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Intervju

Spoštovana Jelka, glede na to, da se poznava že 
veliko let, bi te kar tikala, seveda, če se strinjaš.

1. Kot vem, si poročena in ponosna mamica 
Maticu, Mojci, Tinetu in Niku. To je verjetno 
najpomembnejša vloga v tvojem življenju, vendar 
si zelo aktivna na raznih področjih družbenega 
življenja v Krajevni skupnosti Boštanj in širše. Kako 
bi predstavila sebe in zanimiva področja svojega 
delovanja.

Res, družina je moja najpomembnejša vloga in 
naloga v življenju. Živimo v času, ko se temeljito 
in daljnosežno spreminja vloga družine v družbi, 
pa tudi odnosi in pričakovanje. Zato mi veliko 
pomeni, da ohranjamo vrednote tradicionalne 
družine. Vsak član družine se po svojih močeh, 
kljub nenehni stiski s časom, trudi oblikovati in 
soustvarjati družinsko harmonijo. Brez podpore 
družine moje udejstvovanje na različnih področjih 
družbenega življenja v kraju ne bi bilo mogoče. 
Največji področji delovanja sta ljubiteljska kulturna 
dejavnost in prostovoljstvo. Delo z ljudmi in za 
ljudi me osrečuje in napolni z novo energijo. Še 
posebno, kadar ob dobro izpolnjeni nalogi vidim 
nasmejane in zadovoljne obraze. 
Udejstvovanje na kulturnem področju se je začelo 
že v osnovni šoli, s sodelovanjem na šolskih 
proslavah. Potem sem sodelovala na Radiu 
Sevnica in povezovala javne prireditve. V Boštanju 
sem več let delala v KUD Antona Umeka Okiškega, 
ki je dve desetletji razveseljeval z dramsko in 

pozneje še prepoznavnejšo folklorno dejavnostjo.
V zadnjem času se trudim z organizacijo ter 
sodelovanjem pri izpeljavi in povezovanju številnih 
obletnic društev, slovesnostih in raznih drugih 
oblikah javnih prireditev v bližnji in daljni okolici. 
Vodim kulturno komisijo v sklopu Krajevne 
skupnosti Boštanj in sem članica programskega 
sveta KŠTM Sevnica. Posebno me osrečuje delo 
v KO RK Boštanj. Daruješ svoj čas, energijo, 
dobro voljo, poplačan pa si z občutkom koristnosti 
in zavedanja, da si nekomu pripomogel k večji 
kakovosti življenja. Še na eno področje ne smem 
pozabiti, delo v župnijskem pastoralnem svetu. 
Smo zanimiva ekipa, ki se trudi z delom in življenjem 
ohranjati krščanske vrednote in sooblikovati 
življenje v kraju. 

2. Kako vidiš in vrednotiš življenje in bivanje v 
domačem kraju?

Boštanj je lep in prijazen kraj, območno razgiban. 
Tukaj je toliko lepih in zanimivih kotičkov, kjer 
najdeš mir in uživaš v naravi. Kar me še posebno 
veseli, je, da so ljudje v Boštanju vključeni v veliko 
društev in ljubiteljskih skupin vseh starosti. 
Tako je naš napovednik prireditev vse leto poln 
zanimivih dogodkov in srečanj. Tako tudi moje 
ideje zlahka dobijo sogovornika. Zaživijo pa lahko 
le ob podpori širše skupnosti, zato hvala številnim 
dobrim sodelavcem in moji družini za pomoč pri 
delu, spodbudo in podporo. Boštanj dobiva vsako 
leto lepšo in prijaznejšo podobo, predvsem zaradi 

dobrega vodstva krajevne skupnosti in številnih 
posameznikov. Še posebej me razveseljuje vzorno 
sodelovanje krajevne skupnosti, osnovne šole in 
župnije.

3. Zelo si aktivna v prostovoljstvu. Se temu 
pridružuje tudi mladina in ali je kaj pripravljena 
narediti brezplačno in prostovoljno? Ali 
naredi družba dovolj pri ozaveščanju pomena 
prostovoljstva?

Prostovoljstvo je poslanstvo, za katerega moraš 
biti hvaležen, ga začutiti in živeti z zavedanjem, da 
delaš nekaj dobrega. Občutek za prostovoljstvo 
se v današnji družbi izgublja. Mladi postajajo 
brezvoljni in zmedeni, brez pravih želja in ciljev. 
Pretirano potrošniška družba, naravnana k 
hitremu zaslužku in raznim zdraham, mlademu 
človeku ni v pomoč. Menim, da bi bili pripravljeni 
pomagati, potrebujejo pa več pomoči, spodbude 
in neposrednega zgleda.

4. Kako vidiš svoje življenje v prihodnosti? Kakšne 
so tvoje želje, ambicije …?

Vse moje misli in delo so najprej usmerjenje v 
družino. Želim si, da bi otroci uspešno nadaljevali 
šolanje, dobili želeni poklic in zaposlitev ter si sami 
ustvarili prijeten dom. Z leti sem se naučila, da 
ni pametno delati velikih načrtov. Vsak novi dan 
je nova priložnost, ki jo je treba prepoznati in 
izkoristiti. Poraja nove zamisli in ideje za nove cilje 
v prihodnosti. Nekaj zamisli bi še rada uresničila na 
področju kulturnega udejstvovanja in ohranjanja 
kulturne dediščine. 
Si pa vsako leto znova obljubim tudi, da bom kaj več 
storila zase. Predvsem bi rada večkrat obiskala 
naše gore. Rada potujem, potovanja v družini 
načrtujemo sami. Pomagamo si s potovalnimi 
kartami, računalnikom in priročniki. Predvsem 
me navdušujejo arhitektura starih mestnih 
jeder, drugačna kultura in način življenja ter nova 
kulinarična odkritja. 

5. Kakšen je tvoj odnos do narave?

Rada zahajam v naravo, uživam in cenim njene 
dobrine. Do vse narave gojim veliko spoštovanje, 
saj smo ljudje glede preživetja odvisni od 
izkoriščanja okolja okoli nas. Hkrati pa se moramo 
zavedati, da mora nekaj ostati tistim, ki bodo živeli 
za nami. Posegi v naravo naj bodo načrtovani in 
izpeljani tako, da ne okrnijo narave. Moti in žalosti 
me, kadar vidim naravo posejano z različnimi 
odpadki. Premalo cenimo in spoštujemo delo in 
izdelke pridnih kmečkih rok. Vsak posameznik 
in vse državne institucije bi morali skrbeti za 
ozaveščanje o pomenu ohranjanja slovenske 
naravne in kulturne dediščine. Predvsem pa 
dati vrednost domačim pridelkom, dobrinam 
in izdelkom, ki jih znamo in zmoremo pridelati in 
izdelati sami.
 
6. Se ti kaj zdi še posebno pomembno?

Da ostanemo pozitivni, čeprav nas vsakdanje 
novice ne navdajajo z veseljem in imamo občutek, 
da je vse okrog nas slabo. Ljudje smo v bistvu 
dobri, le skupaj moramo stopiti, pa bodo težave 
manjši in življenje lepše.
 
Prihodnost je ponujena razprta dlan za dotik – 
umik – dejanje – pričakovanje – ali le za Sanje.

Spoštovana Jelka, hvala za zanimive in izvirne 
misli. Želim ti še veliko lepega in dobrega na vseh 
tvojih poteh.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog

Jelka Bec 
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: 
Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - drugo, razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Rok Petančič
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide marca 2012, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
16. 2. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

Na enake dogodke, čustva in besede se 
odzivamo zelo različno. Določene okoliščine 
lahko nekoga ujezijo, drugega razveselijo 
ali razžalostijo, tretjega pustijo popolnoma 
ravnodušnega. In te razlike pri odzivanju 
imajo temelj v različnosti temperamentov. In 
naš temperament obarva naš odnos do ljudi, 
vpliva na komunikacijo, medsebojne odnose in 
zmožnosti.
Posameznikov temperament lahko razberemo 
iz vedenja, govora, mimike, gest. Dobro bi bilo, 
da bi to vedenje posedoval vsakdo. Velikokrat 
se znajdemo v skupinici, v službi, med prijatelji 
ali znanci, kjer je prilagajanje več kot potrebno. 
In takrat se je za boljši odnos bolje vprašati o 
potrebah in pričakovanju drugih ter pogledati 

temperament in značaj posameznika, kot pa
se nenehno spraševati, zakaj se ravno nam 
nekaj dogaja, iskati krivca za napake ali razlog, 
zakaj je življenje krivično.
Ni vedno res, da se nasprotja privlačijo. 
Lahko postane nevarno, če si iščemo 
življenjskega sopotnika, ki bo naše popolno 
nasprotje. Na začetku je lahko to za nas nekaj 
posebnega, novega in zanimivega, sčasoma 
pa lahko postane obremenitev in povzroči 
nezadovoljstvo. Nikar pa ne pozabimo na to 
našo drugačnost in vpliv posameznikovega 
temperamenta, kadar smo del skupine. 
Takrat lahko prav ta drugačnost in strpnost 
ter spoštovanje rodijo nekaj novega, boljšega. 
      
   Mojca Pernovšek
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Občinske strani

V začetku leta je bilo v Kostanjevici na Krki 
tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih 
županov in podžupanov z novinarji in predstavniki 
medijskih hiš. Poleg župana občine Kostanjevica 
na Krki Mojmirja Pustoslemška, ki je bil letošnji 
gostitelj dogodka, so dosežke v preteklem letu in 
načrte za delo v prihodnje predstavili tudi župani 
oziroma podžupani občin Brežice, Radeče, Bistrica 
ob Sotli, Krško in Sevnica.

Sevniški župan Srečko Ocvirk se je srečanja udeležil 
skupaj s podžupanoma Jožefom Žnidaričem in 
Janezom Kukcem ter direktorjem občinske uprave 
Zvonetom Košmerlom. Novinarjem je predstavil 
številne rezultate in uspehe minulega leta, med 
katerimi najbolj izstopajo predvsem novogradnje na 
področju predšolske vzgoje, pomembne izboljšave 
vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, visoka 
raven storitev na področju varstva in čiščenja 
okolja, gradnja sodobnega optičnega omrežja 
ter infrastrukturne pridobitve in izboljšave. Leto 
2012 bodo med drugim zaznamovali naslednji 
projekti: ureditev prometne infrastrukture v 
Boštanju, tretja etapa ureditve državne ceste 
skozi Sevnico, gradnja pločnika v Tržišču, gradnja 
kanalizacije in čistilne naprave na Orehovem, 
ureditev sekundarne kanalizacije v Sevnici in 
Boštanju, čezmejni projekt Remedisanus, gradnja 
optičnega omrežja in pridobitev novega vrtca v 
Krmelju.

Kot je poudaril župan, bo leto 2012 pestro, aktivno 
in polno izzivov, izhodišče za dobro delo tudi v 
prihodnje pa predstavlja stabilen in uravnotežen 
zaključek preteklega leta. Z izvedenimi ukrepi, ki 
so bili v drugi polovici leta 2011 potrebni zaradi 
nenačrtovanega izpada različnih prihodkov 
proračuna, je Občina Sevnica uspela stabilizirati 
finančno stanje in zagotoviti likvidnost proračuna, 
kar predstavlja izhodišče za uspešno poslovanje v 
naslednjih letih.

Župan Srečko Ocvirk je predstavil izvedene projekte 
minulega leta in načrte za delo v prihodnje.  

Uravnotežen 
zaključek leta 2011

V Sloveniji projekt pod okriljem Ministrstva 
za zdravje poteka že od leta 2007 in bo v 
obdobju 2011–2014 zajel vse slovenske regije. 
Natančneje ga lahko opredelimo kot načrtno 
spremljanje in merjenje koncentracij kemikalij 
oziroma onesnaževal v ljudeh, njihovo vsebnost pa 
strokovnjaki ugotavljajo tako, da ljudem izmerijo 
koncentracije kemikalij v telesnih tekočinah. 
Nosilec projekta je Urad RS za kemikalije, v 
izvajanje pa je vključenih več zdravstvenih in 
drugih zavodov, tudi Zdravstveni dom Sevnica, ki 
spada v območje celjske zdravstvene regije, kjer 
je koordinator projekta Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje. 

Biomonitoring se v Sloveniji zaradi možnosti 
primerjave izvaja na treh vrstah območij, in sicer 
v mestnih okoljih, na onesnaženih območjih in v 
neonesnaženih oziroma podeželskih območjih. Na 
Celjskem sta bili za izvedbo raziskave izbrani dve 
primerjalni območji, onesnaženo in podeželsko, 
v kategorijo podeželskih območij pa je vključeno 
tudi območje upravne enote Sevnica. Sodelujočim 
prebivalcem bodo v raziskovalnem projektu 
ugotavljali koncentracije strupenih kovin in 
obstojnih organskih onesnaževal tako, da bodo 
analizirali njihove telesne tekočine (kri, urin) in lase, 
pri ženskah pa tudi materino mleko. Z raziskavo 
bodo spremljali koncentracijo strupenih kovin, 
obstojna onesnaževala ter nekatere esencialne 
elemente. V obeh primerjalnih območjih na 
Celjskem bo v projekt humanega biomonitoringa 
predvidoma vključenih 200 preiskovancev, od 
tega polovica žensk in polovica moških, po 100 
prebivalcev z vsakega območja.

Vloga Zdravstvenega doma Sevnica je pri izvajanju 
raziskave zelo pomembna, saj se zdravstveno 
osebje pri izvajanju svojega strokovnega dela z 
morebitnimi preiskovanci srečuje vsakodnevno. 
Med preiskovanci so ženske, ki so prvič postale 
matere (prvorodke v obdobju dveh mesecev 
po porodu), in moški, stari od 20 do 40 let. 
Preiskovanci morajo poleg navedenega zadostiti 
še naslednjim raziskovalnim pogojem: da živijo 
in delajo na izbranem območju zadnjih pet let, 
da nimajo kroničnih bolezni, da niso izpostavljeni 
določenim kemikalijam na delovnem mestu, da 
niso kadilci, za ženske pa mora veljati še, da je 
njihova nosečnost potekala normalno in da niso 
rodile dvojčkov. 

Zavod za zdravstveno varstvo Celje v raziskavo 
na tem mestu vabi zainteresirane prvorodke 
in njihove partnerje z območja upravne enote 
Sevnica. Prvorodke lahko več informacij o 
raziskavi dobijo v materinski šoli in pri obisku 
ginekologa v Zdravstvenem domu Sevnica, v celjski 
porodnišnici v dneh hospitalizacije po porodu, na 
Zavodu za zdravstveno varstvo Celje ter na spletni 
strani nosilca monitoringa, Urada RS za kemikalije 
(www.biomonitoring.si).

Vir: mag. Simona Uršič, dr. med., spec. higiene, 
predstojnica Oddelka za zdravstveno ekologijo na 

Zavodu za zdravstveno varstvo Celje

Okolju in človeku prijazno življenje omogoča tudi 
urejen in kakovosten vodooskrbni sistem. Občina 
Sevnica interesom po priključitvah na javne 
vodooskrbne sisteme skuša vztrajno slediti, zato 
se večje težave pri vodooskrbi na območju sevniške 
občine ne pojavljajo. Izpostavimo podatke, da je 
78,5 odstotkov občanov priključenih na javne 
vodovode (od tega jih okrog 54 odstotkov uporablja 
vodovode v upravljanju Komunale Sevnica), 21,5 
odstotkov pa uporablja zasebne vodovode. V letu 
2011 je bil poudarek na priključevanju posameznih 
manjših na večje vodovodne sisteme, v prihodnje 
pa Občina Sevnica načrtuje nadaljevanje ureditev 
povezovalnih vodnih virov in izgradnjo nekaterih 
primarnih vodovodnih sistemov. 

Predstavniki Občine Sevnica, Javnega podjetja 
Komunala Sevnica in Krajevne skupnosti Loka pri 
Zidanem Mostu so se v zadnjem obdobju večkrat 
sestali na temo celovitega urejanja vodooskrbe v 
tem predelu občine. Trenutno je celovite ureditve 
najbolj potrebna vodooskrba v zaselkih Jelša, 
Slap in Radež, v ostalih krajih in zaselkih pa je ta z 
različnimi vodovodi relativno dobro urejena. 

Razvojni načrti Občine Sevnica za to območje 
predvidevajo pridobitve dodatnih novih vodnih virov 
zadostne vodnatosti za oskrbo širšega območja 
ter izgradnjo primarnih tranzitnih vodovodov. 
Samo priključevanje in povezovanje obstoječih 
manjših vodovodnih sistemov na nove vodne vire in 
nov primarni vodovod pa bo izvršeno postopoma, 
glede na izražen interes in potrebe posameznega 
kraja. Izgradnja novega primarnega vodovodnega 
sistema je načrtovana v letih 2014 in 2015, 
medtem ko je v letih 2012 in 2013 načrtovana 
priprava dokumentacije ter raziskovanje in 
ureditev novih vodnih virov. S tovrstnim sosledjem 
del bo dosežena zagotovitev zadostne količine 
pitne vode za celotno območje ter izhodišče za 
kakovostno vodooskrbo v prihodnje.

Urejanje kakovostnega 
vodooskrbnega sistema

Za območje upravne enote Sevnica v 
Zdravstvenem domu Sevnica sta nosilki 
projekta Vladimira Tomšič, univ. dipl. org., 
in ginekologinja Alenka Krenčič Zagode, dr. 
med. Monitoring se bo izvajal v Dispanzerju za 
žene ZD Sevnica, Šoli za starše ZD Sevnica in 
patronažni službi ZD Sevnica. 

Več informacij: 
07 81 61 530 (dispanzer za žene).

Zdravstveni dom Sevnica se je v letošnjem letu 
vključil v izvajanje projekta humani biomonitoring – 
gre za načrtno spremljanje in merjenje koncentracij 
kemikalij oziroma onesnaževal v ljudeh. Človek je v 
svojem okolju namreč ves čas v stiku z različnimi 
kemikalijami, ki v kožo lahko vstopajo preko dihal, 
kože ali z zaužitjem. Izsledki projekta dolgoročno 
prinašajo pomembne informacije o vplivih okolja, 
v katerem živimo in delujemo. Kaj natančno 
raziskava zajema, kdo jo izvaja in kdo se vanjo 
lahko vključi, pa v nadaljevanju prispevka.

Biomonitoring tudi v 
občini Sevnica
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Občinske strani, po občini

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije 

za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica

V izvajanju je projekt Kanalizacija in čistilna naprava 
Orehovo. V sklopu projekta izvajalci zaključujejo z 
gradnjo kanalizacije, sledil pa bo pričetek gradnje 
čistilne naprave v velikosti 300 populacijskih enot, 
ki bo čistila odpadne vode iz naselja Orehovo. Po 
zaključku izgradnje, ki je predviden v letošnjem juliju, 
bo imelo možnost odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda okrog 50 gospodinjstev. Za projekt, 
ki ga je Občina Sevnica uspešno prijavila na razpis 
za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev iz 
naslova regionalnih spodbud, je bilo odobreno 
85-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov 
operacije. Pogodbena vrednost investicije, ki 
jo izvaja podjetje CM iz Celja skupaj z Javnim 
podjetjem Komunala Sevnica, znaša okrog 700 
tisoč evrov.

  Gradnja kanalizacijskega omrežja na Orehovem.

Gradnja kanalizacijskega 
omrežja na Orehovem

Od 24. do 29. julija bo na območju občin Sevnica 
in Radeče potekalo svetovno prvenstvo mladih 
ribičev, ki se bodo pomerili na tekmovalnih trasah, 
umeščenih v akumulacijah hidroelektrarn Vrhovo 
in Boštanj. Koncept in organizacijska priprava 
na izjemno velik in turistično privlačen dogodek 
sta bila medijem predstavljena na novinarski 
konferenci, ki je potekala 20. januarja na Gradu 
Sevnica.
Ribiška zveza Slovenije je organizacijo tekmovanja 
zaupala izkušenima Ribiški družini Radeče in 
Ribiški družini Sevnica, pri pripravah pa sodelujeta 
tudi Občini Sevnica in Radeče ter KŠTM Sevnica. 
Našteti akterji bodo združili moči za organizacijo 
tekmovanja, na katerem organizatorja pričakujeta 
udeležbo kar okoli 55 štiričlanskih ekip, ki bodo 
razdeljene v tri tekmovalne kategorije – U14, 
U18 in U23. Tekmovalna poligona na območju 
akumulacij hidroelektrarn Vrhovo in Boštanj sodita 
med najboljše trase v Evropi, njuna kakovost pa 
se odraža predvsem z vidika dobre dostopnosti, 
odlične urejenosti in izenačenosti lovnih mest ter 
v tem delu z ribami zelo bogate reke Save.

Poletje v znamenju 
Svetovnega prvenstva 
mladih ribičev

Vinogradniška društva sevniške občine pod 
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom 
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organiziramo 
izbor za »županovo vino 2012«, ki bo namenjeno 
promociji občine in bo imelo status protokolarnega 

vina za različne priložnosti.

V letu 2012 bo kot županovo vino izbrano 
vino modre frankinje.

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup 
ponudite minimalno 400 litrov vina. Sodelovanje 
omogočamo občanom občine Sevnica, ki imate 
svoje vinograde v sevniški občini, vpisane v 
register pridelovalcev, in imate opravljeno prijavo 
pridelka. Izbrani pridelovalec bo za svoje vino pri 
pooblaščeni organizaciji opravil ustrezno analizo, 
v kolikor ta še ni bila opravljena. Izbrano vino bo 
odkupljeno po 2,5 €/steklenico. Za polnitev vin 
Občina Sevnica izbranemu pridelovalcu zagotovi 
steklenice in opremo steklenice (etikete, krono in 
embalažo). Pridelovalec poskrbi za stekleničenje 
vina, za zamaške, steklenico opremi z etiketami, 

spravi v ustrezno embalažo in dostavi.

Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških 
društev. Sprejem vzorcev (2 steklenici) bo potekal 
23. februarja 2012, od 17. do 19. ure, v kulturni 
dvorani v Šentjanžu. Za več informacij se lahko 
obrnete na predsednico Društva vinogradnikov 

Šentjanž Ivico Strnad (031 803 195). 
Kotizacija po vzorcu znaša 7 €. 

Ocenjevanje vzorcev bo 25. februarja v kulturni 
dvorani v Šentjanžu, izbran pa bo tisti vzorec, ki 
bo dosegel najvišje število točk. Izbrano županovo 
vino bomo uradno razglasili na javni družabni 

prireditvi v mesecu marcu v Šentjanžu.

Prepričani smo, da bo, tako kot prejšnja leta, 
tudi letošnje županovo vino uspešen promotor 
naše občine, naših vinogradnikov in vinogradniške 

dediščine, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
in predsedniki 

vinogradniških društev sevniške občine
Ivica Strnad, Uroš Flajs, 

Matjaž Jakše in Franc Košak

Izbor 
županovega vina 2012

Vabilo na javno razgrnitev in javno 
obravnavo dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega 
načrta (OPPN) za most čez reko Savo 
pri naselju Log in izvennivojsko križanje 

ceste z železnico

Javna razgrnitev bo od

petka, 20. januarja 2012, 
do ponedeljka, 20. februarja 2012:

- v prostorih Oddelka za okolje in prostor 
Občine Sevnica 

(Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica), 
v času uradnih ur,

- v prostorih Krajevne skupnosti Sevnica 
(Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica), 

v času uradnih ur,
- vsako sredo od 17. do 19. ure ter 

vsako nedeljo od 9. do 11. ure, 
v prostorih večnamenskega doma na Logu 

(Log 30, 8294 Boštanj).

Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno 
tudi na spletni strani Občine Sevnica.

(www.obcina-sevnica.si)

Javna obravnava 
dopolnjenega osnutka OPPN 

bo v 

sredo, 15. februarja 2012, 
ob 17. uri

v dvorani večnamenskega doma na 
Logu.

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

in predloge vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki.

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

razgrnitve, in sicer do konca javne razgrnitve.

Občina Sevnica
Oddelek za okolje in prostor

Sodelujoči na novinarski konferenci. Z leve: direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, župan Občine Sevnica 

Srečko Ocvirk, predsednik Ribiške družine Sevnica 
Sandi Kosmač, predsednik Ribiške zveze Slovenije 

Borut Jerše, predsednik Ribiške zveze Radeče Ferdo 
Barachini in podžupanja Občine Radeče Rafaela 

Pintarič. (Foto: KŠTM Sevnica)

Svetovno prvenstvo za Slovenijo in Posavje, še 
posebej pa za obe občini, predstavlja velik in 
pomemben dogodek – tako z vidika prepoznavnosti 
kot tudi promocije bogate turistične ponudbe. Ekipe 
bodo nastanjene čim bliže tekmovalnim trasam in 
bodo uporabljale razpoložljive turistično-gostinske 
kapacitete, kar predstavlja veliko priložnost in 
hkrati izziv za promocijo in trženje turizma ter 
spremljajočih storitev.
Izpostavimo še, da bo otvoritvena slovesnost 
svetovnega prvenstva v organizaciji Ribiške 
družine Sevnica 26. julija ob 18. uri pri Športnem 
domu Sevnica, uradna razglasitev rezultatov in 
zaključna slovesnost v organizaciji Ribiške družine 
Radeče pa bo 29. julija ob 18. uri na Mestnem 
trgu v Radečah.
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grajske.novice@kstm.si

MKGP je v Uradnem listu RS in na svojih spletnih 
straneh objavilo kar devet javnih razpisov. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani (http://
w w w.mkgp.gov.s i/s i/ jav ne_objave/jav n i_
razpisi/). 
Veliko zanimanja je za ukrep 122 (Povečanje 
gospodarske vrednosti gozdov), za razvoj 
turističnega potenciala podeželja pa sta 
namenjena javna razpisa za ukrep 322 in 323. Pri 
ukrepu 322 je obvezni prijavitelj občina, pri ukrepu 
323 pa ni omejitev prijavitelja razpisa.

Predmet prijave na razpis za ukrep 323 so:
•   nepremična kulturna dediščina na podeželju; 
•   muzeji na prostem in prostori za postavitev 
razstav stalnih zbirk etnološke dediščine; 
•   ureditev in gradnja tematskih poti, ki 
povezujejo naravne vrednote in nepremično 
kulturno dediščino določenega območja.
Pri ukrepih 322 in 323 smo na voljo za informacije, 
hkrati pa smo zainteresirani, da nam posamezniki, 
društva, vaški odbori ali krajevne skupnosti 
posredujete svoje zamisli o projektih, ki bi povečali 
urejenost in turistično zanimivost podeželskih 
krajev. 

KŠTM Sevnica

Objava javnih razpisov 
Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS 
(MKGP RS)

Že 20. leto zapored je tudi letos v Vranju v sevniški 
občini na praznik sv. Štefana potekal tradicionalni 
blagoslov konj. Z zbirnega mesta ob kmetiji Lončar 
na Marofu je letos prijezdilo rekordno malo število 
konjenikov – le pet – v vas Vranje pred cerkev 
sv. Štefana. Zelo veliko obiskovalcev je najprej 

pozdravil predsednik društva konjerejcev in 
konjenikov Sevnica Milan Pavlič. Tudi župan Srečko 
Ocvirk je vsem voščil lepe praznike. Nato je župnik 
Vinko Štrucelj blagoslovil vse zbrane in konje na 
privezih, nato pa je bila v cerkvi sv. maša. 

Konjem smo dali kruh, da bi jih varoval pred 
boleznimi. Tako smo jim zagotovili varstvo sv. 
Štefana do naslednjega godu zavetnika konj, ko 
se bomo spet srečali. Ljubitelji lepih in plemenitih 
živali smo izkoristili srečanje tudi za družaben 
pogovor. Okrepčali smo se s kuhanim vinom in 
malico, poskrbeli smo tudi za lesene spominke.

 Tanja Košar

Blagoslov konj Vranje 2011

Del množice pred privezi za konje

Proti koncu preteklega leta smo se v organizaciji 
Rdečega križa (RK) Studenec odpravili na obisk v 
Dom starejših občanov Impoljca, v Loko in Sevnico. 
Obiskali smo in skromno obdarili naše krajanke in 
krajane iz Krajevne skupnosti Studenec ter jim 
močno stisnili roko, zaželeli zdravje in vse dobro. 
Tako smo jim polepšali dopoldne, za kar so nam bili 
zelo hvaležni.

Sonja Gorenc in Albina Rihtar, ki sta naši članici 
RK, sta v Loki obiskali Viktorja Mlakarja, Jožefo 
Češnjevar, Ano Mlakar, Frančiško Novak, Marijo 
Kosančič in Lojzeta Ajdnika. Na Impoljci pa sta 
članici RK, Bernarda Janc in Edita Metelko, 
obiskali Jožefo Hočevar. Bili sta tudi v Sevnici na 
obisku pri Dragici Kovačič, Neži Žnideršič in Jožefi 
Kramar. 

 Bernarda Janc

Na obisku v Domu 
starejših občanov Sevnica

Člani Društva invalidov Sevnica smo imeli kot vsako 
leto novoletno srečanje v prostorih Lisce Sevnica. 
Zbralo se nas je kar veliko. Po začetnem nagovoru 
predsednika društva in čestitki ob bližajočem se 
vstopu v novo leto smo podelili priznanja svojim 
uspešnim šahistom. Vsak udeleženec srečanja 
je prejel sladko darilo, naše pridne članice, ki 
se ukvarjajo z ročnimi deli, pa so imele krasno 
razstavo teh izdelkov. 

Ob prijetnih zvokih harmonike smo se veselo 
zavrteli in zapeli, tudi po kosilu. Vsi smo se lepo 
zabavali, člani in članice smo se med petjem in 
plesom kar nekoliko pomladili. Družil nas je tudi 
prijeten klepet. Med zabavo je čas kar prehitro 
tekel in zvečer smo se počasi razšli. Upam, da se 
bomo veliko družili tudi med letom, ob njegovem 
izteku pa se bomo spet dobili na novoletni zabavi.

 Damjan Škerbec

Društvo invalidov Sevnica

Leto je naokoli in spet smo se na dan sv. Štefana, 
tokrat že trinajstič, zbrali ljubitelji in lastniki konj s 
svojimi ljubljenci.
Po sveti maši je blagoslov na nas in naše konje 
priklical naš župnik Janez Cevec in nam zaželel 
zdravje in še veliko varno prejezdenih poti, 
prireditev pa so še dodatno obogatili člani Godbe 
slovenskih železnic iz Zidanega Mosta.

Lepo je videti množico faranov in lastnikov konj 
ob tako lepem dogodku, ki so med sabo malo 
pokramljali, si izrekali dobre želje za novo leto, 
organizatorji pa smo jih pogostili z malico in toplimi 
napitki.
Zahvala župniku, Godbi SŽ iz Zidanega Mosta, 
gostujočim in domačim konjenikom ter vsem, ki 
ste pomagali pri izpeljavi prireditve.
      

Brigita Blas

Blagoslov konj 2011

Čebelarji, ki so vključeni v sevniško čebelarsko 
društvo, skupaj jih je evidentiranih kar 80, so se 
v soboto, 21. januarja, zbrali na rednem letnem 
občnem zboru. Po analizi dogajanja v društveni 
dejavnosti in čebelarjenju leta 2011 so zadovoljni 
z delom in donosi čebel, razen poznega poletnega 
medenja smreke, katere med se je v satovju 
takoj strjeval in ga ni bilo mogoče iztočiti. Izražajo 
tudi zadovoljstvo, da se v preteklem letu nikjer ni 

ponovila kužna bolezen čebelje zalege, nekoliko 
skeptični pa so v učinek biozdravila za zatiranje 
varoze, ki ga je v preteklem letu razdeljeval 
veterinarski inštitut. Kljub temu nekateri čebelarji 
zagotavljajo, da je ob stalnem spremljanju stanja 
varoje v panjih to mogoče popolnoma nadzorovati 
s timolom, mravljično in oksalno kislino, ki ne 
puščajo v panjih niti v pridelkih nikakršnih negativnih 
posledic. To je tudi edina ekološko sprejemljiva 
možnost. Tudi finančno so se razmere v društvu 
nekoliko izboljšale, tako da je tekoče poslovanje 
okrog pozitivne ničle. Želje za leto 2012 so seveda 
poleg zdravih čebel čim manjša uporaba čebelam 
nevarnih fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu 
na našem območju ter obnova društvenega 
čebelnjaka ter strehe, fasade na čebelarskem 
domu in žlebov, ki so jih neznanci odtrgali. 
Čebelarju Antonu Oblaku so za vestno urejen 
čebelnjak in dejavnost v društvu podelili priznanje 
A. J. III. stopnje. In seveda, naj medi!

Besedilo in foto: Janez Levstik

Sevniški čebelarji zborovali

Na privezu
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Turizem, TZOS

Nagradna igra je potekala od januarja do decembra 
lani. V njej so sodelovali obiskovalci, ki so se 
organizirano odločili za našo turistično ponudbo 
in izpolnili nagradno kartico veselja. Novost je bila 
v tem, da smo z zadnjimi kosi nagradne kartice 
obdarili 496 naključno izbranih občanov po vseh 
KS sevniške občine.

V sklopu silvestrovanja na prostem v Sevnici smo 
izpeljali nagradno žrebanje, njegov pobudnik in 
organizator je bil Turistična agencija Doživljaj. 
Dobitnike je izžrebala direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek, član komisije je bil poleg 
zbranih občanov tudi Matej Imperl, ki je skrbel 
za pravilen potek. Med 3.000 karticami smo 
izžrebali naslednje: tretjo nagrado, ki jo je podaril 
Tončkov dom na Lisci, je prejela Marija Mlakar 
iz Ljubljane, drugo nagrado je podarilo gostišče 
Močivnik, prejela jo je Monika Matoh iz Kamnika, 
dobitnica glavne nagrade, omarice Swing, ki jo je 
podaril Stilles, d. d., iz Sevnice, je postala Jožica 
Mali iz Šmartnega v Tuhinju, ki je bila pri nas na 
izletu s tamkajšnjim društvom Rdečega križa. 
Prijetno presenečena nad nagrado je ob prevzemu 
poudarila, da so bili z izletom v naše kraje zelo 
zadovoljni in nas bodo še obiskali.

 
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Veselje izžrebancev 
nagradne kartice veselja 2011

Regija Posavje je predstavila svojo turistično 
ponudbo na sejmu Turizem in prosti čas, ki je 
potekal od 26. do 29. januarja na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Predstavitveni prostor 
je bil v prostoru kupole A (glavni vhod). Poleg 
naše občine so se s celovito turistično ponudbo 
predstavile vse občine iz Posavja. 
KŠTM Sevnica je imel s Turistično agencijo 
Doživljaj na sejmu turistične informatorje. Ti so 
predstavljali zanimivo ponudbo za obisk naših 
krajev in delili informacijsko gradivo, še posebno 
novi katalog turistične ponudbe, ki vključuje 
programe enodnevnih in večdnevnih izletov. Tega 
so bili še posebno veseli predstavniki društev 
tretjega življenjskega obdobja, ki iščejo nove 
izletniške točke.
Na sejmu smo predstavili izletniško zanimive točke 
in svoj spomladanski program. Vanj so vključene 
točke, do katerih se je mogoče pripeljati in imajo 
podeželski pridih z ohranjeno etnološko dediščino. 
Predstavniki sevniške občine smo ponudili v 
pokušnjo kulinarične posebnosti naših krajev in 
predstavili zanimivo vsebino gradu Sevnica. 
Sejem je obiskalo veliko obiskovalcev. Ti iščejo 
zamisli in možnosti kakovostnega preživljanja 
svojega prostega časa. Informatorji so navezali 
stik z organizatorji izletov in že pridobili tudi nekaj 
rezervacij za obisk našega območja. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevnica na sejmu 
Turizem in prosti čas 
v Ljubljani 

Avto pustimo na parkirišču pred gostiščem ob 
ribniku v Lokah (260 m). Iz Sevnice se peljemo po 
glavni cesti proti Krškem, pri odcepu za Škocjan 
pa še 3 km na desno. Gremo po cesti proti zahodu 
do križišča pri kamniti brvi. Pridemo na markirano 
pot sevniške planinske poti, po kateri nadaljujemo 
levo navzgor po gozdni poti. V 20 minutah smo na 
asfaltirani cesti, ki pelje iz Zavratca na Hubajnico. 
Od tam gremo levo po cesti in sledimo markacijam 
do žiga št. 7. Porabili bomo približno 15 minut tja in 
toliko tudi nazaj, da si bomo zagotovili žig sevniške 
planinske poti. 
Ko se vrnemo, nadaljujemo pot po asfaltirani cesti 
do Velike Hubajnice in naprej po cesti do Male 
Hubajnice. Kadar pridemo na Mali Hubajnici na 
križišče cest, zavijemo desno proti Primožu. Na 
naslednjem križišču cest zapustimo asfaltirano 
cesto in gremo navzgor po slabši cesti v gozd. 
Kadar pridemo iz gozda do hiše, nadaljujemo po 
traktorski poti in se držimo desno navzgor. Kmalu 
bomo na širokem vršnem grebenu pred Primožem 
(544 m). Od tam, kjer smo na cesti proti Hubajnici 
zapustili markacije, do Primoža bomo hodili uro in 
10 minut. 
Od Primoža nadaljujemo pot na levo po cesti 
približno 50 m, nato zavijemo desno na traktorsko 
pot na greben. Pri Križu se spustimo navzdol in nato 
levo v gozd. Po stezi kmalu pridemo na asfaltirano 
cesto na grebenu Dedne gore. Zavijemo desno 
mimo vinskih hramov in vinogradov, ki so na 
vsem južnem pobočju, po grebenu proti vzhodu. Z 
grebena sledimo cesti levo v gozd. Kadar pridemo 
do domačije, se asfaltirana cesta konča, pot pa 
nadaljujemo po cesti navzdol in zavijemo desno. 
Spet gremo mimo nekaj vinogradov in hramov. Pri 
zadnjem vinogradu se spustimo ob njem navzdol 
po slabo shojeni stezici skozi sadni nasad do steze 
nad gozdom. Ob robu gozda pod robom travnika 
poiščemo stezo, ki pelje levo malo navzdol po 
gozdnem pobočju. Kmalu pridemo do smrekovega 
gozda in po njem v dolino na gozdno cesto, ki pelje 
v Kosmatec. 
Prišli bomo tudi na markirano pot sevniške 
planinske poti. Zavijemo na desno po cesti do 
križišča cest in nato še enkrat desno proti Impolju. 
Po 50 m bomo že pri kamniti brvi, kjer zavijemo 
levo na parkirišče. Od Primoža do parkirišča bomo 
hodili uro in 10 min.

Za vso pot bomo potrebovali 3 ure in 10 minut 
(10,1 km).

Vir: Vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Na Primož in Dedno goro 
od ribnika v Lokah

V sončnem januarskem popoldnevu smo na gradu 
Sevnica skupaj z novinarko in snemalcem RTV 
Slovenije posneli kratek promocijski prispevek 
o turističnih zanimivostih občine Sevnica. Za 
lokacijo snemanja smo izbrali osrednjo kulturno 
in turistično znamenitost v občini Sevnica – grad 
Sevnica. V scenariju so nastopile vse skupine 
mažoret Društva TRG Sevnica pod vodstvom 

Janje Pavčnik Šalamon, z besedo in sliko pa so 
bile v spremstvu grajske gospode prikazane 
tudi glavne zanimivosti gradu, mnoge pa lahko 
obiskovalci odkrijete sami med vodenim ogledom 
gradu. Oddajo so predvajali v sklopu programa 
Dobro jutro na 1. programu Televizije Slovenije.

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Snemanje oddaje 
Dobro jutro z RTV Slovenije 
na gradu Sevnica

S podnaslovom: 
Dobrodošli v Sevnici, zakladnici doživetij

Pripravili smo katalog turistične ponudbe s 
poudarkom na občini Sevnica. Namenjen je širitvi 
prepoznavnosti naših turističnih zanimivosti 
in ponudbe v širšem slovenskem prostoru in 
zamejstvu. Pa tudi domačinom, saj ti velikokrat 
prezrejo lokalne posebnosti prav zaradi bližine. 
Včasih se skoraj sramujemo posebnosti naših 
krajev, kar bi radi spremenili. Sami raziskujemo 
skrite kotičke naše narave, urejena vaška središča, 
bisere kulturne dediščine … Dokazujemo, da 
imamo veliko pokazati. Poskusite nas spoznati z 
novim katalogom in si izbrati program, ki vam bo 
pokazal naše male, a pomembne skrivnosti. 
Katalog vsebuje eno- in večdnevno ponudbo.

Izšel je četrti katalog 
turistične ponudbe

Markacijski odsek PD Lisca Sevnica je 3. in 4. 
januarja postavil 27 novih smernih tabel ob 
planinskih poteh v občini Sevnica. Poleg zamenjave 
starih ali namestitve novih tabel je bilo treba 
postaviti tudi lesene drogove na popolnoma novih 
lokacijah: Krakovo nad Trefaltom, v Zabukovju 
nad pokopališčem, pod rezervoarjem nad Selami, 
na tromeji na Mrzli Planini, pri rezervoarju nad 
Cirjem, na Prvomajski ulici pa so markacisti 
pritrdili tablo na skalo. Pomembno delo so opravili 

registrirani PZS-markacisti Janez Zajec, Valentin 
Božič in Izidor Štimec. Pri izvedbi del je pomagal 
tudi Dani Vidic. S terenskim vozilom je markaciste 
in material odpeljal mimo Zaloških travnikov do 
tromeje Skalica–Bohor. Vabljeni v naravo po varnih 
in bolje označenih planinskih poteh!

PD Lisca Sevnica – www.pd-lisca.si

Postavitev novih smernih tabel 
ob planinskih poteh

Na začetku je izbranih nekaj doživljajskih točk, 
obogatenih s fotografijami. Naše kraje lahko 
raziskujete sami ali pa to prepustite našim 
vodnikom, ki se bodo potrudili, da se boste še 
vračali.
Katalog lahko dobite v naši turistični pisarni in TA 
Doživljaj pri M Centru v Boštanju. Konec januarja 
smo ga predstavljali na sejmu Alpe–Adria v 
Ljubljani.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Turizem, TZOS

Mladi gospodar Peter Camloh se je jeseni lani 
odločil, da bo poskusil grozdje sorte chardonnay 
potrgati čim pozneje. Tako smo se trgatve na 
Malkovcu v Pavli gori – tako imenovani Veseli dolini 
– lotili 18. januarja, na dan godovanja Marjet. Tudi 
gospodarjeva žena je Marjetka oziroma Metka, 
zato se je gospodar odločil, da bo vino poimenoval 
Metkino vino. 

Trgatev smo začeli v hladnem, oblačnem jutru, 
končali pa v prijetnem sončnem dopoldnevu. 
Sladki mošt, ki smo ga iztisnili iz polno dozorjenih 
jagod, je dosegel sladkorno stopnjo 132 Oe. Z 
rezultatom je bil vidno zadovoljen gospodar Peter, 
prav tako tudi vsi preostali, ki smo se radi udeležili 
tega nadvse prijetnega opravila. 
Takšna trgatev je ena prvih na Malkovcu, zato naj 
bo spodbuda drugim vinogradnikom, da bi se lotili 
pridelave vina poznih trgatev in s tem še dodatno 
potrdili veljavo in sloves naših vinorodnih goric.
Petrovi prijatelji in znanci želimo, da bi vino dobro 
dozorelo in tako nagradilo trud vse družine. Dobre 
kapljice se že vsi veselimo, Petru pa ob praznovanju 
okroglega jubileja želimo čim več uspešnih trgatev 
in seveda tudi žlahtnih kapljic.

Petra Lindič

Trgatev pri Camlohovih 
v »Veseli dolini«

Tudi tokrat se je Jani Orešnik s Kija nad Šentjanžem 
v predbožičnem času potrudil in iz miniaturnih 
objektov, ki jih ustvarja že več let, sestavil jaslice. 
Njihova posebnost je v tem, da je božji hlevček 
postavljen v pomanjšano domače okolje. Pripravil 
je tudi primeren prostor zanje v velikosti trikrat štiri 
metre, in sicer v zgornjem delu stanovanjske hiše, 
in nanj razporedil prepoznavnejše objekte iz širše 
okolice. Tako lahko opazujemo vrteče se mline, ki 
so včasih delovali na potokih proti Šentjanžu, in 
tamkajšnjo farno cerkev. Gričke proti Šopu Jatne 
krasijo kmetije in domačije, nad katerimi se bohoti 
cerkev sv. Primoža in Felicijana, ki je postavljena 
najvišje nad Osredkom. 

Jaslice si je letos ogledalo veliko domačinov in 
znancev. Zanje nam je povedal gospod Pirc iz 
Pijavic, kar potrjuje pregovor, da gre dober glas 
v deveto vas. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Jaslice 
s pridihom domačega okolja 

V soboto, 25. februarja, od 10. do 13. ure vas 
vabimo, da se nam pridružite pred TA Doživljaj.  
Ob stranskem vhodu v Mercator center Boštanj 
bomo organizirali zanimivo turistično predstavitev 
na stojnici, ki jo bo obogatila degustacija dobrot iz 
Kmetije Žnidaršič, ki je poznana po Vinotoču - vinih 
in dobrotah iz krušne peči.

Lepo povabljeni in dobrodošli zadnjo soboto v 
februarju!

KŠTM Sevnica, 
TIP in Turistična agencija Doživljaj

Predstavitev novosti sevniške 
turistične ponudbe

Spoštovani člani društev TZOS in spoštovani 
prebivalci občine Sevnica!
Turistična zveza občine Sevnica bo tudi letos 
izpeljala in vodila spomladansko čistilno akcijo, ki 
bo 24. marca.
Prosimo vas, da se v čim večjem številu vključite 
v čistilne akcije, ki bodo potekale v sklopu 
spomladanskega urejanja in čiščenja okolja.
K sodelovanju povabite društva in ustanove v 
svojem kraju. Če želite ali potrebujete kakršno koli 
pomoč pri organizaciji (plakati, letaki), se obrnite 
na TZOS.
S čistilno akcijo se pridružujemo projektu Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, ki poteka pod 
pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo 
in Ministrstva za okolje Republike Slovenije. 
Tekmovanje za najbolj urejeni kraj pripomore h 
kakovosti življenja ljudi, trajnostnemu razvoju in 
urejenosti okolja, kakovosti turistične ponudbe, 
gostoljubnosti, promociji turizma in razvoju 
turistične in ekološke zavesti prebivalstva.
Prosimo vas, da s svojo udeležbo poskrbite, da bo 
naše okolje lepo, čisto in urejeno!
»Imejmo radi svoj kraj, ker je samo eden in ker je 
naš!«

Cvetka Jazbec, predsednica TZOS

Za lepšo in urejeno okolico

Trgovski center Boštanj

Posebni paket za 

VALENTINOV VIKEND:
Valentinovo razvajanje 

na sevniškem podeželju 

SEVNIŠKI SPOMINKI  

Ta vključuje: 2x nočitev z zajtrkom,
poseben sprejem na gradu in vodenje 

po grajskih sobanah s poudarkom na poročnih obredih, 
Valentinov meni z glasbo 

pri priznanemu podeželskemu ponudniku, 
agencijsko zavarovanje in organizacijo programa.

Ugodnost: 
doplačilo za dodatni par 90,00 € (omejeno število)!!!

  že od 2,50 €

Cena : 130,00 € /za par

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

DOŽIVLJAJ
Turistična agencija Posavje
Boštanj 80, 8290 Sevnica

Osnova je prejšnji letak:

? POSEBNI PAKET za VALENTINOV VIKEND 

Valentinov razvajanje na Sevniškem podeželju     
(1N-02)  

Cena : 130,00 € /za par/.Ta vkljuèuje: 2x noèitev z 
zajtrkom, poseben sprejem  na gradu in vodenje po 
grajskih sobanah s poudarkom na poroènih obredih, 
Valentinov meni z glasbo pri priznanemu podeželskemu 
ponudniku, agencijsko zavarovanje in organizacijo 
programa.
Ugodnost: doplaèilo za dodatni par 90€ 
(omejeno število)!!!

? Sevniški spominki že od 2,50€ dalje

 Kontakti ostanejo

Opis programa (na hrbtni strani letaka)

Valentinov razvajanje na Sevniškem podeželju -
1N-02  
Sobota: 11.02.2012
Nastanitev v zgodnjih popoldanskih urah. Ob 15h 
vas bodo sprejeli na Gradu v Sevnici s kavico, 
sledi ogled gradu z lepo oèuvano dedišèine mrd 
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www.grad-sevnica.com

»Če za nas pomeni zima sneg, mraz in prelepo 
tišino v naravi, je za Eskime – Inuite vse leto 
trajajoča zima povsem nekaj drugega, saj se 
vanjo zlijejo vsi letni časi v večnem snegu in ledu,« 
je Rudi Stopar pojasnil obiskovalcem razstave 
med uvodno predstavitvijo življenja Eskimov in 
eskimske umetnosti, podprt tudi s projekcijo 
fotografij likovnih del Eskimov in arktično glasbo. 

V eskimskem okolju so vsi elementi bivanja in 
življenja podrejeni naravi. Kruti stvarnosti bivanja 
sledi vera, prežeta s šamanstvom in umetnostjo. 
Umetnost pri Inuitih je odraz okolja, življenja in dela 
v njem, mitov in legend ter strahospoštovanja do 
živali. Stopar pravi, da je inuitska umetnost nastala 
zaradi naravnanosti iste gnanosti v ustvarjalnost v 
dolgih nepretrganih arktičnih nočeh samote, med 
enim in drugim lovom, med selitvami in ob hudih 
urah v iglujih. Vsa resnica in vodilo inuitskega 
življenja sta združena v misli Francisa Bacona: »Če 
hočeš premagati naravo, jo moraš ubogati!«
Eskimi so umetniške in uporabne izdelke izdelovali 
iz živalskih kosti, oklov, čekanov in naplavljenega 
lesa. Ti so predstavljali ptice, medvede in druge 
živali iz njihove okolice in morja, pa tudi človeške 
figure, maskote in maske. Verjeli so, da imajo te 
figure določen magični in verski pomen, zato so jih 
nosili kot svetinjo navadno pri šamanskih obredih. 
V letih po 2. svetovni vojni se je civilizacija globoko 
zagrizla v eskimska arktična naselja in »posel« je 
močno načel tudi njihovi kulturo in umetnost.

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Inuitska umetnost 
v oknu Radogost

Januarja smo na gradu Sevnica kot navadno tretji 
četrtek v mesecu gostili umetniškega gosta, 
tokrat Janeza Repnika, ki živi in ustvarja na Muti 
na Koroškem. Janez Repnik je predstavnik tako 
imenovane naivne umetnosti, ki se je začela 
močneje uveljavljati na začetku 20. stoletja 
kot odziv na umetnost akademsko izobraženih 
avtorjev. Na splošno so zanjo značilni 
poenostavljena risba, ploskoviti način 
upodabljanja, spontanost, primitivna forma in 

romantizirani pogled na svet. Njegova dela so 
prežeta z eksistencialno motiviko kmečkega 
življenja, pri čemer nadaljuje delo svojega očeta 
Antona, v likovnem izrazu pa je popolnoma 
samosvoj. Posveča se izključno socialni tematiki 
in je veliko bolj družbeno kritičen. Slika pozabljene 
marginalne ljudi in vso tragičnost njihovega 
življenja. Zdomstvo, potepuštvo, pijanstvo 
so teme, ki odslikavajo socialno bedo malega 
človeka. Janez Repnik je svojevrsten kronist, 
včasih mogoče tudi preveč kritičen. 
Današnja razslojena in potrošniška družba 
pa zagotovo potrebuje čedalje več spodbude 
za razmišljanje. Odprtje razstave je doživeto 
povezoval Rudi Stopar, program pa je z nastopom 
popestril kvintet klarinetov Glasbene šole Sevnica. 
Razstava bo odprta do vključno 5. februarja. 
Vabljeni k ogledu.

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Umetnine Janeza Repnika 
na gradu Sevnica

V sončnem dnevu januarja je zagotovo že 
marsikdo pozabil, kako blizu je še čas, ko smo z 
novim upanjem vstopili v novo leto. Prav s tem 
bi morda lahko opravičili tudi vse tiste ljubitelje 
lepega petja, ki jih tokratno vabilo na ponovoletni 
koncert na grad ni zvabilo iz njihovih domov. 
Zamudili so čudovito predstavo venčka različnih 
pesmi ubranega petja 20 let delujočega Ženskega 
pevskega zbora iz Ljubečne.

Pester program so bogatili solisti, kitarist, 
harmonikar in velika mojstrica klavirja. Pod 
taktirko njihove zborovodkinje je bilo mogoče 
občutiti valovanje pesmi. Medsebojno povezanost 
in uživanje v pesmi je bilo občutiti prav vsak hip, 
ki je to omogočal, povsem samoumevni so bili 
objemi, stiski rok in ob priložnostni pesmi tudi lepe 
želje in stisk roke vsem v dvorani. Najbolj smo bili 
navdušeni nad solisti, ki jim ni bilo mogoče oporekati 
njihove izkušenosti in čudovitega talenta.
Čeprav smo bili deležni posebnega »darila« le 
maloštevilni, je zbor prepričal naše navdušeno 
spremljanje njihovega nastopa, zato so nam 
podarili še dve pesmi, njuno poslušanje pa je bilo še 
posebni užitek. Ob zahvali predstavnice gostitelja 
KŠTM Sevnica so bile pevke iskreno navdušene, 
v grajski vinoteki pa se je druženje nadaljevalo v 
pozitivnem duhu.

Renata Kuhar

Koncert ŽPZ Ljubečna 
na sevniškem gradu

Foto: Ljubo Motore

Oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja, pod umetniškim 
vodstvom Marjete Sojar, je pripravil dva božična 
koncerta z naslovom Božična razglednica, ki sta 
bila dobro obiskana. Prvega, 30. decembra lani v 
sevniški cerkvi in drugega na praznik svetih treh 
kraljev letos v boštanjski cerkvi.
Koncert je s klavirjem spremljal novi član okteta 
Tine Bec, solist koncerta je bil baritonist Marjan 
Hribar, prav tako član okteta.

Flavtistka Dušanka Istenič je popestrila koncert v 
sevniški cerkvi, v boštanjski cerkvi pa je nastopil 
otroški pevski zbor Glasbene šole Sevnica ob 
klavirski spremljavi Saše Božič.
Oktetu so se v drugem delu obeh koncertov 
pridružili še pevke in pevci iz naše občine. Združeni 
v mešani pevski zbor Zvon so tako prijetno sklenili 
koncert božičnih pesmi.
      
    Andrej Lisec

Božična razglednica Okteta 
Jurija Dalmatina iz Boštanja

V romantičnem okolju gradu Fala je bil prestižni 
sprejem, posvečen lastnikom in ljubiteljem gradov. 
Med gosti so bili tudi grajska gospoda z gradu 
Sevnica, društvo za oživitev gradu Borl in lastnika 
gradu Lemberg.

Da je bil dogodek prava paša za oči, tokrat ni 
poskrbela le očarljivo opremljena notranjost 
gradu, ampak tudi oblačilna zapoved, ki je velevala, 
naj si gosti nadenejo oblačila po stari grajski modi. 
V sobanah gradu Fala sta tako po več sto letih 
znova šuštela svila in saten damskih toalet, katerih 
lesket je izvrstno dopolnjeval mehak žamet, ki so 
si ga za to priložnost večinoma nadeli gospodi. 

Grajska pravljica 
na gradu Fala

Gostitelj, lastnik gradu Fala, Milan Slavič je v vlogi 
grofa Falskega poskrbel, da je ekstravagantna 
zabava potekala kar se da po nekdanjih šegah 
in navadah. Po ogledu grajskih soban, grajske 
kuhinje in ječe je zbrane povabil za mizo v 
prostorno jedilnico na pravo grajsko gostijo. 
Razvajanje čutov se je nadaljevalo z veličastnim 
kitarskim koncertom renesančne in baročne 
glasbe priznanega kitarista Zorana Koširja ter 
recitacijami nekaterih znanih odlomkov velike 
slovenske literature.
Pristno grajsko doživetje je bilo tako le eno od 
dogodkov povezovanja gradov na Štajerskem, ki 
imajo živo vsebino, s ciljem vzajemne promocije in 
oživljanja naše skupne kulturne dediščine. Snovali 
smo številne vezi in načrte sodelovanja v prihodnje, 
ki jih bomo udejanjali.

Besedilo in foto: Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Klekljarska skupina »Bucike« iz Sevnice (ime so si 
nadele po največkrat uporabljenem pripomočku 
pri klekljanju) so praznovale prvi rojstni dan. Za 
seboj imajo zelo uspešno razstavo ob občinskem 
prazniku, sredi januarja pa so se zbrale in 
proslavile prvo leto delovanja, na tortici upihnile 
svečko, se poveselile ter tkale načrte za naprej. 

Idej in želja je veliko, volje za uresničitev le-teh pa 
tudi ne manjka!

Tina Železnik

Klekljarska skupina 
»Bucike« iz Sevnice 
upihnila prvo svečko!

Rez v grajskem vinogradu ~ fotoreportaža - foto: Rok Petančič

Hrup praznikov se je polegel, novoletne želje so 
na poti uresničevanja, otroškim darilom pa že 
morda manjka kakšno kolesce, kocka, ročica ali 
kaj podobnega. A to ne pomeni, da je s tem konec 
časa obiskov in pristnih srečevanj. O tem nas 
je prepričal tudi 68. Razborski večer. V družbo 
številnih obiskovalcev so v soboto, 21. januarja, 
prisedli vedno zanimiv in dragocen gost s čutečim 
in prodornim pogledom na medosebne odnose – p. 
dr. Karel Gržan – ter simpatične gostje, ki so nas 
povedle v očarljiv svet umetnosti – slikarka Elena 
Sigmund iz Budne vasi in pevke Septeta Fortuna 
iz Šentjanža.
Potem ko so nas pevke pod umetniškim vodstvom 
Margarete Sotler navdušile z nizom slovenskih 
ljudskih, Elena Sigmund, sicer umetnica z ruskimi 
koreninami, pa s svojim opusom slovenskih mest 
in z znanjem slovenščine, smo prisluhnili p. Karlu. 

V poglobljenem, duhovitem in samoironičnem 
razmišljanju je odprl večna vprašanja o preseganju 
idealizacije in sprejemanju realnosti v medosebnih 
odnosih, pa naj gre za zakonce, sosede ali pa 
duhovnika in njegove farane. Spodbudil nas je k 
strpnemu razreševanju konfliktov in iskanju miru 
v območju trojstva.
Da, sreča je srečati take ljudi, ki v tebi pustijo 
dobre sledi! Zato prisrčno vabljeni na Razborski 
večer 11. februarja, ko bo osrednji gost večera 
Polde Bibič!

Breda Vidmar Mandič

68. Razborski večer

Foto: Ljubo Motore
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sreda, 1. 2., 
ob 18.00

Radogost – Stoparjev gost - kulturni večer 
Gost: Slikar in kipar Boris Žohar – Ptuj

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica; 
Info.: 051/680-289, sevnica@gmail.com. 
www.grad-sevnica.com

petek, 3. 2.,
 ob 18.00

Predavanje: Janez Božič: 
Permakultura Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 3. 2., 
ob 18.00 Prireditev ob kulturnem prazniku in prazniku KS Boštanj dvorana 

TVD Partizana Boštanj
Org.: KS Boštanj; 
Info.: Jasmina Veselinovič

sobota, 4. 2., 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče 

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

sobota, 4. 2., 
ob 9.00 Šah - ekipno medobčinsko šolsko prvenstvo F/D 12 in 15 let OŠ Boštanj Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 4. 2., 
ob 10.15

Nastop učencev GŠ Sevnica 
ob slovenskem kulturnem prazniku Glasbena šola Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica

sobota, 4. 2., 
ob 20.00

Radijska oddaja Prvega programa Radia Slovenija "Prizma optimizma" 
Voditelj oddaje Milan Krapež bo gostil Big band RTV Slovenija, 
humorista in imitatorja Tilena Artača, glasbene goste, … 

Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica; 
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

nedelja, 5. 2., 
ob 16.00 Zlati hiti - legende pojejo Športni dom Sevnica Org.: Društvo narodnozabavnih ansamblov 

Sevnica; Info.: Franc Ocvirk, 041/693-194

nedelja, 5. 2., 
17.00 - 18.30

Plesni tečaj  (I. stopnja) 
Prijavnina znaša 40 €/osebo. TVD Partizan Boštanj

Org.: Društvo Partizan Boštanj, Boris 
Janičijevič; Info.: Tomaž Lisec, 
041/568-893; tomazlisec@gmail.com

nedelja, 5. 2., 
18.30 - 20.00

Plesni tečaj  (III. stopnja) 
Prijavnina znaša 40 €/osebo. TVD Partizan Boštanj

Org.: Društvo Partizan Boštanj, Boris 
Janičijevič; Info.: Tomaž Lisec, 
041/568-893; tomazlisec@gmail.com

ponedeljek, 6. 2. 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 2/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 7. 2.,
ob 9.00

Kulturni praznik 
Igra Sinjo Jezernik Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 7. 2., 
ob 18.00

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI… 
Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku Kulturna dvorana Sevnica Org.: Občina Sevnica, Zavod QRA, 

KŠTM Sevnica

sreda, 8. 2., 
ob 17.00 Šah - odprto pospešeno prvenstvo, ciklus 2/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 8. 2.,
ob 18.00

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI… 
Večer poezije pred MC Sevnica Org.: Zavod QRA, KŠTM Sevnica

četrtek, 9. 2., 
ob 18.00

APEL PODOBO NA OGLED POSTAVI… 
Skupinska razstava likovnikov občine Sevnica z ambasadorjem 
kulture Sebastjanom Popelarjem

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija

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

petek, 10. 2., 
ob 19.00 Športnik leta 2011 Grad Sevnica, 

Albert-Felicijanova dvorana
Org.: ŠZ Sevnica, Občina Sevnica, 
KŠTM Sevnica

sobota, 11. 2., 
ob 09.00 Šah - ekipno področno šolsko prvenstvo Posavja F/D 12 in 15 let OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 11. 2.,
ob 18.00

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
in fotografska razstava Sebastjana Popelarja: Parada klovnov Kulturni dom Krmelj Org.: DKŠD Svoboda, KS, OŠ Krmelj; 

Info.: 031/629-372

sobota, 11. 2., 
ob 19.30

69. Razborski večer: Razborski večer ob kulturnem prazniku; 
Osrednji gost večera: Polde Bibič

Domu krajanov na 
Razborju

Org.: KŠTD Razbor; 
Info.: Matej, 041/254-217

sobota, 11. 2., 
ob 19.30

Rokomet: 1B DRL: 
RK Sevnica : RK Grosuplje Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica

ponedeljek, 13. 2., 
ob 10.00

Fotografska razstava 
Potovanja skozi objektiv Mateje Mazgan Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

torek, 14. 2., 
ob 9.00

Predavanje: doc. dr. Zdenka Zalokar Divjak: 
Pomen pozitivnih družinskih odnosov Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 14. 2., 
ob 17.00

Otroški abonma: Od kod si kruhek? 
V izvedbi Gledališča Unikat Kulturna dvorana Sevnica

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

torek, 14. 2.,
ob 18.00

Literarni večer 
V spomin pesniku Tonetu Pavčku Knjižnica Sevnica Org.: Šolski center Krško-Sevnica, 

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

sreda, 15. 2., 
9.00 – 19.30 15. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske Glasbena šola Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica

sreda, 15. 2., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 15. 2., 
ob 18.00

Predavanje: Viki Grošelj: 
O Himalaji nasploh in reševanju Tomaža Humarja Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 16. 2., 
ob 9.00 – 15.00 15. Regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske Glasbena šola Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica

četrtek, 16. 2., 
ob 18.00

Koncert najuspešnejših tekmovalcev 
15. Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Dolenjske

dvorana Glasbene šole 
Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica

petek, 17. 2., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

petek, 17. 2., 
ob 19.30

Sezona naročenih umorov, komedija; 
v izvedbi TIP TEATER; za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica

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

sobota, 18. 2., 
ob 10.00 Pustni nastop Glasbene šole Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Org.: Glasbena šola Sevnica

sobota, 18. 2., 
ob 14.44 Pustni tabor st. Marain parkirišče v Šmarju Org.: Zavod QRA, KŠTM Sevnica

nedelja, 19. 2., 
ob 9.00 Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 2/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

nedelja, 19. 2., 
ob 10.30 15. licitacija krač in salam pri sv. Joštu pod Lisco Org.: KŠTD Razbor; 

Info.: Matej, 041/254-217

nedelja, 19. 2., 
ob 15.00 Pustovanje za najmlajše Športna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca Švigelj, 051-680-290
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Koledar prireditev

 
PUSTNI TABOR

2012

Sevnica

PARKIRIŠCE PRED 
RONDOJEM V ŠMARJU

SOBOTA, 

18.2.
OB PREDSTAVITEV MASK14,44 URI 

OB  URI ODPRTJE TABORA11,11

VABLJENI
NA 

 
PRVI 

SLOVENSKI

informacije in prijave 
na tel.:040760870 
 

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 16. 2. na: grajske.novice@kstm.si

PU
ST

OV
AN

JE

NEDELJA, 19.02.,
od 15.00 do 17.00

Info: Mojca Švigelj, 051-680-290

BREZPLAÈEN VSTOP

NAGRADNE IGRE
ANIMACIJA

ŠPORTNA DVORANA 

SEVNICA

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek do petek, 
20. – 24. 2., 
ob 7.00

Smučanje 
na Mariborskem Pohorju odhod izpred AP Sevnica Org.: Toni Turizem; 

Info.: Tone, 031/643-338

torek, 21. 2., 
ob 9.00

Predavanje: NLB podružnica Sevnica: 
Osebne finance Kulturna dvorana Sevnica Org.: Društvo U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sreda, 22. 2., 
od 14.00 dalje Pokop pusta Glavni trg v Sevnici Org.: KD Blanški vinogradniki; 

Info.: Roman, 041/355-634

sreda, 22. 2., 
ob 18.00

Odprtje razstave likovnih del 
VII. Likovne kolonije Krmelj 2011 

Grad Sevnica, 
nova galerija

Org.: Likovna sekcija DKŠD Svoboda Krmelj, 
KŠTM Sevnica; 
Info.: 051/680-289, gsevnica@gmail.com

četrtek, 23. 2., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Mateja Mazgan: 
Fidži in Nova Zelandija Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica;

Info.: 07/81-40-304

petek, 24. 2., 
ob 18.00

Predavanje: Živa Pogačnik: 
Prehrana po načelih tradicionalne kitajske medicine Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 25. 2., 
10.00 – 13.00 Predstavitev novosti sevniške turistične ponudbe pred TA Doživljaj Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 25. 2., 
ob 19.30

Rokomet: 
1B DRL: RK Sevnica : RK Dol TKI Hrastnik Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica

torek, 28. 2., 
ob 15:30 Tečaj prve pomoči učilnica OZRK Sevnica, 

Glavni trg 44

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

torek, 28. 2., 
ob 17.00 Pravljična urica Izposojevališče Krmelj 

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

sreda, 29. 2., 
ob 15.30 Tečaj prve pomoči učilnica OZRK Sevnica, 

Glavni trg 44

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

sreda, 29. 2., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 29. 2., 
ob 17.00 Predavanje: Marija Hrovat, dipl.ing.hortikulture Kulturna dvorana Sevnica Org.: VCT Fric & Ramovš; 

Info.: 07/81-62-360
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Mladina

mc.najem365@gmail.com

»Vsi ljudje dobre volje v MC že hitimo, v dobrem in 
v slabem za Sevnico živimo, povejmo vsem zdej,« 
je donelo iz zvočnikov v soboto, 14. januarja, v 
Mladinskem centru Sevnica, ko je glavna skupina 
Legalo kriminalo, sicer spremljevalna skupina 
Petra Lovšina, priredila nogometno himno 
Slovenija gre naprej. Poleg njih so nastopili še 
Standby, Preprosto črni, Pojoča travica in mirnski 
zabavljači Spimdotreh.

Da je bil program še bolj pester in raznovrsten nas 
je obiskala še mlada neuveljavljena pevka Klavdija 
Zakrajšek in zapela uspešnice pevke Adele. Vse 
obiskovalce smo počastili z raznimi napitki. 

Tradicionalni januarski MC-dogodki za mlade so 
ena najbolj obiskanih prireditev v Sevnici. Tovrstni 
dogodki se dogajajo že od leta 2006 in vsako 
leto se trudimo program narediti še bolj pester. 

Zahvaljujem se KŠTM Sevnica, Študentskem klubu 
Sevnica, M-ozvočenju in PKP, d. o. o., za izkazano 
finančno podporo. Vidimo se spet prihodnje leto, 
upam, da v novem mladinskem centru.

Fotografije Škerjanc
Organizator: Bobby v sodelovanju s 

KŠTM Sevnica, ŠKS Sevnica, PKP, d. o. o.

Sedmi tradicionalni 
januarski žur v MC Sevnica www.kstm.si

petek, 3.2., ob 19.00
ZF grozljivka // 103 min

petek, 10.2., ob 19.00
akcija // pustolovščina // 110min

èetrtek, 23.2., ob 17.00
SINHRONIZIRANI // animirani // družinski // 87min

sreda, 22.2., ob 18.00
SLOVENSKA // komedija //105 min

sobota, 11.2., ob 17.00
družinska komedija // 120min

petek, 24.2., ob 19.00
SLOVENSKA // komedija // 105 min

sobota, 18.2., ob 19.00
romantična komedija // 118 min

torek, 21.2., ob 17.00
SINHRONIZIRANI // animirani // družinski // 87min

MC SEVNICA
 v èasu zimskih poèitnic, 

spremenjen odpiralni èas, 
od 20.2. do 24.2.2012, 

od 10.00 do 15.00.

Mladinski center Sevnica

Kvedrova cesta 30c, (za Hotelom Ajdovec)

lahko najamete za razna 

    sreèanja, 

          predavanja, 

             praznovanja …

Cenik je objavljen na spletni strani:

Vse informacije: 051-680-290, Mojca Švigelj

www.kstm.si.

grajske.novice@kstm.si
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Mladina, šolski zvonec

V petek, 23. decembra lani, smo imeli v Mladinskem 
centru Sevnica filmsko projekcijo. Predvajali smo 
film Sam doma. Izbira filma je bila popolna, saj 
smo vsi obiskovalci bili že v polnem predbožičnem 
pričakovanju. Zgodba postavlja v ospredje malega 
Kevina, ki ga starši zaradi svoje zmedenosti in 
neorganiziranosti pozabijo doma in se z letalom 
odpravijo na božično potovanje v New York. Kevin 
se je v vsakih okoliščinah moral znajti sam. Obiskali 
so ga tudi roparji, a jih je s svojo trmoglavostjo 
in iznajdljivostjo ter domišljijo uspešno ukrotil. 
Dogodek je bil dobro obiskan, tako da že 
razmišljamo o tovrstnih projekcijah hollywoodske 
industrije, ki jih bomo čez čas obogatili še s 
predavanji uspešnih slovenskih režiserjev. Iz teh 
večerov bomo v prihodnje izpeljali izobraževalni 
projekt, na katerem bo vsak od obiskovalcev 
napisal svoje videnje zgodbe. Najboljšega bomo 
nagradili s praktičnimi nagradami. 
      
 KŠTM Sevnica

Predbožična 
filmska projekcija

V Vrtcu pri OŠ Krmelj, v skupini Čebelice, 
smo se preteklo leto prijavili v projekt Pezovo 
obdarajanje. 
Naloga projekta je bila izdelati objemčke, ki bodo 
namenjeni otrokom v slovenskih bolnišnicah. 
Oblikovali smo zgodbico, ki smo jo napisali v glavni 
lik – kravico Rozi. Vesna je v vrtec prinesla šivalni 
stroj in z otroki zašila vse lutke, ki nastopajo v 
zgodbi (račke, žaba, medved in veverica). Otroci 
so izdelali še sceno in opremili lutke. Ko je bilo vse 
narejeno, smo povabili obe skupini otrok in jim 
zaigrali lutkovno igro. 

Lutke smo zložili v škatlo in jih poslali v Ljubljano. 
V tem projektu je sodelovalo 12 400 otrok iz 
vrtcev in prve triade osnovnih šol iz cele Slovenije. 
Nastalo je ogromno objemčkov, ki so že med otroki 
v bolnišnicah. 
Vsi sodelujoči smo imeli možnost za nagrado. 
Glasovanje je potekalo na internetu. Prvih pet 
skupin z največ glasovi je dobilo glavno nagrado. 
Med nagrajenimi skupinami je bila tudi naša 
skupina Čebelice. Zato smo veseli in ponosni vsi. 
Hvala vsem za glasove, ki ste nam jih namenili. 
Več o tem si lahko preberete tudi na:  
http://www.ringaraja.net/obdarajanje-2011/

Urška Kugonič, OŠ Krmelj – Vrtec pri OŠ Krmelj

Sodelovanje v projektu 
Pezovo obdarajanje

Permakultura: 
predava: Janez Božič ob 18.00
Predavatelj Janez Božič, znan permakulturni 
učitelj, nam bo predstavil kako divjino pripeljati 
v svoj dom in tako zavestno ustvariti optimalno 
donosen ekosistem, ki bo imel tako glede 
raznolikosti, kot uravnoteženosti in prožnosti vse 
lastnosti naravnih ekosistemov. Spoznali bomo 
harmoničen odnos med ljudmi in pokrajino, ki vam 
bo nudil hrano, energijo in zaščito ter uspešno 
zadovoljil tudi druge materialne in nematerialne 
potrebe, pa tudi kako željo. 

Vstop je prost! 

Prehrana po načelih
tradicionalne kitajske medicine ob 18.00
Poleg energijskega gibanja (taiji, qigong, daoyin), 
akupunkture, akupresure, tuina masaže in 
zeliščarstva je uravnotežena prehrana eden od 
petih stebrov tradicionalne kitajske medicine. V 
nasprotju s klasičnim pogledom na hrano, ki se 
ukvarja s kalorijami, vsebnostjo vitaminov, ogljikovih 
hidratov, maščob itd., sistem Dao prehrane loči 
živila predvsem po njihovih energijskih lastnostih, 
torej po njihovem delovanju pri vzpostavljanju 
ravnotežja v telesu, umu in duhu, kar je sinonim 
za zdravo, zadovoljno in dolgo življenje. Hkrati 
pa sodobne raziskave o zdravilnih učinkovinah v 
prehrani potrjujejo starodavno znanje Daoističnih 
mojstrov. Predavanje Žive Pogačnik bo osvetlilo 
temeljna načela Dao prehrane.

Vstop je prost!

Predavanja v MC Sevnica

Predzadnji šolski dan v tem koledarskem letu smo 
si na blanški osnovni šoli polepšali s prireditvijo 
Voščimo si vesele praznike.
Učenci, učitelji in ostali obiskovalci smo se v 
KD Blanca razvedrili z recitacijami, glasbenimi 
točkami, s plesom in še čim v pisanem prazničnem 
programu, ki so ga sooblikovali učenci vseh 
razredov. Za pravljičnost so poskrbeli člani 
pevskega zbora, ki so nas popeljali v čudežni svet z 

zapeto zgodbico o Rdeči kapici, da pa so pravljice 
lahko še kako žive tudi v današnjem času, so nam 
potrdili in nas s sodobnejšo različico mame, športne 
babice, volka z zobobolom, ostarelega princa, 
izgubljene morske deklice in navihane Kapice na 
rolerjih nasmejali osmošolci in devetošolci, ki 
obiskujejo dramski krožek. Prireditev je zaključila 
gospa ravnateljica s svojim voščilom.

   
Nina Grabenšek-Kadilnik

Voščilo za lepše praznike

Foto: Roman Drstvenšek

 
V Vrtcu pri OŠ Krmelj, v skupini Čebelice, je bil 
začetek prazničnega časa res čaroben. Staršem 
sva dali predlog, da svojim otrokom in nama 
zaigrajo gledališko predstavo. Bili so za. 
Že dopoldan smo poskrbeli, da bo druženje 
praznično. Skupaj z otroki smo imeli kuharsko 
urico. Pripravili smo piškotke, s katerimi smo se 
na koncu predstave posladkali. 

In se je zgodilo. V četrtek, 8. decembra, je bila 
premiera Mojce Pokrajculje v izvedbi staršev 
skupine Čebelice. Nastopali so vsi junaki iz 
pravljice, poleg tega pa so starši poskrbeli tudi za 
glasbeno spremljavo in efekte v predstavi. 
Med predstavo smo vsi zelo uživali. Iz otroških oči 
pa je sijal ponos na njihove mamice in atije.
Hvala vsem staršem za trud. 

Urška Kugonič, OŠ Krmelj – Vrtec pri OŠ Krmelj

Starši so nam pričarali 
čudovit decembrski čas

V mesecu decembru je na osnovni šoli Ane Gale 
vladalo praznično vzdušje, polno pričakovanj in 
želja. Že v začetku meseca smo učenci ustvarjali 
čudovite izdelke, s katerimi smo okrasili našo 
šolo. Obiskali smo delavnice v Domu upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca,  si v Osnovni šoli Blanca 
ogledali dve gledališki predstavi, obiskali jaslice 
v Boštanju, radovednost  pa nas je zapeljala tudi 
na ogled »televizijske« kmetije v Zabukovju. Kot 
po navadi smo se tudi letos poveselili z društvom 
Sožitje na prednovoletnem srečanju. Da bi leto 
zaključili na šoli čim bolj veselo, smo ob božični 
smrečici prebrali zimsko pravljico in ob njej 
prepevali in plesali. S svojim prihodom sta nas 
razveselila tudi Sveti Miklavž in Božiček ter nas 
obdarila. Daril smo bili zelo veseli in obljubimo, da 
bomo tudi letos pridni. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili DUO Impoljca, 
Društvu Sožitje Sevnica,  Lions klubu Krško,  Aktivu 
kmečkih žena Tržišče, Občini Sevnica, Janezu 
Podlesniku in sploh vsem, ki so nam pomagali 
doživeti čarobni december.

Stanka Žnidaršič, OŠ Ane Gale Sevnica

Čarobni december

Minili so božični in novoletni prazniki. Najljubši so 
mi novoletni prazniki.
Novo leto ponavadi praznujemo doma v krogu 
družine. Mama pripravi slavnostno večerjo, drugi 
pripravljamo mizo in se pogovarjamo. Obiščejo 
nas sorodniki in prijatelji. Najbolj mi je všeč 
obdarovanje. V tem času imamo tudi počitnice, 
kar mi je še posebej všeč. K sebi sem povabil 
sošolca. Pokazal sem mu novoletno darilo.
Praznično vzdušje je zelo prijetno. Ulice po mestih 
so okrašene, ljudje so veseli in dobrovoljni. Za 
novo leto sem si zaželel, da se mi uresničijo vse 
moje skrite želje.

Jan Grobelnik, 9. razred OŠ Ane Gale

Najljubši prazniki
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Šolski zvonec

www.kstm.si

V soboto, 14. januarja, si je sedem učencev iz 5. 
razreda, pod mentorstvom Petre Jesih, ogledalo 
čistilno napravo na Logu.  
Zjutraj nas je gospod hišnik odpeljal s kombijem 
na Log. Sprejel nas je oskrbnik čistilne naprave 
na Logu, gospod Stojan Žulič. Pojasnil in pokazal 
nam je, kakšen je pomen čistilne naprave. Poskus 
usedanja blata ter dvig vode se nam je zdel zelo 
zanimiv. Razkazal nam je posamezne sobe, kjer se 
zadržuje blato, kjer so črpalke. Dvignil je grablje 
- tam se nabira in ostane vsa umazanija (robčki, 
krpe …), ki ne sodijo v kanalizacijo. Zunaj smo si 
ogledali bazen in na koncu videli prečiščeno vodo, 
ki odteče naprej v Savo. Prvič sem bila seznanjena 
z rastlinsko čistilno napravo, ki deluje podobno, le 
da so rastline tiste, ki prečistijo vodo. V sobi smo 
si ogledali kratek film o nastanku čistilne naprave, 
koliko je stala, kje so črpališča. 
Ta dan je bil zelo poučen, vesela sem, da imamo v 
naši občini čistilno napravo. 

Tinkara Jene, 5. razred OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ogled čistilne naprave 
na Logu

Učenci 2. razreda OŠ Krmelj in njihova učiteljica 
Marjetka Podlogar smo bivali v Domu Čebelica od 
14. do 16. decembra. Dom čebelica se nahaja na 
Čatežu pri Trebnjem. Ob prihodu nas je sprejela 
vodja doma gospa Andreja Tomažin, ki je učence 
seznanila s pravili, ki se jih je v domu potrebno 
držati. Učitelji doma so za učence pripravili različne 
dejavnosti, ki sem jih izbrala tudi sama na podlagi 
njihovega ponujenega programa. 

Tako smo spoznali športno plezanje po steni, učili 
smo se osnov lokostrelstva, se orientirali v kraju in 
izdelali preprost kompas. Deževen dopoldan smo 
preživeli v gozdu, kjer smo iskali različne majhne 
živali in si jih natančno ogledali. Kljub mrzlemu in 
deževnemu dnevu so otroci našli veliko majhnih 
živali, ki bivajo pod listjem, lubjem, kamni …  Naučili 
smo se tudi očistiti akvarij z želvami. 
Zelo zanimiva sta bila za učence slikanje na svilo 
ter gledališka urica, kjer smo neizmerno uživali v 
sproščenem gibanju po prostoru. 
Seveda so učitelji poskrbeli, da so se učenci 
tudi zabavali, zato so pripravili tudi naslednje 
dejavnosti: večerni disko, trgovino in Pokaži, kaj 
znaš. Otroci so zelo uživali. 
Dnevi v Domu Čebelica so prehitro minili in morali 
smo domov. Ostal pa nam bo prijeten spomin in 
želja, da se tja še kdaj vrnemo.  
                                                                 

Učiteljica 2. razreda OŠ Krmelj Marjetka Podlogar

Bivanje v Domu Čebelica

Zima ne prinese vsako leto s seboj le snežink, 
mraza in ledu, temveč tudi Knapčev pohod. 
Knapec je naš jamski škratek, ki se kljub temu, 
da so rudarji že davno odšli iz Krmelja, še vedno 
smuka okoli našega vrtca. Letos smo ga iskali  
že dvanajstič zapored. Priprave nanj so bile v 
polnem teku že konec novembra, ko so otroci 
nadeli kuharske kapice in v veliko posodo zamešali 
skrivnostne sestavine za medenjake, ki so se kar 
topili v ustih. Tudi »funštrc«, tipična knapovska jed, 
nam je šla v slast. 

Ker živimo in dihamo s krajem, so nam na pomoč 
pri iskanju Knapca  priskočili starši, babice, dedki 
in drugi, ki so se izkazali v izdelavi svetilk, ki Krmelj 
na pohodu obdajo v praznično svetlobo. Za piko na 
i so se vzgojiteljice prelevile v Mojco Pokrajculjo in 
njeno druščino ter s predstavo razveselile velike 
in majhne.

Če smo Knapca našli? Seveda, vendar le za hipec, 
nato pa se je zopet skril v svojo špranjo iz katere 
bo  kukal do naslednjega pohoda.  

Tanja Culetto

12. Knapčev pohod  
v vrtcu v Krmelju

Povabljeni smo bili v Dom upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca na glasbeno delavnico. 
Iz šole smo se odpeljali po malici. Na Impoljci 
je potekala glasbena delavnica. Izdelovali smo 
zvončke želja, plesali in peli. Družili smo se z 
varovanci doma. Vsi smo bili veseli. Dve uri sta 
zelo hitro minili.

Urša Kovačič, OŠ Ane Gale Sevnica

V glasbeni delavnici

V sevniškem upokojenskem domu živi drobna 
ženica Neža Žnidaršič, ki je v zadnjih januarskih 
dneh dopolnila osemindevetdeseto leto starosti. 
Njena življenjska pot  je zanimiva zato, ker je Neža 
vsa ta leta živela skromno in pošteno in je njena 
čilost vzor vsem tistim, ki danes brezglavo iščejo 
smisel življenja v neštetih materialnih dobrinah. 
Njena pripoved je brezčasna, namenjena tako 
mladim kot starim.

1. Opišite nam svoje otroštvo.
Rodila sem se 28. januarja 1914 v Rovišču pri 
Studencu. V družini je bilo poleg mene še šest 
bratov in sester. Pomagali smo staršem na kmetiji, 
v prostem času pa smo se igrali z igračkami, ki 
smo jih naredili doma. Ob nedeljah smo hodili k 
maši. Osnovno šolo sem končala na Studencu, 
potem pa sem ostala doma. Doma smo imeli 
veliko posest, zato smo morali vsi poprijeti za delo 
v hlevu in na poljih.
2. Preživeli ste tako prvo kot drugo svetovno 
vojno. To so bili težki časi,  o katerih mladi danes 
vemo toliko, kolikor smo se naučili iz učbenikov. Kje 
ste bili  v tistih vojnih dneh?
Kmalu po začetku druge svetovne vojne so nas 
preselili v Nemčijo v taborišče. Vsak dan smo 
morali hoditi delat v nemške tovarne. Zame je bilo 
še težje, saj sem bila noseča. Tako sem v Nemčiji 
rodila sina, ki pa je kasneje zelo zgodaj umrl, pri 
sedemindvajsetih letih zaradi bolezni ledvic.
3. Ali ste se poročili?
Poročila sem se pri dvaintridesetih letih. Moj 
mož je bil poštar in je poznal veliko ljudi, jaz pa 
sem gospodinjila in delala na kmetiji ter vzgajala 
svojega edinega otroka.
4. Danes živite v upokojenskem domu. Kakšno je 
vaše zdravje?
Za  zdravje skrbim sama, pa tudi uslužbenci doma, 
ki so zelo prijazni. Enkrat ali dvakrat na teden 
nas obišče tudi doktor Pesjak, ki skrbi za dobro 
zdravstveno stanje vse nas ostarelih. Velikokrat 
pride na obisk tudi brat, ki je poleg mene edini 
preživeli v družini. Oglasijo se tudi sosedje, da z 
njimi malo poklepetamo. Rada  berem časopisne 
članke (Neža bere brez očal), le za premikanje 
potrebujem invalidski voziček.
5. Slišala sem, da imate zelo radi majhne otroke 
in da aktivno sodelujete z učenci osnovne šole iz 
Sevnice. Kaj bi na koncu želeli povedati mladim?
Vsako leto obiščem prvošolčke v osnovni šoli 
v sklopu projekta Medgeneracijska pomoč in 
sodelovanje. Najmlajšim z veseljem pripovedujem, 
kakšno je bilo življenje v preteklosti. Mladim pa 
sporočam: »Česar se ne boste naučili v mladosti, 
ne boste mogli nikoli nadoknaditi. Če boste pošteno 
delali, boste lepo živeli in sladko spali.«
Neža, želimo vam še veliko veselih trenutkov in 
zdravja na poti proti okrogli obletnici!
                                                                         

  Ana Sladič, 8. d, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Skromnost in poštenost 
sta pot k dolgemu življenju
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Grajska skrinja

Jezikovni kotiček ~ 
» Maškare in šeme «

Prešeren, le malo te poznam. 
Vem, da pesnik velik si,

da na podeželju rastel si,
v šolo hodil si kot mi

in mami delal si skrbi. 
V življenju spoznal veliko 
dobrih in slabih si stvari. 

Si pesmice pisal si,
zanimiv in velik pesnik še danes si. 

Kultura vsako leto zaživi,
ko se kulturni praznik slavi. 

                                                     
 Danijela Bec,

OŠ Milana Majcna Šentjanž

Kulturni dan O narodu in naših narodnih simbolih 

Ljudje smo 
socialna bitja, ki se 
na podlagi različnih 
skupnih interesov 
povezujemo v 
skupine. Skupino 
ljudi s številnimi 
s k u p n i m i 
z n a č i l n o s t m i 
p o i m e n u j e m o 
narod. Národ je 
sociološki izraz, s 
katerim označimo 
etnično skupino, 
katere članom je 
skupen biološki 

izvor. Člani naroda so ustrezne narodnosti. V 
slovenščini pomeni izraz narod dobesedno tisti 
del prebivalstva nekega geografskega območja, ki 
se tam narodi in ne pride od drugod. Značilnosti 
vsakega naroda so skupen jezik, kultura, 
zgodovinska zavest, družbene komunikacije, 
religija, skupno ozemlje ali zavest o ozemlju ter 
gospodarsko in politično organiziranje in cilji. 
Slovenija je nacionalna država, saj prevladuje le 
en narod (Slovenci), v svetu pa poznamo številne 
večnacionalne države, kjer se prebivalstvo deli 
na več narodov (Švica, Združeno kraljestvo …). 
Vsak narod ima svoje narodne simbole, s katerimi 
izraža pripadnost in identiteto družbeni skupnosti 
oz. državi, v kateri prebiva. V Sloveniji so narodni 
simboli trije: grb, zastava in himna, katerih 
značilnosti in načini uporabe so določeni v posebnem 
zakonu. Slovenci nismo močno narodno zavestni 
narod, kar se kaže tudi v tem, da narodnih simbolov 
ne uporabljamo, jih uporabljamo napačno ali jih 
tudi zlorabljamo. Koliko zastav vidimo izobešenih 
ob državnih praznikih na oknih stanovanjskih hiš, 
blokov …? Razmeroma malo. Zato je prav, da v tem 
prispevku navedemo nekatere temeljne značilnosti 
in načine uporabe naših narodnih simbolov. 
Zakon natančno opredeljuje geometrijska, likovna 
in barvna pravila za oblikovanje grba, zastave in 
slovenske narodne zastave ter besedilo in notni 
zapis melodije himne.
Slovenska narodna zastava je belo-modro-rdeča. 
Razmerje med širino in dolžino zastave mora biti 
ena proti dve. Barve zastave se vrste po vrstnem 
redu: bela, modra, rdeča. Vsaka barva zavzema 
po širini tretjino prostora zastave. 
Grb se uporablja v pečatu, štampiljki, oznakah 
dokumentov in znakih državnih organov ali lokalnih 
skupnosti, samoupravnih skupnosti, podjetij 
in drugih organizacij ter posameznikov, kadar 
opravljajo posamezne naloge oziroma določene 
zadeve iz državne pristojnosti; za označevanje 
državne meje, na območju mejnih prehodov in na 
objektih organov mejnega nadzora; v prostorih in 
na poslopjih, v katerih je sedež državnih organov, 
pa tudi v prostorih teh organov; v prostorih in na 
poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini; 
na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih 
izkazih, ki jih uporabljajo predsednik republike, 
predsednik državnega zbora, predsednik 
državnega sveta, predsednik vlade, ministri in 
vodje predstavništev Republike Slovenije v tujini; 
na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih 
izkazih, ki jih uporabljajo poslanci, člani državnega 
sveta in funkcionarji ter uslužbenci državnih 
organov.
Zastava se izobesi ob praznikih Republike 
Slovenije, in sicer na dan 8. februarja – Prešernov 
dan, slovenski kulturni praznik; na dan 27. aprila 
– dan upora proti okupatorju; na dan 1. in 2. maja 
– praznik dela; na dan 25. junija – dan državnosti; 
na dan 26. decembra – dan samostojnosti in 
enotnosti. Zastava se izobesi na poslopjih, v 
katerih so uradni prostori državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na 
drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter 

na drugih primernih krajih. Izobešena je ves čas 
praznikov. 
Himna je sedma kitica pesmi Zdravljica Franceta 
Prešerna na melodijo iz zborovske istoimenske 
skladbe skladatelja Stanka Premrla. Himna 
se lahko izvaja skladno z zakonom, svečano in 
usklajeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo 
himno. Izvaja se z glasbili, s petjem ali z glasbili in 
s petjem. Himne ni dovoljeno izvajati z namenom 
tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja 
storitev.

Himna se izvaja ob uradnem slovesu od predsednika 
republike, kadar odhaja iz Republike Slovenije 
na obisk v tujo državo in ob njegovem sprejemu, 
kadar se vrne v Republiko Slovenijo; ob uradnem 
prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega 
predstavnika mednarodne organizacije v Republiko 
Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz 
Republike Slovenije; pri polaganju vencev, ki jih 
polagajo uradni predstavniki Republike Slovenije 
oziroma predstavniki tujih držav ali mednarodnih 
organizacij ob spomenikih, na pokopališčih in drugih 
podobnih krajih. Himna se lahko izvaja na proslavah 
in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo 
dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo; ob 
mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in 
drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali 
podobnih akcijah in drugih javnih shodih, na katerih 
se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih 
se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih 
shodov; na pogrebu osebnosti, ki ji Republika 
Slovenija izkazuje posebno čast; v drugih primerih, 
če uporaba himne ni v nasprotju z zakonom.
Zavedajmo se svoje skupne identitete in z 
zavedanjem ter pravilno uporabo narodnih 
simbolov spodbujajmo narodno zavest predvsem 
pri mlajših rodovih, ki v svetu globalizacije izgubljajo 
občutek identitete in pripadnosti lastnemu 
narodu.

Rok Petančič
Članek objavljen po predlogu Marjane Derstvenšek.

Vir: Zakon o grbu, zastavi in himni Republike 
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi 

(Ur. l. RS, št. 67/1994)

  
Naj Valentinov dan
s srečo bo obdan.
To praznik je ljudi,
ki ljubijo vse dni.

 
 
 

Vsem roko bi podala
kot sredi lepih sanj.

Ljubezen sem spoznala,
življenje ni zaman.

  
 

Ljubezen sem njemu dala
na Valentinov dan .

Drobtinica za pesem
pa jo je ostala.

 
 Ponudim jo še Vam.

   
Tanja Košar

Valentinov   dan

Beseda maska je prišla v slovenščino iz 
srednjeveške latinščine preko francoščine in 
nemščine. Pomeni pa predvsem predmet  za 
zakritje obraza ali glave, skratka, je krinka, ki 
prikriva pravi videz. Zlasti v pustnih dneh si ljudje 
radi nadevamo maske in tako skrivamo svojo 
pravo, resnično podobo. 

Maškara je oseba, ki ima z masko zakrit obraz 
in je oblečena v neobičajno obleko. Več maškar 
lahko priredi maškarado, to je sprevod ali plesno 
zabavo v maskah. Besedo maškara smo dobili iz 
italijanščine, maškarado pa iz francoščine. 

Druga beseda za maškaro je šema. Tudi šema je 
prišla k nam od drugod, najverjetneje iz bavarske 
nemščine. Za pustno zabavo imamo izraz 
šemarija.

Vse te besede zvenijo v pustnem času veselo in 
jih kaj radi uporabljamo. Ko pa je pust mimo, je 
za medsebojno spoštovanje bolje, da besede 
maškara, maškarada, šema odrinemo v skrajni 
kot našega besednega zaklada, ker imajo slabšalni 
prizvok. 

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

Klemen Juvan je na mednarodnem turnirju v Trzinu 
z osvojenim prvim in petim mestom prepričljivo 
dosegel normo za nastop na evropskem prvenstvu 
na Finskem. 

Mesto v slovenski strelski reprezentanci sta 
potrdili še Mojca Kolman in Anuša Kovačič. Tajda 
Marc je nabirala prve tekmovalne izkušnje na 
velikem mednarodnem tekmovanju v Trzinu, na 
katerem je bilo 360 tekmovalcev iz petih držav.   

Mirko Ognjenovič

Juvan prepričljivo do norme 
za evropsko prvenstvo

Klemen Juvan prvi dan nastopa na turnirju, 
na katerem je dosegel 571 krogov 

in zasedel prvo mesto.

Letos bomo praznovali 100 let, kar se je 
Sokolsko društvo Sevnica osamosvojilo. 100 let 
delovanja športnega društva Sokol Sevnica, po 
vojni preimenovanega v Telovadno društvo (TVD) 
Partizan Sevnica.

Pozivam vse, ki še hranite fotografije, predmete 
ali spomine, da nam jih posodite, napišete … v 
kolikor jih že niste posredovali Zoranu Zeliču.

Zelo vam bomo hvaležni. 

Kontakt: 041/738 380 (Borut Bizjak)

100-letnica Sokola

Šahovski klub Krmelj je bil izredno dejaven tudi v 
letu 2011. Na dvanajstih mesečnih hitropoteznih 
turnirjih se je pomerilo kar 21 šahistov, zmagovalec 
pa je Zvonko Mesojedec (752 točk), za njim pa so 
se zvrstili Cvetko Jakša, Bojan Smerdel, Andrej 
Brcar, Bojan Blažič, Rudi Prosenik, Martin Povše 
in ostali.

Najmlajši tekmovalec je bil osnovnošolec Matej 
Brcar, najstarejši pa že 87-letni Vinko Tomažin.
Poleg rednih turnirjev pa so krmeljski šahisti 
izpeljali tudi tradicionalni turnir 40 mučencev in že 
30. memorial Borisa Debelaka.

Dušan Močnik

Šahovsko prvenstvo Krmelja 
za leto 2011

Moto Klub Posavje je v soboto, 24. decembra 
lani, organiziral že sedaj tradicionalno božično 
vožnjo. Nekateri člani iz MK Posavje se že več let 
zaporedoma vsako leto udeležujejo božične vožnje 
ne glede na vremenske razmere. 
V Dolenjem Boštanju 55c, kjer je sedež kluba MK 
Posavje, se je v mrzlem dopoldnevu zbralo devet 
motoristov s svojimi motornimi kolesi, da se 
odpravijo na božično vožnjo. 
Malo po 11. uri so iz Boštanja vožnjo nadaljevali 
skozi Sevnico, preko Krškega, vse do Kostanjevice. 
V Kostanjevici so se obrnili in vožnjo nadaljevali 
skozi Brežice do Blance, kjer so se ustavili pri 
sosednjem motorističnem klubu.
 Svoje jeklene konjičke so parkirali ter se odpravili 
v prostore na Radno 4, kjer so prispele motoriste 
z velikim veseljem pričakali še vsi ostali člani in 
članice MK Posavje.
Ob 13. uri je sledilo srečanje z boštanjskim 
župnikom, Fonzijem Žibertom, ki je blagoslovil 
jaslice, katere so letos prvič naredili motoristi in 
njihove spremljevalke.
Župnik je po blagoslovu jaslic vsem motoristom 
zaželel blagoslovljene božične praznike ter srečo 
na njihovih poteh, pohvalil pa je tudi uspešno 
izdelavo jaslic. Po blagoslovu so tudi motoristi 
drug drugemu izrekli lepe želje in voščila, nato pa 
se je ob dobri kapljici in zakuski nadaljevalo veselo 
vzdušje vse do večera.
Člani in članice Moto kluba Posavje so v ponedeljek, 
26. decembra lani, povabili na Radno 4 še vse 
druge udeležence ter člane iz drugih moto klubov 
na ogled jaslic.

Kladnik Štefka Nina

Tradicionalna božična vožnja 
motoristov iz Posavja

V ponedeljek, 26. decembra lani, je v Krškem 
potekal  4. Novoletni tek po ulicah Krškega, ki pa 
je bil dobrodelne narave. Tega teka so se udeležili 
tudi mnogi tekači iz sevniške občine in preverili na 
kakšnem nivoju so na začetku priprav za naslednjo 
sezono. Najbolj so se pa odrezali Alenka Radej, ki 

je postala absolutna zmagovalka pri ženskah na 10 
km, Karin Gošek in Miha Povšič sta bila absolutna 
zmagovalca na 4 km, zmage sta se veselili tudi 

Hana Kranjec in Klara Zakšek pri otroških tekih.

Rafko Povhe

Atletika 

2. Karin Gošek; 1. Klara Zakšek; Jerneja Prah

Težko pričakovana tekma drugega dela v Oplotnici 
se je končala na najboljši način za mlado ekipo 
Sevnice. 
Izjemno težko tekmo na malo manjšem igrišču 
so Sevničani začeli dobro in kontrolirali dogodke 
na igrišču. Kljub temu, da so si ustvarili malo 
priložnosti, se je gostujoča mreža zatresla v deveti 
minuti z avtogolom Jureta Klinca. Po prejetem golu 
so domačini zaigrali bolj čvrsto in kombinatorno in 
s tem izvajali pritisk na vrata Sevnice, ki jih je zelo 
uspešno branil Joldić.  Ob polčasu je vodila ekipa 
KMN Sevnica z rezultatom 0:1.
Drugi del se je začel z izjemnim pritiskom 
domačih, ki so na vsak način hoteli hitro izenačiti. 
Sevničani so bili izjemni v obrambi, srčni, borbeni 
in skoncentrirani, vse napake obrambe pa je izničil 
ta večer izjemni Joldić. Bolj kot se je tekma bližala 
koncu, bolj utrujeni so postajali Sevničani, zato je 
trener Jontez ponudil priložnost tudi najmlajšim. 
Kljub manjši posesti žoge so igralci Sevnice 
nekajkrat zapretili iz protinapadov, enega od njih je 
v odločilni gol za 0:2 spremenil Drame. Domači so 
nato poskušali še z igralcem – vratarjem v polju, a 
je to kaznoval Joldić in preko celega igrišča zadel 
za tri zadetke prednosti in na tak način zaokrožil 
sijajno predstavo ta večer. Zadetek v prazno 
mrežo je nato dosegel še kapetan Pešec in v zadnji 
sekundi Koprivnjak za končnih 0:5.
Kaj reči po taki tekmi? Vse pohvale gredo 
igralcem, ki so s srčnostjo in veliko borbenosti ter 
medsebojnega spoštovanja še enkrat dokazali, da 
s srcem igrajo za KMN Sevnica.
Sevničani po tej zmagi ostajajo na tretjem mestu, 
naslednja tekma jih čaka v Športni dvorani Sevnica 
proti Velikim Laščam.
      
  Matej Zakšek

Sevničani  z zmago 
iz Oplotnice

Alenka Radej zmaguje na 10 km

Mojca Kolman, Tajda Marc, Anuša Kovačič in 
Klemen Juvan po tekmi v Trzinu.
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Šport in rekreacija 

www.fitnes-sevnica.com

www.kstm.si

V šolskem letu 2011/12 so se za starejše dečke 
in starejše deklice končala tekmovanja na občinski 
ravni. Šole oziroma ekipe v različnih panogah: 
nogomet, badminton, rokomet, košarka, odbojka, 
namizni tenis in atletika sedaj sodelujejo na 
področnih tekmovanjih. OŠ Blanca, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica in OŠ Tržišče pa so se že uvrstile 
v nadaljnjo tekmovanje, v osmino finala osnovnih 
šol v Sloveniji. Vse rezultate šolskih tekmovanj pa 
lahko spremljate tudi na internetni strani:  
www.sportna-zveza-sevnica.si 

Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Šolski šport

V soboto, 7. 1., je sevniško Odbojkarsko društvo 
Bombe organiziralo rekreativni turnir v dvoranski 
odbojki. Celodnevna dejavnost se je odvijala v 
športni dvorani pri OŠ Sevnica. Prisotnih je bilo 
8 moških in 7 ženskih ekip. Fantje so se v dveh 
skupinah potegovali za uvrstitev v polfinalne in 
finalne tekme, dekleta pa so igrala po sistemu 
vsaka z vsako. Pri ženskah so zmagale domačinke 
Bombe (z nekaj izposojenimi igralkami), pri moških 
pa je po srditem boju Mokronog premagal ekipo 
s Ptuja. 

Končni vrstni red ekip:
    Ženske:
1. mesto: Bombe 
2. mesto: Erdovit (Lj.)
3. mesto: Rečica
4. mesto: Braslovče
5. mesto: Šoštanj
6. mesto: Radeče
7. mesto: Sevnica
    Moški:
1. mesto: Mokronog
2. mesto: Ptuj
3. mesto: BVC Novo mesto
4. mesto: Rečica
5. / 6. mesto: Sevnica / Radeče
7. / 8.  mesto: Sodniki (Dolenjska) / Zasavci
 
Z organizacijo smo bili tako mi kot ostale ekipe 
izredno zadovoljni. Za odlično izvedbo pa se 
zahvaljujemo KŠTM Sevnica, Pekarni Kruhek, Kiwi 
Shop-u, Pizzeriji Plus ter Odbojkarskemu klubu 
Radeče.

Anja Radovič, OD Bombe Sevnica

Odbojkarski turnir v Sevnici

 Na silvestrovo 2011 smo se ob 22. uri zbrali pred 
gostiščem Barbara v Krmelju in se namenili na 
Kamenško. Bilo nas je 29. Z baklami v rokah smo 
se povzpeli do turistične zidanice pri Bregarjevih 
in v prijetnem vzdušju pričakali novo leto.
V nedeljo, 8. januarja, nas je prva polna luna v 
novem letu zvabila na redni lunin pohod. Ob 17. uri 
smo opremljeni z lučkami krenili na pot. Korak je 
bil počasnejši, vidljivost manjša. Ves čas smo se 
ozirali na desno proti nebu in opazovali žarečo 
kroglo, ki se je zdaj prikazala v vsej svoji lepoti in 
spet izginila za oblaki. Po prehojeni poti od Krmelja 
do Kamenškega smo premagali 222 m višinske 
razlike. Gospa Vidka nas je pričakala in povabila v 
zidanico. Nahrbtniki so se praznili, na mizi so vabile 
dobrote spretnih kuharic. Gostiteljica je postregla 
s cvičkom. Po nekaj zapetih pesmih je bilo na vrsti 
oblikovanje programa pohodov v novem letu. Zunaj 
nas je pozdravila polna luna, svetla krogla sredi 
neba, in nas pospremila do doma. 
Lepo vreme nas je že naslednjo nedeljo zvabilo na 
tradicionalni pohod na Topolovec. Čudovito jutro! 
Krasen pogled na okoliške vasice in na Sevnico 
z okolico nas je očaral ob prihodu do cerkvice. 
Še obvezen spominski posnetek in sprehod do 
gostišča Dolinšek na Vrhu, kjer je čakalo okrepčilo. 
Za tem smo se vrnili mimo zidanic in vinogradov, 
rojstne hiše Antona Umeka Okiškega, lovske koče 
na Brezovici, Križišča in Hinjc do doma. Preživeli 
smo neverjetno lep, prijeten dan.

Za pohodnike Ana Hočevar

Krmeljski pohodniki z 
baklami v leto 2012

V pozni jeseni ali zimi nas podnebne razmere 
običajno prisilijo, da gibanje na prostem preselimo 
v notranjost. Nekateri se zato odločijo za vadbo 
pred televizijo, spet drugi nanjo pozabijo in jo 
prestavijo na pomlad, med njimi pa so tudi taki, ki 
se napotijo v najbližji fitnes studio.

Še vedno vas želim prepričati, da je vadba v fitnesu 
primerna SKORAJ ZA VSE.  Razlog za to je tudi 
moja teta z Dunaja, ki ima na svojem Facebook-u 
napisano 76 years young (let mlada) in ne old 
(stara), ker pravi, da se tako tudi počuti, vzrok 
temu pa je tudi dejstvo, da še vedno 2 – 3 krat 
tedensko obišče  fitnes in tam tudi vadi.
V fitnesu dejansko lahko vsak sebi priredi vadbo, 
tako vaje kot intenziteto, glede na leta in počutje, 
ki tudi ni vsakič enako.
V teh dneh je Fitnes studio Sevnica res lepo 
obiskan, da včasih kar poka po šivih. Zato vas, ki 
želite malo bolj umirjeno vzdušje, brez »gužve«, 
vabim, da se nam pridružite v posebni skupini, ki 
vadi trikrat tedensko. 
Vsakega novega obiskovalca individualno poučimo 
o vadbi, pravilni izvedbi, poteku, učinkih ..., zato se 
brez pomislekov odločite in naredite prvi korak, 
pridite in pokličite.
Vse informacije na GSM: 041 548 011 ali 
telefon: 07 81 40 790 ali 
internetna stran:  www.fitnes-sevnica.com
Lep športni pozdrav in na snidenje!

Estera Savić Bizjak

Fitnes za vse

ŠPORTNIK LETA 
OBÈINE SEVNICA

2011

Vabimo vas na slavnostno podelitev priznanj ob 
Izboru športnika leta 2011 v obèini Sevnica.

Petek, 10. februarja 2012,
ob 19. uri

v Albert Felicijanovi dvorani 
na Gradu Sevnica.

Na podelitvi bomo razglasili 
naj športnico, naj športnika, 

naj športno ekipo ter 
športno osebnost leta 2011.

Sevniške mažorete so letošnje leto začele tako, 
kot so končale lanskega - delovno in optimistično. 
Lansko leto so zaključile z zabavo v Bowlingu 
Deluxe, kjer so se dekleta preizkusila še v drugih 
spretnostih in ne le v vrtenju palic. Leto 2012 so 
začela z nastopom v oddaji »Dobro jutro Slovenija«, 
ki se vsak delovni dan predvaja na nacionalni 
televiziji. 

Februarja jih bomo lahko med drugim videli tudi 
na ptujskem pustnem karnevalu. Prednost pred 
vsemi nastopi pa imajo vsekakor intenzivni treningi 
za državno prvenstvo, ki bo v mesecu maju. 
Dekleta pridno trenirajo, saj bodo tekmovala ne le 
v skupinskih, ampak tudi v solo in duo točkah. 

  Simona Koritnik

Mažorete Društva Trg Sevnica

grajske.novice@kstm.si
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Utrip življenja

Recepti

Recepta pripravila: Milena Mastnak

1,5 kg krompirja
olje
2 mali čebuli
mleta paprika
sol 
moka
2,5 dcl kisle smetane
mešanica začimb
sveži peteršilj

Na olju spražimo čebulo in dodamo na kocke 
narezan krompir ter pražimo še toliko časa, da 
izpari vsa voda. 

Zmešamo malo moke in mleto papriko in 
posujemo po krompirju ter premešamo ter 
zalijemo z vodo. 

Kuhamo na manjšem ognju. 

V kislo smetano dodamo žličko moke in malo 
vode ter zmešamo z metlico. 

Počasi prilivamo v krompirjevo jed in kuhamo, 
dokler se krompir ne zmehča. 

Jed začinimo z mešanico začimb (kumina, 
majaron, timijan, rožmarin, žajbelj), popopramo 
in solimo.
    

Krompirjev golaž

1/2 glave svežega zelja
olje
1 mala čebula
400 g krpic ali razlomljenih širokih rezancev
sol
poper
kumina

Na maščobi zarumenimo čebulo in dodamo na 
rezance narezano zelje in nekaj časa dušimo v 
pokriti posodi. 

Prilijemo jušno osnovo ali osoljeno vodo in 
dušimo, dokler se zelje ne zmehča. 

Krpice ali razlomljene široke rezance skuhamo 
v slani vodi. 

Kuhane dodamo dušenemu zelju in 
premešamo. 

Jed začinimo s kumino, poprom in posolimo.

Zeljne krpice

Kaj storiti s travnimi madeži na hlačah vašega 
otroka?
Madež namočite v čisti vinski kis ali 90-odstotni 
alkohol (če tkanina to dopušča), nato pa ga izperite 
in normalno operite v pralnem stroju z ustreznim 
pralnim sredstvom (prašek za belo perilo in gel za 
barvno).   

Ali imate pogosto težave s sladoledom, čokolado, 
sadjem, sokovi in podobnim na oblačilih svojih 
otrok?
Poskusite naslednje: namočite madež v raztopino 
vinskega kisa (dve jedilni žlici čistega kisa na 
četrt litra vode), nato pa obleko izperite in jo 
normalno operite v pralnem stroju z ustreznim 
pralnim sredstvom (prašek za belo perilo in gel za 
barvno).   

Imate radi kavo ali čaj, vendar ne na svoji najljubši 
srajci?
Če se to zgodi, poskusite naslednje: 
• če gre za bombaž bele barve, namočite madež z 
vodikovim peroksidom, nato pa oblačilo operite v 
stroju, kot bi ga sicer; 
• če gre za barvani bombaž, namočite madež v 
raztopino vinskega kisa (dve jedilni žlici čistega 
kisa na četrt litra vode), nato pa obleko izperite in 
jo normalno operite v pralnem stroju; 
• če gre za volno, namočite madež v raztopino iz 
enakega deleža alkohola in čistega vinskega kisa. 
Nato oblačilo izperite in ga operite v pralnem 
stroju. 
 
Kaj pa vosek na vaših oblačilih?
Poskusite spraskati večji del madeža z obleke, 
nato pa na obe strani tkanine postavite likalnik in 
stalite preostali vosek z likalnikom.   
 
Kako pravilno operete bele zavese in zagotovite 
njihovo belino?
Zavese vedno operite ločeno od preostalega 
perila in jih nikoli ne sušite v sušilnem stroju. 
Odstranite vse elemente za obešanje, saj lahko 
ti med pranjem poškodujejo mehanske dele 
stroja in zavese. Napolnite le eno četrtino bobna. 
Zavese operite pri 30 °C (program za občutljivo 
perilo) z veliko vode (funkcija za dodatno količino 
vode), pri čemer naj bosta intenzivnost mencanja 
in ožemanja čim nižji, uporabite pa detergent, 
namenjen posebej pranju zaves (vsebuje namreč 
posebna belilna sredstva). Po pranju zavese takoj 
spet obesite, saj bodo sicer nastale gube, ki jih 
gotovo ne marate.

Nasveti za 
odstranjevanje madežev 

Kri ni ravno nekaj vsakdanjega na naših oblačili. Pa 
vendar, kako jo odstraniti?
Sveži madež: namočite oblačilo v hladno vodo in 
madež bo izginil.
Zasušeni madež: pripravite raztopino iz natrijevega 
bikarbonata ali soli ter hladne vode. Namočite 
oblačila in madež bo izginil. 

Žvečilni gumi je lahko težava
Obleko postavite v zamrzovalnik ali pa na žvečilni 
gumi, prilepljen na obleko, postavite led. Ko žvečilni 
gumi zamrzne, ga z nohti spraskajte z obleke in jo 
nato operite v pralnem stroju.
   
Mast in olje ne spadata na našo obleko
Po madežu takoj posujte otroški puder. Počakajte, 
da se madež posuši, nato pa nežno s ščetko 
odstranite puder. Postopek ponavljajte, dokler 
madež popolnoma ne izgine, nato pa operite 
obleko v pralnem stroju.
 
Madeži kečapa
Pripravite raztopino iz enakih delov glicerina 
in vroče vode. Obleko eno uro namakajte v tej 
raztopini, nato pa jo operite v pralnem stroju.
 
Ali vaši otroci radi rišejo po vsem, razen po papirju? 
Takole lahko odstranite črnilo, barve in drugo.
Črnilo popivnajte s papirnato brisačo, da ga 
odstranite čim več. Nato pod madež postavite 
belo, čisto krpo ali zaplato, nato pa madež 
namočite z drugo, mokro krpo. Metoda bo še bolj 
učinkovita, če uporabite nekaj čistega vinskega 
kisa ali alkohola (če to seveda dopušča tkanina). 

Kaj pa rja?
Majhne madeže posujte s soljo, čeznjo pa prelijte 
nekaj limonovega soka in pustite učinkovati 
čez noč. Naslednji dan povsem izperite sol in 
limono z oblačila in ga operite v pralnem stroju. 
Večjih madežev se lotite nekoliko drugače: 
uporabite posebno sredstvo za rjo in upoštevajte 
proizvajalčeva navodila na embalaži.

Ličila je lepo videti na obrazu – ne pa tudi na obleki
Del oblačila z madežem postavite na papirnato 
brisačo, nato pa hrbtno stran namočite z 90-
odstotno raztopino alkohola (če tkanina to dopušča 
in če madež ni premasten). Če je madež masten, 
uporabite odstranjevalnik maščobe.  

 
Vir: http://www.gorenje.com/simplicity/si/

pralni_stroji/odstranjevanje_madezev
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Oglasi

LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★ KP 106.4

NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3

NAJVEČ

GLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

V SLOVENIJI

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. februarja 2012 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

    
 

 

 

  
 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

OSOLE - naš prazgodovinar, TITER - stopnja finosti vlaken, JEŠE - naš okulist, EKSPOZE - uradna obrazložitev

Rešitev januarske križanke je: MANDY MOORE.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Janez Orešnik, Osredek 18, 8297 Šentjanž
2. nagrada: Andreja Simeonov, Zgornje Vodale 3, 8295 Tržišče
3. nagrada: Malči Prijatelj, Krmelj 24, 8296 Krmelj,
4. nagrada: Ksenija Poljanc,  Gabrijele 24a, 8296 Krmelj 

VICOTEKA
Dopust
Prijatelj pripoveduje o svojem počitnikovanju: 
»Z ženo sva dopustovala na azurni obali v 
prelepem hotelu. Vse je bilo v redu le na 
hotelskem računu je bilo vsak dan pripisano 
20 € za sveže sadje. Ker nisem vedel, kaj naj 
to pomeni, sem račun pokazal hotelirju, on 
pa mi je odgovoril: Košarica vam je bila na 
razpolago. Prav vam je, kaj pa niste sadja 
pojedli. No, jaz se nisem dal: V redu vi pa mi 
dolgujete 100 €.« 
»Zakaj pa?« »Zaradi tega, ker ste poljubili 
mojo ženo«. »Kaj vam pade na pamet, še 
dotaknil se je nisem.« »Pa bi jo, saj vam je bila 
na razpolago.«

Kajenje
V baru se srečata dva prijatelja
»Roman, a nisi nehal kaditi?«
»Sem, vendar sem sedaj šele v prvi fazi.«
»In kako to izgleda?«
»Sedaj sem samo nehal kupovati cigarete ...«

Juha
»Ljubica«, reče zaljubljeni zakonski mož, »tele 
juhe bi pa lahko skuhala dvajset krožnikov!«
Mlada žena zardi in vpraša: »Ali ti tako zelo 
tekne?«
»Ne,« reče soprog, »ampak soli bi zadostovalo 
za tako količino!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje tabla na fotografiji in na katerih lokacijah v 
občini Sevnica se tovrstne table nahajajo?
Namig: odgovore poiščite na www.dozivljaj.si

 IZREK ZA LEPŠI DAN
Drzno, pogumno, neomajno in nesebično verjemi, 
da je ta svet namenjen tudi in prav tebi ... da v njem 
pozabimo ... se spomnimo ... tehtno odločamo ... 
se poslovimo ... izgubimo ... najdemo ... polno 
živimo sami s seboj in drug z drugim …

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  je: 

Območje na fotografiji se imenuje Kamenško 
in se nahaja nad dolino reke Mirne v bližini Krmelja.

Izžrebani sta bili: 
-  Martina Jamšek, N.H.M. 7, 8290 Sevnica
-  Helena Renko, Mali cirnik 11 b, 8297 Šentjanž

         Nagrade za mesec FEBRUAR:
1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarstvo  Šalamon,
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica,
2. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja Zlatarstvo  Šalamon,
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica,
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarstvo  Šalamon,
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica,
4. nagrada: copati, ki jih podarja Kopitarna Sevnica,
       Prvomajska 15, 8290 Sevnica

 Uganke za brihtne glavce 
Oče in Janezek
Mali Janezek je vprašal očeta, koliko je star. 
Oče je odgovoril: »Star sem trikrat toliko kot ti, 
ampak pred štirimi leti sem bil štirikrat toliko 
star kot ti.«  
Koliko je potem star Janezek in koliko oče?

Dedek
Dedek Franc je 1980. leta praznoval svoj 20. 
rojstni dan, a njegov sin 50. rojstni dan.
Ugotovite dan, mesec in leto rojstva dedka 
Franca.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

Rešitev 1: 36 vran leti; rešitev 2: Čas, voda, reke, sonce; rešitev 3: Hči
Izžrebani so bili:
-  Jerneja Centrih, Račica 10, Loka pri Zidanem Mostu
-  Zoran Planinšek, Kaplja vas 17, 8295 Tržišče
-  Jure Pajk, Trnovec 26 b, 8292 Zabukovje
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Strešne kritine

Izolacija

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...

Strešna okna
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www. rohr-blitz.si, e-mail:rohr-blitz@siol.net

 tudi ob nedeljah in praznikih

041 630 454

èišèenje kanalizacije in hišnih odtokov

odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic

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

sanacija kanalizacije brez izkopa

sanacija netesnosti talnega in centralnega gretja,

      vodovodnih in plinskih cevi brez izkopa s tekoèino
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Ribniki 38
8290 Sevnica
Tel.:07 81 62 360

VCT FRIC & RAMOVŠ 
Silva Fric s.p.

VCT FRIC & RAMOVŠ 
vas vabi 29.2.2012, ob 17.uri,
v Kulturno dvorano Sevnica 
na zanimivo predavanje 
ga. Marije Hrovat 

Predstavila bo nov katalog, 
nove trende 
   ~ zasajanja oken,
   ~ balkonov, 
   ~ gredic, 
   ~ novitete, 
   ~ dišavnice, 
   ~ jagodièevje in 
   ~ zelenjavo.
Za popestritev predavanja bodo 
poskrbele èlanice 
Društva kmeèkih žena.

dipl.ing.hortikulture.



Izdelki naše pekarne vas bodo oèarali

enkrat za vselej!

Trg svobode 1, Sevnica

Tel.: 07 81 61 051

Pekarna z bogato ponudbo izdelkov,

ki so izdelani po odliènih receptih, tradicionalnem

naèinu zamesa in peèeni v pravi krušni peèi.

Za vas naši peki pripravljajo izdelke

v dopoldanskem èasu, zato jim ne dodajamo

nepotrebnih dodatkov za obstojnost in svežino.

Torej, zakaj bi kupovali industrijsko pripravljen kruh,

ko pa si lahko privošèite

nekaj popolnoma domaèega.

Pekarna Bruno

Vsak dan svež kruh in pekovsko pecivo
ter bogat izbor sladic.

Pridite in poskusite!


