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Intervju

Se je vaše življenje spremenilo, odkar opravljate 
tako odgovorno funkcijo, kot je županovanje?

Vsakdo samega sebe vidi precej drugače, kot 
ga vidijo drugi. Vsak poklic, ki ga človek opravlja, 
ima velik vpliv na življenje in prinaša spremembe. 
Verjetno se vse spremembe v mojem življenju niso 
zgodile zaradi županovanja, nekatere pa zagotovo. 

V osebnem življenju ne želim biti drugačen kot 
takrat, ko sem v vlogi župana. Ko sem se ob 
sprejemanju te pomembne funkcije pogovarjal 

s prijateljem z veliko izkušnjami, mi je dejal: te 
funkcije ne moreš igrati, ker nisi igralec, lahko jo 
samo dobro opravljaš in z njo živiš. 

Vsak občan je odgovoren do skupnosti, v kateri 
živi, in prispeva svojo skrb za dobro kakovost 
življenja. Kljub vsemu pa smo si ljudje zelo različni 
– nekdo je pripravljen za skupno dobro prispevati 
več, nekdo manj. Opisano se odraža tudi v odnosu 
do občine in kot župan to včasih sprejemam kar 
preveč osebno.

Ali je sploh možna ločnica med zasebno 
in javno osebnostjo, kar ste kot župan? 
Kako se s tem soočate oziroma kakšno 
mnenje imate o tem?

Z vsako nalogo ali vlogo, ki jo sprejmeš, 
moraš živeti, in nič drugače ni z 
županovanjem. Ločnica nikakor ne 
more biti stroga in ostra, potrebno pa 
je, da v življenju nekaj prostora ostane 
popolnoma zasebnega, za domače in 
družino.

Kaj radi počnete v prostem času? 
Kakšni so vaši hobiji oziroma priljubljene 
dejavnosti?

V prostem času rad skrbim za dom, 
hišo in zemljo okoli nje, opravljam pa tudi 
različna ročna dela z lesom. Večkrat 
teh opravil sploh ne jemljem kot hobi, 
ampak kot delo, ob katerem uživam. 
V zadovoljstvo mi je predvsem takrat, 
kadar prostočasne aktivnosti prinesejo 
rezultat. 

Pomen prostega časa vsak od nas 
razume drugače, zame je to tudi košnja 
trave ali priprava drv. Meni prosti čas 
pomeni predvsem trenutke sproščenosti 
in brez prevelikih obveznosti.

Kakšni so vaši cilji za prihodnja leta, desetletja … 
Jih opredeljujete vnaprej ali raje sproti, spontano?

Postavljanje preveč dolgoročnih ciljev lahko 
človeka na življenjski poti preveč omejuje. Ključno 
mi je, da svoje delo opravljam po najboljših močeh, 
uspeh pa je odvisen od zelo veliko vplivov in 
dejavnikov. Znana modrost pravi, da je pot ravno 
tako pomembna kot cilj, in to v svojem življenju 
sprejemam kot zelo pomembno vodilo. 

Od svojega strokovnega področja, kmetijstva, 
sem se precej oddaljil, kar včasih pogrešam, mi 
pa znanje in dobro poznavanje teh vsebin pogosto 
koristi pri sedanjem delu. Tako kot sem »v politiko« 
prišel precej nenačrtovano, si tudi za bodočnost 
ne želim postavljati samo enega cilja.

Kakšni so vaši nasveti mladim, ki se soočajo z izzivi 
sveta? Kakšni naj bodo koraki, ki po vašem mnenju 
vodijo do življenjskih uspehov?

Ob tem vprašanju se mi najprej poraja naslednja 
misel: upam, da sem vsaj še malo mlad (smeh). 
Skratka, kot oseba z veliko izkušnjami na poklicni 
poti menim, da so uspehi v življenju zelo raznoliki 
in mladi prepogosto opazijo samo uspehe oziroma 
neuspehe tistih, ki so javno izpostavljeni. So tudi 
uspehi, ki so ravno tako veliki, pa niso na ogled 
vsem. 

Prav je, da se mladi vključujejo v življenje v kraju, 
ob tem pa opazijo na primer uspehe v razvojnih 
oddelkih podjetij v sevniški občini. Na poti do 
uspeha in zadovoljstva je pogosto potrebno 
sprejeti raznoliko delo in ga opraviti po najboljših 
močeh. Ni vsako delo življenjski cilj, ampak je 
v danem trenutku vredno sprejeti njegov izziv 
in iz njega skušati sprejeti kar največ. Delati v 
okviru možnosti in priložnosti je primerno vodilo, 
priložnosti pa se ne odpirajo v zaprtosti, temveč 
delu, gibanju in aktivnosti.

Pogovarjala se je: Tanja Žibert  

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk
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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, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: 
Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - drugo, 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: ŠKD Večno mladi Šmarčna
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Zlatečan d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide januarja 2013, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 12. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 
1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

Kako bi bilo na tem svetu lažje in lepše, če 
bi vsakdo opravljal, za kar je poklican in kar 
je njegovo poslanstvo. Bilo bi manj dvomov, 
prikrivanja, zavidanja in laži. Vsakdo bi si 
laže utrgal delček časa zase in za kaj, kar si 
dejansko želi  narediti in mu pripada, pa mu 
ritem življenja in okolje tega v tem hipu ne 
dopuščata.

Veliko več časa, kot ga namenimo, bi lahko 
namenili sebi. Vsak človek ima obveznost do 
okolice, družine, še posebno pa do sebe. Pa 
vendar na to pozabljamo. Izgovore iščemo 
največkrat v pomanjkanju časa. Neštetokrat  
pa ugotovimo, da smo neiskreni do sebe.

Tistega koščka dneva, ko bi lahko šli na 
sprehod, prebrali knjigo ali se družili s 
prijatelji, ne izkoristimo. Vprašajmo se, zakaj 
to počnemo. In pride trenutek, ko pregorimo, 
ko nas dohiti bolezen, ko iščemo vzroke za 
brezizhoden položaj.

Vsakdo potrebuje novo energijo in skrb za svoje 
telo in dušo. Rečenica Prazna vreča ne stoji 
pokonci ni nastala brez izkušenj preteklosti. 
Vzemimo si čas zase. Ta hip. Povejmo 
najbližjim, da je to naš čas. Boste videli, da vas 
bodo razumeli, ker to potrebujejo tudi oni!

Mojca Pernovšek 

v

sobota, 1.12. , ob 8.00, pred NLB Sevnica

NOVOLETNI SEJEM ŽELJA 

AVTOHTONA TRŽNICA

z ustvarjalnico

torek, 4.12. , ob 17.00, izpred Glavnega trga v Sevnici

Z LUČKO NA GRAD

petek, 21.12. , ob 18.00, Grad Sevnica

Premiera lutkovne predstave: GRDI RAČEK

ponedeljek, 31.12. , od 17.00 dalje, pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM

živa glasba

sobota, 22.12. , ob 8.00, pred NLB Sevnica

NOVOLETNI SEJEM ŽELJA 

AVTOHTONA TRŽNICA z žrebanjem Nagradne kartice veselja

z ustvarjalnico

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

ŽIVE 
 JASLICE
ob gozdu na Šmarčni

ŠKD Večno mladi Šmarčna

torek, 25. 12, ob 18. uri
ponedeljek, 24. 12, ob 18. uri

Spoštovani pisci vsebin Grajskih novic!

Uredništvo Grajskih novic bo od decembra  2012  naprej potekalo 
preko spletne  platforme LOCAL press,  pošiljanje prispevkov se 
bo vršilo preko tega spletnega mesta. Registrirajte se na www.
mojaobcina.si/sevnica, prejeli boste potrdilo o prijavi in preko 
te aplikacije vnašali prispevke in fotografije. 

Za vsa vprašanja in nejasnosti smo vam vedno na voljo.
Uredništvo 
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Občinske strani

Svetniki so obravnavali predlog proračuna za leto 
2013. Kot je bilo predstavljeno s strani vodstva 
občine, predlog temelji na zagotavljanju izvajanja 
vseh zakonskih nalog, rednem delovanju in 
striktnem obvladovanju stroškov vseh neposrednih 
in posrednih proračunskih uporabnikov ter 
hkrati ohranja močan investicijski ciklus. Kljub 
znižanju povprečnine, s čimer se bodo slovenske 
občine v obdobju 2013–2014 soočile prvič, bo 
Občina Sevnica poleg zagotavljanja vseh nalog in 
obveznosti skušala zagotoviti najmanj obstoječi, 
v preteklem obdobju doseženi standard. Svetniki 
so po vsebinski razpravi predlog proračuna, 
ki je po njihovem mnenju kljub gospodarsko in 
finančno zahtevnim časom pripravljen na realnih 
temeljih, podprli s predlogi za nadaljnjo pripravo. 
Obravnavi s strani delovnih teles občinskega sveta 
in nadzornega odbora sledi prva obravnava odloka 
o proračunu na decembrski seji občinskega sveta.

Med drugimi točkami dnevnega reda so člani 
občinskega sveta sprejeli Lokalni energetski 
koncept Občine Sevnica, ki opredeljuje nadaljnji 
pristop občine in prioritete na področju učinkovite 
rabe energije v javnih objektih. Seznanili so 
se s stanjem projekta gradnje odprtega 
širokopasovnega optičnega omrežja ter potrdili 
dokumente, s katerimi bo omogočena prijava na 
razpis za pridobitev evropskih sredstev za regijski 
projekt Posavska špajza.

 Foto: Mirko Ognjenović

Občinski svet Občine Sevnica je na 17. redni seji 
sprejel Občinski prostorski načrt Občine Sevnica 
– krovni prostorski dokument, ki predstavlja 
dolgoročno strategijo razvoja prostora v občini. 
S tem se je Občina Sevnica pridružila petini 
vseh slovenskih občin s sprejetim prostorskim 
načrtom. Sprejetje načrta je zelo pomembno 
predvsem z vidika omogočanja stanovanjske 
in poslovne gradnje – razvoja centralnih naselij 
in možnosti za širitev dejavnosti. Občina mora 
kot najpomembnejši in najodgovornejši nosilec 
prostorskega načrtovanja zagotoviti ustrezne 
pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen 
razvoj vseh dejavnosti v prostoru. V tej vlogi je 
dolžna dolgoročni prostorski razvoj usmerjati 
z vidika usklajevanja tako zasebnih kot javnih 
interesov.
V zahtevnem postopku priprave in oblikovanja 
tega do sedaj najkompleksnejšega in vsebinsko 
najširšega dokumenta, s čimer je Občina Sevnica 
na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju 
pričela v letu 2007, sta izdelovalec, podjetje 
Struktura, in strokovne službe Občine Sevnica 
usklajevala smernice strokovnih podlag, 
nosilcev urejanja prostora, soglasodajalcev 
ter konkretnih pobud in interesov fizičnih in 
pravnih oseb. V tem času se je bilo potrebno 
soočiti tudi s spremembami zakonodaje izdelave 
študij zaradi vplivov izgradnje hidroelektrarn in 
podaljševanjem postopkov s strani države, kar je 
podaljšalo predvideni čas sprejema. Ob usmeritvi, 
da je prostor vrednota, s katero je potrebno 
ravnati skrbno in preudarno, je prostorski načrt 
maksimalni približek vsem potrebam in željam 
v danem prostoru. Kot dokument je prostorski 
načrt sestavljen iz tekstualnega in grafičnega 
dela, vse pa je javnosti dostopno na spletni strani 
Občine Sevnica. Občinski svet je predlog Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 
po podrobni predstavitvi in konstruktivni razpravi 
sprejel z usmeritvijo, da je prostorski načrt živ 
dokument, ki ga bo v bližnji prihodnosti potrebno 
redno prilagajati spremembam in potrebam 
prostora, v katerem živimo in delujemo.

Sprejeli 
občinski prostorski načrt, 
obravnavali predlog proračuna

Občina Sevnica v sklopu prireditev ob občinskem 
prazniku vsako leto pripravi novinarsko 
konferenco. Župan Srečko Ocvirk je skupaj s 
podžupanoma, Jožefom Žnidaričem in Janezom 
Kukcem, na sevniškem gradu v začetku novembra 
spregovoril o dosežkih leta, ki so zaznamovali 
naše območje ter prispevajo h kakovostnejšemu 
življenju v lokalni skupnosti.

Uspešnost leta se kaže skozi nabor investicij po 
celotnem območju občine. Uspešno se bo zaključil 
projekt gradnje optičnega omrežja, številne so 
izboljšave na področju prometne in komunalne 
infrastrukture ter varstva okolja. Našteta 
področja so zaznamovali predvsem naslednji 
projekti: ureditev prometne infrastrukture v 
Boštanju in tretje etape državne ceste skozi 
Sevnico, vzpostavitev pločnikov s spremljajočo 
infrastrukturo v Tržišču, sekundarna kanalizacija 
v Sevnici in Boštanju, ureditve na področju 
vodooskrbe, komunalno opremljanje gradbenih 
parcel na Dolnjem Brezovem, zaključne ureditve 
v novem naselju na Drožanjski cesti in druge. 
Na področju družbenih dejavnosti je največja 
pridobitev nov šest-oddelčni vrtec v Krmelju, 
občina pa je na področju vzgoje in izobraževanja 
vzdrževala standard v vseh javnih zavodih, katerih 
ustanoviteljica je. Ob vsem naštetem je uspešno 
izvajala vse zakonske naloge.

Aktualni investicijski cikel se nadaljuje z gradnjo 
pločnikov na Blanci in delu Planinske ceste ter 
gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne 
naprave na Orehovem.

Uspehi so temelj 
za dobro delo tudi v prihodnje

Podžupan Janez Kukec, 
župan Srečko Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič. 

V sklopu celomesečnega praznovanja občinskega 
praznika je bil osrednji dogodek slovesnost ob 
prazniku Občine Sevnica s podelitvijo priznanj. 
Prejemniki srebrnih priznanj Občine Sevnica 
za leto 2012 so: Vincenc Knez za doprinos k 
napredku Šmarčne in krajevne skupnosti Boštanj, 
Neža Novšak za aktivno delovanje na področju 
kulturnega in družabnega življenja na Lukovcu ter 
družina Popelar iz Zgornjih Mladetič za kulturno-
umetniško delovanje v občini in širšem slovenskem 
prostoru. Zlato plaketo sta prejela KŠTD Blaž 
Jurko z Razborja pod Lisco za bogatitev kulture, 
športa in turizma v občini Sevnica ter Športno 
društvo Partizan Sevnica za povezovanje športnih 
društev in razvoj športa v občini Sevnica. Najvišje 
priznanje, Grb Občine Sevnica, je bilo letos 
podeljeno podjetju Inplet pletiva d.o.o. z Dolnjega 
Brezovega, in sicer ob 30-letnici sodelovanja pri 
gospodarskem razvoju občine Sevnica.

Slavnostni govornik na dogodku je bil župan 
Srečko Ocvirk, program prireditve pa so oblikovali 
Godba Sevnica, mažorete Društva TRG Sevnica in 
Mešani pevski zbor Zvon.

Osrednja slovesnost 
s podelitvijo priznanj

 Godba Sevnica 

 Mešani pevski zbor Zvon 

Mažorete Društva TRG Sevnica 

Dobitniki priznanj Občine Sevnica
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Občinske strani

Gradivo in fotografije 
za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Pri načrtovanih večjih ureditvah cestne 
infrastrukture je ključno celovito in usklajeno 
načrtovanje državnih in lokalnih projektov, pri 
čemer izpostavimo most na Logu, aktivnosti na 
področju ukinjanja in reševanja nivojskih cestno-
železniških prehodov ter nadaljevanje obnove 
državnega cestnega omrežja. V letu 2013 je 
načrtovana gradnja vodovodnega omrežja na 
levem bregu Save v okviru projekta rehabilitacije 
in izgradnje vodovodnih sistemov, na področju 
čiščenja odpadnih voda pa bo občina nadaljevala 
z dograjevanjem kanalizacijskega omrežja. Na 
področju družbenih dejavnosti bodo med drugim 
potekale aktivnosti za izgradnjo nove osnovne 
šole v Tržišču ter na področju energetskih sanacij 
objektov vzgoje in izobraževanja.

Datum novinarske konference je sovpadal z 
obiskom varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke 
Čebašek Travnik, ki v sklopu rednega dela 
poslovanje opravlja tudi na terenu. Po sprejemu 
s strani župana in direktorja občinske uprave ter 
pogovorih z najavljenimi pobudniki s posavskega 
območja, ki so potekali v Knjižnici Sevnica, je na 
sevniškem gradu sledila še novinarska konferenca.

Župan Srečko Ocvirk in 
varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik. 

Občina Sevnica je uspešno zaključila projekt 
Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju. 
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je 2. 
novembra v Boštanju potekala slovesna otvoritev 
te nove pridobitve, ki je korenito spremenila 
podobo kraja in izboljšala cestno-prometno 
varnost osrednje prometne žile.

Zdravstveni dom Sevnica je skupaj z Občino Sevnica 
uspešno zaključil projekt energetske sanacije 
zdravstvene postaje v Krmelju in zdravstvenega 
doma v Sevnici. Odprtje prenovljenih prostorov v 
Krmelju s kulturnim programom in predstavitvijo 
knjige Razvoj zdravstva in lekarništva v sevniški 
občini je bilo 16. novembra v sklopu celomesečnega 
cikla prireditev ob prazniku sevniške občine.

Otvoritve 
ob občinskem prazniku

  Z otvoritve v Boštanju. (Foto: Judith Zgonec)

Ob praznovanju občinskega praznika sta župan 
Srečko Ocvirk in predsednik sveta Krajevne 
skupnosti Studenec Janoš Janc 17. novembra v 
družbi krajanov namenu predala novo asfaltirani 
cestni odsek na relaciji Ponikve–Novo. 

O pridobitvah, ki smo jih namenu predali v drugi 
polovici meseca, pa v naslednji številki Grajskih 
novic. 

S 15. novembrom se je pričela uradna vzpostavitev 
zimskega vzdrževanja cest oziroma zimske službe, ki 
traja do 15. marca. Gre za celoto opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa 
v zimskih razmerah, ko je zaradi zimskih pojavov lahko 
ogroženo normalno odvijanje prometa.

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske 
službe na kategoriziranih lokalnih cestah. Dejavnost 
opravljanja zimske službe je uredila s štiriletno 
koncesijsko pogodbo, po kateri zimsko in redno 
vzdrževanje na delu občine, ki leži na levem bregu 
Save, vrši novomeško podjetje CGP d.d., na desnem 
bregu reke Save pa podjetje Gradnje d.o.o. Boštanj. 
Od vseh kategoriziranih lokalnih cest se prednostno 
plužijo in posipavajo ceste, po katerih potekajo 
avtobusni in šolski prevozi, sledijo jim ostale ceste.
 
Po zakonskih normativih, določenih v Pravilniku o 
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 
62/98), je prevoznost na lokalnih cestah zagotovljena, 
če višina snega ne presega 15 centimetrov, promet 
pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Občina 
Sevnica bo pri izvajanju zimske službe upoštevala 
navedene zakonske normative. V zimskih razmerah 
težje prevozni odseki lokalnih cest bodo označeni s 
prometno signalizacijo, ki bo opozarjala na zimske 
razmere in obvezno zimsko opremo.

Občina Sevnica je zadolžena za izvajanje zimske službe 
na kategoriziranih lokalnih cestah, za vzdrževanje na 
kategoriziranih javnih poteh pa so zadolžene krajevne 
skupnosti, vsaka od njih na svojem območju. Za 
čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do posameznih 
stanovanjskih objektov poskrbijo občani sami, ki se za 
čiščenje lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci 
cest.

V oktobru je območje občine zajelo močno deževje 
s snegom, ki je v gozdovih povzročilo veliko škodo. 
Podrta so bila številna drevesa, tudi preko cestišč. 
Občina Sevnica je s tega vidika v sklopu izvajanja 
rednega vzdrževanja dolžna zagotoviti prevoznost 
lokalnih cest, medtem ko morajo prevoznost javnih 
poti zagotoviti krajevne skupnosti. Na svojih zemljiščih 
so v neurju podrto drevje zavezani počistiti lastniki 
sami. Vse lastnike zemljišč oziroma gozdov pozivamo, 
da poskrbijo tudi za ustrezno odstranitev dreves, ki 
cestišča morebiti še ogrožajo, saj bodo v nasprotnem 
primeru prijave posredovane Medobčinskemu 
inšpektoratu – skupnemu prekrškovnemu organu.

Vsem občankam in občanom želimo varno vožnjo 
ter naprošamo za pripravo vozil na zimo in uporabo 
zakonsko predpisane zimske opreme, pa tudi za 
strpnost in potrpežljivost v cestnem prometu.

Izvajanje zimske službe

Praznik krajevne skupnosti je priložnost, da se 
lokalna skupnost ozre po uspešno prehojeni poti 
in zasluženo poveseli ob dosežkih in pridobitvah. 
V oktobru in novembru so krajevni praznik 
praznovale kar tri krajevne skupnosti, in sicer 
Krmelj, Šentjanž in Zabukovje. V Krmelju so 
pripravili proslavo s kulturnim programom in 
podelitvijo priznanj za prizadevno delo in dosežke 
na področju gospodarstva in družbene dejavnosti 
v krajevni skupnosti, ki so jih prejeli Milka Senčar, 
Dušan Močnik in Rokometni klub Svoboda Krmelj. 
Na kulturno obarvani prireditvi so priznanja 
podelili tudi v Krajevni skupnosti Šentjanž, in 
sicer Jasmini Podlesnik, družini Repovž ter 
vaščanom in vaščankam zaselka Potok. Prvič 
so krajevni praznik obeležili tudi v Zabukovju, 
kjer so ob pripravljenem kulturnem programu in 
predstavitvi simbolov krajevne skupnosti slovesno 
podelili plaketi Kulturnemu društvu Franc Požun 
Zabukovje in Aktivu kmečkih žena Zabukovje, 
priznanje pa Mariji Kink.

      

Praznovali v Krmelju, 
Šentjanžu in Zabukovju

Krajevni praznik v Krmelju …

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO 
(odprto širokopasovno omrežje)

Gradnja primarnega hrbteničnega optičnega 
omrežja je zaključena, v izvajanju pa je tudi že 
izgradnja hišnih priključkov na optično omrežje. 
Način priključevanja na novo zgrajeno omrežje 

je sledeč:

Sklene se pogodba med naročnikom in 
koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o. 

(pogodba je dostopna na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si 

oz. v sprejemni pisarni Občine Sevnica).
Po sklenjeni pogodbi podjetje GVO d.o.o. opravi 

izkop in vgradnjo OŠO omarice na objekt.
Naročnik izmed treh ponudnikov (Kabelska 
televizija Sevnica, Siol in Amis) izbere ponudnika 

in z njim sklene naročniško razmerje.  

V roku 30 dni po sklenitvi naročniškega 
razmerja sledi priklop na optično omrežje. 
Za priklop na optično omrežje je pristojno 

izključno podjetje GVO d.o.o., 
in ne že omenjeni ponudniki, 

med katerimi lahko izbirajo naročniki. 

Namenu je bila uradno predana 
prenovljena zdravstvena postaja v Krmelju.  

… Šentjanžu …

 Utrinek z otvoritve na Ponikvah. 

… in Zabukovju. 
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Po občini

S temi besedami nas je pozdravila Polona Starič, 
moderatorka letošnjega srečanja starejših KO RK 
Krmelj. Toplo nam je bilo pri srcu. Otroci so nam 
pod vodstvom učiteljic OŠ Krmelj pripravili čudovit 
program. Seveda so ga popestrili tudi pevci, 
pevke in instrumentalisti pod vodstvom odličnega 
pedagoga Marjana Dirnbeka. Iskrena hvala vsem!

Naša predsednica Justina Flajs nam je zaželela 
prijetno druženje, s svojim humorjem ji je spet 
uspelo, da smo se od srca nasmejali. Pod njeno 
taktirko že vrsto let deluje KO RK KRMELJ. 
Posebne čestitke so bile letos namenjene naši 
100-letni Urški Koritnik. Nad njo še vedno skrbno 
bedi Milena Železnik in zdravje Urški še dobro 
služi, zato se rada vrača med nas. Čestitali smo 
še 87-letni Dragi Vidmar in 80-letnemu Milanu 
Levsteku. Spregovorili so nam še podžupan občine 
Sevnice Jože Žnidarič, predsednica OO RK Sevnica 
Ivica Lindič in predsednica KS Slavica Mirt. Za 
hrano je poskrbela Marjana Rejc. Posladkali smo 
se s sladicami, ki jih pripravijo člani in članice UO 
KO RK. Pripravili so nam krasen srečelov. Nad 
nami pa bedijo, če kdo potrebuje posebno pomoč, 
vse leto. Zahvaljujem se Edu in njegovi ženi Marinki 
Starina, ki mi z veseljem pomagata, od kar sem 
ostala sama in mi zdravje večkrat ponagaja. Vsem 
še enkrat hvala za skrb, ki jo namenjajo svojim 
sokrajanom!
Že ob prihodu ni manjkalo toplih stiskov rok, še bolj 
prisrčno pa smo se poslovili.

 Berta Logar

Beseda topla naj bo darilo

 

Visok življenjski jubilej je praznovala Kristina 
Gorenc iz Gornjih Impolj. Gospe Kristini nikakor ne 
bi prisodili 98 let, še vedno ji zdravje dobro služi 
in postori še marsikatero delo pri hiši. Poleg tega 
je optimistična in vedra, se rada nasmeje. Zase 
pravi, da je vedno živela skromno in predvsem 
delavno, to je tudi njen recept za dolgo življenje.
Ob tej priložnosti so jo obiskali predstavniki 

Rdečega križa Studenec, zaželeli so ji vse dobro, 
predvsem pa, da bi se spet videli čez leto dni.

Slavica Ivačič

98 let gospe Kristine Gorenc

 

Čeprav se nekateri s starostjo neradi pohvalijo, 
se v DU Sevnica veselimo vsakega praznovanja 
rojstnega dne. Praznovali smo še posebno visok 
jubilej, 100 let naše najstarejše stanovalke, 
Urške Koritnik. Sto let spominov, zgodb o sreči in 
zadovoljstvu, o padcih in vzponih.

Gospa Urška se je rodila 18. oktobra 1912 v 
Jelovcu, v desetčlanski družini. Življenje ji ni 
prizanašalo, saj je morala že kot otrok zapustiti 
matično družino in se odseliti drugam. Leta 1936 
se je poročila z Janezom Koritnikom. Z možem sta 
vojno preživela v izgnanstvu v Nemčiji, po končani 
vojni pa sta se vrnila domov in si ustvarila dom v 
Krmelju. Jesen življenja je gospa Urška preživela 
najprej v Domu upokojencev Trbovlje, nato v Domu 
upokojencev Krško in Brežice, 17. septembra 
2004 pa se je preselila v Dom upokojencev 
Sevnica in letos oktobra praznovala svoj 100. 
rojstni dan.
Slavljenki so na praznovanju čestitali in ji zaželeli vse 
dobro sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica 
KS Krmelj, predsednik Društva upokojencev 
Krmelj, predsednica OZRK Sevnica, predstavnica 
Društva izgnancev Slovenije, številni sorodniki, 
prijatelji, znanci, stanovalke in stanovalci doma. 
Za še lepše vzdušje in res prijetno praznovanje pa 
so s pesmijo poskrbeli domski pevski zbor Lipa, 
pevski zbor Lokvanj ter malčki sevniškega vrtca.
Gospa Urška je bila nad praznovanjem in izkazano 
pozornostjo zelo ganjena, mi pa si želimo, da bi 
bila še bolj ganjena prihodnje leto, ob praznovanju 
svojega 101. rojstnega dne.

Darja Borin

Praznovanje 100. 
rojstnega dne v DU Sevnica

 

 

Novembra je naša draga mama Neža Mlakar 
iz Dolnjih Impolj praznovala častitljiv jubilej, 90. 
rojstni dan. Neža, roj. Hočevar, se je rodila v 
Mačkovcu. Z možem Antonom sta obdelovala 
svojo kmetijo na Impoljah in skrbela za pet otrok: 
Toneta, Albino, Majdo, Zdenko in Francija. Pred 
veliko leti je izgubila moža, ima pa devet vnukov in 
kar devet pravnukov. Neža je kljub starosti še čila 
in zdrava, dobrega srca in duhovne moči. 

Ob jubileju so jo na njenem domu obiskali in ji 
izrekli čestitke njeni otroci, župan Sevnice Srečko 
Ocvirk, predstavnica KS Primož Brigita Udovč, 
predsednica RK Sevnica Iva Lindič in aktivista RK 
Studenec Ivan Vintar in Franci Mavrič. 

Albina Rihtar

Jubilejnih 90 let

 

Prvo novembrsko soboto je v hotelu Ajdovec 
Društvo upokojencev Sevnica organiziralo 
tradicionalno, že sedmo, srečanje jubilantov. 
To je srečanje članov Društva, ki v tekočem letu 
praznujejo 70, 80 ali 90 let, ter vsi stari nad 90 
let. Na letošnje srečanje je bilo povabljenih 122 
članov društva, udeležilo se jih je nekaj več kot 
polovica.
V kulturnem programu so nastopili pevski zbor 
Prijatelji, Slavka Grilc ter Štefka in Janez Vidrih. 
Jubilante je prijazno nagovorila predsednica 
Društva gospa Marijana Kralj. Slavljenci so 
bili obdarjeni s simboličnim cvetom. Sledila 
je pogostitev in druženje v prijetnem vzdušju, 
nekateri pa so ob zvokih harmonike tudi zaplesali.
 

Cvetka Biderman

Srečanje jubilantov 
DU Sevnica 

V deževnem sobotnem dopoldnevu smo se člani 
Sožitja Sevnica odpravili na jesenski izlet. Na obisk 
so nas povabili naši prijatelji iz Kočevja. Vožnja 
po zavitih cestah med dolenjskimi vasicami je 
bila dolga, zunaj so se podile meglice, v našem 
avtobusu pa je bilo prijetno toplo in živahno. V 
Kočevju so nas pričakale dežne kaplje, med njimi 
pa smo uzrli nasmejane obraze svojih gostiteljev. 
Piknik nad kočevskim jezerom je kljub muhastemu 
vremenu uspel. Mrzle roke so nam pogreli pečeni 
kostanji, srce pa zvoki harmonike in klepet z 
našimi prijatelji.

Ob slovesu smo si obljubili, da se bomo spet 
srečali, vendar pa bomo za naslednje druženje 
»naročili« toplo spomladansko sonce. Utrujeni, pa 
vendar zadovoljni, smo se vrnili v Sevnico.

Irena Simončič, Sožitje Sevnica

Jesenski izlet Sožitja Sevnica

 

V projekt so se vključili tudi v Vrtcu Ciciban Sevnica 
in na vseh osnovnih šolah v sevniški občini, in sicer:  
OŠ Ana Gale Sevnica, Boštanj, Blanca, Krmelj, 
Milan Majcen Šentjanž, Savo Kladnik Sevnica 

s podružnicama in Tržišče. Dnevu so posvetili 
posebno pozornost in tako pripravili zajtrk, 
sestavljen z živili pridelovalcev iz svojega domačega 
okolja, med katerimi so domače dobrote šolarjem 
številni prijazno donirali. V sklopu projekta so 
šole pripravile različne, z obravnavano tematiko 
povezane dejavnosti, ki so učencem prijetno 
popestrile dan slovenske hrane. 

Vir: Občina Sevnica, foto: OŠ Krmelj

Tradicionalni slovenski zajtrk

Utrinek iz OŠ Krmelj ob obisku čebelarja Cirila Kolenca. 
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Deželna banka SlOVenIJe ODpIra pOSlOValnIcO V SeVnIcI
Deželna banka Slovenije, ki ima s 85 
poslovalnicami tretjo najbolj razvejano 
mrežo med bankami v Sloveniji, je s 7 enotami 
prisotna tudi na širšem območju Dolenjske, 
bele krajine in posavja, in sicer v novem 
mestu, brežicah, Črnomlju, krškem, Metliki 
in Šentjerneju. Sredi decembra odpirajo 
poslovalnico na Savski cesti 20c v Sevnici. 
O odprtju nove poslovalnice in o tem, kaj 
banka prinaša Sevničankam in Sevničanom 
smo povprašali direktorja poslovne enote 
Dolenjska mag. Draga cerovška.

Deželna banka Slovenije do sedaj ni bila 
prisotna v Sevnici. kaj vas je spodbudilo k 
odprtju poslovalnice?
Naša banka ima slogan vedno blizu, ki se ne nanaša 
le na ponudbo po meri strank, ampak tudi na dobro 
geografsko dostopnost naših poslovalnic. Pri nas 
stavimo na osebni pristop, zato smo intenzivno prisotni 
po vsej Sloveniji, ne samo v večjih krajih. In naše 
stranke to cenijo. O odprtju poslovalnice v Sevnici smo 
razmišljali že dalj časa – na našo odločitev o odprtju pa 
je vplivalo več dejavnikov. V Sevnici vidimo poslovno 
priložnost za banko, saj lahko lokalnemu okolju 
ponudimo več od konkurence po zelo ugodnih cenah. 
Na našo odločitev so vplivale tudi številne lokalne 
pobude, še posebej pobuda pokojnega direktorja 
Kmečke zadruge Sevnica gospoda Joška Kovača. S 
Kmečko zadrugo Sevnica, v prostorih katere odpiramo 
našo poslovalnico, nas povezuje zgledno sodelovanje.

kaj ponujate našim krajanom, kar jim ne ponujajo že druge banke? V čem ste drugačni?
Deželna banka Slovenije je univerzalna, srednje velika banka, usmerjeni smo v poslovanje s prebivalstvom ter majhnimi 
in srednje velikimi podjetji. Posebnost naše banke je, da smo kot naslednica nekdanjih kmetijskih hranilno-kreditnih služb 
intenzivno usmerjeni v agroživilski segment. Naša banka je v večinski lasti slovenskega zadružnega sistema, na kar smo še 
posebej ponosni. 

Kaj ponujamo krajanom? Predvsem kakovostne in cenovno zelo ugodne produkte ter osebni pristop, ki ga naše stranke 
še posebej cenijo. Nove stranke pričakujemo s paketom dobrodošlice, v katerem so zbrane številne ugodnosti ob začetku 
sodelovanja z našo banko. Nudimo ugodne stanovanjske, potrošniške, gotovinske in hitre kredite za zaposlene in upokojence. 
Za kmetovalce smo pripravili gotovinske in namenske kredite z ročnostjo do 20 let, kredite za nakup kmetijskih zemljišč z dobo 
vračanja do 30 let ter kredite, ki so prilagojeni ciklom kmetijske proizvodnje, kot so setveni, trgatveni, žetveni krediti in krediti 
za vzrejo govedi, drobnice. Če se stranke odločijo za paket družina, si lahko še dodatno znižajo obrestno mero za kredit.

Naše stranke lahko dvigujejo gotovino na bankomatih katerekoli banke v Sloveniji ali v evroobmočju brez provizije, kar pomeni 
prihranek denarja. Nemalo je moč prihraniti tudi s plačevanjem UPN-nalogov (ti so 1. 12. 2012 nadomestili položnico) pri nas, 
saj bomo ob otvoritvi poslovalnice pripravili posebno akcijo plačevanja le-teh po samo 0,95 EUR, kar je najnižja provizija med 
bankami v Sevnici. Da je naša ponudba resnično ugodna, kaže tudi nedavna analiza revije Moje finance, v kateri so primerjali 
14 bančnih storitev 20 bank v Sloveniji in našo banko ponovno uvrstili med najugodnejše za prebivalstvo.

Smo ena redkih bank, ki podpirajo socialno podjetništvo, se pravi ekološko proizvodnjo hrane, obnovljive vire energije, zeleno 
ekonomijo in podobno. Podjetja, ki poslujejo v segmentu socialnega podjetništva, so tako pri nas deležna posebnih ugodnosti.

Poleg bančnih storitev lahko stranke pri nas uredijo tudi različna zavarovanja npr. letno turistično zavarovanje z asistenco v 
tujini, nezgodna, avtomobilska, premoženjska zavarovanja z osebno in pravno asistenco ter življenjska zavarovanja, ki jih 
posredujemo za posamezne zavarovalnice. Naj omenim še to, da smo edina banka v Sloveniji, ki ima v ponudbi zbirateljske 
in spominske kovance, ki jih vsako leto izda Republika Slovenija.

ponudba je resnično pestra, predvsem pa cenovno ugodna, kar je dandanes še posebej pomembno. 
kakšen pa je odpiralni čas banke?
Naša poslovalnica v Sevnici na Savski cesti 20 c, ki bo začela poslovati sredi decembra, bo odprta od ponedeljka do petka 
od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure. Bralke in bralce Grajskih novic vljudno vabim, da nas obiščejo in se prepričajo o pestri in 
ugodni ponudbi ter strokovnosti in prijaznosti mojih sodelavcev.

Vir: DBS

mag. Drago cerovšek, direktor pe Dolenjska pri Deželni banki Slovenije.
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Turizem, TZOS

Sejmarska pot »Preska«

Pot se za začne v občini Škocjan in konča v občini 
Sevnica, start pohoda po sejmarske poti  je v 
Gorenjih Dolah preko vasi Preska, do cilja v Sevnici. 

Opis poti:
Iz Gorenjih Dol pot vodi preko vasi Znojile in 
Rogačice na Presko, s Preske pa se trasa spusti 
preko Lukovca v Sevnico. Sejemska pot, ki 
povezuje občini Škocjan in Sevnico, ima zanimivo 
zgodovinsko ozadje, spremljajo pa jo tudi naravne 
in kulturne posebnosti. Dolga je 12 km.

Iz Gorenjih Dol se odpravimo po dolini mimo 
Tršinarjevega in Šterkovega mlina ter se 
povzpnemo v vas Rogačice, ki je že v sevniški 
občini. Najpogumnejši  si lahko ob poti ogledajo tudi 
nekoliko zamaknjen od sejemske poti slap Jasenk. 
Sledi  pot do Preske, kjer se  je na domačiji Hrovat 
možno malo oddahniti in okrepčati. Sledi krožna 
pot preko Drušč nazaj v Šterkovo dolino, in sicer 

po starih kolovozih 
in peš-poteh, kjer 
je med drugim 
mogoče videti 
stare kamne, 
ki so označevali 
n e m š k o -
italijansko mejo 
med 2. svetovno 
vojno (Pečice). Ob 
poti pohodnike 
navdušuje prava 
zimska pokrajina 
z nešteto 
s t v a r i t v a m i 
narave, ki jih je 
mogoče opaziti 
le ob takem času 
in primernemu 
vremenu. 

Vir: Društvo Preska

Namig za premik:

 

Druga letošnja izpeljava ljubljanske vinske poti, 
ki so jo poimenovali Predmartinova Ljubljana, je 
potekala teden dni pred martinovim po ulicah in 
trgih Stare Ljubljane, v soboto, 3. novembra, med 
10. in 17. uro.

Na naših stojnicah smo za ljubitelje odličnega vina 
poskrbeli s ponudbo grajske modre frankinje in 
okusnimi prigrizki Gostilne Slovenije Repovž. Ob 
tem smo obiskovalcem predstavili možnosti ogleda 
turističnih točk in ponudnike na Gornjedolenjski in 
Bizeljsko-sremiški vinsko-turistični cesti. Prikazali 
smo ponudbo in vsebino sevniškega gradu.Pri 
tem so nam pomagali sevniški graščaki v svoji 
opravi, za promocijo festivala modre frankinje 
pa smo poskrbeli s pokušino letošnje Kerinove 
zmagovalne modre frankinje.

Obisk naših stojnic je bil zelo dober, prodali smo 
veliko izdelkov, še več obiskovalcev pa je vzelo 
promocijsko gradivo, da bodo lahko navezali stik z 
našimi ponudniki.
 Obiskovalci so bili navdušeni nad ponudbo našega 
območja, všeč jim je bila tudi predstavitev.

Zdravko Remar, KSTM Sevnica

Sevniška ponudba v 
Predmartinovi Ljubljani

Povabilo k botrstvu 
trt modre frankinje 

v grajskem vinogradu 
Cena za zakup 1 vinske trte znaša 

za eno leto 30,00 �/leto, 
za tri leta pa znaša 27,00 �/leto 

���� �evni�a poskrbi 
za redno urejanje vinograda, 

od botra pa se prièakuje, da je prisoten 
pri rezanju trt in na trgatvi � 
oba dogodka sta organizirana 

s kulturnim programom in pogostitvijo.

 KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali gsevnica@gmail.com.

in možnost
brezplačne uporabe 

grajske vinoteke 
za potrebe srečanj, pogostitev ipd. 

Boter dobi 
 steklenico grajske modre frankinje

dozivljaj@kstm.si

www.dozivljaj.si

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

DO�IVLJAJ
Turistièna agencija Posavje
Trg Svobode 10, 8290 Sevnica

ZAKLJUČEK LETA 2012

Pojdite z nami na 

nepozaben decembrski izlet, 

poln zabave, smeha z 

okušanjem mladega vina 

na Sevniškem delu Posavja!

že od 19,50 €/osebo

Na martinovo soboto, 10. novembra, se je 
napovedoval krasen dan. Z zadovoljstvom smo 
pogledovali po množici, ki se je zbirala pri pletenki 
velikanki v Tržišču. Našteli smo več kot 300 
pohodnikov od blizu in daleč. Kot se za Martinov 
pohod spodobi, smo pohodnike opremili s 
spominskim kozarcem, da so lahko pokušali mladi 
cviček na poti do cilja. Pridružila se nam je tudi 
Pihalna godba iz Gorij na Gorenjskem, ki je skrbela 
za veselo vzdušje. 

Na poti smo najprej na kratko postali v Kaplji 
vasi in nadaljevali proti Škovcu. V tej idilični in 
krasno urejeni vasi so nas prijazni in gostoljubni 
domačini postregli z domačimi dobrotami. Pot 
smo nadaljevali proti Sv. Vrhu, do vinograda Petra 
Žiberta. Tam so člani Društva vinogradnikov 
Malkovec podrli klopotec. Pohodniki so lahko 
pokušali najbolje ocenjen cviček teh goric iz 
Žibertove kleti. Za veselo vzdušje je poskrbel 
mladi harmonikar Marko Flajs, zaigrali pa so tudi 
godbeniki.
Pot smo nadaljevali proti malkovškim goricam, 
ki se v tem času lesketajo v tisočerih jesenskih 
barvah, do Malusove zidanice, kjer je pohodnike 
čakal topel obrok. Sledil je še krst vina. Dan se 
je prevesil v noč in pohodniki so se s prijetnimi 
občutki vračali v dolino. Ob letu osorej se pa spet 
snidemo!

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Več kot 300 udeležencev 
Martinovega pohoda od 
pletenke do malkovških goric 
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Matjaž Brojan, publicist, novinar, pisatelj, 
zbiralec, rezbar in dobitnik Steletovega priznanja 
za dolgoletno prizadevanje za promocijo kulturne 
dediščine na Radiu Slovenija, je Malkovcu podaril 
lepo knjižico zidaniškega formata V tebi je skrit cel 
hudiček, ki ga skrivaš ti, poliček, s podnaslovom 
Napisi na poličih. Več kot 250 jih je prepisal z 
dolenjskih majolk, največ jih je bilo z Malkovca. Že 
zamisel je vredna veliko pozornosti, v uvodu pa je 
zapisal: »Iskrive radožive misli, ki so jih dolenjski 
lončarji zapisali na poliče, niso vrhunska tvornost, 
če bi ne bil v teh kratkih domislicah, pesmicah, 
aforizmih udejanjen popoln človeški odnos do 
vsega, kar vino prinaša, omogoča, pomeni in 
povzroča.« 

Knjižica je bila predstavljena sredi malkovških 
gričev v Malusovi zadanici 4. novembra. Avtor je 
v pogovoru poleg knjižice o poličih predstavil še 
svoja druga dela. Dogodek so popestrili pevci KUD 
Emila Adamiča iz Mokronoga in harmonikar Tadej 
Pungerčar.

Irena Klukej 

V tebi je skrit cel hudiček, 
ki ga skrivaš ti, poliček

 

Na dan rojstva Milana Majcna je TD Šentjanž 
letos že tretjič organiziralo pohod po poteh Milana 
Majcna.
Letošnji pohod je bil najprej predviden za soboto, 
27. oktobra, a je bil zaradi slabega vremena 
prestavljen na soboto, 17. novembra. Naključje ali 
višja sila je dala dogodku še posebno težo. Prav 
17. november je namreč datum rojstva Milana 
Majcna, ki bi letos praznoval 98. Rojstni dan.

Ob 9. uri se nas je zbralo 75 pri spomeniku Milanu 
Majcnu in Jančiju Mevžlju v Šentjanžu. Podali smo 
se na ne pretežko pot. Ta nas je vodila po prijetno 
razgibani pokrajini okoli Šentjanža. V Birni vasi in 
Hinjah so nas pričakali domačini z okrepčilom, da 
korak ni bil preveč težak. Na poti smo postali še pri 
mejnem kamnu v Hinjah in seveda v Murncah, kjer 
sta junaka leta 1941 tudi izgubila svoje življenje. Na 
teh dveh mestih smo namenu predali informacijski 
tabli, na kar smo v društvu še posebno ponosni. Iz 
Murnc smo se spustili v dolino proti Šentjanžu in 
sklenili druženje v kulturni dvorani ob partizanski 
klobasi in kozarčku rujnega. Večina pohodnikov z 
najrazličnejših koncev Slovenije je bila nad lepoto 
naše krajevne skupnosti in prijaznostjo ljudi 
navdušena. Zatrdili so, da se bodo k nam še vrnili. 
Če ne prej, na snidenje prihodnje leto!

Petra Majcen

3. pohod 
po poteh Milana Majcna

 

Na pobudo Jurjevih pevcev z Lukovca smo se 
zbrali vaščani Lukovca na prijetnem družabnem 
večeru v Kulturno mladinskem domu.  Mladi so 
pripravili zanimive  igre, kjer  smo prisotni  lahko 
pokazali svoje spretnosti.  Predstavnik pevcev 
nas je seznanil z aktivnostmi, ki so bile izvedene 
s pobranimi prostovoljnimi prispevki vaščanov. 

Ob pesmi in pogovoru smo se družili pozno v noč.  
Jurjevim pevcem velja zahvala za  pogostitev, 
pripravo in organizacijo tega prijetnega  dogodka 
za celo vas.

Alenka Kozorog

Srečanje vaščanov Lukovca

 

Za sevniškimi mažoretkami je spet aktiven mesec. 
Sodelovale so na mednarodni tekmi malega 
nogometa, sevniške rokometaše pa so spodbujale 
na domačih tekmah. S svojim programom so 
popestrile 10-letnico matičnega društva Trg 
Sevnica in prireditev ob 100-letnici sokolstva 
v Sevnici. Seveda so bile nepogrešljive tudi na 
martinovanju na Studencu. 

Na samostojnem koncertu, ki so ga že tretjič 
zapovrstjo izvrstno izpeljale, so se vse sevniške 
mažoretke predstavile skupaj z gostujočimi 
mažoretnimi skupinami iz Laškega in Stupnika, 
glasbeno gostjo Kajo Pavlič in skupino Atomik 
Harmonik ter seveda Godbo Sevnica.

Mažorete društva TRG Sevnica

Mažorete 
Društva TRG Sevnica

Foto: Ljubo Motore 

Martinovanje na Studencu je bilo letos res nekaj 
posebnega, saj je prvič potekalo kar tri dni! Skupaj 
so stopili člani Društva vinogradnikov Studenec, 
Aktiv žena Studenec, Gostilna Janc, Podružnična 
šola Studenec in 14. Cvičkova princesa Tjaša 
Metelko ter 1. Miss Panonike harmonike Natalija 
Hočevar, obe domačinki. 

Uvod v Martinovanje je, kot vsako leto, ocenjevanje 
moštov, ki je bilo 5. novembra. Največ uspeha je 
imela klet Vina Kozinc.

V petek 9. novembra se je prireditev začela z 
slikarsko delavnico Cvičkorel, ki sta jo vodila Tjaša 
Metelko in Tadej. Slikali so otroci podružnične šole 
Studenec pod vodstvom Andreje Janc. Potekala 
je tudi glasbena delavnica z Natalijo Hočevar. 
Vseskozi pa je pod ogrevanim šotorom pred 
Gostiščem Janc potekal kulturni program.

Zvečer je v vinski kleti Gostišča Janc  prvič 
potekala vodena degustacija vrhunskih vin, katero 
so organizirale Tjaša Metelko in Natalija Hočevar. 
S svojo žlahtno kapljico seje predstavilo lepo 
število vinarjev.
Večer se je  prevesil v jutranje ure s  prireditvijo 
»Petkova pumpa«. Ves čas je bila v dvorani 
GD Studencu na ogled razstava Aktiva žena 
Studenec,ter čebelarska razstava ter degustacija 
ocenjenih moštov na društvenem ocenjevanju.

V soboto 10. novembra so se predstavili 
vinogradniki s tradicionalno etnološko povorko, 
v kateri so sodelovale tudi Mažoretke in Pihalna 
godba iz Sevnice 

Večer se je nadaljeval z veselico z ansamblom » 
Potep« in gostjo  Natalijo Verboten.

Nedelja  je bila namenjena tradicionalnemu pohodu 
na Primož, kjer je bila  maša v cerkvi sv. Primoža 
za vse vinogradnike.

Še nekaj številk: 
    - ocenjenih je bilo 78 vzorcev mošta
    - nastopilo je 13 pevskih skupin s 160 člani
    - 150 sodelujočih v povorki
    - Prireditev je obiskalo cca. 700 ljudi

Nasvidenje naslednje leto.

Brane Arih, tajnik DV Studenec

Martinovanje na Studencu 
letos rekordno
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Novembra so se sevniškemu občinskemu prazniku 
v Knjižnici Sevnica zelo zanimivo poklonile tudi 
članice literarne sekcije Večerna zarja (pri Društvu 
upokojencev Sevnica) in navzočim posredovale 
svoje besedno ustvarjanje in pričarale res čudovit 
večer. 

Nastopale so Anica Perme, Vida Križnik, Jelka 
Kolar, Zdravka Brečko, Štefka Vidrih, na klaviature 
je igrala Slavka Grilc, rdečo nit srečanja pa si je 
zamislila in prireditev prisrčno vodila Elizabeta 
Ernestl. Predsednica DU Sevnica Marijana Kralj 
se je nastopajočim zahvalila in jih spodbudila, naj 
ustvarjajo še naprej. Prisrčen je bil tudi podžupan 
občine, Jožef Žnidarič. Nastopajoče je zelo pohvalil 
za njihovo ustvarjanje in jim obljubil, da se jim bo 
pri ustvarjanju kmalu pridružil, saj je ugotovil, »da 
jim manjka kakšen fant«, sam pa tudi zelo rad piše 
pesmi. Nastopajoče so obljubile, da bodo še pridno 
ustvarjale, želijo pa si tudi, da bi njihova dela izšla 
zbrana v knjižni obliki. 

Anita Šiško, Knjižnica Sevnica

Poklon občinskemu prazniku

 

MePZ Lisca Sevnica v letošnjem letu praznuje 35 
let neprekinjenega delovanja in v sobotnem večeru 
so v sevniški kulturni dvorani pripravili jubilejni 
koncert, ki sta ga popestrili še mladi violinistki, 
študentki na Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
Klavdija Novšak in Jerica Kozole. 

Ob zaključku koncerta je predsednik Zveze 
kulturnih društev Sevnica Jože Novak podelil 
pevkam in pevcem Gallusove značke za dolgoletno 
prepevanje v pevskem zboru ter posebno priznanje 
ZKD Sevnica celotnemu MePZ zboru Lisca 
Sevnica, Jožica Traven, ki v MePZ Lisca prepeva 
že 35 let, je prejela še posebno darilo vseh članic 
in članov zbora, ki ga že od vsega začetka vodi 
Jože Pfeifer.

Smilja Radi

Predani petju že 35 let 

 

Letos mineva 10 let, odkar smo se prvič sestale 
članice skupine Ljudske pevke s Telč. Ponosne 
smo, da smo v tem obdobju ponesle veliko ljudskih 
pesmi, veselja, prijetnega počutja po vsej Sloveniji. 
Ohranjanje ljudskega izročila je plemenito dejanje, 
ki bogati nas in vse, ki radi prisluhnejo petju. 

Svoj jubilej smo praznovale s prireditvijo Prav 
lepo je res na deželi, na kateri smo predstavile 
svojo drugo zgoščenko z naslovom POZDRAV 
S TELČ. Na zgoščenki lahko prisluhnete 22 
ljudskim pesmim, dodale pa smo tudi štiri skladbe 
pokojnega ljudskega godca Alojza Mrgoleta. 
Na prireditvi so sodelovale tudi ljudske pevke 
iz Domžal, harmonikar Alojz Mrgole ml. in Tine 
Jerman. Pevke je s citrami spremljala Cvetka 
Bizjak. Za svoje 10-letno delovanje smo pevke 
prejele srebrno Maroltovo priznanje, kar je za nas 
motivacija tudi za naprej.
 

Zvonka Mrgole

Jubilej Ljudskih pevk s Telč 

 

V Kulturnem domu Krmelj je bila slovesnost ob 
odprtju slikarske in fotografske razstave del VIII. 
likovne kolonije Krmelj 2012. Organizator kolonije 
je bila Likovna sekcija DKŠD Svoboda Krmelj. Letos 
so ljubiteljski slikarji pod strokovnim vodstvom 
likovnega pedagoga Toneta Zgonca ustvarjali 25. 
in 26. maja. Nastalo je 27 slik in več fotografij na 
temo Podobe Krmelja in okolice. Na razstavi so 
poleg slik predstavili še osem izbranih fotografij. 

Te so nastale s pogledom skozi fotografski 
objektiv Judith Zgonec, Nevenke Flajs in Marije 
Oven. Kljub zelo slabemu vremenu so obiskovalci, 
slikarji, gostje in krajani napolnili kulturno dvorano 
do zadnjega kotička. V kulturnem programu so se 
predstavili učenci Glasbene šole Sevnica, pevska 
skupina Lokvanj in recitatorki s poezijo pesnice 
Mile Kačič in pesnika Dolenjske, Toneta Pavčka. 
Med prireditvijo je potekala projekcija fotografij o 
dogajanju na koloniji. Program je povezoval Rado 
Kostrevc. Predsednica KS Krmelj se je zahvalila 
vodji likovne sekcije Ani Hočevar in predsednici 
DKŠD Svoboda, Berti Logar. Prireditve se 
je udeležil tudi podžupan Jože Žnidarič, ki je 
Krmeljčanom čestital za uspešno delovanje na 
likovnem področju in poudaril pomen kulture, 
ki nas povezuje in bogati. Na vrsti je bil še ogled 
razstave ob prijetnem druženju obiskovalcev in 
ustvarjalcev.
 

Ana Hočevar

Razstava v Krmelju

185 Udeleženke in udeleženci likovne kolonije z vodjo 
likovne sekcije Ano Hočevar in s predsednico DKŠD 
Svoboda Berto Logar na odprtju razstave v Krmelju; 
foto: Judith Zgonec

Nastop učencev OŠ Boštanj na tradicionalnem 
srečanju izgnancev in beguncev občine Sevnica

V soboto, 10. novembra, je bilo v Kulturni dvorani 
v Sevnici tradicionalno srečanje izgnancev in 
beguncev občine Sevnica. Na srečanju je bilo 

kar nekaj pomembnih gostov: župan Občine 
Sevnica, Srečko Ocvirk, podžupan, Jožef Žnidarič, 
predsednik Koordinacijskega odbora Društva 
izgnancev Sevnica, Vinko Zalezina, predsednica 
Društva izgnancev Slovenije, prof. Ivica Žnidaršič, 
predsednik Demokratične stranke dela in častni 
član Društva izgnancev Slovenije, mag. Franc 
Žnidaršič, poslanca v Državnem zboru Republike 
Slovenije, Roman Žveglič in Tomaž Lisec ter 
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB, 
Maksimiljan Popelar.
Program so s svojim nastopom popestrili 
učenci Osnovne šole Boštanj pod mentorstvom 
učiteljice Andreje Vrtovšek. Moderatorka 
celotnega programa je bila Silva Žveglič, učiteljica 
slovenščine na naši šoli.
Avtorica fotografije je Smilja Radi. 

Andreja Vrtovšek

Nastop učencev OŠ Boštanj 
na srečanju izgnancev in 
beguncev občine Sevnica

 

Na dan občinskega praznika, 12. novembra, 
ki ga praznujemo v spomin na hrabra dejanja 
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, je v 
organizaciji občinskega odbora združenja borcev 
za vrednote NOB potekala slovesna položitev 
venca k spomeniku padlim žrtvam NOB na 
sevniškem Trgu svobode in k spominski plošči na 
stavbi sodišča na Glavnem trgu. 

Položitvi vencev je sledila slavnostna seja 
občinskega odbora združenja borcev za vrednote 
NOB na Gradu Sevnica s kulturnim programom 
in podelitvijo priznanj, ki jih je dobitnikom podelil 
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Sevnica Maksimilijan Popelar. Dogodkov sta se 
udeležila tudi župan Srečko Ocvirk in podžupan 
Jožef Žnidarič.

Vir: Občina Sevnica

Slavnostna seja 
in polaganje vencev 
ob občinskem prazniku

  Slavnostna seja na Gradu Sevnica
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Zdravko ČERV
Straža / december 2012

Vabljeni na odprtje razstave slikarja Zdravka Červa

 v zbirko Ogled na Gradu Sevnica 
v sredo, 5. decembra 2012, ob 18h

Kulturni program: kantavtorica Maja Mlakar

Sponzorji večera: 

Posavski muzej Brežice in Pekarna KRUHEK                                             Org.: KŠTM Sevnica in Rudi Stopar.

VSTOP PROST!

Z občudovanja vrednimi izdelki se je v četrtek 
zvečer v veliki Moškonovi galeriji na sevniškem 
gradu predstavila Klekljarska skupina »Bucike« na 
svoji drugi samostojni razstavi. V skupini trenutno 
ustvarja 35 članov in članic vseh starosti-od 
najmlajših,ki so na razstavi imeli svoj »otroški 
kotiček«,pa do malo starejših.

Letošnja nit razstave je bila Slovenska krasila 
umetnost Ivana Razborška,po čigar originalnih 
motivih smo z privoljenjem njegovih hčera, gospe 
Eve in Maje, naklekljali pet izdelkov. Ravno v 
Moškonovi galeriji je bila pred 25 leti odprta prva 
stalna razstava Slovenske krasilne umetnosti.
Na ogled pa smo postavili tudi veliko ostalih 
izdelkov,od klekljanega nakita,slik,prtičkov,prav 
posebno mesto pa je  bilo dodeljeni dami s 
klekljanim šalom,rokavicami in nakitom.
Z veseljem in ponosom pa smo sevniškemu gradu 
za vso pomoč darovali tudi šest prtičkov.
Lep večerni dogodek pa so s svojimi ubranimi 
glasovi popestrili Mešani pevski zbor Zvon ,z 
nežnimi zvoki violine pa je naša srca razveselila 
vedno očarljiva in elegantna violinistka Mojca Bec.
                                                

 Klekljarska skupina »Bucike«

Klekljarska razstava

 

V soboto, 17. novembra, je bil zelo lep dan in še lepši 
večer. Ob 17. uri smo se v Kamenškem v Bregarjevi 
zidanici zbrali ustvarjalci in obiskovalci Literarno-
družabnega večera v počastitev praznika občine 
Sevnica, ki ga je organiziralo Kulturno-umetniško 
društvo Budna vas. Na prijetno presenečenje smo 
Bregarjev hram lepo napolnili.

Po pozdravnem nagovoru predsednice nas je v 
tem prijetnem ozračju pozdravil in nam čestital 
ob občinskem prazniku podžupan Janez Kukec. V 
svojem nagovoru je izrazil presenečenje in veselje, 
da kultura nastaja in se pokaže tudi v zidanicah na 
podeželju, in ne le v velikih dvoranah v mestih.
Program je povezovala Veronika Sigmud in se tudi 
pogovarjala z našimi pesniki.
Svoja občutja ob ustvarjanju in kaj jih vodi, so 
opisali ustvarjalki iz društva Marija Bajt in Eva 
Keber ter gosta Marjetka Erman in vsestranski 
sevniški umetnik Rudi Stopar. Rudi je poudaril, 
da nastaja poezija v srcu in je njegov odsev. Tega 
naj vidi in občuti še kdo drug, ne le ustvarjalec. Za 
to so potrebna druženja, tudi takšna, kot je bilo v 
Kamenškem.
Kadar se k besedi pripne še melodija, nastane 
pesem, zato so Ljudske pevke Solzice zapele nekaj 
ljudskih pesmi, ki so nam razveselile srce. Po 
končanem kulturnem programu smo se zadržali 
še v prijetnem druženju ob besedi in pesmi.

Magda Sigmund

Literarno-družabni večer 
v Kamenškem

Foto: Franci Sigmund 

sobota, 8. 12., ob 18.00
animirana komièna pustolov�èina // 9� min

petek, 14. 12., ob 18.00
dru�inska pustolov�èina // 109 min

sobota, 15. 12., ob 19.00
glasbena komedija // 112 min

petek, 21. 12., ob 17.00

grozljivka // 95 min
sobota, 22. 12., ob 19.00

dru�inska animirana komedija// 90 min

petek, 28. 12., ob 17.00
animirana dru�inska komièna pustolov�èina // 100 min

sobota, 29. 12., ob 19.00
grozljivka // 101 min

 
 

 

 

 

v naslednje izobraževalne programe: 
 

  tečaji  tujih jezikov (angleščina, nemščina, španščina) 
  tečaji s področja knjigovodstva (začetni in nadaljevalni,  
   slepo tipkanje na računalniku, usp. za računovodje) 
 priprave na NPK Socialni-a oskrbovalec-ka na domu  
 priprave na NPK Pomočnik-ca kuharja-ice 
 tečaj za pomočnika natakarja 
 tečaj klekljanja 
 tečaj šivanja in krojenja- začetek 27.11. ob 17.00 
 
Obveščamo vas, da je še možen vpis v programe srednjega poklicnega, poklicno 

tehniškega in strokovnega izobraževanja. 
 

Informacije in prijave:  
CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje  

T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105 
I: www.ciktrebnje.si, E: info@ciktrebnje.si 

Vsem udeležencem izobraževanja, sodelavcem in  
članom Univerze za III. življenjsko obdobje želimo  

obilo študijskih in poslovnih uspehov, 
obiskovalcem Galerije mnogo kulturnih užitkov,vsem skupaj pa vesele praznike in 

srečno novo leto 2013! 

Vabi k vpisu 

www.kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

Vabim vas na fantazijsko popotovanje v pleteni 
polževi lupini po Mirnski dolini tisočletnih spominov, 
kjer vsak kraj, sleherni kamen in les pripovedujejo 
zgodbe preteklih dni. Vstopite v skrivnostnega 
pletenega polža, kjer boste z vsakim zavojem 
potovali dlje in globlje po skrbno obdelani pokrajini 
gradov in romarskih svetišč, skozi trge in vasi do 

skrivnostnega tolmuna z vrbo, kjer se bo pravo 
potovanje šele pričelo.
Z uvodno pripovedjo bomo prestopili realni čas in 
prostor v svet grafik Tamare Korošec in fotografij 
Iztoka Amerška, Sebastjana in Damjana Popelarja.

Se vidimo v torek, 18. decembra, ob 18.00, 
na gradu Sevnica.

Damjan Popelar

Mirnska dolina 
v polževi lupini - VABLJENI
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 1. 12., 
ob 8.00 Vsakomesečni sejem parkirišče za HTC-jem v 

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

sobota, 1. 12.,
8.00 – 13.00

Čudežni december: 
Novoletni sejem želja z ustvarjalnico: Izdelava namiznih aranžmajev pred NLB Sevncia Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 1. 12., 
ob 8.00

Čudežni december: 
Avtohtona tržnica pred NLB Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Zdravko, 051/680-287

sobota, 1. 12., 
ob 9.00 – 14.00 31. šahovski memorial "Borisa Debelaka" "Prehrana pri Marjani" 

Krmelj
Org.: DKŠD Svoboda, 
Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

sobota, 1. 12., 
ob 18.00

Predstavitev društva 
ob prvi obletnici društva Kulturno umetniško društvo Budna vas Kulturna dvorana Šentjanž Org.: KUD Budna vas; Info.: Magda Sigmund, 

031/353-388, magda.sigmund@gmail.com

nedelja, 2. 12., 
ob 17.00

Letni koncert 
Dekliškega pevskega zbora Zverke Kulturna dvorana Sevnica Org.: Dekliški pevski zbor Zverke; 

Info.: Andreja, 031/308-387

ponedeljek, 3. 12., 
od 15.00 do 17.00 Novoletna tržnica OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica; 

Info.: Mojca P. Krajnc, 041/319-556

ponedeljek, 3. 12., 
ob 16.30

Šola za starše: Marko Juhant: 
Varuh otrokovih dolžnosti

jedilnica OŠ Sava Kladnika 
Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica;
Info.: Mirjana Jelančič, 07/81-63-512

ponedeljek, 3. 12., 
ob 17.00 Šah - odprto prvenstvo veteranov, ciklus 12/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 4. 12., 
ob 9.00

Predavanje: Jože Prah: 
Človek in gozd Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 4. 12., 
ob 17.00

Čudežni december: 
Z lučko na grad

Staro mestno jedro – 
grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: Petra, 051/680-284

torek, 4. 12., 
ob 18.00

Literarni večer: Ernest Jazbinšek (rojen v Zabukovju):
Dekle s Polane Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

torek, 4. 12., 
ob 18.00 Potopisno predavanje: Himalaja Zavetišče pod sv. Rokom Org.: PD Lisca; 

Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

sreda, 5. 12., 
ob 16.00

Čudežni december: 
Ustvarjalnica: Izdelava voščilnic Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sreda, 5. 12., 
ob 17:00 Miklavževanje v Šentjanžu trg pred cerkvijo v 

Šentjanžu
Org.: Kresnice in društva Šentjanža; 
Info.: Renata, 031/344-669

sreda, 5. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 5. 12., 
ob 18:00

Radogost – Stoparjev gost: slikar Zdravko Červ iz Straže. 
Glasbeni recital: kantavtorica Maja Mlakar.

Grad Sevnica, 
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica; Info.: 
07/81-61-070, gsevnica@gmail.com

sreda, 5. 12., 
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga: 
RK Sevnica - RK Celje Pivovarna Laško Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@

gmail.com; www.rokomet-sevnica.com

četrtek, 6. 12. Miklavževanje Jablanica 
(kapelica na Vitovcu)

Org.: ŠKD Jablanica - Novi grad; 
Info.: Milan Primožič

četrtek, 6. 12., 
ob 17.00

Pika Nogavička in čarodej Toni igra: 
Tina Premelč in Toni Mežan; za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica Org.: JSKD OI Sevnica; 

Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166

četrtek, 6. 12., 
ob 18.00

Predavanje: Rajko Škarič: 
Zakaj prihaja do konfliktov med generacijami? Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

sobota, 8. 12., 
ob 9.20 Šah - medobčinsko posamično šolsko prvenstvo OŠ Blanca Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 8. 12., 
ob 10.00 3. tek za Sevniški pokal 2012 OŠ Boštanj Org.: Atletski klub Sevnica; 

Info.: www.aksevnica.si

sobota, 8. 12., 
ob 18.00

Kino Sevnica: Paranorman; 
animirana družinska pustolovščina Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: 07/81-61-070

sobota, 8. 12., 
ob 19.30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga: 
RK Sevnica - RK Cimos Koper Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@

gmail.com; www.rokomet-sevnica.com

ponedeljek, 10. 12., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

ponedeljek, 10. 12., 
ob 18.30 3. srečanje Bralnega krožka Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

torek, 11. 12. Razstava Ivana Glavača Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 
Info.: 07/81-40-304

torek, 11. 12., 
ob 9.00

Predavanje: Sašo Županek: 
Bonton Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica;

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 11. 12., 
ob 15.30

Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in za vse, ki bi želeli svoje znanje obnoviti

učilnica OZRK Sevnica, 
Glavni trg 44

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

sreda, 12. 12., 
ob 16.00

Čudežni december: 
Ustvarjalnica: Izdelava okraskov za smrečico Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

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

Info.: Ludvik, 031/615-672

četrtek, 13. 12., 
ob 16.30

Čudežni december: 
Čarobni obisk gradu je namenjen vsem predšolskim otrokom Grad Sevnica Org.: Vrtec Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica

četrtek, 13. 12., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Andreja Rustja: 
Izkušnja iz verskih hramov Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 13. 12., 
ob 19.30

Slovenska muska od A do Ž, komedija Špas teater; igrajo: Lado 
Bizovičar, Miha Debevc, Gašper Konec; za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica Org.: JSKD OI Sevnica; 

Info.: Katja, 07/81-60-970, 041/328-166

petek, 14. 12., 
ob 15.00 7. tradicionalni smučarski sejem Gasilski dom Sevnica, 

spodnji prostori
Org.: ŠD Atraktiva; 
Info.: Rok, 041/739-635

petek, 14. 12., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

petek, 14. 12., 
ob 18.00

Kino Sevnica: Asterix in Obelix; 
družinska pustolovščina Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

petek, 14. 12., 
ob 18.00

Čudežni december: 
Stand up komedija: Stefan Šumanac Šumi Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 15. 12., 
ob 8.00 7. tradicionalni smučarski sejem Gasilski dom Sevnica, 

spodnji prostori
Org.: ŠD Atraktiva; 
Info.: Rok, 041/739-635
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sobota, 15. 12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Prava nota; 
glasbena komedija Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

nedelja, 16. 12., 
ob 9.00 Šah - odprto hitropotezno prvenstvo, ciklus 12/12 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

ponedeljek, 17. 12., 
ob 16.30 Literarna ustvarjalnica: Marija Kalčič Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica; 

Info.: 07/81-40-304

torek, 18. 12., 
ob 9.00

Druženje: OŠ Šentjanž: 
Prednovoletna prireditev Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica; 

Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 18. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica Izposojevališče Krmelj 

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

torek, 18. 12., 
ob 18.00

Razstava: Mirnska dolina v polževi lupini 
Tamara Korošec, Iztok Ameršek, Sebastjan in Damjan Popelar.

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija

Org.: Damjan Popelar, KŠTM Sevnica; 
Info.: Damjan, 051/208-387

sreda, 19. 12., 
7.00 – 12.00

Krvodajalska akcija - Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Krmelj Org.: OZRK Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 

041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 19. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 

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

sreda, 19. 12., 
ob 19:30

Rokomet: 1A NLB Leasing liga: 
RK Sevnica - RK Gorenje Velenje Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica; Info.: rokomet.sevnica@

gmail.com; www.rokomet-sevnica.com

četrtek, 20. 12., 
10.00 – 16.00

Krvodajalska akcija - Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OZRK Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 

041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 21. 12., 
7.00 – 13.00

Krvodajalska akcija - Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OZRK Sevnica; Info.: 07/81-65-070, 

041/319-556, sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 21. 12., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Hotel Transilvanija; 
družinska animirana komedija Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

petek, 21. 12., 
ob 17.00

Čudežni december: 
Zavod Zadnje upanje: Predstavitev projekta reševanja zapuščenih živali Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 21. 12., 
ob 18:00

Čudežni december: 
Premiera lutkovne predstave: Grdi raček v izvedbi GLG Sevnica 
Avtor pravljice H.C.Andersen, priredba Bernard in Snježana 
Pungerčič. Igrata: Marjana Štojs in Snježana Pungerčič.

Grad Sevnica, 
Albert-Felicijanova dvorana

Org.: GLG Sevnica, KŠTM Sevnica; 
Info.: Bernard, 031/655-537

sobota, 22. 12., 
ob 8.00

Čudežni december: 
Avtohtona tržnica in žrebanje kartice veselja pred NLB Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Zdravko, 051/680-287

sobota, 22. 12., 
ob 8.00

Čudežni december: 
Novoletni sejem želja z ustvarjalnico: Izdelava voščilnic in okraskov pred NLB Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 22. 12., 
ob 9.30 18. Radejev memorial OŠ Blanca Org.: Šahovski klub Milan Majcen Sevnica, 

Info.: Ludvik, 031/615-672

sobota, 22. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Prireditev v pozdrav svetlečim jaslicam 
Zimska pravljica s svetlečimi jaslicami je na ogled do konca decembra 

Kulturni dom Tržišče 
Svetleče jaslice: ob glavni 
cesti Trebnje - Sevnica

Org.: TD Tržišče; Info.: Irena Lindič, 
turisticno.trzisce@gmail.com

sobota, 22. 12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Paranormalno; 
grozljivka Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

nedelja, 23. 12., 
ob 13.00 Prenos lučke miru na Lisco Župnijska cerkev sv. 

Nikolaja v Sevnici
Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka Avguštin, 041/481-697

ponedeljek, 24 . 12.,
10.00 – 16.00

Čudežni december: 
Brezplačne igrarije Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

ponedeljek, 24 . 12., 
ob 16.00 Božiček v Krmelju parkirišče pri Barbari Org.: DKŠD Svoboda in Dušan Močnik

ponedeljek, 24 . 12., 
ob 18.00 Božični koncert Vokalne skupine Amabile Podružnična cerkev 

Najdenja sv. križa na Logu
Org.: KŠD Log; Info.: Nina Božjak, 031/603-
050; Branko Knez, 031/319-010

ponedeljek, 24. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi; Info.: Aleš Felicijan, 

041/385-852

torek, 25. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi; Info.: Aleš Felicijan, 

041/385-852

torek, 25 . 12., 
ob 19.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
23. koncert božičnih pesmi

Župnijska cerkev v 
Boštanju

Org.: Mešani pevski zbor župnije Boštanj; 
Info.: Ciril Udovč, 031/740-270

torek, 25. 12., 
ob 19.30 Božično novoletni koncert telovadnica OŠ Milana 

Majcna Šentjanž
Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž; 
Info.: Boštjan Krmelj, 041/709-287

sreda, 26. 12., 
ob 10.30 Blagoslov konj na Štefanovo parkirišče KS Šentjanž Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 

Šentjanž; Info.: Strnad Franci, 031/873-722

sreda, 26. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Božično-novoletni koncert s KD Blanški vinogradniki OŠ Blanca Org.: KD Blanški vinogradniki;

Info.: Roman, 041/55-634

sreda, 26. 12., 
ob 19.00 Božični koncert MePZ Zvon Župnijska cerkev v Sevnici Org.: MePZ Zvon

četrtek, 27 . 12., 
10.00 – 16.00

Čudežni december: 
Brezplačne igrarije Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

četrtek, 27. 12.,
ob 18.00 Kulturno zabavna prireditev Božiček z darili KMD Lukovec Info: KŠD Lukovec, Alenka 051 680 288

petek, 28. 12.,
10.00 – 16.00

Čudežni december: 
Brezplačne igrarije Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 28. 12., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Pogum (sinhronizirano); 
animirana družinska komična pustolovščina Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

petek, 28. 12., 
ob 18.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Božično-novoletni koncert s KD Godba Sevnica Športni dom Sevnica Org.: KD Godba Sevnica, KŠTM Sevnica

sobota, 29 . 12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Hiša na koncu ulice; 
grozljivka Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

ponedeljek, 31. 12., 
ob 17.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Čudežni december: Silvestrovanje za najmlajše

glavno prizorišče pred 
lokalom Central's Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 31. 12., 
ob 21.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Novoletni nočni pohod z baklami iz Krmelja na Kamenško

zbiranje: parkirišče ob 
rondoju v Krmelju

Org.: Planinska skupina Krmelj in PD Lisca – 
Sevnica; Info.: Silva Dobnik, 041/259-637

ponedeljek, 31. 12., 
ob 22.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Čudežni december: Silvestrovanje na prostem

glavno prizorišče pred 
lokalom Central's Org.: KŠTM Sevnica
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Mladina, šolski zvonec

V Mladinskem centru smo za vse tiste, ki si 
želijo dodatnega zaslužka, organizirali brezplačni 
seminar, kjer je Petra Škarja predavala o tem, 
kakšen potencial se skriva v internetu, na 
konkretnih primerih je poslušalcem predstavila 
pet različnih primerov dodatnega zaslužka. 

Vsem udeležencem je pokazala, kako hitro 
in enostavno je ustvariti svojo spletno stran, 
kar se mnogim, ki imajo samo osnovno znanje 
računalništva, zdi pretežko ali celo nemogoče. 
Poslušalcem je predstavila svoje izkušnje in kot 
pravi sama je za to potrebno imeti  dovolj volje in 
moraš biti vztrajen, kajti včasih se ti ne posreči s 
prvo spletno stranjo, ki jo ustvariš in najpogostejše 
napake, zaradi katerih ne uspemo priti do dodatnih 
zaslužkov.  Predavanje je bilo zanimivo in poučno.

Lucija Prah

Možni dodatni zaslužki  
preko interneta

 

Na pobudo tujcev, zaposlenih v občini Sevnica, smo 
v mesecu novembru, v sodelovanju z Družinskim 
inštitutom Zaupanje, pričeli z brezplačnimi tečaji 
slovenskega jezika.
Odziv nas je pozitivno presenetil, saj se nam je 
na prvem srečanju pridružilo 10 poslušalcev, ti 
so vpisali še 5 poslušalcev, ki zaradi službe niso 
uspeli priti. Zaradi izmenskega dela smo oblikovali 
še eno skupino, tako da lahko vsak najde ustrezen 
termin zase.
 Damijan Ganc in Mojca Švigelj sta se pri delu 
izvrstno izkazala, prvi kot predavatelj, druga pa 
kot asistentka, prevajalka in  v funkciji individualne 
pomoči. Oba naju je ganila zahvala sodelujočih, 
kako veliko jim pomeni, da smo jim prisluhnili in jim 
na tak način pomagamo k lažji vključitvi v lokalno 
okolje.
Za vse, ki bi se nam še želeli priključiti, vljudno 
vabljeni. Več informacij na: 07 81 61 076 (Mojca) 
ali 041 772 245 (Damijan).

Mojca Švigelj, KŠTM, 
in Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Tečaj slovenskega jezika 
za tujce v MC Sevnica

Včeraj smo šli z avtobusom v Novo mesto. Na 
kulturnem dnevu smo imeli lepo vreme. Preden 
smo šli na avtobus, smo imeli sestanek o pravilih. 
Kupili smo si pokovko. Film se  je začel ob 9.30. 
Pogledali smo si Madagaskar 3. Počutje je bilo 
super. Na avtobusu ni bilo nobenemu slabo. Na 
avtobusu smo se pogovarjali, zabavali in smejali.  
Najboljši je bil film.

Ela Falež, 2. Razred, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec

Kulturni dan v Novem mestu
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Organizator: ���M �evnica //�ru�inski in�titut Zaupanje
Info in prijave: Mojca �vigelj // 07-81-61-076//mojca.svigelj@kstm.si

ŠPORTNI DOM SEVNICA

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI

MC SEVNICA

24. in 27. 12., od 10.00 do 16.00

28. 12., od 10.00 do 16.00

IGRARIJE

Kaj bomo počeli ?

Otroci naj prinesejo s seboj prigrizke, pijaèo in �portno opremo...

stand up komedija

Stefan 
�umanac 

�umi
MC Sevnica
14.12., ob 18.00
vstopnina: 3 EUR

���ani�ato�: ���M Sevnica

Vsak ponedeljek, ob 17.00, Zdravstveni dom Sevnica: Šola Hujšanja. 
Org.: ZD Sevnica; Info.: vladimira.tomsic@zd-sevnica.si, mojca.vidmar@zd-sevnica.si

Vsak ponedeljek, ob 18.30, Knjižnica Sevnica: Joga v vsakdanjem življenju - začetna stopnja. 
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto; Info.: www.jvvz.org in Anita, 031/375-745.

Vsak torek, ob 18.30, Knjižnica Sevnica: Joga v vsakdanjem življenju - nadaljevalna stopnja.
Org.: Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto; Info.: www.jvvz.org in Mojca, 041/319-556.

Vsak torek, 18.00 - 19.00, Mladinski center Sevnica: Taichi. 
Org.: KŠTM Sevnica

Vsak četrtek, dopoldan po predčasnem naročilu, Zdravstveni dom Sevnica: 
Individualno opuščanje kajenja. 
Prijave, info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, Mojca, 07/81-61-510 (7.00 – 8.00)

Vsak četrtek, 8.00 - 11.30, Zdravstveni dom Sevnica (prvo nadstropje, nasproti predavalnice): 
Svitova kontaktna točka. Namenjena je svetovanju o programu presejanja raka na debelem 
črevesju. 
Info.: mojca.vidmar@zd-sevnica.si, Mojca, 07/81-61-510 

Vsak petek, ob 16.00, Mladinski center Sevnica: Brezplačni tečaj angleškega jezika. 
Org.: KŠTM Sevnica 

Vsak petek, ob 19.00, Mladinski center Sevnica: Skupina za mladostnike. 
Org.: KŠTM Sevnica; info.: Damijan, 041/772-245

Prispevke in informacije za koledar prireditev pošljite do 18. 12. na: grajske.novice@kstm.si

V novembru smo v Mladinskem centru organizirali 
ustvarjalno delavnico za otroke, kjer smo 
izdelovali stojala za svinčnike, risali, barvali, se 
igrali, skratka uživali smo v druženju in otroški 
ustvarjalnosti.  Pridružilo se nam je klekljarsko 
društvo Bucike, kjer so vsem, ki so hoteli, pokazale 
tehniko klekljanja . 

Dejavnosti  Mladinskega centra Sevnica si je 
ogledal  tudi minister Andrej  Vizjak.

Lucija Prah 

Obisk ministra v MC 
in ustvarjalna delavnica
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Mladina, šolski zvonec

Učenci Osnovne šole Boštanj so že drugič priredili 
dobrodelni koncert, ki je letos nosil ime Nasmejani 
otroci, nasmejana srca. Glavna nit koncerta so 
bile olimpijske igre, zato je bila v športnem vzdušju 
izvedena vsaka točka. S sredstvi, ki so jih učenci 
zbrali, bo šola kupila nove športne rekvizite. 

Na OŠ Boštanj se zavedamo, da je šport pomembna 
»stvar«, zato imamo tudi svojo olimpijsko himno, 
ki jo prepevamo na znano Kekčevo melodijo Kdor 
vesele pesmi poje.

Vsi v Boštanju smo sklenili,
da je šport pomembna stvar,

gibamo se vsi z'lo radi,
s tem krepimo si srce.

Olimpijado bomo imeli,
kar doma, na naših tleh,
športnikov dovolj imamo,
naj odmeva naš uspeh!

Pridno bomo mi vadili,
urili duha, telo,

če pa kdaj ne bomo prvi,
nam to nič ne bo hudo. 

Olimpijado bomo imeli,
kar doma, na naših tleh,
športnikov dovolj imamo,
naj odmeva naš uspeh!

Smisel športa ni le zmaga,
temveč druženje in smeh,

dobra volja je najbolja,
ko navijamo za res.

Olimpijado bomo imeli …

Silva Žveglič, OŠ Boštanj

Dobrodelni koncert v Boštanju

 

Obdobja tečejo mimo, mi pa včasih še zmeraj 
ne dohitevamo današnje tehnologije, ko gre za 
računalništvo. Zmeraj bolj napreden svet in vedno 
več ljudi dela na tem področju, tako da se nekateri 
počutijo že kar zapostavljene, ker tega preprosto 
ne znajo. 

V KNOF-u vam ponujamo priložnost da to 
spremenite. V projektih, kjer je namen izobraziti 
čim več ljudi, se je na računalniške tečaje prijavilo 
že več kot 250 ljudi. S prijaznimi predavatelji, ki se 
vsakemu posebej posvetijo, in dostopnimi cenami 
smo jim omogočili pridobiti znanje iz osnov in 
naprednejših spretnosti v računalništvu. 
Ker je znanje danes vrlina in ker vemo, da se vsi 
še zmeraj radi naučimo kaj novega, vas vabimo, 
da se prijavite na tečaje računalništva. Termini 
se določijo potem, ko je zbrano določeno število 
prijav. Tečaji potekajo v Mladinskem centru 
v Sevnici oziroma v stari knjižnici nad Novo 
Ljubljansko banko. 
Več informacij in prijave na: 
07 81 44 119 ali 031 769 429.

Vir: KNOF

KNOF zopet odpira sezono 
računalniških tečajev

 

V oktobru se je pod okriljem Družinskega centra 
Sevnica pričela srečevati skupina mamic z 
dojenčki. Srečujemo se ob četrtkih med 9.30. 
in 11.30. uro v prostorih Mladinskega centra 
Sevnica (Trg svobode 11).
Srečanja so namenjena mamicam z dojenčki, 
ki si želijo medsebojnega druženja, podpore in 
izmenjave izkušenj v sproščenem in zavarovanem 
okolju. Pogosto mamice skrbi, da z dojenčkom še 
“nista ujela skupnega ritma”, da je njihov dojenček 
preveč nemiren za obisk skupine, da … Strahov je 
gotovo precej, vendar so odveč.
V naši skupini je živahno, mame opazujemo 
dojenčke, se jim čudimo, navdušujemo in z njimi 
igramo, jih hranimo ter tudi uspavamo, obenem pa 
si delimo izkušnje, kako dojenčka hraniti, uspavati, 
tolažiti, se z njim igrati, kako reševati zdravstvene 
težave, varstvo otroka, ko bo potrebno, kako 
ovrednotiti starejšim otrokom prihod najmlajšega 
člana v družino ipd.
Vabljene mamice z dojenčki, da se nam pridružite!
Za dodatne informacije in spodbudo pokličite na 
031 899 674 (Mojca Pompe Stopar) ali pišite na: 
druzinski.center.sevnica@gmail.com. Prisrčno 
dobrodošle!

 Vir: Družinski center Sevnica

Srečanja mamic z dojenčki 

V osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž smo 
nekatera dekleta iz 6.  in 7. razreda izvedela, da 
bomo na proslavi ob prazniku Krajevne skupnosti 
Šentjanž nastopile s plesom NEVIHTA, s katerim 
smo se že enkrat predstavile. Zbrale smo se in 
začele vaditi.
Najprej nam je šlo zelo na tesno, saj smo veliko 
pozabile in smo morale vaditi od začetka. S po-
močjo mentorice Nade Jazbec smo se spomnile 
določenih gibov. Vadile smo vsak dan in počasi 
napredovale;  kmalu nam je šlo bistveno bolje. 
Zadnje dneve pred nastopom smo vadile v telova-
dnici in v dvorani.
Izvedele smo, da bomo s tem plesom nastopile 
tudi v Sevnici.  Potrudile se bomo, da bomo tudi 
drugi nastop izpeljale dobro.
                                                                                                        

Danijela Bec, 6. razred                                                                                                     
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Ples deklet- NEVIHTA

Devetošolci OŠ Boštanj, Katja Škoda, Alja Lisec, 
Sanja Zupančič (prejemnice Dalmatinove značke), 
Anja Ašič in Blaž Jamšek (odsoten na prireditvi), so 
se skupaj z mentorico, Silvo Žveglič, v četrtek, 8. 
novembra, v OŠ Bistrica ob Sotli udeležili zaključne 
prireditve literarno-likovnega natečaja Na obisku 
pri Juriju Dalmatinu, ki je nastal v sodelovanju s 
Slovenskim protestantskim društvom Primož 
Trubar – Podružnico Posavje, Valvasorjevo 
knjižnico Krško, Osnovno šolo Jurija Dalmatina 
Krško in Osnovno šolo Bistrica ob Sotli.

Učenci OŠ Boštanj so se na literarno-likovnem 
natečaju odlično izkazali, saj so prejeli kar tri 
Dalmatinove značke od dvanajstih podeljenih.
Za njihov uspeh jim čestitamo!

Mentorica: Silva Žveglič

Odličen uspeh učencev OŠ 
Boštanj na literarnem natečaju

 

V mesecu novembru je občina Sevnica praznovala 
občinski praznik, zato smo se z učenci OŠ Ane 
Gale Sevnica veliko pogovarjali o našem kraju. Na 
vprašanje, kaj jim je v naši občini najbolj všeč, pa 
so odgovorili:

Všeč mi je, da imamo grad, trgovine, šole, 
Mladinski center in reko Savo. Andraž, 4.r.
Dobro je, da imamo igrišča, kjer igramo nogomet 
in bowling. Gregor, 5.r.
Všeč mi je OŠ Ane Gale Sevnica, bowling in grad. 
Matej, 5.r.

Zelo mi je všeč sevniški grad. Lepo pa je tudi, da 
imamo svojo železniško postajo. Gorazd, 7.r.
Najbolj mi je všeč bowling. V Sevnici pa imamo tudi 
zelo lepe gozdove, cerkve in grad. Primož, 9.r.
V občini Sevnica so mi všeč naši kraji in narava. 
Zelo lep je tudi sevniški grb. Danijel, 9.r.
Všeč mi je, da imamo dobre trgovine, picerije, 
bowling in grad. Matjaž, 9.r.

Učenci dopisnega krožka 
OŠ Ane Gale Sevnica

Ob prazniku občine Sevnica
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Šolski zvonec

V sredo, 17. oktobra, je v Radencih potekalo 
državno tekmovanje za Zlato kuhalnico. Tekmovalo 
je 14 ekip iz vse Slovenije, ki so se tja uvrstile kot 
najboljše na regijskih tekmovanjih. Med njimi je 
bila tudi ekipa OŠ Boštanj. 

Naši trije devetošolci Evgen Kozole, Katja Škoda in 
Sanja Zupančič so odlično skuhali štajersko kislo 
juho in spekli pohorsko omleto.

Čestitamo!     
   

Zlata kuhalnica

Za tekmovanje pripravljeni:
Lahko dobimo bronasto
Ali srebrno kuhalnico.
Tudi zlata ni nedosegljiva,
Ako nam bodo kuharske vile naklonjene.

Kuhamo, mešamo,
Upogibamo, stepamo.
Hura, dobro nam gre!
A ne le to!
Lupimo, režemo, pečemo,
Njam, okušamo, njam.
In lepo serviramo.
Carsko se nam zdi.
Ali nam lahko potrdite? Bomo videli.

Mentorici: Majda Kugonič, Nena Bedek

Državno tekmovanje: 
Zlata kuhalnica

 

V petek, 9. novembra, smo imeli učenci 2. triade 
OŠ Blanca kulturni dan. Ogledali smo si Butalce, 
predstavo Ljudskega gledališča Koper.
Zjutraj smo prišli v šolo in imeli dobri dve uri 
pouka. Pogovarjali smo se o predstavi, pojmih v 
gledališču in bontonu. Sledila je malica in že smo 
se odpravili na avtobus. Odpeljali smo se v Novo 
mesto. Od avtobusne postaje do Kulturnega 
centra Janeza Trdine ni daleč, zato smo bili hitro 
na cilju. Učiteljica nam je razdelila vstopnice in 
odšli smo v dvorano, ki je bila že kar polna. Tiho 
smo sedli vsak na svoj prostor. Predstava Butalci 
se je začela ob 10.45. Trajala je 55 minut.
Igralci so zelo dobro odigrali svoje vloge, saj sem 
se med predstavo večkrat od srca nasmejala. 
Najbolj všeč so mi bili Butalci kot gasilci, saj so 
gledalce  poškropili z vodo. Žal mi je bilo, da niso 
poškropili tudi mene. Zelo zanimiva se mi je zdela 
tudi scena, še posebno postelja, ki je bila hkrati 
avto in pekarna.
Predstave je bilo hitro konec. Zame je bila 
prekratka, saj bi jo še gledala. Igralcem smo 
močno zaploskali in se nato z avtobusom odpravili 
proti šoli.
Ta dan je bil naš prvi kulturni dan v tem šolskem 
letu in mi bo za vedno ostal v spominu, ker so 
Butalci neumni in pametni hkrati.

Anja Žniderič, 6.r.

Z Butalci na kulturnem dnevu

Čeprav je od takrat minilo že nekaj dni, še vedno 
nisem pozabil, kako težko je bilo, ko nismo imeli 
električne energije.
Bilo je tako; napovedali so sneženje do nižin, a 
nihče ni verjel, da se bo sneg prijel, ker so bila 
pretopla tla. Listje še ni odpadlo z dreves in zaradi 
tega  je drevesa rušilo in jih lomilo. Sosed mi je 
povedal, da je škoda tolikšna, da bi imeli dosti drv 
za tri leta.
Tudi ceste so bile komaj prevozne. Z očijem sva šla 
v Radeče po pice, ker nismo mogli kuhati. Spotoma 
sva šla še na bencinsko črpalko napolnit telefon.  
Mi smo na srečo imeli kamin, da nas ni zeblo. Od 
vsega smo se najbolj bali, da se nam bo pokvarila 
hrana v skrinji. V ponedeljek, 29. oktobra, so v 
Šentjanžu že dobili električno energijo, mi pa šele 
v torek popoldne.
In tako hitro kot je sneg zapadel, je tudi skopnel.

Matic Lazar, 6. razred, 
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Več kot 40 ur
brez električne energije

  POZIV ZA PROSTOVOLJCE

V dejaVnosti in programe  mladinskega centra seVnica želimo poVabiti prostoVoljce, ki bi 
s sVojimi idejami, izkušnjami, znanjem pomagali pri oblikoVanju in izVajanju programoV, ki 
so namenjeni pomoči in osVeščanju otrok in mladine V naši občini. odraščanje prepogosto  
spremljajo težaVe in stiske, katere negatiVno VpliVajo na samopodobo mladostnika, zato 
bi jim radi z Vašo pomočjo ponudili razne oblike pomoči in dejaVnosti. predVsem bi želeli 
narediti Več na osVeščanju o zdraVem načinu žiVljenja, socialnega čuta in odgoVornega 
odnosa do ljudi, žiVali in lastnine.
s sVojim prostoVoljnim delom boste pridobili dragocene izkušnje za žiVljenje, ob tem pa 
občutili zadoVoljstVo, da ste s sVojim delom  nekomu nesebično  pomagali.

Poziv  je namenjen vsem, ki čutite, da lahko nekaj dobrega storite za sočloveka.

Vaše prijave pričakujemo na mail: mojca.svigelj@kstm.si ali 051 680 290.

Vir: KŠTM Sevnica

www.kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica
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Grajska skrinja

Z ogrlico hribov in gričev
je naša občina obdana,
razgibana z vasicami,

zaselki posejana,
kot deklica je razigrana,

ki snubi nešteto jo fantičev.

     
Sredi to ogrlice naše lepo mesto

Sevnica čepi,                                                                                                      
v dolino ozko je ujeto

in letosnje skoraj celo leto
bilo je razkopano in razrito.

 
Potrpežljivo, mirno pred prehodi,

semaforji meščani smo čakali,
iskali bližnjice, obvoze brez nervoze.

Kot vidite, se nam je izplačalo.
 

Zdaj vsa polepšana in v preobleko novo
je za praznik Sevnica odeta.

Široka skoznjo vodi obnovljena cesta,
ob boku lepotica zvesta

že od nekdaj reka Sava ji leži.
 

Nekoč umazana, deroča posrkala
je vso nesnago tovarn, rudnikov

in nemarnih nas ljudi.
Ker mislili smo, da vanjo vsak lahko

odvrže prav vse, kar le zeli.
 

Zdaj bolj umirjena, počasna
kakor malo morje

v svoji strugi se nam zdi.

 
Nad starim mestnim jedrom

se mogočni grad bohoti,
pod njim občasni vrvež

lepotca nič ne moti;
nemo zviška gleda, opazuje,

se morda sprašuje in modruje:
»Le zakaj v mojem čudovitem parku

se gnete toliko ljudi?«
 

V kotičku varnega zavetja
se pod gradom božji hram tišči,
kdor v njem za svoje grehe moli,

zagotovo odpustke brž dobi.
 

Tudi železno cesto premore naše mesto,
če želite v bližnji all širni svet,

urno pojdite na vlak sedet!
 

Log, Boštanj, Šentjanž, Krmelj, Tržišče, Blanca
našo obširno občino krase,

po dolinicah in klancih
za najlepši okras so pridni, delovni ijudje.

 

Če kdo se najde, ki na Lisco se povzpet ne more,
naj poskusi vsaj na Ledino, Zajčjo goro.

Tudi Razbor, Lovrenc, Sveti Rok
vabijo nas na izlet, pohod in ni je točke,

ki bi v jasnem jutru, sončnem dnevu
na naše lepo mesto čudovit ovirala razgled.

 

Pa srečno, Sevnica!
Ob naslednjem prazniku boš gotovo še lepša!

 

Zdravka Brečko

Sevnici praznični pozdrav

Dolenjska je znana predvsem po goricah in 
vinogradih, ki se razprostirajo na njihovi sončni 
legi. Tudi Tržišče obdajajo vinorodne gorice, ki 
jih je opisoval že slavni Janez Vajkard Valvasor 
v delu Slava vojvodine Krajnske. Tako je zaradi 
tega postalo naše glavno raziskovalno vprašanje, 
kakšne so bile šege in navade pri vinogradniških 
opravilih. Seveda je ta panoga še zelo navzoča v 
življenju naših dedov in staršev, kar nam je seveda 
pomagalo, da smo o tem izvedeli veliko.

Zgodovinar Valvasor v svoji drugi knjigi, str. 
193 in 194, hvali te gorice: Malkovčan se da 
dobro piti. Telške gorice dajo rdeče vino, okusno 
kapljico, a Bojničan naredi človeka dobrovoljčka. 
Pod vodstvom vinarskih učiteljev Skalickega in 
Gombačaso te gorice zelo napredovale, postale 
so moderno urejene vinske gorice, kjer je zasajena 
tudi žlahtna trta, španijol, burgundec, rulandec, 
rizling, portugalka itd. Vse te gorice so le nekaj 
kilometrov oddaljene od Tržišča in spadajo v KS 
Tržišče.

Na začetku 20. stoletja je imela Kmetijska 
podružnica Mokronog trsnico na Malkovcu. 
Tam so vzgajali trto, ki so jo potem prodajali 
vinogradnikom. Ko je bila v 19. stoletju večina 
slovenskih vinogradov uničena zaradi trtne uši, 
so na ameriško trto cepili slovensko trto. To je 
bila rešitev za obnovitev vinogradov na slovenskih 
tleh, med drugim tudi za Malkovčane in preostale 
vinogradnike v našem okolišu. Seveda je bilo 
viničarstvo razširjeno tudi pri nas. Tako so bili 
Pungerčarjevi z Malkovca viničarji pri Prijatelju, 
bogatem trgovcu iz Tržišča, od omenjene družine 
dobili tudi sliko, ki prikazuje trtnico na Dolenjskem. 
Ta slika je bila na razglednici, ki je bila odposlana 
leta 1901. Na tej sliki lahko vidimo, kako so 
oblečeni ljudje, ki so cepili trto. 

Avtorji: učenci OŠ Tržišče, 
mentorici: Mihaela Jelenc in Irena Klukej

Vir: TZOS, projekt Moj kraj, moja občina (2010)

 

O vinogradništvu na Malkovcu in okoliških goricah

Ideja za letošnji veseli december:
Kupite vse potrebno od majhnih lokalnih 

podjetij in samozaposlenih in konec 
koncev kmetov!

Npr. od vašega soseda, ki prodaja preko 
spleta, od sosede, ki izdeluje nakit, 

od lokalnega peka, ki peče žemljice, 
piškotke ali ima na polici doma narejeno 

čokolado. 
Pojdite do tiste stojnice, ki stoji pred 

marketom, pojdite v kafič ali salon, ki ga 
vodi samozaposlen...

Hrano- krompir, purana ipd. dobite pri 
vašem kmetu, poiščite ga! 

Bistvo vsega pa je, da gre denar 
individualistom in ne multinacionalkam.

Vsi ti »lokalni« bodo imeli lepši veseli 
december!

Kako pišemo imena praznikov?

Ste v dilemi, kako pisati imena praznikov, z veliko ali malo začetnico? 
Praznike in posebne dneve pišemo z malo začetnico in pravilno je pisati npr. božič, novo leto, velika noč, 
dan državnosti, dan samostojnosti, štefanovo, valentinovo, silvestrovo idr.
Marijino vnebovzetje je z veliko, ker je Marijino svojilni (ne pa vrstni) pridevnik, tvorjen iz lastnega ime-
na. Enak primer je tudi Prešernov dan. Ta dva praznika sta izjemi. V primeru jožefovo (gregorjevo, 
valentinovo) pa imamo posamostaljene pridevniške besede, ki poimenujejo praznike. 

Povzela Mojca Švigelj, vir: http://med.over.net/forum5/read.

Jezikovni kotiček

Moja rojstna domačija se je stikala na Črnem 
potoku, ki teče med Sevnico in Bregom.
Večkrat sem se spraševal, zakaj se imenuje Črni 
potok. Ker nisem dobil odgovora, sem si odgovoril 
takole: za našo skromno družino s šestimi otroki – 
po starosti sem bil tretji – smo morali nositi drva 
za kurjavo, ki smo jih nabirali tudi v bližini potoka, 
saj so ob njem rastla razna drevesa z obeh 
strani. Potok je bil v normalnem stanju velik 100 
centimetrov. Kamenje je ilovnato modro in tako se 
je videla samo črna črta, dolga dva metra.

Črni potok – zakaj se tako imenuje

Blizu Save je cestni most, ki so ga sezidali v 
času Rimljanov, zato se cesta od vasi Breg proti 
Jurkloštru imenuje Rimska cesta.

Po pripovedovanjih zapisal: Karel Kožuh

Rimska cesta
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grajske.novice@kstm.si
www.mojaobcina.si/sevnica

V Centru Varne Vožnje v Vrbini v Krškem so od 
maja do oktobra potekale tekme za Karting 
Raceland Cup. Seštevek vseh šestih tekem je 
prinesel skupnega zmagovalca.

Mladi sevniški dirkač Alen Mirtelj se je uspešno 
udeležil vsake od teh. Tekme so potekale v 
prijetnem in tekmovalnem vzdušju. Poseben izziv 
je bila zadnja dirka sezone, ki je potekala v deževnih 
pogojih, kar je dodatno prispevalo k dramatičnosti 
in negotovosti do zadnjega kroga.
V celotnem tekmovalnem obdobju je zasedel štiri 
druga mesta ter eno prvo, kar mu je v skupni 
razvrstitvi prineslo odlično drugo mesto.

Mirko Ognjenovič

Alen Mirtelj 
drugi v skupni razvrstitvi

Člani športne sekcije Društva upokojencev 
Sevnica so se letos v dveh panogah uvrstili na 
ekipno državno tekmovanje.

Državno prvenstvo v ribolovu je bilo septembra v 
Novem mestu. Ekipo so sestavljali Ernest Šumej, 
Dušan Škoda, Dominik Špan in Stane Plazar 
(posamično je osvojil 4. mesto).
Streljanje z zračno je potekalo oktobra v Rušah. 
Ekipo so sestavljali Franc Ernestl, Stane Mirtelj, 
Stane Kovačič in Marko Črnič.
Naši ribiči in strelci so osvojili 11. mesto. 
Na državnem tekmovanju jih je spremljala 
predsednica društva in ugotavlja, da so za v 
bodoče veliko vredne izkušnje, ki so jih pridobili. 

Vir: DU Sevnica 

Dvakrat enajsti

 

V nedeljo, 18. novembra, so se karateisti KBV 
Sevnica pomerili na 1. pokalnem turnirju JKA v 
Dolu pri Ljubljani, na katerem je nastopilo 169 
tekmovalcev. V finale se je uspelo uvrstiti kar 
4 tekmovalcem KBV Sevnica. Kot prva se je v 
kategoriji mlajših deklic kata C v finale uvrstila Lea 
Ivandič, ki je osvojila odlično 3. mesto. 

Prav tako je po bronasti medalji posegel Gaber 
Vandur v kategoriji mlajših dečkov kata B in tako 
s svojim odličnim nastopom za las zgrešil srebrno 
medaljo.  Tisa Šantej se je v močni konkurenci  
starejših deklic kata B prebila vse do finala, kjer 
je žal zaradi napačnega elementa pristala na 
nehvaležnem 4. mestu.  V isti kategoriji pa je 
njena sestra Tia Šantej pometla s konkurenco 
ter z veliko prednostjo ocen pred drugouvrščeno 
tekmovalko osvojila zlato odličje.  

Čestitke vsem dobitnikom odličij kot tudi ostalim, 
ki so resnično zelo dobro tekmovali. K uspešni 
udeležbi na turnirju je veliko pripomoglo Gasilsko 
društvo Loka, za kar se iskreno  zahvaljujemo. 

Uvrstitve:

1. mesto: Tia Šantej, starejše deklice kata B
3. mesto: Lea Ivandič, mlajše deklice kata C
3. mesto: Gaber Vandur, mlajši dečki kata B
4. mesto: Tisa Šantej, starejše deklice kata B
5. mesto: Žiga Pigac, mlajši dečki kata B
5.-8. mesto: Tereza Kožar, mlajše deklice kata C
5.-8. mesto: Klara Kocjan, starejše deklice kata B
5.-8. mesto: Jasmina Očko, starejše deklice kata B 

Marja Zidarič

Pokalni turnir JKA 
v Dolu pri Hrastniku

V Slovenj Gradcu je potekalo letošnje zadnje 
državno prvenstvo Slovenije, in sicer v cestnem 
teku na 10 km, obenem pa še DP za osnovne in 
srednje šole, ki so se ga udeležili tudi člani AK 
Sevnica.
Na 10 km dolgi progi sta tekla Miha Povšič in 
Robert Lendaro, ki sta zasedla 6. in 7. mesto pri 
članih.

Mlajši pa so nastopili na DP za osnovne in srednje 
šole na 1.000 in 2.000 m progi. Najboljše so odtekli 
Nik Rantah, Klara Zakšek in Sara Karlovšek, saj 
so osvojili 2. mesto v svojih kategorijah in postali 
državni podprvaki. Klemen Sladič in Karin Gošek 
sta si pritekla  4. mesto, Karin Ferlin in Klemen 
Lendaro sta zasedla 5. mesto, Laura Jazbec 
je bila 11., Boštjan Sladič, Mija Zemljak in Nika 
Jazbec pa so osvojili 12. mesto.

Vir: AK Sevnica

Državno prvenstvo Slovenije 
v cestnem teku

 

Medtem ko se je večina mladostnikov predaja 
nabiranju energije in prepušča prostem času, 
je Sevničanka Tajda Marc te počitniške dni bila 
aktivna na pripravah v Brežicah. Poleg nje se 
je zbralo še 19 najperspektivnejših slovenskih 
športnih strelcev in strelk kadetske kategorije do 
17 let. Gre za tekmovalce, ki so se na letošnjem 
državnem prvenstvu v disciplinah zračna puška in 
zračna pištola uvrstili med prvih pet.

Tehnični del priprav z obilo prakse in teorije pod 
vodstvom reprezentančnih trenerjev je potekal na 
novem brežiškem strelišču z elektronskimi tarčami 
v športni dvorani pri osnovni šoli. Tajda je poleg 
športnega kolega iz Brežic edina predstavnica iz 
Posavja in jo čaka še vrsta zahtevnih tekmovanj, 
med katerimi je po zahtevnosti na prvem mestu 
nastop v evropski ligi mladih s finalom v Laškem 
oktobra prihodnje leto.

Mirko Ognjenovič

Tajda med 
perspektivnimi športnicami

 

V soboto, 17. novembra, je številna množica, ki 
se je zbrala ob Športnem domu Sevnica privabila 
sonce, ki je spremljalo tekače na pravi kros progi, 
speljani na travniku ob Športnem domu. Skupaj je 
nastopilo kar 168 tekmovalcev, od najmlajših, ki 
so se pomerili na 300 m, do članov na 4.000 m. 

Absolutno zmago si je pritekel domačin Robert 
Lendaro, od deklet je bila najhitrejša Karin Gošek, 
ki je še enkrat nastopila in osvojila odlično 2. 
mesto. Posebnost prireditve je bil dobrodelni tek, 
ki ga je AK Sevnica organiziral na pobudo Tomaža 
Lisca, akcijo pa sta podprla tudi KŠTM Sevnica in 
ŠKS Sevnica. Nastopilo je 20 tekmovalcev, zbrana 
sredstva pa so namenjena otroškim igralom pri 
OŠ Studenec. Doslej je zbranih 510 €, še vedno 
pa lahko donirate tudi vi; podatki so na spletni 
strani AK Sevnica. Vrhunec prireditve so bili 
zagotovo teki, ki so šteli kot pregledna tekma za 
nastop na EP v Budimpešti. Zbrali so se najboljši 
atleti Slovenije, v teku članov na 10.000 m je 
prepričljivo zmagal Mitja Kosovelj. Vse rezultate 
najdete na spletni strani AK Sevnica. Naslednji 
tek za Sevniški pokal bo 8. decembra v Boštanju. 
Vabljeni! 

Vir: AK Sevnica

Zmagovalca 2. teka za 
sevniški pokal Robert in Karin
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V Mariboru se je po 12 dneh končalo šahovsko 
svetovno mladinsko prvenstvo. Sodelovalo je 
rekordno število mladih šahistk in šahistov iz 
vsega sveta – 1584 igralcev in igralk iz 91 držav v 
12 starostnih skupinah od 8 do 18 let – med njimi 
tudi 150 domačih igralcev. Sevnico sta zastopali 
tudi osnovnošolki z Blance, Petra PAVLIČ in Lucija 
KROŠELJ v skupini deklet do 14 let. Petra je na 
tako pomembnih prvenstvih nastopila že petič 
(pred tem SP že dvakrat na evropskem in enkrat 
na svetovnem), Lucija pa prvič. 

V njuni skupini je igralo 119 deklet, od tega 10 
Slovenk. Po 11 kolih v 12 dneh dolgotrajnih bojev 
je zmagala Indijka pred Gruzijko, obe po 9 točk, 
s točko manj pa je bila 3. še druga Indijka, do 8. 
mesta pa je sledilo še 5 igralk z 8 točkami. Naši 
dve sta se v močni konkurenci kar dobro znašli, 
čeprav njun izhodiščni položaj ni obetal veliko (88. 
oz. 93.). Petra je imela kar precej smole, saj je 
igrala z zelo močnimi igralkami, Lucija pa bolj s sebi 
primernimi. Na koncu smo z njunim izkupičkom 
zadovoljni: Petra je zbrala 5,5 točke in osvojila zelo 
dobro 61. mesto (po točkah pa 51.- 67.), Lucija pa 
4 točke in 104. mesto (94.- 107.). Petra je bila 
druga najboljša med našimi do 14 let, sicer pa 
najuspešnejša po večini primerjalnih kriterijih med 
njimi. Tudi Luciji bi se morda drugače izteklo po 
smoli v 2. kolu, ko je namesto mata proti najboljši 
Slovenki naredila pat. Tudi boljšim se na velikih 
turnirjih zgodi podobno.

Torej, posebne čestitke so namenjene Petri, v 
prihodnje pa še veliko uspehov obema!
      
    Ludvik Cvirn

Mladinsko svetovno prvenstvo 
v šahu

 

V 3. in 4. krogu so se Sevničani odpravili na 
gostovanji v Celje in Koper. Po pričakovanju so 
izgubili obe tekmi, vendar so se dostojno upirali 
obema tekmecema. Na obeh tekmah so tudi 
mladinci dobili priložnost, da pokažejo svoje znanje 
in si naberejo dodatne izkušnje.

RK Celje Pivovarna Laško  - RK Sevnica   33 : 15
RK CIMOS Koper - RK Sevnica   40 : 23

V 5. krogu je sledila domača tekma z ekipo 
MRK KRKA Novo mesto. V dvorani se je zbralo 
350 gledalcev. Bučno so pozdravili bivšega 
rokometaša Dejana Mijoviča, ki uspešno okreva 
po hudi poškodbi. Igralci so mu podarili navijaško 
majico in obljubili, da se bodo borili za zmago, 
Dejan pa je izvedel začetni met.

Prvi polčas se ni odvijal po željah domačinov, saj 
so Novomeščani na odmor odšli s prednostjo 
10:13. V  drugem polčasu so igralci Sevnice strnili 
svojo obrambo, v napadu pa sta se razigrala Anže 
Nered in Miloš Djurdjevič. Svoj delež je prispeval 
tudi vratar Zaponšek, ki je z uspešnimi obrambami 
spravljal v obup gostujoče igralce. Domačini so do 
konca tekme zadržali vodstvo in zmagali. Gledalci 
so se z aplavzom in prepevanjem navijaške himne 
zahvalili igralcem in vodstvu za odlično predstavo.
RK Sevnica - MRK KRKA Novo mesto 25 : 21

V 6. krogu je rokometaše iz Sevnice že med 
tednom čakalo gostovanje pri  ekipi RK GORENJE 
Velenje. V začetku so se rokometaši iz Sevnice 
uspešno kosali z močnejšim nasprotnikom, potem 
pa so domačini prevzeli vajeti v svoje roke in 
zanesljivo zmagali.
RK GORENJE Velenje - RK Sevnica 38 : 21

Ostali rezultati:

RK Sevnica - RK TRIMO Trebnje 26 : 36 
RK Krško - RK Sevnica 30 : 29 
RK Sevnica - RD Ribnica RIKO HIŠE 25 : 37
RK Sviš Pekarna Grosuplje - RK Sevnica 26 : 20
RK Sevnica - RK Maribor Branik 27 : 38

Za igralce je pomembno, da si na takšnih tekmah 
nabirajo izkušnje in da ostanejo nepoškodovani, 
saj jih v prihodnje čakajo bolj pomembne tekme
     

Aleš Pinterič, Rokometni klub Sevnica

Rokometna  sezona 
v 1. NLB Leasing ligi 
se nadaljuje

Rezultati meritev in raziskav kažejo, da je vedno 
manj otrok športno aktivnih, zato se povečuje 
število prehranjenih in debelih otrok že pri 
najmlajših starostih. V času počitnic pa so otroci 
še manj aktivni in sodobna tehnologija jih povsem 
zasvoji.

V Rokometnem klubu Sevnica smo se zato odločili, 
da otrokom ponudimo drugačen način preživljanja 
počitnic, staršem pa prihranimo skrbi in slabo 
voljo. Stopili smo v kontakt s KŠTM Sevnica, 
Zdravstvenim domom Sevnica, Vrtcem Ciciban 
Sevnica in  Pekarno Kruhek, kjer so bili nad našo 
pobudo navdušeni.
V času jesenskih počitnic smo tako organizirali 
Aktivne počitnice – jesen 2012, ki so potekale v 
Športnem domu Sevnica. Aktivnosti se je udeležilo 
20 otrok, starih od 4 do 9 let. Med vadbo so 
razvijali njihove motorične in gibalne sposobnosti 
v različnih športih in se predvsem zabavali.
V okviru delavnic so spoznali zdravo prehrano 
in kako pomembno je biti športno aktiven. Pred 
nočjo čarovnic so narisali še nekaj slik na to temo, 
navdih pa so dobili na balonih, ki nam jih je podarilo 
podjetje Magic.

Naslednje aktivne počitnice bomo organizirali 
med zimskimi počitnicami v letu 2013 in že sedaj 
vabimo otroke, da se jih udeležijo.
      

Aleš Pinterič, Rokometni klub Sevnica

Aktivne počitnice

 

 

DARILNI BON
SEVNICA

V Fitnes studiu 
lahko kupite 

DARILNE BONE 
ter prijetno presenetite 

v prazniènem mesecu 
svoje bli�nje.

Podarili jim boste 
ZDRAVJE in DOBRO POÈUTJE. 

Informacije: 041 548 011

vhod v 

PROSTOR 

namenjen za najem

Podrobnejši podatki in informacije: 
KŠTM Sevnica, Petra Biderman,

07 81 61 073; 051 680 284. 

Ogled poslovnega prostora 
je možen po predhodnemu dogovoru.

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA  PRVOMAJSKA CESTA 15, SEVNICA
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica oddaja v najem poslovni prostor v pritličju 

poslovnega objekta na naslovu 
Prvomajska cesta 15, Sevnica, v izmeri 49,25 m2, ki se nahaja v centru mesta 

Sevnica, in sicer:

- za storitveno dejavnost, mesečna najemnina 230,85 EUR;
- za trgovinsko dejavnost, mesečna najemnina 288,65 EUR;

Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov. 
Najemno razmerje se sklepa za obdobje 5 let z 
m o ž n o s t j o  p o d a l j š a n j a .  
Pred sklenitvijo najemne pogodbe mora KŠTM 
Sevnica izvesti postopek javnega zbiranja 
ponudb.
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Utrip življenja

Recepti

Vir:  Preprosto, hitro  in okusno, Kuharska knjiga za 
vse priložnosti, Mohorjeva družba Celovec 
www.mohorjeva.si

Čas priprave: 35 minut

Sestavine za 4 osebe
1 manjša glava zelja
pribl. 5 dag nemastne slanine 
malo masla ali olja
mleta kumina
1-2 surova olupljena krompirja 
pribl. 1/2 lončka creme fraiche 
po želji tudi peteršilj
sol, poper

Zeljnato glavo operemo, razpolovimo, stržen 
odstranimo, jo narežemo, najprej na večje 
kose, nato na rezance.

Slanino narežemo na tanke trakove, jih 
popražimo na malo maščobe in dodamo zelje. 
Nato ga začinimo, zarijemo z malo vode ali 
juhe, dodamo nastrgan krompir in dušimo do 
mehkega. Nazadnje jed izboljšamo s creme 
fraiche in po želji potresemo s peteršiljem.

Zelje s smetano in slanino

Posebej primerno za drobne prigrizke

Čas priprave: 30-35 minut

Sestavine za pribl. 16 kosov 
1/2 zavitka listnatega testa
15 dag prešane ali toast šunke 
1 jedilna žlica creme fraiche 
jajce za premaz
1 čajna žlička nasekljanih zelišč 
(peteršilj all drobnjak)
po želji kumina ali sezam za potresanje

Šunko drobno nasekljamo in zmešano s creme 
fraiche in zelišči. Pečico segrejemo na 200°C. 
Testo vzamemo iz ovitka, ga razvijemo, po 
dolgem prerežemo na pol in vsako polovico 
narežemo na trikotnike. S čajno žličko 
nanesemo nadev na spodnjo tretjino trikotnika, 
malo pritisnemo, stranske vogale zapognemo v 
smeri nadeva, zvijemo in zapognemo v rogljič. 

Rogljiče zložimo na pekač. Ni jih potrebno 
namastiti, ker je v testu dovolj maščobe, da 
se ne bodo prijeli. Lahko pa podložimo papir za 
peko, da nam ne bo treba čistitii pekača. 

Rogljiče tanko premažemo z razžvrkljanim 
jajcem in po želji potresemo s kumino ali 
sezamom. Rogljiče pečemo približno 15 minut, 
dokler niso zlato rjavi. 

Nasvet: Rogljiče lahko tudi zamrznemo. 
Zamrznjene rogljiče položimo na pekač in jih pri 
100°C, z vklopljenim ventilatorjem, pečemo 15-
20 minut.

Rogljiči s šunko

grajske.novice@kstm.si

Preživeti! Samo to?
Ko gre za nohte, si želi vsako živo bitje predvsem 
– (pre)živeti. Tudi človek. Išče poti in načine do 
naslednjega vdiha. Toda za človeka – pomeni za 
bitje z vestjo, dušo in špranjo presežnosti v sebi 
– so prav ekstremne situacije izziv ne zgolj za golo 
preživetje, ampak tudi priložnost za osebnostno 
rast.  A to, kako znotraj težkih življenjskih razmer 
ohranjati osebno dostojanstvo, je začetek neke 
druge zgodbe …

mag. Martin Lisec
Vir: www.casnik.si 

Vsi ljudje smo drug drugemu zavod Zadnje upanje, 
kajti danes pomagaš, jutri morda potrebuješ 
pomoč.

Zavod s svojimi prostovoljci deluje na naslednjih 
področjih:
- Pomoč družinam s hrano, oblačili, prevoz 
starejših ljudi na zdravstvene preglede,kot tudi 
dostava hrane zanje,
- Obisk sirotišnic (v novembru smo obiskali  
sirotišnico v Sarajevu. Obdarili smo otroke, kateri 
so na lastne oči videli umirajoče vrstnike, starše..).  
- Spodbujamo botrstvo otrok, v Sloveniji in tujini,
- Organizacija delovnih akcij (urejanje bivalnih 
prostorov in okolice tistim, ki to sami ne zmorejo, 
priprava kurjave za zimo in podobno),
- Obiski v domovih za ostarele,
- Organiziranje in spremstvo na letovanje socialno 
šibkih otrok,
- Ozaveščanje ljudi glede kastracij in sterilizacij, saj 
se s tem preprečijo vedno nova legla in posledično 
polnjenje zavetišč,
- Pomoč kužkom ( obiskujemo azile, jih sprehajamo, 
predajamo donacije v obliki hrane). Za nami je 
prav tako kar nekaj turnej  po  BIH, kjer je stanje 
katastrofalno. Veliko zapuščenih, odvrženih, 
poškodovanih psov. Kastracije, sterilizacije so 
težava, saj ni dovolj financ. Kužki dnevno umirajo, 
živijo na deponijah med smetmi, umirajo od lakote, 
nekateri se jedo med sabo, vse za preživetje. 
Trenutno se dogovarjamo z organizacijo v Nemčiji, 
da bodo pse brezplačno S/K, zavedamo se, da 
je to dolgoročna rešitev, samo hranjenje psov 
privede do tega, da jih je vse več. Vsem se ne da 
pomagat, a za vsako rešeno življenje  se je vredno 
potruditi – pri vseh živih bitjih tega sveta.

V naših glavah ni meja, vsi smo krvavi pod kožo, 
vsem bije srce in prav je, da smo odprti za pomoč 
vsem živim bitjem. Zelo si želimo, da bodo ljudje 
doumeli kako pomembno je podati roko šibkemu. 
Če bi vsak človek dal vsaj 1% svojega časa, znanja, 
energije, denarja, bi bil svet veliko lepši. Zato 
stopimo skupaj in pokažimo svetu, da nam ni 
vseeno.
  

Valerija Kršlin, ustanoviteljica zavoda
www.zadnjeupanje.si

V TA NAMEN BOMO 
V MC SEVNICA, 

V MESECU DECEMBRU, 
ZBIRALI HRANO ZA ŽIVALI. 

PREVZELA JIH BO VALERIJA, 
V PETEK, 21.12.2012, OB 17.00 URI, 
TER  NAM PREDSTAVILA DELOVANJE 
ZAVODA IN AKCIJE KJER SE LAHKO 

VKLJUČI VSAK IZMED NAS.

Zavod Zadnje upanje: 
pomoč ljudem in živalim v stiski

Smetnjaki
Zgodi se, da občasno preživljam svoje dni v 
enem od ljubljanskih blokov. Stanovanje v prvem 
nadstropju. Pred vhodom v blok je nameščen 
ekološki otok, sredi katerega je zarisan parkirni 
prostor za invalide. Že kar nekaj časa z balkona 
stanovanja opazujem, kako ob različnih trenutkih 
dneva prihajajo ljudje in brskajo po smetnjakih. Na 
smetnjake sem postal pozoren lansko jesen, ko 
se je na parkirišče z nenavadno hitrostjo zgodaj 
zjutraj, ko se je komaj dobro danilo in sem srkal 
jutranjo kavo, pripeljal kombi. Ven so skočili trije, 
štirje mladeniči s kapucami, nabitimi na glavo, 
odprli stranska drsna vrata kombija, skočili do 
smetnjaka s papirjem, ga odprli, na hitro premetali 
papir v kombi, pustili smetnjak, kjer se je pač 
ustavil, zaloputnili vrata kombija in oddrveli naprej. 
Kmalu zatem so začeli mediji objavljati, kako se po 
Ljubljani organizirano krade papir za preprodajo 
in kakšno izgubo ob tem utrpi ljubljanska Snaga. 
Kraja papirja se je končala ali pa je ne opazim več.
Toda k smetnjakom prihajajo tudi drugi. Ravno 
nocoj, ko to pišem, se je pripeljal starejši mož 
na kolesu. Ni hitel tako kakor tisti mladeniči lani, 
nikamor se mu ni mudilo. Očitno se ni bal. Kolo je 
bilo obloženo s polnimi vrečkami. Tudi pred našimi 
smetnjaki se je ustavil. Odprl je prvi, drugi, tretji, 
četrti smetnjak. Ne vem, kaj je iskal, a očitno v 
smetnjakih ni našel ničesar, kar bi se mu zdelo 
vredno. Mirno, kot je prišel, se je odpeljal naprej.

Odtenki blišča
Družba meri stopnjo revščine z objektivnimi 
kazalci. Statistični podatki za Slovenijo pravijo, 
da živi pod pragom tveganja revščine okrog 12 % 
populacije. Toda revščina konec koncev ni (samo) 
nekaj objektivnega, merljivega. Svoj pravi obraz 
kaže za zaprtimi vrati bloka, hiš ali stanovanj. K 
tistemu, kar se glede revščine vidi oziroma ne vidi, 
je potrebno dodati še marsikaj. Ne le objektivni 
dohodek na družinskega člana, ampak tudi druge 
obveznosti, ki navzven niso bile vidne.
Da, navajeni smo bili na razkošje. Leasingi, krediti, 
naložbe v (danes propadle ali razvrednotene) 
delnice in vrednostne papirje, kombinirana 
življenjska zavarovanja z varčevalno shemo. 
Ampak časi se spreminjajo. Vse to (je še pred 
nekaj leti) ustvarja(lo) blišč. Zunanji videz, vtis. 
Da, lagodje izpred nekaj let je ustvarjalo fasado. 
Spomnim se, ko moji starši na domačiji na 
Dolenjskem v osemdesetih gradili novo hišo, je 
fasada nekaj pomenila. Bile sta dve vrsti hiš: 
pozidane hiše in hiše s fasado. Prve so bile 
pozidane, druge pa so bile lepe. Ob njih je zastajal 
dih, dajale so vtis prestiža. In sosedje so jih 
občudovali. Po njih se je videlo (in tehtalo), kdo je 
kdo na vasi.
Toda danes, dobra tri desetletja pozneje, tudi 
fasada ni več to, kar je bila včasih. Danes vsak ve, 
da kakovost fasade ni v odtenku barve zaključnega 
sloja, ki naredi hišo »lepo«, ampak v tistem, kar 
se skriva spodaj, pod zunanjim videzom. Vrednost 
fasade je v kakovosti in debelini vgrajene izolacije, 
v kakovosti stavbnega pohištva, v koeficientu 
prepustnosti toplote, v zrakotesni vgradnji vrat, 
oken in stenskih prebojev. 
Če gremo torej korak nazaj: revščina, s katero 
se srečujemo danes in ki nekatere sili tudi v 
spopadanje z zahodnimi smetišči – smetnjaki 
(na tista prava smetišča, na katerih živijo, se 
preživljajo in preživijo ljudje iz t. i. tretjega sveta, 
zahodnjaki zaradi ekoloških standardov – pa 
verjetno tudi zaradi osebnega dostojanstva – pač 
fizično ne moremo več priti), je torej samo zunanji 
izraz tega, da je dejanska stiska ljudi večja od tega, 
kar se vidi. Pogosto veliko večja. Tudi objektivni 
kazalci revščine so zato pogosto »fasada«, ki 
resnično stisko ljudi bolj skriva, kakor razodeva.

Podobe revščine
KOLUMNA
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Beremo in pišemo skupaj

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Most do izobrazbe

Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
Izzivi podeželja

Branje za znanje in branje za zabavo

Računalniška pismenost za odrasle

Vabimo vas k vpisu 
v brezplačne programe za odrasle

www.ciktrebnje.siVeč o programih 

07/ 34 82 103|info@ciktrebnje.siInfo in prijave

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

CIKoglas(DRP)Grosupeljski odmevi_90 x127,5mm_08-2012.indd   1 2.9.2012   21:46:59

Najboljši 
glasbeni miks za vso Slovenijo

Najboljši Najboljši 
glasbeni miks glasbeni miks 

Najboljši 
glasbeni miks 

Najboljši Najboljši 
glasbeni miks 

Najboljši 
za vso Slovenijoza vso Slovenijo

glasbeni miks za vso Slovenijo
glasbeni miks glasbeni miks za vso Slovenijo
glasbeni miks 
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Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. decembra 2012 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 

 

Rešitev novembrske križanke je: OPTIKA V OBČINI SEVNICA.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Peter Pušnik, Cesta na Dobravo 50, 8290 Sevnica
2. nagrada: Patricija Jagodič, Planinska cesta 29, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Iza Predanič Drobne, Pod vrtačo 17, 8290 Sevnica
4. nagrada: Cvetka Oblak, Ulica OF 4a, 1433 Radeče,
5. nagrada: Monika Šušteršič, Kladje 19, 8283 Blanca 
6. nagrada: Darja Pust, NHM 26, 8290 Sevnica
7. nagrada: Saša Konajzler, Zavratec 30, 8283 Studenec 

VICOTEKA
Zakaj Blondinka pleše prad semaforjem?
Ker misli, da je disko.

Ko je Janezek prišel iz šole, 
je opazil nekakšni stroj.
Oče mu je rekel:
»Če se zlažeš ta stroj zapiska«.
Oče: »Koliko si dobil za matematiko?«.
Janezek: »Dobil sem petico« 
in stroj je zapiskal
»No prav dobil sem štirico« 
in stroj je ponovno zapiskal
»Dobil sem tri« stroj piska 
»Dva sem imel«
stroj se ne ustavi 
»Vredu; ena sem dobil«.
Oče: »Veš Janezek; ko sem bil jaz tvojih let, 
sem imel same petice« 
in stroj se je porušil.

Zakaj ima policaj pri sebi v avtu vedno 
sekiro?
Da seka ovinke.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

   Kje se odvija in kako se imenuje dogodek na fotografiji?

 IZREK ZA LEPŠI DAN
Pomembno je dejanje ne sad tega dejanja. Narediti 
moraš tisto, kar je prav, morda ne bo v tvoji moči, 
morda ne bo v tvojem času, da bo dejanje obrodilo 
sad. Toda to ne pomeni, da prenehaj delati tisto, kar 
je prav. Morda nikoli ne boš izvedel kaj je bil rezultat 
tvojega dejanja. Toda če ne storiš ničesar, ne bo 
nobenega rezultata. 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

Na fotografiji je Lovska koča  na Brezovici.

Izžrebanki: 1.Urška Jonozovič, Savska c. 12a, 1000 Ljubljana
        2. Jelka Robar, Cesta na grad 33, 8290 Sevnica 

Nagrade za mesec DECEMBER:
1. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj

Uganka za brihtne glavce 

Papiga

V trgovini z živalmi je prodajalec zatrdil, da bo 
papiga katero bo kupil ponovila vsako besedo 
katero bo slišala? Kupec je doma ugotovil, da je 
bil naplahtan. Prodajalec ni lagal ampak papiga 
ni znala ponoviti niti  ene besede. 

Zakaj?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Rešitev: Prvi je imel 10 gob, drugi pa 14 gob.

Izžrebanki::

 1. Joži Vidmar, Svibno 33, 1433 Radeče 
 2. Nastja Prijatelj, Tržišče 25, 8295 Tržišče
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Jaz zate,
ti zame.

Izognite se visokim stroškom 
zdravljenja v tujini. 
Sklenite zavarovanje Vzajemna Tujina in si zagotovite: 

• zdravstveno varnost na počitnicah in potovanjih v 
tujino, 

• izbiro paketa glede na lastne potrebe in želje,

• možnost celoletne zdravstvene varnosti tudi 
ob nenačrtovanih poteh v tujino  - letni paket 
(Multitrip).

PE Novo mesto
Trdinova 4
tel.: 07/3935360
• Zastopstvo Krško

Bohoričeva 9
tel.: 07/4880580

• Poslovalnica Sevnica
Naselje heroja Maroka 29
tel.: 051/357913 (ob sredah)

Oglas VzajemnaTujina 152x108_20-11-2012.indd   1 20.11.2012   13:18:21



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!

Stre��e kriti�e

Izolacija

Kleparski izdelki: 
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AKCIJE 
2od 5,28 €/m

več kot 
43 %

popusta
na določene modele

popusta
do 17 %

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

V ponedeljek, 3.12.2012, ob 16. uri 
vas vabimo na otvoritev

novega masažnega salona, ki se nahaja v starem 
mestnem jedru Sevnice ob križišču glavne in 

Florjanske ulice. Razvajali vas bomo z masažami, ki 
temeljijo na znanju in izkušnjah. Izbirate lahko med 

različnimi vrstami masaž in masažnimi sredstvi. 
Obiščite nas v prijetnem ambientu ter 

izkoristite 
decemberski 20% popust na vse masaže.

Zaradi zagotavljanja individualne in strokovne obravnave 
vas prosimo za predhodno naroèilo na 041 913 035. 

Masa�onisaalo
Mojca Zaplatar


