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Intervju

Tomaž Lisec, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

Da bo njegovo poklicno pot zaznamovala 
politika, je vedel že ob študiju politologije 
ter sočasni aktivni vpetosti v različne 
mladinske in druge organizacije. Tomaža 
Lisca danes poznamo predvsem kot 
poslanca, ki v slovenskem parlamentu 
drugi zaporedni mandat zastopa območje 
sevniške občine. Politične izkušnje in 
predvsem dobro poznavanja lokalnega 
okolja je pridobil ob dolgoletnem delu kot 
član Občinskega sveta Občine Sevnica, v 
katerem opravlja tretji svetniški mandat. 
O tem, kakšno je njegovo delo, kako 
ocenjuje aktualno državno politiko ter 
tudi, kako politično kariero uspešno 
usklajuje z družinskim življenjem, pa v 
sledečem pogovoru.

Državni zbor je najvišje predstavniško telo 
Republike Slovenije. Poslanci sprejemate 
najpomembnejše pravne akte, vaša vloga pa je 
tudi zastopati interese posameznih delov države, 
iz katerih prihajate. Bralcem Grajskih novic 
uvodoma predstavite, kako poteka in iz kakšnih 
nalog je sestavljeno delo poslanca.

Težko je opisati delo poslanca, ker pravega urnika 
ni. Osnova za delovanje so seje Državnega zbora in 
seje pristojnih delovnih teles, na katerih je seveda 
zaželena aktivna vloga poslanca, in to skušam v 
kar največji meri udejanjati. Sem član Odbora za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino, Odbora 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Odbora 
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo ter Komisije za Poslovnik. Že imena 
odborov povedo, da je delo zelo široko zastavljeno.
Včasih se zgodi, da za en dan vnaprej ne vem 
svojega urnika, ki ga potem lahko z razpravami 
na sejah še podaljšujemo. Potem je tu prisotnost 
poslanca na strankarskih aktivnostih (Izvršilni

odbor, Svet, seje regijskih koordinacij, strokovni 
svet …). In seveda sem zavezan delovati tudi v 
svoji volilni enoti in volilnem okraju. Imam odprto 
poslansko pisarno, dosegljiv pa sem tudi preko 
telefona, elektronske pošte in socialnih omrežij. 
Kakšen dan sem od doma po 16 ur, je pa kakšen 
dan tudi bolj prost, in takrat odgovarjam na 
e-pošto, opravim telefonske klice in sestanke.

Vse pogosteje vas spremljamo preko medijev, 
ko podajate komentarje na državna politična 
dogajanja. Kakšen je danes lahko prispevek 
opozicijskega poslanca v dobro države?

Če je poslanec aktiven, je prispevek lahko velik. 
Posebej, če pozna vse mehanizme – predlaganje 
točk za seje delovnih teles, predlaganje zakonov, 
razprave, poslanska vprašanja in pobude, tu so 
tudi neformalni stiki. Predvsem je prispevek lahko 
velik pri reševanju lokalnih in regionalnih zadev, pri 
čemer je pomembno dobro sodelovanje z županom. 
Delo olajšuje tudi poznavanje problematike preko 
funkcije občinskega svetnika. V tem mandatu sem 
s strokovnimi službami že pripravil in vložil dva 
predloga zakonov. V pripravi imam še vsaj dva 
predloga zakonov. Upam, da ne bodo zavrnjeni 
samo zato, ker so zakoni opozicijski.

Kot dolgoletni član Občinskega sveta Občine 
Sevnica temeljito poznate naloge in pristojnosti 
občine ter hkrati kot poslanec dobro poznate 
delovanje državnega aparata. Kako se razlikuje 
pristop obeh do reševanj raznih vprašanj 
državljanov oziroma občanov?

Mislim, da bi vsak poslanec moral biti tudi del 
lokalne samouprave. Ali kot član občinskega 
sveta, sveta krajevne skupnosti, kot bivši župan, 
podžupan, svetnik. Ker opažam, da poslanci niti 
v svoji občini in volilnem okraju ne poznajo zadev. 
In potem težko govorijo o rešitvah za državo, če 
ne poznajo delovanja na lokalnem nivoju. Delo na 
lokalnem nivoju je bolj konkretno in imaš večkrat 
občutek, da si nekaj uredil oziroma naredil.

Med temami nacionalne politike je ena pogostejših 
zagotovo vprašanje centralizacije oziroma 
regionalizacije države. Ocenjujete, da je država 
pravična in sorazmerna pri omogočanju enakega 
razvoja vseh regij?

Ne. Ravno sem prebral osnutek Strategije 
razvoja javne uprave. Občutek imam, da se 
nadaljuje politika prejšnje vlade, ki želi z različnimi 
mehanizmi (zakonodaja, financiranje) še povečati 
centralizacijo države. Pri vsakemu preurejanju 
posameznega segmenta države je na udaru kakšna 
inštitucija s sedežem v Posavju. Ko bodo vzeli 
inštitucije, pa bodo rekli, da nimamo pogojev za 
pokrajino oziroma regijo. Zelo sem bil razočaran, 
ko se je iz načrtovane regionalizacije ustvarilo 
podobo, da gre za političen projekt. Čeprav je 
šlo za projekt, da se sedanjo slabo komunikacijo 
med državo in lokalnimi skupnostmi in različno 
»nametano« ureditev posameznih inštitucij uredi 
vsebinsko lažje in teritorialno smiselno.

Načrtovani ukrepi Vlade obljubljajo krepke reze 
v proračune lokalnih skupnosti, ki krmarijo med 
financiranjem zakonskih nalog ter hkrati iščejo 
možnosti razvojnih investicij. Kakšen je po vašem 
mnenju odnos aktualne Vlade do občin?

Meji na katastrofalnega. Je še nekaj sladkih 
obljub, a osnutki ukrepov kažejo, da se bo občinam 
dalo še več nalog na vseh področjih, na drugi 
strani pa se bo finančna situacija občin občutno 
zmanjšala. Na koncu bodo občani plačevali višje 
položnice in račune, investicij pa ne bo več. Ker 
uradniki in ministri te vlade ne poznajo delovanja 
lokalne samouprave.

Vsako okolje ima specifične prednosti in slabosti. 
Kateri so tisti primanjkljaji sevniške občine, na 
katere na državni ravni najbolj opozarjate?

V prvi vrsti gre za urejanje prometne, prostorske 
in okoljske infrastrukture. Če je izgradnja HE na 
Spodnji Savi prinesla solidno ureditev teh vprašanj 
v smeri Krškega, pa je čedalje bolj katastrofalen 
stik v smereh Ljubljane, Novega mesta in Celja. 
Kar ima za posledico slabo gospodarsko, socialno 
in zdravstveno sliko občine, odhajanje mladih iz 
občine. 
Pristojnim ministrom sem večkrat zastavil 
poslanska vprašanja v povezavi z nujnimi 
prometnimi ureditvami, ki se dotikajo naše občine. 
Aktivno opozarjam na negativne učinke nesprejetja 
uredbe o plovnosti na reki Savi. Sodeloval sem 
pri pripravi energetskega zakona, kar je prineslo 
pozitivne učinke pri izvedbi energetskih sanacij 
javnih objektov tudi na območju sevniške občine.
 

V prvi vrsti ste skrben mož in oče. Kako usklajujete 
politično kariero z družinskim življenjem in ali vam 
ob tem ostane kaj časa za hobije?

To je bolj vprašanje za ženo     . Najtežje je, ker nimam 
nobenega urnika, kar pomeni veliko usklajevanja. 
In tudi vprašanja sinov, kam grem na sestanek. Na 
srečo velikokrat priskočijo na pomoč najini starši. 
Predvsem čez vikende skušam ostati doma, kar 
ne gre vedno. Verjetno je največji hobi, luksuz in 
zadovoljstvo, da kakšen večer skupaj večerjamo ali 
gremo tudi med tednom na sprehod. Kot športni 
zanesenjak pa sem vesel, če si lahko predvsem 
pozno zvečer v miru ogledam športno tekmo. 

Pogovarjala se je: Tanja Žibert

Ob nagovoru na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku novembra lani. (Foto Asja)

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

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

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

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

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

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Zaupanje se lahko gradi vse življenje in podre 
v hipu. Zaupanje nam daje svobodo in varnost.  
Lahko je veliko, drugič majhno, vezano le na 
trenutek. V zaupanje, ki se zgradi, lahko 
poseže tudi dvom, pa vendar je navadno 
zaupanje stkano na močnih vezeh in je večno. 
Zgodi se,  da srečamo ljudi, ki jim zaupamo 
takoj, in to takrat, ko osebe ne poznamo in 
mislimo, da se z njo ne bomo nikoli več srečali. 

Izkoristimo trenutek, kadar potrebujemo, da 
nas nekdo posluša, da nam nekdo prisloni 
ramo, in kadar ne pričakujemo niti odgovora, 
še manj ukrepanja. 

So pa trenutki, kadar potrebujemo ob sebi 
osebo, ki nam je vedno na voljo, ko vemo, da 
ji lahko slepo verjamemo, nas posluša, nam 
svetuje, nas razbremeni. Te osebe so redke, 
so pa neprecenljive. Takšne vezi je treba  
nenehno negovati. Človek, ki je sam, je redko 
srečen, ne čuti izpolnitve in nima nikogar, s 
komer bi delil posebne trenutke. 

Pustimo si dovoliti in verjeti, da so ljudje 
vredni našega prijateljstva in vredni našega 
zaupanja. Ne smemo pozabiti, da so oni tisti, 
ki nam pomagajo živeti življenje. Brez zaupanja 
ne more biti sodelovanja in ustvarjanja.

Mojca Pernovšek
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V pripravi 
program varstva okolja

 
V pripravi je Občinski program varstva okolja 
Občine Sevnica, v oblikovanje katerega je 
na podlagi poziva vključena tudi javnost s 
ciljem, da občani lahko podajo svoja opažanja, 

povezana z okoljsko problematiko. 
  

Poziv občanom z vsemi natančnejšimi 
informacijami, vključno z obrazcem, je objavljen 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si. Poziv 

je odprt do 15. februarja 2015.

 
V organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije 
je januarja v Ljubljani potekal posvet na temo razvoja 
državne cestne in železniške infrastrukture. 
Predstavljen je bil strateški dokument »Strategija 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji«, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in je 
trenutno v fazi javne obravnave, odprte do konca 
leta 2015. 
  
V prvem delu posveta je resorni minister dr. 
Peter Gašperšič skupaj s strokovnimi sodelavci 
predstavil namen strategije, ki vključuje prikaz 
izhodišč, potreb in možnosti za razvoj ključnih 
področij prometa, pripravo usklajenega programa 
razvoja ključnih področij prometa in zagotovitev  
predhodne  pogojenosti  za  črpanje  evropskih  
sredstev  v aktualnem finančnem  obdobju. Poleg 
ministra z ekipo so svoje prispevke podali tudi vodje 
državnih institucij, med njimi DARS-a, Slovenskih 
železnic in družbe DRI za upravljanje investicij. 
  
Poglede in opombe na strategijo so nato podali 
župani šestih slovenskih občin, med njimi župan 
Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Skupni imenovalec 
predstavitev lokalnih skupnosti je bila ugotovitev, 
da strategija zanemarja področja v Sloveniji, 
ki niso pokrita z avtocestnim križem oziroma 
glavnimi koridorji železniških povezav. Mednje sodi 
širše območje občin Sevnica, Radeče, Hrastnik 
in Laško, ki med drugim pričakujejo nadaljnje 
načrtovanje in umeščanje projekta Tretje razvojne 
osi na celotni trasi med Celjem in Novim mestom. 
  
Župan Srečko Ocvirk je v svojem prispevku 
opozoril na slabo dostopnost občine Sevnica 
do regijskih središč in s tem povezanih težav 
prebivalstva in gospodarstva ter problematike 
oddaljenosti do zdravstvenih urgentnih centrov. 
Pripombe na predlog strategije so bile podane 
tako s strani Občine Sevnica, na podlagi 
evidentiranih potreb posavske regije pri pripravi 
Regionalnega razvojnega programa za črpanje 
evropskih sredstev v perspektivi 2014–2020 pa 
jih podajamo tudi na nivoju Regionalne razvojne 
agencije Posavje. 

Pomanjkljivosti strategije 
razvoja prometa

Januarja je bila namenu predana ureditev 
300-metrskega odseka hodnika za pešce 
v pričetku naselja Gabrijele, ob lokalni cesti 
Krmelj–Gabrijele–Pijavice. Tamkajšnji krajani in 
predstavniki krajevne skupnosti so ob tem 
veselem dogodku pripravili prijeten kulturno-
družabni program. 

Skupna pogodbena vrednost del, ki so se zaključila 
decembra lani, je znašala dobrih 65 tisoč 
evrov. Pri pripravi projektne dokumentacije je z 
investitorjem, Občino Sevnica, aktivno sodelovala 
Krajevna skupnost Krmelj, pri sami izvedbi 
projekta pa je potrebno posebej izpostaviti tudi 
dobro sodelovanje s tamkajšnjimi krajani. 

Sočasno z ureditvijo pločnika na dveh pododsekih 
je investicija zajemala še razširitev in obnovo 
vozišča, ureditev odvodnjavanja, zaščito oziroma 
prestavitev komunalnih vodov ter posege 
na obstoječi cestni razsvetljavi. Na območju 
priključka javne poti za Polje pri Tržišču je bil za 
potrebe prehoda za pešce zgrajen odsek pločnika 
tudi na drugi strani ceste. Ureditev prinaša večjo 
cestno-prometno varnost za vse udeležence v 
prometu. 

Zbrane na prireditvi pri Koritu sta nagovorila 
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj 
Slavica Mirt in župan Srečko Ocvirk. S kulturnim 
programom so dogodek obogatili učenke in učenci 
Osnovne šole Krmelj ter Ženska pevska skupina 
Lokvanj in Moška vokalna skupina Lira, novo 
pridobitev pa je blagoslovil župnik Jože Kohek.

Posodobitve v Gabrijelah

 
Z januarjem se je v središču Sevnice odprlo 
drsališče, k ureditvi katerega je Občina Sevnica 
pristopila po zelo dobrem odzivu in številčnem 
obisku že v lanski zimi. Drsališče v velikosti 200 
kvadratnih metrov bo obratovalo do konca 
februarja, in sicer med tednom od 10. do 20. 
ure, čez vikend pa do 21. ure. Uporaba drsališča 
je brezplačna, izposoja drsalk, ki je na voljo v 
neposredni bližini, pa znaša en evro.

Drsališče še celoten februar

Vinogradniška društva sevniške občine pod 
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom 
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organiziramo 
izbor za »Županovo vino 2015«, ki bo namenjeno 
promociji občine in bo imelo status protokolarnega 
vina za različne priložnosti. V letu 2015 bosta 
kot županovo vino izbrani dve vini, in sicer rdeči 
bizeljčan PTP ter cviček PTP, letnik 2014. 

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup 
ponudite minimalno 300 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 ceni 2,5 evra za steklenico. Za polnitev vina 
izbrani pridelovalec zagotovi steklenice, zamaške 
in krono, Občina Sevnica pa zagotovi embalažo 
in etikete. Pridelovalec poskrbi za stekleničenje 
vina, opremo steklenice z etiketami in ustrezno 
embalažo ter za dostavo. 
  
Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških 
društev. Sprejem vzorcev (dve steklenici za 
vsako vrsto vina) bo potekal 26. februarja 2015, 
od 16. do 20. ure, v Baru Teraž v Boštanju. Več 
informacij posreduje Stanislav Možič iz Društva 
vinogradnikov Sevnica-Boštanj (telefonska 
številka 031 636 636). Kotizacija po vzorcu 
znaša 7 evrov. 
  
Ocenjevanje vzorcev bo 28. februarja 2015 v 
Vinski kleti Mastnak, izbrana pa bosta vzorca, 
ki bosta dosegla najvišje število točk. Izbrani 
županovi vini bomo uradno razglasili 14. marca 
2015. 
  
Prepričani smo, da bosta tudi letošnji županovi 
vini 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 

Stanislav Možič, Matjaž Jakše, 
Uroš Flajs in Renata Kuhar 

Izbor županovega vina 2015

Otvoritveni trak sta predsednica in podpredsednik 
Sveta KS Krmelj, Slavica Mirt in Drago Berk, 

prerezala v družbi najmlajših predstavnic Gabrijel in 
župana Srečka Ocvirka.
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Sofinanciranje
sterilizacije lastniških mačk
Občina Sevnica skladno z Zakonom o zaščiti 
živali del proračunskih sredstev namenja 
skrbi za zapuščene živali, in sicer preko 
pogodbe z Veterinarsko postajo Sevnica o 
izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču. Ker je v zadnjih 
letih beležiti porast števila zapuščenih živali, 
predvsem mačk, se je občina v sodelovanju s 
sevniško veterinarsko postajo že drugo leto 
zapored odločila za preventivni ukrep, in sicer 
sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj 
je to po priporočilih stroke najboljša preventiva 

pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. 

  
Akcija poteka od 26. januarja do 6. 

februarja 2015. 

Cena sterilizacije je 67,50 evrov, pri čemer je 
soudeležba lastnika 29,50 evrov, razliko pa 
sofinancirata Veterinarska postaja Sevnica 
in Občina Sevnica. Možnost sofinanciranja je 

omogočena lastnikom mačk z območja občine 
Sevnica. Lastniki, ki se odločijo za koriščenje 
možnosti sofinanciranja, mačko pripeljejo v 

prostore Veterinarske postaje Sevnica; 
po predhodnem naročilu na telefonsko 

številko 07/ 81 60 210. 

 
Vsako leto v januarju se župan Srečko Ocvirk po 
tradiciji sreča z duhovniki, ki delujejo v župnijah 
na območju sevniške občine. Dogodek se vselej 
odvija na območju ene od župnij, tokrat v Boštanju, 
kjer je vse udeležence v prostorih tamkajšnjega 
župnišča sprejel in pozdravil župnik Fonzi Žibert. 
Sledil je nagovor župana, ob tej priložnosti pa 
je vse pozdravil tudi predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Boštanj Jože Udovč. Uradni del 
druženja je bil namenjen tudi ogledu reportaže 
Ob prazniku občine Sevnica 2014, pripravljene ob 
novembrskem občinskem prazniku, ki prikazuje 
odmevnejše dogodke in dosežke zadnjega leta. 

Zbrani so si nato v župnijski cerkvi ogledali še 
veličastne jaslice, delo Cirila Udovča, ki veljajo za 
ene najlepših v Sloveniji.

Srečanje duhovnikov 
v Boštanju

 
Praznovanje decembrskih dni so v Javnem zavodu 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
(KŠTM) Sevnica združili pod imenom »Čudežni 
december«, program pa je združeval več kulturno-
družabnih dogodkov. 

Decembrsko praznovanje se je v središču Sevnice 
zaključilo s tradicionalnim silvestrovanjem na 
prostem z ansamblom Nemir, kjer sta zbranim 
ob vstopu v novo leto čestitala tudi župan Srečko 
Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek.

Ob vstopu v novo leto

Ansambel Nemir

 
Sevniška kmečka tržnica je po prenovi v sklopu 
projekta »Posavska špajza« vse bolj obiskana, 
ponudba raznovrstnih izdelkov in pridelkov 
lokalnih kmetij z območja sevniške občine in 
širšega Posavja pa se pridno širi. Z nakupom živil 
lokalnih pridelovalcev prispevamo k domačemu 
gospodarstvu, saj je kmetijstvo v prevladujoče 
podeželskem okolju pomembna gospodarska 
panoga. 

Tržnico lahko obiščete ob tržnih dnevih, in sicer 
sredah in sobotah med 8. in 12. uro. Sezonske 
pridelke lahko posamezen pridelovalec, ob 
predhodni pridobitvi soglasja KŠTM Sevnica kot 
upravljavca tržnice, zagotavlja skozi celoten teden. 
Med ponudbo na tržnici najdemo v lokalnem okolju 
pridelano hrano za najrazličnejše okuse, tržnici 
pa se z vsakodnevno ponudbo v neposredni bližini 
pridružujeta tudi mlekomat in jajcemat. Na prvem 
lokalni pridelovalec med drugim zagotavlja dnevno 
sveže mleko, jogurte, kajmak, maslo in sirotko, na 
drugem pa so na voljo dnevno sveža jajca.

Kmečka tržnica 
z raznoliko ponudbo

 
Zadnji sobotni večer v letu 2014 je zaznamoval 
tradicionalni božično-novoletni koncert Kulturnega 
društva Godba Sevnica, ki je z dirigentom Maticem 
Nejcem Krečo številčno občinstvo v Športnem 
domu Sevnica navdušilo s čisto pravo dunajsko 
pravljico. Petinštiridesetčlanski sestav sevniških 
godbenic in godbenikov, katerih povprečna 
starost je 25 let, je namreč pripravil večer v ritmih 
Straussovih dunajskih valčkov in polk, pa tudi oper 
in operet drugih vélikih skladateljev. Gostja večera 
je bila študentka solopetja na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani, a že uveljavljena sopranistka Mojca 
Bitenc, program pa je povezovala Cvetka Šeško. 
  

Občinstvo je nagovoril predsednik Godbe Sevnica 
Janez Šerjak, ki se je posebej zahvalil donatorjem, 
nato pa s knjižnim darilom v orkestru pozdravil tri 
mlade glasbenike, ki so se godbi pridružili letos. 
Novoletnim željam in voščilom sevniškega župana 
Srečka Ocvirka se je na koncu pridružil še dirigent 
Matic Nejc Kreča, Trboveljčan, ki sevniško godbo 
uspešno vodi že deveto leto. Godba Sevnica je 
z istim programom v januarju nastopila še v 
Boštanju in Loki pri Zidanem Mostu.

Dunajska pravljica

Godba Sevnica (Foto: Vinko Šeško)

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica je 
ob zaključku lanskega leta vse člane povabila na 
tradicionalno srečanje, ki je potekalo v Kulturni 
dvorani Sevnica. Po uvodnem nastopu mažoret 
Društva TRG Sevnica so zbrane pozdravili in pomen 
zborničnega povezovanja poudarili predsednik 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica 
Drago Krošelj, predsednik Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije Branko Meh in župan Srečko 
Ocvirk. 

Sledila je slovesna podelitev priznanj članom in 
članicam zbornice za dolgoletno, neprekinjeno 
opravljanje obrtne dejavnosti. Najvišje priznanje, 
platinasto plaketo za 45 let neprekinjenega 
opravljanja obrtne dejavnosti, je prejela 
cvetličarka Silva Fric, ki se je zahvalila v imenu 
vseh prejemnikov priznanj. 

Zbrani so si nato ogledali gledališko predstavo 
z naslovom »Da te kap!« v izvedbi amaterske 
gledališke skupine KD Pekre Limbuš. Avtor in 
režiser predstave je Tone Partljič, ki je bil prav tako 
med številnimi gosti dogodka in je vsem namenil 
pozdravne besede. 

Srečanje sevniških obrtnikov

Prejemniki bronaste plakete za 20 let 
neprekinjenega opravljanja dejavnosti 

(Foto: Foto Asja)

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si
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Na sevniškem gradu je imel v nedeljo, 21. 
decembra, predavanje Čustva te lahko naredijo 
ali pogubijo (Emotions can make you or break you) 
Goran Pejaković. 
 

Pred začetkom predavanja je bil na vrsti duhovno-
glasbeni uvod z gosti iz Hrvaške, udeležilo se ga 
je okrog 30 ljudi. Na začetku predavanja je bilo v 
dvorani že več kot 90 obiskovalcev. Predavatelj je 
poudaril, da je treba razviti empatijo, kar pomeni, 
da moramo začeti razumeti druge, ne le sebe. Če 
ne poznamo sebe, ne moremo razumeti drugih; 
če se hočemo postaviti v tujo kožo, se moramo 
najprej dobro počutiti v svoji. Zelo pomembno 
je ozavestiti emocije, ker nas lahko povežejo s 
sabo, saj nas misli ne. Odgovorni smo zase in za 
okolico, ker vibriramo na določeni frekvenci in tako 
privabimo določene ljudi. Pejaković pravi, da so 
emocije kažipoti, ki nam kažejo, ali so naše potrebe 
zadovoljene ali ne, niso pa končni cilj. Če ne sledimo 
čustvom, ne pridemo do ravnotežja, ki ga vsi 
potrebujemo. Ženske lažje izražajo emocije, moški 
pa potrebe. Čustva, ki ne izpolnijo svoje funkcije, 
iz nezavednega 
preidejo v bolezen. 
Zamera je npr. 
kot strup, ki je 
namenjen drugi 
osebi, a ga pijemo 
sami. Predavatelj 
je še povedal, 
da rezultate 
dobimo s tistim, 
kar počnemo, 
ne tistim, kar 
znamo; prva 
transformacija se 
zgodi, kadar stvari 
p r a k t i c i r a m o . 
Poznamo štiri 
področja, ki 
jih ne smemo 
z a n e m a r i t i : 
t e l e s n o , 
e m o c i o n a l n o /
mentalno, socialno 
in duhovno. Sami 
smo odgovorni 
za svoje misli, 
občutke in dejanja, 
ne moremo pa 
biti odgovorni 
za občutke 
drugih. Pred 
v ege t ar i j ansko -
presno zakusko 
oz. prasadamom 
je predavatelj 
povedal misel: »Ni 
težava v tem, kar 
se dogaja okrog 
nas, temveč, 
kako se na to 
odzivamo.«  

Lucija Rap

Empatija odstranjuje ovire

  
Nova generacija Sevnica je že drugo leto zapored 
organizirala akcijo Manj svečk za manj grobov. 
David Divjak, vodja akcije v Sevnici, se je ob predaji 
zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpeljavi. 
Poudaril je, da so se ljudje začeli zavedati, da lahko 
ob 1. novembru pomagajo tistim, ki še lahko živijo.  
Dogodka se je udeležil tudi vodja akcije za celotno 
Slovenijo Primož Jelševar in povedal, da so letos 
s to akcijo v Sloveniji zbrali več kot 36.000 evrov 
prostovoljnih prispevkov. 

Motomed je naprava, ki bo oskrbovancem DU 
Sevnica pomagala sproščati mišice, zmanjševati 
krče v nogah, ohranjati telesno moč in razgibati 
sklepe. Namen akcije Manj svečk za manj grobov je 
ozaveščanje o čezmerni uporabi sveč in cvetja ob 
1. novembru ter spodbujanje ljudi, da se namesto 
gore sveč svojih pokojnih spomnijo s prostovoljnim 
prispevkom, ki bo lajšal in reševal življenja.

David Divjak

Predali 2894 evrov 
za nakup motomeda    

Na praznik sv. Štefana 26. decembra je v naselju 
Vranje v sevniški občini potekalo tradicionalno, že 
23. žegnanje konj.

Udeležilo se ga je  le osem konj iz območja Sevnice, 
Blance, Boštanja, Brestanice in Senovega, 
prijezdili pa so do cerkve sv. Štefana. Bilo je 
zelo mrzlo. Tudi dvovprega turistične kmetije 
Gnidica se je pridružila blagoslovu. Najprej je vse 
zbrane pozdravil predsednik krajevne skupnosti 
Zabukovje Jože Baumkirher, nato še predsednik 
društva konjerejcev in konjenikov Sevnica Anton 
Grilc ter sevniški župan Srečko Ocvirk. Sevniški 
kaplan Jože Zabret je podelil blagoslov konjem  in 
njihovim spremljevalcem. Zdrave jih je priporočil 
v zavetje sv. Štefanu, nato pa daroval še sv. 
mašo. Na obredu je bilo veliko ljubiteljev teh lepih 
in plemenitih živali, srečanje pa so izkoristili tudi 
za družabne pogovore. Prava atrakcija za male 
otroke in obiskovalce sta bila letos dva ponija. 

Okrepčali  smo se s toplim napitkom in malico, 
prejeli pa smo tudi koledarje društva.                                
                                                                                               

Tanja Košar, 
Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

Blagoslov konj Vranje

Blagoslov konj

Cerkev sv. Štefana v Vranju nad Sevnico

Dvovprega turistične kmetije Gnidica 
iz Lončarjevega Dola

Pozdravni govori pred blagoslovom
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Humanitarna akcija je potekala decembra v 
organizaciji KŠTM Sevnica, priključile  so se ji 
osnovne šole in institucije v občini, in sicer OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, 
OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, Občina Sevnica, Upravna 
enota, Zavod za zaposlovanje, zaposleni na KŠTM 
Sevnica, pa seveda tudi občani, za katere smo 
pripravili zbirno mesto v Mladinskem centru. 

Zbralo se je res velika količina raznovrstnih 
priboljškov za otroke, kot so čokolino, čokoladni  
namazi, sokovi, kompoti, sladke dobrote ... 
skratka, vse, kar imajo otroci radi, pa jim starši 
žal ne morejo kupiti.   

Program na prireditvi je povezovala Mojca Švigelj, 
vse je pozdravila direktorica zavoda KŠTM 
Sevnica Mojca Pernovšek,  za glasbene vložke na 
prireditvi je poskrbela Glasbena šola Sevnica, in 
sicer komorna skupina flavt pod mentorstvom 
Pije Hočevar. 

Zbrane dobrote je prevzela predsednica RK 
Sevnica Breda Drenek Sotošek in se v govoru 
iskreno zahvalila vsem, ki so darovali, pa tudi 
organizatorju akcije KŠTM Sevnica. Poudarila 
je, da kako pomembne in prepotrebne so takšne 
akcije v današnjem času, v katerem revščina 
neusmiljeno trka na prenekatera vrata. Žalostno, 
da se stiska čedalje bolj izraža na obrazih in v očeh  
nič krivih otrok. 
KŠTM  Sevnica se še enkrat v imenu otrok 
in družin, ki so jim zbrane dobrote polepšale 
praznike, zahvaljuje vsem, ki ste darovali, in 

tistim, ki ste v svojih organizacijah zbirali  ter  se 
odpovedali mogoče kakšni kavici, svojemu darilu, 
da ste lahko namenili  od svojega nekaj za  tiste,  ki  
so prikrajšani za  najosnovnejše  dobrine v življenju. 

Ob takih akcijah spoznamo, da so odveč vse lepe 
besede in nasveti kaj in kako bi bilo treba narediti 
in urediti. Tako preprosto nam življenje pove, da 
štejejo le dejanja. Ta osrečujejo in bogatijo duše 
obojih, tistih, ki delajo dobra dela, in tudi tistih, ki 
uživajo sadove. 

 

Za konec misel Toneta Pavčka, ki  pove veliko: 
Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš;
 ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
 če stisneš roko komu, ki ga kaj boli; 
 ta svet je lep, če si človek do ljudi.
   

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Končana dobrodelna akcija 
Zbiramo dobrote za otroke iz socialno šibkih družin
iz občine Sevnica

Leto 2014 je bilo za KNOF leto preizkušenj in 
lastnega razvoja, saj smo v vseh projektih naredili 
resen korak naprej, dva od podjetnih centrov 
Zelena Sevnica in Stara šola Sevnica sta zaposlila 
tri osebe za nedoločen čas. Uspelo nam je 
povečati letne prihodke in tudi razmerje na trgu s 
37 na 43 % ter dokazati, da zmoremo kakovostno 
in odmevno izpeljati tudi zahtevnejše projekte, kot 
je bila Posavska špajza s kar 26 dogodki poleti. Žal 
smo izkusili tudi, da vsaka podjetniška ideja ne more 
zaživeti, ko smo novembra zaprli vrata otroške 
igralnice v Hotelu Ajdovec. Septembra se je končal 
razpis Evropskega socialnega sklada za projekt 
Stara šola, iz katerega nam je uspelo počrpati 90 
% sredstev. Zaradi izkušenj s tega razpisa smo 
naredili načrte za naprej. Ti so še bolj usmerjeni 
v tržno izvedbo, saj se bajno sofinanciranje med 
izvajanjem projekta zaradi silne birokracije in 
neprilagodljivosti kmalu izkaže prej breme kot 
blagoslov. Kljub temu nam je uspelo pripeljati nekaj 
vključenih oseb do upokojitve in postaviti temelje 
za nadgradnjo projekta Stara šola v smeri novih 
tržnih priložnosti na področju komisijske prodaje 
in združitve z Zavodom Qra iz Sevnice in drugimi 
dizajnerji odsluženih materialov. Lani smo svoje 
poslanstvo in prizadevanje večkrat predstavili v 
medijih. Sklenili smo kar nekaj novih partnerstev in 
poskrbeli, da je KNOF postal prepoznaven po vseh 
središčih socialnega podjetništva po Sloveniji, pa 
tudi onstran meja, saj smo bili s projektom Pralne 
pleničke KiSS izbrani med 10 socialnimi podjetji, ki 
so dobila podporo v okviru mentorskega programa 
Agencije SPIRIT. KNOF je bil pionir socialnega 
podjetništva in za potrditev te vloge so socialna 
podjetja Slovenije izvolila Mojco Žganec Metelko, 
direktorico KNOF, za predstavnico v Svetu za 
socialno podjetništvo RS. Vendar se je izkazalo, 
da KNOF res »prehiteva celo Slovenijo«, kot je 
povedala Ana Vodičar, predstavnica MDDSZ, 
ob odprtju Socialnega inkubatorja, saj nam kljub 
našim rezultatom ni uspelo pridobiti stabilnega 
vira financiranja dejavnosti omogočanja razvoja 
novim podjetniškim idejam v okviru inkubatorja, 
ker sredstev za to (še) ni bilo na voljo. Razmere 
so nas prisilile v ponovni razmislek in prevetritev 
notranje organiziranosti KNOF, ki se je naposled 
le kristalizirala konec leta 2014. KNOF ostaja ime 
za podjetno skupnost, ki omogoča brezposelnim, 
da si v okviru skupnosti sami ustvarijo službo. 

Vključitev omogoča tudi določene ugodnosti in je 
predvsem cenejša kot samostojno podjetništvo, 
prinaša pa tudi druge prednosti skupnostnega 
dela. Podjetniška podpora v obliki delavnic in 
svetovanja se seli na svoj podjetni center v 
okviru KNOF, ki ga vodi Nataša Rupnik. Sodobno 
podjetniško svetovanje za zagonska podjetja 
(start up) se izboljšuje s sodelovanjem na raznih 
natečajih, med drugim natečaju Reinovator 
Zavoda VIVA, ter sodelovanjem kot član komisije 
na natečaju FERFL. V tem hipu se pripravlja 
natečaj za vključitev za nove podjetniške ideje, 
objavljen pa bo predvidoma do marca 2015. Torej, 
imate idejo? Dajte ji krila!
 

Vir: KNOF Sevnica

Prevetritev KNOF v 2014
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Večina grmovnic potrebuje za redno in bogato 
cvetenje tudi redno opravljeno rez, in sicer s 
kakovostnim, primerno ostrim orodjem, da se 
bodo rane, ki bodo nastale ob rezi, lepše in hitreje 
zarasle. 

Najpogostejše oblike rezi so: 

Obnovitvena rez – pri obnovitveni rezi grmovnico 
pomladimo tako, da čim bliže tlom izrežemo nekaj 
najstarejših vej v celoti, ali pa te skrajšamo do 
mladega enoletnega poganjka, ki se čim bliže 
osnovi grma in navpično izrašča iz starejše veje. 
Odstranimo vse mrtve, obolele ali poškodovane 
veje. Pomembno je, da postopoma z leti 
zamenjujemo starejši les z mladimi poganjki. 

Oblikovalna rez – z oblikovalno rezjo vrnemo 
grmovnici želeni videz, ki ga je ta izgubila zaradi 
različnih dejavnikov. Pri oblikovalni rezi pri cvetočih 
grmovnicah se čimbolj izogibamo skrajševanju 
enoletnih poganjkov, saj z vsako rezjo spodbudimo 
rast, ob premočni rasti pa je pogosto tudi precej 
manj cvetja. Močne enoletne poganjke izrežimo 
v celoti, šibkejših poganjkov pa ne prikrajšujmo. 
Pri vsaki okrasni grmovnici moramo vedeti način 
rasti, zlasti način priraščanja mladih enoletnih 
poganjkov in poganjkov, ki nosijo cvetove. 
  
Korekcijska rez je podobna oblikovalni rezi, saj 
z rezjo prav tako ugodno vplivamo na obliko in 
boljšo obraščenost grmovnice. Pri vedno zelenih 
okrasnih grmovnicah poganjke prikrajšujemo 
nad navzven obrnjenim brstom, tako da bodo 
novi poganjki izraščali navzven, kar bo vplivalo na 
lepšo obliko grmov. Če vedno zelenih grmovnic 
ne prikrajšujemo, bodo imele manj kompaktno 
oziroma manj zbito rast in bodo z leti izgubile lep 
videz. Čas obrezovanja okrasne grmovnice je 
odvisen od časa njenega cvetenja. 
  

Milena Mastnak, Zelena Sevnica 
Lahko nas spremljate tudi na facebooku 

Zelena Sevnica.

Zimska rez grmovnic 

 
Grajska vinoteka je v mogočnem, več kot 700 let 
starem sevniškem gradu, ta pa stoji na hribu nad 
starim mestnim jedrom Sevnice. Na njegovem 
južnem pobočju od leta 2007 uspeva 500 trt 
modre frankinje, iz katerih vsako leto pridelamo 
grajsko vino grajska kri. Postanete lahko tudi boter 
grajskim trtam in izkoristite številne ugodnosti. 
Več informacij dobite na spletni strani: 
www.grad.sevnica.com. 

Poleg grajske krvi lahko v grajski vinoteki kupite 
in pokusite odlična vina iz bizeljsko-sremiškega in 
gornjedolenjskega vinorodnega okoliša, pretežno 
iz občine Sevnica. Penina, cviček, modra frankinja, 
sauvignon, chardonnay, rosé in druga, tudi 
predikatna vina so našla prostor v naši vinoteki. 

Nakup je mogoč, kadar je grad odprt, vodene 
degustacije vin in najemi pa so mogoči kadar koli 
po dogovoru. Grajsko vinoteko lahko najamete za 
pogostitve, zaključene skupine, rojstne dneve, 
praznovanja in podobno. 

Grajski pridih daje vinu čudežno moč. Privoščite 
si obisk, saj tu noben trenutek ne bo zaman. 
Ponujamo vam edinstveno grajsko vinsko doživetje 

(http://www.grajska-vinoteka.com). 
Info in rezervacije: 051 680 289 ali 
grad.sevnica@kstm.si. Dobrodošli! 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Grajska vinoteka

Pot iz Gabrijel čez Vrhe v Pijavice
 
Nezahtevna pohodna pot s posameznimi 
zahtevnejšimi odseki zaradi orientacije
 

  
Najbolje, da začnemo v Gabrijelah pri lepo 
obnovljenem  napajališču in perišču v smeri 
Pijavic. Po nekaj desetih metrih zavijemo desno 
navzgor ob Starmanevem spomeniku in gremo 
navkreber po asfaltu. Pod vrhom pri odcepu levo 
k zadnji hiši gremo ravno strmo po makadamski 
poti in  pridemo do asfaltne ceste Gabrijele-Cirnik. 

Kar nekaj časa hodimo po ravno, mimo spomenika 
padlim talcem na »Stražberku« in naprej mimo 
kapelice po levi in kmalu zapustimo Gabrijele, 
kot označuje obcestna tabla. Pred nami se že 
kaže Vrhovska gora z vinogradi, vendar pridemo 
najprej v zaselek Malega Cirnika pri Šentjanžu, ko 
vijugamo med nekaj hišami pred gozdom, zavijemo 
levo v Vrhe, kjer lahko prečrtate zanimive misli na 
lesenih kažipotih in nadaljujete do središča vinskih 
goric Vrhe, ki ga ponazarja velik restavriran sod, 
ob katerem je urejeno počivališče. Zaželeno je, da 
najdete kakšnega vinogradnika pri opravilu in ga 
pravilno nagovorite ... Nadaljevanje od soda naj 
bo levo med stavbami in vinogradi navzdol. Ko se 
asfalt konča, nadaljujete naravnost po kolovozni 
poti skozi gozdiček do spodnjih Vrhov. Pri prvi hiši 
zavijete ostro levo po poti proti Malatiški hosti.  

Naprej se bomo spuščali po Traktorsko poti proti 
Mladetičam, priporočam, da se držite  zvožene 
poti, tako se kmalu 
spustite da potočka, ki ga 
preskočite in nadaljujete 
po asfaltu po dolini. Po 
nekaj sto metrih pridete 
v vas in ravno nadaljujete 
proti Pijavicam čez 
polja in travnike mimo 
kapelice pod mogočnim 
daljnovodom. V kraju 
Pijavice na prvem in 
drugem križišču zavijete  
levo in s strumnim 
korakom brez zavijanja 
pridete nazaj v Gabrijele. 
Za hojo boste porabili 
približno tri ure. 
  

Več informaciji 
o poti lahko dobite v 

TIP Sevnica
07/ 81 65 462. 

Zdravko Remar,
KŠTM Sevnica

Namig za premik

Vinske gorice Vrhe iz zraka

www.grajska-vinoteka.com
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Turizem

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

· Krepko kosilo  (otroška igrala v bližini)
·p rilagojen ogled vaši družini, 

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

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

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

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

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

Glavno nagrado je izžrebala Lea-Marija Colarič-
Jakše, magistrica turizma, prodekanka na 
Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru, sicer pa 
tudi prva cvičkova princesa.  

Nagradna igra je potekala od januarja do 
decembra 2014. Pri njej so sodelovali vsi, ki so 
izpolnili nagradno kartico veselja. 
  
V soboto, 20. decembra, je bilo v sklopu Božične 
tržnice v Sevnici izvedeno žrebanje nagradne 
kartice veselja 2014, katerega pobudnik in 
organizator je KŠTM Sevnica – TA Doživljaj. 
Žrebanje je bilo na prostem in odprto za javnost. 
Na prireditvenem prostoru Kmečke tržnice je 
vse nagovoril sevniški župan Srečko Ocvirk, za 
glasbeno popestritev dogodka pa je poskrbel 
učenec Glasbene šole Sevnica s harmoniko. 
Dobitnike nagrad so izžrebali znana Slovenka 
Lea-Marija Colarič-Jakše, župan Srečko Ocvirk in 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 

Tretjo nagrado, domače suhomesnate izdelke 
v vrednosti 60 evrov, ki jo je prispevala Kmetija 
Gnidica Joško, je prejela Romana Mezek iz 
Ljubljane.  

Drugo nagrado, 10 obiskov gradu Sevnica z 
degustacijo salam in vin v grajski vinoteki, ki jo je 
podaril KŠTM Sevnica, je prejela Požun Terezija iz 
Sevnice. 

Največjo nagrado, fotelj iz kolekcije Bidermajer 
Stillesa Sevnica, je prejela Slavica Horjak iz Mrzle 
Planine. 

Za praznični utrip je poskrbel tudi pantomimik, za 
veselje otrok pa Božiček. 
Dobitnici druge in prve nagrade sta bili na žrebanju 
in sta nagradi z navdušenjem takoj prevzeli, tretjo 
nagrajenko pa bomo o dobitku obvestili po pošti. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Žrebanje 
nagradne kartice veselja 
na Božični tržnici v Sevnici

Foto: Suzana Mirt, KŠTM Sevnica
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Prav za božične praznike pred dvema letoma 
je vokalna skupina Amabile priredila svoj prvi 
koncert v cerkvici na Logu. Božični prazniki imajo 
za zasedbo poseben pomen, zato že tretje leto 
z veseljem posveti svoj čas pripravi božičnega 
koncerta in učenju vedno novih in novih božičnih 
melodij. 
  

Na božični večer 24. decembra se je v soju 
svečk zbrala polna cerkev poslušalcev, ki so 
želeli zakorakati v praznike s prazničnimi napevi. 
Slišali so lahko v slovenščino prevedene angleške 
koledniške pesmi, manj znane božične in zimske 
pesmi, ki jih bogatita čudovito besedilo in prelepa 
melodija, manjkal ni niti zimzeleni Silvestrski poljub 
in seveda za konec venček najlepših slovenskih 
božičnih pesmi, ki se je sklenil z najbolj pričakovano 
med vsemi Sveto nočjo. Kot gost je koncert 
popestril tenorist Mihael Strniša in zapel prelepi 
slovenski popevki Snežna noč in Orion ter se na 
koncu pridružil še pri nekaj pesmih skupini. 

Pa se ni vse končalo s priklonom. Obiskovalci in 
nastopajoči smo zunaj poklepetali še ob toplih 
napitkih in prigrizkih, se nasmejali, si voščili in 
si obljubili, da bomo to prihodnje leto ponovili. 
Vabljeni tudi vi! 

 
N. B. Lipovšek

Božične melodije na Logu

 
Nedeljski večer,  28. decembra, je v Tržišču 
obogatil koncert Pozdrav jaslicam v tamkajšnji 
farni cerkvi. 

Glasbeni večer je z ubranim petjem začel domači 
cerkveni Mešani pevski zbor Tržišče pod vodstvom 
zborovodje Gorazda Kermca. Pevce je na orglah 
spremljal Tomaž Čegovnik. Pridružile so se še 
glasbene gostje in prav tako navdušile s svojimi 
nastopi,  sestri Andreja na flavti in Kristina Turk 
iz Vodal na violini ter gostji iz Radeč, sestri Tjaša 
na flavti in Maja Knez na citrah. Tako smo imeli 
priložnost spoznati mlade talentirane glasbenice 
iz naših krajev. 

Poslušajte vsi ljudje, Rajske strune, Zvezde gorijo, 
Bel božič, In zopet prišla si noč sveta, tudi angleška 
Can you feel the love tonight so le nekatere izmed 
prelepih skladb, ki so jih nastopajoči pripravili 
za ta večer in so še dolgo prijetno odzvanjale v 
ušesih. Voditeljica večera Milena Knez je celoten 
večer popestrila še z branjem zgodbe o rojstvu 
Odrešenika v Betlehemu. 

Obiskovalci so z bučnim aplavzom nagradili vse 
nastopajoče za odlične nastope in prelep večer. 
Naj bo tudi leto 2015 bogato s takimi dogodki, ki 
so pravi balzam za dušo. Čeprav smo že vstopili 
v novo leto, vam v Turističnem društvu Tržišče 
želimo zdravja, srečo in veselje ter pogum, da 
uresničite skrite želje! 
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
Foto: TD Tržišče

Božično-novoletni koncert 
Pozdrav jaslicam v Tržišču

Nastop cerkvenega Mešanega pevskega zbora 
Tržišče z zborovodjo Gorazdom Kermc, na orglah 

Tomaž Čegovnik

 
Zasnežena pokrajina, ples snežink, rdeči noski 
in lučke vsepovsod. V hiši praznično pogrnjena 
miza, orehova potica, vonj cimeta in medenjakov. 
Nastopil je čas, ko delamo inventuro preteklega 
leta, delamo načrte za novega, nastopil je čas 
obdarovanj. S pesmijo so svoje zvesto občinstvo 
obdarili člani okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja 
in mešanega pevskega zbora Zvon. 

Dne 28. decembra so v župnijski cerkvi sv. Nikolaja 
v Sevnici praznično obarvali nedeljski večer skupaj 
s pevskimi prijateljicami, vokalno skupino Vilinke, 
29. decembra pa v cerkvi sv. Helene v Loki pri 
Zidanem Mostu popestrili ponedeljkov večer. 
Za vse so pripravili še en koncert z gostjami, 
vokalno skupino Lilith iz Šentruperta,  v soboto, 
3. januarja, v župnijski cerkvi povišanja sv. Križa 
v Boštanju,

Andrej Lisec

Koncert okteta 
Jurija Dalmatina in 
Mešanega pevskega zbora 
Zvon

Oktet Jurija Dalmatina

  
Mešani pevski zbor župnije Boštanj je številčnemu 
občinstvu v boštanjski farni cerkvi na božični dan 
poklonil prav posebno darilo, že 25. zaporedni 
slavnostni koncert božičnih pesmi. Pod vodstvom 
zborovodje Cirila Udovča so pevci v prvem delu 
koncerta prepevali ob spremljavi pianista Tineta 
Beca, v drugem delu pa še skupaj z godalnim 
orkestrom. 

Z ubranim petjem je koncert obogatila Vokalna 
skupina Amabile. Ob srebrnem jubileju božičnih 
koncertov je novomeški škof Andrej Glavan 
zboru namenil posebno priznanje za bogoslužno 
in vsestransko dejavnost, ki ga je zborovodji ob 
nagovoru izročil župnik Fonzi Žibert. Koncert je 
z izbrano besedo povezovala Jelka Bec. Celovito 
dovršenost božične pravljice so v boštanjski 
cerkvi tudi letos pričarale jaslice, mojstrsko delo 
vsestranskega Cirila Udovča.

Tanja Žibert

Srebrni jubilej 
božičnih koncertov

 Foto: Judith Zgonec

Vokalna skupina Amabile 
(Nina, Lucija, Nataša, Klavdija in Benjamin)

Združeni v pesmi

Sestri, Maja Knez na citrah in Tjaša Knez na flavti

Tjaša Knez in Andreja Turk, obe na flavti, sta zaigrali 
skladbo Can you feel the love tonight.

torek, 10. 2. 2015, ob 17.00
igrata: Marjan Kunaver in Irena Rajh Kunaver
Trajanje: 35 min

(Max Velthuijs / Jelena Sitar)
Lutkovno gledališèe FRU-FRU

ZALJUBLJENI
ŽABEC
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www.grad-sevnica.com

 
V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je bila do 
12. januarja na ogled razstava bratov Damjana 
in Sebatjana Popelarja z naslovom Kozolec med 
konstrukcijo in ornamentom.

Damjan Popelar se je predstavljal s pomanjšanimi 
lesenimi konstrukcijami pročelij 19 kozolcev, ki 
so najbolj prepoznavni in tudi unikatni. Pri njihovi 
izbiri si je pomagal z različnimi mediji: knjigami, 
internetom in ustnim izročilom. Izbrane je obiskal, 
dokumentiral, izrisal in izdelal v enotnem merilu 
ena proti sedemdeset, zato da je mogoča njihova 
primerjava v velikosti in razvoju. Del razstave so 
bile tudi fotografije originalnih primerov kozolcev, 
ki so še vedno v uporabi. »Stoga do bogato 
okrašenih dolenjskih in štajerskih toplarjev, 
kjer moč ornamenta že presega racionalnost 
konstrukcije,« je zapisal v zloženki Damjan Popelar.

Sebastjan Popelar, Damjanov mlajši brat, je 
na 12 slikarskih platen narisal različne oblike 
prezračevalnih lin na kozolcih, ki krasijo glavna 
pročelja na njih. V pogledu skozi line pa njegovo 
»slikarsko oko« odpira še prečudovite podobe 
zunanjega sveta – polj, travnikov, domačij ... Pri 
izboru sušilnih lin mu je precej pomagala etnologinja 
Alenka Lamovšek.  Konservatorski svetovalec na 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije z 
Območne enote Novo mesto mag. Dušan Štepec 
je delo bratov Popelar ocenil kot poskus, kako na 
umetniški način aktualizirati dvojnost v odnosu, ki 
ga Slovenke in Slovenci gojimo do naše nepremične 
kulturne dediščine – še zlasti do kozolca, s katerim 
se radi identificiramo, po drugi strani pa se do 
njega vedemo zelo mačehovsko. 

  

Vir: Smilja Radi, Posavje.info

Kozolec med konstrukcijo 
in ornamentom, ki ohranja 
kmečko kulturno dediščino 

Hrvaški slikar Milan Jurina je v zadnjih 10 mesecih 
pripravil že tri samostojne razstave v Zagrebu 
in Ivanić Gradu ter bil poseben gost na razstavi 
Hanibala Salvara v galeriji Laurus v Lovranu. 
Razstavljal je tudi na mednarodni razstavi 
keramike in stekla MIKS 14 in Rovinjski Grisiji. V 
sredo, 7. januarja, je bil s samostojno razstavo 
gost slovenskega umetnika, vsestranskega 
kulturnega ustvarjalca Rudija Stoparja v sklopu 
programa Radogost na sevniškem gradu, kje. Na 
njem se vsako prvo sredo v mesecu predstavi drug 
umetnik. Jurina ustvarja podobe, ki tematizirajo 
porcelansko betonske skulpture Hanibala Salvara, 
po Nikoli Albanežu imenovanih Hani - objektih.

Sevniški grad je na hribu s pogledom na staro 
mestno jedro in sega v 13. stoletje, zdaj pa deluje 
kot muzej z zbirkami in razstavnimi prostori ter 
zelo lepo urejeno vinoteko. Pravzaprav je odlično 
in z navdušenjem vodeno kulturno središče.

Že štiri leta Sevničani in številni gosti uživajo na 
zelo dobro premišljenih odprtjih razstav, ki so 
pravzaprav zelo obiskana kulturna in umetniška 
praznovanja. Na teh res kulturnih praznovanjih 
se vedno izvajajo tudi zelo kakovosten glasbeni 
program in pesniški recitali.

Dvajset razstavljenih slik Milana Jurine je 
občinstvo sprejelo z velikim zanimanjem, s tem 
razstavnim programom pa je Radogost uspešno 
zakorakal v leto 2015. 
  

Hanibal Salvaro, Zagreb

Milan Jurina 
v oknu Radogost  

Na gradu Sevnica sta nas 15. januarja zvečer 
združila umetnost in prijateljstvo na prireditvi ob 
odprtju skupne slikarske razstave likovne sekcije 
ART lipa iz Kulturnoumetniškega društva Budna 
vas in Likovnega društva Laško. 

Veronika Sigmund, ki je povezovala prireditev, je 
najprej predstavila delovanje članov obeh društev. 
Likovniki iz Laškega delujejo že od leta 2002, 
najprej pod okriljem drugih društev, od leta 2009 
pa kot Likovno društvo Laško. Njihovo delovanje 
je raznovrstno; organizacija likovnih tečajev in 
delavnic, udeležba na ex-temporih, razstavah, 
ki jih pripravijo sami ali se odzovejo povabilu, 
na dobrodelnih akcijah, sodelovanje z društvi 
in prireditelji različnih dogodkov. So dobitniki 
več priznanj in uživajo podporo župana in širše 
skupnosti. Trudijo se ohranjati likovno kulturo v 
občini. 

Likovna sekcija ART lipa iz Kulturnoumetniškega 
društva Budna vas združuje likovnike od leta 
2012. Za svoj simbol so si izbrali mogočno drevo 
lipo, simbol slovenstva, ki metaforično prikazuje 
notranjo rast in moč. Družijo se na delavnicah pod 
mentorstvom profesorice likovne umetnosti Elene 
Sigmund, organizirajo skupinske in samostojne 
razstave, udeležujejo se likovnih kolonij, razstav, 
ex-temporov, slikarskih srečanj in dobrodelnih 
akcij. 

Zelo pestro razstavo, ki si jo bo mogoče ogledati 
na gradu do 15. februarja, je predstavila Elena 
Sigmund. Odprtje so popestrili člani KUD Budna 
vas: Aleksandra Sigmund, Neža Musar, Magda 
Sigmund s prebiranjem pesmi članic Marije Bajt in 
Eve Keber ter Ljudske pevke Solzice. Gosta sta bila 
tudi Rudi Stopar s svojimi haikuji in Jožef Žnidarič 
s svojo poezijo. Razstavo sta s pozdravom odprla 
naš župan Srečko Ocvirk in župan občine Laško 
Franc Zdolšek. 
  

Magda Sigmund

Umetnost in prijateljstvo
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

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

petek, 30.1., 
ob 18.00

Dobrodelni koncert: Zimski glasbeni večer 
Nastopajoči:  učenci OŠ Tržišče, znani glasbeniki in ansambli. 
Namen zbiranja: sredstva za šolski sklad.

Kulturna dvorana Tržišče OŠ Tržišče

sobota, 31.1., 
ob 10.00

Rokomet:  Mlajši dečki B: 
RK Sevnica : RK Herz Šmartno Športna dvorana Sevnica Rokometni klub Sevnica

sobota, 31.1., 
ob 11.15

Rokomet:  Mlajši dečki A: 
RK Sevnica : RK Brežice Športna dvorana Sevnica Rokometni klub Sevnica

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

ponedeljek, 2.2., 
ob 15.30

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica; 

Info., prijava: 07/81-65-070

torek, 3.2., 
ob 9.00

Predavanje: mag. Marko Štepec: 
Ob 100 obletnici prve svetovne vojne Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 3.2., 
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica; 

Info., prijava: 07/81-65-070

sreda, 4.2., 
ob 15.30 Pikado turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4.2., 
ob 17.00

Glasbeno-lutkovna predstava: Melita Osojnik: 
Maček Kazimir in miška Valentina.
Predstava za najmlajše ob kulturnem prazniku.

Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 4.2.,
ob 18.00

Radogost večer: gost Albert Konec – Berto / Hommage 
(90-letnica rojstva), glasbenik in slikar

Grad Sevnica - 
zbirka Ogled

Rudi Stopar, KŠTM Sevnica; 
Info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

sreda, 4.2., 
ob 19.00

Odprtje fotografske razstave: Marjetka Erman: 
Ujeti trenutki Razstava bo na ogled do 2. marca 2015. Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica,  KUD Budna vas; 
Info.: Magda, 031/353-388, 
magda.sigmund@gmail.com

četrtek, 5.2., 
ob 17.00

Predavanje: Kristijan Kolega: 
Zakon privlačnosti Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 5.2., 
ob 18.00

Rastoča knjiga: 
prireditev ob odprtju projekta in kulturnem prazniku Kulturna dvorana Šentjanž

Osnovna šola Šentjanž, KUD Budna vas; Info.: 
Magda, 031/353-388, magda.sigmund@
gmail.com in OŠ Šentjanž, 07/81-85-060

petek, 6.2., 
ob 18.00

Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku: 
Velika beseda v spomin slovenskega kulturnega praznika in bližajoče 
se obletnice ustanovitve narodne čitalnice v Sevnici pred 150. leti

Kulturna dvorana Sevnica Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, ZKD Sevnica

sobota, 7.2., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 7.2., 
ob 12.30

Rokomet: Starejši dečki B – polfinale: 
RK Sevnica : RK Slovenj Gradec Športna dvorana Sevnica Rokometni klub Sevnica

sobota, 7.2., 
ob 18.00

Osrednji dogodek ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika in 
praznika Krajevne skupnosti Boštanj: 
Od zibelke do zakladnice Antona Umeka – Okiškega

dvorana 
TVD Partizan Boštanj KS Boštanj

sobota, 7.2., 
ob 19.00 Krajevna proslava ob kulturnem prazniku Kulturna dvorana Blanca KUD France Prešeren; 

Info.: Antonija Mirt, 051-385-308

nedelja, 8.2., 
ob 17.00

Rokomet: 2. mladinska liga – polfinale: 
RK Sevnica : RK Jeruzalem Ormož Športna dvorana Sevnica Rokometni klub Sevnica

torek, 10.2., 
ob 9.00

Predavanje: Andreja Rustja: 
V tišini samostanov Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 10.2., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica 

RK Sevnica
OZ Rdečega križa Sevnica;
Info., prijava: 07/81-65-070

torek, 10.2., 
ob 17.00

Otroška predstava: Zaljubljeni žabec
Lutkovno gledališče FRU-FRU, za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 11.2., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 12.2., 
ob 15.00 Valentinova ustvarjalnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 12.2., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Tomaž Hožič: 
Japonska Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 12.2., 
ob 18.00

Športnik leta 2014 
Osrednja gostja: Brigita Bukovec Kulturna dvorana Sevnica ŠZ Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

petek, 13.2., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

petek, 13.2., 
ob 20.00

Valentinova zabava: nastop ptujskih kurentov, valentinova zabava z 
Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami

šotor na parkirišču 
Bowling DeLux

Savaavto; 
Info.: Andreja Jamšek

od sobote, 14.2., 
do srede, 18.2.

Zimovanje za otroke in mlade: Smučanje na Voglu ali drugo bližnje 
smučišče. SMC Sevnica

SMC Sevnica; Info.: Gorazd Kozmus, 
031/587-508, gorazd.kozmus96@gmail.
com in Peter Božič, 031/586-146

sobota, 14.2., 
ob 20.00 Pustno rajanje za vse mlade in mlade po srcu Šentjanž Mladinsko društvo Šentjanž

sobota, 14.2., 
ob 20.00

Pustno rajanje v Sevnici: Pustinovo 2015 Dan ko se srečata Pust in 
Valentinovo; zabava z Ansamblom Potep; Nagrade za posamezne in 
skupinske maske; ogrevan šotor; presenečenje: ljubezenski zapor

šotor na parkirišču 
Bowling DeLux

KŠTM Sevnica in skupina prostovoljcev; 
Info.: Petra, 031/703-982 in Brane, 
041/784-258

nedelja, 15.2., 
ob 14.00 18. Licitacija krač in salam pri cerkvi 

sv. Jošta pod Lisco
KŠTD Razbor; 
Info: Matej, 041/254-217

nedelja, 15.2., 
ob 15.00 Pustovanje za najmlajše; brezplačni krofi, animacije šotor na parkirišču 

Bowling DeLux KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 16.2., 
ob 18.30 Srečanje Bralnega krožka Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 17.2., 
ob 9.00

Predavanje: Ivan Cajner: 
O lepem obnašanju in kulturni program Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 18.2., 
ob 12.00 Pokop pusta stari del Sevnice KD Blanški vinogradniki; 

Info.: Roman, 041/355 634

četrtek, 19.2., 
ob 18.00

Samostojna razstava: Ana Jazbec: 
Vsi smo V. Razstava bo na ogled do 15. marca 2015.

Grad Sevnica - 
Mosconova galerija

KŠTM Sevnica; 
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

sobota, 21.2., 
ob 16.30

Predavanje: Kristijan Kolega: 
Izvori straha in besa Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 21.2., 
ob 19.30

Rokomet: 1. NLB Leasing liga – člani: 
RK Sevnica : RK SVIŠ Iv. Gorica Športna dvorana Sevnica Rokometni klub Sevnica

torek, 24.2., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 25.2., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 26.2., 
ob 17.30

Bhagavat Gita - 1/10 Tematski tečaj: Eksistenčna kriza Sklop 10 
predavanj na različno tematiko. Nadaljevanje vsak četrtek ob 17.30. Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 27.2., 
ob 17.00 Občni zbor Društva upokojencev Sevnica jedilnica Lisce Društvo upokojencev Sevnica; 

Info.: Marijana Kralj: 031/669-771

petek, 27.2., 
ob 19.30

Odrasla predstava: Čista norišnica
Špas teater, za abonma in izven

sobota, 28.2., 
ob 12.30

Rokomet: SDB – polfinale: 
RK Sevnica : MRK Krka Športna dvorana Sevnica Rokometni klub Sevnica

ŠPORTNIK LETA 

2014

četrtek, 12. februarja 2015, ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica

Razglasitev:

ŠPORTNIK LETA  2014

ŠPORTNICA LETA 2014

ŠPORTNA EKIPA LETA 2014

ŠPORTNA OSEBNOST LETA 2014

PRIZNANJE ZA IZREDNE USPEHE V DODATNI KATEGORIJI

Osrednja gostja: Brigita BUKOVEC

www.mojaobcina.si/
sevnica

www.sportna-zveza-
sevnica.si
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Mladinski center nudi poleg programov in 
projektov, ki se v njem izvajajo, tudi svetovalno, 
strokovno, organizacijsko, finančno, tehnično 
in drugo pomoč prostovoljnim združenjem, 
avtonomnim mladinskim skupinam in tudi 
posameznikom. Ne glede na to, da je program 
večinoma odvisen tudi od  proračunskih možnosti, 
ki pa še zdaleč niso optimalna niti na občinski niti 
na ravni širše družbe, se bomo tudi letos trudili 
ponuditi čim bolj pester program, oblikovan 
predvsem na pobudo in interes mladih.

Januarja smo se v Mladinskem centru Sevnica 
športno in ustvarjalno izražali. 

Različni turnirji, predvsem v pikadu in pingpongu, 
privabijo predvsem fante in mladostnike, medtem 
ko je ustvarjanje predvsem domena deklet. 

Prvi petek v mesecu je predavanje Kristijana 
Kolege z naslovom Gune - tri sile, ki nas vežejo,  
privabilo poslušalce vseh starosti, veliko tudi iz 
sosednjih občin.

Januarsko dogajanje 
v MC Sevnica

 
Vsi smo se že kdaj počutili, kot da se nekdo igra z nami 
in smo marionete na odru življenja. V Mladinskem 
centru Sevnica je 9. januarja ta vpliv izčrpno in 
duhovito pojasnil Kristijan Kolega. Tudi tokrat je 
bil pred začetkom glasbeni uvod z blagozvočnimi 
mantrami, ki so jih izvajali predavatelj in še dva 
gosta iz Hrvaške, z odpevanjem in poslušanjem pa 
je sodelovalo kar okrog 70 obiskovalcev. Kolega je 
predstavil 3 sile oz. sanskrtske gune, ki vplivajo 
na nas. To so vrlina (sattva), strast (rajas) in 
neznanje (tamas). Najnižja guna je neznanje, ki 
je vezana na nekaj škodljivega: lenost, varanje, 
laganje, ponos, aroganco, bahatost, neresnico, 
ošabnost. Takšni ljudje mislijo, da vedo kaj, a se 
motijo. Navadno zjutraj pred spito kavo ne morejo 
storiti ničesar, cenijo neumnost in se šalijo na tuj 
račun. Velikokrat hočejo ostati v neznanju, ker 
ob boljšem zavedanju bolj trpijo. Simptomi gune 
strasti so veliko želja, načrtov in uživanje ter 
zabava, ki trajata le malo časa. Strast ustvarja 
številne želje in nagon za njihovo izpolnjevanje, 
vendar ni nikoli konca. Neizpolnjena materialna 
želja se imenuje frustracija – več želja pomeni več 
frustracij, iz česar se rodita jeza in bes. Vrlina 
učinkuje na čistočo, lepoto, modrost, mirnost, 
tihost, blagost, nenasilnost, samoto in meditacijo. 
Je vezanost na treznost in odskočna deska za 
duhovnost, prinaša zdravje, napredek in uspeh 
na vseh področjih življenja.  Na nas delujejo vse 3 
gune hkrati, vendar ena prevladuje; katera, smo 
odgovorni sami. Duhovno znanje je nad njimi, zato 
moramo najprej postopoma priti do gune vrline, 
nato šele lahko vstopimo v transcendenco. Naj 
ponovim Kolegove besede: »Za tistega, ki pozna 
pravila, je življenje igra, za tistega, ki jih ne, je 
trpljenje.« 

  
Lucija Rap, univ. dipl. prof. slov.

3 sile – od neznanja do vrline 
v MC Sevnica

V MC Sevnica spodbujamo igranje družabnih iger, 
s katerimi želimo otroke in mladostnike odvrniti od 
pretirane uporabe računalnika (socialnih omrežij) 
in jim predstaviti igre, ki temeljijo na neposrednem 
druženju in zdravih oblikah preživljanja prostega 
časa. S tem otroci začutijo skupinsko dinamiko in 
se med seboj povežejo. 

V sredo, 14. januarja, smo se družili ob spoznavanju 
Slovenije z družabno igro Moja Slovenija.  

Vabimo pa vse, ki so stari od 15 do 29 let, da s 
svojimi pobudami in predlogi pripomorete k še 
pestrejšemu mladinskemu dogajanju v občini!  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

 
Tudi tokrat so naši najmlajši vstopili v leto 
2015 kar sedem ur pred vsemi drugimi. Na 
prireditvenem prostoru je bilo že tradicionalno 
na zadnji dan v letu ob 17.00 silvestrovanje za 
najmlajše z animacijo Družinskega gledališča 
Kolenc. Predstavili so nam zares poučno zgodbico 
o tem, kako je, če prosti čas namesto s prijatelji 
preživljaš pred računalnikom ali televizijo, če pa 
zmanjka elektrike, se ti podre svet. Čeprav je bila 
vsebina res hudomušno predstavljena, upam, da 
se je dotaknila tudi in predvsem staršev.  

Obiskal nas je tudi dedek Mraz, nas obdaril in 
pokazal, kako se imeti radi v novem letu.  
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Silvestrovanje 
za najmlajše v Sevnici

odpiralni čas od10.00 do15.00
ponedeljek, 16.2.

torek, 17.2.

sreda, 18.2.

četrtek, 19.2.

petek, 20.2.

sobota, 21.2.

X BOX - družabne igre,
od 11.00

Nogometni turnir dvojic,
od 11.00

Ustvarjalna sreda,
od 12.00

Ping pong turnir,
od 10.00

Druženje s Šahovskim klubom,
od 10.00

Predavanje Kristijana Kolega:
IZVORI STRAHA IN BESA,
ob 16.30

POČITNICE 
Vabimo vas, da sooblikujte dogajanje za mlade v 
letu 2015 
 
Če si stara ali star od 15 do 29 let, te vabimo, 
da s svojimi pobudami in predlogi pripomoreš k 
še pestrejšemu mladinskemu dogajanju v občini. 
Skupaj z nami oziroma z našo podporo lahko 
uresničiš marsikatero željo, idejo ... 

Predlagaj dogodke, akcije, periodične dejavnosti 
ipd., v sklopu katerih bi aktivno sodeloval/-a pri 
načrtovanju, koordiniranju, informiranju mladih, 
pripravi, izvedbi, evalvaciji. 
Sporoči, ali želiš priložnosti zase: 
 
• če želiš javno nastopiti (petje, igranje, ples, igra, 
literatura, poezija), 
• če želiš predstaviti svoja ustvarjalna dela javnosti 
(likovna, fotografska, ročna dela), 
• če želiš svoje znanje na delavnicah oz. tečajih 
deliti z drugimi mladimi, 
• če želiš sodelovati pri pripravljanju in izvajanju 
dogodkov za mlajše otroke (Veselo pustovanje, Ta 
prav živ žav, miklavževanje), 
• če želiš občasno pomagati pri pripravljanju oz. 
izvedbi naših dogodkov, 
• če želiš sodelovati pri medvrstniškem 
informiranju … 
 
Vabimo te, da se čim prej oglasiš v Mladinskem 
centru Sevnica na Trgu svobode 10, vsak delovni 
dan od 13. do 19. ure. Lahko tudi pokličeš na 051 
680 290, da se dogovorimo za srečanje! 
Predloge in svoj stik lahko posreduješ tudi na 
mojca.svigelj@kstm.si. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladi! 
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Letos je na naši Osnovni šoli Milana Majcna 
Šentjanž zaživel podjetniški krožek. Zanj smo 
se zelo hitro navdušili. Tudi sama sem članica in 
mi ni žal, da ga obiskujem, saj se pri njem vedno 
zabavamo, hkrati pa tudi veliko naučimo. To znanje 
mi bo zagotovo koristilo. Dobivamo se ob petkih, 
ko bi človek mislil, da si že čisto brez energije, a pri 
nas ni tako. Začeli smo s 45 minutami, zdaj smo 
skupaj že dve uri, ker uživamo in se nam snov ne 
zdi pretežka.

V Osnovni šoli Šentjanž 
zaživel podjetniški krožek 

 
Tokratni izlet v soboto, 17. januarja, nas je popeljal 
na najvišji vrh Gorjancev. Iz Sevnice smo krenili 
ob 7.00. Avtobus nas je pripeljal vse do koče pri 
Gospodični. Tam smo se odžejali z vodo iz studenčka 
Gospodična, ki naj bi pomladila vsakogar. Pot smo 
nadaljevali proti Trdinovem vrhu. Med potjo nam 
je malo ponagajal veter, a smo kljub temu obdržali 

nasmejane obraze. Na vrhu smo se okrepčali 
z dobrotami iz naših nahrbtnikov. Siti smo pot 
nadaljevali proti Miklavžu in tam je bila tudi koča. 
Privoščili smo si čaj in še malo poklepetali. Nato 
je bil čas za povratek domov. Menim, da je izlet 

uspel, in upam, da se kmalu spet vidimo v takem 
številu. Za uspešno izpeljan izlet se zahvaljujem 
planinskima vodnikoma Tonetu Šešku in Tonetu 
Svenšku ter članom Mladinskega odseka PD Lisca 
Sevnica. 
  

Valentina Žibert, 
načelnica MO PD Lisca Sevnica

Osnovnošolski planinski izlet 
na Trdinov vrh

 
V sredo, 10. decembra, smo imeli učenci 
sedmega razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž zelo 
zanimiv dan.

V sklopu projekta Rastem s knjigo smo se zjutraj 
z avtobusom odpeljali v Sevnico do knjižnice. 
V njej so nas zelo lepo sprejeli. Razdelili smo se 
v dve skupini in prva je s pomočjo knjižničarke in  
računalnika iskala razne knjige, učencem druge 
skupine pa je druga knjižničarka predstavila 
splošnoizobraževalno knjižnico, dejavnosti, ki jih 
lahko izvajamo v njihovih prostorih. Knjižnico smo 
dobro spoznali. Na koncu smo si ogledali še kratek 
film in dobili darilo – vsak svojo knjigo.

Ob desetih smo se peš odpravili na grad in že pot je 
bila zanimiva. Na njem smo šli z vodnikom iz sobe 
v sobo, na poti pa nam je pripovedoval zanimive 
stvari. Ogledali smo si tudi grajski park, ki je res 
lepo urejen.

Ob dvanajstih smo se z avtobusom odpeljali nazaj 
v Šentjanž. Ta dan mi je bil zelo všeč.

Nina Lindič, 7. razred

Rastem s knjigo

Za nami je praznični december, za veliko ljudi 
eno najbolj pričakovanih obdobij v letu. To je  
mesec radosti, veselih druženj in pričakovanja. 
To je mesec, ko odpremo svoja srca čustvom, ko 
želimo bolj kot kadarkoli prej izraziti ljubezen in 
podariti topel objem tistim, ki jih imamo radi. Ob 
božiču vlada v zraku prav posebna energija, polna 
topline  in globokih čustev v družinskem krogu in 
s prijatelji. 

 

Toda vsi nimajo te sreče, da bi se lahko skupaj 
z družino zbrali ob praznično okrašeni mizi. 
Osamljenost je v tem času še izrazitejša in lahko 
tudi boleča. Zato smo se na OŠ Krmelj v sklopu 
projekta SKK odločili skupaj z učenci za praznike 
obiskati starejše krajane, ki živijo sami, ter jim 
popestriti in obarvati praznične dni. Skromna 
darilca in zapete pesmice so jim na obraz priklicale 
presenečenje  in iskreno veselje, topli objemi 
in stiski rok z lepimi željami pa so povzročili tudi 
kakšno solzico sreče. 
  
Tako vemo, da jim je to res veliko pomenilo. Ta 
srečanja niso ogrela samo njihovih src, ampak 
tudi naša. 
Kako malo je velikokrat treba, da zasijejo iskrice 
v očeh … 
 

Ines Colner, prof.

Obiskali smo starejše krajanePod mentorstvom podjetja Kin, poslovne storitve 
spoznavamo pot od ideje do izdelka. Naša 
mentorja sta Milena Krošelj in Luka Sancin. 

Začelo se je z zbiranjem idej; imeli smo jih veliko, 
a odločili smo se samo za eno – peko mafinov. Za 
uresničitev izbrane ideje zdaj sprejemamo številne 
odločitve. Preizkušamo se v peki različnih mafinov 
in preračunavamo stroške izdelkov. Iz ure v uro 
imamo več idej in gre nam zelo dobro. Novinarka 
in snemalec z Vašega kanala sta nas prišla posnet 
in bili smo že dvakrat na televiziji. Obiskala nas je 
tudi podjetnica pekarne Kruhek in Pasje pekarne 
in nam dala novega zagona z besedami: »Verjemi v 
svojo idejo in vase.«  

Preden bo naša poslovna ideja končana, bo 
potrebnih še veliko ur dela, znanja in potrpežljivosti, 
da nam bo uspelo. Kar bomo vse leto ustvarjali, 
vam bomo predstavili na končni prireditvi, ki bo 
na dan Zemlje. Vabimo vas, da nas obiščete in 
spoznate nas in naše delo. 
  

Za člane podjetniškega krožka  
Danijela Bec, 8. razred

Info: Mojca Švigelj, 07-81-61-076, mojca.svigelj@kstm.si

KŠTM Sevnica in Društvo za dušo organizirata 
tematski teèaj Bhagavad- gite, ciklus 10-ih predavanj, 
vsak èetrtek ob 17.30, z zaèetkom 26. februarja 2015, v 
Mladinskem centru Sevnica.
  1. EKSISTENÈNA  KRIZA
  2. IDENTITETA – KDO SEM JAZ?
  3. KARMA – ZAKAJ SE JE TO ZGODILO MENI?
  4. KAJ IMATE V MISLIH? –  
      KAKO SE OSVOBODITI KARME?
  5. EPISTEMOLOGIJA – 
      KAKO NAJ VERJAMEM, DA JE VSE TO RESNICA?
  6. PREBUJENJE
  7. RAZPOLOŽENJA – KAKO SE POÈUTITE DANES?
  8. IZVOR – OD KOD PRIHAJAMO?
  9. BHAKTI – JOGA VDANOSTI
10. POSTANITE SPREMEMBA, KI SI JO ŽELITE

MC SEVNICA

PREDAVATELJ:
Miro Perèun
Prost vstop.
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Članska ekipa se pripravlja na začetek drugega 
dela rokometnega prvenstva, fantje pa bodo 
morali napeti vse moči, da bodo upravičili igranje v 
1. ligi. Zaostanek štirih, petih točk za predhodniki 
je nadomestljiv le, če bo ekipa delovala enotno 
in povezano. Seveda je precej odvisno tudi od 
poškodb, ki nam v prvem delu niso prizanašale. 
Upamo, da se je z novim letom tudi to spremenilo 
na bolje. 

Mladinci so končali prvi del tekmovanja v 2. 
mladinski ligi na prvem mestu z le dvema porazoma. 
Uvrstili so se med šest ekip, ki si prizadevajo za 
vstop v 1. mladinsko ligo. Med najboljšimi strelci 
lige so Cigler, Kuhar in Pernovšek. Upamo, da 
bo ekipa tudi v drugem delu tekmovanja igrala 
pomembno vlogo in posegala po vrhu lestvice. 

Starejši dečki B so v prvem delu tekmovanja osvojili 
drugo mesto na lestvici in se uvrstili med 16 ekip v 
svoji kategoriji. V polfinalnem delu tekmovanja se 
bodo pomerili s še močnejšimi nasprotniki, zato 
lahko le z resnim in pridnim delom na treningih 
pričakujejo uspešno nadaljevanje tekmovanja. 
Eisenkoler, Vovk in Kovač so bili glavni strelci ekipe, 
vendar bodo morali tudi drugi igralci in vratarja 
dodati svoj delež k novim uspešnim predstavam. 
Mlajši dečki A so se uvrstili v drugi del tekmovanja, 
v katerem jih čaka polfinalni del tekmovanja v 
skupini štirih ekip. Nasprotniki še niso znani, 
vendar je že uvrstitev med 16 ekip lep dosežek. 
Fantje so nevarni z vseh igralnih položajev in 
nasprotniki bodo imeli veliko težav pri uspešnem 
zoperstavljanju. Če bosta vratarja dobro branila, 
bo lahko ekipa posegla tudi po najvišjih mestih v 
svoji kategoriji. 

V nekoliko okrnjeni konkurenci so mlajši dečki B 
brez poraza osvojili prvo mesto v skupini in se prav 
tako uvrstili med 16 ekip v državi. Med najboljšimi 
strelci prvega dela so Janc, Gregorič, Blatnik, 
Kralj in Kuhar, pa tudi drugi fantje dosegajo 
zadetke v raznovrstni igri v napadu. Z borbeno 
igro v obrambi silijo nasprotnike v napake in  jih v 
hitrih nasprotnih napadih tudi uspešno kaznujejo. 
V drugem delu lahko pričakujemo podobno igro in 
uspešne rezultate ter boj za vrh lestvice. 

V drugem delu ne bo lahkih tekem ne pri najmlajših, 
še manj pri mladincih in članih. A fantje si zaslužijo 
spodbudo, zato vas vabimo, da jih pridete 
spodbujat na tekme in jim pomagate doseči 
najboljše rezultate. Naj njihovi uspehi postanejo 
tudi vaši uspehi.
 

Vir: Rokometni Klub Sevnica

Rokometna sezona 
se nadaljuje

 
Sredi januarja so se začela prvenstva v vseh 
kategorijah dvoranskega malega nogometa, sredi 
februarja pa bo prvi vrhunec sezone – zaključni 
turnir slovenskega pokala.
 

Sevniški malonogometaši so koledarsko leto 
2014 končali na sedmem mestu 1. slovenske 
lige futsal. V končnico državnega prvenstva vodijo 
prva štiri mesta, od nje pa Sevnico loči le pet točk. 
S prihodom slovenskega reprezentanta Dejana 
Bizjaka, ki se je v matični klub vrnil iz Italije, so 
ambicije uprave kluba jasne – uvrstitev na mesta, 
ki vodijo v končnico državnega prvenstva v 1. SFL 
in ''kanta'' s slovenskega pokalnega tekmovanja 
Term Olimia. 
  
V klubu se precej posvečajo mladim. Sedanji 
državni prvaki v selekciji U21 pa so na dobri poti za 
uvrstitev v zaključne tekme, prizadevali pa si bodo 
osvojiti tretjo zaporedno zvezdico v državnem 
prvenstvu. 
Vabljeni ne domače malonogometne tekme. 
  
AJDE SIUNCA!
 

Vir: Tomaž Blatnik

KMN Sevnica 
začenja svoj ples v letu 2015

 
V 11. kolu 1. slovenske lige futsal so sevniški 
nogometaši prejeli tri točke in ohranjajo možnost 
za uvrstitev v končnico. Zmagali so tudi Litija, 
RE/MAX Maribor in Dobovec Pivovarna Kozel. 
Obračun v Tolminu se je končal z remijem. 

 
KMN SEVNICA : KMN VELIKE LAŠČE 4:1 (2:0)
 
Sevničani si želijo, da bi bil drugi del sezone 
uspešnejši, kot je bil prvi. Uvod je že bil tak. 
Ekipa Mitje Jonteza se je pred domačimi gledalci 
predstavila z všečno igro. V prvem polčasu so 
imeli veliko priložnosti, do prvega zadetka pa smo 
morali počakati vse do 17 minute. Takrat je Škorić 
s pravim evrogolom Sevnico popeljal v vodstvo. 
Takoj za tem sta Koprivnjak in Kurtić izkoristila 
napako gostov in postavila rezultat polčasa. 

Tudi v drugem polčasu so bili Posavci boljši 
nasprotnik. Zadela sta še Mehić in Krnc. Gosti so 
svoj edini gol dosegli v 34. minuti. 

Mitja Jontez, trener KMN Sevnica:
»Ta zmaga je zaslužena. Dobro smo igrali, očitno 
smo postavili dobre temelje za nadaljevanje leta. 
Svojim fantom čestitam!« 
Izjave in zadetke si lahko ogledate na naši klubski 
spletni strani ali na facebooku. 
Zahvaljujemo se pokroviteljema tekme Baru 
Maxim in Kmetiji Jazbec. 
  

Besedilo in foto: T. B./KMN Sevnica 

KMN Sevnica:
rutinirana zmaga 
v 11. kolu 1. SFL

Na prvem po novoletnem mednarodnem 
turnirju, ki je bil 10. in 11. januarja v Trzinu so 
se Sevniški strelci izkazali z uvrstitvijo na sam 
vrh razpredelnice turnirja. V močni konkurenci 
najelitnejših evropskih strelk in strelcev (na 
tekmovanju je sodelovala tudi reprezentanca 
Mehike) je članica SD Marok Mojca Kolman 

osvojila srebrno, Blaž Kunšek pa bronasto kolajno. 
Klemen Juvan se je uvrstil na osmo mesto, kar je 
odličen rezultat  glede na številčno in kakovostno 
udeležbo.    
  

Mirko Ognjenovič

Kolmanova in Kunšek
na stopničkah

Blaž Kunšek na stopničkah (prvi z desne)

Mojca Kolman na stopničkah (prve z leve)

www.mojaobcina.si/sevnica
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Šport 

 
V ponedeljek, 12. januarja 2015, smo se vsi sedmi 
razredi OŠ Sava Kladnika Sevnica odpeljali na 
dolgo pričakovano šolo v naravi. 
Ko smo prišli do vznožja Krvavca, smo morali vso 
prtljago, smuči in palice odnesti  v vstopno postajo. 
Kdor je imel veliko prtljage, se je namučil, da jo je 
po stopnicah sam prinesel do gondol.  Nekateri 
so bili iznajdljivi in so najprej nesli smuči, potem 
pa prtljago. Peljati se z gondolo je bilo za večino 
učencev super, za tiste, ki se bojijo višine, pa prav 
nič prijetno. 

Naš cilj je bila koči Rozka. Pri smučanju smo se 
razdelili v štiri skupine. Mojo skupino je vodila 
najprej  učiteljica Vera, kasneje pa učiteljica Tanja. 
Bilo je zelo zabavno, ko smo se smučali z balončki. 
Sami sebi smo se smejali, saj smo zgledali prav 
grozno in smešno; a le tako smo se naučili pravilno 
smučati. Mislim, da je bil najboljši del smučanja 
takrat, ko smo se spustili po beli strmini. 
Vsak dan smo imeli tudi kakšno poučno urico. 
Poslušali smo predavanje učitelja, ki  nam je 
pripovedoval razne zgodbe, ki so se mu pripetile. 
Nekatere so bile zelo smešne. Imeli smo tudi 
športni dan. Ustavili smo se pri koči, kjer so nam 
ponudili topel čaj. Zelo je prijal. Med potjo je moja 
sošolka izgubila luč, ker ji je padla iz rok. 
Zadnji večer je bila podelitev priznanj in zabava. 
Priznanja smo dobili vsi učenci. Disko pa je bil 
nekaj posebnega. Vsi smo noreli in peli. Plesali 
smo polke ali pa z glavo migali v ritmu glasbe. Ko 
so nastopile hrvaške pesmi, pa smo pa vsi stopili v 
krog, in kar se da naglas peli pesmi. 
Na Krvavcu je bilo res zelo lepo, zabavno in poučno. 
Naučili smo se dobro smučati. Upam, da bom še 
kdaj obiskala Krvavec, ker mi je bilo smučišče zelo 
všeč. 
  

Alja Možina, 7. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Smučanje na Krvavcu
  
Šahovskih novic je spet veliko, saj šahisti nikoli ne 
počivamo. 
V rednih letnih ciklih – hitropotezno, pospešeno, 
veterani in invalidi – ni bilo večjih sprememb. Po 
40-mesečnih turnirjih so na vrhu ista imena: 
Povše, Derstvenšek, Prosenik, Andrej Grilc, 
Mojca Grilc. Veseli pa smo, da so se jeseni 
uspešno vključili tudi najmlajši. 

Na že 33. Debelakovem memorialu v Krmelju so 
bili letos ekipno in posamezno uspešni šahisti iz 
Trebnjega. Na koncu leta smo na Blanci odigrali 
20. Radejev memorial. Med velemojstri in 
mednarodnimi mojstri iz Hrvaške so največ med 
gostitelji dosegle ženske. Jelena Topič, Mojca 
Grilc in Ana Urbanč so prehitele lani najboljšo 
mednarodno mojstrico. Pri učencih so se naši 
dobro kosali s starejšimi vrstniki iz Krškega. 
  
Na šolskih prvenstvih so se na posamičnem 
DP v Kranju po medobčinskem in področnem 
prvenstvu med najboljšimi bojevali tudi Klemen 
Kajtna (Sevnica), Nina Bobnič (Blanca) in Jan 
Jeraj (Boštanj). Do srede aprila pa bodo še ekipna 
prvenstva. 
  
Na Mladinskem prvenstvu Posavja v Leskovcu, 
na katerem potekajo tudi kvalifikacije za državno 
prvenstvo, so bili pri vrhu Pia Rožmanec, Pia P. 
Pinoza, Jan Jeraj, Klemen Kajtna in Petra Pavlič, 
nekateri bodo konec februarja 
igrali na DP na Bledu. 

Ludvik Cvirn 

Šahovske novice

Fitnes Studio Sevnica

PONEDELJEK, SREDA, PETEK

5.30 - 11. ure in 17. - 22. ure 

TOREK, ČETRTEK

17. - 22. ure 

Delovni čas:

SOBOTA

10. - 12. ure in 17. - 20. ure 

 
Na mednarodnem turnirju v Rušah, ki je bil 17. 
in 18. januarja, so se strelci SD Marok izkazali  z 
osvojitvijo norm za nastop na svetovnem pokalu 
v Muenchnu. Hkrati je to tudi norma za uvrstitev 
v sestavo slovenske strelske reprezentance. 
Kolmanova in Kunšek sta bila edina Slovenca, ki 
sta se v kvalifikacijskem delu uvrstila v finalni del 
tekmovanja. 

Kolmanova je za desetinko kroga ostala za 
tekmovalko iz Hongkonga in zgrešila stopničke, 

Kunšek pa je zasedel osmo mesto. 
  

Mirko Ognjenovič

Kolmanova in Kunšek
potrdila normo za Muenchen

Mojca Kolman pred nastopom v finalu

Blaž Kunšek pred nastopom v finalu
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Besede moje, ptice ljubeznive,

ste k meni vedno rade priletele,

da z vami igral bi se, ste hotele, 

ve ljubice, ljubeče i n igrive.

Postale ste neskončno vznemirljive,

ste nežno druga z drugo se objele,

spogledovale se  in si želele

nedosegljivo biti zapeljane.

Da  bile ste moje, ste pozabile,

ko iznenada  pesmi ste postale,

besede moje, ljubice premile.

Saj same sebe niste več poznale,

ko brez slovesa ste me zapustile,

kot ptice odletele lahkokrile.

Dušan  H.

Besede moje

V svojem življenju je Blaž Jurko izjemno zaznamoval 
Sevnico, predvsem Razbor in njegovo bližnjo 
okolico.  Bil je glavni pobudnik za gradnjo planinske 
koče na Lisci in prav njemu v čast jo imenujemo 
Jurkova koča. V sevniško okolje ga je zanesla 
poklicna pot, saj mu je bila dodeljena služba 
šolskega vodje in posledično tudi prvega učitelja 
na Razborju. 

Jože Zorn ga je opisal takole: »Bil je posloven 
plečat mož. Kadarkoli se je prikazal v Loki, je bil 
za nas otroke nenavadna prikazen. Po takratni 
navadi si je vihal korenjaške brke. Oblečen je bil 
v kratke irhaste hlače, na glavi je nosil značilni 
gorenjski klobuk s krivci. Njegova neogibna 
pritiklina pa je bil 'narodni' dežnik. To Jurkovo veliko 
rdečo marelo, ki je postala kmalu njegov neločljivi 
narodnostni simbol, so poznali v vseh krajih, ki jih 
je ta neutrudni popotnik pogosto obiskal. /…/ 
Bil je duhovit, simpatičen in svojski človek in si je 
ustvaril daleč naokoli vrste zvestih prijateljev.« 

Iskreno prijateljstvo pa se je spletlo tudi z družino 
Pompetovih iz Cirja. Nekega dne se je odločil, da 
jo obišče. Najprej se je ustavil pri hiši in ker ni bilo 
nikogar, se je odpravil še do zidanice. Prav tako tudi 
tu ni srečal nikogar od domačih. Odločil se je, da 
bo malo počakal, saj je dobro vedel, da so na delu 
in da bo vsak trenutek prišel kdo naokoli.  Čakal je 

sicer dlje, kot je pričakoval, a še vedno ni srečal 
nikogar.  Sedel je pod razkošno jablano  in z mislimi 
odpotoval v nepozabne čase, ki jih je preživel v 
krogu družine Pompetovih. Razmišljal je o vseh 
lepih trenutkih druženja, iskrenosti in spoštljivem 
odnosu. Jurku plemenita hvaležnost ni dala miru 
in je na vrata zidanice zapisal: »Pozdravljen zlate 
kaplje dom. Dokler bom živ, te hvalil bom.« Zraven 
sta letnici 1879 in 1925. Prva letnica pomeni leto, 
ko je Blaž Jurko prišel v te kraje, druga pa leto, ko 
jih je zapustil. 

Zgodba o nastanku tega napisa se je pri rodbini 
Pompe širila iz roda v rod in tako jo je tudi meni 
povedala babica Marica. Napis se je skupaj s 
spoštljivim spominom na Blaža Jurka ohranil vse 
do današnjih dni. 

Andreja Špitalar 
   

Literatura 
Jurko, Blaž, 2002, Moje dogodivščine. Sevnica: 

Planinsko društvo Lisca. 
Otvoritev planinske koče na Lisci. 

Planinski vestnik, avgust 1902, str. 146–148. 
Zorn, Jože, Ob sedemdesetletnici Jurkove koče na 

Lisci. Planinski vestnik, avgust 1972, str. 365–370.

Delček spomina na Blaža Jurka

Iz preteklosti v sedanjost

Ta pesem se je sama napisala,

lepote svoje se razveselila,

ošabnica kaj kmalu je odkrila

brezvrednost, ki ima jo lastna hvala.

Saj nimam duše, se je razjokala,

srca ne, ki naj bi ga občutila.

Ničesar, kar  lahko bi izgubila,

ne česar bi lahko se sramovala.

Zmešnjavo to je sonce obsijalo,

je z žarki pesmico obogatilo,

kot da se novo bitje je rodilo.

Se pesmi obnovljeni je smejalo.

vse solze je z oči ji posušilo.

Vse ima, kar ji je primanjkovalo.

Dušan  H.

Samospev
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Utrip življenja

  
Na Veterinarski postaji Sevnica bo od 26. januarja 
do 6. februarja potekala sterilizacija mačk za 
29,50 evra.
Za naročanje na termin pokličite 07/ 81 60 210.

* Subvencionirana cena je namenjena občanom 
občine Sevnica. Upravičenost do subvencionirane 
cene je treba izkazati z osebnim dokumentom.

Akcijo z namenom zmanjšanja populacije 
prostoživečih mačk, preprečevanja širjenja 
bolezni in neželenih legel subvencionirata Občina 
Sevnica in Veterinarska postaja Sevnica.

Akcija 
subvencioniranja 
cene sterilizacije 
za lastniške mačke*

Recepti

Krompir, ki se ne razkuha, olupite in zrežite na 
kockice ter jih pokuhajte v sopari, dokler se ne 
zmehčajo. Nato jih zmešajte s sesekljanimi stebli 
belušne zelene, kockami dveh jabolk topaz in 
sesekljano šalotko. 

Pripravite polivko iz 150 ml trdega jogurta, ki ste 
mu dodali sesekljano meto, nastrgano lupinico 
limone, začinite s soljo in porom ter polijte po 
krompirjevi solati in rahlo pomešajte.

Krompirjeva solata malo drugače 

Recepte pripravila: Cveta Jazbec

V posodi segrejte malo kokosove maščobe in na 
njej prepražite šalotko in drobno stisnjen česen. 

Dodajte olupljen in na kocke narezan krompir, 
lovorjev list, malo kumine in zalijte z jušno osnovo. 
Vse skupaj zavrite in kuhajte 15 minut.

Odstranite lovor in premešajte s paličnim 
mešalnikom.  Dodajte 100 ml smetane za kuhanje, 
začinite s soljo, premešajte in servirajte. 

K tej juhi se dobro poda svež nasekljan drobnjak. 

Krompirjeva juha 

Za testo zmešajte 
2 dcl mleka, 
50 g moke, 
2 jajci, 
1 drobno sesekljano šalotko, 
pest nasekljanih lističev peteršilja. 

Olupite krompir in ga naribajte ter dodajte testu. 
Posolite, malo poporajte in premešajte. V ponvi 
segrejte malo olivnega olja in popecite polpete. 

K tem polpetam se dobro podata dimljen losos in 
kisla smetana. 

Krompirjevi polpeti 

Testo:  
3/4  kg pretlačenega krompirja, 
8 dag masla, 
5 dag sladkorja, 
2 rumenjaka,  
ščepec soli,  
vzhajan kvas,  
28 dag moke. 

Iz naštetih sestavin naredite testo, ki naj pol ure 
haja. Medtem naribajte jabolka, v ponvi popražite 
na maslu malo drobtin. 

Testo razvaljajte, premažite s prepraženimi 
drobtinami in po testu enakomerno razdelite 
jabolka, posujte s cimetom, vaniljo in sladkorjem. 

Zavijte v štrukelj in ga položite na pekač, dajte na 
topel prostor, da še malo pohaja, nato ga specite 
v prej ogreti pečici. Postrezite še toplo.

Krompirjev zavitek z jabolki 

 
Franklin D. Roosevelt je dejal: »Če želimo, da 
naša družba preživi, moramo negovati veščine 
medčloveških odnosov – sposobnost vseh ljudi, 
vseh vrst, da živijo skupaj, v istem svetu, v miru.«
Tako delujemo tudi vsi, ki v Domu upokojencev 
Sevnica bivamo, delamo ali se kakorkoli drugače 
srečujemo s to ustanovo in ljudmi v njej. 

V prazničnem decembru pa negovanje 
medčloveških odnosov, zbliževanje ljudi, 
srečevanje več generacij pride še toliko bolj v 
ospredje.
V tem mesecu nas v domu običajno obiščejo vsi 
dobri možje: Miklavž, Božiček in dedek Mraz. 
Obiskali so nas tudi otroci iz OŠ Boštanj in OŠ Sava 
Kladnika Sevnica ter pripravili praznični kulturni 
program. Vsakemu posebej so zaželeli lepe 
praznike in nas presenetili s prijetnimi darilci.
Z našimi dobrimi prijatelji Sončki iz Vrtca Kekec 
smo v delovni terapiji okrasili smrečico, ob tem 
pa zapeli nekaj pesmi in prebrali božično zgodbico. 
Pred božičnimi prazniki smo postavili jaslice, za 
božič pa je bila sv. maša. 

Proti koncu leta smo organizirali tradicionalno 
novoletno zabavo za stanovalce doma, na kateri 
so nas zabavali ljudski godci iz Rake; Raški č'bularji 
in Pevke iz treh vasi. Hkrati smo sklenili tudi 
novembrsko dobrodelno akcijo Manj svečk za 
manj grobov z uradno predajo bona v vrednosti 
2894 evrov za nakup naprave motomed. Akcija je 
potekala pod okriljem Nove generacije SLS.
Seveda nismo pozabili tudi na vse tiste stanovalce, 
ki praznujejo rojstni dan decembra.

Leto 2014 se je tako počasi poslovilo, v njem pa 
se je dogajalo veliko. Bil je čas za delo in čas za 
počitek, čas za veselje in čas za proslavljanje, čas 
za . . . Naj bo tudi leto 2015 srečno in uspešno!
 

Darja Borin, dipl. delovna terapevtka

December v DU Sevnica

w w w.mojaobcina.si/

sevnica
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Oglasi

[Leto] 
  
 

 

www.mojaobcina.si/sevnica  Januar 2015 

 

Dodana vsebina 

Na spletni portal MojaObčina.si/Sevnica je bilo do sedaj dodano 2.008 novic, dogodkov in 

prispevkov. 

Ogledi prispevkov v zadnjem tromesečju 

V zadnjem tromesečju je bilo na spletnem mestu  MojaObčina.si/Sevnica 122.629 ogledov 

prispevkov, dogodkov, novic, zaposlitvenih oglasov. 

 

Avtorji 

Do sedaj je na spletnem mestu MojaObčina.si/Sevnica vsebino dodajalo vsega skupaj 49 

različnih avtorjev. 

Tedenski mailing 

Na tedenske novice je trenutno naročenih  1.875 občanov. 

 

Ocena 

Ocenjujemo, da se je projekt dobro prijel tako lokalno kot tudi v regionalni skupnosti. 

Kvantiteta dodane vsebine je nadpovprečna (povprečje smo računali na podlagi 60 

vključenih občin). 

V zadnjem tromesečju se je število ogledov izjemno povečalo (iz 74.571 - septembra na 

122.629 - sedaj ), porast omenjenega ponderja v praksi pomeni, da se je kvaliteta dodane 

vsebine na portalu dvignila. 
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Soustvarjajte Grajske novice – 
vnos preko www.mojaobcina.si/sevnica!

V poplavi novic iz celotnega sveta hitro pozabimo na pomen novic 
iz domačega okolja, ironično smo bolje in hitreje obveščeni o tem 
kaj se dogaja na drugem koncu sveta, kot o tem kaj se dogaja tako 
rekoč »za vogalom«. Verzel skušamo v Občini Sevnica zapolniti 
s pisanjem časopisa Grajske novice ter urejanjem le tega preko 
portala www.mojaobcina.si/sevnica.

Portal za Občino Sevnica  živi na naslovu, 
www.mojaobcina.si/sevnica, spletno stran si lahko ogledate tudi 
na pametnih mobilnih napravah, o dogajanju v občini pa ste lahko 
obveščeni tudi preko tedenskega mailinga.
Registrirani uporabniki lahko sami pišete o svojih aktivnostih, 
napovedujete dogodke, pripenjate  fotografije in tudi filmčke, vse to 
pa je hipoma vidno po celem svetu. In še ena prednost – prispevki 
bodo imeli tudi možnost, da se znajdejo v tiskani izdaji Grajskih 
novic. 
Vabljeni ste torej vsi iz raznih ustanov, zavodov, šol, društev, 
krajevnih skupnosti, ki ste  zadolženi za pisanje oziroma obveščanje 
in še niste registrirani na portalu, da to uredite in pričnete s 
pisanjem. Urejanje vsebin na portalu je enostavno in hitro, za več 
informacij pa si oglejte spletno stran www.mojaobcina.si/sevnica. 
Registrirajte se, prejeli boste potrdilo o prijavi in preko te aplikacije 
vnašali prispevke, slike, kot tudi napovedi dogodkov. Za vsa 
vprašanja smo vam vedno na voljo.

Ogledate si lahko povzetek statističnih podatkov o obiskanosti 
spletnega mesta.

Uredništvo Grajskih novic, Alenka Kozorog, glavna urednica 
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERČAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠČE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠČE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIČNE VRSTE TAMPONA

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

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

SREÈNO 2015

Sanja Štupar s.p. - Brežice

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

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

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

   VLJUDNO VABLJENI!

www.lisap.si
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Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.2.2015 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: ADRIANA LIMA.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Marija Rak, Bohorska ulica 18, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Danica Pohar, N.H.M. 16, 8290 Sevnica
3. nagrada: Mira Plevnik, Cesta na dobravo 16, 8290 Sevnica
4. nagrada: Ivanka Abram, Orehovo 14, 8290 Sevnica
5. nagrada: Ciril Kolenc, Vrhek 23, 8295 Tržišče

VICOTEKA
Pretep
Kam pa tako tečeš?
Da bi ustavil pretep.
Ja, kdo se pa tepe?
Ta, ki teče za mano in jaz.

Včasih
Včasih si bil mnogo bolj nežen z menoj, se 
pritožuje žena, vedno si me vzel v svoje roke!
Včasih ja, zabrunda mož, samo od takrat mi 
roke niso več zrasle!«

Juha
Ljubica, reče zaljubljeni zakonski mož, tele 
juhe bi pa lahko skuhala dvajset krožnikov!
Mlada žena zardi in vpraša: Ali ti tako zelo 
tekne?
Niti ne, reče soprog, ampak opažam, da bi 
količina soli, ki je v njej zadostovala  za tako 
količino!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

           Kje se nahaja in kako se imenuje hrib na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
   Spremembe 

Globoko v sebi dobro veste, 
kaj je potrebno storiti, 
da uredite življenje sebi in svojim 
dragim.
In morda je ravno danes ta dan 
za spremembo …
Samo želeti, hoteti in odločiti se je 
treba … nato vse samo steče.

Nagrade za mesec FEBRUAR

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

Uganka za brihtne glavce 

Vedro

Kaj je potrebno dodati vedru, 
ki je polno vode, da bi bilo lažje?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           2 minuti 

 Izžrebanka:

	 Fani	Borštnar,	Tržšče	14	b,	8295	Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

											Unikatno	praznično	drevo	se	nahaja	na	gradu	Sevnica.

 Izžrebanec:

	 Janez	Traven,	Glavni	trg	3,	8290	Sevnica
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Grajske mmmmesnine ...

07 81 63 600 – uprava KZ Sevnica / 07 81 63 640 – DE Klavnica

Klasično

Kmečka zadruga Sevnica z.
o.o

., 
Sa

vs
ka

 2
0c

Zapriseženi tr
adicionalnim

 

receptom ... 
sol, p

oper, d
im

in veliko tru
da.

VABILO NA PREDAVANJE
Naše misli so zopet pri vas, spoštovani kupci, ljubitelji lepega cvetja. Spet smo pred 

spomladansko sezono, zato vas že tradicionalno vabimo na naše predavanje.
V zimskem èasu imamo veè èasa za razmišljanje in naèrtovanje, da ustvarimo kaj 

za svojo dušo in se pripravimo na pomladno setev in saditev. 
Vsako leto vam predstavimo novosti, prav tako bo tudi letos. Predstavnica podjetja 

HUMKO iz Bleda, ga. Marija Horvat ing.agr., vas bo seznanila o novostih 
balkonskega cvetja, jagodièevju, dišavnicah, zelenjavi….

Predavanje bo, 
4. marca 2015, ob 17. uri, v 

Kulturni dvorani Sevnica.
Po predavanju bomo izvedli žrebanje z bogatimi nagradami.

Veèer bodo z dobrotami popestrile 
gospodinje iz Društva kmeèkih žena Sevnica.                                                                

                                                                             

NAGRADNO VPRAŠANJE:
Za katero veèjo firmo na podroèju vrtnarstva 
je ga. Marija Horvat predstavnica?

a) VRTKO
b) HUMKO
c) CONTRAST

1. NAGRADA: 
Balkonsko cvetje v vrednosti 50,00 eur
2. NAGRADA: 
Balkonsko cvetje v vrednosti 20,00 eur
3. NAGRADA: 
Balkonsko cvetje v vrednosti 10,00 eur

IME IN PRIIMEK: ___________________
NASLOV: ________________________
TEL. ŠTEVILKA: ____________________
E-MAIL: _________________________

(zaradi lažjega obvešèanja prosimo izpolnite)

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

    Vljudno vabljeni   Vstop je prost. 

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 
8290 Sevnica

Tel.:07 81 62 360

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 20 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,76 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

novi model

NEPTUN



ALI VEŠ, 
da s pomočjo logistike vsako leto dostavimo 

toliko piva, da bi z lahkoto napolnili 
stadion Wembley v Veliki Britaniji?

Top
!

Pridi na informativne dneve 
v Celje ali Krško in se prepričaj!

JA, LOGISTIKA JE 
ZELO ZANIMIVA :)

poglej kratek zabaven animiran film,NE BO TI ŽAL.

fl.um.si
/fakulteta.za.logistiko

Petek, 13. februar, ob 10. in 15. uri
Sobota, 14. februar, ob 10. uri

Petek, 13. februar, ob 10. in 15. uri
Sobota, 14. februar, ob 10. uri

logistika_nas cas_90x150.indd   1 19.1.2015   14:47:20

LOGISTIKA JE PRIHODNOST
Spodbudne napovedi zaposlovanja v 
logistiki v letošnjem letu so še dodatna 
motivacija za nas, da kot edina 
specializirana fakulteta za logistiko v 
Sloveniji raziskujemo in ustvarjamo novo 
logistično znanje v korist sedanjih in 
prihodnjih generacij.

Zakaj se dijaki odločijo za študij na vaši fakulteti?

Ugotovili smo, da se študenti v prvi vrsti odločajo za študij pri nas, ker jih 
logistika zanima. Zaradi interdisciplinarne narave vede pridobijo široko znanje 
različnih ved, ki ga znajo odlično povezovati med seboj za boljše rešitve izzivov, 
s katerimi se bodo soočali v poslovnem okolju.  Hkrati pa je študij na fakulteti 
kakovosten, kar dokazujemo z mednarodnimi akreditacijami naših študijskih 
programov. Programi so resnično sodobno zastavljeni, v tesnem sodelovanju 
z gospodarstvom in prepoznanimi potrebami okolja prilagajamo učne vsebine. 
Smo pa izjemno aktivni tudi na raziskovalnem področju, kjer ustvarjamo novo 
logistično znanje, ki ga vključujemo v kurikulum, ter na mednarodnem področju, 
ki nam omogoča primerljivost s sorodnimi tujimi institucijami.  

Kako pa je z zaposljivostjo diplomantov?

Gospodarska kriza, v kateri smo že nekaj let, je obremenila tudi trg delovne 
sile. A so napovedi novega zaposlovanja, glede na raziskavo, ki so jo opravili pri 
agenciji Manpower, najspodbudnejše ravno v sektorju logistike. Pa tudi sami 
lahko povemo, da se podjetja vedno bolj obračajo na nas, saj so prepoznali 
potrebo po uspešnem vodenju logistike in želijo v svojih vrstah naše študente. 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ima sedež v Celju in dislocirano enoto 
v Krškem. Kako poteka študij v Krškem?

V lanskem študijskem letu smo v Krškem ponovno pričeli z izvajanjem predavanj 
in vaj v živo na visokošolskem strokovnem študijskem programu, pred tem 
smo tudi uporabljali videokonferenčni sistem s prenosom iz Celja. Tako smo 
študentom na enoti v Krškem sedaj omogočili kakovostnejši prenos znanja v 
interakciji s profesorji in asistenti in tako načrtujemo tudi za študente, ki se bodo 
vpisali v prihodnjem študijskem letu. 
Zato ste vsi vabljeni na informativni dan v Krško, da izveste več.


