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Intervju

Nik Anikis Skušek

Slikarstvo vas spremlja že od otroštva. 
Kakšna je bila vaša dosedanja slikarska pot? 

Res me spremlja od otroštva. Da postanem slikar, 
sem se odločil, ko sem bil star pet let. Za to imajo 
največ zaslug moji starši, ki so me na moji poti 
podpirali. Na Umetniški gimnaziji Celje Center me 
je poučeval čudoviti profesor risanja in slikanja, 
spoštovani Ratimir Pušelja, a mi nikoli ni uspelo, da 
bi mu izrazil svojo veliko hvaležnost za izredno delo, 
ki ga je opravil z menoj. Od njega sem se naučil res 
veliko. Nato sem se leta 2009 vpisal na Akademijo 
za likovno umetnost in oblikovanje. Na izmenjavi 
Erasmus na Accademia di Belle Arti di Bologna se 
mi je spremenil pogled nase in slikarstvo. Tam sem 
srečal enega ključnih slikarjev svojega življenja, 
Antonella Pintusa, klasičnega slikarja. Sprejel 
me je k sebi domov in me učil slikanja. Zelo srčno 
dejanje. Videl sem, da slikarstvo ljubim in da je moj 
medij olje na platno. Po tej izkušnji sem se vrnil 
v Slovenijo z odločitvijo, da bom nadaljeval študij 
slikarstva. Leta 2012 sem se na ALUO vpisal 
na magistrski študij slikarstva. Poslal sem tudi 
prijavnico na Angel Academy of Art in bil sprejet. 
Tako se je po vseh končanih izpitih obeh letnikov na 
ALUO začelo novo obdobje, obdobje Firenc. 
 
Študirate na zasebni univerzi  Angel Academy of 
Art v Firenzah. Kako poteka študij in kakšne so 
razlike v primerjavi s študijem v Sloveniji? 

Ta akademija je zasebna in je ena najbolj 
kakovostnih in prestižnih akademij v Evropi in 

svetu. Triletni program je sestavljen iz devetih 
trimestrov. Ker študij plačaš po trimestrih, torej 
čas, ki ga preživiš na akademiji, in ne po napredku, 
sem se lotil študija zelo učinkovito, z vizijo in trdim 
delom. V enem letu mi je uspelo končati kar dva 
letnika. Zdaj se spet vračam in bom končal še 
enega. Angel Academy ima vrhunsko dodelan 
postopni klasični program akademij 19. stoletja. 
Oblikovana je tako, da te vodijo z zelo jasnimi navodili 
in strukturo do svobodnega slikarstva. Razlika s 
študijem na slovenski akademiji je ta, da na Angel 
Academy nimamo ocen ali izpitov. Preprosto tako 
je, ali projekt opraviš ali ne. Vsak dan delamo od 
devetih zjutraj do devetih zvečer. Dan je razdeljen 
na delo po modelu in delu na projektih, naj si bo 
risanje po mavčnih odlitkih ali pa slikanje tihožitij. 
V enem trimestru imamo štiri predavanja, hkrati 
pa vsak dan prejemamo izredno kakovostna in 
jasna navodila za risanje ali slikanje. Morda se sliši 
lahkotno, a delam na akademiji povprečno 15 ur 
na dan. 
  
S katerimi projekti se ukvarjate zdaj? 

Vedno se ukvarjam z veliko projekti hkrati. Moji 
sedanji so vodenje tridnevne pametne risarske 
delavnice Smart Drawing Course, ki sem jo 
oblikoval, da bi se posamezniki učinkovito in 
intenzivno naučili risati človeško figuro ali portret. 
Končujem tudi portret lepotice Done, z oljem na 
posebej pripravljen akvarelni papir. Ustvarjam 
svojo spletno stran, na kateri bodo vidna moja dela, 
kot še nikoli do zdaj. Poglejte na www.anikis.com. 

Hkrati ustvarjamo kampanjo Kickstarter in bomo 
s pomočjo množice izdali novo umetniško knjižico, 
ki bo podrobneje predstavila moja dela. Razkril 
bom študije in tehnike, ki so bile do zdaj skrivnost. 
Imam še veliko drugih projektov, a o njih drugič. 
   
Kako je s slikarstvom v domačem okolju? Kako vas 
okolje sprejema, kdo vas podpira in kako bi lahko 
razmere izboljšali? 

Prepričan sem, da bi lahko z razkritjem pravega 
slikarskega in risarskega znanja in tehnik 
izboljšali kakovost in izraznost že zelo dinamični 
umetniški »sceni«. Kar prinašam v Slovenijo, je 
res revolucionarno, to znanje je zlato. Čutim in 
hvaležen sem, da me domače okolje zelo toplo 
sprejema. Na sevniškem gradu sem imel že dve 
samostojni razstavi, dogovarjam se že za tretjo. 
Pravijo, da je zelo težko biti prerok v lastni vasi, 
vendar občutim izredno ljubečo in sprejemajočo 
energijo vseh dragih domačinov. To mi zelo 
veliko pomeni. Seveda pa brez podpore staršev, 
ki verjamejo v moje poslanstvo, ne bi mogel biti 
tukaj, kjer sem. Imel sem priložnost predstaviti 
svoje delo in poslanstvo Rotary klubu v Sevnici. 
Sprejeli so me zelo odprto in mi obljubili podporo. 
Hvala vsem!
 
Kakšna so vaša vizija in želeni prihodnji projekti? 

Imam dve močni viziji, ki se prepletata. Ustvarjati 
dela, ki se bodo dotaknila src ljudi, ter učiti tehniko 
in predajati svoje znanje drugim, jih navduševati za 
ustvarjanje lepote.
 

Kaj bi sporočili mladim, ki se odločajo za študij 
slikarstva? 

Vsi, ki se odločite poglobiti v svet slikarstva, vedite, 
da jo to eden najlepših svetov. Vi ste kreatorji, vi 
lahko s tem medijem izrazite, kar si želite. Povabim 
pa vas, da sledite tehnični vrhunskosti, tudi če bo 
treba iti študirat v tujino. Pomembno je, da sledite 
svojim sanjam kot obsedeni, ne dovolite, da vas 
karkoli preusmeri stran od njih.

Pogovarjal se je Rok Petančič.

Obujena harmonija, olje na platno100x622
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

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

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

Prihodnja številka izide februarja 2016, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 1. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon
Spoštovani bralci. Zahvaljujemo se vam za 
vaše zaupanje. Zaradi vas obstajamo, se 
trudimo vsak mesec znova sestavljati časopis 
in objavljati zgodbe ter vas spodbujamo k 
sodelovanju, obisku in pobudam. Zaradi vas 
se razvijamo, želimo delati še bolje, predvsem 
pa ne želimo pozabiti, zakaj smo tu.
 
Zaradi vas avtorji, fotografi, lektorica in 
izvajalci raznih programov, prireditev in 
projektov, pa vsebine ne bi bilo toliko in tako 
kakovostne. Vi ste tisti, ki nam pomagate 
graditi zgodbo, ki nam dajete dodatno energijo 
in zaradi katerih se splača vztrajati.
 
Ustanovitelj in oglaševalci pa ste tisti, ki 
nam vse to omogočite. Z vašo podporo se 
lažje izražamo, povemo, kar želimo, in se z

informacijami lokalnega okolja dotaknemo 
velike večine.
 
Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala za to, 
da ste.
 
Naj bo naša čestitka za leto 2016 usmerjena 
predvsem v željo po dobrem sodelovanju tudi 
v prihodnje. Ne pozabite nase in na svoje 
najdražje. Imejmo se radi in ne pozabimo, 
da je življenje lepo, le sprejeti ga moramo 
takšnega, kot je, in ga znati užiti.
 

SREČNO
 

V imenu uredniškega odbora Grajskih novic 
zapisala Mojca Pernovšek.
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Občinske strani

 
Občina Sevnica je že februarsko praznovanje 
slovenskega kulturnega praznika posvetila 
obeležitvi letošnje 150. obletnice Narodne 
čitalnice v Sevnici. Osrednji dogodek pa je potekal 
26. novembra, prav na dan, ko je bila čitalnica kot 
prva v Posavju in 17. na Slovenskem tudi dejansko 
ustanovljena.  

Praznovanje se je pričelo na sevniškem Glavnem 
trgu, kjer je bila na hiši nekdanje čitalnice odkrita 
spominska plošča. To dejanje so opravili častni 
gost dogodka dr. Stane Granda, župan Srečko 
Ocvirk in direktorica Knjižnice Sevnica Anita 
Šiško. V čas nastanka narodne čitalnice v Sevnici 
je zbrane popeljal Oskar Zoran Zelič v vlogi 
sevniškega učitelja Tomaža Dernjača, pomembne 
sevniške zgodovinske osebnosti in enega od 
ustanoviteljev čitalnice, z domoljubnimi pesmimi 
pa je priložnostni dogodek obogatila Planinska 
pevska skupina Encijan.

150 let narodne čitalnice
 in nov knjigomat

 
S slovesnostjo »Odprimo skrinjo naših zgodb« je 
bila konec novembra namenu predana investicija 
»Energetska sanacija Osnovne šole Boštanj«. Kot 
častni gost se je prireditve udeležil predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

Vsem je dobrodošlico najprej izrekla ravnateljica 
Vesna Vidic Jeraj, nato so učenci h govornici 
povabili župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka. 
V nagovoru je poudaril, da se je občina v letu 
2013 sistematično lotila energetskih obnov 
javnih objektov predvsem z namenom energetske 
varčnosti in izboljšanja kakovosti bivanja: »Prijetno 
vzgojno-izobraževalno okolje je največ, kar kot 
lokalna skupnost lahko ponudimo našim otrokom. 
Kot županu mi je v veliko zadovoljstvo, da je z 
novo pridobitvijo to mogoče na še višjem nivoju.« 
Končna vrednost projekta je znašala 450 tisoč 
evrov in je zajemala ureditev fasade, menjavo 
strehe ter oken in vrat.

Lani in letos je bilo sicer skupaj uspešno izvedenih 
osem projektov energetskih obnov, sofinanciranih 
iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Z 
energetskimi sanacijami šol, novogradnjo šole 
v Tržišču, novo telovadnico v Šentjanžu in dvema 
novima vrtcema v Sevnici in v Krmelju se bo v 
letu 2016 zaključil intenzivni investicijski cikel na 
področju družbenih dejavnosti.

Po prepletu igre, petja in plesa, s čimer so učenci 
številnim navzočim predstavili pogled v šolske 
zgodbe na časovni premici, je sledil osrednji 
nagovor predsednika Boruta Pahorja. Najprej se je 
zahvalil županu za uspešno izvedbo projekta, hkrati 
pa zahvalo izrazil tudi vsem drugim slovenskim 
županom, ki odgovorno skrbijo, da Slovenija ni 
samo lepa, temveč tudi vse bolj urejena. 

Predsednik odprl 
prenovljeno šolo v Boštanju

Sprejem ob prihodu

Zahvalil se je ravnateljici in učiteljem za vestno 
in predano opravljanje poslanstva vzgoje in 
izobraževanja. Nagovoril pa je tudi učence kot 
bodoče generacije, na katerih bo temeljil razvoj, in 
poudaril, da je pomembno, »da otroci radi pridete 
v šolo in se naučite živeti kot osebnosti, ne le zase, 
ampak tudi za druge«.

V zaključku programa je predsednik države skupaj 
z županom in ravnateljico energetsko prenovljeno 
osnovno šolo še uradno predal namenu s 
simbolnim prerezom traku.

Slavnostni prerez traku

Po odkritju spominske plošče se je obletnici 
posvečeno dogajanje nadaljevalo v Knjižnici 
Sevnica s čitalniškim večerom z osrednjim gostom 
dr. Stanetom Grando, ki je spregovoril o razvoju 
in vlogi čitalnic in čitalništva na Slovenskem. 
Sevniški raziskovalec in pisec številnih knjižnih del 
Oskar Zoran Zelič je predstavil razvoj sevniške 
čitalnice, direktorica Knjižnice Sevnica Anita 
Šiško pa pregled razvoja ustanove splošne 
Knjižnice Sevnica. Slednja danes ni zgolj mesto, 
kjer si občani lahko izposodijo knjige, temveč 
je tudi literarno središče in prostor kulturnega 
dogajanja, hkrati pa aktivno sledi tehnološkemu 
napredku ter sodobnim načinom podajanja in 
združevanja informacij. Ob tej priložnosti so 
tako namenu predali nov knjigomat, napravo 
za samostojno izposojo gradiva. V programu 
prireditve je nastopila Planinska pevska skupina 
Encijan, recitatorja Tina Železnik in Robert Kaše 
pa sta številnim zbranim predstavila pesmi 
Antona Umeka Okiškega. Progam je povezovala 
Jožica Prah. 

V novembru – mesecu občinskega praznika občine 
Sevnica – smo po številnih krajih in na različnih 
področjih družbenega udejstvovanja krepili vezi 
in pripadnost skupnosti. Še posebej se bo v 
tem pogledu v zgodovino občine vpisal sklepni 
dogodek konec meseca novembra, ko je bila 
javnosti v sevniški kulturni dvorani predstavljena 
monografija z imenom »Občina Sevnica«. V njej 
je prvič zajeto celotno območje občine na enem 
mestu. Z njo se je Sevnica pridružila redkim 
slovenskim občinam, ki imajo trajno zapisano 
svojo preteklost in sedanjost. Knjiga je dragocen 
prispevek k poznavanju pestre in raznovrstne 
dediščine, hkrati pa nov kamenček v mozaiku 
narodove dediščine in Sevniške rastoče knjige.

Monografijo urednika Oskarja Zorana Zeliča 
sestavlja devet prispevkov sedmih avtorjev. Prvi 
je prispevek geografinje dr. Katje Vintar Mally, 
docentke na oddelku za geografijo Filozofske 
fakultete v Ljubljani, ki je opisala geografske poteze 
občine. Sledi prispevek dveh avtorjev, profesorja 
biologije in kemije Dušana Klenovška z Javnega 
zavoda Kozjanski park in biologinje Tanje Košar 
Starič z Zavoda Republike Slovenije za varstvo 
narave, ki odkrivata rastlinski in živalski svet.
 
Naslednji trije prispevki osvetljujejo življenje 
na Sevniškem od prazgodovine do današnjih 
dni. Doktor literarnih ved in magister teologije 
Karel Gržan odstira sledi davne preteklosti z 
astroarheološkimi odkritji, predvsem na primeru 
ozvezdja v dolini Sevnične. Arheologinja mag. 
Pavla Peterle Udovič predstavlja poselitev 
območja od paleolitika do naselitve Slovanov s 
predstavijo pomembnejših arheoloških najdišč 
in njihovih najdb. Sevniški raziskovalec in avtor 
številnih drugih knjižnih del Oskar Zoran Zelič 
obravnava tisočletje – čas od visokega srednjega 
veka do danes in njegove pomembnejše odtise. 
Etnologinja mag. Martina Orehovec predstavlja 
etnološki pogled na sevniško območje s področij 
materialne, socialne in duhovne kulture.

Monografija »Občina Sevnica«

Predstavitev je bila lepo obiskana.
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Na povabilo načelnice Upravne enote Sevnica 
Mojce Dolar se je v prostorih občine sestal 
koordinacijski sosvet načelnice, ki ga sestavljajo 
vodje državnih in lokalnih ustanov v občini Sevnica. 
Na sosvetu je bila podana predstavitev rezultatov 
dela in načrtovanih novosti s posameznih področij 
dela.

Med temami se je najprej zvrstila predstavitev 
rezultatov dela in aktualnih vsebin s področja 
Upravne enote Sevnica. Sledil je pregled 
varnostne problematike na območju Policijske 
postaje Sevnica in dejavnosti Centra za socialno 
delo Sevnica s poudarkom na programih dela na 
področju starejših občanov. Finančna uprava je 
pripravila predstavitev aktivnosti s poudarkom 
na uvedbi davčnih blagajn v letu 2016. Občina 
Sevnica je predstavila v zadnjem letu izvedene 
investicije in aktivnosti ter načrte za prihodnje 
leto, s poudarkom na projektih, ki so v ključni 
meri odvisni od sofinanciranja s strani državnega 
proračuna.

Sosvet načelnice 
Upravne enote Sevnica

Voščilo župana
 

Leto 2015 se zaključuje v luči dobrega 
sodelovanja vseh, ki skupaj kreiramo bivanjski 
prostor občine Sevnica. Posamezniki, številna 
društva, organizacije in zavodi, podjetniki in 
gospodarstveniki – vsak na svojem področju 
vlagate vsakodnevni trud za izboljšanje 
kakovosti bivanja. 

Izzivom časa smo se dobro uspeli odzivati na 
vseh ravneh delovanja lokalne skupnosti in tudi 
v tem letu skupaj dosegli nemalo pomembnih 
dosežkov. Nekoliko več pozornosti je bilo 
usmerjene v investicije s področja družbenih 
dejavnosti, med njimi energetske sanacije in 
novogradnje šolskih objektov. Nemoteno je ob 
tem teklo redno delo in izvajanje vseh zakonskih 
nalog, ki zagotavljajo standard bivanja na 
družbeno-socialnem, okoljskem in drugih 
področjih.

Razvoj občine Sevnica v najširšem pogledu 
smo letos v obliki monografije strnili v večnost 
za vse sedanje in prihodnje generacije. Kot 
poklon vsem, ki so skozi zgodovino tlakovali 
poti, po katerih hodimo, ter kot motivacijo za 
nadaljnje delo in sledenje izzivom prihodnosti.

Želimo vam prijetne božično-novoletne 
praznike. Leto 2016 naj bo radodarno z 
zdravjem, tlakovano z modrimi odločitvami 
in prepleteno z osebnim zadovoljstvom na 
vseh poteh. Iskrene čestitke tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
s sodelavci

Naslednji prispevki izpod peresa Oskarja Zorana 
Zeliča predstavljajo gospodarstvo občine, 
utrip današnjega časa na področju vzgoje in 
izobraževanja, nekaterih družbenih skupin, 
sociale, zdravstva, gasilstva, kulture, športa in 
rekreacije, urednik pa zaključuje s poglavjem o 
izbranih pomembnih občanih. 

Recenziji sta prispevala dr. Stane Granda in 
Alenka Černelič Krošelj, uvodnik pa dr. Janko 
Prunk. Strokovno so pri nastajanju monografije 
uredniku pomagali še sodelavka občine Jelka 
Tršinar, kustosinja Marjeta Bregar, oblikovalka 
Melita Rak, zgodovinar Janez Kos in fotograf Ljubo 
Motore. Prispevke dopolnjuje bogato slikovno 
gradivo, ki so ga prispevali člani fotosekcije 
Društva Trg Sevnica, še posebej Ljubo Motore, 
Vinko Šeško, Jože Hvala, Bojan Dremelj, Judith 
Zgonec in Robert Penič, pa tudi drugi fotografi, 
mnoga podjetja, inštitucije in društva.

Zbrane na predstavitvi sta nagovorila župan 
Srečko Ocvirk in urednik nove monografije Oskar 
Zoran Zelič. Za glasbeno obogatitev dogodka 
so poskrbeli učenci Glasbene šole Sevnica Žan 
Repovž, Tadej Tihole, Lea Ivandič in Lenart 
Traven, vsi učenci iz razreda Francija Lipovška, ob 
spremljavi pianistke Saše Božič. 

Nakup knjige je možen na sedežu 
KŠTM Sevnica, v pisarni Gradu 
Sevnica in v Turistični agenciji 
Doživljaj.

 
Na razširjeni seji so se decembra sestali 
člani štaba Civilne zaščite Občine Sevnica in 
analizirali opravljeno delo v preteklem letu. Večja 
posredovanja služb s področja Civilne zaščite 
niso bila potrebna, so pa tekom leta potekala 
razna usposabljanja, izobraževanja in vaje. Občina 
Sevnica, brežiška izpostava Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje ter Območno 
združenje Rdečega križa Sevnica so v Sevnici 
spomladi skupaj organizirali regijsko preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa. Občina je skupaj z Gasilsko zvezo 
Sevnica organizirala osrednjo zaščitno-reševalno 
vajo, ki je imela cilj preveriti vse postopke evakuacije 
v primeru požara v javnem objektu. Pripadniki 
Civilne zaščite so se med drugim udeležili tudi 
usposabljanj na izobraževalnem centru na Igu.

Poudarjeno je bilo dobro sodelovanje z vsemi 
organizacijami, ki delujejo v sistemu zaščite, 
reševanja in pomoči. Tudi v letu 2016 se bodo 
nadaljevale aktivnosti na področju načrtovanja 
zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč, ki bi lahko prizadele občino. Vsi prisotni so 
se strinjali, da je izzivov in potencialnih nevarnosti 
z razvojem novih tehnologij in možnosti preživljanja 
prostega časa vse več, zato je tudi v prihodnje 
pomembno skrbeti za ustrezno usposobljenost 
reševalnih ekip.

Razširjena seja 
štaba Civilne zaščite

Štab Civilne zaščite Občine Sevnica

 
Župan Srečko Ocvirk je skupaj s sodelavci sprejel 
predstavnike iz Občine Ćićevac iz Srbije. Namen 
delovnega obiska je bila seznanitev z umeščanjem 
in gradnjo spremljajoče infrastrukture ob 
hidroelektrarnah ter prenos izkušenj in praks, 
s katerimi se je lokalna skupnost srečevala ob 
izvedbi tega velikega projekta. 

Na območju občine Čićevac je na reki Moravi 
prav tako načrtovana gradnja hidroelektrarn, 
zainteresirani so tudi za nadaljnje sodelovanje 
občin.

O umeščanju hidroelektrarn 
z gosti iz Srbije

Javna razgrnitev in javna obravnava 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 

Stanovanjsko sosesko Boštanj–Sv. Križ
 

Javna razgrnitev bo od 23. 12. 2015 
do 25. 1. 2016 v prostorih Oddelka 
za okolje in prostor Občine Sevnica in v 
prostorih Krajevne skupnosti Boštanj, v 
času uradnih ur. Gradivo je v času javne 
razgrnitve objavljeno tudi na spletnem 

portalu www.obcina-sevnica.si. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN bo 13. januarja 2016 ob 17. uri 

v prostorih TVD Partizan Boštanj. 

V času javne razgrnitve in obravnave 
lahko na dopolnjeni osnutek podajo 
pripombe in predloge vsi zainteresirani 
organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predloge se lahko poda 
pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi 
ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov 
na mestih javne razgrnitve v času javne 

razgrnitve.
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Tretji december je že od leta 1992 mednarodni 
dan invalidov in praznovali smo ga tudi v Sevnici.  
Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja je v sodelovanju s Košarkarskim klubom 
Sigas Sevnica organiziralo mednarodni turnir v 
košarki na vozičkih z udeležbo treh ekip (iz Hrvaške 
in Slovenije). Pred začetkom turnirja je slovensko 
himno zapel Otroški pevski zbor župnije Sevnica. 
Mednarodni turnir košarke na vozičkih, 3. 12. 
2015 

KK Zagreb – DP Novo mesto 60:41 
Reprezentanca Slovenije – KK Zagreb 40:51 
DP Novo mesto – Reprezentanca Slovenije 48:42 
 
Zbrane košarkarje je na turnirju pozdravil tudi 
slovenski reprezentant Miha Zupan, ki je jeseni 
2007 postal prvi gluhi košarkar v Evroligi. Še 
zdaj velja za najboljšega košarkarja med gluhimi, 
za njim pa je izjemna kariera. »Vesel sem, ker 
sem med vami, cenim in spoštujem vaš trud ter 
energijo, ki jo vlagate v šport,« je povedal Zupan. 

Najboljši strelec turnirja je bil Zagrebčan Ante 
Štimac, nagrade najboljšim je podelil častni 
ambasador tekmovanja župan Srečko Ocvirk, 
zbrane pa so nagovorili še Primož Jeralič (ZSIS-
POK),  Mirko Sintič (referent za šport pri Društvu 
paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja), 
Mojca Pernovšek (KŠTM Sevnica) in Dejan 
Hočevar (Sigas). 

Turnir pa sta zaznamovala še Miklavž in obdaritev 
otrok iz Osnovne šole Ane Gale, nagrade za otroke 
so prispevali donatorrji. Zbrane so zabavale 
plesalke skupine Ladies.

Drago Perko

Mednarodni dan invalidov 
v Sevnici

 
V petek, 11. decembra, je poleg osnovne potekala 
tudi razširjena seja Sveta KS Boštanj, na katero 
so bili vabljeni poleg župana tudi ožji strokovni 
sodelavci, predstavniki institucij in društev v KS.

Zaključna seja 
Sveta KS Boštanj za 2015

  
Tržišče. 
Že osmo leto poteka v Sloveniji projekt Starejši 
za starejše, za višjo kakovost življenja doma, v 
katerega je vključenih 13 društev upokojencev 
iz Posavja, med njimi je tudi vseh pet sevniških 
društev: Tržišče, Krmelj, Razbor, Šentjanž in 
Sevnica. Prostovoljci obiskujejo upokojence, 
starejše od 69 let, se pogovarjajo z njimi in  pri 
tem zabeležijo, ali kdo od njih potrebuje kakšno 
pomoč. V sevniški občini je 2884 oseb starejših 
od 69 let, v projekt pa je vključenih že skoraj dva 
tisoč oseb. V sklopu Zveze društev upokojencev 
Slovenije je Posavje manjša regija, izkazuje pa 
najboljše rezultate. V sevniški občini je bilo letos 
načrtovanih več kot 1300 obiskov, opravljenih 
pa jih je bilo skoraj 1900. Zasluga za to gre  
prostovoljcem in njihovim koordinatorjem, ki se 
redno sestajajo in izobražujejo, konec leta pa se 
zberejo na srečanju, pregledajo preteklo delo in se 
poveselijo. 

Srečanje, ki se ga je udeležil tudi sevniški podžupan 
Janez Kukec, je potekalo v Tržišču, organizirali pa 
sta ga društvi Tržišče in Razbor v sodelovanju 
z občino. Tej se je  koordinatorica sevniškega 
društva Marijana Kralj še posebej zahvalila za 
podporo in pomoč.

 N. Č. C.

Srečanje kot plačilo 
za prostovoljstvo

Predsednik sveta KS Jože Udovč in župan Srečko 
Ocvirk sta opisala predvsem infrastrukturno, 
energijsko in prostorsko dejavnost na območju KS 
v tem letu. Urejenih je bilo kar nekaj perečih težav 
s posodobitvijo ozkih grl prometa, komunale, 
plazov in zaključeno energijsko sanacijo zgradbe 
OŠ Boštanj. Tudi bogata društvena dejavnost ni 
bila izpuščena iz poročila. Nakazane so bile tudi 
smernice za odpravljanje drugih težav v KS v 
prihodnjem letu. 
Predsednik KS in župan sta se vsem zahvalila za 
opravljeno preteklo delo in z besedami spodbude 
zaželela vse lepo ob koncu leta ter začetku 
prihodnjega. 

Seveda pa je za nas na koncu, kot je za dogodek 
primerno, poskrbel tudi nepogrešljivi Aktiv žena 
Boštanj s svojo dejavnostjo.

Janez Levstik

Po večletnih prizadevanjih Občine Sevnica, naj 
država kot pristojni nosilec zakonsko uredi 
sprejemljiv način ureditve motorne plovbe 
na akumulacijskem jezeru HE Boštanj, je bila 
»Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na 
akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj 
na reki Savi« na seji Vlade Republike Slovenije 
decembra sprejeta v obliki, primerni za lokalno 
skupnost in širšo zainteresirano javnost. Z 
novo uredbo Ministrstvo za okolje in prostor 
dovoljuje uporabo manjših plovil tudi za osebne in 
rekreacijske namene, če ne presegajo hitrosti 10 
kilometrov na uro, čas plovbe pa je odprt od 25. 
aprila do 1. oktobra, in sicer med 9. in 19. uro.

Osrednji namen prizadevanj lokalne skupnosti 
za sprejem tega dokumenta je bil večnamensko 
in okolju primerno dopolniti turistično ponudbo 
ob reki Savi. Sonaravna in večnamenska raba 
akumulacijskih jezer hidroelektrarn je usmeritev 
lokalne skupnosti od samega pričetka izgradnje 
hidroelektrarn. Stališče je bilo vseskozi takšno, 
da je individualna plovba z manjšimi motornimi 
plovili sprejemljiva ter se ob zdravorazumskem 
načinu ureditve, kakršnega je predlagala lokalna 
skupnost, dobro povezuje z vsemi drugimi, že 
obstoječimi aktivnostmi. Časovno in teritorialno 
omejena motorna plovba se pridružuje obstoječim 
načinom rabe obsavskega prostora, z njimi 
je usklajena oziroma jih dopolnjuje. Turistična 
atraktivnost širšega območja ob Savi – z Lisco, 
možnostmi večnamenske rabe poti ob Savi, 
kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z raznimi 
naravnimi in kulturnimi danostmi – se z vsako 
dodatno turistično možnostjo povečuje.

Za zagotovitev možnosti motorne plovbe je 
potrebno najprej pridobiti vodno dovoljenje za 
pristan in sprejeti plovbni režim, vzpostaviti 
sistem obveščanja in namestiti vse potrebne 
opozorilne table, tako o vstopnih mestih kot 
dovoljenemu teritoriju plovbe. Tako predvidena 
osnovna ureditev za možnost motorne plovbe bo 
v nadaljevanju, skladno z zakonskimi in finančnimi 
zmožnostmi, pa tudi z izkazanimi pričakovanji, 
usmerjala nadaljnji razvoj. Dolgoročnejša vizija 
je vsekakor razvijati sonaravni turizem kot 
gospodarsko panogo, s povezovanjem obstoječih 
danosti. Cilj je razviti oziroma dograditi idejo 
o naravni posavski rivieri, kjer bo imel turist 
možnost preživeti aktiven oddih.
 

Vir: Občina Sevnica

Sprejeta uredba 
o uporabi plovil 
na motorni pogon
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Pozdravljeni! Mladi mamici iz Sevnice sva se odločili 
za pomoč starejšim ljudem na domu. Zavedava 
se, da je današnji ritem življenja čedalje hitrejši 
in stresnejši. Mlajša generacija je čedalje bolj 
zaposlena in posledično težko pomaga najbližjim. 
Prav zato sva se odločili za projekt Asistenca na 
domu. 
Nudiva pomoč pri gospodinjskih opravilih (nabava 
živil in hrane, kuhanje, pomivanje posode, osnovno 
čiščenje), pomoč pri vzdrževanju osebne higiene 
(pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju), 
spremstvo in ohranjanje socialnih stikov 
(spremljanje pri opravkih, informiranje ustanov o 
vašem stanju) ter družabništvo (pogovor, branje, 
družabne igre, ročno ustvarjanje). 

Asistenca na domu

Najina pomoč je namenjena starejšim osebam in 
kronično bolnim, ki zaradi starosti  potrebujejo 
občasno ali vsakodnevno pomoč, da lahko varno 
in dostojno živijo v domačem okolju. Delujeva v 
sklopu socialnega podjetja KNOF. Sva strokovni, 
zanesljivi in vestni. 
Z veseljem vam olajšava življenje in omogočiva 
kakovostno in udobno življenje. Za dodatne 
informacije pokličite Nino (031 798 660) ali 
Barbaro (040 317 657). 

Vir: Knof Sevnica
 Vir slike: www.huffingtonpost.com

 
Novembra je visoki jubilej, 98. rojstni dan, 
praznovala Marija Udovč iz Malkovca. Marija, ki 
zadnja leta živi pri hčeri Marici v Novem mestu, 
je nazdravila v družbi svojih sorodnikov. Čestitke 
in želje še na mnoga zdrava leta so ji prišli zaželet  
tudi iz  Društva upokojencev iz Tržišča. 

Marija je bila vedno dobrega srca, poštena, 
delavna in vedno pripravljena pomagati. Zato jo 
sosedi in znanci iz  Malkovca radi obiskujejo in se 
skupaj spominjajo dni, ki jih je preživela med njimi. 
Marija je vedno vedrega duha, prava zakladnica 
spominov,  zelo rada pripoveduje o svojih dekliških 
letih, ki jih je preživela v Motniku, in o svojem 
skromnem življenju na Malkovcu. Zdaj ji življenje 
teče bolj umirjeno, še vedno rada kaj prebere, 
Dolenjski list je njen najljubši. Večkrat  poseže 
po fotografijah in pismih, ki jih skrbno čuva, 
saj ji pomenijo neprecenljive spomine na dolgo 
prehojeno pot. Najbolj pa se razveseli obiskov 
svojih otrok, sedmih vnukov, 12 pravnukov in 
prapravnuka ter drugih sorodnikov, ki ji krajšajo 
čas. Mariji želimo še na mnoga zdrava leta! 
  

Janja Seničar Tratar

Marija Udovč 
praznovala 98. rojstni dan 

Kadar godec zaigra in zapoje iz srca, je melodija 
najlepša. Nežno poboža in obudi spomine veselih 
trenutkov življenja, mladosti. 

Nekaj čarobnega se pojavi med ljudmi. To se nam je 
dogajalo v Domu upokojencev Sevnica v ponedeljek, 
14. decembra, ko so se našemu povabilu odzvali 
Fantje izpod Lisce. Ob popoldanskem skupnem 
druženju v jedilnici doma smo prisluhnili prijetnim 
melodijam, se nasmejali in tudi zapeli. Po licu pa je 
spolzela tudi kakšna drobna solza. Le kaj bi dal, da 
čas obrnil bi nazaj.

Hvala vam, Fantje izpod Lisce. 

Še dolgo vas ne bomo pozabili, kljub našim letom. 
Vaša mladostna razigranost nam je dala novo 
upanje in veliko energije, ki jo potrebujemo za 
premagovanje vsakodnevnih naporov. Veseli bom, 
če se še kdaj srečamo. 
  

Cveta Zupan

Decembrski utrinek 
v Domu v Sevnici

Na Rdečem križu Sevnica že nekaj let pripravljamo 
dobrodelno akcijo Drobtinica, s katero zbiramo 
sredstva za otroke naše občine. Posledice 
gospodarske krize se še vedno stopnjujejo tudi 
v Sloveniji, saj se na Rdečem križu srečujemo s 
čedalje večjim številom posameznikov in družin, ki 
se iz dneva v dan borijo za preživetje. 

Naši prostovoljci so z ljubeznijo za obiskovalce 
na stojnicah v zameno za prostovoljne prispevke 
pripravili razne domače dobrote, veliko odličnega 
domačega kruha, razne potice, kolače, pecivo in 
piškote. Stojnice smo imeli pred večjimi trgovskimi 
centri (Mercator, Tuš in Spar) in na Kmečki tržnici 
v Sevnici. Zadovoljni smo, da smo tudi v naši občini 
kot edini v Posavju pripravili tako obsežno akcijo in 
da imajo ljudje še vedno posluh za dobrodelnost. 
Vse sodelujoče je na koncu izjemno razveselil 
podatek, da smo na štirih stojnicah zbrali kar 
1.485,50 evrov prostovoljnih prispevkov, v celoti 
pa jih bomo namenili otrokom osnovnih šol Krmelj, 
Šentjanž, Tržišče, Sevnica in OŠ Ana Gale, saj so 
izrazile potrebo po naši pomoči. 

Iskrena hvala vsem, skoraj 40 prostovoljcem, ki 
so pripravili dobrote, in vsem obiskovalcem, ki so 
pokazali izjemen občutek za pomoči potrebne. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica

Dobrodelna akcija 
Drobtinica v Sevnici

Krajevna organizacija RK Zabukovje je v jesenskih 
mesecih priredila srečanje starejših krajanov, 
starih več kot 70 let, udeležba pa je bila precejšnja. 

Za kulturni del so poskrbeli Šentlenartski smrkci 
in skupina Rosa. Za tem so bili na vrsti pogostitev, 
druženje in klepet ob domači glasbi ter obujanje 
spominov. Oktobra pa je praznovala svoj jubilej 
Ljudmila Cesar iz Podgorja. V družbi domačih smo 
ji čestitali in ji zaželeli še veliko zdravja članice RK 
Zabukovja, predsednik KS Zabukovje, župan naše 
občine in sekretarka RK Sevnica. 
  

Melita Nepužlan, 
predsednica Krajevne organizacije RK Zabukovje

Srečanje 
starejših krajanov Zabukovja 
in 90 let Ljudmile Cesar
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Turizem smo ljudje

V sredo, 2. decembra, smo medse povabili 
etnologa dr. Janeza Bogataja. Popeljal nas je skozi 
praznično leto Slovencev, šege in navade, ki nas ob 
teh praznikih spremljajo, opozoril na drugačnost in 
posebnost ter poudaril, naj bomo na to, predvsem 
v času globalizacije in kozmopolitizma, še posebno 
ponosni. 

Predavanje, ki ni določilo, kaj je prav in kaj narobe, 
se je dotaknilo poslušalcev ter nam dalo misliti. 
Večer, v organizaciji Turističnega društva Loka 
in Študentskega kluba Sevnica, smo sklenili z 
druženjem ob dobrotah Aktiva žena Loka, loških 
zeliščarjev, Grajskih mesnin in modre frankinje 
družine Kobal.
 

Annemarie Culetto

»Ali smo za praznike prazni?« 
z etnologom 
dr. Janezom Bogatajem

V nedeljo, 29. novembra, sta sončno vreme 
in otvoritveni dogodek Vencembra z razstavo 
adventnih venčkov v organizaciji Turističnega 
društva Loka za Savo v Loki privabila veliko 
sprehajalcev. Kratek kulturni program so 
popestrili Šentjanški jurjevalci in Folklorna skupina 
Blaž Jurko z Razborja, vse pa je nagovoril župan 
Srečko Ocvirk. Več kot 60 razstavljenih venčkov 
pa je na koncu blagoslovil vaški župnik Janez 
Furman. 

Druženje ob dobrotah Aktiva žena Loka, loških 
zeliščarjev in TD Majolka iz Gornje Radgone je lepo 
zaokrožilo prvega izmed številnih dogodkov, ki se 
bodo v Loki zvrstili v najbolj veselem času leta. 

Razstava bo na ogled ob sprehajalni poti pri mostu 
HE Vrhovo do konca decembra.

Annemarie Culetto
Foto: Urban Culetto

Vencember: 
otvoritveni dogodek in 
razstava adventnih venčkov

Po teku so bili na vrsti druženje, nagradno 
žrebanje, podeljene so bile nagrade najmlajšemu 
udeležencu teka, le enoletnemu Janu Košarju, 
najbolj izkušenemu tekaču domačinu Jerneju 
Klincu, najbolj izvirno opremljeni tekačici Janji 
Košar ter nagrada za najboljšo fotografijo, posneto 
med tekom, katere avtorica je bila Lori File. 

Glavni organizator teka Urban Culetto je bil nad 
udeležbo navdušen in je obljubil, da se prihodnje 
leto spet vidimo.

Annemarie Culetto

 
Z loškega trga se je v nedeljo, 13. decembra 
popoldne, na  krog ob Savi pognalo okoli 50 tekačev 
vseh starosti, med njimi tudi poslanec državnega 
zbora Tomaž Lisec. Opremljeni z božičnimi kapami 
so tekli za poslanstvo projekta Vencember, ki 
ga organizirajo v  Turističnem društvu Loka pri 
Zidanem Mostu, z željo spodbuditi druženje, 
povezovanje in aktivno preživljanje prostega časa, 
stran od vsakodnevnih skrbi. 

Tek radosti in veselja

  
Športno kulturno društvo Jablanica – Novi grad 
organizira vsako leto praznovanje v veselem 
decembru tudi za najmlajše, in sicer organiziramo 
Miklavževanje. Najmlajše, letos se jih je zbralo 
43,  je Miklavž razveselil in obdaril 6. 12. 2015 pri 
našem večnamenskem objektu na Vitovcu. 

Otroci so pred prihodom imeli ustvarjalne 
delavnice; izdelovali so okraske, okrasili smreko 
ter se tudi posladkali z domačimi dobrotami. 
  

Alenka Mirt 

Veseli december na Jablanici
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V prvem decembrskem koncu tedna smo 
uspešno združili Praznično tržnico, na kateri je 
bila tudi animacija za otroke, brezplačne plačinke 
in mesečni sejem. Tako je že uveljavljeni sejem 
in tržnico popestrilo in dopolnilo še več kot 20 
ponudnikov, ki prihajajo iz naše bližnje okolice. 

Ponudili so pridelke in izdelke, ki so jih naredili 
sami.  Ponudba je bila prilagojena času, torej 
darila za  prihajajoče decembrske dobre može. 
Obiskovalci so bili navdušeni nad pestro ponudbo 
in pripravljenostjo ponudnikov, da si izmenjajo 
mnenja o posebnostih in receptih, kako priti do 
takih unikatnih izdelkov. Tudi ponudniki so bili 
zadovoljni, saj si je večina rezervirala stojnico še 
za soboto pred božičem. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Združili Praznično tržnico 
in mesečni sejem v Sevnici

Na Brunk preko Leskovca iz Šentjanža

Avto lahko parkiramo v središču Šentjanža (344 
m). Pot začnemo po cesti proti severozahodu, 
smer Kal. Pazimo na markacije, da bomo 
pravočasno zavili po cesti v desno. Pri zadnji hiši 
smo kot v jarku, nato pa v gozdu nadaljujemo po 
poti navzgor levo nad potokom. Kmalu prispemo 
iz gozda na cesto. Nadaljujemo desno po cesti 
navzgor do spomenika in žiga št. 3. Do tja bomo 
hodili 30 minut. 
Nadaljujemo na vrh v naselje Leskovec v Podborštu 
in sledimo markacijam do križa in smernih tabel. 
Gremo desno po poljski poti proti Brunku in 
pridemo v gozd, v glavnem sledimo grebenu vse 
do Brunka. Tam si lahko ogledamo cerkev sv. Treh 
kraljev iz 16. st. Ko nas na koncu naselja markacije 
usmerijo na bližnjico, jih zapustimo in nadaljujemo 
po cesti naravnost naprej do ovinka. Do tam bomo 
z Leskovca hodili 45 minut. 
Sredi ovinka zavijemo desno in se proti jugovzhodu 
po gozdni poti spustimo rahlo navzdol. Kmalu smo 
na slabši cesti in po njej pridemo do asfaltirane 
ceste pred zaselkom Zdevno (naselje Budna vas). 
Nadaljujemo desno po razgledni grebenski cest 
do Trebelnega (naselje Cerovec) in se po ozki 
asfaltirani cesti spuščamo navzdol do križišča in 
kapelice pod Velikim Vrhom. Nadaljujemo po cesti 
desno do vasi Cerovec. Za vasjo gremo naravnost 
po cesti na Hom (naselje Cerovec). Ko se vzpnemo 
na greben, zavijemo desno proti najvišji točki. Pri 
hiši na koti 418 ceste zmanjka. Do tam bomo z 
Brunka hodili 40 minut. 

 Z vrha se spustimo ob stezi ob vinogradu proti jugu 
in kmalu pridemo do domačije na pobočju. Mimo 
domačije se po komaj zaznavni stezi v isti smeri 
spustimo navzdol. V gozdu pridemo na boljšo pot, 
po kateri bomo kmalu ob potoku. Potok, ki priteče 
z desne, prečkamo preko mostu in se ob potoku, 
ki priteče z jugozahoda, vzpenjamo proti zaselku 
Brinje (naselje Birna vas). 
Pod zaselkom se pot razcepi; zavijemo desno 
po poljski poti proti Šentjanžu. Če bi nadaljevali 
v isti smeri, bi nas pot pripeljala do pokopališča, 
če pa se bomo držali levo, bomo prišli v središče 
Šentjanža pri gasilskem domu. S Homa do tam 
bomo hodili 54 minut. 
Za vso pot bomo potrebovali 4 ure (13,3 km), je 
nezahtevna pot z zahtevnejšimi odseki zaradi 
orientacije. Zemljevid poti najdete na http://www.
dozivljaj.si/kolesarstvo-a-pohodnitvo/pohodne-
in-tematske-poti (14).  
Želimo vam lahek in varen korak.

 Vir: Vodnik Vinko Šeško

NAMIG ZA PREMIK

Cerkev sv. Treh kraljev Bunk

 
Zadnji dan novembra smo v organizaciji KŠTM 
Sevnica izvedli prvi dogodek med vsemi, ki jih 
bomo še izvedli v sklopu Čudežnega decembra. 

V sodelovanju z Aktivom kmečkih žena Zabukovje 
in Krajevne skupnosti Zabukovje smo na pekovski 
delavnici v Zabukovju pekli domače piškote: 
medenjake, kifeljčke, pecivo z raznimi novoletnimi 
motivi, sadni kruh. Obiskovalci delavnice so 
skupaj s članicami aktiva kmečkih žena ustvarili 
pravo domače okolje ter obudili običaj doma 
pripravljenega in pečenega peciva. 

Za tem smo vse izdelane dobrote poskušali na 
našem gradu po tradicionalnem pohodu Z lučko 
na grad. Že peto leto zapored smo se zbrali na 
Glavnem trgu v Sevnici in se skupaj s Planinskim 
društvom Sevnica v soju bakel povzpeli na grad. 
Na njem je bil kratek kulturni program, v katerem 
so sodelovali učenci in učenke OŠ Tržišče. 

Ob toplem občutku pred bližajočimi se prazniki smo 
se razšli in se ob pestrem dogajanju v čudežnem 
mesecu odločili, da se bomo spet srečali 4. 
decembra prihodnje leto. S tema dogodkoma smo 
tudi simbolično zaznamovali prižiganje novoletnih 
luči v Sevnici. 
  

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
Foto: Jože Teraž

Čudežni december v Sevnici 
Peka piškotov, Pohod z lučko
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www.grad-sevnica.com

  
Dne 3. decembra, na dan rojstva  slovenskega 
pesnika dr. Franceta Prešerna, je Zveza kulturnih 
društev Sevnica v sodelovanju s sevniško območno 
izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti  
že tretje leto zapored pripravila dogodek Ta veseli 
dan sevniške kulture.  

V Sloveniji ta dan praznujemo kot ta veseli dan 
kulture, ko se vrstijo različne kulturne prireditve, 
ki imajo med drugim tudi namen druženja  kulturnih 
ustvarjalcev in obiskovalcev. 

Letošnja slovesnost v Sevnici je bila gledališke 
narave. Komedijo To imamo v družini nam je na 
odru sevniške kulturne dvorane zaigrala gledališka 
skupina Kulturnega društva Studenec.  Poskrbeli 
so za odlično vzdušje obiskovalcev, ti pa so jih s 
smehom in aplavzi nagradili za njihov trud. Vse 
sta pozdravila predsednik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak in župan naše občine Srečko 
Ocvirk. 

Dogodek smo sklenili s prijetnim druženjem 
obiskovalcev in nastopajočih. 

Katja Pibernik, JSKD in ZKD Sevnica

Ta veseli dan 
sevniške kulture

Ne zgodi se pogosto, da posavska vinarja 
združita moči in pripravita skupno vino. Lojze 
Kerin (Vinarstvo Kerin) iz Straže pri Krškem 
in David Kozinc (Vina Kozinc) iz Dolnjih Impolj v 
občini Sevnica izhajata iz vinogradniških družin, 
njuna vinarska pot raste na približno enakih 
temeljih družinske tradicije, ki jo, s pomočjo in 
znanjem očetov, nadgrajujeta z novim znanjem in 
sodobnimi pristopi. Med poskušanjem Davidovega 
chardonnayja in Lojzetovega sivega pinota na 
Beneškem filmskem festivalu leta 2013 sta se 
brez oklevanja odločila, da bosta združila obe vini 
v skupno vino. 

Kozinčev izrazito bogat in »strukturen« 
chardonnay ter Kerinov precej nežnejši, nekoliko 
»ženstveni« sivi pinot sta bila s skrbno izvedenimi 
postopki kletarjenja združena v skupno vino, 
vinarja pa sta ga poimenovala K & K. Predstavili 
so ga na posebnem dogodku na gradu v sredo, 
9. decembra. Za kulinariko je poskrbela Gostilna 
Repovž, za glasbeni program kitarski virtuoz Zoran 
Košir, dogodek pa je povezovala Tanja Žibert. Ob 
prijetnem vzdušju v polni grajski dvorani so mnogi 
izrazili navdušenje nad zamislijo povezovanja obeh 
vinarjev, pa tudi nad kakovostjo skupnega vina, ki 
tudi poznavalcev vin ne pusti ravnodušnih. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo v Grajski kavarni, v 
kateri nas je zabaval DJ Andy. 

Davida in Lojzeta družijo dolgoletno prijateljstvo 
in skupni pogledi na prijateljskem in tudi delovnem 
področju. Lojze je letos odprl Hišo frankinje, David 
pa načrtuje in že obnavlja domačo vinsko klet. Oba 
pridelujeta različne sorte in zvrsti vin. Zavedata 
se, da samo s sodelovanjem in povezovanjem 
lahko vinarji dolgoročno dosegajo pozitivne 
učinke, čeprav so na trgu tekmeci. Njuna zgodba 
povezovanja in sodelovanja je odličen zgled in 
spodbuda vsem vinarjem in drugim za delovanje 
na vseh področjih.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Predstavitev skupnega vina 
K & K na našem gradu

Veličina umetnika je v njegovih delih in življenjski 
skromnosti je v opisu Tanje Dvornik zapisal 
njen gostitelj Rudi Stopar. Že tretjič v veselem 
decembru smo namreč v oknu Radogost na našem 
gradu gostili člane umetniške družine Štoviček. Ob 
kiparki Vladki in njenem sinu Andreju smo tokrat 
predstavili Tanjo Dvornik, rojeno Štoviček, likovno 
pedagoginjo na OŠ Mirna in Trebnje, na katerih 
uresničuje svoje poslanstvo. 

Slikarske pripovedi ne goji le zase, ampak jo 
poklanja mladim. S svojo družinsko umetniško 
izkušnjo jo (nezavedno in zavedno) posreduje 
v odnosu na naučeno, privzgojeno, vcepljeno, 
navajeno z velikim talentom uka željnim otrokom 
in mladostnikom. Njen oče Vladimir Štoviček, 
znameniti medaljer in kipar, je s svojo karizmo brez 
dvoma odločilno vplival tudi na njeno življenjsko 
pot. Njegovo znanje in ljubezen do slikarstva je 
Tanja sprejela kot svoj credo. Z njim nesebično 
žari v svet. 

Obletnico rojstva Franceta Prešerna smo počastili 
s Tanjinimi slikami in tudi glasbenim vokalnim 
recitalom Moškega pevskega zbora s Polšnika, 
slikovite vasice nad Litijo. 

  
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Tanja Dvornik 
v oknu Radogost
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V meglo zavita Ljubljana je letos na začetku 
decembra na Ljubljanskem gradu gostila 
ponudnike, ki se ukvarjajo z organizacijo porok in 
gostinsko ponudbo v Sloveniji in širše. 

Grad Sevnica se je predstavil s svojo lepoto 
in urejenostjo, ki jo nudi mladoporočencem in 
obiskovalcem. Zelo smo bili veseli pozitivnih 
odzivov na izvedene poročne obrede na njem, 
ki so jih posamezniki doživeli pri nas. Ustavljali 
so se pari, ki že imajo rezervacijo za poroko pri 
nas v prihodnjem letu in z njimi smo pokramljali 
o podrobnostih poročnega protokola. Mladi pari 
predvsem iz drugih krajev so bili navdušeni nad 
našo ponudbo, ki vsebuje poroko v grajskem 
parku ali gradu, cerkveno poroko v grajski 
kapeli, možnost pogostitve v parku, vinoteki, 
kavarni. Prednost tega je, da nobenemu svatu 
ni treba čakati, medtem ko se mladoporočenca 
fotografirata po sobanah, hodnikih in parku 
gradu. Po končanem uradnem delu pa je čas za 
»ohcet« oziroma poročno slavje. Kdor pa se je na 
našem prostoru oglasil z že prej izbrano lokacijo 
poroke v drugem kraju, smo mu ponudili prijeten 
izlet v naše kraje, ogled gradu z bogato vsebino 
in preostale lepe točke, ki jih nudijo naša občina 
in ljudje.                

Ciril Dolinšek

Poročni  sejem 
v meglo zaviti Ljubljani 2015

V Boštanju nepogrešljive članice Aktiva žena 
Boštanj, ki jih v tem mandatu vodi Nika Udovč, so 
si pripravile prednovoletno srečanje, na katerega 
povabijo tudi svoje najstarejše vrstnice. Uvodni 
kulturni program so popestrile članice in člana 
pevske skupine Azeleja.

V lepem in pomenljivem uvodnem nagovoru je 
vse pozdravila predsednica Nika Udovč. Azelejke 
so pred kratkim praznovale 15-letnico delovanja. 
Ker pa se direktorica KŠTM Mojca Pernovšek 
takrat zaradi drugih zadržkov ni mogla udeležiti 
slavnostnega koncerta, je s svojo navzočnostjo in 
spodbudnimi besedami ter priložnostnim darilom  
počastila zbor tokrat. To priložnost pa so članice 
in člani skupine izkoristili tudi za zahvalo aktivu 
žena za pogostitev ob jubileju in njeni predsednici 
Niki  ob nedavnem osebnem prazniku. Zahvalili so 
se tudi kulinarični umetnici v aktivu Lidiji Kocjan za 
jubilejno torto.

Janez Levstik

Aktiv žena 
in ŽPZ Azeleja Boštanj 
pred koncem leta 2015

 
Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor je v soboto, 
12. decembra, v domu krajanov na Razborju 
priredila že četrti folklorni večer z bogatim 
programom. Tudi letos je bil osrednji lik predstave 
učitelj Blaž Jurko, po katerem je folklorna skupina 
tudi poimenovana. Na letošnjem folklornem 
večeru smo predstavili zgodbo razborske družine, 
ki pričakuje obiske zaradi praznovanja godu 
svetega Janeza, kot je ime gospodarju hiše. 

Povabljeni so vsi pomembnejši vaščani, tudi Blaž 
Jurko, še posebno pa pričakuje družina sorodnike 
iz Gorenjske. Te so uprizorili člani Folklorne 
skupine Rudija Jedretiča Ribno in s svojim spletom 
plesov popestrili praznovanje v čast sv. Janeza. 
Na odru so se nam pri opravljanju kmečkih opravil 
pridružile še ljudske pevke Šmarčanke. Med 
»ruženjem« koruze so večer popestrile z lepim 
ljudskim petjem in k njemu pritegnile tudi mlade 
folklornike in folklornice. Na koncu predstave 
smo skupaj zapeli Nocoj je ena luštna noč. Veseli 
smo, da je vsako leto dvorana na Razborju nabito 
polna in da je odziv obiskovalcev in pokroviteljev, 
ki podpirajo naše delo, zelo pozitiven, kar je dobra 
popotnica za nadaljnje ustvarjanje v folklorni 
skupini. Po predstavi je bil na vrsti družabni večer, 
popestrila pa ga je skupina Jarica.

Vir: FS Blaž Jurko Razbor

Kar se zgodi, se vse izve

Foto: Damjan Počivalšek

  
Zelo smo vesele, da lahko praznujemo ta jubilej v 
najlepšem času, v času praznovanja občinskega 
praznika. Program je povezovala Jelka Bec.  Kot 
gostje so nastopili otroški pevski zbor OŠ Boštanj, 
ki ga vodi Mateja Lisec Repovž, na klavirju jih 
je spremljal Dejan Jakšič, otroški pevski zbor, 
ki ga vodi Tadeja Udovč, na citrah je bila Anja 
Derstvenšek, nastopili so tudi Ljudski pevci 
Boštanj in pevska skupina Triola. Na koncertu 
smo zapele premierno pesem Azalea, za katero 
je besedilo in napev napisala pevka Jožica Teraž, 
priredbo pa Tine Bec. 

Pred 15 leti smo se članice AKŽ Boštanj družile 
ob večerih pri peki kruha,  izdelavi narezkov, 
častitk, poslikavi steklenic in tudi zapele. Na 
predlog Marice Jonozovič smo predsednici 
AKŽ predlagale ustanovitev ŽPZ aktiva Boštanj. 
Predsednica Vida Križnik je na UO podala predlog 
za ustanovitev in ta je bil sprejet, ustanovljena 
pa Azalea.  Strokovna voditeljica je bila Manica 
Polanc. Tako smo začele, pele in uspele.  Prvi 
nastop je bil že za 8. marec 2001. Zdaj vodi zbor 
Mimi Šušter. Vsakega torka se veselimo, da se 
dobimo, pojemo in se kaj novega naučimo. V 
zboru je 18 pevk in spremljevalni ansambel, ki ga 
sestavljajo harmonikar Maks Zupanc, na basu je 
Pavla Zupanc, klarinet igra Stane Marolt in kitaro 
Jožko Živic. Pojemo samo slovenske ljudske, 
narodne, umetne pesmi, pesmi naše mladosti. 
Poleg pesmi vključimo tudi razne igralske vložke 
na temo starih običajev, kot so lovljenje rib v Mirni, 
kako so žene lovile ribe pred 70 leti za preživetje 
družin, ličkanje, molža, izdelovanje masla, pa tudi 
predica s kolovratom nam pokaže izdelavo volne. 
V našem kraju Boštanj je prepevati lepo, saj tu 
živimo dobri delovni  ljudje, ki  ljubimo delo, pesem 
in kulturo. 
Nastopamo na prireditvah v občini, v Krajevni 
skupnosti Boštanj,  na posavski reviji zborov. 
Vsako leto imamo srečanje  DU Sevnica v domu 
oskrbovancev Loka pri Zidanem Mostu, na 
obletnicah, pri Društvu invalidov Sevnica in 
povsod, kamor nas povabijo. Vabilu se vedno z 
veseljem odzovemo.  Naše pesmi so pesmi naše 
mladosti in upamo, da se bodo prepevale tudi, ko 
nas več ne bo kot spomin na dni, ko smo prepevale 
za vas. 
Za dolgoletno delovanje na kulturnem področju je 
zbor dobil priznanja ZKD, podelil ga je predsednik 
Jože Novak, in KŠTM, ki ga je podelila direktorica 
Mojca Pernovšek, JSKD  območna izpostava 
Sevnica pa nam je podelila Gallusovo priznanje.  
Za vsa priznanja smo hvaležne in ponosne nanje. 
Hvala tudi za vso moralno in materialno pomoč 
ter spodbudne besede.  To nam daje voljo, da 
slovensko pesem prenašamo iz kraja v kraj, radi 
bi, da bi jo prepevali tudi naši vnuki. Zelo lepo 
je zapel tudi vnuk Maksa in Pavle Zupanc Maj 
Orešek, in sicer pesem z naslovom Bo moj vnuk še 
pel slovenske pesmi. Maj Orešek in Joško Živic sta 
dokaz, da bo tako. 
Še enkrat se zahvaljujemo vsem donatorje, 
gostom, Jelki Bec in seveda domačim za podporo. 
In še naše voščilo: Božični zvonovi lepo naj zvenijo, 
v imenu ženskega pevskega zbora Azaleja Boštanj 
vam miru in sreče  želijo,  da leto bi novo zdravo 
bilo in v vaših srcih naj sonce sije toplo. 
  

Marica Jonozovič

Jubilejni koncert z gosti 
ob 15-letnici  delovanja

Foto: Janez Levstik

Zbiranje predlogov za dobitnike 
priznanj in Prešernovih plaket

 

Zveza kulturnih društev Sevnica je objavila javni 
poziv za zbiranje predlogov za podelitev priznanj 
in Prešernovih plaket za dolgoletno uspešno 
in odgovorno delo ter posebne dosežke 
na različnih področjih ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki imajo poseben pomen za razvoj 

kulture v občini Sevnica. 

Poziv za zbiranje predlogov je 
odprt do 15. januarja 2016.

 

Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo 
na sedežu Zveze kulturnih društev Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kjer se tudi zbirajo 
predlogi. Razpis je objavljen tudi na spletnih 
straneh Občine Sevnica. Zveza kulturnih 
društev Sevnica bo priznanja in Prešernove 

plakete podelila na 
osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku, 

ki bo 4. februarja 2016 
v Kulturni dvorani Sevnica.
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

četrtek, 24.12. 
ob 18. 00 Žive jaslice ob gozdu na ŠMARČNI ŠKD Večno mladi Šmarčna

petek, 25.12. 
ob 15. 00

Vencember: 
Božični pohod na Lovrenc trg v Loki Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

petek, 25.12. 
ob 18. 00

Božični koncert 
Mešanega pevskega zbora župnije Boštanj

Župnijska cerkev Povišanja 
Svetega Križa MePZ Boštanj 

petek, 25.12. 
ob 18. 00 Žive jaslice ob gozdu na ŠMARČNI ŠKD Večno mladi Šmarčna

sobota, 26.12. 
ob 15. 00 Praznična peka piškotov KMD Lukovec KŠD Lukovec

sobota, 26.12. 
ob 18. 00 Tradicionalni božično novoletni koncert dvorana OŠ Blanca KD Blanški vinogradniki; 

Info.: Roman, 041/355 634
sobota, 26.12.  
ob 19.00

Vencember: 
Večer z lokalnimi harmonikarji in akcijske cene pijač Trubarjev hram Loka Trubarjev hram Loka

nedelja, 27.12. 
ob 18.00 Božično novoletni koncert Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica

ponedeljek, 28.12. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

07 81 65 070

torek, 29.12. 
ob 17.00

Božiček z darili 
7€/otroka KMD Lukovec KŠD LUKOVEC,  

Inf.: Stanko 031 827 482

sreda, 30.12. 
ob 18.00

Vencember: 
Zaključna prireditev z okroglo mizo

Kulturna dvorana Trubarje-
vega doma upokojencev 
Loka

Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 31.12. 
ob 17.00

Čudežni december 2015:
Silvestrovanje za najmlajše Pred lokalom Centrals' KŠTM Sevnica

četrtek, 31.12. 
ob 22.00

Čudežni december 2015:
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Dori Pred lokalom Centrals' KŠTM Sevnica

sobota, 2. 1. 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Sejemski prostor za HTC 

Sevnica 
KŠTM Sevnica,
inf: 07/ 81 65 462

ponedeljek, 4. 1. 
ob 15.30

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

Inf. in prijave. 07/81 65 070
torek, 5. 1. 
ob 9.00 Potopisno predavanje Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 5. 1 
ob 15.00

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

Inf. in prijave. 07/81 65 070
sreda, 6. 1. 
ob 10.00 
do torek, 2. 02.

Razstava likovnih del 
Danice Hočevar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 6. 1. 
ob 18.00

Radogost večer 
gost: Art Lipa - Budna vas Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

petek, 8. 1. 
ob 18.30 Po novoletno srečanje članov DU Sevnica Deu Malkovec inf. in prijave: DU Sevnica, 

Marijana 031 669 771
ponedeljek, 11.1. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave. 07/81 65 070
torek, 12. 1. 
ob 9. 00 Izdelava družinskega drevesa Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 12. 1. 
ob 15.00 SIMBIOZA Klika na OŠ Boštanj Boštanj OŠ Boštanj  

Inf.: Maja 07/81 63 161

torek, 12. 1. 
ob 17.00

KUBA
potopisno predavanje OŠ Boštanj OŠ Boštanj 

Inf.: Maja 07/81 63 161

torek, 12. 1. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 13.1. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 13. 1. 
ob 17:30

Predavanje 
"Skrivnosti vedske modrosti" Mladinski center Sevnica Društvo Pandurang

sreda, 13. 1. 
ob 18.00

Predavanje o bioterapiji, bioenergiji 
po metodi Zdenka Domančića (izvaja Rok Mitić) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 14. 1. 
ob 15.00 SIMBIOZA Klika na OŠ Boštanj Boštanj OŠ Boštanj  

Inf.: Maja 07/81 63 161
petek, 15. 1. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica
Avtošola Prah Sevnica; 
Inf.: Toni 031 643 338

sobota, 16.1. 
ob 17. 00

3. Mišjakov večer v Boštanju
Jabolko boštanjsko - od cepiča do jabolčnika. Dvorana TVD Partizan Turistično društvo Boštanj ob Savi

ponedeljek, 18. 1. 
ob 18.30 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 19.1. 
ob 9.00

Predavanje U3: 
ZD Sevnica in Lekarna Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica, 
Kvedrova cesta, 8290 
Sevnica

U3 Sevnica

torek, 19.1. 
ob 11. 00 Kolesarski turizem in razvojni potencial Posavja Grad Sevnica

Albert-Felicijanova dvorana KŠTM Sevnica

torek, 19. 1. 
ob 18. 00 Planinski večer Kulturna dvorana Sevnica PD Lisca Sevnica

sreda, 20. 1. 
ob 17.00

Predavanje 
"Skrivnosti vedske modrosti" Mladinski center Sevnica Društvo Pandurang

sreda, 20. 1. 
ob 18.00

Predstavitev knjige 
Vesne V. Godina Zablode postsocializma Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

Četrtek,21.1. 
ob 18.00

Potopisno predavanje
Etiopija Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 22. 1. 
ob 19.00

Potopisno predavanje 
o Slovencih iz Argentine

Salezijanski mladinski 
center Sevnica SMC  Sevnica

sobota, 23.1. 
ob 9.00 Skala Fuskabo Fužine - žongliranje Salezijanski mladinski 

center Sevnica SMC  Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 23. 1. 
ob 10. 00 Sevnica open - turnir v namiznem hokeju Salezijanski mladinski 

center Sevnica SMC  Sevnica

sobota, 23. 1. 
ob 12.00 Srečanje starejših krajanov Sevnice Hotel Ajdovec KORK Sevnica

nedelja, 24.1. 
ob 10.00 Mladinska sveta maša Župnijska cerkev Sevnica SMC  Sevnica

torek, 26. 1. 
ob 9.00

Predavanje U3: 
Cesarski Trst Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 27.1. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 27. 1. 
ob 17.30

Predavanje 
"Skrivnosti vedske modrosti" Mladinski center Sevnica Društvo Pandurang

četrtek, 28.1. 
ob 19.00 

3. območno srečanje literatov občine Sevnica 2016 
Škrjanček poje, žvrgoli ... Knjižnica Sevnica JSRS za kulturne dejavnosti območna 

izpostava Sevnica

ŽIVE JASLICE

ŠKD Večno mladi Šmarčna

ŽIVE JASLICE
ob gozdu na 

ŠMARÈNI
èetrtek,

24. december,
ob 18. uri

petek, 
25. december,
ob 18. uri

JANUAR - FEBRUAR - ogled le za najavljene skupine
Grajska kavarna odprta po odpiralnem èasu.

PONEDELJEK - PETEK: 10.00 do 15.00
SOBOTA: 15.00 do 19.00
NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNI ÈAS
med poèitnicami 
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Na Osnovni šoli Krmelj smo že peto leto zapored 
pripravili vseslovenski projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. S tem smo želeli doseči več 
ciljev. Osnovni so izobraževati, ozaveščati otroke 
o pomenu zajtrka v sklopu prehranjevalnih navad, 
dati pomen lokalno pridelanim živilom in kmetijskim 
dejavnostim v našem okolju.

Ta dan smo v šoli in vrtcu zajtrkovali izključno 
slovensko hrano. Zajtrk je vseboval biopirin kruh 
Pekarne Bruno iz Gabrijel, mleko s kmetije Končina 
s Polja, med v pridelavi gospoda Kolenca z Vrhka, 
maslo je priskrbela gospa Kranjc iz Budne vasi, 
jabolka pa Repovževi iz Šentjanža.
Rdeča nit našega tradicionalnega zajtrka so bila 
žita – osnova naše prehrane. Na dogodek smo 
se pripravljali v sklopu pouka gospodinjstva, tako 
da so učenci 6. razreda raziskovali žita, svoje 
ugotovitve pa predstavili v kulturnem programu. 
Resne teme o žitih so popestrili pevci mladinskega 
zbora in učenci razredne stopnje z deklamacijami.
Učenci, učitelji, gospa ravnateljica ter gosti 
iz občine in krajevne skupnosti sno se zbrali v 
večnamenskem prostoru, skrbno urejenem s 
pripravljenimi pogrinjki, stene so bile opremljene s 
plakati, na odru pa so učenci izbirnega predmeta 
sodobna priprava hrane kuhali poslastico iz 
koruze.
 

D. Podlogar

Tradicionalni slovenski zajtrk 
v krmeljski šoli in vrtcu

 

Lučke, ki krasijo naše mesto, naznanjajo, da 
je tu praznični december in v Vrtcu Ciciban 
Sevnica smo spet povabili, tokrat že devetič, vse 
predšolske otroke in njihove starše na obisk in 
raziskovanje našega čarobnega gradu. Sevniški 
grad je bil skoraj premajhen za vse, doživetja 
željnih, obiskovalcev, saj jih je bilo približno 700. V 
prostorih gradu so se izvajale različne dejavnosti: 
lutkovno-gledališka predstava Rumena in modra 
rokavička, ki so jo uprizorile strokovne delavke 
vrtca, izdelava ročne lutke iz rokavičke, grajska 
gospoda nas je sprejela v svojem plesnem salonu 
in nam prikazala svoj ples, v grajski kapeli pa so 
nam ubrani glasovi pričarali zimsko pravljico. 
Vsak otrok je ob slovesu z gradu odnesel prižgano 
latirnico, ki smo jih izdelovali v vrtcu. 

Kot vsako leto smo tudi tokrat zbirali prostovoljne 
prispevke, ki jih bo Sklad vrtca Ciciban Sevnica 
namenil za pokrivanje stroškov obogatitvenih 
dejavnosti otrokom iz socialno šibkih družin. Zbrali 
smo 1055 evrov. Vsem se v imenu otrok iskreno 
zahvaljujemo za vaš obisk in denarni prispevek. 
Za pomoč pri izpeljavi prireditve se zahvaljujem 
KŠTM Sevnica, Cirilu Dolinšku, Društvu Sevniški 
graščaki, Silviji Blaževič, Cvetki Imperl Bizjak, 
Silvu Bizjaku in vsem donatorjem. Želimo vam, da 
se čarobnost tega večera prenese v vsakdanje 
življenje in da v letu 2016 živite svoje sanje, ki jih 
ne bo prekinila krutost današnjega časa. 
  

Mali in veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica

Čarobni obisk gradu

  
V četrtek, 3. decembra, smo se učenci odpravili v 
Športni dom Sevnica in si ogledali eno izmed tekem 
(Zagreb–Novo mesto) mednarodnega turnirja v 
košarki na vozičkih. Po tekmi nas je obiskal prvi 
dobri mož – Miklavž. Pomagali so mu pomočniki 
iz KŠTM Sevnica, ki se jim zahvaljujemo za darila. 
Velika zahvala pa tudi Tomažu Liscu za podarjena 
donatorska sredstva. 

V petek, 4. decembra, nas je tudi v šoli obiskal 
Miklavž v spremstvu Mirana Šterna, predsednika 
društva Sožitje Sevnica. Prinesel nam je koš 
sladkih dobrot. Zapeli smo mu nekaj pesmic in mu 
zaželeli vse lepo v letu, ki prihaja. 

V ponedeljek, 7. decembra, je bilo na vrsti še 
eno presenečenje. Obiskal nas je še Miklavž v 
spremstvu pomočnic iz Rdečega križa Sevnica. 
Ker smo bili vse leto pridni, nas je tudi letos obiskal 
in vsakemu od učencev prinesel vrečo daril. Tudi 
njemu smo zapeli nekaj pesmic in mu obljubili, da 
bomo pridni še naprej. 
Učenci in zaposleni na OŠ Ane Gale Sevnica se 
KŠTM Sevnica zahvaljujemo za povabilo na tekmo 
in darila, društvu Sožitje Sevnica in Rdečemu križu 
Sevnica pa zahvala za obisk na šoli in darila. 
  

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

Miklavž na Osnovni šoli 
Ane Gale Sevnica

December  je čas praznovanj in obdarovanj, 
majhnih in velikih pričakovanj, toplih objemov in 
otroškega smeha. 

V najbolj veselem mesecu smo se v MC Sevnica 
spomnili vseh babic in dedkov, stricev in tet 
ter jim izdelali lepe voščilnice in jih »opremili« s 
toplimi željami. Vsak dan ustvarjamo kakšne nove 
okraske – nove ideje so vedno dobrodošle, zato se 
kar oglasite. Dobrodošli majhni in veliki.  
Ob izdelovanju  izdelkov se sladkamo s piškoti in 
grejemo s čajem – vedno pa se zgodijo tudi smešne 
prigode in dogodivščine, obujanje lepih spominov, 
in seveda Kevin. 
Pridite, ne bo vam žal. Če se decembra ne bomo 
videli, pa vam želimo vesele praznike in srečno 
novo leto 2016.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

MC Sevnica v prazničnih dneh

Okrašen MC Sevnica

Tudi v Tržišču je december čisto poseben mesec, 
saj naši otroci dobro vedo, da nas vsako leto 
obišče dobri mož sv. Miklavž. Letos nas je obiskal 
v soboto, 5. decembra. V hladnem decembrskem 
večeru se je na ploščadi pred farno cerkvijo v 
Tržišču zbralo veliko otrok v spremstvu staršev 
ali starih staršev,  ki so nestrpno pričakovali 
Miklavžev prihod in njegova darila. Seveda je 
Miklavž prišel v spremstvu pridnih angelčkov in 
nagajivih parkeljnov. Večer so popestrile plesalke 
Osnovne šole Tržišče. 

Otroci so domov odhajali srečni in nasmejani, saj 
so prejeli lepa darila. Iskrena hvala vsem staršem, 
pokroviteljem in donatorjem, ki so s svojimi 
prispevki pomagali Miklavžu, da je lahko osrečil 
veliko otrok. 
  

Društvo prijateljev mladine Tržišče

Sveti Miklavž obdaril otroke 
tudi v Tržišču 

Obdarovanje otrok v Tržišču (foto: Stane Markovič)
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Čeprav je bilo 24. novembra do zadnjega meseca v 
letu še nekaj dni, smo se učitelji in učenci OŠ Milana 
Majcna Šentjanž odločili pripraviti novoletni bazar, 
saj je bilo v zraku že občutiti, da se nam približujejo 
praznični dnevi. V zadnjih dneh smo se  res  trudili 
in pri pouku in interesnih dejavnostih izdelali kar 
nekaj izdelkov, in to čim lepših, ki bodo še polepšali  
naše domove  v bližajočih se prazničnih dneh. 

Želeli smo, da bi se zbrali v čim večjem številu, 
zato smo  najprej pripravili  kulturni program in 
smo se staršem in krajanom predstavili kot pevci, 
harmonikarji, plesalci, recitatorji,  nanizali pa smo  
tudi nekaj utrinkov in vidnih uspehov iz življenja v 
šoli v prvih treh mesecih. 
Veseli smo bili velikega števila obiskovalcev in  
učenci so z  navdušenjem po simboličnih cenah 
prodajali lične izdelke, ki so jih z veseljem pripravljali 
za ta dan. Ponosni smo ugotovili, da naš trud ni bil 
zaman, saj so bile mize, ki so se šibile pod težo 
otroških izdelkov, ob koncu prireditve  popolnoma 
prazne. 
Hvala, da ste se v tako velikem številu odzvali 
našemu vabilu. 
  

 V imenu učencev in učiteljev Majda P. Repovž

Novoletni bazar 
v OŠ Milana Majcna Šentjanž

  
V soboto, 28. novembra, smo se zbrali v SMC, da 
bi izdelali adventni venček. Animatorji smo otroke 
pospremili v Miklavževo dvorano, v kateri smo že 
imeli pripravljeno zimzeleno rastlinje in obroče, 
kar sta poglavitni stvari za izdelavo adventnega 
venčka. Ob izdelavi smo se zelo zabavali, hkrati 
pa tudi posladkali z dobrotami in čajem Marjane 

Sladič. Ko smo na obroč ovili zimzeleno rastlinje, 
sta bila na vrsti okraševanje in postavitev sveč. V 
SMC so nam pri okraševanju na pomoč priskočili 
animatorji, da je bil naš venček na koncu videti še 
bolj praznično. Domov smo odšli s prečudovitimi 
venčki in nasmejanimi obrazi. 

Melisa Košar

Izdelava adventnih venčkov

Dela in idej nam ni manjkalo.

 
Vstop v praznični december pomeni čas 
najrazličnejših pričakovanj in obdarovanj. Učenci 
in učitelji OŠ Boštanj smo v ustvarjalnih delavnicah 
spet pridno ustvarjali. Z božično-novoletnim 
sejmom smo si ob vonju sveže pečenih piškotov na 
šoli pričarali prijetno praznično vzdušje in ga delili 
s prijatelji, starši in krajani Boštanja. 

Ponudba različnih uporabnih in dekorativnih 
izdelkov je bila res pisana. Sejemsko dogajanje so s 
pesmijo, plesom in lepimi željami popestrili učenci 
šolskega pevskega zbora. Izkupiček od prodanega 
smo namenili šolskemu skladu. 
  

Nena Bedek, učiteljica OŠ Boštanj 

Božično-novoletni sejem 
na OŠ Boštanj

  
V torek, 8. decembra, je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor priredil sprejem za najboljše 
slovenske športnice in športnike v letu 2015. 

Prireditve v predsedniški palači so se udeležili tudi 
učenci OŠ Boštanj in s svojim glasbenim nastopom 
popestrili program. Po koncu uradnega dela so 
učenci lahko pristopili do znanih športnikov, se z 
njimi fotografirali in dobili njihove avtograme. Biti v 
predsedniški palači z najboljšimi športniki je nekaj 
tako vznemirljivega, česar se ne da opisati, zato 
nam bo ta večer ostal v najlepšem spominu. 
  

OŠ Boštanj, Silva Žveglič

Učenci OŠ Boštanj 
obiskali predsedniško palačo Učenci podaljšanega bivanja smo v sredo, 2. 

decembra, pod mentorstvom gospe Gizele Škoda 
izdelovali vreče. Pomagala nam je izkušena šivilja, 
gospa Marinka, ki je čistilka na naši šoli. Izgubljenim 
oblačilom smo odrezali rokave in kapuce, jih zašili 
ter nanje našili številke, ki prikazujejo številko naše 
skupine. Šivala pa ni samo naša gostja, ampak 
smo se preizkusili tudi sami. Spretno smo rezali 
blago, pri šivanju pa smo imeli nekaj težav, ki  so 
kmalu izginile. 

Bilo je zelo zanimivo, ustvarjalno in poučno. Dobili 
smo nove izkušnje, ki nam bodo v  življenju prišle 
še kako prav. 

Ana Prosenik, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ustvarjalnost sevniških 
učencev v podaljšanem 
bivanju

Odprtje božično-novoletnega sejma

 
Torek, 24. november, je bil za učence in učitelje OŠ 
Boštanj poseben dan. Pouk smo začeli popoldane 
in ga končali s prireditvijo Odprimo skrinjo zgodb 
naše šole. Ta dogodek je bil namenjen zaključku 
energijske sanacije naše šole, ki se je začela 
maja 2015. V prenovljeno in polepšano šolo 
smo povabili vse starše, krajane, predstavnike 
občine in predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja. 

Vsi nastopajoči ob odprtju šole smo se trudili z vso 
močjo, da bi čim bolje in čim lepše opravili nastop 
ter pokazali, kako smo veseli, da je naša šola 
zaživela v živahnih barvah. 

Poleg kulturnega programa smo pripravili tudi 
fotografsko razstavo naše šole skozi čas. Prijeten 
dan smo sklenili s skupnim druženjem ob bogato 
obloženih mizah, za katere so poskrbele naše 
kuharice in Aktiv žena Boštanj. 
  

Staša Zgonc, 8. a razred, OŠ Boštanj

Energijska sanacija OŠ Boštanj

Borut Pahor na OŠ Boštanj

Prerez traku ob sanaciji šole

www.kstm.si
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Na prvem krogu pionirske lige Jugovzhodne regije, 
ki je bilo v Sevnici 14.11.2015 sta brata Aleš in 
Miha Janc z dobrim streljanjem zasedla prva 
mesta. Mlajši Miha Janc je, v streljanju s puško, 
s 167 krogi od 200 možnih med mlajšimi pionirji 
iz Brežic, Krškega, Novega mesta in Trebnjega 
zasedel prvo mesto in osvojil zlato kolajno. Starejši 
brat Aleš Janc je kar dvakrat stal na stopničkah. 

Brata Janc v vrhu regijske lige

Domen Špan na stopničkah (desno)

V meglenem sobotnem jutru se je v parku pri 
srednji šoli v Sevnici odvijal že tretji tek za Sevniški 
pokal, ki poteka v organizaciji AK Sevnica. Na 
tokratnem se je zbralo 93 tekačev, zmagovalci 
po posameznih kategorijah pa so postali; Radej, 
Nika, Dolmovič, Jan, Krmelj, Zala, Šunta, Sven, 
Slapšak, Ajda, Bajc, Tomi, Dobovšek, Nika, Sešlar, 
Tomaž, Janči,č Nika, Trebše, Anže, Arzenšek, 
Urška, Rabuzin, Gregor, Slapšak, Ajda, Vimpolšek, 
Boštjan, Vetrih, Renata, Jančič, Janko, Lendaro, 
Robert in Kukman, Zdravko. Absolutna 
zmagovalca 3. teka za Sevniški pokal sta bila Ajda 
Slapšak in Boštjan Vimpolšek. Vsi pokrovitelji teka 
so vidni na spletni strani www.aksevnica.si. 

Pred glavnim tekom je potekal tudi dobrodelni 
tek, ki ga je v sodelovanju z AK Sevnica organiziral 
poslanec Tomaž Lisec. Zbrana sredstva bodo 
namenjena za ureditev igral in trimsteze ob OŠ 
Sava Kladnika v Sevnici. 
Dobimo se spet 6. februarja v Krmelju. 
  

Vir: AK Sevnica

3. tek za sevniški pokal 
tudi dobrodelen

Start otroškega teka

 

V petek, 27. novembra, je v Brežicah 
potekalo področno tekmovanje osnovnih 
šol v nogometu. 
Vse tekmovalke smo bile zelo nervozne, saj smo 
vedele, da bomo igrale s tremi ekipami in da 
moramo premagati prav vse. V garderobah smo 
se preoblekle v svoje modre drese in se odpravile 
na tribuno, ko je že potekala prva tekma med 
Brežicami in Šentjanžem. Ta tekma je bila zelo 
pomembna tudi za nas, čeprav nismo bile na 
igrišču, smo pa tako še bolj natančno spoznavale 
svoje tekmice. Po dveh polčasih so zmagale 
Brežičanke. Naslednja igra pa je bila naša. Po 
naših podatkih so bile nogometašice Globokega 
najbolj izkušene in so imele največ možnosti za 
zmago. Sodnik je zapiskal in začela se je bitka na 
igrišču. Nasprotnicam smo zadale tri gole in imele 
močno obrambo, ki je strla nasprotnice. Vse 
navdušene smo ugotovile, da smo zmagale prvo 
tekmo. Učitelj nam je dal nekaj novih napotkov in 
naslednjo igro smo igrale s športnicami Šentjanža.  
Vedele smo, da jih lahko premagamo, zato nismo 
bile nervozne in negotove, temveč hitre, odločne 
in napadalne. Igro smo dobile z rezultatom 3:0. 

Sledila je igra med Globokim in Šentjanžem, 
zmagale  so nogometašice Globokega. 

Vsa najvišja priznanja 
sevniškim nogometašicam

  
Športno društvo Atraktiva je prvi decembrski 
petek in soboto v Mladinskem centru Sevnica 
organiziralo jubilejni, 10. tradicionalni smučarski 
sejem. V komisijski prodajalni je bilo več sto kosov 
rabljene smučarske opreme, med katero so bili 
najpogostejša smučarska oprema za otroke, 
smuči, pancarji, čelade, palice in oblačila. Nekaj je 
bilo tudi opreme za deskanje na snegu in tek na 
smučeh. 

Dogajanje so popestrili nagradna igra, družabne 
igre in kotiček podarim-vzamem. Veliko zadovoljnih 
prodajalcev in kupcev daje spodbudo in pozitivno 
energijo, da bomo tradicionalni smučarski sejem 
nadaljevali tudi v prihodnje. Za podporo pri izvedbi 
sejma se zahvaljujemo KŠTM Sevnica in Občini 
Sevnica. 

Vsem ljubiteljem smučanja želimo obilo užitkov na 
belih strminah ter a(tra)ktivno, zdravo in srečno 
2016! Se vidimo na smučarskem sejmu prihodnje 
leto! 

 Vir: Ekipa ŠD Atraktiva 
www.atraktiva.si

Smučarski sejem 2015 
v Sevnici spet uspešen   

Absolutna zmagovalca 3. teka za Sevniški pokal

Tilen in Tim Prijatelj levo, Miha in Aleš Janc desno

Prvo mesto v streljanju z zračno puško s 167 krogi 
od 200 možnih je med pionirji osvojil prvo mesto 
in v streljanju s pištolo s 136 krogi od 200 možnih 
je osvojil tretje mesto. Alešev klubski koleg Domen 
Špan je z odličnim streljanjem s puško s 153 krogi 
od 200 možnih zasedel drugo mesto in osvojil 
srebrno kolajno. Ravno tako je Domen v disciplini 
zračna pištola osvojil drugo mesto s 139 zadetimi 
krogi.

Za dobro ekipno in posamezno uvrstitev med 
mlajšimi pionirji v streljanju s puško je poskrbel 
Liam Kovačič, ki je z 153 krogi osvojil tretje mesto 
ter Tilen Prijatelj, ki kljub kratkemu strelskemu 
stažu ni zaostajal za regijskimi rezultati.
Nejc Pesjak in Tim Prijatelj sta letos prvič nastopila 
za starejše kategorije in zasedela ekipno četrto 
mesto, Nejc pa tretje mesto posamezno in osvojil 
srebrno kolajno.

Mirko Ognjenovič

Zadnja tekma med nami in Brežicami je odločala o 
končnem rezultatu. Borbenost in natančnost sta 
nas privedli do zadnje zmage z 2:0. Potihoma smo 
že vedele, da smo zmagale in da se bomo uvrstile 
naprej, a nobena tega ni omenjala na glas. Sledila 
je podelitev pokalov in priznanj. 
Šentjanž je zasedel četrto, Brežice tretje, Globoko 
drugo in Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica 
prvo mesto. Podelili so nam pokale, nato pa so 
posameznice prejele še medalje za najboljšo 
igralko, strelko in vratarko tekme – vse te medalje 
so prejele učenke naše osnovne šole. Po podelitvi 
je sledilo fotografiranje in nato pot domov. 
Vse smo bile še pod vplivom adrenalina in 
navdušene nad rezultatom. Pokal na koncu ni 
bil tako pomemben kot to, da smo se uvrstile v 
polfinale državnega tekmovanja. 

Lea Haler,  Lori Škerl, Ajda Trbovc 
OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Šport 

  
V četrtek, 10. decembra, je bila v sejni sobi 
športnega doma v Sevnici redna letna skupščina 
članov AK Sevnica. Med glavnimi točkami 
dnevnega reda je bilo sprejetje prenovljenega 
statuta AK Sevnica ter nagrade in priznanja 
za najuspešnejše atlete iztekajočega se leta. 

Priznanja za državne klubske ali šolske naslove 
so prejeli: Lea Haler, Maj Popelar, Nina Lisec, 
Tomi Bajc, Mateja Jazbec, Karin Gošek in Robert 
Lendaro. Zadnja sta zaradi izjemnih dosežkov 
postala tudi atleta leta. Priznanja najuspešnejšim 
atletom sta podelila Janja Košar in Sine Karlovšek. 

Vir: AK Sevnica

Karin Gošek in Robert Lendaro,
atleta leta 2015

Robert Lendaro in Karin Gošek, atleta leta 2015

 
V soboto, 12. decembra, je v telovadnici Športnega 
doma Sevnica potekal vseslovenski trening 
karateja Karate zveze WKSA Slovenije, članice 
IKU – International Karate Union za trenerje, 
tekmovalce in sodnike. Gostitelj seminarja je bil 
domači Klub borilnih veščin Sevnica, seminar pa 
je vodil sensei Ljubo Javoršek, mojster karateja 8. 
dan iz Maribora. 

Na treningu smo se posvetili delovanju zavesti o 
sposobnosti samoobrambe, ki jo razvija karate 
in je zelo pomembna za psihološko stabilizacijo 
osebnosti, še posebno v obdobju razvoja. Da bi 
tekmovalec dosegel, o čemer sanja vsakdo, mora 
imeti razmere za vadbo in dobrega trenerja. 
Vadba karateja je bila razdeljena na tri različne 
glavne sklope delovanja in principe treniranja, 
kot ga poznamo v svetu: športni, tradicionalni 
in kontaktni karate. Na področju športa gre 
za posebno obliko človekove dejavnosti, ki je 
usmerjena k čim boljšim dosežkom na športnem 
področju. V sklopu karateja gre za razvijanje 
prirojenih in pridobljenih sposobnosti ter lastnosti 
na najvišjo možno raven in uveljavitev osebnosti, 
ki se kaže v doseganju čim boljšega športnega 
rezultata. Skupnega treninga karatejske zveze 
so se udeležili tudi sevniški trenerji KBV Sevnica 
Jurij Orač, Denis Orač, Marja Zidarič, Rok Kuzem 
in Žiga Žveglič.

Jurij Orač

Skupni trening karateja 
v Sevnici

Skupni trening karateja

V sklopu projekta IPA-Ride & Bike, sofinanciranega 
s sredstvi Operativnega programa Slovenija–
Hrvaška 2007–2013, ki je sofinanciran iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj, bo na 
sevniškem gradu potekal posvet Posavje polno 
kolesarskih priložnosti.

Torek, 19. 1. 2016, od 11. do 19. ure.
Grad Sevnica, Albert-Felicijanova dvorana
Program:
Od 11. do 13. ure: delavnica Razvojne možnosti 
kolesarskega turizma v Posavju
Na delavnici, namenjeni gostinsko-turističnim 
ponudnikom v Posavju ter športno-kolesarskim 
zanesenjakom, bodo predstavljene uspešne 
prakse kolesarskega turizma iz Slovenije in tujine 
(predavatelji: Turistična agencija Helia, nekdanji 
profesionalni kolesar in sedanji turistični ponudnik 
Tadej Valjavec). Predstavljeni bodo raznovrstnost 
kolesarstva in zvrsti kolesarskega turizma – 
izletniški, družinski, potovalni, skupinski, gorski, 
rekreativni in specifike prilagoditve gostinko-
turistične ponudbe (primeri dobrih praks).
Od 13.30 do 15. ure: okrogla miza na temo Posavje 
in Obsotelje te priložnosti za razvoj kolesarskega 
turizma tudi s pomočjo projekta Ride & Bike
Okrogla miza bo ponudila vprašanja in odgovore 
glede stopnje pripravljenosti Posavja in Obsotelja 
za to vrsto turizma, takojšnje mogoče ukrepe 
za izboljšanje ponudbe ter smernice bodočega 
razvoja.
Od 16.30 do 19. ure: druženje in klepet s Tadejem 
Valjavcem 
Organizatorja: 
Kolesarsko društvo Sevnica in KŠTM Sevnica

Naše okolje ponuja številne možnosti in prednosti, 
ki jih je treba ustrezno ponuditi kolesarjem kot 
posebnemu delu turizma. Poudariti in spodbuditi 
je treba sodelovanje različnih interesnih skupin 
ponudnikov na širšem območju Posavja in 
Obsotelja za prepoznavnost kolesarske destinacije 
in pridobivanje kolesarskih obiskovalcev. Na 
okrogli mizi bomo poskušali izmenjati mnenja tudi 
o nujnosti vlaganja v infrastrukturo kolesarskih 
in rekreativnih poti ter o drugih smereh razvoja 
turizma na našem območju. O projektu lahko več 
preberete na www.kstm-sevnica.si.  

Udeležba je brezplačna!
Matej Imperl, KŠTM Sevnica

»Posavje, 
polno kolesarskih priložnosti«

 
V Klubu borilnih veščin Sevnica smo v iztekajočem 
letu delovali tako na tekmovalnem področju kot 
na ostalih rekreativnih dejavnostih. Imamo 7 
licenciranih vaditeljev, inštruktorjev in trenerjev 
kickboxinga, rokoborbe in karateja, ki delujejo v 
štirih sekcijah za različne borilne veščine kot so: 
športni, tradicionalni in kontaktni karate, boks 
in kickboxing ter rokoborba in MMA. V klubu 
deluje še rekreacija za odrasle kjer prakticiramo 
predvsem rekreativni tek, nordijsko hojo, 
plavanje, kolesarjenje, smučanje in hojo na 2 
km.  Vadbeni procesi so bili prilagojeni letnemu 
razporedu aktivnosti – Koledar KBV Sevnica, ki ga 
je IO sprejel na začetku leta. 

Člani kluba smo se udeleževali tekmovanj in 
strokovno izobraževalnih seminarjev na različnih 
nivojih tako doma kot v tujini.  Registrirani 
tekmovalci pa so se udeležili poleg regijskih 
tekmovanj, še državnih prvenstev, mednarodnih 
turnirjev, evropskega in svetovnega pokala ter 
svetovnega prvenstva v karateju in strokovno 
izobraževalnih seminarjev, ki so jih organizirale 
panožne zveze v okviru sofinanciranja evropskih 
socialnih skladov in druge stilske organizacije. 
V letu 2015 smo na Državnem prvenstvu v 
tradicionalnem karateju osvojili 8 medalj, od tega 
2 zlati, 3 srebrne in 3 bronaste. Na Državnem 
prvenstvu v športnem karateju pa 8 medalj, od 
tega 4 zlate in 4 srebrne. Na državnem prvenstvu 
v kickboxingu smo osvojili kar 16 medalj, od tega 3 
zlate, 9 srebrnih in 4 bronaste.  Na Mednarodnih 
turnirjih v karateju in kickboxingu smo posegli 
po odličjih 23-krat, 5-krat smo stali na najvišji 
stopnički. Na Evropskem pokalu v kickboxingu 
smo osvojili 3 medalje, eno zlato, srebrno in 
bronasto. Za konec tekmovalne sezone pa smo 
na Svetovnem karate pokalu osvojili 3 medalje, 
eno zlato, srebrno in bronasto, katere vse tri pa je 
prispeval naš najbolj perspektiven tekmovalec Žan 
Hižman. Zares odlična in zavidljiva bera osvojenih 
medalj naših mladih športnikov in športnic KBV 
Sevnica. Po zaslugi velike borbenosti so se mladi 
športniki prebili v sam vrh slovenskega športnega 
karateja in kickboxinga. V letu, ki je praktično 
skoraj že za nami, pa ga lahko ocenimo z odliko, saj 
smo v karateju in kickboxingu skupaj na različnih 
nivojih tekmovanj osvojili 91 medalj, od tega je bilo 
24 zlatih, 36 srebrnih in 31 bronastih. Ne smemo 
pa prezreti dejstva, koliko je bilo še osvojenih 
drugih tudi odličnih uvrstitev, rezultatov, ki pa se 
žal ne morejo poistovetiti z osvojenimi medaljami. 
Tudi te uvrstitve so del našega bogatega zapisa, 
ustvarjanja zgodovine in uspeha sevniškega 
kickboxinga  in karateja, ki bo v letu 2016 praznoval 
svoj visok jubilej, 40 let sevniškega karateja.  
O delovanju kluba je bila javnost redno obveščena 
preko tiska, radia, regionalne televizije, spletnih 
medijskih portalov in spletnih strani kluba www.
kbv-sevnica.com. O uspehih, aktivnostih in vseh 
zanimivosti, ki so nas spremljale pa smo skrbno 
beležili v svojem glasilu BUDO NOVICE, ki jih redno 
izdajamo in objavljamo na svetovnem spletnem 
portalu.   
Uspehov pa ni moč pripisati le prizadevnim 
trenerjem in športnikom, temveč tudi sponzorjem, 
donatorjem in Občini Sevnica, ki je budno 
spremljala naša dogajanja in nesebično nudila 
prepotrebno finančno in materialno pomoč. Hvala 
Vam!

Jurij Orač

9 naslovov državnih prvakov

Žan Hižman (levo)
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Za praznike smo vsi doma, to je že neke vrste tradicija.
Vsi smo skupaj, ko nam božični čarv oči pričara posebni žar.

Za božič bi si želeli, da bi bili do konca življenja veseli.
Ko gledamo skozi okno, v to kristalno belino,

naše misli dobijo valujočo globino.

Naj dobri možje izpolnijo želje vsem,
ki so ta dan žalostni na svetu tem.

Vsak si zasluži srečo, tisto ljubezen v srcu dehtečo.
Smreka, piškoti, darila in naših prijateljev voščila.

Vse to so materialne dobrine,
kar res velja, nasmeh, pogled, ta pa mine.

Naj se sliši smeh, veselje naj vas preveva ob vseh stvareh.
Cenite družino, poljub, dotik, saj so z ljubečim svetom edini stik.

Vesele praznike vsem, naj ta misel nikoli ne zgine.
Naj vsi podarjajo nasmehe ljudem, ki si želijo božične topline.

Tamara Špan

Božični duh 

Iz preteklosti v sedanjost

V času, ko se osrednja turistična dejavnost v 
Sloveniji odvija predvsem v njenem osrednjem 
(Ljubljana) in zahodnem (Kranjska Gora, Bled, 
Postojnska jama, Portorož …) delu, čemur se je 
podredilo tudi oglaševanje »top« ponudbe našega 
turizma, se zdi, da preostali deli Slovenije ne 
premorejo takšnih turističnih privlačnosti, ki bi 
privabljale večje število turistov. Tako je tudi Posavje 
v turističnem pomenu večinoma zapostavljeno, 
saj poleg ponudnika termalnega turizma, ki beleži 
zavidljiv obisk, preostali ponudniki v Posavju bolj ali 
manj pobirajo drobtinice na turističnem trgu. Če 
določimo turizem kot priložnost za razvoj in dvig 
gospodarske rasti, je vsekakor potreben trezen in 
celovit razmislek, ali in čemu posvetiti pozornost, 
da bi turizem v Posavju dvignili na višjo raven in bi 
lahko bolje živeli na celotnem območju Posavja. 
Postavimo se v vlogo običajnega turista in se 
vprašajmo, ali in zakaj bi sploh prišel v Posavje. 
So to neokrnjena narava, prijazni ljudje, udobne 
in ugodne namestitve, vrhunska kulinarika? 
Vsekakor so to prvi pogoji za dobro počutje 
slehernega v naših krajih. A to ni dovolj! V čem 
smo lahko drugačni, bolj zanimivi in tudi inovativni 
za večino turistov? Odgovor so (tudi) gradovi. V 
Posavju je na razmeroma malem območju precej 
razmeroma zelo urejenih gradov: gradovi Brežice, 
Rajhenburg, Sevnica, Mokrice, Podsreda, Pišece, 
Bizeljsko, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki. V nemirnih časih so pomenili najprej 
pomembno obrambno linijo, postopoma pa 
se je življenje v njih razvijalo, njihovi lastniki in 
pristojnosti – dejavnosti pa so močno vplivali na 
razvoj območja. Posamezni gradovi so odlično 
obnovljeni in urejeni, drugi nekoliko manj. Podobno 
je tudi s ponudbo in programi na gradovih, saj 
nekateri ponujajo bogato vsebino in številne 
programe, drugi pa se programskih vsebin 
lotevajo v manjšem obsegu ali so šele v prvih 
korakih razvoja programov. Vsi gradovi so izjemni 
in predstavljajo velike tržno-turistične možnosti, 
vendar se kot individualni ponudniki srečujejo s 
šibko prepoznavnostjo in slabšo promocijo svojih 
dejavnosti na trgu. Skupen nastop v obliki skupne 
tržne znamke bi zagotovil boljšo promocijo, 
obogatitev posamezne ponudbe in programa ter 
povečanje prepoznavnosti na trgu. 
Posavje je območje gradov, ki spadajo med najbolj 
turistično privlačne točke. 
Zavedajoč se tega, smo se na pobudo KŠTM 
Sevnica v letu 2014 prvič skupaj sestali upravljavci 
gradov v Posavju in pripravili izhodišča projekta 
Gradovi Posavja, ki ga koordinira Posavski 
muzej Brežice kot osrednja posavska muzejska 
institucija. 
Žal v projekt ni mogoče vključiti celote in zaradi 
stanja gradov, lastništva in dostopnosti tudi ne 
vseh gradov oziroma njihovih ostankov. Pomeni pa 

nov korak v povezovanju in sodelovanju ter celoviti 
skrbi za gradove Posavja, med katere je vključen 
tudi nekdanji samostan, v katerem deluje Galerija 
Božidarja Jakca Kostanjevica na Krki. 
Predlagani projekt vključuje ustrezno vzdrževanje 
in nove obnove, programsko in promocijsko-
tržno povezovanje gradov v Posavju, vzpostavlja 
novo blagovno znamko z namenom skupne 
promocije javnih in tržnih storitev (dogodki, 
poroke, spominski predmeti, oddajanje 
prostorov v najem ipd). Ob tem uvaja novosti 
v načine trženja (IKT-aplikacija) in programe. 
Projekt premišljeno utrjuje vezi med gradovi 
v Posavju in nadgrajuje sedanje programe 
sodelovanja med gradovi in med lokalnimi 
skupnostmi  ter gradi trdnejše vezi na podlagi 
fizičnega in virtualnega povezovanja, skupne 
promocije in dopolnjevanja programov. 
Vzpostavljamo celovito ponudbo v Posavju in s 
partnerji in aktivnostmi povezujemo celotno regijo, 
da jo temeljiteje in bolj energično tudi promoviramo. 
Projekt z inovativnim pristopom obenem povečuje 
prepoznavnost in dodano vrednost mreži 
gradov ter vsem dosedanjim in razvijajočim se 
dejavnostim v regiji. Sredstva usmerja v klasične 
oblike promocije, ki bo prisotna na mejah Posavja, 
in tudi v promocijo v obliki izdatnih vložkov v 
»incoming« turistične produkte, ustvarja mobilno 
aplikacijo za preglednejšo uporabo sistema, ki je 
hkrati marketinški produkt in povezovalec med 
centri povpraševanja (terme, hoteli, železniške 
postaje, avtomobilska postajališča, letališča) in 
že nastalimi potmi med gradovi ter označuje nove 
poti, ki celovito zaokrožujejo regijo. 
Projekt bo vplival tudi na delovanje in uspešnost  
turističnih, gostinskih in kmetijskih partnerjev, 
društev in združenj ter večjih poslovnih sistemov, 
saj je modularno postavljen in deluje večplastno 
in povezovalno, to pa je poleg povečanega 
obiska drugi najpomembnejši učinek, saj boljša 
povezanost ustvarja nove ideje in produkte. 
Cilj projekta je aktivna vključitev gradov v vse 
plasti turizma kot gospodarske panoge. Ob tem 
bodo dopolnjene in obogatene tudi naše različne 
dejavnosti in sodelovanje ter povezave med  vsakim 
izmed gradov in z lokalnimi ponudniki. Namen 
projekta je zagotoviti vsakemu, da bo pridobil točno 
tisto izkušnjo, ki si jo želi, tako bo smotrno tudi za 
lokalne skupnosti, da namenijo dodatna sredstva 
v oglaševanje in se pridružijo skupnemu naporu 
v obliki vzpostavljanja promocijskih prostorov v 
grajskih stavbah in v skupnem oglaševanju regije 
na svetovnem medmrežju in na mejah regije. 
Projektna skupina, sestavljena iz vseh 
predstavnikov upravljavcev in lastnikov gradov 
v Posavju, že pripravlja konkretne aktivnosti in 
izvaja postopke za prijavo vsebin projekta na 
različne razpise za pridobitev evropskih sredstev. 

Pridobitev evropskih sredstev je sicer pomemben, 
a še zdaleč ne zadosten pogoj za to, da projekt 
uspe. Zelo pomembno bi bilo namreč, da bi se 
čim več prebivalcev Posavja poistovetilo z gradovi 
in jih »vzelo« za svoje ter jih po najboljših močeh 
tudi pomagalo promovirati, ponujati; ponudniki 
bi drug drugemu privoščili uspeh in razumeli, da 
le povezovanje in sodelovanje vodi do večjih in 
uspešnih zgodb. 
  

Rok Petančič, skrbnik sevniškega gradu 
KŠTM Sevnica 

   
Vir: Projektni list za nabor projektnih predlogov za 
pripravo strategije lokalnega razvoja 2014–2020 

lokalne akcijske skupine za območje regije Posavje za 
projekt Gradovi Posavja, november 2015 

Gradovi Posavja kot priložnost nove blagovne znamke v turizmu   
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Utrip življenja

Recepti

Čas priprave pribl. 70 minut
Sestavine za tortni model premera 24–26 cm
4 jajca, 15 dag sladkorja v prahu ali medu, vaniljev 
sladkor, ščepec soli
nastrgana lupinica limone ali pomaranče
2 jedilni žlici mandljevega ali pomarančnega likerja
20 dag korenja
15 dag mletih mandljev
1/2 lončka olja (pribl. 120 ml), 10 dag moke (po 
želji ji dodamo 1 žličo drobno mlete pirine moke), 
1 kavna žlička pecilnega praška, pribl. 2 jedilni žlici 
mandljevih lističev za posipanje
Za okrasitev stepena sladka smetana, olupljeni 
krhlji pomaranč in mandarin, melisa
Pripravimo sestavine. Namastimo in pomokamo 
dno tortnega modela. Pečico ogrejemo na 180 
°C. Olupimo in nastrgamo korenček.
Jajca penasto umešamo s sladkorjem, vaniljevim 
sladkorjem in soljo. Primešamo korenček in olje.
Mlete mandlje zmešamo z moko in pecilnim 
praškom in mešanico skupaj z likerjem primešamo 
testu. Testo zlijemo v model in potresemo z 
mandljevimi lističi. Pečemo 35–40 minut.
Kolač postrežemo s stepeno sladko smetano in 
ga okrasimo s pomarančnimi in mandarininimi 
krhlji in meliso.

Korenčkov kolač z mandlji
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Čas priprave pribl. 40 minut
Sestavine za pribl. 12 kosov
Za biskvit 3 jajca, 9 dag drobnega kristalnega 
sladkorja, ščepec soli, po želji vaniljev sladkor, 
7 dag mehke moke, za noževo konico pecilnega 
praška, 2 dag kakava (najbolje je, da ga zmešamo 
z moko in pecilnim praškom in potresemo po 
snegu iz beljakov, da ne bodo nastale kepice), 1 
jedilna žlica olja
Za nadev
1–2 jedilni žlici marelični marmelade, 1 jedilna 
žlica ruma, po želji 1 jedilna žlica vode, 1 lonček 
sladke smetane, 1 zavitek mešanice za utrjevanje 
stepene smetane, 1 vaniliev sladkor, 2–3 banane

Pečico segrejemo na 200 °C, pekač obložimo s 
papirjem za peko (papir naj ne gleda čez robove 
pekača). Pripravimo si posodo za stepanje, 
mešalnik, metlico za sneg, lopatico za mazanje in 
lopatico za mazanje brez ročaja.
Rumenjake in beljake ločimo (sledi rumenjaka 
v beljaku bi lahko povzročile, da beljakov ne bi 
mogli stepsti v čvrsti sneg). Rumenjake damo v 
skodelico.
Iz beljakov stepemo sneg, postopno z žlico 
dodajamo drobni kristalni sladkor. Nato umešamo 
še rumenjake. Na vrh presejemo moko s pecilnim 
praškom. Dodamo 1–2 jedilni žlici olja in z metlico 
za sneg dobro razmešamo.
Dobljeno maso z lopatico za mazanje brez ročaja 
enakomerno porazdelimo po celotnem pekaču.
Pekač damo na srednjo rešetko in pečemo od 8 do 
največ 10 minut. Če bomo biskvit pekli predolgo, 
bo izsušen in se bo pri zvijanju v rulado lomil.
Čisto krpo razprostremo po delovni površini in 
rahlo potresemo s saldkorjem v prahu. Pečen 
biskvit ločimo od roba, stresemo na krpo in 
odstranimo papir (če papir navlažimo z mokro 
krpo, ga lažje potegnemo stran).
Marelično marmelado gladko zmešamo z rumom 
in s tem tanko namažemo biskvit.
Ohlajeno sladko smetano stepemo z utrjevalcem 
in vaniljevim sladkorjem ter namažemo po 
biskvitu. Banane olupimo, konice odrežemo stran, 
da so ravne.
Banane položimo na spodnji rob biskvita, zvijemo v 
rulado in potresemo s sladkorjem v prahu.

Kakavova rulada 
s smetano in bananami

V sredo, 18. novembra, je v Zdravstvenem domu 
Sevnica potekal Svitov dogodek s predstavitvijo 
knjige Marije Hrvatin: Diagnoza, ko zastane dih. 

Dogodek sta organizirala Zdravstveni dom 
Sevnica in Knjižnica Sevnica.  Ta dan smo v 
hodniku zdravstvenega doma postavili model 
debelega črevesja in zdravstveno vzgojno stojnico, 
zaposlene v Centru za krepitev zdravja ZD Sevnica 
pa smo ozaveščale mimoidoče o pomembnosti 
odzivanja na program Svit. Kulturni dogodek s 
predstavitvijo knjige Diagnoza, ko zastane dih, je 
popestril tudi glasbeni vložek, ki ga je izvedel tako 
imenovani kvartet Svit. Na koncu smo poklepetali 
ob pogostitvi.

Mojca Vidmar

Svitov dogodek v ZD Sevnica 

Vsako leto tretji petek novembra imamo 
tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz  mleka, 
masla, kruha, medu in jabolk, živila pa so domačega 
izvora, pridelana in predelana v Sloveniji. 

V Zdravstvenem domu Sevnica smo v sodelovanju 
s Centrom za krepitev zdravja ZD Sevnica ta 
pomemben dan, ki poteka že peto leto, udejanjili 
tudi na krožniku in si privoščili zdrav zajtrk v naši 
delovni organizaciji.

Mojca Vidmar

Tradicionalni slovenski zajtrk

 
Leto je naokoli in že smo nazdravili, čeprav malo 
zgodaj, v četrtek, 26. novembra, v jedilnici Lisce 
Sevnica. Pevski zbor Azeleja in muzikanti iz 
Boštanja so nam popestrili naše srečanje. Lepo 
zapete pesmi in glasba dokazujejo, da njihov 
15-letni trud ni bil zaman. Tudi Oreškov fant kot 
solist nas je presenetil s svojim nastopom. Vsem 
se iskreno zahvaljujemo in jim želimo, da bi bili še 
naprej dejavni in bi prepevali slovenske pesmi.  

Predsednik DI Sevnica Franc Boljte je v svojem 
nagovoru opisal uspešno delo našega društva 
na družbenem, organizacijskem, socialnem, 
predvsem pa na športnem področju. Tudi za 
prihodnje leto si želimo, da bi z vašo pomočjo, 
idejami, predlogi in poslušnostjo naredili vse, 
kolikor se da dobro. Naša srečanja so dobro 
organizirana, pozivamo vas, da izkoristite 
priložnosti za druženje in lepe trenutke, ki jih v teh 
čudnih časih v družbi ni veliko. Predsednik je člane 
opozoril, da je v glasilu Utrip izostal stavek, da se 
je za dogodek Ohranjevanje zdravja treba prijaviti 
do 31. decembra letos. Pisne vloge pošljite na DI 
Sevnica, termini pa bodo januarja 2016.   
Onemogli ob dobri postrežbi smo se kar prehitro 
odpravili domov. 
Društvo invalidov Sevnica odbor Krmelj je v 
soboto, 12. decembra, organiziralo novoletno 
srečanje za člane  iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža.  
Bilo je v gostišču  Ulčnik, prišlo pa je 42 članov.  
Poverjenica  odbora   je pozdravila  navzoče in jim 
zaželela  vse najlepše  v novem letu, hkrati pa je 
naši članici Lari Bec  predala priznanje  društva 
za prizadevno delo invalid za invalida. Ob zvokih 
harmonike smo zapeli in zaplesali. 
  
                                                    Vir: Društvo invalidov Sevnica

Novoletno srečanje 
Društva invalidov Sevnica 

V sklopu svetovnega dneva sladkorne bolezni, 
ki je bil v soboto, 14. novembra, smo v Centru 
za krepitev zdravja ZD Sevnica (CKZ) izvajali 
brezplačne meritve krvnega sladkorja, in sicer v 
ZD Sevnica in v ZP Krmelj. 

Odziv na delavnico je bil zelo dober, saj smo skupaj 
izmerili vrednost krvnega sladkorja več kot sto 
osebam, poleg meritve pa smo posameznike 
še poučili o pomenu zdravega načina življenja, 
vrednosti krvnega sladkorja za njihovo zdravje 
in posameznike napotili v zdravstveno vzgojne 
delavnice CKZ. 

Mojca Vidmar

Svetovni dan 
sladkorne bolezni v Sevnici
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RGL d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Lj. - Polje
Telefon: 01.5880.433 Fax: 01.561.21.20 info@radioaktual.si 

INFO: 07/373-10-20
ali 041/858-733
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VABILO NA PREDAVANJE
Naše misli so zopet pri vas, spoštovani kupci, ljubitelji lepega cvetja. Spet smo pred 

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

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

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

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

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

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

                                                                             

   Vstop je prost. 

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 
8290 Sevnica

Tel.:07 81 62 360

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

Dobro voljo meljemo,
se v novo leto 2016 peljemo.

Krhljev, orehov in drugih dobrot,
naj sreèa in zdravje vas

spremlja povsod.

SREÈNO

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

 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.

SREČNO 2016
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.1.2016 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: NUŠKA DRAŠČEK.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Zinka Gabrič,  Dom starejših Sevnica,  8290 Sevnica
2. nagrada: Hana Zupan, Šentjanž 68, 8297 Šentjanž 
3. nagrada: Lara Rosa, Zg. Vodale 2, 8295 Tržišče

VICOTEKA
Prostovoljni
Bodoči policaj je opravljal pripravniški izpit.
Predsednik komisije mu postavi vprašanje:
»Če bi na Gorenjskem zagledal veliko množico 
ljudi, ki bi jo moral razgnati brez uporabe sile- 
Kaj bi storil?
»Začel bi pobirati prostovoljne prispevke.«

Čistilnica 
Gorenjec se v čistilnici razburja:
»Ne bom plačal tega računa! Prati sem 
dal samo dve srajci, tu pa je še kup drugih 
stvari!«
»Gospod, v žepih vaših srajc smo našli še 
dve majici, tri pare nogavic in dvojne spodnje 
hlače.«

Glavnik                                                 
»Uf, kako sem besen!« Potoži gorenjec 
svojemu sosedu. »Ja kuga pa je blo?« ga 
začudeno vpraša sosed.
 »Na glavniku se mi je odlomil en zob,« mu 
odgovori. »Zaradi enega zoba boš kupoval 
nov glavik?« se mu smeji sosed.
 »Moram, bil je zadnji!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kako se imenuje kraj na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
» Potrpi z vsem, kar v tebi še ni rešeno .

Poskusi ljubiti vprašanja sama.
Ne išči zdaj odgovorov, ki jih ni moč dati,

ker bi jih ne zmogel živeti.
In stvar je v tem:živeti vse.

Živi vprašanja zdaj.
Morda boš potem zlagoma,

ne da bi opazil, nekega daljnega dne
zaživel odgovore, katere si iskal celo življenje.

Nagrade za mesec JANUAR

1. nagrada: darilni bon za: JAPONSKI COSMO LIFTING OBRAZA v vrednosti 30 EUR, 
                    ki ga podarja Lenka Možič s.p., Trg svobode 1, 8290 Sevnicaž

2. nagrada: rokovnik za leto 2016,  
                    ki ga podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 

3. nagrada: komplet pisal,
                    ki jih podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Uganka za brihtne glavce 

Ovce
Nekaj ovac se je zibalo po travniku. Ena je 
tekla pred dvema, ena med dvema in ena za 
dvema.

Koliko ovc je bilo vsega skupaj?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Živo apno
 Izžrebanec:

 Miha Borštnar, Vrhek 30, 8295 Tržišče 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

    Dvorana na fotografiji se imenuje Albert Felicijanova dvorana. 

Izžrebanec:

    Zvonimir Blas, Florjanska 24, 1000 Ljubljana 
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NOVO V SEVNICI
NARAVNO POMLAJEVANJE OBRAZA

 – JAPONSKI COSMO LIFTING – 
je kombinacija različnih metod obrazne refleksoterapije

KAJ PRINAŠA?
· odlično prekrvavitev kože
· izločanje toksinov v telesu
· izločanje kisika v celice
· stimulira proizvodnjo elastina in kolagena
· pomaga koži, ki je nagnjena k aknam in velikim poram
· učvrščuje kožo in izboljša tonus obraznih mišic
· vitalizira in sprošča celotno telo

KAKO DELUJE?
· na obrazu stimuliramo 21 tradicionalnih akupunkturnih točk skozi kožno 
tkivo, ki se tako regenerira. S pritiski na te točke učvrstimo obrazne 
mišice, minimaliziramo gubice, koža pa je videti sveža in sijoča. Masaža se 
ročno izvaja na obrazu, pri tem pa se uporablja naravne ekološke izdelke
· s stimulacijo točk na obrazu masiramo tudi notranje organe in živčevje, 
kar ugodno vpliva na hormonsko ravnovesje in tako na celo telo.
Tretma je primeren tako za moške kot za ženske vseh starosti. Pri mlajših 
ljudeh se izkaže kot odlična preventiva proti nastanku drobnih gubic in 
izgubi kolagena. S terapijami ostane koža napeta in zdrava. Pri zrelejši koži 
Japonski lifting zmanjša učinke obraznega staranja, kot so gubice in 
upadla koža. 
· Tretma traja 60 min in je izjemno blagodjen in neboleč. 
· Rezultati so vidni po prvem tretmaju.

Tretmaji se izvajajo v prostorih Hotel Ajdovec po predhodnem naročilu.

Lenka Možič s.p.  Trg svobode 1  8290 SevnicaI I

040 220 363

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 
popusta
do 25,6 %

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / m

novi model

SATURN

S toplino božič naj te greje,
srce naj tvoje pomiri,
a novo leto naj zaseje
vse, kar srce ti poželi!za družine ali manjše skupine

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

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

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

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

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

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

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

POLEG 
ZANIMIVIH SPOMINKOV 

je tudi nova knjiga 
Monografija Obèine Sevnica 

Cena paketa za dve osebi je samo 68 €  
(z vstopninami, noèitvijo in novoletnim zajtrkom)

Doživite poseben prehod v novo leto z 
vodenim ogledom èarobnega Gradu Sevnica in 

silvestrovanjem na prostem 
s priznanim narodnozabavnim 

ansamblom »DORI«.

Doplaèilo: turistièna taksa 
1,15 €/osebo/dan (otroci 12-18 let 0,50 €), 

Popusti: (2+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

najave  in  informacije  na: 

·o gled mesta z vodenim sprehodom 
po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur 

»srce Save«,
·d egustacije vin 

pri ponudnikih na Vinsko turističnih cestah.

Dodatna ponudba:  

ODLIÈNA PONUDBA 
» ARANŽMAJEV 

V VSEH 
SLOVENSKIH TERMAH «

Srečno2016

KZ SEVNICA z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

 w
w

w
.k

z-
se

vn
ic

a.
si



Konec meseca novembra je izšla monografija »Občina Sevnica«. 
Njena vsebina prinaša celovit prikaz območja občine s poudarkom 
na predstavitvi najizrazitejših značilnosti in najpomembnejših 
dosežkov naših ljudi in krajev; tudi s pogledom v širšem 
regionalnem prostoru ob reki Savi.

Poljudno-strokovno monografijo sestavlja devet prispevkov sedmih 
avtorjev, strokovnjakov in poznavalcev, ki obravnavajo geografske 
poteze občine, njen rastlinski in živalski svet, osvetljujejo življenje od 
prazgodovine do današnjih dni, etnološki pogled na območje, 
predstavljajo nosilce gospodarskega razvoja in utrip današnjega 
časa, knjigo pa zaključuje prispevek o izbranih znamenitih občanih.

Z monografijo je prvič zajeto celotno območje občine na enem mestu. 
Z njo se sevniška občina pridružuje redkim slovenskim občinam, ki 
imajo trajno zapisano svojo preteklost in sedanjost. Knjiga pomeni 
dragocen prispevek k poznavanju naše pestre in raznovrstne 
dediščine, hkrati pa nov kamenček v mozaiku narodove dediščine in 
Sevniške rastoče knjige.

Edinstveno knjižno delo trde vezave z okoli 360 stranmi je slikovno 
bogato, berljivo in opremljeno s povzetki v angleščini.

Dragocen prispevek narodovi dediščini

Knjige so po ceni 39 evrov naprodaj na upravi KŠTM Sevnica (Glavni trg 19), 
v prostorih Turistične agencije Doživljaj (Trg svobode 10) in v pisarni Gradu Sevnica (Cesta na grad 17). 


