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Intervju
Jože Pfeifer – dobitnik zlate Prešernove plakete ZKD Sevnica
1964 so nastali prvi zametki tedanjega okteta
Boštanjski fantje in leta 1966 smo prvič javno
nastopili v oddaj Pokaži kaj znaš na RTV Ljubljana.
Deset let sem bil umetniški vodja okteta, nato pa
korepetitor prof. Egona Kuneja in vodja okteta. V
njem sem prepeval kar 39 let. Da sem to, kar sem,
se moram zahvaliti skladatelju Francu Mihelčiču,
pri katerem sem si pridobil zelo veliko znanja s
pevskega področja, in profesorju Egonu Kuneju.
Poznamo vas po čudovitem glasu. Še pojete?
Med prepevanjem v oktetu sem leta 1977
ustanovil mešani pevski zbor Lisca Sevnica in ga
vodim še zdaj. Istega leta sem bil soustanovitelj
Mešanega pevskega zbora Jutranjka. Naključje
je hotelo, da so me hoteli imeti še pri Planinskem
društvu Sevnica in prevzel sem pevsko skupino
Encijan, v kateri tudi prepevam.
Kaj vam pomeni glasba v vsakdanjem življenju?
Večkrat pomislim, da ne bi več vodil zbora in
pevske skupine, vendar sem začutil, da bi potem
usahnilo že tako revno delovanje pevskih zborov
v občini. Za to moje ustvarjanje in vztrajanje se
moram vsekakor zahvaliti svoji družini, ki me
podpira in razume.
Svoje bogato glasbeno znanje prenašate tudi
na mlade. Kaj vam pomeni mentorstvo mladim
pevcem?
Svoje znanje poskušam posredovati mlajšim
pevcem, zato sem leta 2012 prevzel mentorstvo
nad pevsko skupino kvartet Jarica. Delo z mladimi
me veseli.
Lahko to, kar vas dela mladostnega, zaupate tudi
bralcem Grajskih novic?
Očitno ne morem iz svoje kože, zato bom pel
in deloval na pevskem področju, dokler mi bo to
dopuščalo zdravje. Ob vseh obveznostih namreč
pojem tudi pri Mešanem pevskem zboru župnije
Boštanj. Bralcem svetujem, naj se v življenju poleg
svoje redne zaposlitve, če je le mogoče, ukvarjajo
s čim, kar bo bogatilo njihovo dušo in jim dajalo
voljo in veselje do življenja.

Foto: Ljubo Motore

Spoštovani, hvala za pogovor, še veliko pevskih let
vam želim.

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.
Jože Pfeifer je v več kot 50 letih svojega zelo
ustvarjalnega delovanja pomembno pripomogel
k ohranjanju pevske kulture v domačem kraju
in naši občini, pa tudi k bogatitvi številnih veselih
in žalostnih trenutkov ter ljudskih običajev
preprostih ljudi, in se temu posveča še zdaj. Zato
ga ljubitelji petja od blizu in daleč zelo spoštujejo.
Njegova dolgoletna zvestoba slovenski pesmi –
narodni, umetni ali cerkveni – je bila vedno vzgled
pripadnosti domačemu kraju, slovenski kulturi in
domovini.
Spoštovani Jože, kako bi na kratko povzeli svojo
življenjsko pot?
Izhajam iz številčne družine, bilo nas je sedem
otrok. Osnovno šolo sem končal v Boštanju,
srednjo zdravstveno pa v Ljubljani. Po študiju
v Zagrebu sem se zaposlil v Lisci Sevnica kot
varnostni inženir do upokojitve.
V katero leto segajo vaši glasbeni začetki?
Že v dijaških letih
sem začutil sposobnost
delovanja na pevskem področju. Začetki pa segajo
v leto 1962, ko smo prepevali s fanti na vasi. Leta
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Uvodnik
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Ob prvih pomladnih dneh se zdi, kot da svet
oživi. Ulice preplavijo vozički, iz katerih kukajo
naši najmlajši, poti so polne kolesarjev in
sprehajalcev, igrala so polna smejočih in igre
željnih otrok, na klopcah posedajo ljudje in
se nastavljajo toplim žarkom. Kot da se svet
začne napajati z novo energijo in življenje
dobiva nov pomen, nastaja novo upanje. Je čas
prebujanja.
V teh dneh je še posebna pozornost
namenjena materam, otrokom in družinam.
Večkrat pozabljamo na bistvo teh praznikov.
Prevečkrat so stvari samoumevne. Velikokrat
tudi pozabljamo na manjvreden odnos do
človeka, potrebo po prejemanju ljubezni,
bližini, potrjevanju. Prav je, da se vsaj enkrat
na leto spomnimo in tudi opozorimo na vse to.
Lepo je, da se na bližnje na ta dan spomnimo
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s kakšno rožico, povabilom, objemom. A ne
pozabimo: tistemu, ki ga imaš rad, ne izkazuješ
pozornosti le za praznike.
Marec so si izbrali tudi študenti, in sicer za
mesec študentske kulture. To je tudi mesec boja
proti raku. Po Sloveniji bodo potekali številne
prireditve in dogodki. Udeležite se najmanj
enega. Pokažite podporo organizatorjem,
pokažite, da cenite njihovo delo in da ste jim
hvaležni, da delček sebe in svoje energije
namenjajo nam, da nas razveselijo, opozorijo na
to, kaj imamo pravzaprav radi in potrebujemo.
To je lahko mesec odločitev.
Naj vam drobne, majhne pozornosti polepšajo
dneve. Vi pa pokažite ljubi osebi, da jo imate
radi, jo spoštujete in ste veseli, da je del vašega
življenja.

Mojca Pernovsek

intervju
občinske strani
po občini
turizem, TZOS
kultura
koledar prireditev
mladina, šolski zvonec
grajska skrinja
šport in rekreacija
utrip življenja
razvedrilo

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje:
Božislava Čož - razen občinskih novic.
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide aprila 2013, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 3. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

TRADICIONALNA POKUŠNJA
DOMAČIH SALAM
GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA
SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI
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Občinske strani
Večer, posvečen kulturi

Praznik športa v Sevnici

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika
je Občina Sevnica v sodelovanju s KŠTM Sevnica
in Zvezo kulturnih društev Sevnica pripravila
osrednjo občinsko slovesnost v počastitev praznika
kulture. Program slovesnosti so oblikovali učenci
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in Glasbene
šole Sevnica, vse zbrane je pozdravil župan
Srečko Ocvirk, slavnostni govornik večera pa je bil
vsestranski kulturni ustvarjalec Rudi Stopar.

Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino
Sevnica in Javnim zavodom za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica tudi
letos pripravila sprejem za najboljše športnice
in športnike naše občine. Za vloženo delo in trud
na področju športnega udejstvovanja sta se jim
zahvalila predsednik zveze Alojz Povšič in župan
Srečko Ocvirk, kot posebni gost in slavnostni
govornik pa tudi nekdanji rokometni reprezentant
Uroš Šerbec. Zbrano občinstvo si je ogledalo
atraktivne športne točke, ki so jih pripravili v
sevniškem društvu borilnih veščin Ippon ter
gimnastičarke Športnega društva Partizan
Sevnica, dogodek pa je v celoto povezal moderator
Aleš Tuhtar.

Himna v izvedbi godalnega orkestra Glasbene šole
Sevnica. Foto: Ljubo Motore

Slovesnost je minila v znamenju priznanj in
Prešernovih plaket Zveze kulturnih društev
Sevnica, ki jih je dobitnikom za dolgoletno in
uspešno delo na področju ljubiteljske kulture
podelil predsednik zveze Jože Novak v družbi
Občina Sevnica je s strani Ministrstva za župana Srečka Ocvirka.
gospodarski razvoj in tehnologijo prejela dva
sklepa o sofinanciranju projektov, ki jih bo – skupaj
z lastnimi proračunskimi sredstvi – pričela in
zaključila letos. Naziv prvega projekta s področja
okoljske infrastrukture je »Rehabilitacija in
izgradnja vodovodnih sistemov«, katerega
skupna vrednost je dobrih 1.588.000 evrov,
višina sofinanciranja s strani Evropskega sklada
za regionalni razvoj pa znaša 1.125.000 evrov.
Predmet ureditve je rehabilitacija in izgradnja
vodovodov na širšem območju levega brega
reke Save v skupni dolžini 21.423 metrov,
Nagrajenci s slavnostnim govornikom in
izgradnja vodnih zbiralnikov in zajetja pitne vode.
predsednikom ZKD Sevnica. Foto: Ljubo Motore
Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih
sistemov želi Občina Sevnica zagotoviti zanesljivo Letošnji prejemnik zlate Prešernove plakete je
oskrbo s kakovostno pitno vodo, zmanjšati Boštanjčan Jože Pfeifer, prejemniki srebrne
vodne izgube in zaščititi vodne vire pred vplivi plakete pa so Ljudske pevke z Razborja in Franc
onesnaževanja. Vodovodni sistem občina načrtuje Bastardi iz Krmelja. Z bronasto plaketo je zveza
posodobiti z vidika stroškovne, okoljske in tehnične nagradila Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi,
učinkovitosti.
s priznanjem pa Likovno sekcijo DKŠD Svoboda

Uspešni na evropskih razpisih

Krmelj in Renato Podlesnik Pajk.

Nastop sevniškega društva borilnih veščin Ippon.

Z nastopom so navdušile najmlajše gimnastičarke.

Športnica leta 2012 je postala strelka Tajda Marc,
športnik leta pa rokometaš Miloš Djurdjevič. Za
naj športno ekipo leta je bil izbran Rokometni klub
Sevnica, športna osebnost leta 2012 pa je Marko
Kotar. Športna zveza je ob tej priložnosti podelila
priznanja za okrogle obletnice delovanja, in sicer
Košarkarskemu klubu Tržišče za 10 let delovanja,
Atletskemu klubu Sevnica za 20 let delovanja,

Foto: Bojan Kostevc

S področja družbene infrastrukture bo eden večjih
projektov letošnjega leta »Sanacija okolice gradu
Sevnica«, ki bo zajemal ureditev grajskega parka
in okolice gradu, rekonstrukcijo oskrbnikove hiše
Nastopajoči – učenci Osnovne šole Sava Kladnika
v grajskem parku in sanacijo brežine na področju
Sevnica. Foto: Ljubo Motore
gradu Sevnica. S projektom želi občina urediti
okolico z grajskim parkom, vrtnarjevo vilo in Obiskovalci so si v preddverju dvorane lahko
dostopnimi potmi ter s tem doseči še bolj celovito ogledali razstavo fotografskih del Vinka Šeška.
urejenost širšega grajskega hriba nad starim
mestnim jedrom. Načrtovana ureditev poleg
celovite urejenosti prinaša tudi večjo uporabnost
z vidika preživljanja prostega časa in rekreacijskih
možnosti. Za projekt v skupni vrednosti
700.000 evrov je Občina Sevnica prejela sklep o
sofinanciranju v višini 495.000 evrov, prav tako
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Občina bo ob izvedbi projekta dosledno upoštevala
smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Dobitniki priznanj s podeljevalci.

Rokometnemu klubu Svoboda Krmelj za 60 let
delovanja in Športnemu društvu Partizan Sevnica
za obeležitev 100. obletnice telovadnega društva
Sokol v Sevnici, za dve desetletji predanega dela
na področju športa pa se je zveza s priznanjem
zahvalila tudi Robertu Percu. Prijetna prireditev
se je zaključila z družabnim srečanjem.

www.obcina-sevnica.si
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Občinske strani
Praznik
krajevne skupnosti Boštanj
Na dan kulturnega praznika so Boštanjčani
pripravili slovesnost, na kateri so poleg osrednjega
slovenskega dne kulture počastili tudi praznik
krajevne skupnosti. Ta je po vsakoletni tradiciji
priložnost za podelitev priznanj za dolgoletno
prizadevno delo v skupnosti, katerega prejemnik
je postal Janez Kodeh z Vrha nad Boštanjem.
Zahvalo za prepoznavno in uspešno delo v kulturi
sta prejela glasbenik Tine Bec in zborovodja Jože
Pfeifer.

Utrinek iz Boštanja. Foto: Janez Levstik

Kot je v nagovoru izpostavil predsednik krajevne
skupnosti Boštanj Jože Udovč, je bilo v minulem
letu opravljenih veliko infrastrukturnih investicij,
od ureditev cestne in komunalne infrastrukture
do vodovodov, opravljena pa so bila tudi
druga vlaganja. Zbrane je nagovoril in v družbi
predsednika priznanja podelil župan Srečko Ocvirk,
kulturni program pa so oblikovali Mešani pevski
zbor Zvon in klavirski trio Motive. V družabnem
delu srečanja so se zopet izkazali člani Društva
vinogradnikov Sevnica-Boštanj in članice Aktiva
žena Boštanj.

Seja Sveta
krajevnih skupnosti
V sejni sobi Športnega doma Sevnica se je sestal
Svet krajevnih skupnosti – posvetovalno telo, ki
ga sestavljajo predsedniki krajevnih skupnosti
sevniške občine. Med točkami dnevnega reda so
prisotni, med njimi župan Srečko Ocvirk z vodji
oddelkov občinske uprave, obravnavali vsebino
enotnega upravnega in finančnega poslovanja
krajevnih skupnosti, ki ga ureja pravilnik o nalogah,
delovanju in financiranju krajevnih skupnosti iz
leta 2011 ter je upravno in finančno poslovanje
prenesel v pristojnost občinske uprave.
Občinska uprava z nudenjem strokovne podpore
krajevnim skupnostim želi zagotoviti tudi nadaljnje
dobro in kakovostno delo z vidika upravnega
in finančnega poslovanja, kamor med drugim
sodijo naloge s področja javnega naročanja,
administracije, upravljanja s premičnim in
nepremičnim premoženjem in druge. Predsedniki
krajevnih skupnosti so se nadalje seznanili tudi
s pripravo sprememb odloka o kategorizaciji
občinskih cest, programom oskrbe s pitno vodo
za leto 2013 ter programom odvajanja in čiščenja
odpadnih voda za obdobje 2013–2016, obravnavali
pa so tudi delovna področja zagotavljanja javne
razsvetljave, urejanja javnih površin ter izvajanja
pokopališke in pogrebne dejavnosti.

svetovanje predstavnikom zborov lastnikov
stanovanj v večstanovanjskih objektih, s katerimi v
mestu Sevnica upravlja podjetje Terca. Razmislek
o rabi energije se dolgoročno obrestuje, saj
cene energije nezadržno rastejo. Svetovalec
iz Energetske pisarne Brežice je udeležencem
tako podal informacije o izbiri najprimernejših
energentov glede na danosti lokacije in značilnosti
stavbe, o uporabi obnovljivih virov energije, toplotni
zaščiti zgradb, ekonomski učinkovitosti ukrepov
in druge podatke s predmetnega področja.
Izpostavljena je bila možnost sofinanciranja s
strani Eko sklada za nove naložbe rabe obnovljivih
virov energije in večje energetske učinkovitosti za
večstanovanjske in stanovanjske stavbe.
Energetsko svetovalno pisarno v Sevnici
zainteresirani sicer lahko obiščete v pisarni
podjetniškega inkubatorja v prostorih podjetja
Komunala Sevnica, in sicer vsako drugo in četrto
sredo v mesecu. Za svetovanje se je potrebno
predhodno najaviti na Občini Sevnica, kjer se
dogovorite za termin in vsebino razgovora.
Razgovor s svetovalcem traja 45 minut, nato
pa svetovalec pripravi in na dom pošlje povzetek
razgovora z vsemi podrobnejšimi podatki in
navodili. Izvajanje svetovanja za občane sofinancira
Eko sklad – slovenski okoljski javni sklad.

Tradicionalno srečanje
duhovnikov
Z namenom pogovora o delu, načrtih in področjih
sodelovanja se na povabilo župana Srečka Ocvirka
vsako leto srečajo duhovniki, ki delujejo v župnijah
na območju občine. Srečanje, ki se po tradiciji
vsako leto odvija na območju ene od župnij, je bilo
letos v Sevnici. Zbrani so si na povabilo sevniškega
župnika Vinka Štruclja ter kaplanov Jožeta
Zabreta in Grege Valiča najprej ogledali prostore
Salezijanskega mladinskega centra, ki deluje pod
okriljem sevniške župnije.

Utrinki pustnega časa

Obisk kurentov iz Cvetkovcev.

Sevnico so v predpustnem času že 12. leto
zapored obiskali kurenti, ki prihajajo iz Cvetkovcev
v občini Ormož. Poleg še nekaterih drugih institucij
so se ustavili tudi v prostorih Občine Sevnica. Prav
na pustni torek pa je župana in sodelavce obiskala
tudi skupina maškar iz Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica.

Obisk iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.

OBVESTILO O PRIKLOPU NA OŠO
(odprto širokopasovno omrežje)
Med družabnim delom srečanja
v Salezijanskem mladinskem centru.

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

V nadaljevanju je sledil ogled župnijske cerkve
svetega Nikolaja s predstavitvijo župnije ter nato Sklene se pogodba med naročnikom in
še družabni del srečanja. Zbrani so si bili enotni, da
koncesionarjem, podjetjem GVO d.o.o.
je sodelovanje med predstavniki župnij in lokalne
skupnosti dobro in kakovostno, v luči povezovanja (pogodba je dostopna na: www.obcina-sevnica.si
pa ga bodo krepili tudi v bodoče.
oz. v sprejemni pisarni Občine Sevnica).

Pošta v Šentjanžu
z novo podobo
Poslovalnica Pošte Slovenije v Šentjanžu storitve
krajanom odslej nudi v celovito prenovljenih in
novo opremljenih prostorih. Občina Sevnica kot
lastnica prostorov v središču kraja, v katerih sicer
deluje tudi krajevna skupnost, ter Pošta Slovenije

V teku brezplačno
energetsko svetovanje
V sklopu dejavnosti sevniške energetske
svetovalne pisarne, ki je namenjena brezplačnemu
svetovanju občanom na področju učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, je v februarju
na pobudo Občine Sevnica potekalo energetsko

kot najemnica, sta namreč v decembru skupaj
pristopili k investiciji in jo nedavno tudi uspešno
zaključili. Prej neustrezni prostori so strankam
na voljo v sodobnejši in prijaznejši podobi, poleg
celovitih sanacijskih in preureditvenih del ter
nove opreme pa je na novo urejen tudi prostor za
pismonoše.

Po sklenjeni pogodbi podjetje
GVO d.o.o. opravi izkop
in vgradnjo OŠO omarice na objekt.
Naročnik izmed treh ponudnikov
(Kabelska televizija Sevnica, Siol in Amis)
izbere ponudnika in z njim
sklene naročniško razmerje.
V 30 dneh po sklenitvi naročniškega razmerja in
potrditvi o možnosti priklopa GVO se opravi
sledi priklop na optično omrežje.
Za priklop na optično omrežje je
pristojno izključno podjetje GVO d.o.o.,
in ne že omenjeni ponudniki,
med katerimi lahko izbirajo naročniki.

Pošta v Šentjanžu z novo podobo.

Gradivo in fotografije za objavo
uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Obisk guvernerja
RI Distrikta 1912
dr. Otmarja Zorna
V torek, 29. januarja, nas je v sklopu rednih
torkovih srečanj na gradu Sevnica obiskal
guverner RI Distrikta 1912 dr. Otmar Zorn, skupaj
s Francijem Pliberškom, asistentom guvernerja
za območje Štajerska 2.
Oba gosta sta poudarila pomen rotarijskih vrednot
(visokih etičnih in moralnih načel, strpnosti,
solidarnosti, potrpežljivosti, prijateljstva ...) in
predstavila delovanje Rotary Distrikta 1912,
usmeritve ter tekoče in prihodnje projekte s
primeri dobrih praks.

Pridemo, odpeljemo, rešeno!

Ker pa je bila družina izjemno povezana, so vse te
ovire s skupno pomočjo premagali in si ustvarili
prijeten in topel dom. Marija se je potem poročila
z možem Frenkom in zaživela sta v starem delu
Sevnice ter imela v ljubečem zakonu tri otroke,
hčeri Tatjano in Mileno ter sina Jožeta. Poleg
skrbi za dom je vsa leta natančno opravljala delo
računovodkinje. Zdaj ima že pet vnukov in šest
pravnukov, ki svojo drago babico v Loki zelo radi
obiskujejo in ji prisluhnejo. V Trubarjevem domu v
Loki zanjo zelo lepo skrbijo in ob koncu prijetnega
srečanja je zatrdila, da se prihodnje leto na njeni
skoraj okrogli števiki tam zagotovo spet snidemo.

Ste se kdaj spraševali, kam s staro omaro, ki je
ne želite več ali pa ste jo zamenjali z novo? Mislite,
da jo je prav vreči stran oz. na odpad? No, če
mogoče še niste vedeli, s tem povzročate okolju
nepotrebno škodo in povečujete količino odpadkov.
Za tiste, ki nas še ne poznate, povejmo, da smo
Stara šola, center ponovne uporabe v Sevnici.
V njem sodelujemo navdušenci, ki se trudimo za
spremembo v Posavju in poudarjamo ponovno
uporabo, ozaveščamo pa tudi lokalno prebivalstvo
o pomembnosti trajnostnega razvoja. Nad tem,
da nekateri nimajo možnosti prevažati večjih kosov
Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka Ozrk Sevnica
pohištva, smo se zamislili. Odločili smo se vam
ponuditi odvoz (pohištva, televizij, oblačil, igrač ...).
Še uporabne stvari vam odpeljemo BREZPLAČNO
in tako pomagamo obojim. Preprosto, vi se boste
znebili svojega prevelikega kavča, stare omare,
premajhnega puloverja, mi pa bomo te stvari Izpeljani cilji. Zabeleženi dosežki. Predane funkcije.
predelali in očistili ter ponudili po simboličnih Novi cilji. Odprte nepopisane strani. Nova prejeta
cenah za ponovno uporabo v prodajalni Stara šola zaupanja. Pridejo trenutki, ko se društvo ali
v Sevnici.
posameznik ustavi in se po vesti vpraša: »Delam
prav?« In potem nastopi trenutek potrditve
pravilnosti delovanja, razmišljanja celotnega
društva in posameznika v njem.
Moč spodbudnega vrednotenja našega dela
župana Srečka Ocvirka, predsednika GZ Sevnica
Zvoneta Košmerla in poveljnika GZ Gašperja
Janežiča so pozitivna podlaga za naš nov zagon.
Mi gremo naprej z močno in spet novo voljo, ob
novem poveljniku Vidu Špecu. Da, spet mlado
vodstvo, mlade ideje, vendar s preizkušnjo let, da
so to prave odločitve.

Resnični odgovori
zabukovških gasilcev

Predstavili smo tudi delovanje našega kluba, ki
vsako leto izpelje številne dobrodelne projekte.
Gosta sta pohvalila delovanje našega kluba, ki
kljub majhnosti in mladosti uresničuje številne
dobrodelne projekte in usmerja sredstva ter
energijo v lokalno okolje in ljudi, ki res potrebujejo
pomoč. Pri svojem delu upoštevamo vodilo kluba
Pripravljenost prisluhniti in pomagati sočloveku v
Pokličete nas lahko na 031 281 177 in dogovorili
vsakodnevnem življenju. Člani kluba gojimo iskreno
se bomo za odvoz stvari, ki vam jemljejo prostor
prijateljstvo, ki med nami tke trdne vezi, te pa so
za kakšne bolj prijetne dogodivščine.
zagotovilo za dobra dela tudi v prihodnje.

Rotary klub Sevnica
www.rotary-sevnica.si

Praznovanje
99. rojstnega dne
Neže Žnidaršič v DU Sevnica
Neža Žnidaršič se je rodila 28. januarja 1914 v
Rovišču, družini Mikolič, kjer je skupaj odraščalo
sedem otrok. Celotno življenje je preživela v KS
Studenec. Vsi jo dobro poznajo kot delovno,
skromno in tudi v težkih trenutkih polno optimizma
in vedno pripravljeno pomagati drugim. Leta 2007
se je preselila v DU Sevnica, kjer je zdaj praznovala
99. rojstni dan. Obiskali so jo predstavniki RK
in lokalne skupnosti, učenci iz OŠ Studenec,
sorodniki in župan občine Sevnica. Skupaj z
vodstvom DUO Impoljca so ji čestitali ob visokem
življenjskem jubileju in ji zaželeli vse dobro v stotem
letu življenja. Gospa Neža se zahvaljuje vsem, ki jo
imajo radi, skrbijo zanjo in jo spremljajo na njeni
življenjski poti. Po prijetnem druženju v jedilnici DU

Sevnica smo si na koncu obljubili, da se bomo čez
leto dni ob praznovanju 100. rojstnega dne spet
srečali.

Cveta Zupan, soc. delavka v DU Sevnica
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Ustanovitelj: Zavod KNOF socialno podjetje.
Partnerji projekta: Občina Sevnica, Komunala
Sevnica, KŠTM Sevnica. Projekt delno financira
Evropska unija – Evropski socialni sklad.
Zavod KNOF, so. p.

Knof Sevnica

Marija Valant iz Sevnice
je praznovala 98. rojstni dan!

Županove besede so neprecenljive: »Prostovoljec
gasilec veliko da in veliko prejme.« Kaj to pomeni,
Ob tem visokem jubileju sta jo v Trubarjevem domu se ne da opisati. Imeti moč zazreti se vase in
v Loki obiskala župan Srečko Ocvirk in predsednica takrat vsak pri sebi dobi odgovor. In to je najbolj
Območnega združenja Rdečega križa Breda resničen in oseben odgovor.
Drenek Sotošek. Prijetna in čila gospa bistrega
duha je že od nekdaj prijetna sogovornica, ki zbrane
Darja Pačnik
vedno nasmeje s kakšno hudomušno pripombo. V
sproščenem druženju ob kozarčku dobrega vina
z domačega Studenca so se spominjali prejšnjih
jubilejnih obiskov, ko jih je gospa Valant sprejela še
na svojem domu, na Glavnem trgu v Sevnici. Marija Že tradicionalni žalostni sprevod v organizaciji KD
Valant izhaja iz številčne družine Janc iz Studenca, Godbe Blanški vinogradniki se je tudi letos vil skozi
kjer njen nečak z družino nadaljuje dolgoletno stari mestni del Sevnice. Slikovno so uprizorili
tradicijo dobre domače gostilne. Vedno pa ni bilo pokop pusta, ki se po ljudskem običaju dogaja na
tako, spominja se vojne, pomanjkanja in izselitve pepelnično sredo. Žalujoči so se v tradicionalnih
v Francijo in Nemčijo, od koder so se vrnili na kostumih in z igranjem žalostink poslovili od njega.
izropano posestvo in je bilo treba začeti na novo.

Pokopali smo pusta

Po končanem obredu so se odpravili na sedmino
v bližnjo gostilno.

Vir: KŠTM Sevnica

Oglasi

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

07 81 65 325
041 623 066

    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

Vabimo vas k vpisu

v brezplačne programe za odrasle

Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Beremo in pišemo skupaj
Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Most do izobrazbe

Masa�oni salo

Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Izzivi podeželja
Branje za znanje in branje za zabavo
Računalniška pismenost za odrasle
Več o programih
Info in prijave

www.ciktrebnje.si
07/ 34 82 103|info@ciktrebnje.si

CIKoglas(DRP)Grosupeljski odmevi_90 x127,5mm_08-2012.indd 1

Mojca Zaplatar

Masažni salona se nahaja v starem mestnem jedru
Sevnice ob križišču glavne in Florjanske ulice.
Razvajali vas bomo z masažami, ki temeljijo na
znanju in izkušnjah. Izbirate lahko med različnimi
vrstami masaž in masažnimi sredstvi.

Obiščite nas v prijetnem ambientu.
Zaradi zagotavljanja individualne
in strokovne obravnave vas prosimo
za predhodno naroèilo na 041 913 035.

2.9.2012 21:46:59
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Turizem, TZOS
Namig za premik
Pohod po poteh Krajevne skupnosti Loka
Pohod je primeren za vsakega pohodnika
Organizator pohoda je že več let Turistično
društvo Loka, letos pa se bomo odpravili na pot
v soboto, 27. aprila. Zjutraj se bomo zbrali pred
Trubarjevim hramom v Loki pri Zidanem Mostu.
Pohod je primeren za vsakega pohodnika in bo
trajal približno pet ur, seveda s postanki, na
katerih se boste okrepčali in si nabrali novih moči.
Pot bo vodila iz Loke po krajevnih poteh do
zanimivih točk, kot je Čelovnik, kjer si boste ob
drugem po kratkem postanku ogledali cerkev sv.
Duha, ki naj bi bila po nekaterih podatkih stara
skoraj 800 let.

Od Čelovnika se boste povzpeli na najvišji vrh
tega pohoda (približno 700 m), kjer se vam bo
predstavila sekcija zeliščarjev. Po okrepčilu in
panoramskem razgledu se bomo spustili po
uglajenih poteh proti Radežu, kjer bo pri lovski koči
konec pohoda s toplim obrokom in presenečenjem.
Pohod ima kulturno-turistični in rekreacijski
pomen, da spoznavamo lepoto domačega kraja in
se družimo s prijaznimi ljudmi.

Organizator priporoča, da se na pohod prijavite,
začel pa se bo ob 9. uri na trgu v Loki. Tam boste
plačali startnino, kdor pa ne želi ali ne zmore
prehoditi celotne poti, se nam lahko priključi na
koncu pri lovski koči na Radežu.

Priporočliva oprema: primerna obutev in oblačila
tudi ob morebitnem slabem vremenu.

Vir: TD Loka, informacije 041/466 560
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Gibanje
Gasilske igre brez meja,
urbanega vrtnarjenja v Sevnici rdeča nit zbora
cirniških gasilcev
Projekt Zelena Sevnica nam v Zavodu KNOF, so.
p., predstavlja novo življenjsko energijo, nove
priložnosti in motivacijo. V vsakdanjem življenju se
nam podirajo stare do zdaj veljavne prakse in svet
se vede drugače. Krizni časi vedno vodijo do novih
idej in še bolj kot prej odkrijemo napake. Vizija
tega projekta je v svojem kraju spodbuditi ljudi,
da si bodo znali sami pridelati nekaj najosnovnejše
zelenjave in zelišč in bodo začutili, da so tudi
nekateri deli mesta primerni za lepo in uporabno
urejanje v korist prebivalcev. Občani, ki imajo svoj
vrt in ga ne morejo več urejati sami, bodo dobili
praktično pomoč Zavoda KNOF.

Doma pridelana hrana je najboljša in vsak
posameznik se lahko nauči nekaj vrtnarske
umetnosti. Tudi če živimo v majhnem stanovanju
in imamo le okensko polico, si lahko ustvarimo svoj
mali vrt.
V času, ko je življenje eno samo hitenje,
nam vrt pomeni tudi sprostitev po napornih
dnevnih opravilih. Stik z zemljo in naravo je za
človeka izredno pomemben. V večjih svetovnih
prestolnicah že nekaj let uspešno uresničujejo
programe urbanega vrtnarstva. To ni več modna
muha, ampak človeška potreba po sprostitvi, stiku
z naravo in možnost preživetja. V lastnem vrtu se
do okolja tudi drugače vedemo. Gibanje urbanega
vrtnarjenja so začeli mlajši izobraženi ljudje, ki jim
ni vseeno zase in svojo družino. Dokazali so, da se
da tudi v mestu pridelati marsikaj.
Sevnica je mesto z veliko vrtovi in številnimi
javnimi prostorčki, ki bi jih bilo mogoče urediti tudi
drugače. Na Zavodu KNOF bomo veseli predlogov
in vaših idej. Te bomo proučili in poiskali najboljše
možnosti za uporabo. Hodite po okolici z odprtimi
očmi, poiščite neurejene kotičke v svojem okolju,
krajevni skupnosti in nam sporočite svoje zamisli.
Obljubljamo, da vaših predlogov ne bomo vrgli v
koš.
Mi si že lahko predstavljamo našo Zeleno Sevnico
čez 20 let, saj gledamo v prihodnost optimistično.
Pridružite se nam tudi vi v torek, 5. marca, na
delavnici Urbano vrtnarstvo, kjer bomo predstavili
možnosti urbanega vrtnarjenja in podrobneje
predstavili projekt Zelena Sevnica. Delavnica je
izobraževalne narave in je zamišljena kot izmenjava
izkušenj in znanja. Pridite in spoznajte, kaj sploh je
urbano vrtnarstvo.
Več informacij je na www.knof.si, lahko pa nam
tudi pišete ali nas pokličete: milenamastnak@
gmail.com ali 040 777 233.

Zavod KNOF, so. p.

Cirniška tradicija letnih zborov je prijetno domača,
s čimer so se strinjali tudi delegati devetih
gasilskih društev.
Ob obletnici obnovljenih prostorov PGD smo imeli
volilni občni zbor. Potekal je ob lepo organiziranem
in izpeljanem programu, pripravljenem na sejah
upravnega odbora društva. Po volitvah je zdaj
poveljnik Janko Kos, novi podpredsednik je Robi
Dragan, mentor mladine je Tomaž Remar, nekateri
pomočniki so zdaj mlajši, da bodo lahko z novo
močjo organizirali in vodili društvene dejavnosti.
Zbora so se udeležili tudi podžupan Janez
Kukec, predsednik KS Šentjanž Boštjan Krmelj
in visoki predstavnik GZ Sevnica Vinko Knez. Ta
je pomagal predsedniku PGD Veliki Cirnik Jožetu
Zaplatarju podeliti priznanja in napredovanja.

Podelili so tudi častno članstvo Alojzu Rozmanu,
ki je vstopil v društvo v prvem letu ustanovitve.
Cirniška tradicija letnih zborov kaže na dobro
organiziranost, ki je povezana z domačnostjo,
kar so v pozdravnih besedah potrjevali delegati
devetih gasilskih društev, od katerih je bilo najbolj
oddaljeno iz Škofljice pri Ljubljani.
Po uradnem delu so bili na vrsti srečanje ob
harmoniki in postrežba domačih gasilcev ter
uradno povabilo na 17. gasilske igre brez meja,
ki bodo letos 20. julija, od 15. ure, na Velikem
Cirniku.

Zdravko Remar, PGD Veliki Cirnik

Trg svobode 10
8290 Sevnica

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

»Družinske dogodivščine
na podeželju«
Cena paketa: 190,00 EUR za 4 osebe,
2 x 2nočitvi / 6 dni.
Ta vključuje dobrodošlico gospodarja,
nastanitev do 4+1 oseb,
organizacijo in agencijsko zavarovanje.
Plus: Darilo, Modra frankinja »Grajska kri«

NOVO:
ponudba bonov
botrstva trti
v Grajskem vinogradu!

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

grajske.novice@kstm.si

Turizem, TZOS
16. licitacija krač in salam
pri sv. Joštu pod Lisco

Pomladansko urejanje okolja

Tradicionalna, že 16. licitacija krač in salam pri
podružnični cerkvi sv. Jošta pod Lisco v župniji
Razbor pod Lisco na pustno nedeljo spet uspešna,
saj je bilo 43 suhomesnatih dobrot prodanih v
skupni vrednosti 1440 EUR.

Mnoge države, med njimi tudi članice Evropske
unije, že vrsto let pozivajo prebivalstvo k
odgovornemu odnosu do narave in njenih
bogastev. Vsak, še tako majhen prispevek, tudi
posameznikov, lahko pripomore k ohranitvi
naše neizmerne dobrine – čistega in zdravega
okolja. Pomemben prispevek k prizadevanjem
je tudi naš skupni projekt Pomladansko urejanje
in vzdrževanje čistega okolja, ki ga že vrsto let
spodbuja in usklajuje Turistična zveza Slovenije.

Namen vseslovenske spomladanske akcije je
urejati okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot
za obiskovalce Slovenije, prispevati k ozaveščanju
in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki
so hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa
in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega
okolja, podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in
morja, gozdnega prostora, okolice prometnih
poti.
Kot vsako leto bo tudi letos potekala čistilna akcija
v občini Sevnica in sicer 13. aprila 2013 po vseh
lokacijah.

Cena za zakup 1 vinske trte znaša
za eno leto 30,00 /leto,
za tri leta pa znaša 27,00 /leto
���� �evni�a poskrbi
za redno urejanje vinograda,
od botra pa se prièakuje, da je prisoten
pri rezanju trt in na trgatvi �
oba dogodka sta organizirana
s kulturnim programom in pogostitvijo.

Boter dobi
steklenico grajske modre frankinje

Dražba krač, pa tudi salam, špeha, klobas in drugih
suhomesnatih dobrot, je pri cerkvi sv. Jošta star
običaj. Spomnijo se ga najstarejši domačini, spet
pa so ga obudili pred 15 leti, nekoliko iz želje po
druženju in obujanju starih običajev, nekoliko pa
tudi, da z licitacijo zberejo sredstva za obnovo
odmaknjene podružnične cerkve. Pri sv. Joštu je
bilo vsako leto pet svetih maš, vendar prispevek
iz nabirk ne bi zadostoval za obnovo, zato so bila
ključna sredstva, zbrana na licitaciji. Zadnja leta
so jih zbirali za obnovo fasade.
Sneg in mraz nista zmotila harmonikarja Aleša
Goriška, sicer člana Folklorne skupine Blaž Jurko
z Razborja, da je poskrbel za uvod k licitaciji, že
stara znanca, licitatorja Jože Imperl in Jani
Gorjup, pa sta s pomočjo domačih deklet in žena
hudomušno pospremila salame in krače k novim
lastnikom. Letošnje dražbe se je kljub polmetrski
snežni odeji udeležilo skoraj120 ljudi, k sv. Joštu
pa so s seboj prinesli 45 suhomesnatih izdelkov,
za katere so po blagoslovu pri sveti maši na dražbi
darovali 1.440 EUR.

Ob tej priložnosti se KŠTD Blaž Jurko zahvaljuje
vsem, ki so darovali suhomesnate izdelke,
pokrovitelju za pustne krofe in pokrovitelju za
nagrade mesnopredelovalne narave za najbolj
radodarne licitatorje, Planinskemu društvu
Sevnica za organiziran pohod do sv. Jošta,
licitatorjem, vsem obiskovalcem ter Goranu
Rovanu in snemalcu RTV Slovenija, ki sta pripravila
prispevek, prikazan na RTV Slovenija. Obnova
fasade cerkve sv. Jošta se bo začela takoj, ko bo
to dopustila zima.
Odslej bomo zbirali denar za obnovo preostalih treh
Pozivamo občane, kot tudi organizacije, da se cerkva župnije Razbor. Glede na sedanje prijetno
v čim večjem številu udeležijo akcije urejanja in druženje smo prepričani, da bo ta dogodek tako
čiščenja okolja.
obiskan tudi v prihodnje.

Vir: Turistična zveza občine Sevnica

Povabilo k botrstvu
trt modre frankinje
v grajskem vinogradu

Matej Imperl

in možnost
brezplačne uporabe
grajske vinoteke
za potrebe srečanj, pogostitev ipd.
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali gsevnica@gmail.com.

Vabilo na predavanje
Čeprav je zunaj še mraz in zima še vedno misli
resno, tu in tam že kakšen zvonček sili proti
soncu.
In takrat, ko posije sonce, tudi ljudje začnemo
razmišljati o delu na vrtu in načrtujemo zasaditve
balkonov in gredic. Takrat je tudi čas, da
obiščemo vrtnarijo, kjer nam prijazno svetujejo
in nas seznanijo z vsemi novostmi za prihajajoče
leto.
Zato smo se tudi letos odločili, da vas , cenjene
stranke, povabimo na predavanje, kjer vam bo
gospa Marija Hrovat ing.agr., predstavila novosti
za letošnje leto.
Predavanje bo 5.marca 2013 ob 17.uri v dvorani
Gasilskega doma v Sevnici.
Po predavanju bomo izvedli žrebanje z bogatimi
nagradami.
Večer bodo z dobratami popstrile ženske iz
Društva kmečkih žena Sevnica.
Vljudno vabljeni !
----------------------------------------------------------------------NAGRADNO VPRAŠANJE
Koliko let že deluje vrtnarstvo in cvetličarstvo
VCT Fric & Ramovš?
a) 40 let
b) 39 let
c) 44 let
1.NAGRADA : Balkonsko cvetje v vrednosti 50 €
2.NAGRADA : Balkonsko cvetje v vrednosti 20 €
3.NAGRADA : Balkonsko cvetje v vrednosti 10 €
IME IN PRIIMEK:__________________________
NASLOV:________________________________
TEL.ŠTEVILKA:___________________________
E-MAIL:______________________________
Kupon izrežite in ga izpolnjenega prinesite s
seboj na predavanje. Pravilno izpolnjene kupone
bomo izžrebali po predavanju.

www.mojaobcina.si/sevnica
marec 13
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Kultura
Kulturni praznik v Krmelju

Brez ljubezni nam živeti ni

V soboto, 9. februarja, smo v Krmelju slovesno
praznovali kulturni praznik. Organizatorja DKŠD
Svoboda Krmelj in KS Krmelj sta že tretje
leto zapored praznovanje združila z odprtjem
slikarske razstave v Kulturnem domu Krmelj.

Prvaka slovenskega pesništva dr. Franceta
Prešerna smo na OŠ Blanca s šolsko prireditvijo
počastili že dan pred slovenskim kulturnim
praznikom.

Letos se je predstavila slikarka Antonija Petrič,
Ljubljančanka, ki je mladost preživela pri nas. O
njenem bogatem opusu predstavljenih tihožitij
z naslovom Razmišljanja je spregovoril likovni
pedagog in mentor Tone Zgonec. Avtorica Antonija
Petrič je predstavila svojo pot do ljubiteljske
slikarke, predstavnica Društva likovnikov Krško
OKO pa njeno dolgoletno uspešno delovanje v
tem društvu. V kulturnem programu je učenec
Glasbene šole Sevnica Jernej Bregar ob spremljavi
korepetitorke Saše Božič predstavil dve skladbi
z igranjem na marimbo. Učenka OŠ Krmelj Ines
Metelko je z lastnima literarnima prispevkoma
izrazila svoj pogled na življenje. S pesmijo so večer
obogatili pevci Moške vokalne skupine Lira pod
vodstvom Franca Bastardija, letošnjega dobitnika
Prešernove srebrne plakete ZKD Sevnica za
dolgoletno uspešno delo na glasbenem področju.
Priznanje ZKD Sevnica je za dolgoletno uspešno
delo na likovnem področju letos prejela tudi
Likovna sekcija DKŠD Svoboda Krmelj. O pomenu
kulture je spregovorila predsednica KS Krmelj
Slavica Mirt.

Niti proslave so v programu, trajajočem skoraj
uro in pol, spletali recitatorji, člani otroškega in
mladinskega pevskega zbora, igralci in glasbeniki.
Poseben pečat so dali programu z naslovom Brez
ljubezni nam živeti ni člani dramskega krožka,
ki so nas popeljali v podvodni svet Ljubljanice s
prevzetno Urško, vodnimi veščami, rečnimi kuharji
in s tokrat malo drugačnim povodnim možem.
S svojo pesmijo o srečanju med Prešernovima
junakinjama Urško in Rozamundo nas je zaradi
svojega daru za kovanje rim navdušila osmošolka
Alina Špan. Med besedami so različne melodije
iz svojih instrumentov izvabljali glasbeniki s
harmonikami, flavtama in violino.

Art Lipa razstavlja
na sevniškem gradu
Na valentinovo, 14. februarja, so v stari galeriji
sevniškega gradu odprli slikarsko razstavo
likovne sekcije Art Lipa KUD Budna vas, ki jo vodi
profesorica likovne pedagogike Elena Sigmund.
Pod njenim vodstvom so si ustvarjalci skupine
pred dvema letoma začeli pridobivati veščine
kompozicije, slikanja in risbe. Pri ustanovitvi KUD
Budna vas je skupina slikarjev stopila v društvo
kot samostojna sekcija in za svoje ime izbrala
slovensko drevo lipo. Mentorica Elena Sigmund
je pri predstavitvi likovne sekcije številnim
obiskovalcem grajske galerije povedala, da so
člani prešli prve stopničke v slikarski umetnosti,
od postavitve roke in metode viziranja, do zakonov
perspektive in konstruktivne analize oblike.

Elena Sigmund,
profesorica likovne pedagogike, mentorica

Seznanili so se z več slikarskimi tehnikami in delom
z različnimi materiali.

Svoja učna in ustvarjalna dela so razstavili: Mojca
Musar, Marija Oven, Gordana Dobriha, Suzana
Sotlar, Franci Sigmund in Irena Zgonc. Skupaj
z ustvarjalci so razstavljali tudi najmlajši člani:
Aleksandra Sigmund Kranjc, Neža in Matija
Musar. Program je vodila Veronika Sigmund in
občinstvu posredovala lepe misli o ljubezni do
rodnega jezika in kulture, saj je bilo odprtje v
mesecu slovenske kulture.

Magda Sigmund in župan Srečko Ocvirk

Prireditve sta se udeležila tudi župan Srečko V vlogi bralcev povezovalnega besedila sta se na
Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič s soprogama. odru blanške kulturne dvorane tokrat preizkusila
Prireditev je zasnoval in povezoval Rado Kostrevc. osmošolka Marijana Iglič in devetošolec Gregor
Urbančič.
Ana Hočevar
Foto: Anton Zgonec
Nina Grabenšek-Kadilnik

www.ajdovski-gradec.com

Program so bogato oblikovali člani KUD Budna vas.
Prisluhnili smo pesnicam Evi Keber, Mariji Bajt in
Marjetki Erman. Dve pesmi so zapele tudi ljudske
pevke Solzice, ki so na letošnji osrednji sevniški
občinski slovesnosti ob kulturnem prazniku prejele
bronasto Prešernovo plaketo za svoje 15-letno
delovanje. Obiskovalce sta nagovorila tudi župan
Srečko Ocvirk in predsednica društva KUD Budna
vas Magda Sigmund. Slikarsko razstavo si lahko
ogledate na sevniškem gradu do 11. marca.
Vabljeni.

Franci Sigmund
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Kultura
V oknu Radogost
Mirko Blaznik,
arhitekt in grafik

Zbor članov
Kulturno-umetniškega
društva Budna vas

Februarja so v grajskem oknu Radogost na
sevniškem gradu na ogled grafike arhitekta
in grafika Mirka Blaznika. Je Sevničana, ki je
svojo mladost preživel na Savski cesti v Sevnici,
po končanem študiju pa je ostal v glavnem
slovenskem mestu.

Hladnega zimskega večera, 26. januarja, smo
se člani društva KUD Budna vas zbrali pri družini
Skoporc-Zavrl na Brunku na rednem zboru članov.
Za boljše razpoloženje so nam Ljudske pevke
Solzice zapele ljudsko Snoč pa dav.
Foto: Roman Drstvenšek
V pozdravnem govoru je predsednica vsem še
enkrat zaželela uspešno leto 2013, se zahvalila
vsem članom za delo v preteklem letu in jih povabila
Rezultat njenega iskanja in ustvarjanja so številne
k aktivnemu delovanju tudi letos. Zahvalila se je
samostojne in skupinske likovne razstave v
tudi vsem donatorjem in tistim, ki so kakorkoli
Sloveniji in na Hrvaškem ter sodelovanje na
podprli delovanje društva, izrazila pa je tudi željo
številnih likovnih kolonijah.
po nadaljnjem sodelovanju.
Ustvarja ljubiteljsko, iz
notranjega navdiha
in hipnega občutenja motivov, ki jih išče v
neposrednem okolju. Kot ljubiteljica narave,
v kateri preživi največ prostega časa, motive
prikazuje tako, kot jih doživlja sama: v različnih
barvah, z bolj ali manj poudarjenimi kontrasti,
ki izražajo njen temperament in notranje
razpoloženje. S sproščenimi potezami čopiča
dobijo njene podobe dodatne poetično izpovedne
razsežnosti.
Foto: Ljubo Motore
Razstava slikarke Antonije Petrič, ki največ
ustvarja v akrilu, pastelu in akvarelu, je tematska,
Zelo zanimiv večer je dopolnil z uvodnim recitalom s poudarkom na tihožitjih, in je le del njenega
mladi igralec, performer in producent Grega opusa, nastalega v dolgoletnem ustvarjanju.
Močivnik.
Po izvolitvi štiričlanskega delovnega predsedstva
Ana Hočevar
so bila podana poročila za leto 2012 in po
konstruktivni razpravi tudi sprejeta. Izpeljane so
bile vse naloge, ki smo si jih zadali. Organiziranih
je bilo osem samostojnih prireditev: različne
delavnice, koncert ljudskih pesmi in kulturne
prireditve.
Zadali smo si ambiciozen načrt za letos in upamo,
da ga bomo uresničili.
Na koncu nas je pozdravil podžupan občine
Sevnica Janez Kukec in poudaril pomen delovanja
takšnega društva za občino in Slovenijo ter nam
zaželel uspešno delo.
Zadržali smo se še v prijetnem klepetu.

www.kstm.si

www.mojaobcina.si/sevnica

Vabilo

Ob tem pa je Rudi Stopar dodal svoje misli o kulturi
in Prešerenu. Obema gostoma je podaril plaketo
in tako imenovano radorožo, vsem pa pokazal
skulpturo starega kmečkega meča, skovanega v
vaški kovačnici.

KŠTM Sevnica

Razstava tihožitij
Antonije Petrič ob
kulturnem prazniku v Krmelju
Avtorica likovne razstave Antonija Petrič (rojena
Bregar) se je rodila med vojno v izgnanstvu, v
Berlichingenu v Nemčiji. Otroštvo in zgodnjo
mladost je preživela na Praprotnem pri Radečah
in v Hinjcah nad Krmeljem. Po srednji šoli se je
zaposlila na področju zunanje trgovine, kjer je
delala do svoje upokojitve. Zdaj živi in ustvarja v
Ljubljani in na Dolenjskem.
Že ko je bila otrok, so jo privlačile barve, a jo je
zahtevni čas, v katerem je odraščala, usmeril
na realno in eksistencialno zanesljivejše delovno
področje. Kljub temu si je ves čas želela likovno
ustvarjati. Po upokojitvi se je vključila v slikarsko
šolo akademskega slikarja Sava Sovreta v Ljubljani
in se ukvarjala s tihožitji, krajinami in drugimi
motivi. Je članica Društva likovnikov Krško-OKO in
v njegovem sklopu aktivno ustvarja.

Na cvetno nedeljo,
24. marca 2013, ob 16. uri

bo na gradu Sevnica
v Lutrovski kleti
KONCERT
ob materinskem dnevu
O-MPZ Kresnica �eentjan
z gosti:

tenorist: Marko �eelezni
citre: Anja Drstven�ee
Mo�ka vokalna skupina: Un 's Trboul
Vljudno vabljeni!

Magda Sigmund, predsednica,
za Kulturno-umetniško društvo Budna vas

V petek, 22. marca, ob 16.30

Grad Sevnica

Svetovni dan lutk 2013
Prireditev
ob svetovnem dnevu lutk
Več lutkovnih predstav za otroke,
lutkovne delavnice,
razstava lutk,
animacije ...
Org.: GLG Sevnica
Info.: Bernard Pungerčič, 031 655 537

www.grad-sevnica.com

Or��: K��M Sevnica, Obèina Sevnica in O-MPZ Kre�nica �ent�an�
Info: Renata, 031 344 669
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

petek, 1. 3.,
ob 17.00

Občni zbor
Društva upokojencev Sevnica
Večer z Alenko Rebula
Navdušenje nad seboj je boljše od kritike

petek, 1. 3.,
ob 18.00

Kje?

Organizator - informacije

Lisca Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica;
Info.: Kralj, 031/669-771

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

sobota, 2. 3.,
ob 8.00

Vsakomesečni sejem

parkirišče za HTC

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Zdravko, 051-680-287

sobota, 2. 3.,
ob 17.00

Kino Sevnica: Pet legend,
SINHRONIZIRANO, animirana pustolovščina

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 4. 3.,
ob 15.00

Izpit iz prve pomoči

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

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

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Vrtnarstvo in cvetličarstvo VCT Fric &
Ramovš

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
Info.:www.grad-sevnica.com

Knjižnica Sevnica

Org.: Društvo upokojencev Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: Rotary klub Sevnica

Družina Skoporc-Zavrl,
Brunk 7

Org.: KUD Budna vas; Info.: Magda Sigmund,
031/353-388, magda,sugmund@gmail.com

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Gostilna Vrtovšek

Org.: Društvo salamarjev Sevnica

torek, 5. 3.,
ob 9.00
torek, 5. 3.,
ob 17.00
torek, 5. 3.,
ob 17.00
sreda, 6. 3.,
ob 18.00
sreda, 6. 3.,
ob 18.00
četrtek, 7. 3.,
ob 18.00
petek - četrtek,
8. 3. - 4. 4.
petek, 8. 3.,
ob 19.00
sobota, 9. 3.,
ob 18.00
sobota, 9. 3.,
ob 19.00
nedelja, 10. 3.,
ob 13.00
torek, 12. 3.,
ob 9.00
torek, 12. 3.,
ob 17.00
torek, 12. 3.,
ob 17.00
torek, 12. 3.,
ob 18.00
sreda, 13. 3.,
ob 17.00
sreda, 13. 3.,
ob 18.00
četrtek, 14. 3.,
ob 18.00
četrtek, 14. 3.,
ob 18.00
četrtek, 14. 3.,
ob 19.30
petek, 15. 3.,
ob 16.00
sobota, 16. 3.,
ob 19.00
sobota, 16. 3.,
ob 19.30
torek, 19. 3.,
ob 9.00
torek, 19. 3.,
ob 10.00
sreda, 20. 3.,
ob 18.00
petek, 22. 3.,
ob 16.30
sobota, 23. 3.,
ob 19.00
sobota, 23. 3.,
ob 19.30
nedelja, 24. 3.,
ob 16.00
ponedeljek, 25. 3.,
ob 15.30
ponedeljek, 25. 3.,
ob 16.30
torek, 26. 3.,
do 15.30
sreda, 27. 3.,
ob 17.00
četrtek, 28. 3.,
ob 15.00
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Predavanje: Elka Grilc:
Predstavitev slušateljice
Predavanje: Marija Hrovating, ing. agr.:
Novosti za letošnje leto (o delu na vrtu, zasaditve balkonov in gredic)
Modro pišče - lutkovna predstava za otroke
(v izvedbi zaposlenih Valvasorjeve knjižnice Krško)
Radogost – Stoparjev gost: kiparka in keramičarka Nataša Prestor
iz Laz –Logatec; program: MePZ KD Franc Bogovič iz Dobove.
Pomladno prebujenje literarni večer Društva upokojencev Sevnica
Predvajanje filma
Deklica in drevo
Likovna razstava
Zdravke Brečko
Dobrodelni koncert »Imeti rad«
Predprodaja vstopnic v TA Doživljaj in Zelena pika
Delavnica izdelave torte iz wc papirja in papirnatih rož
S sabo prinesite 10 rolic wc papirja, karton, ovojni papir, škarje...
Kino Sevnica: Brez nadzora staršev,
komedija
Tradicionalna prireditev v občini Sevnica:
Salamiada 2013
Predavanje:
Vesna Godina
Pravljična urica
Občni zbor
PD Lisca
Prešeren po Prešernu recital dijakov Srednje šole Sevnica z glasbenimi gosti
Pravljična urica
Predavanje: Janja Klinčar:
Zdrav način življenja in prehranjevanja po metodi Naturhouse
Slikarska in fotografska razstava
VIII. likovne kolonije Krmelj 2012
Potopisno predavanje: Dušan Prašnikar:
Burma
Slovenska muska od A do Ž, komedija;
Špas teater; igrajo: Lado Bizovičar, Miha Debevc, Gašper Konec
Tečaj CPP
Kino Sevnica: Paranormalno 4,
grozljivka
Rokomet:
1A NLB Leasing liga
Občni zbor
U3
Predavanje: Nada Kozjek:
Zelišča: nabiranje, sušenje, shranjevanje (2. del)
Začetek nove sezone bralnega projekta
Posavci beremo skupaj s pesnico Teo Oršanič
Svetovni dan lutk 2013
Prireditev ob svetovnem dnevu lutk - več lutkovnih predstav za
otroke, lutkovne delavnice, razstava lutk, animacije...
Kino Sevnica: Gangerska enota,
akcijska kriminalka
Rokomet:
1A NLB Leasing liga
Koncert ob materinskem dnevu
O-MPZ Kresnica Šentjanž
Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Literarna ustvarjalnica
z Marijo Kalčič
Tečaj prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Pravljična urica
v Knjižnici Sevnica
Izpit iz prve pomoči

U3 Sevnica;
Kulturna dvorana Sevnica, Org.:
Info.: rihard.cernigoj@kabelnet.net
Izposojevališče Krmelj

Org.: Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: PD Lisca

Knjižnica Sevnica

Org.:

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Galerija Grad Sevnica

Org.: DKŠD Svoboda;
Info.: Ana Hočevar, 031/629-372

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

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

Učilnica Avtošole Prah

Org.: avtošola Prah Sevnica
Info.: Toni, 031 643 338

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: Rokometni klub Sevnica;
Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

Kulturna dvorana Sevnica

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

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica

Org.: GLG Sevnica
Info.: Bernard Pungerčič, 031 655 537

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Org.: Rokometni klub Sevnica;
Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

Grad Sevnica,
Lutrovska klet

Org.: O-MPZ Kresnica Šentjanž;
Info.: Renata, 031/344-669

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Učilnica OZ Rdečega križa
Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

Koledar prireditev

sobota, 2. 3., ob 17.00
animirana pustlovščina // 97

sobota, 9. 3., ob 19.00

CELOSTNO UGLAŠEVANJE
V ZVOKIH
gongov, kristalnih, himalajskih posod
in drugih inštrumentov

IZVAJALKA: Irena Zupančič

komedija // 104

sobota, 16. 3., ob 19.00
grozljivka // 95

sobota, 23. 3., ob 19.00
akcijska kriminalka // 113

Večnamenski dom Zabukovje

sobota, 30. 3., ob 19.00

S seboj prinesite ležalno podlogo,
vzglavnik, odejo in vodo.

akcijski triler // 107

petek, 29. marec 2013,
ob 19. uri

Zaželjeni prostovoljni prispevki.

INFORMACIJE, PRIJAVE:
051/680-284, petra.biderman@kstm.si

�������, 14� �����, �� 1��30

ŠPASTEATER

Lado Bizovičar:

Predprodaja vstopnic:
Papirnica in knjigarna Lindič
pri Hotelu Ajdovec
(07 81 44 310)
in
TA Doživljaj (nad NLB)
(07 81 65 462)

SLOVENSKA
MUSKA od A do Ž

igra: Lado Bizovičar, Miha Debevc, Gašper Konec; režija: Lado Bizovičar

Kmečka tržnica
Sevnica
vsako

SREDO
in

SOBOTO
...

...domače za domače...
marec 13
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Mladina, šolski zvonec
Motivacija in osebni pristop
obrodila presenetljive
rezultate
Poročali smo že, da so pod okriljem Zavoda KNOF,
socialno podjetje v Sevnici potekali delavnice in
usposabljanje za devet brezposelnih, ki so se
odločili prekiniti vsakdanjo rutino in poskusiti
nekaj novega, koristnega. Organizatorji so bili
presenečeni nad stopnjo motiviranosti prav vseh
udeležencev in konkretnimi rezultati delavnic,
ki bodo vidni v obliki novih podružnic Stara šola
v prihodnjih mesecih. Učinke delavnic najbolj
občutijo udeleženci, zato smo jih spodbudili, da so
svoje vtise zapisali v obliki prispevka.

Učenci Glasbene šole Sevnica Liga v namiznem tenisu
v MC Sevnica - POZIV
uspešni na regijskem
tekmovanju mladih
Tekmovanje poteka v dveh starostnih kategorijah,
in sicer s tekmovalci do 15 let in tekmovalci od 16 let;
glasbenikov Dolenjske
Dne 11. in 13. februarja je na Glasbeni šoli Ribnica
in Glasbeni šoli Kočevje potekalo 16. regijsko
tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske. Iz
Glasbene šole Sevnica se ga je udeležilo sedem
solistov in dve komorni skupini.
Za uspešne tekmovalne nastope so prejeli šest
zlatih in tri srebrna priznanja:
Lea Haler – klavir, kategorija I. a
ZLATO PRIZNANJE
Učiteljica: Urška Zelenović
Lara Senica – flavta, kategorija I. c
ZLATO PRIZNANJE
Učiteljica: Vanja Ivanković,
Korepetitor: Saša Božič
Andreja Turk – flavta, kategorija I. c
ZLATO PRIZNANJE
Učiteljica: Vanja Ivanković,
Korepetitor: Saša Božič

Dogajanje v Stari šoli

V sklopu projekta Stara šola nas je decembra
devet kandidatov iz teže zaposljivih skupin (do
25 let in nad 50) začelo program usposabljanja
z namenom povečanja socialne vključenosti
in zaposljivosti udeležencev. Med 120-urnim
trajanjem programa smo imeli delavnice in na
njih slišali ter se naučili marsikaj zanimivega in
koristnega za nadaljnjo poslovno pot na področju
splošnega znanja in osebne rasti. Seznanili smo se
tudi z delovanjem zavoda KNOF, v sklopu katerega
poteka ta projekt. Pod mentorstvom prijazne
Mojce Žganec Metelko smo spoznali in preizkusili Tjaša File – saksofon, kategorija I. b
SREBRNO PRIZNANJE
tudi praktični del.
Učitelj: Matjaž Škoberne,
KNOF, Sevnica Korepetitor: Urška Zelenović

Skupina za poučevanje
slovenskega jezika
v MC Sevnica

Luka Medvešek – saksofon, kategorija I. c
SREBRNO PRIZNANJE
Učitelj: Matjaž Škoberne,
Korepetitor: Urška Zelenović

Anja Drstvenšek – petje, kategorija I. a
ZLATO PRIZNANJE
Učiteljica: Darja Novak,
Ja. Še vedno se družimo, ne še vedno, še večkrat. Korepetitor: Saša Božič
Ana Češnjevar – petje, kategorija I. c
SREBRNO PRIZNANJE
Učiteljica: Darja Novak,
Korepetitor: Saša Božič
TROBILNI KVARTET – komorne skupine s trobili I.
ZLATO PRIZNANJE
Lenart Traven – trobenta, Tim Kranjc – rog,
Matej Štih – evfonij, Žan Repovž – pozavna
Mentor: Franc Lipovšek
TROBILNI KVINTET – komorne skupine s trobili I.
ZLATO PRIZNANJE
Miloš Žveglič – trobenta, Luka Ernestl – trobenta,
Lea Ivandič – rog, Matej Štih – evfonij, Tadej
Poleg ponedeljkov se sestajamo tudi ob sredah. Tihole – rog
Naša sredina srečanja so neformalna, kar Mentor: Franc Lipovšek
pomeni, da se pogovarjamo le v slovenskem jeziku,
kadar predstavljamo svoje države, ustvarjamo Glasbeniki, ki so prejeli zlato priznanje, so se
ali si le izmenjujemo mnenja. V poletnih mesecih uvrstili na državno tekmovanje, ki bo od 11. do 21.
lahko pričakujete razstavo izdelkov, narejenih in marca na glasbenih šolah Dolenjske regije – GŠ
oblikovanih na naših sredinih srečanjih. Še vedno Brežice, GŠ Črnomelj, GŠ Krško in GŠ Marjana
se nam lahko pridružite, in sicer vsak ponedeljek, Kozine Novo mesto.
ob 11.30, in sredo, ob 10. uri, v MC Sevnica, za Iskrene čestitke učencem, mentorjem in
informacije pa lahko pokličete 07/81-61-076 korepetitorkama, staršem pa zahvala za spodbudo
in sodelovanje pri pripravah na tekmovanje.
(Mojca).

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Glasbena šola Sevnica

Prijave zbiramo v MC Sevnica ali na 051 680 290;
Zadnji rok prijave je petek 15. marec;
Sistem tekmovanja je odvisen od števila
udeležencev, in sicer:
Do 16 tekmovalcev poteka liga (lestvica), kjer vsakdo
igra z vsakim najmanj dvakrat, najboljši štirje oz.
osem (odvisno od št. tekmovalcev) igrajo končnico;
16 ali več tekmovalcev igra po sistemu skupine
(kjer vsakdo igra z vsakim dvakrat), najboljši
tekmovalci iz skupine se nato uvrstijo v zaključne
boje (1/4 finale);
Tekmovalci si sami med seboj določijo termine
tekme, igra se na 2 niza, pri zaključnih bojih se
igra ena tekma na tri nize, ko se konča redni del
(skupine ali lestvica);
Žreb bo v soboto, 16. marca, vsi tekmovalci bodo
dodatno obveščeni po koncu žreba;
Tekmovanje se bo začelo 18. marca in končalo
predvidoma 22. junija; redni del (skupina/lestvica)
se bo končal 1. junija;
Točkujejo se nizi (»avtomat« in zmaga je bonus +
1 točka), ob točkovni izenačenosti se šteje razlika
točk v nizih;
Podelitev nagrad za najboljše štiri v vsaki starostni
kategoriji bo v soboto, 29. junija, v MC Sevnica,
ali pa bomo nagrade poslali po pošti tistim, ki se
podelitve ne bodo udeležili;
Vse dodatne informacije so vam na voljo pri
animatorju.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Program dejavnosti
za marec v MC Sevnica
Ponedeljki, ob 11.30:
Poučevanje slovenskega jezika za priseljence
Torki: taj či
Srede, ob 10. uri:
Neformalno izobraževanje z ustvarjalnicami,
predstavitvami … za priseljence
Četrtki, ob 9.30:
Skupina za mamice z dojenčki
(info: Mojca 041-512-340)
Petki: Skupina za mladostnike ob 19. uri
(info: Damijan 041-772-245)
Ponedeljek, 4. 3., ob 16. uri:
Družabna igra Moja Slovenija
Sreda, 6. 3., ob 15. uri:
Ustvarjalnica za dan žena
Sobota, 9. 3., ob 15.30:
Turnir v ročnem nogometu za otroke (do 14 let)
Sobota, 9. 3., ob 17. uri:
Filmski večer
Ponedeljek, 11. 3., ob 16. uri:
Družabna igra Monopoli
Petek, 15. 3.:
Konec prijav za ligo v namiznem tenisu v dveh
starostnih kategorijah do 14 let in nad 15 let
Sobota, 16. 3., ob 17. uri:
Filmski večer
Ponedeljek, 18. 3., ob 16. uri:
Igranje šaha, spomina, 4 v vrsto
Sobota, 23. 3., ob 15. uri:
Turnir v ročnem nogometu za odrasle
(rok prijave: petek, 22. 3., do 19. ure)
Sobota, 23. 3., ob 18.15:
Turnir v igranju pokra. Prijava ni potrebna.
Ponedeljek, 25. 3., ob 16. uri:
Igranje igre Človek ne jezi se, mlin
Sreda, 27. 3., ob 15. uri:
Velikonočna ustvarjalnica
Sobota, 30. 3., ob 17. uri:
Filmski večer

Informacije: KŠTM Sevnica, Mojca 051-680-290

Mladina, šolski zvonec
Projekt Kulturna dediščina v
Vrtcu Ciciban Sevnica

Ob tehniškem dnevu so
učenci 4. razreda zapisali

V enoti Centralni vrtec, vhod Rdeča kapica, se
letos posvečamo projektu Kulturna dediščina.
Ljudski običaji naših dedkov in babic, vsa ljudska
raznovrstnost ne sme iti v pozabo. Širiti jo
Ansambel Potep
moramo iz roda v rod, jo prenašati na otroke, jo
Seznam bo objavljen tudi na šolski spletni strani.
tako ohranjati in negovati.
Posebej smo omenili tudi donacijo Mili Majcen,
saj je šoli podarila vezeno sliko, ki smo jo ponudili
v odkup najboljšemu ponudniku. Prejeli smo tudi
spominsko darilo nekdanjih učencev Daniela
Starmana in Franca Popka, šoli pa sta podarila
umetniško podobo Franceta Prešerna.
Vsem donatorjem in sodelavcem še enkrat
iskrena hvala.

Decembra smo spoznavali del ljudskega izročila,
in sicer ljudske pesmi ob starih ljudskih glasbilih,
in videli prikaz ljudskih običajev in kmečkih opravil.
Vse to so nam zelo doživeto predstavili pevke
Ženskega pevskega zbora Azaleja iz Boštanja ter
dva godca. Otroci so uživali ob prelepem nastopu.
Januarja smo nadaljevali spoznavanje kulturne
dediščine, ko smo medse povabili Vido Medved
iz Boštanja, ki ustvarja in šiva narodne noše.
Predstavila nam je ta del naše ljudske zakladnice,
običajev, identitete, kako noše izdeluje, ustvarja
unikatno okrasje na avbah … V narodnih nošah
sta sodelovali tudi učenki Živa in Ajda Slapšak iz
Boštanja, ki sta še pred kratkim obiskovali naš
vrtec.
Veseli nas, da nam dobri ljudje pomagajo širiti naše
obzorje in da skupaj krepimo tudi medgeneracijsko
sodelovanje. Majhen je naš pogled na svet, a v
njem žari vedoželjnost.

Mali in veliki iz oddelkov Polži, Metulji, Zvezdice

Dobrodelni koncert
na OŠ Tržišče
Na OŠ Tržišče smo že četrto leto zapored priredili
dobrodelni koncert v dobro šolskega sklada,
tokrat pa tudi ob slovenskem kulturnem prazniku.

V sredo, 6. februarja, smo imeli učenci 4. razreda
tehniški dan.
Kmalu po 8. uri zjutraj so se nam iz Doma Impoljca
pridružili zaposlena Slavko in Alenka ter stanovalca
Peter in Dolfi. Naše druženje je bilo namenjeno
izdelovanju recikliranega papirja. Iz doma so s
sabo prinesli stiskalnico za papir, sekljalnik in
škaf, v katerem je že bil namočen in sesekljan
star papir. Dodana sta bila tudi že barva in lepilo,
ki daje papirju večjo trdost. S sitom smo pobirali
papir iz škafa in ga polagali na stekleno površino
na stiskalnici. Vse to smo pokrili še z eno stekleno
ploščo in s stiskalnico stisnili papir med ploščama.
Nato smo ga vzeli ven in ga dali sušit.
Gospa Alenka nam je razdelila podlage za voščilnice,
Zvonka Mrgole, OŠ Tržišče ki so bile iz modrega ali belega recikliranega
papirja. Vsak učenec si je naredil svojo voščilnico
in jo odnesel domov. Ko so obiskovalci iz Doma
Impoljca odšli, smo skupaj z našo učiteljico
izdelovali še žabice iz papirja in izvedeli veliko o
zgodovini, kakovosti papirja, reciklaži in drugem,
Letošnja zima je spet radodarna s snegom in ne kar je povezano s papirjem.
moremo se pritoževati, da ni možnosti za izpeljavo Tehniški dan mi je bil zelo všeč. Spoznal sem, kako
se iz starega papirja izdeluje recikliran papir, ki
zimskih športnih dejavnosti.
je uporaben za izdelovanje voščilnic, albumov in
okraskov za praznike. Takšnih dni bi si v šoli želel
še več.
Še enkrat pa se zahvaljujemo delavcem in
stanovalcem Doma Impolca, da so nam prikazali
reciklažo papirja.

Zimski športni dan
na OŠ Tržišče

Luka Juntez, 4.c

Na naši šoli smo imeli zimski športni dan za
najmlajše kar na naših zasneženih gričih. Učenci
druge in tretje triade so lahko izbirali in se udeležili
smučarskega dne na smučišču pri Celjski koči ali
pa drsanja na drsališču v Celju. Lahko so šli tudi na
pohod ali imeli igre na snegu na domačem terenu.
Vsi so v dejavnostih uživali in poskrbeli za zdravo
rekreacijo.

Zvonka Mrgole

POGOVOR
psihologinja in terapevtka

SILVA MATOS
UTRINKI ŽIVLJENJA

Nastop Sinja Jezernika v vlogi Franceta Prešerna

V praznično vzdušje nas je popeljal Sinjo Jezernik,
ko je odlično odigral vlogo dr. Franceta Prešerna.
Prireditev so nadaljevali z glasbenimi točkami
učenci OŠ Tržišče in GŠ Sevnica. V drugem delu
so se predstavili glasbeni gosti iz bližnje in daljne
okolice. Prisluhnili smo tudi pevkama Nini Stritar
in Elviri Žagar.
Z domačo narodnozabavno glasbo so se nam
predstavile skupine Novi Dolenjci, Dolinarji,
Skomini, Zvita feltna in na koncu prijetnega
druženja Potep.
Na koncertu smo predstavili in se zahvalili tudi
vsem donatorjem, ki so v koledarskem letu
2012 prispevali finančna sredstava ali kakorkoli
drugače pomagali pri izeljavi šolskih dejavnosti.

O odnosih v različnih okoljih, ki vplivajo na naš razvoj in
samopodobo, o vrednotah, ki jih sprejemamo v našem
življenju ter o družini, kot skupnosti, ki nas vzpodbuja, bo
tekla beseda v pogovoru, ob izidu knjige Utrinki življenja
psihologinje Silve Matos.
Knjigo bo mogoče na predstavitvi tudi kupiti
z 20% popustom, avtorica jo bo podpisovala.
Pogovor bo vodil terapevt Damijan Ganc.

MC Sevnica

Trg svobode 10, Sevnica

6.3.,
ob
18.00
V
prostop
st

Organizira: KŠTM Sevnica, Mladinski center Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje in Mohorjeva založba Celovec;
info: Mojca, 051 680 290

Komaj sem čakala na tehniški dan, ker sem vedela,
da se bom veliko naučila.
Zjutraj smo odšli v učilnico učiteljice Petre Jesih,
pričakala pa sta nas uslužbenca in varovanca
iz Doma upokojencev Impoljca. Naučili so nas
ročne izdelave papirja. Izdelali smo še voščilnice iz
papirja, ki so ga naredili v domu upokojencev.
Drugo uro smo si ogledali kulturno predstavitev,
ki se je navezovala na Prešernov dan.
Po prireditvi sta v učilnici potekali raziskovalni
delavnici Katera oblika ima največjo trdnost in
Kako povečamo trdnost listu papirja. Raziskovali
smo v skupinah. Na koncu tehniškega dneva je
vsak učenec naredil gibljivo figuro iz papirja žival.
Jaz sem naredila žabo, ki mi je bila zelo všeč.
Tega dne sem se naučila veliko o papirju.

Nikolina Ilinčić 4. a

V sredo, 6. februarja, smo imeli tehniški dan. Iz
Doma upokojencev Impoljca so nas obiskali Slavko,
Alenka ter varovanca Dolfi in Peter.
Prvo uro smo delali poskuse iz papirja, kock in desk
ter preizkušali trdnost papirja. Bilo mi je zelo všeč,
ampak nas je čas zelo preganjal. Po malici smo
odšli na delavnico. Tam sta nas sprejela Slavko in
Dolfi. Zraven sta bila še Alenka in Peter. Najprej
smo videli, kako se naredi ročno izdelan papir.
Nekateri učenci so imeli priložnost sami izdelati
papir. V naslednje pol ure smo z Alenko naredili še
voščilnice. Okrasili smo jih z bleščicami, pisanimi
rožicami in različnimi okraski. Na koncu smo
jim pomagali pospraviti stvari ter jih odpeljali na
malico. Zadnjo šolsko uro smo naredili papirnate
živalce – gibljive igrače.
Zelo mi je bilo všeč, da sem lahko videla, kako se
naredi ročno izdelan papir. Upam, da bomo tak
dan še kdaj ponovili.

Jasmina Jazbec, 4.b
Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Pustovanje v Sevnici
KŠTM Sevnica je na pustno nedeljo, 10. februarja,
organiziral tradicionalno otroško pustno rajanje
v Športni dvorani Sevnica. Več kot 300 otrok in
odraslih je razveseljevala in animirala Romana
Krajnčan. Nekaj pogumnejših je nastopilo tudi
na odru in se predstavilo z izbrano pesmijo. Med
množico pustnih maškar in različnih kostumov so
prevladovale male princeske, bat mani, spider
mani in drugi, predvsem junaki iz risank. Na koncu
smo se posladkali s krofi.

Maškare iz Vrtca Ciciban
Sevnica na obisku v
Trubarjevem domu
upokojencev
Pustni torek nas je presenetil z obilico snega,
vendar se ga bibe iz enote Bibarija v Loki pri
Zidanem Mostu nismo ustrašile. Vitezi, klovni,
princeske, čarovnice, batmani, medvedki, kužki
in druga čarobna bitja smo se odpravili po Loki in
veselo ter glasno preganjali zimo z ropotuljami, ki
smo jih naredili.

Pustne norčije
na OŠ Sava Kladnika Sevnica
Prvošolčki smo komaj dočakali najbolj norčavi
dan v letu. Ker kurenti niso dobro opravili svojega
poslanstva in pregnali zime, smo to poskušali
prvošolci narediti namesto njih. Našemljeni v Pika
Nogavičke, klovne, princeske, gusarje, mušketirje
in druge pustne šeme ter okrepčani s krofi smo se
odpravili na pustni sprevod po Sevnici. S pesmijo
in dobro voljo smo razveselili oskrbovance Doma
upokojencev Sevnica in marsikaterega občana.

Foto: Katja Lackovič

Beseda pust, ki jo je poznal že Trubar, je verjetno
nastala iz besede »mesopust«, to je iz besed meso
in postiti se ali iz meso in pustiti, kar bi bil dobeseden
prevod iz italijanskega izraza carneleva v pomenu
»opusti meso«. Iz italijanskega carneleva je nastala
beseda carnevale, iz te pa evropska kulturna
beseda karnevál v pomenu praznovanje pusta ali
pustovanje, pust. Zdaj je pri nas izraz mesopust
zastarel in se ne uporablja več, v ruskem okolju pa
še vedno pomeni 40-dnevni post.

V Trubarjevem domu upokojencev so nas
varovanci že nestrpno čakali. Naš prihod smo
naznanili z ropotanjem in petjem. Oskrbovanci so
nas pričakali nasmejani in odprtih rok. Skupaj smo
se veselili in s petjem odganjali zimo.
Druženje je bilo prijetno in obljubili smo jim, da se
spet vidimo prihodnji mesec ob dnevu žena, ko jim
bomo zapeli in zaplesali, vendar takrat brez mask,
maškare pa jih bodo spet obiskale prihodnje leto.

Barbara Vovk, vzgojiteljica Vrtca Ciciban Sevnica

Pust na Studencu

Naše poskakovanje in petje zime verjetno ne bo
pregnalo, smo pa nekoliko pripomogli k ohranjanju
kulturne dediščine.

Aktiv 1. razreda, Tanja Žnidaršič

Ali kurenti
res odganjajo zimo?
Po izročilu s poskakovanjem kurenti s hudim
truščem (zvonjenjem) iz dežele odganjajo zimo in
zlo, vanjo pa kličejo pomlad in dobro letino. Pa je to
resnica? Letos že! To so nam dokazali kurenti, ki
so nas obiskali v četrtek, 7. februarja.

Govori in šušlja se, da letos politikom ne gre
najbolje. Še dobro, da so v tem tednu maškare
prevzele oblast in uredile razmere po svoje.
Zagotovo so pregnale zimo. To jim res uspe vsako
leto.

Med poukom smo zaslišali zvonjenje. Vendar to ni
bil šolski zvonec, temveč so bili kurenti. Sprehodili
so se po hodniku in učencem pričarali pustno
vzdušje. Lepo je bilo.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

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

Na Studencu mala podružnična šola v sodelovanju
s KS Studenec skrbi za ohranjanje ljudskega
izročila. Na nedeljsko popoldne poskrbi za družine
z majhnimi in velikimi otroki in organizirajo pustno
rajanje. Na pustni torek se šola preobleče in
skozi vrata stopajo klovni, nindže, spaidermeni,
batmani, čarovnice in veliko princesk.
Ugotovili smo, da je za vse spet kriv Pust. Pomlad
že kliče!

Erika Anzelc Inithar,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec
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Po njihovem obisku pa sta nas razveselila sonce in
iskrica v očeh učencev.

Petra Jesih, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Grajska skrinja
Čas

Značilna kulinarika naših krajev
Iz Knapčeve skrinje receptov – rudarske jedi
V Krmelju so rudarji jedli klobaso in kruh. Doma
so gospodinje ali kdorkoli skuhali prežganko ali
močnik. Pekli so tudi kruh. Večinoma so kuhali
tudi zelenjavne juhe in pri kuhanju uporabili, kar je
zraslo na domačem vrtu. Mesa so jedli zelo malo,
Največkrat, če so si ga lahko privoščili za novo
leto, božič, ob veliki noči ter posebnih priložnostih.
(Po pripovedovanju Jožice Knez zapisala Ines
Metelko.)

Enkrat na teden je gospodinja zamesila kruh iz
moke, ki je bila koruzna, ajdova, redko pšenična.
Če je bilo moke premalo, je dodala krompir.
Količina kruha je bila odvisna od števila članov
družine.
Pogosta jed je bil močnik. Če so ga skuhali na
vodi, so mu rekli zaroštan močnik, drugače pa so
ga kuhali na mleku in zabelili z ocvirki. Nikoli niso
ničesar odvrgli. Česar niso pojedli, so imeli za
naslednji dan. Poleg žgancev so pili kavo.

V trenutku, ko se rodiš,
začne čas šteti ti minute,
zavija skupaj jih v ure,
lepo v dan razsute.
Dan v noč se preliva
in ta spet v nov dan,
se vežejo v tedne,
le-ti v mesec zaspan ...
Mesec za mesecem
se v leto izgubi,
a leto prav tiho
z dlani polzi.
Dan za nočjo
in leto za letom
neslišno življenje odteka;
zdaj mlad si,
a v starost te pahne čas
in smrti sekira prekmalu te poseka.

Tanja Košar

Mama
Knapovski zajtrki so bili močnejši, zato je
gospodinja zanje pripravila polento z belo kavo
ali ajdove oz. koruzne žgance z mlekom, včasih
prežganko, velikokrat pa se je dan začel kar s
kosom kruha in šilcem žganja. Za kosilo ali večerjo
je pripravila močnik, ješprenj in kislo juho z bleki
(na prežganju pripravljena juha).

V prehrani so bili nepogrešljivi zelje, repa in fižol.
Glede na to, da je bil Krmelj vedno rudarski kraj,
je morala biti tudi hrana takšna. Ne predraga, ker
denarja v naših krajih nikoli ni bilo, in pa močna,
da so imeli moški dovolj moči za »šiht v jami«.
(Po pripovedovanju Marije Majcen zapisala Sara
Majcen.)

Za večerjo ali malico je bil najbolj priljubljen carski
praženec ali šmorn, imenovan tudi funšterc.
S svojo rumeno barvo in okusom je namreč
razveselil jedce za mizo v še tako turobnem dnevu
in po še tako monotonem kopu v temnih rovih.
(Po pripovedovanju Marije Majcen zapisala Špela
Majcen.)

Rudarji so jedli za malico kuhan fižol, kos kruha in
jabolko, pol litra bele kave in kos kruha ali funšterc
– šmoren. Rudarji so hrano vedno nosili s seboj
v rudnik. Za zajtrk so jim gospodinje pripravile
močnik, na ocvirkih pečeno čebulo, kruh in črno
žitno kavo, prežganko s kruhom ali koruzne
žgance, zabeljene z ocvirki, in črno kavo. Praznični
jedilnik rudarjev je bil ob kolinah konec novembra
Po kolinah je bila obvezna žolca. Hladno in s čebulo ali na začetku decembra. (Po pripovedovanju Irene
so jo ponudili kot samostojno jed ali s solato. Orač Krajnc zapisal Žan Krajnc.)
Veselje so prinesli tudi prazniki, ko se je po hišah
Vir: TZOS, Projekt Moj kraj, moja občina (OŠ Krmelj
vil vonj po pečeni ocvirkovi potici. V revirskih delih
– mentorstvo učiteljic Mateje Mandl in Majde Štih,
je bila z načinom življenja tesno povezana peka
učenci 4., 5. in 6. razreda, 2009).
kruha, ki je bil najpogostejša jed. Največkrat so
jedli samega.
Avtor:Alenka Kozorog

Pomen praznika dneva žena

Prva, najlepša beseda je »mama«,
za vsakega edina in sama,
ki daje naslon, v pomoč priskoči,
brezmejna ljubezen v vsej je njeni moči.
Nenehno se razdaja, a ostane močna ...
Kljub težavam in skrbem je pokončna.
Morda v življenju že tisočkrat upognjena,
a prav zares nikoli ni zlomljena.
V njeni postavi se skrivajo moč visokih očakov,
morje ljubezni, miselnost svobodnjakov ...
Le ona nam je čvrsti smerokaz,
s toplino v življenje usmerja nas.
In hiša, v katero se rodimo,
igramo, rastemo in se učimo,
s trdim delom njenih rok ime DOM dobi,
v njem se skrivajo trud, neprespane noči.
Hvala vsem mamam sveta za vaše trpljenje,
delo, skrbi, podarile ste nam naše življenje,
hvala za vzgojo, dobroto, brezmejno ljubezen,
naukov dobrih, da ne bojimo življenjskih se brezen.

Tanja Košar

Dan žena (originalno dan delovnih žena) je mednarodni praznik
žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca.
Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti
in dosežkov žensk, praznujejo pa ga predvsem v nekdanjih
komunističnih in socialističnih državah. Na začetku so ga praznovali
19. marca na pobudo nemške feministke in socialistke Clare Zetkin,
rojene Eissner (1857).

(povzeto iz http://sl.wikipedia.org/wiki)
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Šport in rekreacija
Sevniški stroj melje naprej

Za 2. mestom v 2. SFL
samo še tri točke

V 19. krogu 2. Slovenske futsal lige so Sevničani
gostili ekipo iz Ajdovščine. Gostitelji so si 11.
zmago v sezoni 2012/13 zagotovili na sredini KMN Sevnica letos še neporažena
drugega polčasa, ko so uspešno dvakrat zadeli
iz 10 metrov (akumulirani prekršek). Slavili so V 18. kolu druge slovenske lige futsal so se
rezultatom 4:1.
Sevničani odpravili na težko gostovanje v Benedikt.
Po neprepričljivi predstavi so Sevničani v drugi
polovici drugega polčasa le strli odpor gostitelejv
in na koncu je bil rezultat 3:5.

Uvodne minute so pokazale veliko nervoze pri
obeh ekipah. Posavčani so počasi pletli mrežo
okoli gostojoče ekipe, KMN Kix pa je grozil iz
protinapadov. Gostitelji so povedli v deveti minuti,
ko je Nečemer lepo sklenil eno izmed akcij. Po
zadetku so se prebudili tudi gosti in s streli od
daleč ogreli dlani vartarja Zakška. V 14. minuti
pa je Vidmar po samostojni akciji izigral obrambo
gostiteljev in izenačil. Oba vratarja sta do konča
polčasa poskrbela, da se mreži nista več zatresli.

V drugem polčasu smo gledali bolj odprto igro
na obeh straneh. Sevničani so z agresivnim
pokrivanjem nasprotnika prisilili v napake. Ajdovci
so postajali utrujeni in Pešec je v 30. minuti naredil
šesti akumulirani prekršek. Dve minuti za tem je iz
10-metrovke zadel tudi Grigić. V 33. minuti je bil
po drugem zadetku Pešca dosežen končni izid.

Tomaž Blatnik

Četrtfinalno tekmovanje
v odbojki
Učenci OŠ Tržišče že dlje časa dosegajo
razmeroma dobre rezultate na različnih športnih
področjih.

Tekmo so odigrali v Športni dvorani Benedikt.
Posavčani so na začetku delovali kot razglašena
violina, kar so izkoristili gostitelji in v drugi minuti
je zadel Fujs. Kot na zadnjih dveh tekmah so
Sevničani po prejetem zadetku zaigrali bolje in čez
minuto izid izenačili. Zadel je Koprivnjak. Sledila je
raztrgana igra na obeh straneh, obe ekipe sta si
preigrale nekaj priložnosti za zadetek. Sevničani v
zaključkih akcije niso bili zbrani, gostitelji pa niso
našli poti mimo vratarja Zakška. Da so Sevničani
na odmor odšli z zadetkom prednosti, je poskrbel
Nečemer, ki je z lepim preigravanje in natančnim
diagonalnim
strelom
presenetil
vratarja
gostiteljev.
Benedikt je z agresivno igro v drugem polčasu
prevzel pobudo in v 26. minuti je na drugi vratnici
rezultat poravnal Klemenčič. Sevničani so po
prejetem zadetku delovali zelo zmedeno v obrambi
in trener Jontez se je odločil za minuto odmora. Po
premoru smo videli igro pred obema kazenskima
prostoroma. Z odličnimi posredovanji je v sevniških
vratih še blestel Zakšek, v napadu se je razigral
Kurtić in v 29. minuti zadel. Svojo mojstrovino je
v 34. minuti pakazal še Pešec in videti je bilo, da
je tekma končana. Fujs je imel druge načrte in je
izkoristil nezbranost sevniške obrambe in minuto
za tem izid zmanjšal. Do konca tekme je kapetan
ustavil vse strele na gol in zmagala je Sevnica.
Zmago je s svojim 17. zadetkom v sezoni pred
koncem srečanje potrdil Krnc.
Igralci:
Matej Zakšek, Domen Krnc, Jan Nečemer, Luka
Koprivnjak, Matej Kranjčevič, Damjan Kos, Mitja
Drame, Denis Balagić, Nenad Kurtić, Denis Isić,
Gregor Pešec.

S četrto zaporedno zmago
na tretje mesto
v 2. slovenski ligi Futsal
V petek, 1. februarja, je bil na sporedu 17.
krog druge slovenske lige Futsal. V derbiju sta
sodelovala tretjeuvrščeni FSK Stripy iz Škofje Loke
in petouvrščena KMN Sevnica. Gostitelji so slavili
z rezultatom 5:1, kar jih je približalo boju za vstop
v prvo slovensko ligo futsal.

Gostitelji so v uvodnih minutah poskušali z nekaj
streli premagati škofjeloško obrambo, vendar se
nasprotnikova mreža ni zatresla. V peti minuti so
prvi zadeli gosti, po manjši nezbranosti v obrambi
se je gola veselil Midžan. Po prejetem zadetku
so Sevničani še v isti minuti izenačili. Z lepim
preigravanjem in pravo bombo je izenačil Balagić.
Isti igralec je bil še dvakrat nevaren iz prekinitve,
obakrat pa je žoga le za las švignila mimo leve
vratnice. Domačini so nadzorovali potek srečanja,
ustvarili so si veliko priložnosti in eno od teh je v 14.
minuti zaključil Pešec. Do konca polčasa je Pešeč
še dvakrat preigral obrambo in vratarja, vendar
na koncu akcije ni bil zbran, tako da se rezultat v
prvem polčasu ni več spreminjal.

V drugem polčasu so Posavčani rešili dvome o
zmagovalcu, ko je v 28. minuti Balagić spet zadel.
Minuto za tem je zadel tudi Pešec in se s tem
zadetkom oddolživ navijačem za vse zgrešene
priložnosti v prvem polčasu. Škofjeločani so
poskušali še s petim igralcem v polju, vendar jim
ni uspelo premagati razpoloženega Zakška na
golu. Za zadnjo spremembo rezultata je poskrbel
Kurtić, ki je dal prvi gol v dresu Sevnice.

U21 visoko porazil KMN Slovenske gorice
V nedeljo je potekal v Športni dvorani Sevnica 11.
krog Državnega prvenstva U21 vzhod. Hat-trick
je dosegel Nečemer, po dva so prispevali Krnc,
Račič in Šribar. Zdel je tudi Repovž, po avtogolu
tudi Role, končni rezultat pa je bil 11:1.

U18 v prvem polčasu izgubil

U21 v treh minutah
strl odpor Ljubljančanov

Letos so se pred leti zelo uspešnim nogometašicam
pridružili tudi fantje v odbojki. Uvrstili so se v
četrtfinale v odbojki in se 6. februarja udeležili
tekmovanja v Braslovčah. Osvojili so tretje mesto
in menimo, da je to pohvale vreden dosežek
glede na razmere, v kakršnih se pripravljajo na
tekmovanja. Iskrene čestitke.

Zvonka Mrgole, OŠ Tržišče
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Sevniški mladinci so gostovali pri Vuku. Igrali so
12. krog državnega prvenstva U21 vzhod. Krnc
in Nečemer sta na polovici prvega polčasa v treh
minutah skupaj zadela trikrat, kar je določilo
zmagovalca.
V drugem polčasu sta svoje dodala še Šribar in
Repovž in koncu je bil rezultat 2:6.
V ekipi so bili:
Mirnes Joldić, Jernej Jazbec, Sebastijan Šribar,
Domen Krnc, Jan Nečemer, Aljaž Kugler, Mihael
Grigić, Rok Grubar, Matej Repovž, Rok Baznik.

Tomaž Blatnik

V državnem prvenstvu U18 A je potekalo v Športni
dvorani Sevnica 8. kolo. V goste so prišli Nazarčani
in že v prvem polčasu določili zmagovalca. Za
obrambo gostiteljev sta bila največja neznanka
Donajevič in Tomažin. Častni zadetek za gostitelje
je dal Vidergar.

Tomaž Blatnik

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

Šport in rekreacija
Na drugem sevniškem turnirju Državno prvenstvo JKA
skvoša zmaga v Maribor
Štiri medalje za KBV Sevnica NA
Na drugem turnirju skvoša za slovensko jakostno
lestvico, ki ga je v sezoni 2012/13 organiziral
sevniški klub za skvoš igRaj, je zmaga s Sašem
Radićem odšla v Maribor. Takoj za zmagovalcem
sta se na stopničke uvrstila še člana sevniškega
kluba Primož Gajšek in Damir Škerl.

Na turnirju, ki je v Športni dvorani v Podčetrtku
potekal vzporedno z mednarodnim turnirjem v
speed badmintonu, je bila med 12 nastopajočimi
kar polovica članov sevniškega kluba. V četrtfinale
so se uvrstili štirje, v polfinale pa kar trije.

državnem

prvenstvu v JKA karateju
Člani KBV Sevnica so v nedeljo, 10. februarja,
nastopili na državnem prvenstvu JKA karateja in
posegli po kar štirih odličjih. Prvi sta dobili medalji
Lea Ivandič in Tereza Alja Kožar, ki sta se s svojima
odličnima nastopoma v kategoriji starejših deklic
kata C povzpeli na stopničke in zasedli 2. in 3.
mesto.
Tia Šantej je osvojila kar dve bronasti medalji,
in sicer najprej v močni konkurenci v kategoriji
starejših deklic kata B, nato pa še v borbah, kjer
je za las zgrešila finale in se morala zadovoljiti z
bronasto medaljo. Tako Tii kot Terezi čestitamo,
saj sta se prvič pomerili v borbah in obe prikazali
odličen nastop.
PREGLED UVRSTITEV:
mlajši dečki kata B
5.-7. mesto: Žiga Pigac
5.-7. mesto: Aljaž Lednik
starejše deklice kata C
2. mesto: Lea Ivandič
3. mesto: Tereza Alja Kožar

Mladinski center Sevnica
Trg svobode 10, (nad NLB)

lahko najamete za razna
srečanja,
predavanja,
praznovanja …
Cenik je objavljen
na spletni strani:

www.kstm.si
Vse informacije: 07/81 61 076, Mojca Švigelj

Tia, Lea, Tereza

V polfinalu rezultata v nizih (3:0) ne kažeta starejše deklice kata B
poolnoma realne podobe dogajanja na igrišču,
3. mesto: Tia Šantej
saj sta se morala Sašo Radić in Primož Gajšek
5.-8. mesto: Klara Kocjan
zelo potruditi za zmago nad Tomažem Čampo
5.-8. mesto: Jasmina Očko
in Damirjem Škerlom. Tekmi za tretje in prvo starejše deklice kumite
mesto sta bili ponovitev tekem iz skupine, pa tudi
3.mesto: Tia Šantej
zmagovalca sta bila ista. Damir Škerl je v tekmi
5. mesto: Tereza Alja Kožar
za tretje mesto premagal Tomaža Čampo, Sašo
Radić pa prav tako v treh nizih na razliko Primoža
S tekmovanja poročala: Marja Zidarič
Gajška.







Končna razvrstitev:
1. Sašo Radić – SqK Maribor
2. Primož Gajšek – SqK igRaj Sevnica
3. Damir Škerl – SqK igRaj Sevnica
4. Tomaž Čampa – SqK igRaj Sevnica
5.-8. Srečko Kregar – SqK igRaj Sevnica
5.-8. Žan Bombek – SqK Velenje
5.-8. Gvido Novak
5.-8. Maks Bombek – SqK Velenje
9. Aljoša Brglez
10.-12. Ksenija Kmetič – SqK igRaj Sevnica
10.-12. Sašo Pavlič – SqK igRaj Sevnica
10.-12. Nino Pirtovšek – SqK Maribor

Rezultati bodo še utrdili uvrstitve sevniških
igralcev skvoša na slovenski jakostni lestvici.
Naslednji turnir sevniškega kluba bo na začetku
marca v Termah Čatež.

Tomaž Čampa
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Utrip življenja
KOLUMNA - ODNOSI

Poučne zgodbice

Recepti

ODNOSI

Kot tovornjaki za smeti

Polentni hlebčki

Teden, v katerega smo vstopili, je intenziven.
Kontrasten. Iz pustnega veselja(čenja) in
dovoljenega vsesplošnega norčevanja (Bog daj, da
na kolikor toliko kulturni ravni) sunkovit prehod v
ris pepela in orbito posta. Tudi v življenju je včasih
tako: včerajšnji dan je bil vesel, topel, v naslednjega
se zbudimo s tesnobo in bolečino v duši. A to je
življenje, ljudje!

»Nekateri ljudje so kot tovornjaki za smeti. Vozijo
se naokoli polni smeti, polni frustracij, polni
jeze in polni razočaranj. V trenutku, ko se smeti
nabere preko roba, potrebujejo prostor kamor jih
stresejo in včasih jih stresejo nate. Ne jemlji tega
osebno. Samo nasmehni se jim, pomahaj, in jim
zaželi vse dobro.«

Neznan avtor

Maske
V pustnem času so maske dovoljene. Gre za
obdobje, ki legalizira tisto, kar se sicer bolj ali manj
intenzivno dejansko dogaja sleherni dan leta.
Toda maske, če odmislimo te pustne, so pogosto
tudi del eksistencialne drže slehernega izmed
nas. Zakrivajo našo pravo identiteto, moj lastni
jaz odevajo v kopreno navideznega. Z maskami se
prikazujem v lepši luči, za njimi se skrivam, z njimi
zakrivam svojo pravo globino in ostajam površen.
Z maskami se branim, včasih ščitim, pogosto
varam in zavajam. Z nadevanjem mask včasih
tudi nehote pripovedujemo, kakšni bi radi postali:
razigrani, brezskrbni, pogumni, nežni, odločni, na
trenutke tudi zlovešči.
Aksiom bivanja v sodobni družbi pravi, da se
takšne, kakršni v resnici smo, ne smemo nositi
na pladnju. Krhkost je razumljena kot slabost,
nemoč. Iskrenost je prepogosto sinonim za
naivnost. Jasnost stališč in zavezanost resnici
skoraj zagotovo škodita interesom in uspešnosti.
Maske si (pre)pogosto nadevamo v odnosih
z osebami, ki so nam najbolj blizu: žena, mož,
otroci, starši. Kdo ve zakaj? Mogoče zato, ker
ne vzdržimo biti to kar smo, ali ker mislimo, da
je včasih najboljše (in najbolj varno) skriti svojo
ranljivost in nepopolnost? Ker se tudi doma
bojimo (ali ne upamo) biti – doma? Za vsako
masko, ki si jo nadenemo, se skriva taka ali
drugačna preračunljivost, kalkulacija, ki naj bi se
po pričakovanjih izšla nam v prid.

Vredno je
Bilo je po nevihti, ki je na obalo naplavila veliko
število morskih zvezd. Tja je prišla deklica, prijela
zvezdo in jo vrgla nazaj v morje.
Za njo je prišel moški in rekel:

Neznan avtor

Nasvet za prilogo: jabolčna kaša, kompot iz
brusnic, ragu iz gozdnih jagod, omaka iz jagod.

Žensko je ustvaril iz moškega rebra in ne iz stopal,
da bi hodil po njej.
Ne iz njegove glave,
da bi ji vladal,
ampak iz boka, da mu bo enaka.

(iz Talmuda)
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Nasvet: Če je masa za oblikovanje cmokov
premehka, lahko z dvema jedilnima žlicama
oblikujemo žličnike. Če oblikujemo cmoke,
moramo maso učvrstiti tako, da dodamo malo
moke ali drobtin.
Pa dober tek !

Izpod roke, da bo zaščitena,
in zraven srca, da bo ljubljena.«

20

Sestavine za 2 osebi (pribl. 8 cmokov)
1/4 kg pretlačene skute,
1 jedilna žlica zmehčanega masla,
1 zavitek vanilijevega sladkorja,
malo nastrgane limonine lupinice,
2 zvrhani žlici pšeničnega zdroba,
1 jajce,
ščepec soli.
Za potresanje
1 jedilna žlica masla,
1 čajna žlička sladkorja,
2 jedilni žlici drobtin (ali mleti mandlji oz. lešniki).
Vse sestavine dobro zmešamo in maso za
najmanj 30 minut postavimo na hladno.
V lonec damo vodo, zavremo, dodamo nekaj
soli. Iz mase oblikujemo majhne, gladke cmoke
(roke prej pomočimo v drobtine), jih polagamo
v vodo, ki naj počasi vre, pokrijemo in kuhamo
približno 10 minut. Voda naj vre raje premalo
kot preveč.
Maslo in drobtine ali nastrgane mandlje
oz. lešnike ter sladkor svetlo prepražimo in
potresemo po kuhanih in odcejenih cmokih ali
pa jih v drobtinah kar povaljamo.

Zavest lastne krhkosti odpira v nas tudi špranjo
transcendence, ki je položena v temeljno bit
slehernega človeka. Gre za spoznanje, da vsega
ne zmorem sam, da (kljub pogostemu videzu)
nisem alfa in omega vsega, kar se mi dogaja. Ženska
Spoznanje, da nimam ničesar v zakupu, ampak da
mi je vse dano zgolj v uporabo, budi v nas občutke »Bodi zelo previden,
skromnosti in hvaležnosti za darovano ter vodi da ne spraviš ženske v jok,
človeka v držo izročanja, prošnje in molitve.
kajti Bog šteje njene solze.

Martin Lisec, direktor podjetij
Stopinje in Mohorjeva d. o. o., Ljubljana.
Vir: www.casnik.si

Koruzni zdrob zakuhamo v vrelo vodo, ki smo
ji dodali začimbe, in mešamo, da postane
gosto. Zdrob pokrijemo in pustimo 20 minut,
da nabrekne. Razrahljamo in počakamo, da se
ohladi.
Nasekljamo
čebulo
in
šunko.
Čebulo
prepražimo na maslu, dodamo šunko in še
malo prepražimo. Polento, čebulo, šunko,
skuto in parmezan dobro zmešamo, začinimo
s soljo, poprom in muškatnim oreščkom. Če je
zmes premehka, dodamo krušne drobtine, če
je pretrda, dodamo malo skute.
Iz mase oblikujemo hlebčke. Najprej oblikujemo
svaljek, ki ga nato narežemo na rezine. Rezine
z obeh strani povaljamo v krušnih drobtinah in
ocvremo v vročem olju.
Zraven se prilega solata (iz endivije, paradižnika
ali zelja) in hladna zeliščna omaka: preostanek
skute zmešamo z jogurtom in kislo smetano,
da dobimo gosto omako, dodamo sol, poper,
strt česen in nasekljana zelišča.

Sladki skutni cmoki

»Preveč jih je, pusti, saj je vseeno.«
Deklica mu je pa odgovorila:
»Za tole pa ni bilo vseeno, kajne?«

Krhkost, ta temeljna komponenta človekove
eksistence, s katero je zaznamovano naše bivanje
in doživljanje sveta in odnosov, ni greh. Zavedanje
in priznavanje lastne krhkosti – konec koncev je
neskončno krhka temeljna dobrina, ki nam je dana
– življenje samo, da o krhkosti zdravja, imetja in
drugih navideznih gotovosti sploh ne govorimo,
odpira prostor osebnostne rasti in razvoja. Samo
človek, ki se zaveda svoje krhkosti in jo priznava,
lahko prepoznava pot osebnostne rasti v različne
smeri: eden čuti, da mora rasti v (pra)zaupanju,
drugi v predajanju, spet drugi v večji odgovornosti
za vsakdanje naloge, ki jih je sprejel ali mu jih je
naložilo življenje.

Sestavine za 6 oseb
30 dag koruznega zdroba,
pribl. 3/4 l vode,
1/2 jušne kocke,
1 čajna žlička soli,
1 majhna čebula,
20 dag nemastne skute,
krušne drobtine,
10 dag šunke,
1 jedilna žlica nastrganega parmezana,
1 čajna žlička masla,
poper,
muškatni orešček.

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno,
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si

Oglasi

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.

www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Razvedrilo
VICOTEKA
Ne funkcionira več
Žena mi je na hladilnik nalepila listek:
»Tole ne funkcionira več, preselila sem se k
svojim!«
Odprl sem hladilnik...
Lučka dela, pivo je hladno…
Torej, ne vem, kaj po njenem ne funkcionira...

Tajnica in šef
Šef posodi tajnici 100 eurov, ona pa reče:
- Vrnila bom, ko boste lahko!

IZREK ZA LEPŠI DAN
Hvaležnost zdravi stare rane in odpira nove poglede
na življenje.
Prevečkrat opravljamo svoje dejavnosti rutinsko in se
ne zavedamo, kakšen čar leži v drobnih stvareh.

Uganka za brihtne glavce
Z a podgane lovim in miši,
Z e otroku pretim, ki ne sliši,
Z o sem gost v siromakovi hiši,
Z u pa norčavosti čas zapišem.

Rešitev februarske križanke je: RADKO POLIČ.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Valentin Stopar, Pečje 6, 8290 Sevnica
2. nagrada: Matej Horjak, Metni vrh 20, 8290 Sevnica
3. nagrada: Urška Pungerčar, Malkovec 4, 8295 Tržišče
4. nagrada: Kristina Černič, Ledina 58, 8290 Sevnica
Nagrade za mesec MAREC:
1. nagrada: bon - storitev klasična masaža celega telesa,
ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
2. nagrada: bon - storitev klasična masaža celega telesa,
ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
3. nagrada: bon - storitev klasična masaža celega telesa,
ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
4. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino,
ki jo podarja podjetje Evergreen, Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
5. nagrada: medeni izdelek,
ki ga podarja Čebelarstvo Stane Popelar.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. marca 2013 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

1234
+

Izžrebanka:
Mateja Gačnik, Škovec 14, 8295 Tržišče

8765
----------9999

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje razpoznavna pritrditev, marca v Sevnici?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Na Škovcu nad Tržiščem
Izžrebanka:
Ivana Jeler, Trg svobode 32, 8290 Sevnica

Oglasi

8. do 10. marec 2013

Graben, Novo mesto
ORGANIZATOR:

Šentjernejska cesta 6, Novo mesto, tel.: 07 39 31 800

e-pošta: info@kz-krka.si

www.kz-krka.si
marec 13
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www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Stre��e kriti�e

AKCIJE

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

od 1. marca
NOVI MODELI

do 17 %

popusta
več kot
43 %
popusta
na določene modele

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!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

Strešna okna
Izolacije

442,00
Kleparski izdelki:
s�e��l��i� �le���i���

