novak.
Jožica Pelko.

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas
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Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Kultura
Albert Konec – Berto
v oknu Radogost

Vsaka ljubezen je pesem

»Dober in plemenit urok pa ostaja bogata dediščina
za svetlenje prihodnosti,« je v priložnostni
zgibanki ob odprtju hommage razstave zapisal
sevniški kulturnik Rudi Stopar in dodal: »To nam je
zapustil človek, ki v mesecu kulture s središčem
kulturnega praznika – 8. februarja – Prešernovim
dnem močneje prihaja v naš spomin; njegova
dela gostujejo v Oknu Radogost. Zahvalni spomin
velja odličniku med kulturniki, ki so tlakovali našo
mozaično pot likovne kulture. Najžlahtnejši med
njimi, ki smo jih že spoznali (Nande Tihole, Žiga
Colnar, Zdravko Balog in drugi), je Albert Konec
– Berto.

Diapazon njegove glasbene dejavnosti je zapisan
z velikim naslovom v zgodovino sevniške glasbene
umetnosti od 40. let prejšnjega stoletja. Ni bilo
prireditve, plesnih večerov, sprevodov, veselic,
sindikalnih prireditev in proslav brez njegove
harmonike. Dvajset let življenja glasbene skupine
Taninton je njegovo delo in delo njegovih prijateljev,
za tisti čas osrednje glasbene skupine v Sevnici.
Živel je za likovno umetnost, s slikami je napolnil
največjo galerijo v domovih naše srenje. Bil
je krajinar, portretist, slikar tihožitij, scenski
mojster, ljubitelj in zbiralec ter restavrator
etnografskega bogastva kulturne dediščine.
Umetnost Alberta Konca je odblesk dobe
izmučenega sveta, ki ga je živel. Oživljanje in
zavedanje njegovega spontanega ustvarjanja,
enostavno lepega in bogatega s skromnimi
izraznimi sredstvi in ne brez svojskega humorja,
je tisto orodje, ki ga nam zapušča, da se lahko
upremo pojavom estetskega, kulturnega in
sploh drugačnega življenjsko vrednotenega
»karkolizma« (Rebula).«
Za živost dogodka sta v polni grajski kapeli z zvoki
klavirske harmonike in zanimivimi prigodami
poskrbela Bertova učenca, ki ohranjata učiteljev
soul – vnemo, gorečnost in dušo, Gašper
Dernovšek in Rudko Mlinarič, človeka, ki še čutita
blagor domačega praga. Spomine na vedno
zanimiva druženja z Albertom Koncem je v zbirki
Ogled opisal inž. arh. Mirko Blaznik.

V četrtek, 5. februarja, smo učenci OŠ Blanca
pripravili kulturno prireditev za Prešernov dan z
naslovom Vsaka ljubezen je pesem. Govorili smo
o Prešernu in 8. februarju, slovenskem kulturnem
prazniku. Zbrali smo se v šolski jedilnici in si v
eni šolski uri ogledali zanimiv program, ki sta ga
pripravili učiteljici Nina Grabenšek Kadilnik in Saša
Martinčič.

Na začetku smo prisluhnili slovenski himni, zapel
pa jo je naš pevski zbor in prireditev obogatil tudi
z drugimi pesmimi. Slišali smo veliko Prešernovih
verzov, med drugimi Povodnega moža, Vrbo,
Gazele 3 … Pesmico o Prešernu je odlično
predstavila prvošolka Liza Strnad. Tretješolka Pia
nam je zaigrala na citre, Lara iz 7. razreda pa na
violino. Prireditev sta dobro povezovala osmošolca
Anja Žniderič in Rok Kočevar. S plesno točko so
nas na koncu razvedrili drugošolci, še prej pa smo
od »petarčkov« izvedeli, kako si razlagajo besedo
kultura. Proslavo sta zelo popestrila osmošolca
Manca Peklar in Matej Krošelj, ki sta zaigrala
prizorček kot Julija Primic in slikar njene najbolj
znane slike Matevž Langus. Konec prireditve
smo spremljali z nasmehi na obrazih, saj so se
nastopajoči in vsi sodelujoči na prireditvi in pri
njeni pripravi zelo potrudili.

Kulturni praznik
na OŠ Ane Gale Sevnica
Učenci in učitelji na OŠ Ane Gale Sevnica smo
pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem
prazniku. Zbrali smo se v šolski telovadnici ter
po slovenski himni predstavili delo in življenje dr.
Franceta Prešerna. Izvedeli smo veliko zanimivih
in novih informacij o največjem slovenskem
pesniku.

Pri urah rednega pouka smo na temo slovenskega
kulturnega praznika in Franceta Prešerna
prebirali še njegova dela in poustvarjali prebrana
besedila.

Za OŠ Ane Gale Sevnica Urška Volarič

Nina Kosem in Larisa Očko, 9. r.

Praznovanje slovenskega
kulturnega praznika
na OŠ Krmelj

V ponedeljek, 9. februarja, smo kot vsako leto v
krmeljski osnovni šoli praznovali slovenski kulturni
praznik – Prešernov dan. Učenci in učitelji smo
Rok Petančič, KŠTM Sevnica se zbrali v večnamenskem prostoru, v katerem
je potekal kulturni program, ki smo ga pripravili
učenci in učitelji. Tokrat smo se s poezijo,
dramatizacijo in zapete melodije poleg Franceta

Proslava
ob kulturnem prazniku

Na OŠ Tržišče smo praznovali slovenski kulturni
praznik. Učitelji in učenci so pripravili prijeten
kulturni program in se spomnili našega velikega
pesnika Franceta Prešerna. Posebno pozornost
so namenili slovenskemu ustvarjalcu Kajetanu
Koviču.

Prešerna spomnili dveh lani umrlih kulturnikov,
Kajetana Koviča in Tomaža Šalamuna.
Učenci so v tej kulturni urici začutili zven in bogastvo
slovenske besede, saj so skoraj vsi krmeljski
Veseli smo, da so se prireditve kljub delovnemu
šolarji sodelovali pri kulturnem programu.
dnevu udeležili tudi nekateri starši in krajani.

Zvonka Mrgole

Renata Mlinarič, Osnovna šola Krmelj

marec 2015

11

Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 2. 3.
ob 11:30
ponedeljek, 2. 3.
ob 17. 00
torek, 3. 3.
ob 9. 00
torek, 3. 3.
ob 17. 00
sreda, 4. 3.
ob 10.00 - 1. april

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Začetni tečaj iz osnov biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda
Posavje; Info.: Majda, 041/458-532

Predavanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Zbor članov
Planinskega društva Lisca Sevnica
Razstava likovnih del
Jožice Udovč Krhen
Predavanje Marija Horvat Novosti o balkonskem cvetju, jagodičevju, dišavnicah, zelenjavi
Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja - Gostja:
Eleonora – Bojana Čibej
Tematski tečaj 2/10:
Identiteta – kdo sem jaz ?
Literarni večer
Društva upokojencev Sevnica
Čajanka: Ogledi poučnih in inspirativnih filmov,
po filmih debate ob čaju: Revni milijonar

Kulturna dvorana Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica
Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

VCT Ramovš - Peklar

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Rokomet - 1. NLB Leasing liga - člani

Športna dvorana

Rokometni klub Sevnica

Rokomet - St. dečki B - polfinale

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

nedelja, 8. 3.
ob 17. 00

Tradicionalni dobrodelni koncert »IMETI RAD«,
vstopnina 10 EUR

Kulturna dvorana Sevnica

Rotary klub Sevnica

ponedeljek, 9. 3.
ob 11:30

Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 9. 3.
ob 15:30

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

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica,
Info in prijave na 07 81 65 070

ponedeljek, 9. 3.
ob 17. 00

Začetni tečaj iz osnov biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda
Posavje; Info.: Majda, 041/458-532

torek, 10. 3.
ob 9.00

Predavanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

torek, 10. 3.
ob 15.00

54. Salamiada

gostilna Vrtovšek Sevnica

Društvo salamarjev Sevnica

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

Gostišče Ajdovec

Društvo invalidov Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 4. 3.
ob 17. 00
sreda, 4. 3.
ob 18. 00
četrtek, 5. 3.
ob 17:30
četrtek, 5. 3.
ob 18.00
petek, 6. 3.
ob 17. 00
petek, 6. 3.
ob 19:30
sobota, 7. 3.
ob 12:30

torek, 10. 3.
ob 15:30
sreda, 11. 3.
ob 16. 00
sreda, 11. 3.
ob 17. 00
četrtek, 12. 3.
ob 17:30

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Zbor članov
DI Sevnica
Pravljična urica
z ustvarjalnico
Tematski tečaj 3/10:
Karma- zakaj se je to zgodilo meni?

petek, 13. 3.
ob 16. 00

Tečaj CPP

Avtošola Prah Sevnica

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

petek, 13. 3.
ob 17.00

Predavanje Sanje Lončar:
Niso vse rožce za vse ljudi

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Avdicija za lutkarje

Grad Sevnica

GLG Sevnica

Rokomet - St. dečki B - polfinale

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večnamenski dom
Zabukovje

Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje

Rokomet - 2. državna liga - mladinci

Športna dvorana

Rokometni klub Sevnica

Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

Začetni tečaj iz osnov biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda
Posavje; Info.: Majda, 041/458-532

predavanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Srečanje društev občine Sevnica

Športni dom Sevnica sejna soba

KŠTM Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KUD Budna vas

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica, GLG Sevnica

Tradicionalni Mešjakov večer v Boštanju

Boštanj

Turistično društvo Boštanj ob Savi

Rokomet - 1. NLB Leasing liga - člani

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

sobota, 14. 3.
ob 11.00
sobota, 14. 3.
ob 12:30
sobota, 14. 3.
ob 17.00
sobota, 14. 3.
ob 19.00
nedelja, 15. 3.
ob 17.00
ponedeljek, 16. 3.
ob 11:30
ponedeljek, 16. 3.
ob 15. 00
ponedeljek, 16. 3.
ob 17.00
torek, 17. 3.
ob 9.00
torek, 17. 3.
ob 17.00
četrtek, 19. 3.
ob 17:30
četrtek, 19. 3.
ob 18.00
sobota, 21. 3.
ob 16:30
sobota, 21. 3.
ob 17.00
sobota, 21. 3.
ob 19:30

12

marec 2015

Okrogla miza: Življenje je igra.
Kakšna so pravila?
Klapa Tramuntana
Dobrodelni koncert za nakup defibrilatorja za Zabukovje

Tematski tečaj 4/10:
Kako se osvoboditi karme?
Samostojna likovna razstava Marije Oven
"Spomini skozi čas"
Svetovni dan lutk 2015 –
tradicionalna prireditev ob svetovnem dnevu lutk

Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 23. 3.
ob 11:30
ponedeljek, 23. 3.
ob 17.00
torek, 24. 3.
ob 9.00
torek, 24. 3.
ob 17.00
sreda, 25. 3.
ob 17.00
četrtek, 26. 3.
ob 17:30
četrtek, 26. 3.
ob 18.00
petek, 27. 3.
ob 17.00
petek, 27. 3.
ob 19.00
sobota, 28. 3.
ob 12:30
sobota, 28. 3.
ob 14.00
sobota, 28. 3.
ob 17.00
ponedeljek, 30. 3.
ob 11:30
ponedeljek, 30. 3.
ob 17.00
torek, 31. 3.
ob 9. 00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Začetni tečaj iz osnov biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda
Posavje; Info.: Majda, 041/458-532

Predavanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mediji in njihovo etično poslanstvo v svetu

Dom krajanov Razbor
pod Lisco

Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu in
KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

Rokomet - St. dečki B - polfinale

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Družina Skoporc-Zavrl

KUD Budna vas, Info: magda.sigmund@
gmail.com 031353388 Magda

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj slovenskega jezika

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Začetni tečaj iz osnov biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Društvo za biodinamično gospodarjenje Ajda
Posavje; Info.: Majda, 041/458-532

Predavanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tematski tečaj 5/10:
Eoistemologija
Literarni večer z Deso Muck ob začetku 5. sezone bralnega projekta Posavci beremo skupaj
Čajanka: Ogledi poučnih in inspirativnih filmov,
po filmih debate ob čaju: Planet Earth

"Izdelovanje butaric za cvetno nedeljo"
delavnice ohranjanja zapuščine naših prednikov.
Okrogla miza :
Načela uspešnih mladostnikov
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Mladina
Zakon privlačnosti
v MC Sevnica

Januarski nagradni turnir v Natečaj
namiznem tenisu v MC Sevnica Gradovi kralja Matjaža

O zakonu privlačnosti je bilo že ogromno
povedanega, v četrtek, 5. 2. 2015, pa ga je
z vedskega stališča v MC Sevnica predstavil
Kristijan Kolega. Tudi tokrat se je začelo
z glasbenim uvodom, končalo pa z odlično
vegetarijansko zakusko ali prasadamom, s katero
se je posladkalo preko 40 radovednih slušateljev.
Predavatelj je pojasnil, da vsi težimo k večni sreči,
materialna uživanja pa so impulzivna in minljiva.
Če si kupimo drag avto, traja zadovoljstvo mesec
dni. V materialnem svetu je vse le seksualna
predigra: najprej izobraževanje za boljšo službo,
kjer zaslužimo več denarja, si kupimo dražji avto,
dobimo boljšega partnerja in posledično boljši
seks, ki je na najvišji in hkrati najnevarnejši stopnji
materialnega uživanja.

V Mladinskem centru Sevnica je potekal nagradni
turnir v namiznem tenisu od 28. do 31. januarja.
Tekmovanja se je udeležilo 16 tekmovalcev,
potegovali pa so se za prvo mesto, ki zmagovalcu
prinaša nagrado, pot do nje pa je bila razburljiva
in zanimiva.

Prve tri dni turnirja je zaznamoval skupinski del,
na katerem so se tekmovalci pomerili v dveh
skupinah s po osem igralcev. Odločilni boji so
potekali v soboto, 31. januarja, vstopnico v
končnico pa si je pridobilo osem udeležencev, ki
so zasedli štiri vodilna mesta v posamični skupini.
Tekmovalci so postregli z odličnimi predstavami
in si močno prizadevali za nagrado. Zmagovalec
je brez poraza zasluženo postal odlični Nikolay
Šahov, tekmovalcem pa je dal dodaten motiv, da
končajo niz neporaženosti na naslednjem turnirju.

Mislimo, da vemo, kaj je dobro za nas, zaradi
česar imamo površne želje, zato po izpolnitvi
ostanemo prazni kot narkomani po popustitvi
omame. Želimo nadzor, ker ne verjamemo v boga
in njegovo moč, vendar smo slabi kontrolorji, saj
ne moremo nadzirati niti lastne prebave, kaj šele
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
bodočnost. Kadar hočemo imeti veliko denarja,
v resnici želimo občutek varnosti in sprejetosti.
Najprej moramo vedeti, kdo smo, in odkriti, kaj si
sploh želimo.
Vedski trik je, da delujemo tako, kot da že vse
imamo. Za tiste, ki niso na duhovnem nivoju, zakon
privlačnosti ne funkcionira. Po tem zakonu želimo
dobrobit za vse, ne le zase, saj to avtomatično
pomeni neuspeh za druge. Najpomembnejše je Dne 22. in 29. januarja smo učenci izbirnega
sprejetje svoje situacije, ker je čisto vse, kar se predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi
nam dogaja, ravno prav za nas. Če se mentalno, nesrečami obiskali Zdravstveni dom Sevnica.
fizično in duhovno predamo bogu, on izpolni vse
želje, predanost pa vodi do sinhronicitete, kar
pomeni, da se vse ujema in izide, kot je prav.

Obisk
Zdravstvenega doma Sevnica

Lucija Rap, univ. dipl. prof. slov.

Zimske počitnice v MC Sevnica

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

14

marec 2015

Po nagradi na literarnem natečaju Pavčkove vitice
je Tia Vidmar, sedmošolka Osnovne šole Krmelj,
spet posegla po literarni nagradi. Tokrat je bila za
svojo pesem Kralj Matjaž, zbudi se nagrajena na
literarnem natečaju Gradovi kralja Matjaža.

Nagrajenka Tia Vidmar

KRALJ MATJAŽ, ZBUDI SE
Kralj Matjaž je bil vladar.
Bil je pravičen,
bil je resničen.
Videl ljubezen v ljudeh je skrito,
vso nedolžnost in odkritost.
Takrat so ljudje bili veseli,
v demokraciji so živeli.
So kaj dobrega popili,
se življenja veselili,
kralja svojega slavili.
Kmetje davkov niso plačevali.
Vse enakovredno je obravnaval
in jih s srečo obmetaval.
V gori Peci zdaj živi,
za kamnito mizo spi.
V današnjem času ljudje so zamorjeni,
brez služb,
brez denarja.
Ni upanja v prihodnost srečno,
nazaj želijo svojega si kralja.
Res sem jezna, res sem besna,
ker ni se še zbudil,
da bi vlado našo prevetril.
Mogoče pretiravam, a priznajte –
je resnično, da pri nas ni vse pravično.

V času zimskih počitnic smo za otroke in
mladostnike pripravili program prilagojen vsem
starostim.

Tako smo se v ponedeljek pomerili v športnih x
box igrah, v torek je potekal nagradni nogometni
turnir dvojic, v sredo ustvarjalnica, v četrtek ping
pong nagradni turnir, v petek pa smo se lahko,
v sodelovanju s Šahovskim klubom Sevnica,
pomerili v igranju šaha z najboljšimi v občini. Glede
na to, da nam tokrat zima ni postregla s snegom,
smo si dneve krajšali na toplem.

Tia Vidmar spet nagrajena

Verujem, da vse bo enkrat dobro.
To ni domišljija,
to je resničnost.
Se mu brada okoli mize bo ovila
in popeljal naš narod bo v pravičnost.

Tam nam je Valentina Janežič, dipl. ms., predstavila
osnove prve pomoči in poklic medicinske sestre.
Z nami je delila izkušnje svojega poklicnega dela,
podrobneje pa smo si ogledali tudi reševalno vozilo
in urgentno sobo.
V drugem delu našega izobraževanja smo se
preizkusili v vlogi reševalca. Izvedli smo heimlichov
prijem in temeljne postopke oživljanja. Delavnica
nam je bila všeč, saj se vsi dobro zavedamo, da
nam pridobljeno znanje lahko koristi v vsakdanjem
življenju.
Vodstvu Zdravstvenega doma Sevnica in gospe
Janežič se zahvaljujemo za posredovano novo
znanje.

Tia je ob prejemu nagrade povedala: »Ko sem
izvedela, da sem nagrajena, sploh nisem mogla
verjeti. Najprej sem bila kar precej presenečena,
potem pa seveda zelo zelo vesela.«

Učenci in učenke izbirnega predmeta
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mentorica Polona Starič,
Osnovna šola Krmelj

Naj kralj Matjaž res se zbudi,
deželo našo lepše uredi!

Kot nagrajenka je bila povabljena na osrednjo
prireditev, ki pa se je zaradi bolezni ni mogla
udeležiti, zato smo ji nagrado predali na šolski
prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku.

Mladina
Zimsko rajanje

Pust na Glasbeni šoli Sevnica

Prišel je težko pričakovani sneg in z njim tudi Tudi v Glasbeni šoli Sevnica je bilo na pustno
športni dan. Tako smo se na OŠ Boštanj v torekj, soboto živahno. Zaigrali in zapeli so: čarovnice,
10. februarja, zbrali v razredih, pojedli malico in si princese, šerifi, miške, klovni, jagodi, lovec, hudiči.
tako nabrali dovolj moči za načrtovano dejavnost.

Prepričani smo, da nam je s skupnimi močmi
uspelo pregnati zimo, saj že komaj čakamo pomlad,
polno pisanega cvetja in prelepega ptičjega petja.
S slastnimi krofi in plesom v šoli smo sklenili veselo
pustno rajanje. Zdaj pa že res težko pričakujemo
toplo pomlad.

Andreja Podpečan, Špela Balantič
in Anja Luzar, vzgojiteljice OŠ Krmelj

Zimsko veselje

Nato smo se toplo oblekli in ker nam je bilo že kar
precej vroče, smo komaj čakali, da bomo stopili iz
šole. Skupaj smo se zbrali pred njo, vzeli vsak svoje
sani in veselo odkorakali na bližnji hrib v Boštanju.
Najprej smo naredili progo, da smo se lahko
hitreje spuščali. Zelo smo uživali in se z rdečimi
lički in noski sankali, delali snežake in gradove. Čas
je hitro minil, postavili smo se v pare in odšli proti
šoli. Tam smo se preoblekli in utrujeno odšli na
avtobuse, nekateri pa v podaljšano bivanje.
Ta zimski športni dan nam bo ostal v lepem
spominu, saj imamo vsi sneg zelo radi in komaj
čakamo, da spet zapade.

Učenci in učiteljice 1.–4. r.

Vzgojni labirint
Na OŠ Boštanj smo že drugo leto vključeni v projekt
Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Z njim
spodbujamo in razvijamo različne vrednote, ki so
pomembne in nujne za obstoj, pa tudi za prihodnost
naše družbe. Trenutno se veliko pogovarjamo o
vrednotni domeni kultura, ki jo izražajo naslednje
vrednote: spoštovanje lepote, umetnost in
kultura, različni svetovni nazori in spoštovanje
vzgoje ter drugih dosežkov človeške civilizacije.

Glavno besedo v dvorani je prevzela Čarovnica, ki
je dobro pometala in poskrbela, da je med šemami
vladal red.

Učenci Glasbene šole Sevnica
odlični na
18. regijskem tekmovanju
mladih glasbenikov Dolenjske

Med 9. in 12.
februarjem je na
glasbenih šolah v
Črnomlju,
Novem
mestu, Krškem in
Kočevju
potekalo
18.
regijsko
tekmovanje mladih
g l a s b e n i k o v
D o l e n j s k e .
Učenci in učitelji so se izjemno vživeli v vloge in se
Discipline
letošnjega
tekmovanja
so bile godala,
izkazali kot odlični improvizatorji ter poskrbeli za
kitara, citre, komorne skupine s pihali, orgle in
kakovostne glasbene nastope.
Maškare so za teden dni zaprle šolska vrata in harfa; za slednji je tekmovanje potekalo v Velenju.
učence poslale na počitnice.
Učenci Glasbene šole Sevnica so bili izjemno
uspešni:
Neža Močnik – violončelo, I. a; zlato priznanje
učiteljica: Tanja Kadivnik Kolar, korepetitorka:
Saša Božič
Ana Močnik – violina, I. b; zlato priznanje
učiteljica: Mateja Ratajc, korepetitorka: Saša
Božič
Ema Štigl - violina, I. b; srebrno priznanje
učiteljica: Klavdija Novšak, korepetitorka: Saša
Božič
Neža Simončič – citre, I. a; zlato priznanje
Maja Imperl – citre, I. b; zlato priznanje
Vir: Glasbena šola Sevnica Anja Žveglič – citre, I. c; zlato priznanje
učiteljica: Tinka Vukič
Lana Kozinc – harfa, I. a, zlato priznanje
Tinkara Jene – harfa, I. c; zlato priznanje
učiteljica: Ana Uršič

Pustne šeme iz Krmelja
pregnale zimo

Tudi letos smo se pustne šeme zbrale pred OŠ
Krmelj in vrtcem, da bi pregnale zimo in priklicale
pomlad. Zima pa se ne da tako zlahka odgnati,
zato smo se vsi našemljeni, v pisanih barvah in
Labirint v garderobi
maskah različnih oblik ter velikosti, odpravili po
Želeli smo dejavno vključiti tudi starše, zato smo Krmelju.
v ponedeljek, 9. februarja, med govorilnimi urami
v šolski garderobi postavili vzgojni labirint. Z njim
smo jih spodbudili, da so razmišljali o svoji vlogi
vzgojitelja. Na koncu so v knjigi vtisov tudi zapisali
svoja opažanja, ideje, misli. Dejavnost so zelo toplo
sprejeli in pozdravili takšne oblike dela. Prepričani
smo, da smo jim tako ponudili dodaten izziv in
priložnost za nevsakdanji razmislek, s tem pa tudi
dosegli naš namen – spoznati, kaj vse so lahko
vrednote in da je družina tista osnovna celica, v
kateri se vse začne, gradi temelje in omogoči
varno zatočišče.

Literarno-novinarski krožek, OŠ Boštanj

CLARISAX KVARTET – komorne skupine s pihali,
I. b; srebrno priznanje
(Živa Stegne – klarinet, Martin Zeme – alt
saksofon,
Nik Podpadec – tenor saksofon, Luka Medvešek –
bariton saksofon)
mentor: Matjaž Škoberne
»Zlatonagrajenci« Dolenjske se bodo predstavili
na treh koncertih: v ponedeljek, 2. marca, na
GŠ Trebnje, v sredo, 4. marca, na GŠ Sevnica in
v četrtek, 5. marca, na GŠ Ribnica. Vsi koncerti
bodo ob 18. uri.
Glasbeniki, ki so prejeli zlato priznanje, so se
uvrstili na državno tekmovanje, ki bo med 9. in
20. marcem 2015 na glasbenih šolah v primorski
regiji.
Iskrene
čestitke
učencem,
učiteljem
in
korepetitorki, staršem pa zahvala za spodbudo in
sodelovanje pri pripravah na tekmovanje.

Glasbena šola Sevnica
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Šport
Rokomet
Mladinci uspešni, člani še pri dnu
Nadaljuje se tekmovanje v 2. mladinski ligi, v kateri
se Sevničani v finalni skupini borijo za 1. do 6.
mesto. Po nekoliko nesrečnem in nespretnem
porazu v prvem krogu proti Metliki (28:29) so v

Po prihodu v Žalec so nas gostoljubno sprejeli.
Takoj zatem sta bili na vrsti dve zaporedni tekmi.
Najprej smo se pomerile s tekmicami iz Žalca,
nato še z Velenjčankami. Nasprotnice so igrale
zelo taktično in nič kaj nežno, zato smo morale
priznati premoč. Po vseh odigranih igrah sta bila
na vrsti kosilo na šoli in podelitev diplom. Čeprav
smo dosegle tretje oziroma zadnje mesto, smo
ponosne na rezultat, saj članice drugih ekip
trenirajo v rokometnih klubih. Igra naše ekipe
temelji na zaupanju, spodbujanju in skupinskem
duhu.

Zmagovalci teka na 4000 m po kategorijah
so postali: Miha Povšič, AK Sevnica, Mateja
Zoran, AK Sevnica, Jure Močivnik, Sevnica,
Brigita Karlovšek, AK Sevnica, Zdravko Kukman,
Marathon Novo mesto, ter seveda Robert
Lendaro in Lea Haler. Vsi rezultati in fotografije
teka so objavljeni na spletni strani AK Sevnica.
Vabimo vas na 5. tek za pokal Sevnice, ki bo 7.
marca na Blanci, kjer bo tudi sklepna podelitev
sevniškega pokala.

Vanja Lendaro

Smučanje na Vojskem
V ponedeljek, 2. februarja, smo se učenci 7. in
8. razreda OŠ Tržišče polni pričakovanj odpeljali
na Vojsko. Tam smo imeli organiziran smučarski
tečaj in nekaj naravoslovnih vsebin.
Po dolgi vijugasti vožnji smo prispeli v dom. Po
prihodu nas je lepo pozdravila vodja doma. Po
okusnem kosilu smo se oblekli v kombinezione
in odšli na smučišče.V skupini, v kateri sem bila
jaz, smo že znali smučati, zato smo se le vozili po
progi. Po smučanju je bila večerja, po njej pa kviz,
ki je bil sestavljen iz vprašanj, nalepljenih po domu.
Naša soba je zmagala in tako smo si priborile
Dan se je končal s prijetnim klepetom ob tortici, naše prvo priznanje. Utrujeni smo se odpravili
na katero nas je povabil naš mentor in športni spat in komaj čakali naslednji dan. Učiteljica nas je
pedagog Igor Povše.
zbudila ob sedmih zjutraj, nato smo imeli jutranjo
telovadbo zunaj na svežem zraku. Za tem je sledil
Lori Škerl, 8. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica zajtrk, po njem pa urejanje sob. Naša soba je bila
lepo urejena, zato smo dobile tudi lepo oceno. Ta
dan smo smučali dopoldne in popoldne, zato smo
bili še posebno utrujeni, vendar nas to ni ustavilo.
Zvečer je zaigrala harmonika in začeli smo plesati.

naslednjih treh krogih premagali Jadran (40:36),
Gorenje (32:27) in Ormož (30:27). Z Ormožani
si na lestvici delijo prvo mesto in so v konkurenci
za uvrstitev v 1. mladinsko ligo. Med najboljšimi
strelci sta Luka Pernovšek in Žan Krnc, pohvaliti
pa je treba tudi vratarja Davida Krnc, ki je dve leti
mlajši od nasprotnikov, a kljub temu uspešno brani
vrata svoje ekipe.
Člansko ekipo je pred nadaljevanjem prvenstva
zapustil krožni napadalec Matic Suholežnik, ki se
je vrnil v Celje. Alen Dražetič je po novi operaciji
kolena že končal letošnjo sezono, v ekipo pa se
je vrnil Goran Brečko. Nekoliko spremenjena
ekipa je na gostovanju pri Slovanu v 45. minutah
Na valentinovo in pustno soboto se je v Krmelju
pokazala dobro igro in pri vodstvu 16:19 imela
na teku zbralo 67 tekmovalcev. Najmlajši so se
dve možnosti izboljšati rezultat s 7-metrovke, a
pomerili na 300 m, 600 m, 1000 m in 2000 m.
je vratar gostiteljev ubranil strela Pernovšku in
Djurdjeviču. To je spodbudilo tudi preostale igralce
gostitelje, ki so v končnici z delnim rezultatom 4:0
obrnili rezultat v svojo korist in zmagali s 23:22.
Žal so fantje zapravili priložnost za nove točke, so
si jih pa gotovo zaslužili.
V nadaljevanju jih čakata tekmi z ekipama SVIŠ
Ivančna Gorica in Krško ter gostovanje v Ribnici.
Te tekme bodo odločilne v iskanju priključka v boju
za obstanek v ligi. Pridite spodbujat fante, da
Letos so bili učenci končno na smučeh.
bomo lahko na koncu skupaj zapeli »Vsi, ki imajo
radi … plavi, plavi, plavi.«
Ob desetih zvečer smo se odpravili v postelje in
sladko zaspali. Naslednji dan smo se učili tudi teka
Lea Haler in Robert Lendaro
Vir: Rokometni Klub Sevnica
na smučeh in spoznali živali, ki so živele v domu.
sta bila absolutna zmagovalca teka.
Po večerji smo gledali nastop naše smučarke Tine
Zmagovalci so postali: HanaTrebše, OŠ Loka, Maj Maze, osvojila je odlično drugo mesto. Seveda
Repovž, Mali Cirnik, Živa Slapšak, AK Sevnica, smo morali ta izjemni dosežek tudi proslaviti, zato
Timotej Krašovec, AK Sevnica, Maja Knez, smo tudi ta večer priredili zabavo. Četrtek je bil
AK Radeče, Tomi Bajc, AK Sevnica, Lea Haler, žalosten za vse, saj nam je učiteljica povedala, da
se bomo morali zaradi slabega vremena prej vrniti
V sredo, 4. februarja, je v Žalcu potekal AK Sevnica, Jan Berčon, AD Kladivar, Urška domov. Vsi smo bili zelo žalostni in razočarani, saj
četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za Krašovec, AK Sevnica, Matija Rizmal, AK Radeče, bi morali zvečer imeti poslovilno zabavo, na kateri
starejše učenke. Po vseh zmagah na področnem Tjaša Knez, AK Radeče, in Nejc Gorišek, OŠ bi peli, plesali, se zabavali in imeli lepo.
tekmovanju so se ga udeležile tudi deklice OŠ Blanca. Člani in članice so se pomerili na 4000 m
Sava Kladnika Sevnica. Naša ekipa je bila zelo dolgi progi. Absolutni zmagovalec teka je postal
oslabljena, saj je bilo veliko učenk bolnih. Kljub Robert Lendaro, AK Sevnica, ki je vodil vso tekmo.
temu smo se odpravili na pot s pozitivnimi mislimi. Najhitrejša med ženskami je bila Lea Haler, AK
Sevnica.

Robert Lendaro in Lea Haler
zmagovalca teka v Krmelju

Četrtfinale rokometa
za starejše deklice

Bili smo žalostni in malo jezni, ker smo se morali
prej vrniti. Poslovili smo od učencev OŠ Bogojina,
ki so isti čas, kot mi bivali v domu, in se počasi
odpravili proti domu. Na cilj smo kljub slabo urejeni
cesti vsi prišli živi in zdravi.
Start teka najmlajših
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Melisa Špelič, 8. razred OŠ Tržišče

Šport
IPPONU na slovenskem pokalu KMN Potočje
8 medalj
Projektiranje Sevnica
3. v slovenskem pokalu
V soboto, 7. februarja, so se mladi tekmovalci
Društva borilnih veščin IPPON Sevnica udeležili 2.
kroga slovenskega pokala JU JITSU. V Artičah je
tekmovalo 130 tekmovalk in tekmovalcev, starih
do 14 let. Med njimi je bila 19-članska tekmovalna
ekipa izredno uspešna. Mlade tekmovalke in
tekmovalci so osvojili 8 medalj.

Športni vikend na Senovem

Člani namiznoteniške sekcije pri Društvu invalidov
Sevnica smo se v nedeljo, 8. februarja, udeležili
4. tekmovanja Mali kamen open 2015 v namiznem
tenisu, ki je bilo na Senovem ob krajevnem
KMN Oplast Kobarid je novi prvak jubilejnega 20.
prazniku Senovega. Ob številni zasedbi naših
pokala Terme Olimia. V finalu je ekipa iz Kobarida
članov smo dosegli tudi lepe rezultate. Namen
z 11:7 ugnala gostitelja, ekipo Dobovec Pivovarno
Kozel, ki je v polfinalu izločil Sevnico.

Mladi iz IPPON na slovenskem pokalu v JU JITSU

Rezultati 2. mesto Marko Popelar, 3. mesto Lan
Prah, 2. mesto Iza Cvelbar,
1. mesto Erazem Kranjc, 3.mesto Amadej Krnc, Niso se zmotili tisti, ki so rekli, da bo obračun ekip
iz Rogaške Slatine in Sevnice obračun dneva. Oboji
2. mesto Eva Ocvirk, 3. mesto Liza Senica
oslabljeni (gostitelji brez Mileta Simeunoviča,
in 2. mesto Maša Medvešek.
gosti brez Mateja Kranjčeviča) so odigrali tekmo
Miran Grubenšek pred 500 gledalci. Bolje so začeli Sevničani. V
13. minuti je zadel Jan Nečemer. Vodstvo gostov
je bilo kratko. V dveh minutah so kozli izenačili in
povedli.
Tudi drugi del so bolje začeli Sevničani, na 2:2
je izenačil Dejan Bizjak. V 25. minuti je Dobovec
Na tradicionalnem turnirju v namiznem hokeju Pivovarna Kozel spet ušel Sevnici, uspešen je bil
Sevnica open 2015, ki ga organizirata Salezijanski Aleš Marot, na rezultat 2:4 je zvišal z izjemnim
mladinski center Sevnica in Kolesarski center golom kapetan Rok Mordej. Od 32. minute so
Sevnica, je prvo mesto zasedel Marko Čurković Sevničani igrali z igralcem vratarjem v polju, a jim
in v finalu premagal Vijeka Kufrina, oba sta iz to ni pomagalo.

Zmaga spet v Zagreb

Zagreba, tretje mesto je osvojil Nejc Skrlep iz
Kranja, četrto pa presenetljivo Sevničan Lenart Mitja Jontez, trener Potočje projektiranje Sevnica:
Traven, ki mu je po boju s Kufrinom v polfinalu (2:3 »Čestitam gostitelju za uvrstitev v finale. Žal mi je,
bili smo enakovreden tekmec. Škoda je, ker nismo
v zmagah) skoraj uspelo priti v finale.
zadeli, ko bi morali. Ob polčasu bi lahko vodili 2:0,
pa smo zaostajali. Mojim igralcem zaradi mladosti
še manjka nekaj odločnosti.«
Tako sta se v nedeljo, 15. februarja, za naslov
pokalnega zmagovalca pomerila Dobovec in
Kobarid. Zadnji je z učinkovito igro premagal
utrujene ”kozle” in si pridobil tretji pokalni naslov.
Rok Mordej, kapetan KMN Dobovec Pivovarna
Kozel:
»Ne vem, kaj bi rekel. Glavni vzrok za naš poraz je
zagotovo naša utrujenost. Oplast se je sprehodil v
finale, v katerem smo mi dobili prepoceni zadetke.
Oplast je zasluženo prvak. Stakniti moramo
Osnovnošolski zmagovalci namiznega hokeja
glave in odločno odigrati zadnje mesece sezone.
Med osnovnošolci je zmagal Lenart Traven, drugi Prizadevali si bomo za naslov državnega prvaka.
Ne bo pa nam lahko!«
je bil Jan Lekše in tretji Miha Zeme.
Saša Leban, trener KMN Oplast Kobarid:
»Tekma je bila čudovita, polno je bilo preobratov.
Začeli smo boječe, gostitelji so hitro povedli.
Potem smo jim pri rezultatu pobegnili. Nisem pa bil
povsem prepričan, ali bo ta prednost zadostovala.
Pa je. Zato sem še toliko bolj vesel!«
Jaka Sovdat, kapetan KMN Oplast Kobarid:
»Počutim se odlično, zmagali smo. Prvaki smo,
tako se moramo tudi vesti. Veseli smo tega
naslova, bili smo povsem neobremenjeni, tako
smo tudi igrali. Uspelo nam je. Še enkrat pa se je
pokazalo, da je mogoče prav vse, če verjameš v
trdo delo.«
Zmagovalci namiznega hokeja

Vir: SMC Sevnica

Čestitamo Klubu malega nogometa
Kobarid za osvojeno lovoriko.

Oplast

Tomaž Blatnik

udeležbe tekmovanja niso bili rezultati, temveč
druženje. Zahvaljujemo se organizatorjem za
prevoz in uspešno organizacijo tekmovanja.
Rezultati zmagovalcev: Kategorija +50 let: 1.
Ivan Rajh (DI Sevnica), 2. Marjan Dornik, 3. Stane
Kuntarič, 4.-5. Drago Jenčič (DI Sevnica), Ivan
Umek (DI Sevnica).
Kategorija do 50 let: 1. Damir Škerl (Sevnica), 2.
Andrej Brili (Dobova), 3. Uroš Hrovat (Krško).
Dvojice: 1. Damir Škerl, Andrej Brili (Sevnica,
Dobova), 2. A. Sotler, M. Sotler (Društvo
Kamenček), 3. Slavko Šalamon, Drago Jenčič (DI
Sevnica), 4. Ivan Umek (DI Sevnica), David Radej
(Društvo Kamenček).

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Kopalni dan Dobova
V sredo, 11. februarja, smo se člani Društva
invalidov Sevnica odpravili na 1. kopalni dan letos
v Dobovo. Iz Sevnice smo krenili ob 13. uri, bilo
pa nas je kar za dva avtobusa, in sicer 60 članov
Di Sevnica. Kopalni dan je potekal pod vodstvom
naše socialne komisije in prevozništva AP Novak
Sevnica.
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli
še zelo okusno malico. Po nagovoru predsednika,
ki je pojasnil program dela za leto 2015, smo se
v večernih urah zadovoljni odpravili proti domu.
Naslednji kopalni dan bo 8. aprila, še prej pa zbor
članov 11. marca v gostišču Ajdovec z začetkom
ob 16. uri. Prijavite se v pisarni društva ob uradnih
urah.

Roman Novšak

O motivaciji za rekreacijo
Motivacija je proces, ki zahteva sistematičnost in
določen čas. Če o motivaciji začnemo razmišljati
tik pred aktivnostjo ali preizkušnjo, smo že veliko
oziroma skoraj vse zamudili.
Motivacija je proces, ki vedenje usmerja k nekim
ciljem, povečuje njegovo vztrajnost in intenzivnost
ter človeka 'opremlja' z energijo, ki je potrebna za
doseganje ciljev.
Motivirani smo lahko le takrat, kadar imamo
postavljene natančne, konkretne in izzivalne cilje,
ki nas privlačijo in usmerjajo napore in vedenje v
želeno smer.
marec 2015
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Iz preteklosti v sedanjost
Ajdovski gradec sredi projekta Rojstvo Evrope

Zimska idila
Pogled skozi okno,
svež sneg je zastrl pogled.
Je zimska idila,
vsakega pod belino skrila.
Sneg pada
In vse zametava.
Neutrudno sneži,
kot, da se mu nekam mudi.
Snežna belina,
čar svoj skriva.
Pobeli ceste,
naredi cele zamete.
Pa kdo se veseli tega,
ko z lopato naokoli ropota?

V letih 2014 in 2015 poteka projekt Rojstvo
Evrope – Ponovno prebujena arheološka najdišča
– sodobna interpretacija dediščine kot temelj
kulturnega turizma. Namen projekta, ki se v
sklopu Operativnega programa teritorialnega
sodelovanja Slovenija–Hrvaška 2007–2013 delno
sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, je ohraniti in revitalizirati arheološko
dediščino omenjenih območij in z izvedbo
skupnih čezmejnih aktivnosti opozoriti na enoten
kulturni prostor, ki nas povezuje že od nekdaj.
Na čezmejnem območju, bogatem s kulturno
dediščino, so namreč pomembna arheološka
najdišča: Ančnikovo gradišče nad Jurišno vasjo na
Pohorju, Rifnik pri Šentjurju, Ajdovski gradec nad
Vranjem pri Sevnici, Kuzelin pri Donji Glavnici in
Aquae Iasaev Varaždinskih Toplicah.

turo z ogledi primerov dobrih praks v Avstriji, na
Slovaškem, Poljskem in Madžarskem. Oktobra
smo organizirali tudi dan odprtih vrat Ajdovskega
gradca in s pestrim programom za otroke in
odrasle (animacije, arheološke delavnice, vodenja
z arheologom …) približali ta arheološki biser
vsem starostnim skupinam.

V sklopu projekta, ki je bil med 37 odobrenimi
od 222 prijavljenih projektov na razpis, so bile
doslej izvedene številne skupne in posamične
projektne aktivnosti. Leta 2014 smo v KŠTM
Sevnica v sklopu tega projekta izvedli novinarsko
konferenco, dve usposabljanji za turistične
vodnike in interpretatorje dediščine za vodenje
arheoloških delavnic na Ajdovskem gradcu
(30 udeležencev), pet izobraževalnih delavnic
za otroke in mladino, vezane na interpretacijo
dediščine, ki se jih je udeležilo 480 učencev iz vseh
osnovnih šol iz občine Sevnica, ter študijsko

Skupni proračun projekta (upravičeni stroški)
vseh partnerjev je 498.382,67 EUR (od česar
pripada KŠTM Sevnica 73.564,06 EUR), delež
sofinanciranja projekta ESRR in RS znaša skupaj
kar 95 %, kar pomeni, da je lasten delež sredstev,
ki jih mora zagotoviti KŠTM Sevnica, le 5 % oz.
3.678,20 EUR.

Zdenka Andolšek

Letos nadaljujemo projektne aktivnosti, ki
bodo vsebovale (1) izdelavo in postavitev nove
interpretacijske table na Ajdovskem gradcu, (2)
dobavo in postavitev informacijskega terminala
ob dostopni poti na Ajdovski gradec, (3) izdelavo
makete Ajdovskega gradca ter (4) izdelavo
replik in spominkov izvirnih predmetov, najdenih
na Ajdovskem gradcu. Maketa in replike bodo
predstavljene v sklopu pregledne razstave o
Ajdovskem gradcu na sevniškem gradu, ki jo
Projekt združuje pet partnerjev iz Slovenije in v sodelovanju s Posavskim muzejem Brežice,
Hrvaške: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, RA Narodnim muzejem Slovenije in skupino Stik
Kozjansko, KŠTM Sevnica, Muzej Prigorja Sesvete načrtujemo odpreti v času občinskega praznika
novembra letos.
in Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.

Več informacij o projektu je dostopnih na skupni
spletni strani www.rojstvo-evrope.si.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Poišči smisel
Preveč besed,
se dogaja spet.
V teku dogodkov
ne moreš mimo predsodkov.
Manj govorjenja,
več urjenja,
nič trpljenja,
samo malo potrpljenja.
Zadrži se,
opogumi se.
poišči smisel,
vodila te bo prava misel.

Zdenka Andolšek
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Utrip življenja
Policijska obvestila
Sevniški policisti občanom svetujemo:
- naj doma ne hranijo večje količine denarja.
PIN-kode plačilnih kartic naj hranijo ločeno in
jih ne označujejo. Primerno naj shranjujejo tudi
vrednejši nakit in ga ne odlagajo na vidnem mestu.
Poskrbijo naj za varno hrambo orožja v primernih
protivlomnih in protipožarnih omarah. Omare in
sefi, v katerih so shranjeni vrednejši predmeti,
naj bodo vgrajeni in zakriti. Priporočljiva je tudi
namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih
ključavnic,
- naj bodo pozorni na pojav sumljivih oseb ali vozil v
stanovanjskih soseskah,
- naj o takšnem pojavu takoj obvestijo policijo na št.
113 ali anonimni telefon policije 080 1200,
- naj si poskušajo zapomniti čim več podatkov o
sumljivih osebah in vozilih (glede opisa sumljivega
vozila potrebujejo policisti zlasti naslednje
podatke: znamka, tip, barva, registrska številka,
zlasti registrsko območje in država registracije,
koliko oseb je v vozilu, morebitne posebnosti vozila
(ali ima vinjeto, lita platišča, nalepke, zatemnjena
stekla, dodatne luči, morebitne poškodbe vozila,
športna predelava) in podobno. Pri osebnem opisu
sumljivih oseb naj si občani zapomnijo zlasti: spol,
višino osebe (pomagate si lahko z referenčnimi
stvarmi ali objekti, kot na primer višina podboja
vrat, višina prometnega znaka v bližini), barva las,
telesna struktura, morebitne obrazne in druge
značilnosti (brki, brada, tetovaže, uhani, piercingi,
sledi poškodb), jezik in narečje, v katerem govori,
oblačila (čim podrobneje, barva, kroj, zlasti kakšne
podrobnosti, kot so našitki ali napisi), obutev
(športni copati, škornji, čevlji), število oseb, ki
ste jih videli, način in smer njihovega gibanja,
morebitni sostorilci v bližini (parkirana sumljiva
vozila v bližini, kjer oseba sedi v notranjosti), ali je
kje odvrgel kakšen predmet,
- naj se v primeru zalotitve storilca v hiši ne
spopadajo z njim, temveč naj nemudoma pokličejo
na pomoč policijo,
- če opazijo, da je bilo vlomljeno v stanovanjsko
hišo, naj ne premikajo predmetov in odstranjujejo
sledi vloma, temveč naj pokličejo policijo. Policisti
si bodo ogledali kraj kaznivega dejanja in zavarovali
sledi, ki bodo služile k identifikaciji osumljenca,
- ob odsotnosti naj poskrbijo, da stanovanjski
objekt ne daje znakov, da je prazen, zato naj imajo
v večernem času prižgano kakšno luč,
- ob daljši odsotnosti naj tega ne objavljajo na
družbenih omrežjih (npr. Facebook), prav tako naj
se s sorodniki ali sosedi dogovorijo za praznjenje
poštnega nabiralnika,
- v okolici hiše naj ne hranijo na dosegljivem mestu
orodja, ki je primerno za vlom (montirno železo,
kramp, sekira in drugo), prav tako naj v notranjost
pospravijo lestve.
Policisti si v vseh primerih ogledajo kraj kaznivega
dejanja in zberejo obvestila. Povečali smo
navzočnost policistov na mogočih krajih kaznivih
dejanj in izvajamo številne aktivnosti za prijetje
storilcev na kraju kaznivega dejanja.
Na Policijski upravi Novo mesto občane pogosto
pozivamo, da s svojim ravnanjem pripomorejo k
ohranjanju ugodnih varnostnih razmer na našem
območju. Veseli nas, da nas pogosteje obveščajo o
pojavu sumljivih vozil in oseb na njihovem območju.
Policisti se v vseh primerih odzovejo in ob izsleditvi
sumljivih oseb opravijo identifikacijske postopke.
Prav podatki in informacije občanov so policistom
in kriminalistom v veliko pomoč pri preiskavi
kaznivih dejanj in odkritju storilcev.
Občanom še svetujemo, da ob morebitnem
vlomu takoj pokličejo policiste na številko 113.
Predmetov v objektih naj do prihoda policistov ne
premikajo in ne odstranjujejo posledic vloma, saj
bi s tem lahko odstranili sledi kaznivega dejanja.

Aktivno delovanje
Društva invalidov Sevnica

Jabolčni makaroni

V organizaciji Društva invalidov Sevnica je v
Loki pri Zidanem Mostu 27. januarja potekalo
1/2 kg polžkov,
usposabljanje na temo opolnomočenja invalidov
slan krop,
za nosilce aktivnosti v društvu invalidov.
100 g masla,
Usposabljanje sta vsebinsko izvedla predsednik
5 olupljenih in na tanko narezanih jabolk,
Zveze delovnih invalidov Slovenije Drago Novak,
2 žlici sladkorja,
ki je predstavil organiziranost Zveze, izvajanje
2 jajci,
programov ter cilje Zveze na ravni države, ter
5 žlic smetane,
sekretarka Zveze mag. Tanja Hočevar, ki je
maslo in drobtine za pekač
spregovorila o posebnih socialnih programih na
državni ravni, povezanosti posameznih društev z
Požke skuhamo, vendar ne na premehko,
občinami in aktualnih projektih.
odcedimo in oplaknemo z vročo vodo in malo
ohladimo. Jabolčne krhlje dušimo nekaj minut
in med dušenjem dodajamo sladkor. Pekač
pomažemo z maslom in potresemo z drobtinami.
Na dno naložimo polovico polžkov, jih pokapamo z
maslom, pokrijemo z dušenimi jabolki in doložimo
še drugo polovico polžkov. V lončku raztepemo
jajci, prilijemo smetano in polijemo po narastku ter
pokapamo z maslom. Pečemo pol ure, da se lepo
zapeče. Ponudimo vroče. Zraven postrežemo
kompot.

Predsednik Društva invalidov Sevnica Franc Boljte

Predsednik Društva invalidov Sevnica Franc Boljte
je zbranim predstavil delovanje društva, ki je lani
obeležilo štiri desetletja delovanja in šteje preko
500 članov z območja občine Sevnica. Društvo je
del državne Zveze ima status invalidske organizacije
in status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju socialnega varstva. Delovanje društva
je za člane in celotno lokalno skupnost velikega
pomena, saj v svojih ciljih povezujejo aktivnosti za
boljše socialno vključevanje invalidov ter njihovo
aktivno življenje in delo, pomoč pri ohranjanju
telesnega zdravja in ohranjanje fizične kondicije,
izjemno pomembno pa je tudi vzpostavljanje stikov
preko druženja in ohranjanja družbene mreže.
Organizirajo razna izobraževanja, v programe
vključujejo športne aktivnosti ter spodbujajo k
ustvarjalnosti in kulturni dejavnosti.

Koruzni narastek s skutno skorjico
100 g masla,
150 g sladkorja,
2 jajci,
1/2 l mleka,
1 l koruzne moke,
1/2 zavitka pecilnega praška,
ščepec soli,
maščoba za pekač;
1/2 kg skute,
5 dag sladkorja,
1/4 l goste smetane ali pregrete.

Maslo, sladkor in jajci dobro zmešamo in prilijemo
mleko, solimo, dodamo koruzno moko skupaj s
pecilnim, vse skupaj zmešamo v tekoče testo.
Vlijemo v pomaščen pekač in pečemo 3/4 ure.
Pečen narastek potresemo s skuto in sladkorjem,
Predsednik društva se je vsem članom in Zvezi, pa povrh pa polijemo s smetano in še nekaj minut
tudi Občini Sevnica, zahvalil za dobro sodelovanje. pečemo, da se rahlo zarumeni. Ponudimo še
V razpravi je bil med drugim postavljen projekt vroče.
»Občina po meri invalidov«, ki poteka v 19
slovenskih občinah in bo v prihodnosti izziv in cilj
tudi za sevniško občino.

Vir: Občina Sevnica

Pogodbena pošta
v Boštanju
V Boštanju se je v januarju na novi lokaciji
odprla pogodbena pošta. Poštne storitve so
odslej na voljo
v prostorih Mercatorja v prodajalni »Darlin«,
pogodbena izvajalka storitve pa je
samostojna podjetnica iz Boštanja Cvetka
Lindič. Preoblikovanje prej obstoječe pošte v
pogodbeno pošto prinaša ohranjanje vseh
dosedanjih storitev in širši delovni čas, kar je
za krajane Boštanja velikega pomena.
Delovni čas je

vsak dan od 8. do 17. ure ter
ob sobotah od 8. do 11. ure.
Vir: Občina Sevnica

Daniel Žniderič, komandir policijske postaje Sevnica

Recepti

Postni cmoki
200 g svežega zelja,
100 g krompirja,
200 g masla,
kos belega kruha,
3 jajca,
malo mleka,
sol,
malo olja,
drobtine,
15 dag moke.
Zelje narežemo, prav tako krompir in podušimo
na 100 g masla. Na preostalem maslu opražimo
na kocke narezan kruh.
Posebej zmešamo
tri rumenjake, mleko, sol in moko. Vse skupaj
zmešamo in rahlo primešamo sneg iz beljakov. Iz
mase oblikujemo majhne cmočke in jih skuhamo v
slanem kropu. Kuhane cmoke nalagamo v skledo
in zabelimo s prepraženimi drobtinami. Zraven
postrežemo skledo solate.

Recepte pripravila: Cveta Jazbec
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Oglasi

Evergreen d.o.o.
07 81 65 325
041 623 066

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

www.evergreen.si

www.str ehe.si

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

tomaz.krnc@siol.net

Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

Strešne kritine

Sanja Štupar s.p. - Brežice

94.9 MHz

96.7 MHz

95.5 MHz

95.9 MHz

Novo mesto z okolico

Brežice, Krško (Posavje)

95.5 MHz

88.7 MHz

Ljubljana z okolico

Celje z okolico
1
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AKCIJE
od

5,76 € / m
barvni

2

do 20 %

popusta

novi model
NEPTUN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

Sevnica (Posavje)

Dobova, Bizeljsko

www.veseljak.si
22.8.2012 14:32:34

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

SREÈNO 2015

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

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž,
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na
Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si
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Razvedrilo
VICOTEKA
Verjela mu je na besedo
Mož ves razočaran:
Kako si mi mogla to narediti? V postelji si
imela popolnoma neznanega človeka!
Žena pa se opravičuje.
Zašepetala sem: a si ti?, pa je on odvrnil:
sem, jaz sem mu pa verjela.

Računalnik in blondinka
Kakšna je razlika med računalnikom in
blondinko ?
V računalnik »vneseš« podatke samo enkrat,
kar pri blondinki žal ni možno.

Blondinka in superge
Zakaj blondinka shranjuje svoje superge v
kletki na dvorišču hiše?
zaradi napisa na supergah: UMA.

IZREK ZA LEPŠI DAN
Čeprav je pot kratka, brez hoje ne
bomo dosegli cilja.
Čeprav je delo preprosto, ga vseeno ne
moremo končati brez dela.
Delati je treba vztrajno, kajti le tako
lahko premagamo vse težave.

Uganka za brihtne glavce
Sin
Kaj ima očeta in mater, pa vendar ni sin?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: ASHTON KUTCHER.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Marija Peternel, N.H.M. 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: Jerneja Janežič, Zg. Mladetiče 5, 8295 Tržišče
3. nagrada: Ivana Jeler, Trga svobode 32, 8290 Sevnica
4. nagrada: Jelka Kerin, N.H.M. 21, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec MAREC
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.3.2015 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Vedru, ki je polno vode,
je potrebno dodati luknjo, da bi bilo lažje.
Izžrebanka:
Katja Sitar, Tržišče 43, 8295 Tržišče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje sa nahaja objekt na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Hrib na sliki se nahaja pri Zabukovju imenuje se Skalica,
         oz. po domače skalička pečina.
Izžrebanka:
Lea Gnidica, Podgorje 19b,  8292 Zabukovje

Oglasi
NAGRADNO VPRAŠANJE:

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Tel.:07 81 62 360

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38
8290 Sevnica

Za katero veèjo firmo na podroèju vrtnarstva
je ga. Marija Horvat predstavnica?
a) VRTKO
b) HUMKO
c) CONTRAST
1. NAGRADA:
Balkonsko cvetje v vrednosti 50,00 eur
2. NAGRADA:
Balkonsko cvetje v vrednosti 20,00 eur
3. NAGRADA:
Balkonsko cvetje v vrednosti 10,00 eur
IME IN PRIIMEK: ___________________
NASLOV: ________________________
TEL. ŠTEVILKA: ____________________
E-MAIL: _________________________
(zaradi lažjega obvešèanja prosimo izpolnite)

Kupon izrežite in ga izpolnjenega prinesite s seboj na predavanje.
Pravilno izpolnjene kupone bomo izžrebali po predavanju.

... ko zadiši

po veliki noËi ...

Poskusite pristne prekajene dobrote Grajskih mesnin
Kmečke zadruge Sevnica.

VABILO NA PREDAVANJE

Naše misli so zopet pri vas, spoštovani kupci, ljubitelji lepega cvetja. Spet smo pred
spomladansko sezono, zato vas že tradicionalno vabimo na naše predavanje.
V zimskem èasu imamo veè èasa za razmišljanje in naèrtovanje, da ustvarimo kaj
za svojo dušo in se pripravimo na pomladno setev in saditev.
Vsako leto vam predstavimo novosti, prav tako bo tudi letos. Predstavnica podjetja
HUMKO iz Bleda, ga. Marija Horvat ing.agr., vas bo seznanila o novostih
balkonskega cvetja, jagodièevju, dišavnicah, zelenjavi….

Predavanje bo,
4. marca 2015, ob 17. uri, v
Kulturni dvorani Sevnica.

Po predavanju bomo izvedli žrebanje z bogatimi nagradami.
Veèer bodo z dobrotami popestrile
gospodinje iz Društva kmeèkih žena Sevnica.

Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

Vstop je prost.

Vljudno vabljeni
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ROTARIJSKO LETO 6/2014-2015

pogled kandidata na delo in cilje, ki si jih je zastavil,



potrdilo o vpisu v tekočem letu, na izbrano šolo ali visokošolski zavod,



podatke o sodelovanju v izvenšolskih dejavnos�h,



podatke o sodelovanju v prostovoljnih in dobrodelnih društvih ali



dokazila o dodatnem izobraževanju,



podatke o eventualnih drugih uspehih,

dejavnos�h,

RAZPISNI POGOJI ZA ŠTIPENDIJE ZA MLADE
1. Namen š�pendije
Podeli� uspešnim in nadarjenim dijakom in študentom (v nadaljnjem besedilu:
mladi) nagradno š�pendijo Rotary kluba Sevnica za izboljšanje kakovos� študija, za
eno šolsko leto študija. Š�pendija je namenjena spodbujanju študija in kakovos�
dela mladih na po� k visoko strokovnim znanjem. Cilj š�pendije je negovanje e�čnih
in moralnih načel ter kulturnih in ustvarjalnih odnosov ter športnih dosežkov med
učenjem in delom. Kvalita�vno vsebinski namen š�pendije je poudari� pomen
učenja in raziskovalno razvojnega dela, kakor tudi znanja, spretnos� in veščin v naši
družbi, razgledanos�, povezovanja s svetom, prodornos� in intelektualne ostrine
mladih rodov. Višina študijske š�pendije bo določena glede na zbrana sredstva za ta
namen, vendar v znesku najmanj 1.000 eur, izplačljiva v 10 obrokih.



zagotovilo, da je kandidat pripravljen nastopi� oz. doprines� svoje
znanje za Rotary.

4. Razpisno izbirni pogoji
Razpisa se lahko udeležijo mladi obeh spolov, ki so redno vpisani na srednji ali
visokošolski ustanovi vsaj eno leto pred oddajo vloge.
Razpisa se ne morejo udeleži� redni ali častni člani Rotary kluba, uslužbenci Rotary
kluba, distrikta ali druge Rotary ustanove, zakonski ali izvenzakonski partnerji članov
Rotary kluba ter njihovi otroci.
Š�pendija se ne podeli, v kolikor komisija soglasno odloči, da noben predlagani
kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev. V takem primeru se znesek za š�pendijo

2. Predlagatelji za nagradno š�pendijo so la�ko:

prenese v naslednje leto. Odločanje o izbiri kandidata je prepuščeno pros� in

rotarijci, mentorji, sami dijaki ali študentje, in njihovi starši.

svobodni presoji komisije. Odločitev komisije je dokončna in je kakršnakoli pravna

3. Vloga za kandidaturo za nagradno š�pendijo naj �sebuje:

pot v zvezi z odločitvijo komisije izključena. Vsi posredovani podatki in dokazila z



naziv in naslov predlagatelja,



točne osebne podatke predlagane osebe - kandidata,



telefonsko številko in e-mail naslov kandidata



naziv učne ustanove in naslov ustanove, na kateri se kandidat namerava

osebnimi podatki kandidatov bodo uporabljeni izključno za namene tega razpisa in
jih bodo lahko kandida� po 15.5.2015 prevzeli na sedežu kluba.

šola�,




dokazila o dosedanjih uspehih študija oz. obstoječega področja dela
(spričevalo, dela, kri�ke, ocene del ali dosežki nastopov ipd. glede na
smer študija)



kratek življenjepis,



pričakovana korist od končanega študija za kandidata, za Slovenijo in

Rok za oddajo vlog je 15. april 2015.
Vloge naslovite na naslov: Rotary klub Sevnica / Cesta na Grad 17 / 8290 Sevnica
Vloga naj bo v zapr� kuver� s pripisom:
»Ne odpiraj – vloga za Nagradno š�pendijo Rotary kluba Sevnica za mlade«
Jože Šturbej,
Predsednik RC Sevnica

svet,

NAJ
SPREGOVORI
SRCE za Laro Janezic
dobrodelni koncert

v

športna dvorana

Mokronog, 15. 3. 2015

ob

15.

v

uri

Organizator: DV Mokronog in 16. cvičkova princesa
Cena nakupa vstopnice v predporodaji 10 evrov.
Nakup je možen od 1. marca dalje na prodajnih mestih:
Trebnje: GOSTILNA MEGLIČ Mokronog: BENCINSKI SERVIS DEU
Šentrupert: BAR PRI FURMANU Mirna: PIZZERIJA CARMEN
Sevnica: PAPIRNICA IN TISKARNA LINDIČ ( pri hotelu Ajdovec )
Tržišče: CAFFE MLIN

Zbrana sredstva bodo namenjena za pomoč pri zdravljenju deklice Lare Janežič.

