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Intervju

Mirjana Jelančič, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica

Letošnja prejemnica najvišjega 
občinskega priznanja, grba Občine 
Sevnica, je za uspešno uvajanje 
inovativnih izobraževalnih pristopov in 
povezovanje s širšo lokalno skupnostjo 
postala Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica. V imenu šole je priznanje 
na osrednji slovesnosti ob občinskem 
prazniku prevzela in v imenu vseh 
prejemnikov z izbranimi besedami 
občinstvo nagovorila ravnateljica Mirjana 
Jelančič. Z njo pa smo se pogovarjali o 
delu na šoli, dosežkih in presežkih te šole. 
 

Zakaj je tako pomembno, da je povezava med 
šolo in lokalno skupnostjo prijazna, sodelovalna in 
stalna?

Šola izvaja program devetletne šole, ki je enak za 
vse šole v Sloveniji. Povezovanje z ljudmi, ob katerih 
rastemo in živimo, šolo bogati. To je vir številnih 
vseživljenjskih znanj in izkušenj,  ki jih ni mogoče 
najti v nobenem učnem načrtu, so pa nujna 
popotnica za mlade. Poleg kognitivnih znanj je v šoli 
treba razvijati tudi čustveno inteligenco, socialne 
veščine, primerno komunikacijo in organizacijske 
veščine. Šola naj bi pripravljala mlade za 
življenje v svetu, ki se spreminja s svetlobno 
hitrostjo. Na eni strani razvoj informacijsko-
komunikacijske tehnologije bije bitko z odnosno 
osebno komunikacijo. Biti eno uro na Facebooku 
ni problem, eno uro nameniti človeku, pogovoru iz 
oči v oči, je že večji izziv. Zato vsako leto v tednu 
otroka izpeljemo številne dejavnosti. Letos smo 
gostili 24 različnih društev, zavodov, organizacij … 
Tako mladi spoznajo, s čim vse se ljudje ukvarjajo in 
kje lahko razvijajo svoje interese zunaj šole. Morda 
pozneje postanejo aktivni člani v lokalni skupnosti. 
Naš cilj sta vključenost in vzajemen prispevek k 
dobremu počutju vseh. 

Katere so najpomembnejše inovacije oziroma 
novosti, zaradi katerih vaša šola odstopa od 
povprečja? 
Prva novost je bila uvajanje novega pogleda, nove 
filozofije šole. Naše delo temelji na štirih Delorsovih 
stebrih. Učiti se, da bi vedeli. Učiti se, da bi znali 
delati. Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in drug 
z drugim. Učiti se, biti. 

Pri uvajanju novosti se vedno naslanjamo na 
znanstvene raziskave, izsledke in priporočila, ki 
jih subtilno uvajamo. Člani številnih projektnih 
timov z lastnimi primeri dobrih inovativnih praks 
prenašajo znanje in izkušnje na kolektiv. Moja 
naloga je, da jih vodim, spodbujam, navdušujem 
in povezujem. Trudimo se, da gremo od dobrega 
k boljšemu. Smo zdrava šola, eko šola in športna 
šola s številnimi priznanji na državni ravni. Za nami 
je veliko takšnih in drugačnih tekmovanj. Ampak 
najpomembnejše je, da tekmujemo sami s seboj. 
Biti vsak dan za odtenek boljši v znanju in značaju. 
Poudarjam, da bolj kot dosežek pohvalimo 
otrokovo voljo, trud in napredek.  

Kaj bi najprej spremenili, če bi lahko neposredno 
vplivali na izboljšavo slovenskega šolstva? 

Vpis na fakultete, pri čemer merilo ne bi bile le 
visoke ocene na maturi, ampak veliko več. Treba bi 
bilo zmanjšati obseg v učnih načrtih. So preobsežni 
in premalo časa ostane za utrjevanje. Ni bistvo v 
kvantiteti, ampak v kvaliteti. Preveč je birokracije, 
otroci pa kličejo po odnosih. Osnovna šola mora 
dati dobre osnove in trdne temelje. Mi pa vsi 
preveč hitimo.  Učitelj mora obdelati predpisan 
učni načrt, z letno predpisanim številom ocen … 
vse je predpisano in normirano. Premalo je časa 
za utrjevanje, pogovore, načrtovanje in dogovore 
ob spremljanju otrokovega napredka. Če sem zelo 
konkretna: učni načrt za slovenščino je napisan 
na 110 straneh, učni načrt za materinščino na 
Finskem pa na 11. In potem se sprašujemo, ali je 
slovenska šola storilnostno naravnana. 

Vsak učenec je zaklad zase. Kako kar najbolj 
prepoznavati posameznikova najmočnejša 
področja in glede tega nadgrajevati pozitivno 
samopodobo vsakega otroka? 

Nekje sem prebrala, da se, ko otrok vstopi v šolo, 
število njegovih radovednih vprašanj zmanjša kar 
za sedemkrat. No, naši učitelji izhajajo tudi iz otrok, 
iz njihovih interesov, jih motivirajo in hkrati krepijo, 
da premagujejo ovire na učni poti. Noben uspeh se 
ne zgodi kar sam. Če je otrok prepoznan na svojih 
močnih področjih, laže premaguje tudi šibkejša 
področja. Otrok se hrani z mlekom in pohvalami. 
Na naši šoli imamo kulturo posredovanja 
povratnih informacij, učence javno pohvalimo, jih 
povabimo v zbornico, kjer jim za trud čestitam in z 
njimi poklepetam. Teh pohval je vsako leto več, ne 
le za dobre učne ali športne dosežke, ampak tudi 
za opravljanje dobrih in koristnih del. Tako se gradi 
otrokova samopodoba. Otrok pa nujno potrebuje 
tudi zdrave meje. 

Kaj je poleg znanja iz predmetnika še pomembno, 
kar naj šolarji po končanem osnovnošolskem 
izobraževanju ponesejo v življenje?

Delo z mladimi ni preprosto, tudi zaradi razkroja 
vrednot v družbi in močnega vpliva informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Za uspešno delo je 
treba znati usklajevati svoje šolske in domače 
obveznosti, popoldanske aktivnosti, druženje z 
vrstniki, počitek, spalni in prehranjevalni ritem. To 
zahteva močno organizacijsko sposobnost otrok 
in samodisciplino.  Predvsem pa si želimo, da mladi 
razvijajo vrednote medsebojnega spoštovanja, 
dobronamernosti, ustvarjalnosti in delavnosti. 
Tisto več niso le številni dosežki in priznanja, tisto 
več je tudi to, da so sposobni sodelovalne kulture 
in ozračja: stran od kritiziranja, pritoževanja 
in obtoževanja k spoštovanju, zaupanju in 
dogovarjanju o ciljih in strategijah, ki bodo 
omogočile napredek. 

Mnogim se je na osrednji prireditvi ob občinskem 
prazniku v spomin najbolj vtisnila vaša izjava, da je 
lepo prejeti priznanje v prestolnici, a je najlepše to 
prejeti doma. Kako z nekaj besedami opisati pomen 
priznanja za šolo in tudi vas kot ravnateljico?

Priznanje za vse nas pomeni potrditev 
dosedanjega dela in nas hkrati tudi zavezuje, da 
bomo še naprej delali dovolj dobro za stabilno 
družbo znanja in medsebojnega spoštovanja. 
Zame pa to pomeni naslednje: Sevnica je moj dom, 
tukaj sem odraščala, tukaj delam in živim, zato 
mi občutek, da si doma varen in sprejet, pomeni 
največ.  Znanje nam odpira vrata. Da pa so za temi 
vrati srečni, zdravi in zadovoljni posamezniki, so 
pomembni odnosi, ki jih gradimo sami s seboj in 
z drugimi. Nekdo je zapisal – človeški odnosi so v 
učnem načrtu življenja najpomembnejša znanost.

Pogovarjala se je Tanja Žibert

Predstavniki Skupnosti šole in vodstvo šole z najvišjim občinskim priznanjem
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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 6.750 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 M. Žganec, Jože 
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
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: Jože Hvala
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide januarja 2018, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon
Mladi imajo drugačne poglede na svet, kot jih 
imamo starejši, ali smo jih imeli v starosti, v 
kateri so oni zdaj. Tako kot se naši pogledi na 
svet razlikujejo od pogledov naših staršev. In 
prav je tako, ker tudi svet postaja drugačen, 
se spreminja, življenje je hitrejše. Svet je 
džungla, kot radi rečejo mladi. Prostranstvo, 
ki mu ni meja, v katerem ni videti vrat in izhoda. 
Včasih smo imeli čas v nečem novem, izumu, 
doseženih ciljih uživati. In je trajalo nekaj časa. 
Zdaj pa v nečem novem ne moremo užiti niti 
delčka časa. 
Strah nas je, da česa ne bomo dohajali, da ne 
bomo opaženi. Če pa bi svoje strahove pustili na 
strani in se osredotočili na najpomembnejše, 
svoje življenje, bi v to džunglo skočili z večjim 
odskokom. Ne bojmo si umazati rok v blatu,
 

ne bojmo se z glavo udariti v zid, ne bojmo se 
naučiti novih pravil igre o preživetju. 
Prepustimo se neznanemu, da ne bomo stali 
na mestu. Ne živimo kot opazovalci in ne 
puščajmo dnevom, da gredo mimo nas, ne da 
bi se v njih naučili leteti. 
Svet je res džungla. Zanj je značilen zakon 
močnejšega. Živimo v njem in se borimo za 
svoje mesto, svoj košček. 
Naj vam čas v letu 2018 nikoli ne mineva tako 
hitro, da se ne bi ustavili in pomislili na drage 
prijatelje,se nasmehnili, spomnili in občutili 
lepote tega, da imamo drug drugega. 

Srečno. 

Mojca Pernovšek
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

najvišje priznanje, prejela Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica, v njenem imenu pa je priznanje 
prevzela in v imenu vseh prejemnikov občinstvo 
nagovorila ravnateljica Mirjana Jelančič.

Za uspešno delo in napredek na gospodarskem, 
gasilskem in širšem družbenem področju je zlato 
plaketo Občine Sevnica prejel Štefan Teraž, za 
predano društveno delovanje in povečevanje 
kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju 
pa Marija Kralj. Srebrna plaketa Občine Sevnica 
je bila podeljena Srednji šoli Sevnica za dolgoletni 
razvoj poklicnega izobraževanja na temeljih 
tradicije in povezovanje z lokalno skupnostjo, 
Turističnemu društvu Tržišče ob 15-letnici 
delovanja in bogatitvi družbenega življenja v 
krajevni skupnosti Tržišče ter Antonu Bobiču 
za srčno opravljanje življenjskega poslanstva 
in družbeno povezovanje krajanov Studenca. 
Podeljeni sta bili tudi dve listini Občine Sevnica, 
in sicer Vidku Močivniku za nesebičen prispevek 
k razvoju krajev pod Lisco in ugledno delovanje 
na področju gostinstva ter Božidarju Možicu za 
dolgoletno delo v gasilski organizaciji in dejavno 
krajevno povezovanje.

Navzoče je pozdravil župan Srečko Ocvirk, 
slavnostni govornik pa je bil mag. Jože Andolšek, 
profesor verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu 
in humanitarec, ki pomaga revnim otrokom in 
mladim v Etiopiji. Program so kulturno obogatili 
Godba Sevnica, mažoretke Društva TRG Sevnica, 
simfonični in pihalni orkester Glasbene šole 
Sevnica ter združeni pevski zbor OŠ Blanca, OŠ 
Boštanj in OŠ Tržišče. Program sta povezovala 
Ciril Dolinšek in Tanja Žibert. 

O delu v preteklem letu je spregovoril dokumentarni 
film avtorja Bojana Kostevca, ki je na ogled na 
povezavi, objavljeni na spletni strani www.obcina-
sevnica.si. Prav tako je mogoč spletni ogled 
celotne osrednje slovesnosti, ki je bila prenašana 
tudi v živo na spletni strani občine.

Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Združeni vokalno-instrumentalni sestav

Na Studencu je v sklopu prireditev ob občinskem 
prazniku potekala  slovesnost ob odprtju novega 
prizidka k podružnični osnovni šoli na Studencu. 

Projekt se je začel s podpisom pogodbe aprila 
letos med  Občino Sevnica kot investitorjem in 
podjetjem GES, d. o. o., iz Celja. Novi  prizidek k 
šoli, ki je bila nedavno tudi energijsko  prenovljena, 
v pritličju prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, 
kabinet  in sanitarije, v nadstropju pa so nova 
učilnica, nova knjižnica in  kabinet. Na novo je 
urejen sistem ogrevanja s toplotno črpalko. 
Vrednost  investicije je znašala okrog 245.000 
evrov.

»V to šolo prinašate življenje  osnovnošolci že 
skoraj 140 let, družbo pa jim otroci iz vrtca delate 
od  leta 2013. Ker se število učencev v podružnični 
šoli povečuje, prav tako  pa vključenost otrok v 
vrtce, je bila investicija več kot nujna.  Izpolnjen je 
namen, da vam bo bolj prijetno, z več prostora, 
več  možnostmi za bolj kakovostno delo in nadaljnjo 
bogatitev družbenega  utripa v tem prijetnem 
kraju,« je v nagovoru poudaril sevniški  župan 
Srečko Ocvirk in se za obisk zahvalil osrednjemu 
gostu, mag.  Gregorju Mohorčiču, generalnemu 
direktorju Direktorata za predšolsko  vzgojo in 
osnovno šolstvo. 

V prepletu prijetnega kulturnega programa v  
organizaciji šole in vrtca sta poleg osrednjega 
gosta navzoče pozdravili  tudi ravnateljica Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica Mirjana Jelančič in 
ravnateljica Vrtca Ciciban Sevnica Vlasta Fele.

Novi prizidek k šoli

Prizidek k šoli

 

Številčno občinstvo je v dvorano sevniškega 
športnega doma privabila osrednja slovesnost 
ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj 
Občine Sevnica za leto 2017. Ob občinskem 
prazniku se skupnost za delovanje na raznih 
področjih družbenega življenja zahvali občanom 
in organizacijam, ki pripomorejo k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju. 

Predloge kandidatov za podelitev priznanj so 
podali krajevne skupnosti, društva, organizacije, 
posamezniki. Za uspešno uvajanje inovativnih 
izobraževalnih pristopov in povezovanje s širšo 
lokalno skupnostjo je grb Občine Sevnica, letošnje 

Občinski praznik

Godba Sevnica

Eden izmed novih prostorov

Otroško veselje

Mažoretke Društva Trg Sevnica

Nagovor župana Srečka Ocvirka

Prejemniki priznanj

Slavnostni govornik mag. Jože Andolšek
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Med prireditvami v sklopu občinskega praznika 
je vsako leto tudi praznik Krajevne skupnosti 
Zabukovje. 

Praznovanje se je letos začelo pri domačiji Krmelj 
v Stržišču, ko so v uporabo predali prenovljeni 
odsek javne poti, za tem pa je bila na vrsti osrednja 
prireditev v počastitev praznika krajevne skupnosti 
s podelitvijo krajevnih priznanj v večnamenskem 
domu v Zabukovju. 

Priznanje je Krajevna skupnost Zabukovje letos 
namenila Jožetu Trefaltu za večletno prizadevno 
delo v PGD Zabukovje in sodelovanje pri dogodkih 
v kraju ter Ani Ivanić za aktivno delovanje v 
Aktivu kmečkih žena Zabukovje in pripravljenost 
sodelovanja na širšem območju lokalne skupnosti. 
Plaketo pa je prejelo Kulturno društvo Franc Požun 
Zabukovje ob 20-letnici delovanja, širjenja narodne 
zavesti in prispevek k razvoju družabnega življenja 
v kraju. Občinstvo sta nagovorila predsednik Sveta 
krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher 
in župan Srečko Ocvirk. Prireditev so s pesmijo 
popestrili solist Jure Klenovšek in citrarka 
Anja Drstvenšek, ženski vokalni skupini Rosa in 
Vokalnih 5, Šentlenartski smrkci ter s humornimi 
dramskimi vložki člani Kulturnega društva Franc 
Požun Zabukovje.

Krajevni praznik v Zabukovju

Prejemniki priznanj

 
Krajevna skupnost Šentjanž je konec oktobra s 
prireditvijo v domači kulturni dvorani zaznamovala 
krajevni praznik. Ob tej priložnosti so vsako leto 
podeljena priznanja posameznikom in društvom, 
ki z dosežki še posebej zaznamujejo utrip življenja 
in delovanja v skupnosti. Letos je priznanje prejela 
vas Kamenica, ki je bila ob zglednem sodelovanju 
krajanov, krajevne skupnosti in občine celovito 
urejena. 

Zbrane sta nagovorila predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj in župan Srečko 
Ocvirk, kulturni program pa so pripravili učenci 
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Zapeli so 
tudi Šentjanški jurjevalci.

Praznično tudi v KS Šentjanž

Praznično v Šentjanžu

 
Krajevni praznik oktobra praznuje Krajevna 
skupnost Krmelj. Ob tem so pripravili osrednjo 
slovesnost s podelitvijo priznanj krajevne skupnosti 
in kulturnim programom. Priznanja za prizadevno 
delo in dosežke je Svet Krajevne skupnosti Krmelj 
letos namenil Društvu upokojencev Krmelj ob 
40-letnici delovanja ter trenerkama Judo kluba 
Krmelj Inni Toropejevi in Volhi Sthyrba. 

Priznanja sta prejemnikom izročila predsednica 
Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt 
in župan Srečko Ocvirk. Program so kulturno 
obogatili: Moška vokalna skupina Lira, Ženska 
pevska skupina Lokvanj, Osnovna šola Krmelj, 
Judo klub Olimpija Krmelj in Godba Sevnica. 

Praznovala je KS Krmelj

Podelitev priznanja Društvu upokojencev Krmelj

 
Po zgledu avtobusnih postajališč na Konjskem 
in Lazah ima novo avtobusno postajališče tudi 
Preska, ob cesti Laze–Primož. Simbolična 
predaja namenu je potekala v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku. 

Novo pridobitev so s petjem pospremili Fantje s 
Preske, z vezno besedo Sergeja Sever, navzoče 
pa so pozdravili predsednik vaškega odbora Laze, 
Konjsko in Preska Alojz Mrgole, predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč in župan 
Srečko Ocvirk. Letos je lokalna skupnost poleg že 
omenjenega uredila še avtobusna postajališča na 
Gornjem Brezovem, v Hinjcah in na Kladju.

Veselo na Preski

Ob prerezu traku

  
Toplejšo polovico leta so zaznamovale številne 
manjše in večje cestnoprometne investicije na 
lokalnih cestah in javnih poteh, tudi na območju 
krajevne skupnosti Boštanj. Občinski praznik 
je vedno lepa priložnost, da se nove pridobitve 
predajo namenu, tovrstni dogodki pa v družabnem 
duhu povežejo krajane in skupnost. 

V Dolenjem Boštanju je ob veseli pesmi Ljudskih 
pevcev Boštanj najprej potekalo odprtje 
prenovljenega odseka javne poti na relaciji 
Tkalec–Povše–Kelnerič–Podlipnik, ki jo je letos 
uredila krajevna skupnost. Navzoče je nagovoril 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč in se tamkajšnjim krajanom zahvalil 
za dobro sodelovanje pri izvedbi investicije. Sledila 
je še priložnostna slovesnost z odprtjem celovito 
posodobljenega odseka lokalne ceste od trgovine 
Extraform do mostu na žagi. 

Gre za povezavo dveh projektov skupne vrednosti 
175.000 evrov, sofinanciranih na podlagi 23. 
člena Zakona o financiranju občin. Ureditev 
prvega, 300-metrskega odseka od križišča pri 
trgovini Extraform do železniške postaje, kjer je 
bilo uradno odprtje, je zajemala sanacijo voziščne 
konstrukcije z umestitvijo manjkajočih odsekov 
pločnika, ureditev mejnih površin, odvodnjavanje, 
gradnjo veje kanalizacije v obrtni coni, zaščito 
vodov in prometno signalizacijo. Rekonstrukcija 
380-metrskega odseka lokalne ceste od križišča 
pri boštanjski železniški postaji do mostu čez 
Mirno je zajemala gradnjo pločnika, sanacijo 
voziščne konstrukcije, ureditev mejnih površin 
in odvodnjavanja, dograditev veje kanalizacije, 
cestne razsvetljave in optičnega omrežja, 
zaščito oziroma preureditev vodov in prometno 
signalizacijo.
 
Župan Srečko Ocvirk je v nagovoru poudaril 
pomen varnih cestnih povezav, potreb po 
stalnem izboljševanju prometne varnosti, cestne 
infrastrukture ter potrebo po izboljševanju 
kakovosti bivanja krajanov. Tudi odprtje teh 
pridobitev so s pesmijo pospremili Ljudski pevci 
Boštanj, blagoslov pa je opravil domači župnik 
Fonzi Žibert.

Novosti tudi v Boštanju

Odprtje javne poti Tkalec–Povše–Kelnerič–Podlipnik

Odprtje ceste v Stržišču

Odprtje posodobljenega odseka lokalne ceste 
od trgovine Extraform do mostu na žagi

Podelitev priznanja Judo klubu Krmelj
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V soboto, 18. novembra, smo bili v Tržišču priča 
odličnemu koncertu Prifarska desetka v izvedbi 
ene najboljših etno skupin v Sloveniji, Prifarskih 
muzikantov z gosti. Skupina prihaja iz Fare pri 
Kostelu in bo v prihodnjem letu praznovala 
30-letnico delovanja. Prifarski muzikanti se 
lahko pohvalijo z izvedbo že devetih koncertov v 
Cankarjevem domu, pred vrati je že deseti. 

Sedem članov skupine izvaja raznovrstne ljudske 
pesmi, pesmi dalmatinskih klap, domače in tuje 
popevke ter zimzelene pesmi. Mlinarca, Tisti 
nekdo, Vejica rožmarina,  Amazing grace, Ruža 
crvena so le nekatere, ki so navdušile prepolno 
športno dvorano v osnovni šoli v Tržišču. 
Prifarski muzikati  so v goste pripeljali tudi svoje 
glasbene prijatelje. Z njimi sta zapeli Nuška 
Drašček in Nuša Derenda. Odlična glasbena 
spremljava so bili člani Big banda Grosuplje in 
virtuoz na kitari Primož Grašič. A cappello Bee 
Geesus so zapeli pesem Noel. In kot zadnje 
glasbeno presenečenje večera so s Prifarskimi 
muzikanti nastopile domače Ljudske pevke iz Telč. 
Koncert je vodila prisrčna in vedno nasmejana 
voditeljica Bernarda Žarn. Vmes pa smo bili priča 
hudomušnim vložkom Lare Jankovič in Tine Južnič. 
Za uspešno izvedbo koncerta so zaslužni Občina 
Sevnica, Osnovna šola Tržišče, Turistično društvo 
Tržišče, Aktiv kmečkih žena Tržišče, Društvo 
upokojencev Tržišče in domači gasilci.     
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Prifarski fantje z gosti 
navdušili občinstvo v Tržišču

Prifarski muzikanti z gosti (foto: Nevenka Flajs)

 
V krožku hodim in spoznavam, kaj je vredno in kaj 
ni: v naravi in kulturi, ne pozabim na ljudi. 
Mi pa gremo, se učimo v naravi, pri ljudeh. V srcu 
našem radost, sreča, na obrazu vedno smeh.     
Varen naj korak bo vedno, zadovoljstva zvrhan 
koš, hodi z nami na pohode, da užil veselje boš. 
Mi pa gremo … 
(Melodija: Kdor vesele pesmi poje)

Že deveto študijsko leto ta najštevilčnejši 
študijski krožek v sklopu Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje Sevnica (U3) spoznava 
vrednote v sevniški občini, pokukamo pa tudi k 
sosedom. Strokovno delo je zastavil neutrudni 
Vinko Šeško, Ljubo Motore pa mu je strokovno 
pomagal. 

Letos nadaljujemo brez njiju, vendar trdno 
odločeni, da bomo še naprej gojili zvedavost in 
družabnost. Sprehodili smo se že na grad in po 
nasipu ob Savi, obiskali Radeče in Brestanico z 
ribniki Mačkovci, največ pozornosti pa 
smo namenili Dolenjemu Boštanju, Vrhu 
pri Boštanju, Topolovcu, Ajdovskemu 
gradcu in Žabjeku (Metni Vrh). Želimo se 
bolj povezati s krajevnimi skupnostmi, v 
njih dobiti informatorje, posredovati pa jim 
zbrane podatke. 

Še bomo objavljali gradivo tudi na spletni 
strani U3:
http://u3sevnica.weebly.com/
spoznavanje-naravnih-vrednot.html. 
Sreda je naš dan, ko se ob osmih zjutraj 
dobimo na parkirišču pri rondoju v Šmarju, 
če vreme le ni preslabo. Pridružite se 
nam kdaj, če si želite prijetno družbo, 
sproščeno hojo in spoznavanje novega ali 
obnavljanje že pozabljenega.

 Romana Ivačič

Študijski krožek 
Spoznavanje naravnih vrednot

Ajdovski gradec in Žabjek (Metni Vrh)

Dolenji Boštanj in Vrh pri Boštanju

Ribniki Mačkovci pri Brestanici

  
V soorganizaciji KŠTM Sevnica je v sklopu 20. 
Slovenskega festivala vin in 10. Festivala kulinarike 
v soboto, 18. novembra, v hotelu Slon v Ljubljani 
potekal tudi Salon modre frankinje. Dogodek je 
povezal 13 vinarjev (Hiša vin Emino, Klet Krško, 
Kmetija Kobal, Vina Jelenič, Vina Kozinc, Vina Plut, 
Vina Zajc, Vinarstvo Kerin –  Hiša frankinje, Vinska 
klet Dular, Vinska klet Frelih, Vinska klet Mastnak 
– Zdravko Mastnak, Vinska klet Šuklje, Žaren) in 
obiskovalcem festivala so ponudili izbrane modre 
frankinje. Poleg modrih frankinj so bile na salonu 
na pokušino tudi izbrane suhomesnate dobrote 
iz Grajskih mesnin, blagovne znamke Kmečke 
zadruge Sevnica. 

Salon modre frankinje je nadgradnja 
tradicionalnega mednarodnega Festivala modre 
frankinje, ki od leta 2011 poteka vsako leto na 
gradu Sevnica v obliki mednarodnega ocenjevanja 
modrih frankinj ter predstavitve v obliki 
edinstvenega enološko-kulinaričnega dogodka, 
na katerem se predstavijo in ponudijo vina izbrani 
domači in tuji pridelovalci modrih frankinje ter 
kulinarični ponudniki. Poslanstvo festivala modre 
frankinje so stalno ozaveščanje, promocija in dvig 
kakovosti sorte modra frankinja.   
Poleg Salona modre frankinje so v petek, 17. 
novembra, in soboto, 18. novembra, v Modrem 
salonu Grand hotela Union potekale tudi strokovno 
vodene delavnice na Salonu zmagovalcev, na 
katerem so gosti spoznali in okusili 6 izbranih 
modrih frankinj s 7. festivala modre frankinje. 
Glede na odzive gostov se modri frankinji obeta 
zelo lepa prihodnost.
Izvorno naša 

Strokovnjaki trsničarskega inštituta Juliusa 
Kühna v nemškem Geilweilerhofu so pred dobrim 
letom dni odkrili, da je modra frankinja več kot le 
avtohtona slovenska sorta. Izvira celo iz Slovenije. 
(Zdravilne) značilnosti modre frankinje
Modro frankinjo odlikuje velika vsebnost 
antioksidantov, še posebno resveratrola, ki 
znižuje splošno stopnjo holesterola v krvi. Poleg 
tega zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko 
gostoto (HDL), ki varuje srce. Preprečuje tudi 
rakava obolenja, zato je zmerno uživanje modre 
frankinje še posebno priporočljivo.
Več o modri frankinji objavljamo na e-portalu: 
www.modra-frankinja.com. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
 Foto: Mediaspeed.net

Salon modre frankinje 
v Ljubljani
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V sklopu občinskega praznika občine Sevnica 
vsako leto Občinski odbor ZB za vrednote NOB 
položi venec pred spomenik na Trgu svobode, 
ki nas spominja na vse sevniške žrtve nacizma 
med drugo svetovno vojno. Letos se je to zgodilo 
10. novembra. Spomenik je z občutkom in veliko 
skrbnostjo po šestdesetih letih obnovljen ter 
tako v ponos in opomin vsem krajanom. Po 
položitvi venca in kratkem kulturnem programu 
je delegacija položila venec tudi pred spominsko 
ploščo na sevniškem sodišču, v spomin na Dušana 
Kvedra Tomaža in akcijo osvoboditve talcev iz 
zapora.  

V dvorani Alberta Felicijana na sevniškem gradu je 
bila slavnostna seja, ki so jo popestrili prejemniki 
priznanj – bronaste plakete OO ZB za vrednote 
NOB Sevnica so prejeli Anton Jermančič, Štefka 
Keše, Zlata Krnc, Peter Mirt, Vokalna skupina 
Utrinek in PGD Breg.  Predsednik zveze Tit 
Turnšek je podelil zlato plaketo ZZB za vrednote 
NOB Slovenije županu Srečku Ocvirku. 

Kulturni program so obogatili recitatorka Jelka 
Robar, vokalna skupina Utrinek ter vedno ljubi in 
cenjeni glasbeni gosti iz Glasbene šole Sevnica.

Peter Teichmeister

Slavnostna seja OOZB 
za vrednote NOB Sevnica

Letošnji nagrajenci

5. decembra obeležujemo mednarodni dan 
prostovoljstva, ki ga je leta 1985 razglasila 
Organizacija združenih narodov. To je dan tudi 
številnih občank in občanov sevniške občine, ki 
s prostovoljnostjo, solidarnostjo in prijaznim 
delom na raznih področjih prispevate k lepšemu in 
prijetnejšemu življenju v družbi, za kar velja iskrena 
zahvala. Da je Sevnica prostovoljstvu prijazno 
mesto, so v letošnjem letu prepoznale in ta naziv 
podelile Slovenska filantropija in članice Slovenske 
mreže prostovoljskih organizacij. V obrazložitvi 
priznanja so podeljevalci med drugim zapisali, 
da je v občini Sevnica v prostovoljstvu aktivna 
skoraj tretjina vseh občanov. Prostovoljskim 
organizacijam občina nudi finančno podporo in 
uporabo občinskih prostorov za prostovoljske 
aktivnosti – za programe, redno delo, 
izobraževanja in usposabljanja. 

Človek človeku sopotnik

»Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za 
vlaganje in spodbujanje k aktivni participaciji na 
lokalnem nivoju največ posluha,« so še zapisali v 
obrazložitvi priznanja. Med številnimi je lep zgled in 
primer dobre prakse prostovoljstva tudi program 
Sopotniki. Na pobudo in v dobrem sodelovanju 
Centra za socialno delo Sevnica so z letošnjim letom 
na območju občine na voljo brezplačni prevozi za 
starejše, ki jih v koordinaciji z Družinskim inštitutom 
Zaupanje in lokalno skupnostjo omogoča Zavod 
Sopotniki. Cilj programa je pomagati starejšim 
brez lastnega prevoza pri opravljanju obveznosti 
in vključevanju v aktivno družbeno življenje. »Z 
našo storitvijo želimo preprečiti ali prekiniti 
izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz 
predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi 
oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih 
povezav skoraj ne zapuščajo doma. Sopotniki 
tako starejše zapeljemo k zdravniku, v trgovino, 
na obiske, kulturne prireditve in še kam,« so 
predstavili predstavniki Zavoda Sopotniki na 
konferenci Človek človeku sopotnik, ki je potekala 
v sklopu prireditev ob občinskem prazniku ter je 
bila namenjena predstavnikom sevniških javnih 
ustanov in zavodov za spoznavanje in izmenjavo 
izkušenj. Predstavljeno je bilo, da v sevniški občini 
storitve programa Sopotniki redno uporablja že 
blizu 90 občanov, v izvajanje pa je vključenih več 
prostovoljcev. 

Klice sprejemajo od ponedeljka do petka med 8. 
in 15. uro, in sicer na telefonsko številko (031) 33 
81 87.

Vir: Občina Sevnica

Mednarodni dan 
prostovoljstva

Koordinatorka enote Sopotniki Sevnica Tanja Kralj 
in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik.

OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje člane in njihove partnerje na:

PREDNOVOLETNO SREČANJE
VETERANOV  

Prijavite se lahko do vključno 5.12.2017
na elektronski naslov: info@sevnica.zvvs.si  

ali v pisarni vsak ponedeljek od 10. - 13. ure ali na tel. št. 041-378-153 Branka Z.

www.sevnica.zvvs.si
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ki bo v soboto, 9.12.2017, ob 17. uri 
v gostišču Marjana v Krmelju. 

Iz Sevnice bo organiziran prevoz iz AP Sevnica ob 16.30. 

V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je v 
organizaciji sevniškega območnega združenja 
Veteranov vojne za Slovenijo potekalo odkritje 
spominske plošče pri stavbi KŠTM Sevnica. V tem 
objektu so od novembra 1990 do marca 1991 
pripadniki štaba Teritorialne obrambe Občine 
Sevnica, prištabnih enot, intervencijske enote in 
pripadniki skupin ostrostrelcev varovali Oddelek za 
ljudsko obrambo Sevnica z namenom preprečitve 
intervencije JLA v primeru poizkusa odvzema 
dokumentacije nabornikov. Zapis na odkriti 
spominski plošči je pomnik takratnih dogodkov.

»Občinski praznik je čas, ko se ozremo ne le 
v prihodnost, ampak tudi v preteklost. Tudi 
zato, da ocenimo, kako odgovorno, spoštljivo in 
gospodarno ravnamo z zapuščino tistih, ki so v 
našo državo vlagali svoje napore v povsem drugih 
trenutkih. Pa tudi zato, da izrazimo spoštovanje 
do organiziranosti predvsem organov za obrambo 
in notranje zadeve ter izjemno odgovornemu 
nastopu vseh, ki so ali ste prispevali svoj del k 
temu, kar smo danes kot narod in kot lokalna 
skupnost,« je v nagovoru poudaril slavnostni 
govornik župan Srečko Ocvirk: »Občine so bile tako 
v času osamosvajanja kot tudi danes pomemben 
del državne ureditve in odgovoren nosilec 
razvoja. Vesel sem, da se ob občinskem prazniku 
spomnimo takšnih dogodkov, ki so zgodovinski 
opomnik poguma in domoljubja. Vrednot, ki so 
aktualne v vsakem času in prostoru.« Navzoče je 
pozdravil tudi predsednik sevniškega območnega 
združenja Veteranov vojne za Slovenijo Ivan Cajner.
 
Sevniško območno združenje Veteranov vojne za 
Slovenijo deluje in se povezuje medgeneracijsko, 
zato na vseh dogodkih v kulturni program 
vključujejo mlado populacijo in s tem skrbijo za 
prenos znanja in izkušenj zgodovine na mlajše 
rodove. Na prireditvi so z recitacijami, petjem 
in glasbo sodelovali učenci Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica in Glasbene šole Sevnica.

Vir: Občina Sevnica

Odkrili spominsko ploščo

Odkritje spominske plošče (foto: Ljubo Motore)

Učenci in mentorji Glasbene šole Sevnica



8 december 2017

TZOS

 
V župnijski cerkvi v Tržišču je bila prijetna sončna 
nedelja, 5. novembra, prav idilična za praznično 
obhajanje zahvalne nedelje. Vaščanke in vaščani 
iz Križa in Kovačevega hriba so poskrbeli za 
praznično okrasitev in pred oltar postavili  domače 
pridelke. Letos sta huda pomladanska pozeba in 
suša v poletnih mesecih precej zmanjšali pridelek. 
Pa kljub temu smo hvaležni za vse, kar je zraslo na 
naših vrtovih, njivah in travnikih. Zahvalna nedelja 
je lepa priložnost, da se zahvalimo tudi za mir in 
zdravje, za nesebično pomoč in trenutke, ki jih 
preživimo drug z drugim. 

Po končanem bogoslužju je sledilo prijetno 
druženje pred cerkvijo. Domači župnik Jože Kohek 
je blagoslovil dobrote, ki so jih z vso ljubeznijo 
in skrbjo pripravila domača društva in z njimi 
pogostila navzoče. Tudi martinova gos je odlično 
teknila. 

Pred župnijsko cerkvijo smo organizirali tudi  
domačo, kmečko tržnico. TD Tržišče je k 
sodelovanju povabilo gospodinje in domačine, ki 
so se prijazno odzvali in predstavili svoje letošnje 
pridelke, zelišča; izmenjali smo si semena, sadike, 
izkušnje in nasvete. Malo smo še pokramljali z 
znanci in prijatelji, potem pa se s prijetnimi občutki 
vrnili domov. 
 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče 

Na zahvalno nedeljo v Tržišču

Praznično okrašena cerkev (foto: Jure Tratar)

 
Na martinovo soboto, 11. novembra, je Turistično 
društvo Tržišče v sodelovanju z Aktivom kmečkih 
žena in Društvom vinogradnikov Malkovec 
pripravilo tradicionalni martinov pohod. Veš kot 
120 pohodnikov od blizu in daleč se je zbralo pri 
pletenki velikanki. Pohodnikom je dobrodošlico 
zaželela Milena Knez, predsednica TD Tržišče; 
pozdravila sta jih podžupan Janez Kukec in 
predsednik KS Tržišče Janez Virant. Domača 
društva so poskrbela za okrepčilo pohodnikov 
in prejeli so spominski kozarec za pokušanje 
mladega cvička.  Mladi muzikanti Valentin, Nejc, 
Timotej in Gašper so zaigrali nekaj pesmi po 
domače in pohodniki so se lahkega koraka podali 
proti Malkovcu. 

Na poti smo se najprej ustavili v Kaplji vasi, v njej 
pa nas je pogostil Marjan Pirc, kralj cvička leta 
2006. 

Letošnji martinov pohod od 
pletenke do malkovških goric

Krst vina pri Malusovi zidanici

Larisa Kozinc iz OŠ Sevnica. Na dan prireditve 
je bilo razstavljenih vseh 68 izdelkov, nekaj 
najboljših smo objavili v brošuri, ki je izšla ob tej 
priložnosti. Podelitev so s kulturnim programom 
popestrile učenke OŠ Boštanj pod mentorstvom 
Andreje Vrtovšek. Kriterije občinske ocenjevalne 
komisije je predstavila Milena Mastnak. Zbrane so 
nagovorili predsednica TZOS Annemarie Culetto, 
župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek. 

Na tem mestu vsem prejemnikom priznanj in 
nagrad še enkrat čestitamo in želimo, da bodo 
ta spodbuda za uspešno delo in udejstvovanje na 
področju turizma tudi v prihodnje.

Vir: Turistična zveza občine Sevnica

Skozi gozd smo nadaljevali pot proti eni najlepših 
vasi v sevniški občini, na Škovec, domačini pa 
so pohodnike pogostili z domačimi dobrotami. 
Zapustili smo Škovec, se spustili v dolino in se 
skozi Topolje povzpeli proti Pavli vasi. Tam se 
nam je odprl prelep pogled na malkovške vinske 
gorice. Pogostili so nas pri zidanici družine 
Škoporc, ponudili pa so nam svoj  na društvenem 
ocenjevanju izbran najboljši cviček v letu 2017. 
Zapeli so pevci Društva vinogradnikov Malkovec, 
nato pa smo podrli še klopotec, ki bo počakal 
novega lastnika najboljšega cvička za prihodnje 
leto. 
Pohod smo končali v osrčju malkovških goric, v 
Malusovi zidanici s toplim obrokom. V goste se je 
pripeljal še škof Martin in spremenil mošt v vino. 
V imenu TD Tržišča hvala vsem društvom in 
posameznikom, ki ste poskrbeli za pogostitev in 
dobro voljo pohodnikov. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku, ki ga 
praznujemo novembra, smo v torek, 7. novembra, 
na gradu podelili posebna občinska priznanja 
Turistične zveze občine Sevnica moja dežela lepa 
in gostoljubna. Podeljevanje priznanj smo začeli 
lani, in sicer z namenom pohvaliti in pokazati 
na posameznike, šole in institucije, ki se vse 
leto trudijo in skrbijo za zgledno urejeno okolje. 

Ocvetličenost, skrb za pravilno ravnanje z odpadki, 
splošna urejenost in gostoljubje je tisto, na kar 
je občinska komisija projekta Turistične zveze 
Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna pozorna 
vse leto, na ocenjevanje pa se navadno odpravi 
na začetku junija. Tokrat je posebno prizadevanje 
opazila pri Kruhku Sevnica, Baru Merx, Osnovni 
šoli Blanca, Trubarjevem domu upokojencev Loka 
in v naselju Log. Vsi našteti so prejeli posebna 
občinska priznanja moja dežela lepa in gostoljubna. 

Ob tej priložnosti smo nagradili tudi najbolje 
ocenjene izdelke na likovnem, fotografskem in 
literarnem natečaju Pogled skozi moje zeleno 
okno, ki je nadgradnja projekta odpiranja zelenih 
oken ob svetovnem dnevu turizma. Komisija v 
sestavi Jerce Šantej, Judith Zgonec in Sergeje 
Seljak je izmed prispelih izdelkov, ki so jih ustvarjali 
učenci in učenke osnovnih šol v občini Sevnica, 
izbrala po tri najbolj izvirne v kategoriji fotografij 
in literarnih del ter šest najboljših likovnih izdelkov. 
Nagrade so prejeli Žan Sirk, Laura Simončič, Pia 
Rak, Žana Zgonc in Maruša Vidmar iz OŠ Boštanj, 
Marcel Kajtna iz POŠ Loka pri Zidanem Mostu, 
Anže Gorenc iz OŠ Šentjanž, Nia Žvar iz OŠ Krmelj, 
Lučka Simeonov in Domen Šulc iz OŠ Tržišče ter 

Podelitev 
posebnih občinskih priznanj 
moja dežela lepa in gostoljubna 
in zaključek natečaja 
Pogled skozi moje zeleno okno

Lepa nedelja je privabila številne domačine 
(foto: Janja Tratar)
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Turizem
Mobilni turistični vodnik mTURIST je storitev, ki 
domačim in tujim turistom omogoča pridobivanje 
informacij o turističnih znamenitostih s preprosto 
uporabo telefona. Ob vhodu ali ob znamenitostih 
obiskovalci z uporabo informativnih označb 
pridobijo osnovne informacije o uporabi storitve 
mobilnega turističnega vodnika mTURIST. Ob 
klicu na številko 041 18 48 18 sistem povpraša 
po lokacijski številki, ki jo uporabnik prebere 
z informativne označbe. Ob vnosu pravilne 
lokacijske številke mTURIST uporabniku predvaja 
glasovne informativne vsebine izbrane lokacije 
(znamenitosti). Uporabnik lahko tako med 
poslušanjem vsebine nadaljuje ogled znamenitosti 
in je tako še bolj pozoren na določene podrobnosti, 
na katere ga opozarja mTURIST. Mobilni turistični 
vodnik mTURIST je na voljo v večih jezikih. 
V sevniški občini imamo pet (table) mobilnih 
turističnih vodnikov mTURIST, in sicer na Razborju, 
Leskovcu nad Šentjanžem, Glavnem trgu v Sevnici, 
pod gradom Sevnica in na Ajdovskem gradcu. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Prva nedelja novembra nas je razvajala s toplimi 
sončnimi žarki, ko se nas je okoli 40 zbralo pri 
svetem Joštu pod Lisco. Čeprav tako visoko 
trta ne uspeva več, je pri tej podružnični cerkvi 
župnije Razbor že dolgoletna navada, da se prvo 
ali drugo nedeljo novembra zberemo pri sveti 
maši in blagoslovimo mlado vino, ki ga pridelamo 
na obronkih Lisce. Dogodek že vrsto let skupaj 
organiziramo Kulturno, športno in turistično 
društvo Razbor ter Društvo vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj. Ne nazadnje nas je kar nekaj 
včlanjenih v obe društvi. Po sveti maši, ki jo je 
daroval župnik Janez Furman, smo pred cerkvijo 
lahko poskušali različna mlada vina. Letos je 
bilo za trto, vinogradnika in kletarja pestro in 
razburljivo, takšna pa so tudi mlada vina – pestra, 
razgibana in polna vinskih zgodb. Ob kozarcu smo 
se pogovarjali tudi o letošnjih vinogradniških in 
kletarskih izkušnjah. 

Da pa nismo mleli v prazno, so poskrbele tudi 
krušne in druge dobrote. Ko se je dan prevešal v 
večer, smo se veseli spuščali v dolino ter si obljubili, 
da se prihodnjič pri sv. Joštu, če ne prej, srečamo 
na pustno nedeljo ob licitaciji krač in salam.    

Vir: KŠTD Razbor

Blagoslovili in pokušali 
smo mlado vino

Vsak petek pred sobotnim mesečnim Sevniškim 
sejmom organiziramo predstavitev ponudnikov v 
notranji kmečki tržnici, ki obiskovalcem ponudijo 
svoje izdelke v poskušnjo. 

Pred kratkim sta se na kmečki tržnici predstavljala 
nova ponudnika, in sicer ovčarska kmetija Urban s 
ponudbo ovčjih sirov vseh starosti, ovčjimi jogurti 
in albuminsko skuto ter kmetija Vidmar Gabrijele 
z različnimi ekološkimi in konvencionalnimi 
testeninami Gaberoni. 

Navzoči so se lahko pogovorili tudi o načinih 
pridelave in priprav izdelkov. Velika večina se je 
tako laže odločila tudi za nakup.  

VABLJENI NA KMEČKO TRŽNICO SEVNICA 
Obratuje vsako sredo, petek in soboto 

od 8.00 do 12.00. 
V PETEK, 1. DECEMBRA 2017,  bo degustacija 
ameriškega slamnika s kmetije Kerin. 
Nakup iz rok gospodarja se splača. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Predstavitve ponudnikov 
z degustacijami 
na Sevniški kmečki tržnici

Pot iz Gabrijel čez Vrhe v Pijavice
Nezahtevna pohodna pot s posameznimi 
zahtevnejšimi odseki zaradi orientacije 
Najbolje, da začnemo v Gabrijelah pri lepo 
vzdrževanem  napajališču in perišču v smer 
Pijavic. Po nekaj desetih metrih zavijemo desno 
navzgor ob Starmanovem spomeniku in gremo 
navkreber po asfaltu. Pod vrhom pri odcepu levo 
k zadnji hiši gremo ravno strmo po makadamski 
poti in  pridemo do asfaltne ceste Gabrijele–
Cirnik. Kar nekaj časa hodimo po tej poti ravno, 
mimo spomenika padlim talcem na Stražberku in 
naprej mimo kapelice po levi in kmalu zapustimo 
Gabrijele, kakor označuje obcestna tabla. Pred 
nami se že kaže Vrhovska gora z vinogradi, vendar 
pridemo najprej v zaselek Malega Cirnika pri 
Šentjanžu, ko vijugamo med nekaj hišami, pred 
gozdom zavijemo levo v Vrhe, tam lahko prečrtate 
zanimive misli na lesenih smerokazih in nadaljujete 
do središča vinskih goric Vrhe, ki ga ponazarja velik 
restavriran sod, ob katerem je urejeno počivališče. 

Zaželeno je, da najdete kakšnega vinogradnika 
pri opravilu v vinogradi ali zidanici in ga »pravilno 
nagovorite« ... Nadaljevanje od velikega soda naj 
bo levo med stavbami in vinogradi navzdol. Ko se 
asfalt konča, nadaljujete naravnost po kolovozni 
poti čez gozdiček do spodnjih Vrhov. Pri prvi hiši 
zavijete ostro levo po poti proti Malatiški hosti.  
Naprej se bomo spuščali po Traktorski poti proti 
Mladetičam, priporočam, da se držite  zvožene 
poti, tako se kmalu spustite do potočka, ki ga 
preskočite in nadaljujete po asfaltu po dolini. Po 
nekaj sto metrih pridete v vas in ravno nadaljujete 
proti Pijavicam čez polja in travnike mimo kapelice 
pod mogočnim daljnovodom. V kraju Pijavice 
na prvem in drugem križišču zavijete  levo in s 
strumnim korakom brez zavijanj pridete nazaj v 
Gabrijele. 
Za hojo boste porabili približno tri ure. 
Več informaciji o poti lahko dobite v TIP Sevnica 
(07 81 65 462). 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

Osrednje križišče vinskih goric Vrhe 
z velikim restavriranim sodom

  

Kako uporabiti informacije 
iz mobilnega turističnega 
vodnika

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

V petek, 1.12.2017

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

degustacija 

AMERIŠKEGA

SLAMNIKA 

iz

KMETIJE KERIN

Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure
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Atrij gradu Sevnica je junija napolnila svežina 
barv. Prav barve so s pripomočki, čopiči in platni, 
dale življenje izvirnim likovnim stvaritvam 40 
udeležencev likovnega shoda, ki so ustvarjali na 
temo Oblaki nad mojo streho oziroma po svobodni 
lastni izbiri.

S svojimi izbranimi deli je shod popestril gost 
slikar prof. Mile Knežević iz Zagreba, in sicer s 
predstavitvijo svojega dolgoletnega kulturnega 
poslanstva. 
Dela, nastala na shodu, si je bilo mogoče ogledati 
do 16. novembra v Mosconovi galeriji na gradu. 
Mentor likovnega shoda in avtor postavitve 
razstave je bil že četrto leto vsestranski sevniški 
umetnik Rudi Stopar. Ob odprtju so bili podeljene 
bronaste, srebrne in zlate plakete ter priznanja.   
Bronasto plaketo XVII. Sevniškega likovnega 
shoda Grad 2017 so prejeli: 
Roman Blatnik, Krško, Helmut Blažej, Avstrija, 
Darko Blažič, Novo mesto, Andrej Blažon, Novo 
mesto, Rosina Curhalek, Dobova, Pavla Černigoj, 
Sevnica, Zdravko Červ, Straža, Lilijana Čuček, 
Novo mesto, Stane Fabjančič, Brestanica, 
Marinka Fabijan, Novo mesto, Zdenko Grgeljac, 
Hrvaška, Genka Ivanova Rižnar, Brezova Reber 
pri Dvoru, Marija Klakočar, Sevnica, Magdalena 
Kocjan Kodrič, Škocjan, Ludvik Kos, Radeče, Tanja 
Košar, Sevnica, Lidija Maček Stanić, Hrvaška, 
Maja Marjetič, Škocjan, Mojca Musar, Šentjanž, 
Marko Okorn, Sevnica, Marija Oven, Radeče, 
Marjan Perič, Sevnica, Andrej Pinterič, Dobova, 
Marija Prah, Novo mesto, Judita Rajnar, Šentvid 
pri Stični, Ulrih Rupret, Sevnica, Julija Stopar 
(mlada avtorica), Kresnice, Zlata Šokec, Hrvaška, 
Stane Udvanc, Šentjernej in Ines Zgonc, Mirna. 
Prejemniki Srebrne plakete so Gordana Dobriha, 
Šentjanž, Nevenka Flajs, Krmelj, Tone Klakočar, 
Sevnica in Milena Roštohar, Blanca. 
Mlada prvakinja XVII. Sevniškega likovnega shoda 
je postala Jana Nunčič z Okroglic s svojim likovnim 
delom Spomin na dom. Prvak tega shoda je s 
skulpturo iz češnjevega lesa z naslovom Odhajanje 

Odprtje razstave 
XVII. Sevniškega 
likovnega shoda Grad 2017

postal Alojz Rak iz Boštanja. Njegova dela bodo 
prihodnje leto novembra krasila Staro galerijo. 
Vsakoletnemu prvaku namreč organizator 
omogoči samostojno likovno razstavo. Alojz Rak in 
Jana Nunčič sta prejela zlato plaketo. 
Ob tej priložnosti smo odprli tudi vrata samostojne 
razstave Staneta Udvanca iz Šentjerneja, ki je 
lani prepričal komisijo in prejel naziv prvak XVI. 
Sevniškega likovnega shoda Grad 2016. 
Kulturni program ob odprtju razstave je pripravila 
Glasbena šola Sevnica: flavtistka Ivana Sešlar, 
učenka prof. Ane Mlakar, pri klavirju pa jo je 
spremljala prof. Špela Troha Ogorevc. 
Dogodka se je udeležil tudi podžupan Janez Kukec, 
za prigrizek pa je poskrbel Aktiv kmečkih žena 
Tržišče. Obe razstavi si lahko ogledate do vključno 
10. decembra. 
  

Katja Pibernik, ZKD in JSKD OI Sevnica
Foto: Rok Petančič

Portret smo Krajevna skupnost Jurklošter v imenu 
župnije Jurklošter, Kulturno društvo Prevorje za 
župnijo Prevorje in naše domače društvo KŠTD 
Razbor v imenu župnije Razbor ta večer skupaj 
podarili patru ob njegovem godu, a hkrati tudi v 
zahvalo za vse, kar je za vse omenjene župnije, 
kraje in ljudi ob svojem službovanju v obdobju od 
leta 1997 do 2009 storil dobrega. Vsi gosti so za 
svoj prispevek prejeli krušno sonce kot zahvalo za 
svoj sončni prispevek k večeru, ki nas je duhovno 
nahranil. Vsi skupaj smo se v spodnjih prostorih 
doma krajanov ob obloženi mizi družili še pozno v 
noč. 

Vir: KŠTD Razbor

 
Ljudje dobre volje in sočutnega srca lahko 
spremenimo svet, ki je v svoji privrženosti kopičenju 
bogastva postal krivičen in nujno potrebuje novo 
reformacijo. Pred 500 leti je Martin Luther 
postavil 95 tez zoper tedanje napake Cerkve in 
družbe, na prvo soboto novembra pa je pater 
dr. Karel Gržan pred več kot 150 obiskovalci 77. 
Razborskega večera predstavil svojih 95 tez zoper 
zablode in krivičnost današnjega sveta. Patrovo 
pronicljivo, prepričljivo in duhovito podajanje misli 
je obogatil še Miha Hliš s Smolarjevimi pesmimi. 
Kot je za Razborske večere značilno, smo večer 
začeli in končali z ubrano pesmijo, ki so nam jo 
tokrat zapeli možje iz Pevske skupine Encijan iz 
Sevnice, ki že 15 let prepeva v sklopu Planinskega 
društva Lisca Sevnica. Še pred zaključno pesmijo 
pa se nam je predstavil še likovni gost Jože 
Barachini, doma iz Radeč. Pred kratkim je izdal 
knjigo o svojem slikarskem ustvarjanju, v kateri je 
objavil tudi portret patra Karla. 

Pater Karel na 77. Razborskem 
večeru predstavil svojih 
95 tez za pravičnejši svet

 
Dne 30. oktobra smo se zbrali v domu kulture 
v Loki pri Zidanem Mostu, da bi obeležili praznik 
dan reformacije, ki ima letos še posebno težo, 
saj mineva 500 let od trenutka, ko se je v Evropi 
oblikovalo versko gibanje proti Cerkvi in papežu. 

Reformatorji z idejnim očetom Martinom Lutrom 
so zahtevali, naj se krščanstvo obnovi po Svetem 
pismu, in se borili proti političnemu pohlepu ter 
razkošju Cerkve. To obdobje je bilo pomembno 
tudi za nas Slovence, saj smo dobili prvo 
slovensko knjigo in prvi prevod Svetega pisma. 
Po glasbenem uvodu Maye in Maya Orešek sta 
ta večer z nami delila misli o reformatorstvu in 
protestantizmu avtorja posodobljenega prevoda 
Dalmatinove Biblije v razumljivo slovenščino, 
protestantski duhovnik mag. Benjamin Hlastan 
in slovenski pisatelj, publicist in prevajalec Vinko 
Ošlak. V nadaljevanju je beseda prešla v pesem. 
Zapeli so nam člani Mešanega pevskega zbora 
Lisca Sevnica pod vodstvom zborovodje Jožeta 
Pfeiferja.

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

Ob dnevu reformacije

četrtek - 7. DECEMBER 2017 - 19.30
SNG Drama Ljubljana // politična satira // Josif Brodski
režija: Matjaž Zupančič // igrajo: Jernej Šugman, Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, 
Silva Čušin, Barbara Ribnikar/Saša Pavlin Stošić 

DEMOKRACIJA! 
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Predprodaja kart | 20 € | TA Doživljaj | Trg svobode 10 | Sevnica | 07-81-65-462 in pol ure pred predstavo

SEVNICA

Igra Demokracija! (1991) je nastala v času po padcu železne zavese in govori o majhni 
totalitarni državi, ki mora zaradi novih zgodovinskih okoliščin z dekretom čez noč uvesti 
demokracijo. Brodski črpa tako iz svoje izkušnje življenja v totalitarizmu kot iz svojega 
pronicljivega opazovanja paradoksov tako opevane zahodne demokracije. Tranzicija je 
idealen čas za zlorabo demokracije in za zadovoljevanje osebnih, predvsem materialnih 
interesov politične elite, ki se je znašla pri viru bogastva, medtem ko množicam 
»velikodušno« meče drobtinice s 
svoje mize. Duhovita in nenavadno 
zapisana igra Brodskega je 
jedka politična satira in več kot 
to – je odkrito in neprizanesljivo 
razmišljanje o mehanizmih, ki 
poganjajo postmoderno družbo. 
Padec ideologij je potegnil za sabo 
tudi padec idealov, ostali so le še 
tržni mehanizmi.
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torek - 19. DECEMBER 2017 - 17.00
Zavod Enostavno Prijatelji // igrana otroška predstava
Predstava je primerna za otroke od 3. leta in traja 30 minut.

PIKA PIŠE DEDKU MRAZU

Predprodaja kart | 6 € | TA Doživljaj | Trg svobode 10 | Sevnica | 07-81-65-462 in pol ure pred predstavo
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Tu je prednovoletni čas 
in Pika Nogavička, najbolj 
zabavna, najbolj navihana, 
najmočnejša punca na svetu, 
ki je vedno polna novih idej 
in domislic, se odloči pisati 
Dedku Mrazu. Vendar pa ne 
more izbrati, kaj bo napisala 
v pismo, saj ima na tisoče 
želja. Po premisleku se 
odloči, da bo zapisala vseh 
tristo petinpetdeset tisoč 
želja. Zatakne pa se ji že pri 
dostavi pisma, saj Dedkov 
škrat tako dolgega seznama 
noče oddati.
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igrali sevniški gledališčniki in nato po predstavi 
pod odrom osupli zagledali avtorja Igorja Torkarja. 
17 let je Oder mladih, ki je bil kot slovenska 
skupina nominiran za nastop v Korintu, dihal kot 
ena družina, vsi sobotni in nedeljski popoldnevi 
pa so bili rezervirani za vaje. “Danes zanimanje 
za gledališče med mladimi upada, v ospredju je 
denar,” je žalosten Žuraj, ki je lani ponovno zbral 
člane skupine Oder mladih. “Razmišljali smo, da bi 
naredili še kakšno predstavo. Vsi so se strinjali, “ 
pravi Žuraj, le da se je na koncu izkazalo, da bi bili 
vsi raje gledalci kot igralci.
 

N. Č. C. 

 

Vsem ponudnikom storitev 
za poroko v občini Sevnica 
Grad Sevnica je edinstvena lokacija za izvedbo 
poročnih obredov, na njem pa se mladoporočenci 
poročajo že več kot 10 let. Pripravimo jim t. i. 
veličastno poroko v grajskem parku ali poročni 
dvorani. Vsako leto nadgrajujemo osnovno in tudi 
dodatno ponudbo storitev, promocijo pa izvajamo 
na različne načine: z lastnimi in drugimi katalogi, 
na spletnih straneh in z objavami drugje. Ponudbo 
z vsemi osnovnimi informacijami predstavljamo 
na spletni strani gradu: www.grad-sevnica.com. 

Poleg promocije poročnega obreda v grajskem 
parku si želimo v podporo lokalnemu gospodarstvu 
vključiti tudi promocijo vseh tistih ponudnikov, ki 
ponujate storitve za izvedbo poroke (gostinska 
ponudba, cvetličarji, zlatarji, frizerji, izposojevalci 
in prodajalci poročnih oblek, vizažisti itd.). Vabimo 
vas, da nas kontaktirate in dogovorili se bomo 
o možnostih sodelovanja ter načinu skupne 
promocije. Upamo in prepričani smo, da bo 
sodelovanje vzajemno koristno. 
Pričakujemo 
vaš klic na tel. 051 680 289 (Rok Petančič) ali 
sporočilo na e-pošto rok.petancic@kstm.si 
do 15. decembra 2017. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Povabilo ponudnikom 
k sodelovanju in skupna 
promocija storitev za poroke

 
V sredo, 8. novembra, smo v Sevnici odprli prvi 
javni mozaik oziroma kreativno prenovo prostora 
pred Okulistiko Meh. Prenovo je na pobudo in 
s finančno podporo Boštjana Meha, dr. med., 
zasnovala umetnica Jerca Šantej. Stopnišče, 
klančina in stena pred Okulistiko Meh so postali 
živahni nosilci sporočila. Umetnica se je odločila 
za izražanje v kombinaciji stenske poslikave in 
mozaika ter s klopco in zelenim kotičkom ustvarila 
ambientalno celoto, ki jo je poimenovala Šarenica.
Oko kot glavni motiv kreativne prenove se je 
ponudilo kar samo in je eden izmed zaščitnih znakov 
Okulistike Meh ter Optike Lana. Podoba očesa 
zvedavega obiskovalca spomni, kaj se pravzaprav 
dogaja v tej stavbi, za preostale mimoidoče pa 
lahko predstavlja abstrakten preplet živih barv in 
zanimivih materialov. Z določene točke pri izhodu 
iz optike se vsi delci mozaika in stenske poslikave 
poklopijo v celoto in odstre se nam pogled na živo 
pisano šarenico. Umetnica je projekt snovala kar 
nekaj časa, oktobra pa ji je bilo vreme naklonjeno 
in je vizijo lahko udejanjila. Mozaik je izdelala iz 
keramike ter ga popestrila s koščki zrcala in 
steklenimi biseri, ta preplet materialov pa vdihne 
dinamiko in nas povabi, da si umetnino ogledamo 
od blizu. 

Zid ob vhodu v okulistiko, ki sporoča namembnost 
prostorov, je Jerca Šantej odela v zanjo značilno 
črno-belo barvno paleto ter z igro različnih velikosti 
črk tudi na likovni ravni mimo vozečim morda celo 
namignila, da je čas za pregled vida.  
Dogodek sta spremljala pogostitev in prijetno 
druženje. Želimo si, da bi projekt postal dober 
zgled za ureditev javnih površin. Zaposlenim 
ter njihovim strankam pa vse dobro in uspešno 
poslovanje še naprej. 

Klaudija Cigole 

Kreativna prenova Šarenica

Foto: Jože Teraž

 
Novembra se je v Oknu Radogost skromno s 
tremi deli predstavil plodovit in izjemen hrvaški 
kipar Mate Tijardović iz Osijeka – mojster rezbar, 
učitelj in še kaj. Najprej je kiparil v kamnu, tudi 
slikal, potem pa že zgodaj prešel na les in ta ga je 
povsem prevzel. Stoletni slavonski hrasti – sušci 
(ki se stoje sami posušijo)  – in druga drevesa, 
kot so oljka, divja češnja, hruška, ebenovina in 
breza, so snov za delo v pravem pomenu besede, 
kar se marsikje izraža v ljudski govorici, dedinji 
obrtniškega izročila o obdelovanju lesa. 

Predstavitev kiparja v Oknu Radogost so z 
izjemnim recitalom v grajski kapeli oplemenitile 
članice Gledališka skupine Žaba gleda & išče iz 
Prosvetnega društva Vrhovo, predstavile pa so se 
z recitalom Ježkovih del. Pred nami je spet zaživel 
»žalostno veseli klovn«, ki je šibal pritlehnost 
doline Šentflorjanske s preroškimi vsebinami, 
usmerjenimi tudi v današnji čas. 
  

Rok Petančič,  KŠTM Sevnica

Mate Tijardović, novembrski 
gost v grajskem Oknu Radogost

Dušan Senica, sevniški družinski zdravnik, se je še 
kot golobradi mladenič pridružil Odru mladih, eni 
najuspešnjših sevniških in posavskih gledaliških 
skupin, ki jo je leta 1972 ustanovil Rudi Filej. Ko 
je iskal igralce, so Senico in Mirana Rateja tja 
napotili z osnovne šole, kjer sta bila prekaljena 
recitatorja, zlasti na komemoracijah in borčevskih 
proslavah. »S pokopališča sva prišla naravnost na 
oder,” se je začetkov svoje gledalške kariere na 
sedmi Grajski tlaki, ki poteka v kavarni Graščakova 
hči na sevniškem gradu, skupaj s Petrom Žurajem 
spominjal Dušan. Skrb za lepo izreko jim je v šoli 
vcepila učiteljica Justina Pompe. 

 Petra Žuraja, ki je pozneje postal tudi režiser, je na 
oder pripeljal Janko Pondelak, ki je Fileju pomagal 
iskati potencialne talente. Zlata mladina Igorja 
Torkarja je ena izmed številnih predstav, ki so jo 

Nekoč je bil Oder mladih
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ŽIVE JASLICE
ob gozdu na 

ŠMARČNI
nedelja, 

24. december,
ob 18. uri

ponedeljek, 
25. december,
ob 18. uri

Gostje:                  JARICA
tenorist: Marko Železnik

  

Koncert
MePZ Župnije Boštanj

ponedeljek 

25. 12. 2017
ob 19. uri

BOŠTANJ
Župnijska cerkev 

Prost vstop
hvala za prostovoljne prispevke

Vabi:  MePZ Župnije Boštanj



12 december 2017

Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 1. 12., 
ob 8.00 Degustacija na Kmečki tržnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 1. 12., 
ob 17.00 Zaključna prireditev z Modrijani Športna dvorana Sevnica Sava avto d.o.o.; 

Info.: Andreja Jamšek, 041/626-135
petek, 1. 12., 
ob 17.00 Vencember: Delavnica adventnih venčkov POŠ Loka pri Zidanem 

Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu 

sobota, 2. 12., 
ob 8.00

Dobrodelna akcija 
Zbiram hrano, lahko prispevaš?

Mercator Supermarket 
Boštanj

OZ Rdečega križa Sevnica 
Info:  07 81 65 070

sobota, 2. 12., 
ob 8.00 Mesečni sejem Parkirišče za HTC KŠTM Sevnica

sobota, 2. 12., 
ob 8. uri

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja 
z uporabo avtomatskega defibrilatorja

Mercator Supermarket 
Boštanj

OZ Rdečega križa Sevnica 
Info:  07 81 65 070

sobota, 2. 12., 
ob 17.00 Miklavževanje v Tržišču Pred župnijsko cerkvijo v 

Tržišču Društvo prijateljev mladine Tržišče

sobota, 2. 12., 
ob 19.00 7. srečanje vokalnih skupin dvorana TVD Partizan - 

Boštanj Info: Matej Fon

nedelja, 3. 12., 
ob 14.00 Vencember: Otvoritveni dogodek in 4. razstava adventnih venčkov sprehajalna pot ob Savi 

pri mostu HE Vrhovo TD Loka pri Zidanem Mostu 

nedelja, 3. 12., 
ob 17.00 Tradicionalno miklavževanje v župnijski cerkvi Župnijska cerkev na 

Studencu KD Studenec

nedelja, 3. 12., 
ob 18.00 Ta veseli dan sevniške kulture Kulturna dvorana Sevnica JSKD OI  Sevnica, ZKD Sevnica

ponedeljek, 4. 12., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 4. 12., 
ob 17.00 Čudežni december Z lučko na grad Zbiranje: 

Glavni trg v Sevnici
KŠTM Sevnica, 
Info.: Petra, 031/703-982

ponedeljek, 4. 12., 
ob 17.00

Vencember: Predstavitev knjige Marjanke Rebula 
z naslovom Frizke in freske: resne humoreske

Knjižnica 
Loka pri Zidanem Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

torek, 5. 12., 
ob 7.00 - 4. 1.

Razstava Narava Lovrenca in okolice 
(JZ Kozjanski park) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 5. 12., 
ob 9.00 Predavanje U3 Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 5. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 5. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico POŠ Studenec POŠ Studenec

sreda, 6. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 6. 12., 
ob 18.00 Radogost večer - gost: Ervin Dvoršak, slikar iz Makol Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

četrtek, 7. 12., 
ob 17.00 Pravljični kino POŠ Studenec POŠ Studenec

četrtek, 7. 12., 
ob 17.00 Vencember: Kulinarična delavnica z Lojzetom Čopom Dvorana Trubarjevega 

doma upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 7. 12., 
ob 18.00

Predstavitev knjige Edvarda Kadiča 
Samozavest je seksi Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 7. 12., 
ob 19:30

Demokracija! 
Predstava za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 8. 12., 
ob 17.00 Miklavževanje Gasilski dom Telče KŠD Telče 

sobota, 9. 12., 
ob 8.00 Košarkarski turnir U13 Športni dom Sava avto d.o.o.; 

Info.: Milan Jamšek, 031/646-057
sobota, 9. 12., 
ob 10.00 Sevnica open 2017 - Mednarodni Kickboxing turnir Športna dvorana Sevnica Klub borilnih veščin Sevnica

sobota, 9. 12., 
ob 16.00 Čudežni december Karaoke, mladi s svojo glasbo in sevniška kuhinja prireditveni prostor pred 

Central cafe Sevnica KŠTM Sevnica 

nedelja, 10. 12., 
ob 12.00 Pohod: Po telških stezicah Gasilski dom Telče KŠD Telče

ponedeljek, 11. 12., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 11. 12., 
ob 15:30

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

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 11. 12., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

Avtošole Prah Sevnica
OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf. in prijave na 07 81 65 070

ponedeljek, 11. 12., 
ob 18.00 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 12. 12., 
ob 15:30

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

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
torek, 12. 12., 
ob 16.30 Čudežni december Čarobni obisk gradu Grad Sevnica Vrtec Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica 

torek, 12. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico POŠ Studenec POŠ Studenec

torek, 12. 12., 
ob 18.00 Festival Brati gore 2017 Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 13. 12., 
ob 18.00

Odprtje fotografske razstave 
Dobrodošli v Tržišču

Grad Sevnica – 
Mosconova galerija TD Tržišče

četrtek, 14. 12., 
ob 16.00 Vencember: Delavnica lampijončki POŠ Loka pri Zidanem 

Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 14. 12., 
ob 17.00 Praznični kino POŠ Studenec POŠ Studenec

četrtek, 14. 12., 
ob 17.00

Vencember: Predstavitev knjige Evije Zavrl: 
Najboljše zdravilo je nasmeh na tvojem obrazu

Knjižnica Loka pri Zidanem 
Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

petek, 15. 12., 
ob 17.00 Predaja humanitarne pomoči Zavodu Zadnje upanje  Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 15. 12., 
ob 18.00 Vencember: Odprtje razstave Art Kum, Ex-Tempore 2016-17 Dvorana Trubarjevega 

doma upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu



13december 2017

Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 15. 12., 
ob 21.00 Vencember: Mehiški večer Orhideja bar TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 16. 12., 
ob 8.00

Dobrodelna akcije 
Zbiram hrano, lahko prispevaš?

Mercator Supermarket 
Boštanj

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.  in prijave na 07 81 65 070

sobota, 16. 12., 
ob 8.00

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja 
z uporabo avtomatskega defibrilatorja

Mercator Supermarket 
Boštanj

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf.  in prijave na 07 81 65 070

sobota, 16. 12., 
ob 15.00 Čudežni december: Sevnica pred božičem prireditveni prostor pred 

Central cafe Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 16. 12., 
ob 18.00 Novoletni koncert Glasbene šole Sevnica Športni dom Sevnica Glasbena šola Sevnica

nedelja, 17. 12., 
ob 10.00 Vencember: Božično novoletna tržnica "Svoji k svojim" park pri Trubarjevem 

domu upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 17. 12., 
ob 10:30 Vencember: Tek radosti in veselja: Tečemo za dobrodelni namen zbor in start v parku TDU 

Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 17. 12., 
ob 17.00 Vencember: Prihod dobrega moža in prižig lučk Trg 

v Loki pri Zidanem Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

ponedeljek, 18. 12., 
ob 8.00

Krvodajalska akcija (od 8. do 12. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! Kulturni dom Krmelj OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 18. 12., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 18. 12., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 18. 12., 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Trio SPN in Kavarna Graščakova hči

torek, 19. 12., 
ob 8.00

Krvodajalska akcija (od 8. do 15. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
torek, 19. 12.,
ob 9.00 Novoletna prireditev Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 19. 12., 
ob 17.00

Pika piše Dedku Mrazu - 
otroška predstava za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 19. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico POŠ Studenec POŠ Studenec

sreda, 20. 12., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
sreda, 20. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 21. 12., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.  in prijave na 07 81 65 070
petek, 22. 12., 
ob 16.00 Občinsko karate prvenstvo OŠ Sava Kladnika Sevnica Klub borilnih veščin Sevnica

petek, 22. 12., 
ob 18.00

Vencember: Modri sommelier večer: 
spoznam modro frankinjo

Trubarjev hram 
Loka pri Zidanem Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

petek, 22. 12., 
ob 20.00 Vencember: Zapojmo skupaj 3. Trubarjev hram 

Loka pri Zidanem Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 23. 12., 
ob 18.00

Božično novoletni koncert "Večer Broadwaya v Sevnici" 
z Godbo Sevnica in Evo Černe Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica

nedelja, 24. 12., 
ob 18.00 Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna 

Aleš, 041 385 852
ponedeljek, 25. 12., 
ob 15.00 Vencember: Božični pohod na Lovrenc zbor na trgu v Loki TD Loka pri Zidanem Mostu

ponedeljek, 25. 12., 
ob 18.00 Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna 

Aleš, 041 385 852
ponedeljek, 25. 12., 
ob 19.00 Koncert božičnih pesmi Župnijjska cerkev Boštanj MePZ Župnije Boštanj

torek, 26. 12., 
ob 11:30 Blagoslov konjev na Štefanovo v Vranju Vranje Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

torek, 26. 12., 
ob 18.00 17. tradicionalni božično novoletni koncert Športna dvorana OŠ 

Blanca
KD Blanški vinogradniki; 
Info.: Roman Kragl, 041/355-634

sreda, 27.12., 
ob 17.00 Delavnica peke in izdelave okraskov KMD Lukovec KŠD Lukovec 

inf.: Nežika 041 812 820 
petek, 29. 12., 
ob 15.00 Praznična delavnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 29. 12., 
ob 17.00 Božiček z darili na Lukovcu KMD Lukovec KŠD Lukovec 

inf.: Stanko 031 827 482
nedelja, 31. 12., 
ob 17.00 

Čudežni december Silvestrovanje za najmlajše 
Predstava KU KUC gleadlišče 

prireditveni prostor pred 
Central cafe Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 31. 12., 
ob 22.00 Čudežni december Silvestrovanje za odrasle z Dejanom Vunjakom  prireditveni prostor pred 

Central cafe Sevnica KŠTM Sevnica

 BOŽIČNA PLESNO AKROBATSKA PREDSTAVA 
ŠD PARTIZAN SEVNICA 

   BOŽIČNI VEČER Z  
     VARUŠKO OLGICO 
 16. 12. ob 18:00 

in 17. 12. 2017 ob 17:00 v kulturni dvorani Sevnica 
VSTOPNINA 2€ (prostovoljni prispevek) 

 



14 december 2017

Mladina

www.kstm.si

 
V Mladinskem centru Sevnica želimo tudi letos s 
humanitarno akcijo nekomu polepšati oz. olajšati 
življenje. Tokrat bomo v sodelovanju z zavodom 
Zadnje upanje polepšali  življenje otrok v sirotišnici 
v Sarajevu. 
Odločitev zanje je bila preprosta. Prostovoljci 
zavoda pogosto  obiskujejo sirotišnice, varne hiše, 
materinske domove  in jih obdarijo. Ko pogledaš v 
žalostne oči otrok brez staršev, ki se tako iz srca 
razveselijo vsake pozornosti in objema, ne moreš 
ostati ravnodušen, temveč se potrudiš, da jim 
pomagaš, kolikor jim lahko. 
Na tokratni humanitarni akciji zbiramo nove 
igrače, pobarvanke, šolske potrebščine, 
priboljške (sladkarije, namaze, sokove), nogavice,  
kape in rokavice. Vaše sodelovanje bi pomenilo 
pomemben kamenček v mozaiku dobrote. 
Akcija zbiranja bo potekala od 20. 11. do 11. 12. 
Zaključni dogodek zbranega in predaja zavodu 
Zadnje upanje bo v petek, 15. decembra, ob 17. 
uri v Mladinskem centru Sevnica. Predvidevamo, 
da bomo zbrane donacije predali decembra 
oziroma najpozneje na začetku januarja 2018. O 
uspešnosti te akcije vas bomo obvestili v Grajskih 
novicah in v elektronskih medijih. 
Vabimo vas, da v svojem kolektivu organizirate 
humanitarno akcijo in nas pokličite za prevzem 
zbranega. Vedite, da boste s tem narisali  nasmehe 
na obraze otrok, ki ne vedo, kaj je družina, kaj 
je stisk očka in objem mamice. Verjemite, med 
prazniki vam bo še posebno toplo pri srcu. Hvala. 
Že vnaprej vam izrekamo iskrena Hvala v imenu 
KŠTM Sevnica in tudi zavoda Zadnje upanje. 
Za vsa vprašanja in dogovore sva vam na voljo:  
Mojca (051 680 290) in Alenka 051 680 288.  
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Velika humanitarna akcija

 
Na delavnici smo izdelovali nakit iz fimo mase in pri 
tem uporabili različne tehnike. Izdelali smo uhane, 
prstan in ogrlico. Največ časa smo posvetili izbiri 
barv in primernih oblik nakita. Izvedeli smo tudi 
veliko skrivnosti, na podlagi katerih si lahko tudi 
doma izdelamo nakit. Ročno izdelani kosi nakita 
so kakovostni in izdelani iz kakovostnih materialov, 
zato ni skrbi, da bi nas na kakršenkoli način 
razočarali. Ravno zaradi manjše količine izdelkov 
smo se lahko posameznemu kosu veliko bolj 
posvetili. 

Delavnico je vodila Mihaela Kežman, ki se z 
oblikovanjem nakita ukvarja profesionalno, njeni 
izdelki pa so čedalje prepoznavnejši v Sloveniji in 
tujini. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Delavnica v MC Sevnica: 
Izdelovanje 

V petek, 20. oktobra, smo se v Mladinskem 
centru Sevnica podali na pot čez morje in Afriko 
vse do otoka Madagaskar. Pot in doživetje nam je 
predstavil udeleženec enomesečne odprave POTA 
Madagaskar 2015 in nam res zanimivo in poučno 
predstavil tamkajšnjo življenje ter favno in floro. 

Začeli smo s potovanjem in se s fotografijo 
odpravili na eno izmed 10 najrevnejših držav na 
svetu. Življenje tam poteka preprosto drugače, 
kot smo ga vajeni, in sicer v sožitju z naravo, ljudje 
pa so izjemno prijazni in z veseljem sprejmejo 
obiskovalce, ki potujejo skozi njihovo deželo. 
Na Madagaskarju deluje tudi veliko slovenskih 
misijonarjev, med drugimi tudi Tone Kerin iz 
Straže pri Krškem, ki še tako olajšajo popotnikom 
potovanje in spoznavanje tamkajšnje kulture. 
Opazovali smo lemurje, ki so značilna živalska vrsta 
na Madagaskarju, poznamo jih tudi kot prikupne 
nagajive živalce iz istoimenske risanke. Življenje 
na Madagaskarju je res preprosto, z obiskom se 
potopiš v lepoto otoka in brezčasen svet, ki ga res 
izjemno težko zapustiš. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Potopis v MC Sevnica: 
JV Madagaskar, svet, 
kot je nekoč bil

 
Letošnje prve Grajske bučke so potekale v soboto, 
28. oktobra, od 17.00 do 20.00 v atriju gradu 
Sevnica. 
Ko so otroci s starši vstopili vanj, so se znašli 
v svetu prijaznih čarovnic, nagajivih duhcev in 
smešnih bitij, vsi pa so poskrbeli za nepozaben 
večer za naše najmlajše. 

Večer smo odprli z ustvarjalno strašnimi 
delavnicami: izdelovali smo ročne lutke iz papirja 
z motivi čarovnice, lobanje, buče in drakule, 
izrezovali poredne netopirčke, iz stiropor kroglic 
pa kosmate pajke in smešne bučke. Poleg 
ustvarjalnic je potekala še delavnica poslikave 
obraza s Saro Bizjak. Med vsem dogajanjem sta 
otroke zabavala čarovnik na hoduljah in prijazni 
zombi iz Teatra Cizamo. Da ne bi bili lačni, so 
poskrbeli pečeni kostanj in strašne sladice, mafine 
pa so otroci lahko okrasili sami po svojem okusu. 

Po ustvarjalnicah so se otroci in njihovi starši 
preizkusili še v izrezovanju buč. Vsi so nalogo z 
veseljem sprejeli in na plan spustili svojo domišljijo. 
Nastale so zanimive podobe, nekatere strašne z 
grozečimi obrazi, druge prijazne in nasmejane. 
Ko je bila izrezljana zadnja buča, smo jih skupaj 
razstavili v nočnem parku, svečke v njih pa so 
pričarale čaroben trenutek. 

Vrnili smo se v atrij in tam nas je pričakal Teater 
Cizamo ter nas navduševal s svojo predstavo, ki je 
vsebovala  žongliranje z baklami in noži, požiranje 
mečev in bruhanje ognja. Ves čas predstave so 
se slišali vzkliki veselja in smeha ter želje, naj se 
vse to ne konča. Na koncu so otroci Grajske bučke 
zapustili široko nasmejani in veseli. Vsekakor se 
vidimo tudi prihodnje leto.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Grajske bučke 2017

 
V soboto, na praznik svetega Martina, je v 
Športnem domu Sevnica potekal vsakoletni 
koncert sevniških mažoretk, imenovan Defile, 
privabil pa je neverjetno število obiskovalcev, ki so 
na veselje vseh nas zasedli dvorano do zadnjega 
kotička. 
Poleg štirih skupin sevniških mažoretk je k 
čudovitemu vzdušju pripomogel tudi slovensko-
argentinski pevec Isaac Palma in vse takoj očaral 
s svojo iskrenostjo ter seveda energičnimi latino 
ritmi. Poseben pečat sta koncertu dodala tudi 
Godba Slovenskih železnic in Godba Sevnica. 

Vse zbrane je s spodbudnimi besedami nagovoril 
župan Srečko Ocvirk, predsednik Društva Trg 
Sevnica Jože Železnik pa je Tajdi Župevc in Hani 
Vukalič podelil priznanje za požrtvovalno delo. 
Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti, 
osredotoči se na sedanji trenutek in mi vsi smo 
se, skupaj smo doživeli neverjeten koncert, poln 
glasbe, plesa in lepega druženja, je menil župan. 
  

Vir: Društvo Trg Sevnica

Glasba je hrup, ki misli ...

Foto: Jože Teraž
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V petek, 27. oktobra, je Študentski klub Sevnica 
organiziral brucovanje: Lagano na faks, ki je 
potekalo na Platzu. Gost večera je bil Challe 
Salle (Saša Petrovič), ki je vsekakor eden najbolj 
zaželenih raperjev v Sloveniji. Naslov brucovanja je 
bil izbran zaradi njegovega zadnjega glasbenega 
hita, Lagano.

Dogodek je bil izveden z namenom pridobitve 
študentskih in dijaških potrdil, zato so ob 
predložitvi potrdila imeli študenti in dijaki prost 
vstop. Za preostale pa je bila vstopnina 3 evre. 
Kljub temu se je dogodka udeležilo 180 ljudi in 
pričarali so neverjetno vzdušje in energijo. Izredno 
lepo je bilo videti poln prostor Platza, ki je pokal od 
energije gostov in velikih slovenskih in balkanskih 
pesmi, ki jih je pel Challe Salle.
Ob odmoru in koncu nastopa gosta večera je 
navzoče zabaval DJ Andy, ki je prav tako z dobrimi 
in energičnimi pesmimi vse obdržal v dobrem 
vzdušju zabave. Ob koncu nastopa je Challe Salle 
vse povabil na fotografiranje v zaodrje in z mnogimi 
poklepetal.

Vir: Študentski klub Sevnica

Brucovanje: Lagano na faks
 
Petkovo jutro, 17. novembra, se je na OŠ Krmelj 
začelo drugače kot običajno. Ob svetovnem 
dnevu hrane namreč na slovenskih šolah in vrtcih 
zajtrkujemo tradicionalne slovenske jedi. Na 
praznično pogrnjenih mizah so učence pričakali 
med (Ciril Kolenc z Vrhka pri Tržišču, Milan Umek 
s Polja), maslo (kmetija Kranjc iz Budne vasi pri 
Šentjanžu), domači kruh (družina Bruno), mleko 
(kmetija Oblak iz Kladja pri Krmelju) in jabolka 
lokalnih proizvajalcev. Da bi bilo dogajanje še 
bolj zanimivo, so poskrbeli učenci. Prvošolci 
so za učence do 4. razreda nastopili s kratkim 
programom, s svojim obiskom nas je počastil 
čebelar Ciril Kolenc in učencem predstavil 
zanimive posnetke čebel ter postopek nastanka 
medu. Učiteljica Majda Štih je učence seznanila z 
informacijami o ekološkem kmetovanju in pomenu 
uživanja zdravih domačih izdelkov. Učenci od 5. do 
9. razreda so začeli z gledališčem na stopnicah, 
tam so šestošolci povedali nekaj besed o mleku in 
mlečnih izdelkih, nato je sledil nagovor ravnateljice. 

Sedmošolci so predstavili tradicionalno slovensko 
kosilo (zaroštan močnik, jabolčna pita), ki so ga 
pomagali tudi skuhati za vse učence. Mateja Oblak 
je nato predstavila kmetijo Oblak, pevski zbor pa je 
popestril dogajanje s pesmijo Čebelice. 
 

Sara Gačnik

Tradicionalni slovenski zajtrk 

 
V 5. a razredu  smo se odločili, da bomo zbirali 
hrano za živali v zavetišču, ker jih imamo zelo radi. 
V razredu smo postavili škatlo z velikim napisom  
Hrana za živali. Dogovorili smo se, da vsak po svojih 
močeh prispeva konzerve, brikete in priboljške 
zanje. Škatla se je iz dneva v dan bolj polnila. 

Odločili smo se, da bomo poprosili za sodelovanje 
tudi druge razrede. Izdelali smo plakat, s katerim 
smo se učenke odpravile po razredih od 1. do 5. 
razreda. Prijazno so nas sprejeli in pritrdili, da 
bodo sodelovali v naši akciji. Ves teden so nas 
učenci presenečali s polnimi vrečami hrane. 
V petek pa smo se najbolj razveselili obiska 1. 
razreda, saj so prvošolci prinesli veliko hrane in 
tako nam je uspelo povsem napolniti škatlo. 
Po končanem pouku  smo se učenci z razredničarko 
veselo in ponosno odpeljali na Veterinarsko 
postajo Sevnica, kjer imajo zavetišče za male 
živali. Tam so se nas zelo razveselili. Predali smo 
jim zbrano hrano, v zahvalo smo prejeli bonboniero 
Merci. Najbolj pa smo bili veseli srečanja z dvema 
mladima psičkoma in zelo prijaznima hrtoma.  
Pobožali smo jih in se z njimi malo poigrali. 

Ponosni smo, da nam je uspelo izpeljati našo idejo 
in da smo naredili nekaj dobrega za živali, ki so 
bile zapuščene. Zdaj iščejo topel, prijazen dom 
in trenutno bivajo v zavetišču. Zahvaljujemo se 
vsem, ki ste se udeležili naše dobrodelne akcije.

Žanin Cesar in Zara Stanič, 5. a

Dobrodelni učenci 
OŠ Sevnica zbirali 
hrano za živali v zavetišču

 
V petek,  27. novembra, smo učenci šolske 
skupnosti pripravili ples v maskah v športni 
dvorani v Tržišču. Udeležili so se ga učenci od 
4. do 9. razreda.  Trajal je dve uri in videli smo 
veliko strašljivih in tudi smešnih mask. Izbrali 
smo najlepšo masko Lučko Simeonov, pa tudi 
najboljši plesni par Lučko Simeonov in Domna 
Kuneja. Seveda smo se vsi zelo zabavali, nekateri 
so se opogumili s svojimi plesnimi koraki, ali pa se 
malo družili. Seveda smo imeli tudi nekaj hrane in 
pijače, kupili pa smo jo s prostovoljnimi prispevki. 

Na plesu tudi ni manjkalo zabavnih igric, ki so 
marsikoga zelo nasmejale. Seveda pa tudi ni plesa 
brez vlakca in plesa »kovtre šivat«. Na koncu smo 
bili vsi zelo utrujeni, saj smo odplesali veliko polk in 
valčkov. Upam, da bomo takšne plese še plesali. 

Eva Grozde, novinarski krožek OŠ Tržišče

Ples ob noči čarovnic 
na Osnovni šoli Tržišče 

 
V sredo, 15. novembra, smo se učenci 
zadnje triade Osnovne šole Tržišče odpravili v 
Srednješolski center Krško-Sevnica. Tam so nam 
z različnimi delavnicami prikazali srednješolske 
programe, v katere se bomo lahko vpisali nekateri 
že čez nekaj mesecev. 

Po uvodnem pozdravu in kratkem programu 
so vseh pet sodelujočih osnovnih šol razdelili 
po barvah in jim predstavili različne delavnice. 
Prva je bila frizerstvo, kozmetika in mizarstvo. 
Dekleta so si tam lahko privoščile sprostitev, 
fantje pa so si ogledali izdelke, ki so jih naredili 
dijaki 2. letnika smeri lesni tehnik. Imeli smo tudi 
možnost upravljati robota, ki ga uporabljajo pri 
pouku strokovnih smeri. Druga postaja je bila 
obdelovanje kovin, kjer smo si lahko izdelali »fidget 
spinerje«. Tretja delavnica je bila programiranje 
mikrobitov. S pomočjo dijakov drugega in četrtega 
letnika smo povezovali vezja. Zadnja delavnica pa 
je bila naravoslovna, na njej pa smo ugotavljali 
različnosti oči in las, druga skupina pa je govorila o 
trajnostnem razvoju. 
Ta tehniški dan mi je bil zelo všeč, saj sem učenka 
devetega razreda in se bom ob tej izkušnji tudi laže 
odločila in izbrala pravo srednjo šolo. 
  

Eva Grozde, 9. razred OŠ Tržišče

Tehniški dan na srednji šoli

SLOVENŠČINA
za priseljence
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Akrobatika 
  
CICIBANKE 1. mesto: Živa Božič 

      2. mesto: Maša Vilčnik 
      3. mesto: Eva Koritnik 

NMDI  1. mesto: David Razboršek 
 2. mesto: Luka Zavrl 
 3. mesto: Jaša Stanič 

NMDE  1. mesto: Bina Katarina 
 2. mesto: Nina Trbovc 
 3. mesto: Žana Slivnjek Fatić 

MDI   1. mesto: Tjaš Groboljšek 
 2. mesto: Lucijan Razboršek 

MDE  1. mesto: Ema Tretnjak 
 2. mesto: Kaja Vilčnik 
 3. mesto: Leticia C.P. Lisec 

SDE  1. mesto: Nika Povše 
 2. mesto: Tinkara Udovč 
 3. mesto: Lana Špec

Vir: ŠD Partizan Sevnica 

Šolski šport

 
V sredo, 15. novembra, je v Športnem domu 
Sevnica ŠD Partizan Sevnica organiziralo šolsko 
tekmovanje iz akrobatike za osnovne šole. 

Udeležilo se ga je 50 učenk in učencev iz kar petih 
različnih osnovnih šol. V kategoriji cicibank so prva 
tri mesta osvojile: Živa Božič, Maša Vilčnik in Eva 
Koritnik. Pri najmlajših deklicah so na stopničke 
stopile Bina Katarina Groboljšek (OŠ Blanca), Nina 
Trbovc in Žana Slivnjek Fatić (obe OŠ Sevnica). Med 
najmlajšimi dečki je najvišje mesto dosegel David 
Razboršek (OŠ Jurklošter), sledila sta mu Luka 
Zavrl in Jaša Stanič (oba OŠ Sevnica). Pri mlajših 
deklicah so bile prve tri vse učenke OŠ Sevnica, in 
sicer Ema Tretnjak, Kaja Vilčnik in Leticia Chiara 
Perc Lisec. Mlajši dečki: 1. Tjaš Groboljšek (OŠ 
Blanca) in 2. Lucijan Razboršek (OŠ Jurklošter). 
Pri najstarejši kategoriji sta bili na prvih dveh 
mestih učenki OŠ Boštanj: Nika Povše in Tinkara 
Udovč, na stopničkah se jima je pridružila še 
Lana Špec (OŠ Sevnica). Vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem čestitamo za dosežena mesta. 

KŠTM Sevnica in Občini Sevnica se zahvaljujemo 
za sponzoriranje medalj, pa tudi vsem staršem in 
ljubiteljem gimnastike, ki ste lnapolnili tribune in 
s tem izkazali podporo otrokom in našemu delu z 
njimi. 

Tea Glavač

Občinsko tekmovanje 
v akrobatiki

 
V soboto, 9. decembra, bo v Športnem domu 
Sevnica potekal kvalifikacijski košarkarski turnir 
slovenskih ekip, s katerim se bo najboljša ekipa 
uvrstila na božični turnir Dubrava Zagreb, ki 
velja za najmočnejši tradicionalni turnir U13 v 
Evropi. Na turnirju, ki bo potekal od 9. ure, bodo 
sodelovale ekipe KK Grosuplje, KK Krka, KK Petrol 
Olimpija in KK Helios D. 

Organizator turnirja je podjetje Sava avto Sevnica 
ob pomoči KŠTM Sevnica in spletnega portala 
košarka.si. 
Vabljeni.

Vir: KŠTM Sevnica

Košarkarski turnir U13

 
Ob zaključku občinskih strelskih lig za disciplini 
25 m (MK-pištola in pištola velikega kalibra) in 
puška 100 m (MK puška in puška 7,9 mm), ki so 
potekale od aprila 2017 do začetka oktobra 2017, 
so najboljšim posameznikom podeljena priznanja 
in kolajne. 

V disciplini puška malega kalibra je prvo mesto in 
zlato kolajno s 60 doseženimi točkami osvojil Igor 
Kotnik, drugo mesto in srebrno kolajno je z 48 
točkami osvojila Vida Draksler in tretje mesto s 
46 točkami in bronasto kolajno Mirko Ognjenovič. 
S puško velikega kalibra je zmagal Matej Kolman, 
ki je zbral 56 točk in osvojil zlato kolajno, drugi s 
44 točkami in srebrno kolajno je bil Jani Košir, 
tretji pa Miran Žnidaršič s 43 doseženimi točkami 
in osvojeno bronasto kolajno.       
V disciplini 25 m pištola veliki kaliber je s 140 
točkami zmagal in osvojil zlato kolajno Danilo 
Petrin, drugi je bil Janko Božič z osvojenimi 134 
točkami in tretji Matej Kolman z osvojenimi 130 
točkami. 
V disciplini 25 m pištola mali kaliber je s 146 
točkami zmagala in osvojila zlato kolajno Mojca 
Stomilović, drugi s 142 točkami je bil Jože Košir in 
tretji s 124 točkami Janez Jakič. 
Od sredine oktobra letos do marca 2018 bodo 
strelci nadaljevali ligaška tekmovanja s pištolo in 
puško za discipline 10 m na zaprtih streliščih.

Mirko Ognjenovič

Zaključek strelskih lig 
v disciplinah 
pištola 25 m in puška 100 m

Del udeležencev lige v disciplinah 25 in 100 m

 
Na Blanci na savskem nasipu se je na tej prireditvi 
kljub dežju zbralo več kot sto tekačev in prav 
tako veliko tistih, ki so jih spodbujali. Otroški 
del tekaškega tekmovanja je minil v znamenju 
domačinov, saj so blanški atleti osvojili kar pet 
zmag: v najmlajši kategoriji sta zmagala Ajda 
Budna in Žiga Belinc, kategorijo više sta slavila 
Kiara Blatnik in Jan Dolmovič, zmagala je tudi 
Tjaša Radej med mlajšimi deklicami. Med mlajšimi 
dečki je prvo mesto pripadalo sevniškemu atletu 
Timoteju Kraševcu, prav tako sta AK Sevnica 
prinesla zmago Ajda Slapšak in Tjaš Pelko v 
kategoriji deklic in dečkov letnikov 2006 in 2005. 

Zmagovalec med starejšimi dečki je postal Luka 
Lazar iz OŠ Milana Majcna. Radeška atleta Lea 
Martinšek in Matija Rizmal pa sta bila najhitrejša 
mladinca. Matija pa je postal tudi absolutni 
zmagovalec 4-kilometrske proge. Med ženskami 
je absolutno zmagala Urška Krašovec iz AD Mass. 
Podrobnejše rezultate pa si lahko ogledate na 
spletni strani aksevnica.si. 
Vidimo se znova čez mesec dni na tretjem teku 
letošnjega Sevniškega pokala. 
  

Vir: AK Sevnica

Drugi tek 
za Sevniški pokal na Blanci

Start glavnega 4-kilometrskega teka

 
Po uspešnih uvodnih predstavah v domači dvorani 
so si člani zadali cilj, da gostujoče ekipe iz Sevnice 
ne bodo odnašale točk za zmago. Na martinovo 
soboto so gostili ekipo iz Cerkelj na Gorenjskem. 
Po slabem začetku so gosti že v 5. minuti povedli z 
0:4. Domači fantje so strnili svoje vrste v obrambi 
in uspešno zaključevali napade. Ob polčasu je bil 
rezultat 13:12. 

V drugem polčasu so se jim gosti nekajkrat 
približali, vendar so se Sevničani ubranili in zmagali 
z rezultatom 25:23. Za Sevnico so zadetke 
dosegli: Cigler 9, Kuhar 8, Kolman, Tomaž 4, 
Kolman, Tim 2, Žičkar, Tilen 1, Kovač 1, Žičkar, 
Alen pa je zbral 11 obramb. 
Fantje se zahvaljujejo navijačem za podporo na 
domačih tekmah in vabijo na ponovno snidenje 
v soboto, 16. decembra, ob 19.00, ko v goste 
prihaja ekipa Mokerc-Ig. 
Tekmovanje so začeli tudi naši najmlajši dečki. Na 
turnirju v Dobovi so pokazali veliko rokometnega 
znanja in spretnosti. Premagali so gostitelje in 
ekipo iz Krškega ter se iskreno razveselili prvih 
uspehov.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Sevničani doma uspešni 

Članska ekipa
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Mladi tekmovalci DBV Ippon Sevnica so se 4. 
novembra udeležili 1. kroga tekmovanja v tehnikah 
JU JITSU, ki sta ga organizirala JU JITSU zveza 
Slovenije in DBV Katana v Dobovi. Za nekatere 
najmlajše iz tekmovalne ekipe je bil to tudi prvi 
nastop na tako velikem tekmovanju, zato je bila 
prisotna tudi trema. Tekmovanja se je udeležilo 
120 mladih tekmovalcev v kategorijah od U8 do 
U15. 

Tudi tokrat so uspešni prejeli medalje. 
2. mesto: Tilen Pfeifer, Eneja Božič, Tomaž Urh.  
  

Miran Grubenšek

1. krog slovenskega pokala v JU 
JITSU, nastop mladih iz Ippona

Tekmovalci s trenerji 
Male šole JU JITSU Ippon Sevnica

 
Dve srebrni medalji za sevniški kickboxing na 
močnem grand prix mednarodnem turnirju na 
Hrvaškem

Člani Kluba borilnih veščin Sevnica so se 18. 
novembra udeležili mednarodnega turnirja Kutina 
open na Hrvaškem. Nastopilo je 533 tekmovalcev 
iz šestih držav. Barve kluba sta zastopala Blaž 
Pečnik in Vito Beranič. Blaž Pečnik je v kategoriji 
kick light -74 kg kot edini Slovenec v svoji skupini 
posegel po srebrni medalji, Vito Beranič pa je prav 
tako v kategoriji kick light -69 kg v finalu žal moral 
priznati premoč nad bosanskim reprezentantom. 
Verjetno bo več športne sreče 9. decembra, ko bo 
KBV Sevnica gostil mednarodni turnir v kickboxu, 
Sevnica open. 

Aleš Kocman

Wako, Kutina open 2017

Blaž Pečnik

 
Izteklo tekmovalno sezono je mladinsko ekipo KD 
Sevnica – Tanin Sevnica pod vodstvom trenerja 
Boruta Pirša sestavljalo 6 tekmovalcev. Tekmovali 
smo s po dvema tekmovalcema v treh starostnih 
kategorijah na dirkah koledarja KZS PSLO, DP, 
Alpe Adria in mednarodnih dirkah v Italiji, Hrvaški in 
Avstriji. Fantje so imeli reden tedenski tekmovalni 
program, s po do 40 starti na najrazličnejših 
dirkah. 

Najboljše rezultate je dosegel Grega Podlesnik 
(U14) s tremi posamičnimi zmagami in kopico 
uvrstitvami na stopničke, skupno drugim mestom 
v PSLO in Pokalu Alpe-Adria. Posamično zmago in 
mesta na stopničke je vknjižil tudi Gaber Vandur. 
Vsi tekmovalci, s trenerjem na čelu, so v celotni 
sezoni izkazovali izreden trud in vztrajnost pri 
treningih in tekmovanjih, kjer sta včasih odločali 
tudi sreča in številčnost ekip. 
K novemu sodelovanju v ekipi vabimo fante, ki jih 
zanima kolesarski šport, stare od 11 do 13 let.
Ob prazniku občine Sevnica člani KD Sevnica že 
10 let kolesarimo po mejah občine z naslovom 
Od zore do mraka. Letošnjo martinovo soboto 
nas je na kolesu preživelo 12, od tega smo štirje 
obvozili celotno traso (Podvrh–Studenec–Primož–
Malkovec–Tržišče–Krmelj–Leskovec–Brunk–
Lisca–Sevnica) 100 km in 2450 nmv.

Robert Kosaber

Zaključena 
tekmovalna sezona ekipe 
KD Sevnica – Tanin Sevnica

Tekmovalna ekipa

 
Sevniški karateisti na 1. pokalni tekmi JKA v 
tradicionalnem karateju osvojili 7 medalj, od tega 
2 zlati, 3 srebrne in 2 bronasti

Na tekmovanju je nastopilo 254 tekmovalcev iz 14 
klubov. Zlato medaljo in s tem naslov pokalnega 
prvaka v katah je med številčno konkurenco 
mlajših dečkov po štirih krogih osvojil David 
Kocman. Po zlati medalji je posegel tudi Nejc 
Zabasu, ki je v kategoriji starejši dečki kata C 
ponovno prepričal z lepo tehniko. Klara in Gašper 
Štigl sta se prebila vse do finala, v njem pa sta 
žal morala priznati premoč nasprotnikoma, a 
sta kljub temu dosegla odlično drugo mesto. Po 
srebrni medalji je posegel tudi naš borec Žiga 
Žveglič, ki se je po nekajletnem premoru ponovno 
vrnil na tatamije in z atraktivnimi akcijami osvojil 
naslov pokalnega podprvaka v članski konkurenci. 
V članski konkurenci smo imeli še enega borca, in 
sicer je z odličnimi ročnimi in nožnimi tehnikami 
postregel Blaž Pečnik, ki je najprej vodil, tik pred 
koncem izteka borbe pa se je moral žal zadovoljiti z 
nehvaležnim, a vendarle odličnim tretjim mestom 
v absolutni kategoriji članov. Zadnjo medaljo je 
sevniškemu taboru priborila Sara Šantej, ki je v 
močni konkurenci starejših deklic v katah višjih 
pasov osvojila odlično 3. mesto. Na tekmovanju so 
nastopili še  Tilen Cvelbar, Amadej in Tadej Božič, 
Matic in Nejc Grilc, Lina Zavrl Zupanc in Matic 
Paskvale, ki pa se žal niso uvrstili v v nadaljnje boje 
za medalje. 
Pregled uvrstitev naših tekmovalcev: 

1. mesto Kocman, David, Kata ml. dečki B 
1. mesto Zabasu, Nejc, Kata st. dečki C 
2. mesto Žveglič, Žiga, Kumite člani absolutna 
2. mesto Štigl, Gašper, Kata st. dečki B 
2. mesto Štigl, Klara, Kata malčice C 
3. mesto Pečnik, Blaž, Kumite člani absolutna 
3. mesto Šantej, Sara, Kata st. deklice B 
4. mesto Čerić, Ivana, Kata najmlajše C 
4. mesto Dragar, Lia, Kata malčice C 

  
S tekmovanja je poročala Marja Zidarič.

Prvi pokalni turnir 
JKA Slovenije

Polfinalni obračun v Ippon kumite, 
Blaž Pečnik na desni

 
Mladi tekmovalci DBV Ippon Sevnica so se 4. 
novembra udeležili državnega prvenstva v JU 
JITSU NE WAZA, ki sta ga organizirala JU JITSU 
zveza Slovenije in DBV Katana v Dobovi. 

V kategoriji U15 je nastopil uspešno Urban Jazbec 
in osvojili srebrno medaljo. Po dokaj uspešnem 
nastopu v kategoriji kadetov  si je srebrno medaljo 
priboril tudi Žan Škoda.  Uspeh tri članske ekipe 
v Ne-wazi-parternem ju jitsu je dodala tudi 
trenutno najuspešnejša tekmovalka DBV Ippon 
Sevnica Maša Medvešek, ki je osvojila 3. mesto 
oziroma bronasto medaljo. Žal na tekmovanju 
zaradi poškodbe ni nastopila Tina Cigler, sicer tudi 
uspešna tekmovalka iz DBV Ippon Sevnica.

 Miran Grubenšek

Tekmovalci DBV Ippona iz 
Sevnice na zmagovalnih 
odrih, državno prvenstvo NW

Urban Jazbec med zmagovalci 
v kategoriji U15 DP Ne waza
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Iz preteklosti v sedanjost

   
Sv. Nikolaj, ki mu pravimo pri nas Miklavž, je eden 
najbolj priljubljenih svetnikov. Svoj god ima 6. 
decembra. Pomen v Evropi je učvrstil tudi s tem, 
da se je povezal in prepletel z vrsto poganskih šeg. 
Njegovo ime se je prvič pojavilo v 4. stoletju, nato 
pa ugasnilo. Rodil naj bi se l. 240 ali 270. bogatim 
in zelo pobožnim staršem. V duhovnika naj bi ga  
posvetil njegov stric, ki je bil škof. Kmalu za tem 
naj bi mu zaradi kuge umrli starši. Podedoval 
je veliko premoženje, ki pa ga je razdelil med 
reveže. Po naključju  je postal škof v Miri (današnji 
Demre, Turčija). Postal je eden najbolj priljubljenih 
svetnikov v vsej vzhodni cerkvi. Ruski cari in veliki 
knezi so nosili njegovo ime. V 7. stoletju je njegovo 
čaščenje prišlo tudi v zahodno Evropo. 

Nove pobude je dobilo to čaščenje v 11. stoletju. Na 
obali Mire naj bi pristala ladja Iz Barija. Oborožena 
četa je oropala cerkev sv. Nikolaja. Odnesli naj 
bi svetnikove kosti in jih odpeljali v Bari (v Italijo). 
Tako se naj bi ostanki sv. Nikolaja znašli v baziliki 
v Bariju. Nekateri pa pravijo, da so kosti odnesli 
trgovci oziroma križarji. 
V Bariju še danes obhajajo vsako leto 9. maja 
spomin prevoza svetnikovih kosti. Kip sv. Nikolaja 
vozijo po morju, romarji in verniki ga spremljajo v 
čolnih. Ulice okrasijo s cvetjem, ljudje se svečano 
oblečejo in spremljajo karnevalsko procesijo, 
v kateri mornarji nosijo soho sv. Nikolaja. To 
početje se konča z mašo pri baziliki. Romarji 
vsako leto prihajajo v Bari, ker verujejo, da iz 
sarkofaga prihajajo zdravilne vibracije. Poznajo 
tudi stekleničko s posvečeno Miklavževo vodo. 
Na Slovenskem mu je od vseh svetnikov posvečenih 
največ cerkva. 
Sv. Nikolaja upodabljajo v škofovski obleki, s tremi 
zlatimi kroglami, s tremi jabolki, včasih tudi s 
tremi hlebčki ali s tremi kamni ter s tremi dečki, ki 
stopajo iz čolna ter s sidrom in ladjo. 

Miklavževanje 

Legenda o sv. Miklavžu ga navaja kot velikega 
čudodelnika in mogočnega zaveznika. 
Tri revne hčere naj bi rešil sramotne usode, ker 
so bile brez dote. Skozi okno naj jim bi porinil tri 
zlate kepe zlata. Ena se je zavalila in pristala v 
copati, ki je ležala pred ognjiščem. Od tod morda 
izhaja šega, da otrokom prinaša ponoči darove v 
nastavljene posode ali drugod po svetu v nogavice, 
cokle, čeveljčke ali copate. 
  
Iz treh zlatih kep so v ljudski domišljiji nastala zlata 
in kasneje rdeča jabolka; le – ta sodijo zato, z orehi 
vred, med obvezne darove, ki jih dobri svetnik 
prinese v noči od 5. na 6. december. 
Nadvse priljubljen je sv. Miklavž na Nizozemskem. 

Tam še danes 6. decembra 
pripluje po morju v svojem 
spremstvu. Pričaka ga 
na tisoče otrok. Župan 
ga odvede v mestno 
hišo. Vzdušje je čisto 
karnevalsko. 
Pri nas je sv. Nikolaj na 
Koroškem in v Dravski 
dolini zavetnik splavarjev, 
v Savinjski dolini pa se 
zatekajo k njemu mlinarji 
in žagarji. V Ziljski dolini 
se mu priporočajo tudi 
drvarji. Na Notranjskem 
sodi med največje letne 
praznike. 
Sv. Miklavž se je spojil 
s prejšnjimi, močnimi 
poganskimi šegami in 
verovanji, ki jih pozna velik 
del sveta. 
Miklavž se pojavlja v 
zimskem času zato, ker 
je ta čas po prastarih 
pojmovanjih obdobje 
duhov. Na zemljo se  
vračajo zlasti duhovi 
prednikov, v to so včasih 
verovala vsa ljudstva. 
Poganska šega je 
ostala, vendar je dobila 
novo preobleko. Tako je 
legendarni sv. Miklavž 
začel deliti darove in 
postal ljudski dobrotnik. 
Našemljenci, ki so 
predstavljali rajnike in 
druge demone, so se 
spremenili v hudobne 
duhove in so nastali hudiči, 
parkeljni, zlodeji, vragovi. 

Postali so Miklavževi spremljevalci in izvrševalci 
kazni nad porednimi otroki. Po zgledu šolarskih 
šeg je Miklavžev obhod namenjen otrokom in tako 
je tudi danes pri nas. 
V večini krajev se je Miklavž pridružil parkeljnom, 
ponekod pa so parkeljni ohranili nekaj stare 
samostojnosti in prihajajo v času pred miklavževim 
sami  k hišam in strašijo otroke.  
Na Slovenskem so tudi območja, kjer Miklavža ne 
poznajo, tam razsajajo samo parkeljni (Istra, na 
Koperskem in Tržaškem). 
O miklavževanju na Slovenskem je prvo poročilo iz 
leta 1839, ki govori o tem, da je na sv. Miklavža 
večer v neki gosposki hiši pridnim otrokom 
prinesel jabolka, orehe, sladke smokve in druge 
sladkarije, te dobrote je delili sam Miklavž. 
Verjetno se je miklavževanje nato razširilo tudi na 
podeželje. 
Kljub krščanskemu izročilu nenaklonjenim 
povojnim letom, se je obdržal zlasti na deželi do 
danes in tudi v nekaterih mestih. 
  

Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, TZOS, 2014

Megla pri tleh se plazi,
previdno kot žival se plazi,

skriva drevesa in hiše, 
ter jih očem izbriše.

Megla je neprijetno stanje,
nevidne niti tkanje,
je kot debela odeja,

ki skozi sito ničesar ne preceja.

Iz ljudi dela prikazni,
voznikom zaradi nje pretijo kazni,

mokrota na vse strani prši,
ko ta vremenski se pojav vrši.

Ko megla svojo zaveso odgrne,
izginejo tudi misli črne,

ljudje so bolj dobre volje,
vidno spet je širno polje.

Sabina Kožar

Megla

Ne stražijo te visoke gore,
v meglo odete sive skale,

čuvajo te griči zeleni,
s trto vinsko prepleteni

Mogočen grad bedi nad teboj,
v temne valove zre pod seboj,
ki  prinašajo davne spomine
prebivalcev  savske doline

Pomladi si kot mlada nevesta,
odeta v belino dišečega cvetja,

v poletju si vsa razigrana,
v vročih nočeh neprespana,

Nato se v jesenskih barvah zbudiš,
s sladkim grozdjem se okrasiš,

a preden se leto izteče,
te narava v kristale obleče

V belini snega se bleščiš,
pa vendar si kmalu želiš,

da te iz zimskega spanja zbudi
topel vetrič z južne strani

                                                           Jana Cvirn

Sevnica

Poslušaj šumenje dežja,
ves čas nekak žužnja,

poslušaj njegovo govorico,
do obsojanja mokro si lasti pravico.

Rabijo ga jezera in reke,
brez njega ni širne morske vleke,

je kot osvežujoč dah,
ki  soncu potreben da predah.

Mimogrede opere avtomobile,
zlošči pročelje imenitne vile,
škreblja po okenskih šipah,
ter široko razvejanih lipah.

V puščavi je pravi dar,
tam klanja se mu vsak vladar,

in za konec še sladilo,
poglej si to  mavrično idilo. 

Sabina Kožar 

Dež
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Utrip življenja

Recepti

100 g masla
150 g moke
75 g sladkorja
50 g mletih mandljev
1 rumenjak
ščep soli
moka za razvaljanje

Za okrasitev: sladkor v prahu (za okus po vanilji 
vanj dan ali dva prej zapremo vaniljev strok)

Vse sestavine z rokami v veliki posodi zgnetemo 
v testo. To oblikujemo v hlebček in ga zavitega v 
folijo za najmanj 30 minut postavimo na hladno. 
Na pomokani površini razvaljamo in z modelčkom 
v obliki zvezdic oblikujemo piškote. Postopek 
ponavljamo, dokler nam ne zmanjka testa. Zložimo 
jih na pekač, obložen s peki papirjem. Postavimo 
v pečico, ki smo jo prej segreli na 200 stopinj. 
Pečemo od 6 do 8 minut. Še tople posujemo s 
sladkorjem v prahu.

Mandljeve zvezdice
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Če nam od peke piškotov ostanejo beljaki, jih 
porabimo za beljakov čips. 

Potrebujemo: 
6 beljakov, 
140 g sladkorja, 
160 g moke, 
ščep soli, 
suho sadje, 
kakav, 
mandlje, lešnike, 
cimet ... 

Beljakom med 
s t e p a n j e m 
dodamo sladkor. 
Stepemo v trd, 
čvrst sneg. V sneg 
presejemo moko 
in rahlo vmešamo 
z metlico. Na koncu rahlo vmešamo še nasekljane 
oreščke, suho sadje in začimbe. Pekač za srnin 
hrbet obložimo s peki papirjem in napolnimo z 
maso. Pečemo 20 minut/220 stopinj. Ohladimo. 
Z mesoreznico narežemo na 2 mm tanke rezine 
in jih polagamo na pekač, obložen s peki papirjem. 
Rezine v pečici, segreti na 100 stopinj, posušimo 
v hrustljav čips (10–15 minut). Z vročim kakavom 
postrežemo ob ogledu dobrega božičnega filma.

Doma pečeni piškoti so lahko lepo darilo iz srca. 
Zložimo jih v steklen kozarec, pokrovček okrasimo 
z lepim prtičkom, okoli katerega zavežemo pentljo, 
opremimo s prisrčnim posvetilom in nekoga 
razveselimo.

Pekarski namigi

  
Vsako jesen se člani društva Sožitje Sevnica 
razveselimo tridnevnega seminarja za naše člane. 
Letošnji je potekal konec oktobra v Radencih. 
V čudovitem okolju znanega zdraviliškega kraja 
in ob pestri ponudbi Zdravilišča Radenci smo 
preživeli nepozabni konec tedna. Bazeni s 
termalno vodo, večerni »bingo«, sprehodi po 
zdraviliškem parku, predavanja za naše starše 
in skrbnike, odlična hrana v hotelu Izvir, večerna 
zabava s harmonikarjem, obisk pri PACHAMAMI 
in nedeljsko kosilo na turistični kmetiji … Skratka, 
imeli smo se lepo. 
Veseli smo, da lahko vsako leto spoznamo nov 
košček naše lepe domovine in preživimo konec 
tedna v družbi naših staršev in spremljevalcev, 
spomini na vikend seminar pa nas bodo še dolgo 
greli v prihajajočih mrzlih zimskih večerih. 

 
Irena S. Mavrič

Seminar Sožitja 
za otroke in starše v Radencih

 
V petek, 20., in soboto, 21. oktobra, so se trije 
stanovalci Doma Impoljca v spremstvu delovne 
terapevtke in specialne pedagoginje udeležili X. 
Abilimpijade Slovenije v Murski Soboti. 

Med 190. udeleženci iz vse Slovenije so se naši 
tekmovalci pomerili v dveh tekmovalnih zvrsteh 
izmed štirinajstih na voljo, in sicer v vezenju in 
izdelavi predmeta iz odpadne embalaže. Pri tem 
so bili zelo uspešni, saj sta dva stanovalca osvojila 
3. mesto v obeh disciplinah.  Po dveh dneh truda 
in tudi čudovitih doživetjih in vtisih je bilo ob uspehu 
veselje nepopisno, pot domov pa lahkotna in 
srečna. 
Iskrene čestitke in zahvala organizatorju, to je 
Osnovni šoli IV. Murska Sobota, za brezhibno 
organizacijo, prireditev in pregovorno gostoljubje 
Prekmurcev. 
  

Jožica Piltaver in Lili Merlinn

X. Abilimpijada Slovenije

 

Namizni tenis 

22. oktobra se je šest članov ekipe DI Sevnica 
udeležilo prvenstva  Slovenije za invalide v  
namiznem tenisu, ki je bilo  v Logatcu. Ob udeležbi  
42 igralcev  iz vse Slovenije  je največji uspeh  
našega društva dosegel naš član  Ivan Umek v  
kategoriji  NT7 in osvojil  3. mesto. 
  

Kopalni dan za težje invalide 

V  petek,  10. novembra, smo se člani Društva 
invalidov Sevnica v sklopu programa za 
ohranjevanje zdravja   odpravili na peti kopalni 
dan, tokrat v Šmarješke toplice. Iz  Sevnice je 
odpotovalo z  avtobusom  51 članov,  prevoznik 
pa je bil AP Novak. Po  prihodu v Šmarješke toplice 
smo se ustavili  na predavanju o čebelarstvu na  
posestvu Gorenc, gospodar pa nam je nazorno 
prikazal  potek dela o  čebelarstvu in zgodovino  na 
njihovem posestvu. Na koncu nam je zaigral tudi 
na harmoniko. Ponudili so nam tudi svoje izdelke. 
Po okusnem kosilu v restavraciji Šmarjeških toplic 
smo imeli še triurno kopanje, v večernih urah 
pa smo se dobre volje odpravili proti domu. Vsi 
člani so prejeli glasilo društva UTRIP, v katerem 
so navedene  vse aktivnosti    do konca leta in v 
prihodnjem. 
 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti DI Sevnica

 
V soboto, 18. novembra, smo se športniki DI 
Sevnica in povabljeni gosti iz DI Hrastnik in DI 
Zagorje zbrali v Športnem domu Sevnica. Zbor je 
bil ob 9. uri, otvoritveni deli tekmovanja pa je bil 
posvečen občini Sevnica ob občinskem prazniku in 
šahovskem memorialu. 

Navzoče sta pozdravila predsednik DI Sevnica 
Franc Boljte in župan Srečko Ocvirk. Tekmovanja 
so potekala v namiznem tenisu  in šahu. Prvega 
se je udeležilo 13 tekmovalcev  iz DI Sevnica,  ŠD 
Partizan Sevnica (šola Košar Viktorja) in NTK 
Sevnica.  Potekal pa je tudi 4. spominski turnir  v 
šahu za umrle člane  šahovske sekcije DI Sevnica. 
Turnirja so se udeležili predstavniki DI Zagorje in 
DI Hrastnik, čeprav so bila povabljena vsa društva 
iz regije Zasavje in Posavje. 

Srečanje ob prazniku občine Sevnica smo 
sklenili ob prijetnem  druženju in si zadali, da se v 
prihodnjem letu  spet srečamo.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Tekmovanja 
ob prazniku občine Sevnica

Foto: Pavel Perc
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Oglasi

Cena: 24,50 €/osebo (nujna najava / 5 ur)

Cena vključuje: vstopnine, vodenje po točkah, 2×degustacijo, 
organizacijo programa, agencijsko zavarovanje

PROGRAM:

• Novi del Sevnice: 

spomeniki, tržnica in šola, ki so 
jo obiskovale znane osebnosti iz 
Sevnice 

• Okušanje jedi (pita »prva dama«., 
torta Melanija…),obiski prodajaln 
lokalne ponudbe.

• Voden ogled Gradu Sevnica in filma. 
• degustacija salam, kruha in vina            

v grajski vinoteki.

Za tem prosti čas za nakup 
spominkov na gradu, fotografiranje, 
obisk grajske kavarne, 
grajskega parka ...

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

           MESTO in GRAD SEVNICA
       z  degustacijo

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

10

Zbiranje v TA Doživljaj

JAZ, 
RIHANNA 
IN DIVJE 
MISLI.

RADIOCENTER.SI

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!
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	S	 pravim	 stilom	 ličenja,	 kombinacijo	 barv	 in	 intenzivnostjo,	 izrazite	
svojo	moč,	nežnost,	zadržanost,	igrivost	ali	počutje...			
Ugotovite,	kaj	ustreza	vašemu	obrazu	in	osebnosti,	obleki	in	dogodku...	
	
UMETNICA	LIČENJA	
IN	MANIKURE	
Vera’s	ID	
Vera	Kelemina	s.p.	
Blanca	48	
8283	Blanca	
Tel:	051	307	674	
	 		Vera's	ID	

	
		veras_id	

Velika ponudba balkonskega cvetja 
na Vrtnariji v Ribnikih 

in Cvetlièarnah
Tel.:07 81 62 360

Sprejemamo korita in posode 
za zasaditev balkonskega cvetja.

Vljudno
     vabljeni

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 

8290 Sevnica

Vabilo na predavanje

1,90 EUR

Drevnina  - 30%
Thuja smaragd  za 
žive meje  1,10 m 
cena 6,19  (tole 
lahko daš kot akcija)
Balkonsko cvetje in 
enoletnice po 
ugodnih cenah

AKCIJA

BALKONSKO
CVETJE  

THUJA SMARAGD (živa meja) 

1,10 m po 6,19 EUR

 
Balkonsko cvetje 
in enoletnice 
po ugodnih cenah 

SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE

- 20%

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

tekst  

enoletnice od 50 centov dalje 
razprodaja balkonskega cvetja po 0,95 €

ENOLETNICE
od  0,50 € dalje

041 353 280

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.
Doživite nepozabni Božič in Srečno 2018.

BOŽIÈNE ZVEZDE
NOVOLETNE 
DEKORACIJE

DARILNI PROGRAM

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!

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Po darila 

v naše 

trgovine!

Vesel bozic in 
srecno novo leto

2018

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.12.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

AUTEUIL: predmestje Pariza, UNINSKI: ruski pianist, ASTAIRE: ameriški plesalec, FEZ: mesto v Maroku

Z GOSTIM
GRMOVJEM
IN DREVJEM
PORASEL SVET

NEKDANJA
OZNAKA ZA
BRITANSKI

IMPERIJ

PADEC
TEKOČE

VODE
OKLEPNO

VOZILO
VRSTA

FIZIKALNE
KRIVULJE

IME VEČ
PAPEŽEV

OČE.
ATA

TAJNA
DRŽAVNA
POLICIJA V
NACISTIČNI

NEMČIJI

SLOVENSKI
MATEMATIK

(MATJAŽ)

KRALJEVINA
NA PIRE-
NEJSKEM

POLOTOKU

LUKNJIČAST
OKRASNI

IZDELEK IZ
SUKANCA

RUSKI
PIANIST

(ALEKSAN-
DER)

ENOROČNA
SEKIRA

POVRŠINSKA
MERA

PRIPRAVA
ZA SEJANJE

OBRAT
ZA

IZDELAVO
TRAKOV

GOSPO-
DARSKI

RAZCVET
KOTANJA
Z VODO

KONCERTNA
ALI

PLESNA
DVORANA

KRMILO
PRI

SPLAVU

PEVKA
ŽNIDARIČ
REKA NA

JUGU
ŠKOTSKE

RUDNINA
TITANOV
DIOKSID
MESTO V
MAROKU

SOL
OLJNE

KISLINE

KRAJ S. OD
PULJA V

HRV. ISTRI
BUKOVA
DEŠČICA

UREJENA
ZBIRKA

GRAMOFON-
SKIH

PLOŠČ

ZNAK ZA
STRONCIJ
BELGIJSKI

SKLADATELJ
(JEAN)

ENICA

KIRURŠKA
IGLA

AM. PEVEC
IN PLESALEC

(FRED)

GORSKI
REŠ. ČOLN
ZAHODNO

PRED-
MESTJE
PARIZA

OLIVER
TWIST

NEKDANJI
ETIOPSKI

KNEZ

POROK

UBITI
IZRAELSKI

POLITIK
(JICAK)

NAGOTA,
GOLOST

RAZUM,
MIŠLJENJE
HRVAŠKI

SKLADATELJ
KELEMEN

SLOVENSKA
IGRALKA

IN
PESNICA
(MILA)

ŠVEDSKA
FILMSKA
IGRALKA
EKBERG

RIMSKI
BOG

VOJNE

SISTEM
AVTOMAT.

NAPRAV
GL. MESTO
Z. SAMOE

VULKANSKO
OTOČJE

V MIKRO-
NEZIJI

VNEMA,
POLET

ANTONIO
VIVALDI

SEVERNO-
AMERIŠKO

INDIJANSKO
PLEME

NEMŠKI
ŠAHIST
(RALF)
ERNEST

HEMINGWAY

ČARGO
IVAN

ZOLA
EMILE

NEKDANJA
TISOČINKA

JAPONSKEGA
JENA

POTREB-
ŠČINA,
PRIPO-
MOČEK

SKUPEK
VOŠČENIH

CELIC
V PANJU

ODMEV,
JEK

POVEČE-
VALNO
STEKLO

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: STING.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Milan Dragar, Šentjur na Polju 12, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 
2. nagrada: Janko Kozinc, Hinje 7, 8297 Šentjanž 
3. nagrada: Hermina Simončič, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica 
4. nagrada: Gašper Jakše, Studenec 31, 8293 Studenec,
5. nagrada: Ema Deželak, Šmarska cesta 15, 1291 Škofljica 

VICOTEKA

Fata v bolnici
Fata pride s pregledov v bolnici, se usede na 
kavo s prijateljicami in one jo vprašajo: Fata, 
kaj vse so ti delali?
Fata cmokne z ustnicami in pravi: Veste 
kaj zelo so dobri, vse mo mi naredili: 
mamografijo, tomografijo, pornografijo …

Moški pogled
Ženska se uredi:
obleka, salonarji, torbica, make up, parfum, 
nakit, frizura ...kot manekenka.
Moški pa vse to pogleda in reče:
»DOBRA RIT!«

Subjekt         
Učiteljica je pri uri slovenščine na tablo 
napisala stavek: »Reven moški je umrl zaradi 
lakote.«
»Janez, kje je subjekt?« je vprašala. 
»Verjetno na pokopališču!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kje se nahaja cerkev na fotografiji?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Ljubezen - dobrota - prijaznost - upanje - 
veselje - sreča - nasmeh - prijazen pogled - 
lepa beseda - to je nekaj od redkih stvari, 

ki jih lahko dajemo, tudi če jih sami nimamo. 
Daj jih, ne čakaj! In svet bo lepši. 

(neznan avtor)

Nagrade za mesec DECEMBER

1. nagrada: ekološke testenine Gabaroni v vrednosti 20 €, 
       ki jih podarja B.M.M. Testeninarstvo, Gabrijele 6, 8296 Krmelj  
2. nagrada: ekološke testenine Gabaroni v vrednosti 15 €, 
       ki jih podarja B.M.M. Testeninarstvo, Gabrijele 6, 8296 Krmelj 
3. nagrada: Rokovnik in majčka, 
       ki ju podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: 2 x manikiranje nohtov, 
       ki jih podarja ŠMRK DRUŠTVO K.N.O.F ( Vera Kelemina )

Uganka za brihtne glavce 

Vprašanje za tiste, ki jih skrbi 
pravilna raba jezika: 

Ali je bolj pravilno reči: 

Rumenjak je bel ali 
rumenjak je beli?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Likalnik

 Izžrebanec:

 Lovro Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje  

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Spomenik na sliki se nahaja v Šentjanžu. 

 Izžrebanka:

 Milena Golob, Krmelj 70a, 8296 Krmelj 
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Sklenite zdravstveno 
zavarovanje Specialisti in 
si že od 9,43 € na mesec 
zagotovite kakovostno 
ter hitro specialistično 
obravnavo. 

V primeru zdravstvenih težav 
se splača imeti zanesljivega 
partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

NEDELJA, 3. 12. 2017,
po 14. uri

Možen ogled prostorov proizvodnje 

                              in degustacija GABARONOV...

KUPON - 
NA D

AN D
OGODKA

popust
 v

 v
re

dnost
i 1

0 
%

 

PRI N
AKUPU 

(S
 k

uponom
)

na naši domačiji 
v Gabrijelah h. št. 6

DAN ODPRTIH VRAT
GABARONI

info: 041 472 514



Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

 do 15.12.2017

GRATIS DKL Senčila
strešna

okna


