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Damjan, imam občutek, da te gledališka igra oz. 
uprizoritvena umetnost spremlja že vse življenje. 
Je res? 
 
Moram priznati, da ne. Spremlja me polovico 
življenja. Sicer sem že proti koncu osnovnošolskega 
obdobja razmišljal o gledališki igri, vendar se z 
odrskimi deskami nisem srečal vse do 16. leta. 
Moj prvi hobi je bil do takrat ribolov, za katerega 
lahko rečem, da me spremlja vse življenje. Za 
oder ni bilo dovolj poguma, niti prave motivacije. 
Pozneje pa smo z ustanovitvijo MSK - Mladinske 
sekcije Krmelj z nekaj nadobudnimi najstniškimi 
kolegi ustvarili gledališki igri, in tako se je začelo. 
Na začetku študija je gledališka »kariera« malce 
trpela oz. mirovala, vse do včlanitve v Šentjakobsko 
gledališče v Ljubljani. Ustanovil sem tudi gledališko 
skupino Ceglis, v katero se je z veseljem včlanilo 
veliko število mladih Krmeljčanov. In tako traja in 
se gradi moj hobi – gledališče. Odločen sem, da me 
bo spremljal vse življenje.
 
Od kod zajemaš zamisli in navdih za gledališko igro? 
Imaš močno podporo drugih (mentorji, prijatelji, 
sorodniki) ali je najmočnejša tista prvinska, 
notranja želja po ustvarjanju, izražanju svojih 
čustev, pogleda?
 
V Šentjakobskem gledališču poskrbijo za zamisli 
drugi. Sam sem s svojo igro le del celotnega 
mozaika. Na splošno pa me res podpirajo bližnji 
in prijatelji. Podpora drugih ti daje zalet, da nekaj 
delaš dobro, da ostaneš na tej poti, ki je velikokrat 
polna trnjev, sploh zaradi velikega odrekanja 
drugim prostočasnim aktivnostim ter seveda tudi 
druženju s prijatelji in svojci. Prvinska, notranja 
želja, in predvsem veliko vztrajnosti in psihofizične 
kondicije zaradi občasno napornih vaj so dejavniki, 
ki mi dajejo »gorivo« oz. zalet, da se temu hobiju še 
zdaleč ne odpovem. Čeprav velikokrat rečem: Še 
tole predstavo speljem, potem pa konec za nekaj 
časa, se kmalu vrnem na »staro« pot. Namesto 
»želja« bi sam označil vse skupaj kar za nekakšno 
odvisnost. Z gledališčem si polnim baterije za 
»realno« življenje.
 
Znani ruski pisatelj in dramatik Anton P. Čehov je 
nekoč dejal: »Nikoli se ne sme lagati. Umetnost 
ima to čudovito posebnost, da ne moreš lagati, 
kadar jo ustvarjaš. Lažeš lahko v ljubezni, politiki, 
medicini, varaš lahko ljudi in celo Boga – zglede za 

to imamo –, ne moreš pa lagati v umetnosti.« Kako 
bi to komentiral?
 
Odvisno, kaj pojmuješ kot laž. V umetnosti gre 
gotovo za kombinacijo fikcije oz. irealnega sveta 
z realnim življenjem. Z umetnostjo kažemo in 
izražamo svoje prave občutke. Čeprav se včasih 
celotna zadeva zdi daleč od resnice v nekem 
imaginarnem svetu, se umetnik tako »čisti«. Torej, 
lahko kljub temu rečem da, v umetnosti ne moreš 
lagati, sploh, če želiš biti dober, moraš dati del 
sebe, takšen, kakršen si.  

V zadnjem času te poznamo predvsem kot 
gledališkega igralca Šentjakobskega gledališča 
Ljubljana. V katerih predstavah sodeluješ in kakšni 
so tvoji načrti v prihodnje, tudi v domačem kraju?
 
Marsikdo od prijateljev in znancev ne ve, da sem 
poleg krmeljskih gledaliških aktivnosti tudi član 
Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Nekateri to 
ugotovijo naključno, ko pridejo gledat katero izmed 
predstav, v kateri igram. Zdaj sodelujem v precej 
uspešni komediji Zbudi se, Katka, ki jo je režiral 
priznani slovenski režiser Boris Kobal. To je zgodba 
o treh moških, ki si zamislijo, da bi v »začasno« 
praznem stanovanju, katerega lastnica je tašča 
enega od teh (Niko), posneli striptiz. Vlogo enega 
od treh »avtorjev striptiza« (snemalca Toma) 

igram tudi sam. Seveda nam gre vse narobe, ko 
se sredi »akcije« vrneta Nikova tašča in žena. Več 
boste izvedeli, ko si boste ogledali predstavo. 
V Šentjakobskem gledališču želim igrati v eni 
predstavi na sezono, več zaradi zelo napolnjenega 
urnika vaj (približno 100-150 ur na predstavo) 
tudi ne gre. V Krmelju se ukvarjam s produkcijo 
gostujočih predstav. Od novembra do maja 
nameravamo prikazati eno predstavo na mesec. 
Pri tem mi zelo pomagajo tudi člani Ceglisa. Z 
društvom DKŠD Svoboda Krmelj (katerega članica 
je tudi skupina Ceglis), pripravljamo predstavo 
Rendez vous, premiera pa naj bi bila spomladi 
letos. 
 
Verjetno si precej razpet med domačim Krmeljem 
in Ljubljano. Se rad vračaš domov in kakšni so 
občutki in razlike, ki jih občutiš v različnih okoljih?
 

Priznam, sem velik patriot glede Krmelja in se z 
veseljem, če se le da vsak konec tedna, vračam 
domov. Razlika je predvsem v tem, da smo 
Krmeljčani zelo povezani med sabo, skoraj ni 
krajana, s katerim ne bi našel skupne besede. 
Majhnost, v primerjavi z Ljubljano, in to, da se vsi 
med sabo poznamo, sta ključ do teh močnih vezi. 
Vračam se in vračal se bom vse življenje ne glede 
na to, v katere kraje me bo življenje odpeljalo. 
Ljubljana ima zame veliko prednost v dostopnosti 
do številnih prireditev (ima namreč največ 
prireditev v Evropi na leto, v primerjavi z drugimi 
glavnimi mesti). V temelju pa ostajam v Ljubljani 
seveda zaradi službe.
 
Po poklicu si univerzitetni diplomirani sociolog, v 
diplomskem delu pa si obravnaval simbolni pomen 
mobilnega telefona med mladimi. Zakaj si se 
odločil za to tematiko in katera je bila tvoja najbolj 
zanimiva ugotovitev?
 
Tipična sociološko-analitična tematika me ni 

zanimala, zato sem v 
kombinacijo vključil tudi 
informatiko oz. tehniko. 
Mobilni telefon se mi 
zdi ena največjih novosti 
v našem življenju v 
preteklem desetletju, ki 
je popolnoma spremenila 
komunikacijske kanale 
in tokove med ljudmi. 
V diplomskem delu 
sem ugotovil oz. 
potrdil hipotezo, da 
mladim (predvsem 
najstnikom) telefon ni le 
komunikacijsko sredstvo, 
ampak precej več, za 
nekatere celo modni 
dodatek. Dejstvo je tudi, 
da so mladi precej odvisni 
od njega, kar se kaže že v 
osnovnošolskih letih.
 

Bi morda želel še povedati kaj našim bralcem? 
Morda predvsem mladim, ki se še odločajo, kaj 
bodo počeli v življenju?
 
Rekel bi jim, naj gredo za svojimi sanjami. Naj trditev 
To bi storil postane To bom storil. Naj poizkusijo 
čim več danega v življenju in naj čim bolj dopolnjujejo 
svoje življenje s stvarmi, ki jih osrečujejo. Nobena 
odločitev ni napačna, če to delaš predvsem zase. 
Poskušajte, bodite srečni, živite vsak dan posebej. 
Naj slabe stvari hitro izginejo, dobre pa trajajo v 
neskončnost. Iz slabega potegnite vsaj delček 
dobrega. In še na koncu: Upam, da se vidimo na 
kakšni predstavi!

 
Pogovarjal se je Rok Petančič 

Intervju

Damjan Kolovrat
Krmeljčan, zaposlen v Ljubljani, amaterski gledališki igralec

Foto: Atama d.o.o.

Foto: B. Slana
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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 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.. 

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Zdravko 
Remar, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Peter 
Zalokar, Jože Novak, Robert Perc, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, Saša Kralj. 

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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: info@kstm.si, 
alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide marca 2010, prispevke in reklamne 
oglase pošljite najpozneje do 11.2.2010. Prispevki naj bodo 
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve 
fotografiji.

Edina stalnica v življenju so spremembe. Te se vedno dogajajo in se jih vsi bojimo in ogibamo 
ter iščemo razloge, zakaj nečesa ne bi spremenili. Pa vendar vsaka rast pomeni spremembo. 
Spreminja se okolje, navade ljudi. In s spreminjanjem dobimo občutek, da nekaj nimamo pod 
nadzorom. Pa vendar nas poženejo v tek in nam pomagajo, da ne zastanemo na mestu.
Spremembe so predvsem priložnosti. Nanje vplivamo sami in sami smo tisti, ki se odločimo. 
Priložnost smo videli tudi v uredniškem odboru in se odločili za nekaj novega, drugačnega, 
lahko tudi boljšega. Odločili smo se za prenovo časopisa, ki ga imate pred seboj. Želeli smo ga 
narediti zanimivega, bolj berljivega, celo tako daleč smo si poskusili poseči v razmišljanju, da smo 
prepričani, da ga boste večkrat vzeli v roke. 
Pomagajte nam s svojimi odzivi kot kompas, ki bo kazal v smer, v katero se je treba napotiti. S 
pohvalami boste godili naši samovšečnosti. Ste pa dobrodošli tudi, kadar nas boste s kritiko 
zdramili, če bomo zaspali.
        Mojca Pernovšek
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Ne prezr i te 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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, e-pošta: info@kstm.si, 
alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide marca 2010, prispevke in reklamne 
oglase pošljite najpozneje do 11.2.2010. Prispevki naj bodo 
v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve 
fotografiji.

i n t e r v j u
o b č i n s k e  s t r a n i
p o  o b č i n i
t u r i z e m ,  T Z O S
k u l t u r a
k o l e d a r  p r i r e d i t e v
m l a d i n a ,  š o l s k i  z v o n e c
g r a j s k a  s k r i n j a
š p o r t  i n  r e k r e a c i j a
u t r i p  ž i v l j e n j a
r a z v e d r i l o

Besede urednice  Kolofon
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Občinske strani

Občina Sevnica je zimsko vzdrževanje lokalnih cest 
v občini uredila s podelitvijo koncesije, ki je bila 
sklenjena za obdobje od konca leta 2006 do konca 
leta 2010. Na levem bregu Save opravlja zimsko 
službo CGP Cestno in gradbeno podjetje, d. d. 
Novo mesto, na desnem pa podjetje Gradnje, d. o. 
o., Boštanj. Zimska služba poteka po vsakoletnem 
izvedbenem programu od 15. novembra do 15. 
marca. Nadzor nad prevoznostjo je organiziran v 
sklopu pregledniške službe, ki vsak dan po načrtu 
pregleduje odseke cest in o tem obvešča dežurne 
v zimski službi, in nadzora občine Sevnica. Za 
enkratno pluženje in posipavanje vseh 233 km 
lokalnih cest je treba zagotoviti 12.000,00 EUR. 
V letošnji zimski sezoni je bilo do zdaj za zimsko 
vzdrževanje porabljeno 1.200 m3 peska in 600 
ton soli. Za zimsko vzdrževanje javnih poti so 
odgovorne krajevne skupnosti vsaka na svojem 
območju. Prednostno se plužijo lokalne ceste, 
po katerih poteka avtobusni in šolski promet, 
potem pa pridejo na vrsto tudi preostale ceste. 
Koncesionarja imata dovolj izvajalcev, da ob 
snežnih padavinah in ob ustrezni opremljenosti 
vozil v prometu s predpisano zimsko opremo večjih 
težav in zastojev prometa ne bi smelo biti. 

Zimsko vzdrževanje 
lokalnih cest

Občini Sevnica je uspelo pri prijavah za pridobitev 
državnih sredstev v sklopu 23. člena Zakona 
o sofinanciranju občin v letu 2009. Na podlagi 
dobro pripravljene naložbene dokumentacije je 
med drugim pridobila tudi sklep o sofinanciranju 
projekta gradnje novega mostu v Podborštu v 
Krajevni skupnosti Šentjanž. Poleg omenjene 
gradnje je bila opravljena tudi nova cestna navezava 
na most v dolžini 100 metrov. Uredili so brežine 
potoka in odvodnjavanje meteornih vod. Gradbena 
dela so se končala v drugi polovici decembra 
2009. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Emil 
Grobelnik, s. p., iz Žalca, vrednost dela pa je bila 
46.000,00 EUR. 

Most v Podborštu

Pošta na Studencu, ki posluje v prostorih 
občinske stavbe na naslovu Studenec 33, je lani 
obvestila občino Sevnica, da v sedanjem prostoru 
zaradi prostorske stiske nadaljnje poslovanje v 
predvidenem obsegu ne bi bilo več mogoče. Na 
podlagi dogovorov in opravljenega obiska je bilo 
ugotovljeno, da je širitev pošte v tem objektu 
mogoča ob ustrezni sanaciji dodatnega prostora. 
Občina Sevnica je kot lastnik objekta želela ohraniti 
poslovalnico pošte na Studencu, v občinski stavbi, 
kjer deluje tudi Krajevna skupnost Studenec, in je 
začela sanacijo. Naredili so dodaten vhod v objekt, 
ustrezno uredili in obnovili so dodatni prostor. 
Pošta načrtuje tudi preureditev sedanjega 
prostora in zamenjavo pohištvene opreme z 
opremo iz nedavno zaprte poslovalnice pošte v 
starem delu Sevnice.

Pošta na Studencu v 
obnovljenih prostorih na 
starem kraju

Skladno z Uredbo za Hidroelektrarno Blanca je 
bila v sklopu gradnje energetskega dela objekta 
zgrajena tudi premostitev reke Save, z urejenim 
voziščem za dvosmerni promet, enostranskim 
hodnikom za pešce in javno razsvetljavo. Vozišče 
povezuje državni cesti, in sicer glavno državno 
cesto Impoljca–Brestanica in državno cesto 
Breg–Sevnica–Brestanica. Promet na mostu 
Hidroelektrarne Blanca je še vedno omejen za 
potrebe gradbišča Hidroelektrarne Blanca. 
Občina Sevnica je že podpisala sporazum z 
investitorjem gradnje mostu, podjetjem HESS, d. 
o. o., o soupravljanju mostu čez jezovne zgradbe 
Hidroelektrarne Blanca in tako prevzela tudi 
upravljanje voziščne konstrukcije na njem. Občina 
Sevnica je zaradi velikega javnega zanimanja 
za sprostitev javnega prometa čez most 
Hidroelektrarne Blanca že poslala pobudo za izdajo 
dovoljenja za odprtje obeh cestnih priključkov in 
posledično sprostitve javnega prometa čez most 
na Direkcijo Republike Slovenije za ceste, ki je 
upravljavec državnih cest in na katero se nova 
cestna povezava navezuje. Upamo, da bo Direkcija 
Republike Slovenije za ceste pobudo čim prej 
obravnavala in odobrila.

Kdaj javni promet čez most pri 
HE Blanca?

Župan Občine Sevnica
Predsedniki vinogradniških društev
sevniške občine

IZBOR ŽUPANOVEGA VINA 2010

Vinogradniška društva sevniške občine, pod 
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom Občine 
Sevnica Srečkom Ocvirkom, organiziramo izbor za 
»županovo vino 2010«, ki bo namenjeno promociji 
občine in bo imelo status protokolarnega vina za 
različne priložnosti.

V letu 2010 bosta kot županovo vino izbrani dve 
vini, in sicer rdeči Bizeljčan PTP in Cviček PTP.

Izbrana bosta vzorca, ki bosta v svoji kategoriji 
dosegla najvišje število točk, po ocenjevanju 
pa bo pooblaščena inštitucija opravila meritev 
alkoholne stopnje, ki je zakonsko omejena za obe 
vini. K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v 
odkup ponudite minimalno količino 500 litrov vina. 
Sodelovanje omogočamo občanom občine Sevnica, 
ki imate svoje vinograde v sevniški občini, vpisane 
v register pridelovalcev in imate opravljeno prijavo 
pridelka. Izbrana pridelovalca bosta za svoje vino 
pri pooblaščeni organizaciji opravila ustrezno 
analizo (v kolikor ta še ni bila opravljena). V primeru 
izbora bo vino odkupljeno po 2,5 €/l. Za polnitev vin 
Občina Sevnica izbranima pridelovalcema zagotovi 
steklenice in opremo steklenice (etikete, zamašek, 
krono in embalažo). Pridelovalca poskrbita za 
stekleničenje vina, steklenico opremita z etiketami, 
spravita v ustrezno embalažo in dostavita.

Odvzem vzorca bo po predhodnem dogovoru pri 
pridelovalcu opravila komisija, zato za odvzem 
vzorca do 10. februarja 2010 pokličite enega od 
predsednikov vinogradniških društev. Kotizacija 
po vzorcu znaša 7 €.

Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na 
javni družabni prireditvi v Gostilni Janc na Studencu, 
v petek, 26. februarja 2010, s pričetkom ob 19. 
uri.
Prepričani smo, da bo tako kot lansko leto, tudi 
letošnje županovo vino uspešen promotor naše 
občine, naših vinogradnikov in vinogradniške 
dediščine, zato vabljeni k sodelovanju.

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
in predsedniki vinogradniških društev sevniške 
občine
Stane Sebanc, Milan Simončič, Matjaž Jakše, 
Milan Jamšek

Most v Podborštu v Krajevni skupnosti Šentjanž

Za most čez jezovne zgradbe pri HE Blanca še ni bilo 
izdano dovoljenje za sprostitev javnega prometa.

Foto: Smilja Radi

Učiteljica Štefka 
Zupančič, ki se 
je spomni veliko 
osnovnošolskih 
generacij, je 
20. decembra 
lani praznovala 
96. rojstni dan. 
Hvaležni za 
znanje, ki nam ga 
je posredovala, 
in dobro voljo, 
ki jo je prinašala 
na srečanja ob 
obletnicah naše 
skupne poti, smo 

ji nekdanji učenci ob njenem jubileju voščili še na 
mnoga zdrava leta. 

Marjan Levstik iz Boštanja

Častitljivi jubilej
Vir: Občina Sevnica
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Občinske strani

V sklopu projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica se 
bodo začela dela v spodnjem delu Planinske ulice, in sicer od rondoja 
do Kopitarniškega mostu. Izvajalec del bo najprej tri tedne podvrtaval 
državno cesto pod rondojem, in takrat bo popolna zapora Planinske 
ceste. Obvoz bo urejen po državni cesti Breg–Sevnica–Brestanica, 
naprej po lokalni cesti Trg svobode–ambulanta, nato po lokalni cesti 
Kopitarna–Prvomajska ulica in nasprotno. Po končanem podvrtavanju 
bo na vrsti prevezava kanalizacijskega sistema na zadrževalni bazen L4, 
ki je na parkirišču pri rondoju. Hkrati bo izvajalec nadaljeval polaganje 
kanalizacije proti Kopitarniškemu mostu. V tem času bo polovična 
cestna zapora. Marca je predvidena še ena popolna zapora Planinske 
ceste, in sicer od Kopitarniškega mostu proti Planini, ker bo izvajalec 
namestil sifon pod Sevnično. Dela bodo potekala približno dva tedna, 
obvoz bo za osebna vozila urejen skozi Zajčjo Goro, za tovorna vozila pa 
skozi Zabukovje. Vsa dela na Planinski ulici naj bi bila končana na začetku 
aprila. O vseh zaporah in obvozih boste občani sproti obveščeni.

Fotoreportaža - Prednovoletno dogajanje v Sevnici…

Nastop Nuške Drašček

Božično – novoletni koncert s KD Godbo Sevnica

Turnir v badmintonu v Športni dvorani Sevnica

Udarec za točko

Tekmovanje najboljšega zajčka

Pozdrav  županaZabavaBratje z Ledine

Foto: Ljubo Motore, Vili Zupančič, Petra Biderman
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Po občini

Društvo narodno-zabavnih ansamblov Sevnica je 
priredilo 15. novembra že peti Martinov koncert 
in 25 let delovanja ansambla Franca Ocvirka. Pred 
polno dvorano obiskovalcev so nastopili domači 
ansambli in gosti. Med njimi so še posebno navdušili 

Štirje kovači, Adi Smolar, Fantje iz Praprotna, 
Franc Flere s pevko Matejo in drugi. Med gostitelji 
so se izkazali mlada skupina Blanški asi, Lojze 
Ogorevc in slavljenci ansambla Franca Ocvirka. 
Spored so povezovali prikupna natakarica Petra in 
člani društva. Koncert je zelo lepo uspel, to se je 
videlo na obrazih obiskovalcev. Člani društva pa že 
sestavljajo program za 6. Martinov koncert, ki bo 
prihodnje leto novembra. 
Člani društva so podelili tudi zahvale vsem, ki so jim 
stali ob strani in jim pomagali v petletnem delovanju. 
Enako se zahvaljujemo vsem obiskovalcem, ki 
prihajate na naš koncert.

Društvo narodno-zabavnih ansamblov Sevnica

Martinov koncert uspel

V Varstveno-delovnem centru Krško-Leskovec 
smo v ponedeljek, 7. decembra, praznovali 30 let 
našega delovanja. 
Prireditev je potekala v prijetnem, sproščenem 
ozračju v polni veliki dvorani Kulturnega doma v 
Krškem.
V kulturnem programu je nastopila naša pevska 
skupina skupaj z Majdo Arh, ki se je rada odzvala 
našemu vabilu in skupina Aves. Program sta 
vodila Marina Novak Rabzelj s Centra za socialno 
delo Krško in naš varovanec Jože Štricelj. Ob 
tej priložnosti smo podelili priznanja našim 
varovancem, ki so pri nas že kar 30 let. Za darilo 
smo jim namenili še lep izlet v prihajajočih dneh.
Priznanje smo izročili tudi Lidiji Žnideršič za 
dolgoletno strokovno delo in uspešno vodenje 
našega zavoda in Danetu Mižigoju za dolgoletno 
prizadevno pomoč. S svojim prihodom in 
nagovorom so našo prireditev počastili Franci 
Bogovič, župan občine Krško in poslanec v 
državnem zboru, Milena Končina, vodja službe 
za upravljanje izvajalske mreže na področju 
socialnega varstva z ministrstva za delo družino 
in socialne zadeve, predsedniki vseh treh društev 
Sožitja v Posavju in društva Sonček. Ob prijaznih 
besedah so nam namenili tudi lepa darila. Vsem 
obiskovalcem smo izročili spominske koledarje in 
darilca. Po prireditvi smo nadaljevali druženje ob 
zakuski v veži doma.
Celotno prireditev so omogočili številni sponzorji, 
ki se jim iskreno zahvaljujemo za pomoč. 

Bojana Tkalec Štrasner, v. d. direktorice

Naših 30 let

Gasilci v Zabukovju smo ponosni, da sta naša 
člana Petra Mirt in naš nekdanji predsednik Tone 
Perc del ansambla Bratje z Ledine. 

Decembra so skupaj z nami in krajani zaznamovali 
tudi sicer uspešno gasilsko leto 2009. K sreči 
v njem ni bilo hujših nesreč, zato pa naša stalna 
pripravljenost ni zanemarljiva. Na gasilskem 
sestanku smo se dogovorili, da bo to tradicionalno 
srečanje preraslo v Srečanje brez meja december 
2010, ko se bo delu in pripravam pridružilo tudi 
Društvo kmečke mladine Zabukovje, katerega 
predsednik je tudi naš gasilec Vid Špec. Za 
omenjenim društvom prihajajo Šentlenartski 
smrkci, to so mladi gasilci in njihova mentorica 
Mirica Kink. 
Letos se bo dogajalo veliko: priprava velike igre, 
materinski dan, junijska veselica z ansamblom 
Golte, veliko vaj in udeležb na gasilskih tekmovanjih. 
Načrtujemo nakup novega gasilskega vozila ter 
urejanje gasilskega doma in njegove okolice. Na 
občnem zboru se bomo 13. februarja ozrli na 
preteklo gasilsko dogajanje leta 2009 in podali 
smernice za naprej. 

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Gasilsko društvo Zabukovje in 
Bratje z Ledine

Najmlajši v Tržišču so v prazničnem decembru 
prav tako prišli na svoj račun, saj smo učitelji za 
njih pripravili ustvarjalne delavnice. Malčki so 
s pomočjo svojih staršev izdelovali novoletno 
dekoracijo, novoletne voščilnice, Božička iz 
prtičkov, sneženega moža. Pri Editi so plesali in 
v pravljičnem kotičku poslušali pravljice. Ko so 
končali z delom, so se odpravili v kulturno dvorano, 
kjer so jih čakali učenci, ki so za njih pripravili igrico. 
Rdeča kapica, gozdne živali, snežinke in škrat so 
malčkom pomagali priklicati dedka Mraza, ki je 
imel tudi letos za njih poln koš daril.

Irena Klukej

Prednovoletne delavnice in 
dedek Mraz za najmlajše

Decembra je v Tržišču za vse otroke prav 
poseben dogodek, saj jih obišče Miklavž s svojim 
spremstvom, angelčki in parklji. Prireditev je 
bila na prostem pred cerkvijo. Vreme nam je bilo 
naklonjeno in otroci so veseli pričakali Miklavža, 
ta pa jih je obdaril. Na prireditvi je vsako leto več 
otrok, staršev in prijateljev, ki si radi vzamejo 
čas, da se za hip ustavijo v hitrem ritmu življenja. 
Miklavžev obisk je za majhne otroke in otroke po 
srcu priložnost, da se med sabo družimo, veselimo 
in si kaj lepega zaželimo.  Rada bi se zahvalila vsem, 
ki imate posluh in srce za naše otroke, članicam 
Društva prijateljev mladine Tržišče in vsem, ki nam 
pomagate. Res da smo že vstopili v novo leto, a 
vam kljub temu želim, da bi vas spremljala sreča, 
ki je v majhnih stvareh, toplih ljudeh in stisnjenih 
dlaneh.

 Danica Blažič

Miklavževanje v Tržišču

Mepz Primoža Trubarja praznuje letos 30. 
obletnico delovanja. Na slovesno sezono so 
se pevci začeli pripravljati konec septembra in 
decembra že razveselili številne poslušalce z 
Miklavževima koncertoma, ki sta bila 5. decembra 
v Loki pri Zidanem Mostu in 6. decembra lani 
v Sevnici ter poslušalcem zagotovo ustvarila 
prijetno praznično ozračje. 
Zborovodkinja Marjeta Sojar je k sodelovanju 
povabila Glasbeno šolo Sevnica. Ta se je predstavila 
s komornimi skupinami in godalnim orkestrom 
pod vodstvom Jožice Zupan ter zborom, ki je bil 
lani ustanovljen na pobudo Marjete Sojar, vodita 
pa ga Betka Cimperšek in Katja Krnc. 
Na začetku obeh koncertov je zapel zbor GŠ, 
in sicer skladbo Stu ludi, domačini pa so se jim 
pridružili med petjem in koncert nadaljevali z 
zahtevnejšim programom, med drugim smo 
slišali dela Mozarta, Mendelssohna, Rutterja, 
Gruberja, Besiga, Raya, Fosterja.
Navdušili so vsi: učenci GŠ, solisti Tanja Žibert, 
Marjan Hribar, prav posebno tenorist Sebastjan 
Podbregar, zbor pa sta odlično spremljala 
pianistka Saša Božič in bobnar Aleš Kajtna. 
Mepz Primoža Trubarja je pod vodstvom odlične 
zborovodkinje Marjete Sojar še enkrat dokazal, 
da spada med kakovostne zbore v Sloveniji in nas 
tako pustil v pričakovanju njihovih spomladanskih 
koncertov ob 30. obletnici delovanja.

Maja Anzeljc/Marjeta Sojar

Miklavževa koncerta 
MePZ Primoža Trubarja

 Foto: Rok Gajski
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Oglasi

Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci. 
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto 
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za 
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD 
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Èisto na tleh!
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Turizem, TZOS

Žegnanje in pokušina mladega vina pri 
sv. Joštu pod Lisco

Podružnična cerkev sv. Jošta, ki se v dolino Save 
razgleduje tik izpod vrha Lisce, privabi vsako leto 
na martinovo nedeljo številne goste. Zasople in 
prepotene obiskovalce domači župnik razborske 
župnije ob 10.30 najprej povabi k sveti maši, pri 
kateri se še posebno osmisli in blagoslovi mlado 
vino, potem pa se vsi zberemo zunaj pred vhodom 
v cerkev. Na novih klopeh, ki so jih Razborčani 
postavili za pustno nedeljo, pripravi Društvo 
vinogradnikov Boštanj–Sevnica s Stanetom 
Možičem z Ledine na čelu bogato degustacijo 
mladega vina, KŠTD Razbor in njegovi člani pa 
ponudijo vsem obiskovalcem nekaj domače hrane. 
Veselo druženje več kot sto ljudi je letos popestril 
obisk skupine več kot 20 planincev iz kraja Lovrenc 
na Pohorju. Lansko martinovanje so izpeljali kot 
pohod z Brega, mimo Razborja na Lisco, seveda 
z načrtovanim postankom ob natančno določeni 
uri pri cerkvici tik pod vrhom. Mladi cviček, modra 
frankinja, mešano rdeče s štajerske strani in bela 
vina, predvsem pa pristno ozračje so povabilo na 
prihodnji dogodek pri sv. Joštu. To bo 13. licitacija 
krač in salam, in sicer na pustno nedeljo, 14. 
februarja. Prijazno povabljeni.

KŠTD Razbor 

»Spet dal Martin je dober vin«

V nedeljo, 20. decembra lani, so pri vinogradništvu 
Vina Kozinc in nasploh prvič v »gorci« Dedna gora 
izpeljali ledeno trgatev. Okrog 7. ure zjutraj je 
termometer pokazal prepričljivih -17 stopinj Celzija, 
a »kuhanček« in dobra volja sta spodbudila trgače, 
da so se pognali v Kozinčev vinograd na Dedni 
gori. Poleg izjemnega hladu sta delo popestrila 
še 20 cm pršiča in naklon vinograda, ki se ga ne 

bi sramovala niti planiška velikanka! Pod budnim 
očesom lastnika Draga Kozinca in njegovega 
sina Davida so trgali dve sorti, in sicer 600 trsov 
laškega in 200 trsov renskega rizlinga. Kmalu po 
začetku trgatve je vzšlo sonce, ki je nekoliko omililo 
izjemne zimske razmere, hkrati pa pričaralo 
pravo zimsko idilo. Čeprav se je zdelo, da postaja 
topleje, je termometer pokazal stopinje precej 
pod lediščem. To je omogočilo dobro pripravo 
ledenega vina. Zmrznjeno grozdje so pridni trgači 
brez pecljanja odnesli v prešo, iz katere je po nekaj 
minutah delovanja pritekel gost in sladek sok. 
Ob pokušini grozdnega soka so gospodarji takoj 
začutili, da je stopnja sladkorja zelo visoka. In res, 
refraktomer je pokazal zavidljivih 210 Oechslerjev 
(Oe)! Tako si lahko v vinogradništvu Vina Kozinc 
obetajo odlično ledeno vino, ki bo gotovo našlo 
prostor v marsikateri zbirki vin, za udeležence 
trgatve pa je bil to izjemno prijeten dogodek, ki jim 
bo ostal v trajnem spominu. 

Rok Petančič 

Ledena trgatev pri 
vinogradništvu Vina Kozinc

Na podlagi sprememb državne zakonodaje so 
zamisli o oddajanju zidanic postale realnost. Za 
naše območje je ta turistična ponudba zanimiva 
zaradi številnih zidanic, ki so že urejene kot bivalne, 
a jih uporabljajo le nekajkrat na leto. 

Tudi naša občina je sprejela Odlok o sobodajalstvu 
v nestanovanjskih objektih, kar je podlaga za 
dopolnilno dejavnost na kmetijah, ki imajo zidanice, 
v katerih je mogoče oddajati namestitve. Tako se 
je odprla možnost priprav za oblikovanje ponudbe 
turizma v zidanicah, ki je slovenska posebnost v 
svetu. KŠTM Sevnica je kot partner in s CPT Krško 
začela aktivnosti povezovanja zainteresiranih 
lastnikov zidanic. Ker je veliko teh objektov 
narejenih z neustreznimi dokumenti, poteka 
od decembra svetovanje arhitekta na terenu. 
Zainteresirani dobijo brezplačne usmeritve, kaj 
storiti, da bi si lahko čim ceneje pridobili uporabno 
dovoljenje. Nekaj ponudnikov si je to že uredilo. To 
ponudbo bomo s katalogom predstavili na sejmu 
Turizem in prosti čas v Ljubljani. 
Podobne aktivnosti potekajo tudi na območju 
Dolenjske in Bele krajine. Z njimi se povezujemo 
in želimo, da bi se vse uvrstilo v skupno slovensko 
ponudbo. Tako bi dosegli boljšo promocijsko moč 
in pomoč pri posameznih naložbah. 
Vsi, ki imate takšne objekte ali jih želite urediti 
za tovrstno ponudbo, lahko pokličete telefonsko 
številko 07/81 65 462 TIP Sevnica ali pišete na 
elektronski naslov dozivljaj@kstm.si. 

Zdravko Remar

Začetek turizma v zidanicah 
s sprejetimi zakonskimi 
podlagami

Smo čedalje večja skupina 
prostovoljcev, ki bo 
spomladi 2010 izpeljala 
največjo prostovoljno 
čistilno akcijo v zgodovini 
Slovenije. Naš cilj je v 
le enem dnevu očistiti 
državo divjih odlagališč 
in z akcijo pripomoči k 
okoljski ozaveščenosti. 
Kot organizatorka akcije 
na ravni občine Sevnica 
želim združiti moči vseh 
društev v naši občini in 

drugih prostovoljcev – občanov, da bi očistili naše 
kraje, gozdove ... Naša prva naloga je popisati 
divja odlagališča, pri čemer nekatera društva in 
organizacije že aktivno sodelujejo. K popisu ste 
vabljeni tudi preostali prostovoljci! Dan čiščenja 
bo 17. aprila. Pri čiščenju sprehajalnih poti in 
parkov bodo sodelovali osnovnošolci, srednješolci, 
vrtci in društva upokojencev. K čiščenju divjih 
odlagališč ste povabljeni člani društev in skupine 
prostovoljcev ali pa le posamezniki, ki želite, da je v 
čiščenje vključen tudi vaš kraj. Upam, da se bomo 
akcije udeležili v kar največjem številu!
Stik in prijava za sodelovanje v občini Sevnica: 
katja.umek@ocistimo.si, tel: 031 415 753
Več o akciji: www.ocistimo.si 

Katja Umek in Društvo Ekologi brez meja 

Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu

Na praznik sv. Štefana je bilo v Šentjanžu 
tradicionalno žegnanje konj. Na parkirišču KS 
Šentjanž smo rejci pripeljali 28 konj, vsaj dvakrat 
toliko pa jih je ostalo doma v hlevih. Vsi konji so iz 
domače krajevne skupnosti. Zbrali smo se pred 
gostiščem Majcen, nato je sprevod krenil skozi 
Čejšnice na parkirišče KS Šentjanž. Večina jih je 
prijezdila, imeli pa smo spremstvo vprege, najbolj 
pa je izstopala vprega malih konj – ponijev. Blagoslov 
je podelil kot vsako leto domači župnik, obreda pa 
se je udeležilo tudi veliko naših krajanov.

Brigita Blas

Žegnanje konj v Šentjanžu 
Od   20. oktobra lani do 7. januarja letos je v Planinskem 
zavetišču pod Sv. Rokom potekal tečaj peke kruha 
in pekovskega peciva. Vodil ga je navdušenec, 

mojster pekarstva 
Franc Planinc iz 
Radeč. Enajst 
udeležencev se 
je naučilo malih 
skrivnosti velikih 
mojstrov peke. 
Pekli so pekovsko 
pecivo, brioš pice, 
različne vrste 
kruha, navadno 
pekovsko pecivo, 
česnove zvitke, 
mešan pšenični 
kruh, izdelovali 
sonček, pekli 
parklje in krofe. 
P e k o v s k i 
mojster Franc 
je udeležencem 
tečaja podal 

odlične smernice in napotke, da bodo v domačem 
okolju laže in še uspešneje pripravljali kruh in pecivo 
za razne priložnosti.
Torej, bilo je poučno in lepo!

Franc Šeško

Tečaj peke kruha in 
pekovskega peciva v Sevnici
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Tudi na Razborju je otroke obiskal sveti Miklavž. 
Oglasil se je v nedeljo po sveti maši ob 10.30 v 
domu krajanov. Otrokom ga je pomagala priklicati 
Miška Minka, ki je pripotovala na Razbor skupaj 

z Družinskim gledališčem Kolenc iz Vač pri Litiji. 
Več kot 90 otrok je Miklavž obdaril in jim podaril 
tudi nauk, da se moramo imeti vsi vsak dan radi 
in si to drug drugemu vse leto tudi čim večkrat 
povedati. Babice in dedke, ki jih v nedeljo Miklavž 

v domu krajanov ni obdaril, je obiskal na domu 
ali v domu ostarelih med tednom. Otroci, njihovi 
starši, babice in dedki smo mu hvaležni za obisk, 
darila in lep življenjski nauk. Hvaležni pa smo tudi 
župniku Marku, občini Sevnica in Zaliki Jazbinšek. 
Mi pa bomo pridni, da nas bo prihodnje leto spet 
obiskal.

Bernarda Imperl, KŠTD Razbor 

Miklavžev obisk na Razborju

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž je v 
sodelovanju s Krajevno skupnostjo Šentjanž v 
telovadnici osnovne šole izpeljalo že drugi božično-
novoletni koncert. Nastopila je Godba Slovenskih 
železnic iz Zidanega Mosta, predstavili pa so se z 
ameriško glasbo. Dirigent je bil Franci Lipovšek, 
nastopila pa sta tudi vedno nasmejana Nuška 
Drašček in Janez Krivec. Povezovalni del je kot 
vedno odlično izpeljala domača profesorica Jožica 
Pelko. Koncerta so se udeležili tudi predsednik 
krajevne skupnosti, letos pa se je povabilu odzval 
tudi župan občine Sevnica. Ponosno smo konjeniki 
zrli po prenapolnjeni telovadnici. To je dokaz o 
ponovnem uspehu velikega projekta v domačem 
kraju.

Brigita Blas

Božično-novoletni koncert v 
Šentjanžu

Prva nagrada prevzeta, 
gospa Metka presrečna

Z velikim veseljem in presenečenjem je Metka 
Paternoster iz Sela pri Domžalah sprejela 
telefonsko obvestilo, da je postala lastnica 
nagrade fotelj Sissi, ki ji ga je podarilo podjetje 
Stilles, d. d., Sevnica. 
Ob pogledu na fotelj je Metka v TA Doživljaj 
vzkliknila: »Pa ne, da je to moje?« Ker je imela 
pravilni kuponček, smo ji izročili nagrado. Metka 
je med izletom in obiskom pri nas s skupino iz 
Domžal prejela in izpolnila našo nagradno kartico 
veselja, ki jo razdelimo vsem obiskovalcem našega 
območja. Veliko žrebanje za tri bogate nagrade je 
bilo 31. decembra lani v sklopu silvestrovanja na 
prostem v Sevnici. 

Ob prevzemu nagrade je povedala, da so ji bili na 
izletu všeč lepo ohranjen sevniški grad, sprejem 
in predstavitev preostalih turističnih točk po 
občini ter zanimive vodnikove razlage drugih 
znamenitosti. Ob prevzemu nagrade je celotnemu 
kolektivu KŠTM Sevnica in turistični agenciji 
Doživljaj Sevnica zaželela veliko uspeha in da bi 
tudi v prihodnje osrečevali čim več obiskovalcev 
teh lepih krajev.
Poslovila se je z zbranimi programi izletov, s 
katerimi bo poskušala prepričati člane svojega 
društva, naj nas še kdaj obiščejo.

Zdravko Remar

Nagradna kartica veselja 
2009

Na praznik sv. Štefana je bilo v naselju Vranje v 
sevniški občini tradicionalno, že 18. žegnanje konj. 
Udeležilo se ga je 17 konj iz območja Sevnice, 
Blance, Boštanja, Brestanice in Senovega. Večina 
jih je prijezdila, nekateri so se pripeljali z vpregami- 
zapravljivčki. Iz zbirnega mesta ob kmetiji Lončar 
na Marofu so v sprevodu prispeli do cerkve sv. 
Štefana, kjer je župnik Vinko Štrucelj najprej podelil 
blagoslov konjem in njihovim spremljevalcem ter 

jih zdrave priporočil v zavetje sv. Štefanu, nato pa 
daroval še sv. mašo. Obiskovalcev in konjenikov 
je bilo zaradi megle in precej razmočenih tal od 
preteklega deževja letos nekoliko manj kot prejšnja 
leta. Okrepčali so se s kuhanim vinom, konjeniki pa 
tudi z okusno malico.

Tanja Košar

Žegnanje konj Vranje

V domu krajanov v vasici Razbor pod Lisco je bil 
v soboto, 16. januarja, že 58. razborski večer. 
Razborski večeri vedno postrežejo z zanimivimi 
gosti in bogatim kulturnim programom. 

Po uvodnem pozdravu Brede Vidmar je za 
prijetno glasbeno ozračje poskrbel pretežno 
godalni orkester mladih glasbenic in glasbenikov 
iz Glasbene šole Ljubljana Moste, ki je odigral 
nekatere tuje in tudi domače skladbe. 
Za tem je bil pogovor z likovnim gostom Borisom 
Koteskim iz Loke pri Zidanem Mostu, ki ga je 
življenjska pot pripeljala iz daljne Makedonije v 
Slovenijo. Na prireditvi je predstavljal slike različnih 
motivov in kompozicij primorske vasice, ki najbolj 
kažejo pomen kamna kot temeljnega strukturnega 
in oblikovnega elementa kraške arhitekture. 
Boris je dejaven tudi v društvu ljubiteljev likovne 
umetnosti v Radečah.

Osrednja gosta, dr. Tadeja Milivojevič Nemanič 
in Matjaž Nemanič, sta kot družinska in 
imagoterapevta zelo sproščeno predstavila 
svoje videnje medgeneracijske komunikacije in 
samospoštovanja, s seboj pa sta kljub pozni uri 
pripeljala tudi leto dni in pol starega sina Svita, ki 
je že njun četrti otrok. V predavanju sta prikazala 
številne vsakdanje okoliščine, s katerimi se 
srečujemo, in nakazala rešitve, kako se težavam 
v komuniciranju med generacijami tudi izognemo. 
Predvsem je treba v vsakem človeku najprej videti 
dobro lastnost pred napakami, ki jih imamo vsi. 
Po predavanju je bil na vrsti glasbeni program, 
v katerem je z zelo dinamično izvedbo žanrsko 
različnih skladb navdušil instrumentalni kvintet 
Gamma iz Celja. Program je povezovala Breda 
Vidmar. Po koncu pa se je druženje s pogostitvijo 
z domačimi dobrotami nadaljevalo v spodnjih 
prostorih doma krajanov.

Tekst in foto: Rok Petančič

58. razborski večer

Foto: Franc Šesko

Foto: Jože Teraž
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Zaradi odziva predsednika KS Zabukovje na 
neresnično pisanje enega izmed sevniških 
novinarjev, je Zabukovje v popolni medijski blokadi. 
Odločili smo se ustanoviti lasten televizijski kanal. 
Res je oddajal (za zdaj) le eno uro, 2. januarja, 
vendar dovolj dolgo, da je v polni dvorani novega 
doma v Zabukovju predstavil obiskovalcem, kaj 
vse se je v zadnjih letih v naši krajevni skupnosti 
zgodilo negativnega in (predvsem) pozitivnega. 
Reporter s terena je v živo poročal zelo objektivno, 
saj se je pogovarjal z domačini, ki najbolj poznajo 
razmere in so vsako napačno poročanje sproti 
sami popravili. 

Vse to se je dogajalo v predstavi Staneta Pečka, 
Turist v Zabukovju II, ki jo je pripravila skupina KD 
Franceta Požuna Zabukovje. 
Prelepo je, kadar vidiš polno dvorano gledalcev, 
ki so kljub snežnemu metežu prišli na prireditev. 
Vesel si, kadar vidiš, da opazijo vsako spremembo, 
ki se je zgodila od njihovega zadnjega obiska. To 
pomeni, da občutijo pripadnost novemu domu in 
kraju. 
V predstavi je sodelovalo kar 23 nastopajočih, tudi 
najmlajši. V našem kulturnem društvu je dejavnih 
veliko domačinov, lahko pa se pohvalimo, da naši 
člani prihajajo tudi iz Sevnice in se jim ni nikoli težko 
pripeljati na vajo ali na nastop. Vsakega, ki se nam 
pridruži in je pripravljen sodelovati, z veseljem 
sprejmemo. 

Ozračje je bilo enkratno. Gledalci so z aplavzom, 
tudi med predstavo, spodbujali nastopajoče, kar 
je posebna nagrada vsakemu, velika spodbuda 
pa še posebno najmlajšim. Pa še z nečim se lahko 
pohvalimo. Prvič smo namreč predstavo lahko 
osvetlili z reflektorji, ki jih je kulturno društvo kupilo s 
prihranki, s pomočjo donatorjev in JSKD Republike 
Slovenije. Vsem se iskreno zahvaljujemo. 
Po končani prireditvi smo si v prisrčnem druženju 
še kar nekaj časa izrekali prisrčne želje in voščila 
ob novem letu in kramljali ob kozarčku domače 
kapljice in pecivu. Obiskovalci so se nam oddolžili 
s prostovoljnim prispevkom, za katerega se jim 
iskreno zahvaljujemo.
Želimo si še veliko tako prijetnih trenutkov v vaši 
družbi. Mi pa se bomo potrudili, da vam bodo naše 
predstave čim bolj všeč. Vsem bralcem Grajskih 
novic pa želimo vsega lepega v letu 2010. 

Člani KD Franca Požuna Zabukovje

Turist v Zabukovju II

V soboto, 26. grudna 2009, je kot sklepna 
prireditev veselega decembra na gradu Sevnica in 
uvodna prireditev silvestrovanja v Sevnici potekal 
koncert sevniške skupine Patina v dvorani Alberta 
Felicijana na gradu Sevnica. Kljub prazniku se ga je 
udeležilo veliko obiskovalcev (tudi precej mladih!), ki 
so z navdušenjem sprejeli vsako odigrano skladbo. 
Zaploskali so ritmom rock'n'rolla, mnogi so tudi 
zaplesali. Skupina je pripravila tudi presenečenje, 
saj je nekaj pesmi z njimi zapela tudi mlada pevka 
Romana Košir iz Šmarčne. 
In kdo so Patina? 
Zasedba je dobila ime po tenki plasti, ki daje videz 
in duha starinskosti, prvič pa so javno nastopili 
predlani, 29. avgusta 2008, na Kitarijadi starih 
bendov v Sevnici, kot enkraten projekt večinoma 
izkušenih glasbenikov iz Sevnice, ki pa je pozneje 
prerasel v konkretno sodelovanje zaradi pozitivnih 
kritik gostujočih glasbenikov na omenjeni 
kitarijadi.
Program zasedbe zajema svetovne in slovenske 
klasike zabavne in pop/rockovske glasbe iz 50., 60. 
in 70. let prejšnjega stoletja (Prah, Dekameroni, 
The Beatles, Elvis Presley, Carl Perkins, Bill Haley, 
CCR, Buddy Holly, Chuck Berry in še drugi). Kot 
kvintet igrajo skladbe le v živo, zato je tudi doživetje 
ob obujanju spominov iz preteklih časov drugačno 
in pristnejše. 
Glasba je namenjena vsem generacijam, posnetek 
s koncerta pa lahko poiščete na You tubu (Patina 
Oh darling). Skupina ima tudi profil na Facebooku z 
imenom Ansambel Patina. 

Člani zasedbe so: Zoran Košir (solokitara, vokal), 
Mišo Keršič (ritem kitara, vokal), Renato Klenovšek 
(baskitara, vokal), Branko Košar (klaviature, vokal) 
in Miran Štojs (bobni, vokal). 

Rok Petančič

Sevniška skupina Patina 
navdušila občinstvo 

Na koncu praznovanja letošnje 45. obletnice 
okteta Jurij Dalmatin iz Sevnice (poleti jo je oktet 
praznoval s slavnostnim koncertom v boštanjski 
župnijski cerkvi s sodelovanjem Slovenskega 
okteta) je pripravil oktet 26. decembra lani pod 
vodstvom Jelke Gregorčič Pintar v župnijski cerkvi 
sv. Nikolaja v Sevnici koncert božičnih pesmi. 

Kot gost je nastopila vokalna skupina Zvon, ki jo, kot 
oktet Jurij Dalmatin, sestavljajo pevci iz Boštanja 
in Sevnice. Vse pevke in pevce druži predvsem 
velika ljubezen do ljudske in umetne pesmi. 
Oktet je zapel deset božičnih pesmi, začel pa 
je z Vodopivčevo Blaženo nočjo, zapel je stare 
francoske božične pesmi iz 17. stoletja, koncert 
pa so končali s Sveto nočjo Franca Gruberja. 
Polna cerkev sv. Nikolaja je obetavno znamenje 
za prihodnje podobne prireditve. Koncert, ki ga 
je povezovala Tanja Žibert, so omogočili Župnijski 
urad Sevnica, Občina Sevnica, Javni sklad kulturnih 
dejavnosti – Območna izpostava Sevnica in ZKD 
Sevnica. 

Pavel Perc

Božični koncert okteta 
Jurij Dalmatin

Na območju občine Sevnica kroži veliko legend in kratkih zgodb. Prenašajo se iz roda v rod…
Zato uredniški odbor Grajskih novic poziva vse občane, krajane in prebivalce bližnjih in daljnih krajev, 
da nam posredujete zgodbe, ki se nanašajo na kraje iz občine Sevnica.
Naš namen je, da se legende in kratke zgodbe zapišejo in na tak način ohranijo.

Legende in kratke zgodbe bodo objavljene v glasilu Grajske novice, pod rubriko Zgodbe iz stare skrinje 
in na spletni strani KŠTM Sevnica.
Ko se bo zbralo dovolj zgodb, bomo izdali knjižico, kjer bodo objavljene vse legende in kratke zgodbe, ki 
bodo ustrezale razpisanim pogojem, ki so:
- legende naj bodo napisane v slovenskem jeziku,
- opredeljene naj bodo časovno in krajevno,
- krajevno so omejene na področje občine Sevnica,
- temeljijo naj na zgodovinskih virih oz. prenosu informacij iz roda v rod.
Podpisane naj bodo s šifro, ki si jo izmislite sami ali s polnim imenom. Priloženi naj bodo podatki avtorja 
(ime, priimek, naslov in telefonska številka).
Vse avtorje objavljenih zgodb bomo nagradili z manjšim darilom in s knjižico, ki bo vsebovala vse 
objavljene zgodbe.

Vse vaše zgodbe pričakujemo na naslov: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali po spletni pošti: info@kstm.si. 
Za dodatne informacije pokličite: 07 81 61 075 ali 051 680 289.

Zgodbe iz stare skrinje
Povabilo k sodelovanju

Foto: Janez Podlesnik

Vokalna skupina Zvon, foto: Rok Petančič
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Namesto koledovanja, kakršno je bilo včasih na 
Studencu, ko so od vrat do vrat hodili trikraljevski 
koledniki Gašper, Miha in Boltežar ter s pesmijo 
voščili srečno novo leto, je bil v soboto, 9. januarja, 
v cerkvi Marijinega brezmadežnega spočetja na 
Studencu koncert Božična kolednica. Pevsko 
koledovanje na koncu božično-novoletnega 
praznovanja sta organizirala Kulturno društvo 
Studenec in Mešani pevski zbor Studenec. Pevci 
mešanega pevskega zbora s Studenca so povabili 
k sodelovanju dekliško skupino Mesečina z Bučke, 
Pevsko skupino Lavrenciji z Rake in dekliški pevski 
zbor Zverke s Studenca. 
Na začetku prireditve so izvor in pomen koledovanja 
in božiča predstavili simpatični deklici Barbara in 
Katarina, šolarki osnovne šole Studenec, in član 
gledališke skupine Studenec Karli v vlogi dedka, 
ki je radovednima šolarkama razložil, kdo so bili 
sveti trije kralji. Dekleti sta svojemu dedku potožili, 
da jima Božiček in Miklavž nista prinesla, kar sta 
mu napisali. To je dedka poneslo v čase, ko je tudi 
sam kot otrok težko pričakoval svetega Miklavža. 
Ta je v malhi prinesel orehe, suhe hruške in krhlje, 
ne pa, kot je marsikje v navadi zdaj, da oba kar 
tekmujeta, kateri bo prinesel več novodobnih 
dobrin – računalnik, mobitel, mp4 ali pa Anabell in 
Barbiko. 

Tudi nastopi pevskih skupin so bili v znamenju božiča 
in koledovanja. Mešani pevski zbor Studenec pod 
vodstvom zborovodkinje prof. Katje Krnc je ob 
glasbeni spremljavi Betke Cimperšek zapel šopek 
božičnih ljudskih pesmi, med katerimi je bila tudi 
kolednica. Dekliška skupina mesečina iz Bučke pod 
vodstvom zborovodkinje Aleksandre Barič Vovk je 
zapela pesem o božiču, pa tudi o ljubezni. Pevska 
skupina Lavrenciji z Rake združuje mlade fante, ki 
jih je pred petimi leti zbralo prav koledovanje. Vodi 
jih mlad zborovodja Andrej Resnik. Fantje so nam 
zapeli več zahtevnejših pesmi, izkazali so se tudi 
solisti. Dekliški pevski zbor Zverke so mlada skupina 
deklet s Studenca, ki jih združujeta prijateljstvo in 
veselje do petja, vodi pa jih zborovodkinja Mateja 
Ratajc. Zapele so nam znane božične pesmi tudi v 
angleškem jeziku.
Program je prijetno vodila mlada povezovalka, 
teksta sta napisali Andreja Janc in Mojca Ratajc, 
in sicer o božiču in božičnem praznovanju nekdaj 
in danes ter pomenu božiča med ljudmi. Na 
koncu so zbori skupaj zapeli pesem Sveta noč po 
skladbi Franca Gruberja in besedilu Jakoba Aljaža, 
nastala pa je leta 1818 na božični večer v vasi 
blizu Salzburga. Jakob Aljaž je pesem prevedel v 
slovenščino, prvič so jo zapeli pri nas v Tržiču leta 
1871. 
Ob klavirski spremljavi Tineta Beca in Betke 
Cimperšek na cerkvenih orglah pri tej pesmi smo 
peli skupaj s poslušalci in uživali ob lepih melodijah. 
Božična kolednica je bila pravo pevsko razvajanje. 
Želimo si še več takšnih nastopov in seveda tudi 
čim več poslušalcev. Nasvidenje na Pozdravu 
pomladi na Studencu. 

Kulturno društvo Studenec

Božična kolednica 
na Studencu

V Vrtcu Ciciban Sevnica smo v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica praznično vzdušje v decembru za najmlajše 
otroke pričarali s tradicionalno prireditvijo Čarobni 
obisk Gradu Sevnica.
Ob vhodu v grad smo zbirali prostovoljne prispevke 
za nakup zunanjih igral in za otroke iz socialno 
ogroženih družin. V atriju gradu sta otroke in 
starše  pozdravili ravnateljica vrtca gospa Vlasta 
Fele in podžupanja Občine Sevnica gospa Breda 
Drenek Sotošek. Grajski vodič Ciril Dolinšek – Cili 
je predstavil program prireditve. Ogledali smo 
si lutkovno predstavo Zajček išče mamo, ki jo je 
v dvorani Alberta Felicijana premierno uprizorila 
skupina vzgojiteljic vrtca, lutkovna skupina 
Marioneta, pod mentorstvom in v režiji Snježane 
Pungerčič – Snežke. V vhodnem delu dvorane smo 
si ogledali razstavo lutk, ki bodo kmalu zaživele v 
Grajskem lutkovnem gledališču, ki že ima svoje 
prostore v gradu. Obiskovalci so z grajskim 
vodičem Cilijem raziskovali grajske sobane. V 

veliki jedilnici nas je presenetila z grajsko pojedino 
grajska gospoda iz Društva trg Sevnica. V stolpu 
štirje letni časi so nam praznično vzdušje  pričarali 
mladi saksofonisti iz Glasbene šole Sevnica. V 
bodoči vinski kleti so obiskovalci izdelovali dišeče 
pomaranče. Ker je bil mrzel zimski večer, smo se v 
Grajski kašči ogreli z zeliščnim čajem in posladkali 
z grajskim »štrudeljnom«, ki so nam ga pripravili v 
Grajski kavarni. Čarobni grad so otroci zapustili s 
svetilkami –  laternicami.

Mesec december je tudi čas, ko se nam uresničujejo 
želje in nam so jih pomagali izpolniti vsi nastopajoči, 
obiskovalci s prostovoljnimi prispevki in donatorji. 
Prostovoljnih prispevkov smo zbrali nekaj čez 880 
evrov. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo in voščimo srečno, 
zdravo in uspešno leto 2010.

Za Sklad Vrtca Ciciban Sevnica, Zdenka Poljšak

Čarobni obisk Gradu Sevnica

V veselem decembru, pa čeprav je gospodarska 
kriza in marsikdo doživlja stisko, se kdaj pa kdaj 
prileže od srca nasmejati. Za nekaj trenutkov 
takšnega sproščenega veselja in smeha je že 14. 
novembra kot osrednji gost Razborskega večera 
poskrbel eden najbolj znanih slovenskih humoristov 
Toni Gašperič. 

Več kot 80 obiskovalcev kulturnega večera se je 
nasmejalo njegovemu iskrenemu, hudomušnemu 
in nenarejenemu humorju. Za kulturni del so 
poskrbeli fantje moške vokalne skupine Vitis iz 
Rogaške Slatine s slovenskimi in dalmatinskimi 
pesmimi. Zoran Zelič iz Sevnice se je zvestemu 
razborskemu občinstvu tokrat predstavil z zanimivo 
predstavitvijo svoje najnovejše knjige Sevnica – 
stoletje na razglednicah. Že 57. Razborski večer, 
prvi v 12 sezoni, smo končali v spodnjih prostorih 
doma krajanov ob sproščenem klepetu, prigrizku 
in pesmi naših glasbenih gostov. Vabljeni spet na 
Razborski večer 20. februarja. 

Petra Kugler, KŠTD Razbor    

Toni Gašperič na 
Razborskem večeru

V Sevnici imamo pravljični grad. Obdan z gozdičkom 
in parkom, dvignjen nad staro mestno jedro. Če 
ste eden zaljubljenih srečnežev, ali pa poznate 
katerega od njih, se sprehodite z nami po grajskih 
hodnikih in sobanah, ki vam ponujajo enega 
najlepših poročnih obredov v Sloveniji.
Ko se bosta skozi atrij in po zavitem grajskem 
stopnišču pod oboki hodnikov še zadnjič sprehodila 
kot fant in dekle, vaju bo poročna koračnica 
spomnila, po kaj sta prišla. Še zadnji pogled v 
ogledalo in prisrčen sprejem v bogato opremljeni 
poročni dvorani, bo razpršil tremo pred odločilnim 
korakom. Stisk dlani, poročna prstana, poljub in 
solze sreče tistih, ki vaju imajo radi. Iskrice v očeh, 
šampanjec in nepozabne fotografije v objemu 
grajskega stolpa s čudovitimi freskami. 
Naš obred ni čisto navaden obred. Njegova 
edinstvenost naj premaga morebitne razdalje. 
Pustita se razvajati in si vzemita čas. Tudi mi si 
ga vzamemo. Z največjo skrbnostjo. Z največjim 
veseljem. Da bi bilo temu res tako, se lahko 
pripeljeta na grad iz trga tudi s kočijo, kjer vaju 
bosta slavnostno sprejela grajska stražarja. V 
poletnih mesecih, ko grajski park zacveti v vsej 
svoji lepoti, pa vama pripravimo tudi »Veličastno 
poroko v grajskem parku«. Zakaj vaju ne bi na vhodu 
pričakal in skozi grajske sobane ali grajski park 
vodil sam lastnik gradu baron Inocenc Moscon s 
svojimi stražarji in grajsko gospodo?
V Sevnici lahko doživita pravo »Grajsko poroko«. 
V času, ko se sprehajata po grajskem parku 
in fotograf lovi vajine trenutke, se lahko svatje 
okrepčajo v Grajski kavarni z zelo bogato ponudbo. 
Po predhodnem dogovoru vam nudimo tudi 
fotografske storitve, izdelavo vabil, prstanov, 
catering …
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
T: 07 81 61 075 / 051 680 289
www.grad-sevnica.com, grad.sevnica@kstm.si

Veličastna poroka

www.grad-sevnica.com
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 1.2., 
17.00

Odprto šahovsko prvenstvo veteranov ŠK Milan Majcen Sevnica 
in odprto prvenstvo upokojencev za februar 2010.

Športni dom Sevnica
(pri bazenu)

Info.: Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica,Ludvik, 031/615-672

torek, 2.2., 
9.00

Počastitev kulturnega praznika: 
Jonatan Vinkler: O prosvetljencih – Linhart in drugi

Kulturna dvorana 
Sevnica

Info: Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, 041/798-099, 
Vojko

sreda, 3.2., 
17.00

Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 
Oddelek za cicibane.

Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

petek, 5.2., 
18.00

OSREDNJA PROSLAVA OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Kulturna dvorana 
Sevnica

Org.: Občina Sevnica, GŠ Sevnica, 
OŠ Sevnica, Knjižnica Sevnica, 
KŠTM Sevnica

petek, 5.2., 
20.00

Filmski večer – po izboru gledalcev SMC Sevnica Org.: SMC Sevnica Info.: Matic, 
041/831-134, info@smc-sevnica.si

sobota, 6.2., 
od 8.00 dalje

Vsakomesečni sejem Parkirišče za HTC-
jem

Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 6. 2., Squash turnir Terme Čatež Info: info@igraj.org

sobota, 6.2.,  
18.00

Razstava slik in kulturni program ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

Kulturna dvorana 
Šentjanž

Org.: OŠ Milana Majcna Šentjanž 
Info.: 07/81-84-020

sobota, 6.2., 
19.30

Gledališka predstava: Pridi gola na večerjo
v izvedbi KUD-a France Prešeren Blanca

Dom krajanov 
Razbor

Info: KŠTD Razbor, 
Matej, 041/254-217

sobota, 6.2., 
19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: 
RK Sevnica  - RK Sviš Pekarna Grosuplje

Športna dvorana 
Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com, 
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja, 7.2., 
17.00

Predstava Čistilka Marija, v izvedbi Andreje Černel (Fakin). 
Predstava je v počastitev kulturnega praznika.

Kulturna dvorana na 
Studencu

Org.: KD Studenec 
Info: Andreja, 031/308-387

nedelja, 7.2., 
17.00

Veliki Valentinov koncert Zlatka Dobriča v živo z gosti, Legendarni 
Vlado Kalember, Modrijani, ansambel Toneta Rusa,

Športni dom Sevnica Predprodaja kart: Papirnica in knjigarna 
Lindič – Sevnica, T.A. Doživljaj – Boštanj, 
Gostišče Janc – Studenec

nedelja, 7. 2., 
18.00

Ustvarjamo skupaj - kulturna prireditev Kulturna dvorana 
Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj

torek, 9.2. dalje Drago Slukan: Razstava skozi objektiv Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

torek, 9.2., 
9.00

Gostovanje OŠ Blanca: Prešeren o Prešernu Kulturna dvorana 
Sevnica

Info: Društvo Univerza za tretje življenjsko 
obdobje, 041/798-099, Vojko

torek, 9.2.,
ob 10.00

Lili Pahor: Kako do zaposlitve? 
(delavnica za brezposelne v okviru projekta CVŽU)

Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

sreda, 10.2.,  
17.00

Odprto posamezno šahovsko prvenstvo v pospešenem šahu ŠK 
Milan Majcen Sevnica za februar 2010

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Info.: Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica, Ludvik, 031/615-672

četrtek, 11.2., 
19.30

Branko Završan: Solistika 
Glasbena predstava za dva solista in neomejeno število inštrumentov. 
V izvedbi: MGL Mestno ljubljansko gledališče. Režiser:  Branko 
Završan. Igrajo: Boštjan Gombač, Marko Brdnik, Branko Završan.

Kulturna dvorana 
Sevnica

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

petek, 12. 2., 
17.00

Maček Muri, Neca Falk & Mačja godba 
Glasbeni projekt Maček Muri in Muca Maca sodi med največje bisere 
slovenske glasbene produkcije tako za otroke kot tudi za odrasle.

Kulturna dvorana 
Sevnica

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

petek, 12.2., 
19.00

Odprtje razstave slik iz osebne zbirke Zorana in Nade Drobne.
Razstavljene bodo slike priznanih umetnikov, nastale na mednarodnih 
likovnih kolonijah na Osorju v letih 2007, 2008 in 2009 ter na piranskem 
Ex-tempore. Vstop prost!

stara galerija na 
Gradu Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

petek, 12.2., 
19.00

Turnir v biljardu SMC Sevnica Org.: SMC Sevnica Info.: Beno, 
041/985-111, info@smc-sevnica.si

sobota, 13.2., 
6.00

Sobotni izlet: Jurčičeva pot odhod izpred 
avtobusne postaje v 
Sevnici

Info: Planinsko društvo Lisca – Sevnica, 
Darinka, 041/481-697

sobota, 13.2., 
15.00

Pustovanje za otroke Tržišče Info: Društvo prijateljev mladine Tržišče, 
Danica Blažič, 031/707-514

sobota, 13.2., 
18.00

Občni zbor PGD Zabukovje Info.: Darja Pačnik, 070/859-899

sobota, 13.2. , 
20.00

Pustovanje Kulturni dom Blanca Info: PGD Blanca, Herman, 
031/325-841

sobota, 13.2., 
20.00

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: 
RD Istrabenz plini Izola  - RK Sevnica 

Izola Info: www.rokomet-sevnica.com, 
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja, 14.2., 
8.00

Pohod za pustno nedeljo mimo sv. Jošta na Lisco rondo v Šmarju Info: Planinsko društvo Lisca – Sevnica, 
Vinko, 041/513-460

nedelja, 14.2., 
10.30

13. licitacija krač in salam pri sv. Joštu sv. Jošt pod Lisco Info: KŠTD Razbor, Matej, 
041/254-217, blazjurko@volja.net

nedelja, 14.2., 
15.00

Pustovanje za otroke Športna dvorana 
Sevnica

Org.: SMC Sevnica in KŠTM Sevnica

nedelja, 14.2., 
16.00

Otroško pustno rajanje Kulturna dvorana GD 
Studenec

Org.: KD Studenec 
Info:Andreja, 031/308-387

ponedeljek, 15. 2., 
10.00

Dan ljubezni – zaključek dobrodelne akcije OŠ Sava Kladnika 
Sevnica

Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica, Vrtec 
Ciciban Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM 
Sevnica, 
Info: KŠTM Sevnica, 051/680-284
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 16.2.,
 9.00

Predavanje: Barbara Konda: Gibanje z lahkoto Kulturna dvorana 
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko 
obdobje Sevnica, Info: vojkod@gmail.com

torek, 16.2., 
17.00

Pravljična urica Izposojevališče Krmelj 
(enota Knjižnice Sevnica)

Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

torek, 16.2., 
17.00

Odprti redni mesečni hitropotezni šahovski turnir 
Društva invalidov Sevnica za februar 2010.

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Info.:Društvo invalidov Sevnica, Roman, 
07 81 44 407

sreda, 17.2., 
17.00

Pravljična urica Knjižnica Sevnica, 
Oddelek za cicibane

Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

četrtek, 18.2., 
9.00

Območno srečanje otroških lutkovnih skupin Dom svobode Krmelj Org.: JSKD OI Sevnica 
Info.: Katja, 041/328-166 in 
07/81-60-970

četrtek, 18.2., 
18.00

Potopisno predavanje Gregor Foedransperg: Filipini Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

četrtek, 18.2., 
18.00

Zdravstveno predavanje: Privoščite si zimo brez prehladov! Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 19.2. 
do srede, 24.2.

Zimovanje za otroke in mladino Bohinjska Bistrica Org.: SMC Sevnica Info.: Boštjan, 
031/486-554, info@smc-sevnica.si

sobota, 20.2., 
19.30

59. Razborski večer Dom krajanov Razbor Org.: KŠTD Razbor, Info: Matej, 
041/254-217

sobota, 20.2., 
19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: 
RK Sevnica  - Herz faktor banka RD Šmartno 99

Športna dvorana 
Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com, 
rokomet.sevnica@gmail.com

nedelja , 21.2., 
9.00

Odprto posamezno hitropotezno šahovsko prvenstvo ŠK Milan 
Majcen Sevnica za februar 2010

Športni dom Sevnica 
(pri bazenu)

Org.: Šahovski klub Milan Majcen 
Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 23.2., 
10.00

Lili Pahor: Priprava na razgovor pri delodajalcu 
(delavnica za brezposelne v okviru projekta CVŽU)

Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

torek, 23.2., 
16.00 do 20.00

Zbiranje vzorcev za 28. društveno ocenjevanje vin Bife Teraž v Boštanju Org.: organizira Društvo vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj Info.: www.drustvo-
vinogradnikov.si/, Milan, 031/319-048

torek, 23.2., 
8.00

Starševski čvek s Sonjo Bobek Simončič: 
Računalnik in televizija v službi staršev

Vrtec Ciciban Sevnica, 
enota Kekec

Org.: KŠTM Sevnica
Info.: Sonja, 041/975-292

sreda, 24.2., 
18.00

Predavanje: Sanja Rozman (Ne)kemične odvisnosti Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica,
Info.: 07/81-40-304

četrtek, 25.2., 
19.00

Odprtje skupinske razstave: Čas v stopinjah
Pregledna razstava političnega življenja nekdanjega predsednika dr. 
Janeza Drnovška

Galerija Grad Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 27.2., 
9.00

Delavnica za otroke: Izdelava okraskov iz papirja Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 27.2., 
19.30

Rokometna tekma: Člani 1.B DRL: 
RK Sevnica  - RK Radeče - Mik Celje

Športna dvorana 
Sevnica

Info: www.rokomet-sevnica.com, 
rokomet.sevnica@gmail.com

sobota, 27.2., 
19.30

Turnir v namiznem hokeju za veliko nagrado SMC SMC Sevnica Org.: SMC Sevnica Info.: Matjaž, 
031/377-789, info@smc-sevnica.si, 
matjaz.traven@smc-sevnica.si

ŠPORTNO PLEZANJE

Športno plezanje poteka vsak torek 
od 17.00 do 19.00 v Športnem domu Sevnica.

Več informacij na: www.spo-aranea.net

REDNI PROGRAMI V SMC SEVNICA
torek/sobota   – tečaj kitare (Boštjan 031/486-554)
petek  ob 17.00   – otroški pevski zbor (Matjaž 031/377-789)
sobota ob 15.00  – košarka fantje (Goran 031/786-797)
sobota ob 15.00  – odbojka dekleta (Boštjan 031/486-554)
sobota ob 16.30  – nogomet fantje (Luka 040/690-870)
po dogovoru  – dramska skupina (Lina 041/999-641)
po dogovoru   – praznovanja rojstnih dni (Petra 040/777-204)

Rok za objavo v koledarju prireditev za mesec marec je do 12. 2. 2010: 
info@kstm.si ali petra.biderman@kstm.si, KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Mladina, šolski zvonec

Novo leto, novi videz časopisa, mogoče nova 
pričeska. Tudi Mladinski center Sevnica je dobil 
novo, preoblikovano notranjost. Na začetku 
januarja se je kreativno društvo v Sevnici, K. N. O. 
F, spopadlo z vizualno spremembo prostora MC. 
Ta je zdaj privlačnejši za mlade, predvsem dijake 
in študente. 

Stene so popestrili s plakati in preuredili 
računalniški kotiček. Takšna vizualna sprememba 
je privabila že veliko mladih, saj so kreativci že 
organizirali otvoritveni žur z bogatim animacijskim 
in zabavnim programom. 
To je bil le prvi korak k prireditvam v Mladinskem 
centru Sevnica, potekale pa bodo vse leto z 
različnimi tematikami in vrstami zabave.

Petra Biderman

Novi videz 
Mladinskega centra Sevnica

V četrtek, 19. novembra, nas je obiskalo sedem 
učencev OŠ Ane Gale. 
Pouk se nam je ta dan začel na prav poseben način. 
Vsi smo se zbrali v avli naše šole in si ogledali film o 
prihodnosti »Življenje čez 60 let«. Po ogledu filma 
smo nadaljevali pouk v učilnici za tehniko. Pozdravila 

nas je tudi ga. ravnateljica. Razdelili smo se v pare; 
po en učenec iz naše šole in en gost. Vsak par je 
izdelal  dva kosa papirja. Kose starega časopisnega 
papirja smo natrgali in namočili v vodo. Ko se je 
papir razmočil, smo ga z mešalnikom zmešali. 
Med izdelavo smo zapisovali količino porabljene 
vode. Te mokre kose smo preložili v posebna sita in 
jih tresli toliko časa, da je voda odtekla. Papir smo 
potem odložili na papirnate brisače, da so vpile 
odvečno vodo, in  jih nato položili na mize. Izdelani 
papir smo pustili v šoli, saj se je moral posušiti. 
Pospravili smo prostor in učenci šole Ana Gale so 
odšli domov, mi pa smo nadaljevali s poukom.
Namen tega dne je bil, da se družimo otroci naše 
šole z vrstniki s posebnimi potrebami. To druženje 
smo izvedli s poudarkom na ekologiji, saj je OŠ Sava 
Kladnika Sevnica v programu EKO šole.
Sam sem bil v paru z Boštjanom, ki je bil zelo 
prijazen, njegova pomoč pa je bila res dobrodošla.

Jakob Nečemer, 6. d, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Obisk učencev OŠ Ana Gale

Turistična agencija Turizem Anton Prah iz Sevnice 
je organizirala smučarski tečaj za osnovnošolce 
na Ribniškem Pohorju. Udeležilo se ga je 25 otrok, 
njihovi učitelji in varuhi pa so bili trije vaditelji 
smučanja in učiteljica. 

Razvajali so se v sodobno opremljenih apartmajih 
in uživali zimsko idilo. Da so prišli do smučišča, 
je bilo treba le prečkati cesto. Vreme jim je lepo 
služilo, otroci pa so uživali v zimskih radostih. Ob 
večerih so se igrali zabavne igrice, gledali risanke, 
se kepali, trije najpogumnejši so se udeležili 
sobotne nočne smuke. Na koncu dvodnevnega 
smučarskega tečaja so vsi učenci dobili priznanje 
za udeležbo na smučarskem tečaju. Vsakdo izmed 
njih je bil po svoje uspešen: začetniki so napredovali 
v samostojne smučarje, tisti, ki so smučati že 
znali, so svojo tehniko še izboljšali.
Polni lepih vtisov in prijetno utrujeni so se vrnili 
domov, njihove družine pa so jih že težko čakale.

Dragica Valenčak

Osnovnošolci uživali v 
Ribnici na Pohorju

 V soboto, 26. decembra, smo imeli v  obnovljenem 
domu Svobode v Krmelju novoletni ŽIV-ŽAV. 
Vabljeni so bili vsi krajani Krmelja, otroci iz vrtca 
Krmelj in učenci od 1. do 9. razreda OŠ Krmelj. 
V predprostoru so devetošolci prodajali srečke, ki 
so jim še ostale, ko so imeli zabavo ob zaključku 
starega leta.
Midva z mamico in staro mamo, ki je vedno 
prisotna na šolskih prireditvah, smo jih kupili kar 

osem. Bile so kar zanimive stvari.
Začetek programa je odprla in vse prisotne 
pozdravila ravnateljica Gusta Mirt. S kratko 
igrico pa se je predstavil Sten Vilar. To je bila 
igrica z naslovom ,,Skrinjica želja«. Na koncu je 
priklical težko pričakovanega dedka Mraza, ki je 
vse prisotne pozdravil in jim zaželel veliko lepega. 
Potem pa so na vrsto prišla darila za vse prisotne 
otroke, ki jih je bilo zelo veliko.
Vse skupaj se je tako na en lep, prisrčen način tudi 
končalo in počasi smo obdarovani odhajali domov.

 Žan Kranjc, 5. r, OŠ.Krmelj

Novoletni  ŽIV-ŽAV
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Mladina, šolski zvonec

V soboto, 5. decembra, smo imeli na Osnovni šoli 
Tržišče dan odprtih vrat. Krasili smo šolo, izdelovali 
različne voščilnice, zvezde, snežinke… Presenetil 
nas je obisk pevke Ines, ki nam je zapela nekaj 
svojih uspešnic. Ta dan je bil nekaj posebnega, saj 
smo ustvarjali skupaj z učitelji in našimi starši, ki 
so prišli pogledat, kaj delamo.
Zdaj je šola lepo okrašena in pripravljena na prve 
zimske in praznične dni.

Katarina Gorenc, 7. razred
 

Dan odprtih vrat na 
OŠ Tržišče – Zimska pravljica

Miklavževa sobota je bila za učence naše šole 
zelo delovna. Učenci in njihovi starši so skupaj z 
učitelji ustvarjali novoletne voščilnice in krasili 
šolo, da je dobila praznično podobo. Po uspešnem 
delu, smo si ogledali nastop pevke Iris, ki smo 
jo lahko videli na EMI 2008, ko se je predstavila 
s pesmijo Peti element. Njen nastop ni bil samo 
pevski, spoznali smo jo tudi s plesnega vidika, saj 
kot nekdanja tekmovalka plesne šole Bolero z več 
kot 10-letnimi izkušnjami na tem področju svoj 
pevski nastop dopolnjuje tudi s plesom. Tokrat sta 
jo spremljali tudi dve soplesalki. Iris nam je zapela 
nekaj svojih pesmi ter nekaj priredb bolj znanih 
slovenskih in tujih izvajalcev. Učenci so na koncu 
kratkega koncerta v dolgi vrsti čakali sliko z njenim 
podpisom, saj jim je bil njen nastop všeč.

Irena Klukej

Nastop Iris na OŠ Tržišče

Oh, ta ljubi čas… Ne dolgo nazaj smo pisali o 
veselem decembru in o naših  pričakovanjih, a vse 
je  prehitro minilo in spet delamo  s polno paro, 
spomine pa delimo z vami…
Lucija Kos iz 6. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž 
je takole opisala tisti decembrski dan. 
V četrtek, 17. decembra 2009, smo učenci od 
4. do 9. razreda obiskali najprej Tehnični muzej 
Slovenije v Bistri, nato pa še Narodno galerijo v 
Ljubljani.
V Bistri smo si ogledali zbirko Titovih avtomobilov, 
stara prevozna sredstva, pogovarjali smo se o 
elektriki in ustvarjali v delavnicah.
Tudi v Narodni galeriji smo počeli zanimive stvari. 
Dobili smo delovne zvezke, se razdelili v skupine, 
hodili po sobanah ter reševali naloge. Videli smo 
res veliko znanih in neznanih, a čudovitih slik.
Ta dan mi bo še dolgo ostal v spominu. Poleg 
obiskov kulturnih ustanov si ga bom zapomnila tudi 
po premraženem prihodu v šolo, saj je bilo tisti dan 
res zelo mrzlo.

V veselem decembru pa smo kar nekaj časa 
namenili igri Scrabble, listali po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika in ugotovili, da 
poznamo veliko besed. Sedmošolke so prve v 
rekordnem času porabile vse črke in sestavile 
pravo križanko. Čestitke! 

Majda P. Repovž,OŠ Milana Majcna Šentjanž

Zanimivi decembrski spomini

V mesecu decembru so se v enoti Rdeča Kapica 
vrtca Ciciban Sevnica odvijale različne praznične 
dejavnosti. Na prednovoletni zabavi smo v enoti 
imeli skupno rajanje otroci iz oddelkov Polžki, 
Zajčki in Metulji. Z nami je sodeloval glasbenik 
Alen Zabasu, s katerim smo ob spremljavi kitare 
prepevali pesmice in rajali. Spoznavali smo glasbilo 
in po želji nanj zaigrali. V tem čarobnem času nas 
je glasba združila in pripeljala v srce vsakega žarek 
topline.

Veliki in mali iz enote Rdeča Kapica 
vrtca Ciciban Sevnica

Decembrski živ žav v 
Rdeči kapici

V pravljični decembrski čas smo se  v  krmeljskem 
vrtcu podali naravnost čarobno. Že desetič 
zapovrstjo smo se skupaj s starši in otroki podali 
na sprehod po Krmelju, da bi našli škrata Knapca, 
ki se menda še vedno skriva v nekdaj s premogom 
napolnjenem rudniku.
Zbrali smo se v Kulturnem domu, ki se je to leto 
odel v novo preobleko. Otroke je na odru najprej 
razveselil Podposteljni škrat s svojo zgodbico, 
ki smo jo pripravile vzgojiteljice, naši »ta veliki« 
otroci, ki pojejo v vrtčevskem Cicizborčku, pa so 
nas očarali s svojimi ubranimi glasovi.
Ko so ugasnile odrske luči, so starši otrokom 
prižgali drugačne svetilke. Prav posebne, ki samo 
za to priložnost nastanejo s pomočjo mamic in 
očkov. Z njimi v rokah smo se skupaj podali iskat 
nagajivega škratka.

Če smo ga našli? Žal ne, uspelo pa nam je za 
hip pozabiti na vsakdanje skrbi in se prepustiti 
domišljiji, čarovniji, pravljici in skupnemu druženju 
ob dišečih piškotkih, ki smo jih pekli v vrtcu in 
toplem čaju, z vonjem po praznikih. 

Tanja Culetto, vrtec pri OŠ Krmelj

Deseti Knapčev pohod

V petek, 4. decembra, smo na OŠ Boštanj 
organizirali  ustvarjalno delavnico, kjer smo 
izdelovali božično-novoletne aranžmaje. Sodelovali 
so učenci, ki delujejo v šolski skupnosti, in pri 
predmetu likovno snovanje. V goste in v pomoč smo 
povabili cvetličarki, Renato Šturbej in Sabino Bence. 

Vsak učenec je s prijateljem iz svojega razreda 
izdelal svoj venček z različnimi barvnimi svečami, 
trakovi, zvezdami, srčki, bleščicami in zelenjem. 
Izdelavo sta popestrili že prej omenjeni gospe, ki 
sta prispevali svoje ideje in nasvete. Delavnice sta 
organizirali učiteljici Nena Bedek in Tadeja Krnc. 
Rezultat vsega naštetega je bil polepšan dan in 
obilica izdelkov, ki smo jih pozneje tudi razstavili in 
prodajali na šolskem bazarju, katerega izkupiček 
je namenjen šolskemu skladu naše šole. Za malo 
smeha pa so poskrbele bliskavice fotoaparatov, s 
katerimi so napravili nekaj fotografij, ki nas bodo 
ogrele in še čez mnogo let spominjale na skupaj 
preživete trenutke. 

Tjaša Rupar, 9. a

Božično-novoletna delavnica 
na OŠ Boštanj

Očetje so obešali snežinke, 
foto: Roman Dobovšek

Potrebna je natančnost, 
foto: Roman Dobovšek

Čudovite voščilnice naših petošolcev,
foto: Irena Klukej

Foto: Irena Klukej)
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Veseli december je tu. Na OŠ Krmelj smo že v 
prvem tednu decembra ustvarjali v delavnicah in 
tako pričarali praznično vzdušje.
Dan smo začeli s potopisnim predavanjem. Skupaj 
z Matejem Brezovškom smo se s kolesi odpeljali 
na Švedsko. Deželo vikingov in predvsem pot do tja 
nam je predstavil zelo slikovito.

Drugi del dopoldneva je bil namenjen ustvarjanju 
v delavnicah. Tema letošnjega ustvarjanja so bili 
snežaki. Izdelali smo snežake različnih vrst in iz 
različnih materialov ter z njimi okrasili okna, vrata, 
novoletno jelko, razrede in šolske hodnike. Naredili 
smo tudi kar nekaj novoletnih voščilnic. Po treh 
urah ustvarjalnega in zabavnega dela smo svoje 
izdelke predstavili. 
Učenci smo se veliko naučili in pridobili kar nekaj 
novih spretnosti. Predvsem pa smo občutili, da so 
prazniki že pred vrati. 

Sara Močnik, 9. r,  OŠ Krmelj

Mladina, šolski zvonec

Otroci skupine Škratki iz Loke pri Zidanem Mostu 
so se tokrat odpravili na pot v Sevnico. Tam so 
obiskali svoje prijatelje, skupino Mravljice. Skupaj 
so se peš povzpeli na sevniški grad. Že samo 
grajsko dvorišče je s svojim vodnjakom in kamnitimi 
levi za otroke zanimivo okolje, ki jih popelje v svet 
njihovih pravljic. Pričakal jih je grajski oskrbnik 
in jih odpeljal k baronu Muškonu, ki so ga morali 
zbuditi v njegovi razkošni spalnici. Medtem, ko se 
je baron napravljal, je grajski oskrbnik otroke peljal 
na ogled gradu. Videli so staro učilnico, v kakršnih 
so se učili naši pradedje, poročno dvorano in sobo 
štirih letnih časov. Po ogledu gradu so se otroci 
pridružili baronu pri zajtrku v konferenčni dvorani 
in se med pogovorom z njim tudi posladkali. 
Izlet se je zaključil s sprehodom po Sevnici in z 
ogledom pomembnejših objektov. Datum izleta, 
12. november, ni bil naključen, saj je ta dan praznik 
občine Sevnica.

Albina Jazbinšek, 
Vrtec Ciciban Sevnica, enota Bibarija

Mali potepuhi

27. in 28. novembra 2009 je na sevniški šoli potekal 
četrti tehniško-tehnološki posvet. Organizirane so 
bile delavnice na temo »In vendar se vrti«. Učitelji 
so ustvarjali in si ogledovali različne ročne izdelke, 
katere so izdelali učenci s pomočjo učiteljev. 

Dogodka sva se udeležili tudi članici novinarskega 
krožka z mentorico Marjeto Teraž in enemu izmed 
vodij posveta, Dragu Slukanu, zastavili nekaj 
vprašanj. Pogovor z Dragom Slukanom:
Kakšen je cilj celotnega seminarja?
Cilj celotnega seminarja je širjenje tehnične 
kulture na sploh, seznanjenje učiteljev z učnimi 
strategijami (konstrukcijska naloga), izmenjava 
izkušenj in idej, skratka popularizacija tehnike.
Kateri kotiček predstavljate vi in zanima me 
dogajanje v njem.
Predstavljam delavnico, v kateri delamo pogonski 
del črpalke.
Katere novosti so posebej predstavljene na tem 
četrtem srečanju?
Novost je predvsem ekologija in njen vpliv. 
Odgovarjamo na vprašanje, kaj lahko v šoli 
naredimo na tem področju. Predstavljeni so 
praktični primeri projektne naloge, igre za vrtce, 
osrednji izdelek je črpalka na električni pogon.

Vanja Vidmar, OŠ Sava Kladnika Sevnica

4. tehniško-tehnološki posvet 
na Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica  

V vrtcu pri OŠ Krmelj, v skupini Čebelice, smo se 
prijavili v projekt Pezovo obdarajanje. 
Naloga projekta je bila izdelati igrače, ki bodo 
namenjene otrokom v slovenskih bolnišnicah. 
Čebelice smo se lotile projekta zelo resno. Zbirali 
smo blago, gumbe… Pri tem so nam pomagali tudi 
starši naših otrok. 
Iz blaga smo zašili knjigo z naslovom Pirat Miha. Na 
vsaki strani je bil del zgodbe. Junake in predmete, 
ki so nastopili v zgodbi, smo ravno tako naredili iz 
blaga in jih napolnili s polnilom. 
Ko so bile igrače in knjiga narejeni, smo zgodbico 
zaigrali. 

Igrače smo zložili v škatlo in jih poslali v Ljubljano. 
V tem projektu je sodelovalo 7500 otrok iz več kot 
400 slovenskih vrtcev in šol. 
Zbrali so 4939 ročno izdelanih igrač. Izmed vseh 
sodelujočih so po končani akciji izbrali 10 skupin z 
najbolj izvirnimi igračami. 
Med 10 nagrajenimi skupinami je bila tudi najina 
skupina Čebelice, zato smo veseli in ponosni vsi. 

Vodji projekta Urška Kugonič in Vesna Jazbec

Sodelovanje v 
Pezovem projektu

V pričakovanju novega leta

Vtisi  s  tabora
Tabor v Loki super je,

le kje še boljše je?
Bližali smo se večeru,

opazovali učiteljice pri delu.
Risali smo lepe slike,

pisali zanimive smo novice.
Rekli so, da hitro spat

in odšli smo v telovadnico ležat.
Ležali smo do polnoči,
oviti  v tople odeje vsi.
Pot po cesti vodi nas,

kmalu ugotovili smo, da Loka je prav lepa vas.

                                     Tia Šantej, 5. r, Loka
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Grajska skrinja

Lan je iz današnje porabniške zavesti skoraj izginil. 
Morda ga kdo pozna le še po predivu in lanenem 
olju, ki slovi kot izborna, nestrupena zaščita za 
les. 
Pa ni bilo vedno tako. Kmetje pod Lisco so ga 
občasno pridelovali še do sredine prejšnjega 
stoletja. Iz njega stkanemu platnu so rekli raševina. 
Večinoma so iz nje izdelovali trpežne rjuhe in 

prte, pa tudi oblačila, ki zlasti pri moških niso bila 
priljubljena, saj so jih hlače večkrat odrgnile do krvi. 
Laneno seme so prodali oljarnam, nekaj pa so ga 
zadržali za naslednjo setev in zlasti za zdravilstvo 
ljudi in živali. Iz raševine nastrgana vata je bila 
odlično sredstvo za ustavitev krvi pri poškodbah. 
Rane pa so se hitro zacelile. 
Pridelava in predelava lanu sta bili zahtevni opravili. 
Vrhunec vsega je bilo trenje, ki je zahtevalo veliko 
pozornosti in sposobne delavce. Bilo je eno najbolj 
slovesnih kmečkih opravil. Čeprav je bilo zelo 
naporno, je bilo združeno s številnimi običaji in 
igrami samo za ta dogodek. 
Zadnjega trenja lanu v Orehovcu sem se skupaj z 
očetom udeležil leta 1949. Že navsezgodaj sem 
pomagal pri pripravi sušilnice, po domače so ji 
rekli ferjača. Bila je vsaj 2,5 m globoka, z debelimi 
kamni obzidana jama, s stranicami dolžine okrog 
2 metrov. Zid je iz zemlje segal približno 80 cm. 
S spodnje strani je do dna jame potekal obzidan 
rov, ki je služil kot dovod zraka za zgorevanje klad, 
nakar je močno ogret zrak zapuščal sušilnico 
skozi razgrnjene snope lanu. Sušilnico so zakurili 
že zvečer in je bila zjutraj pripravljena za sušenje. 
Prek zidu smo položili v razdalji pednja kole, na 
njih pa so sušači enakomerno razgrnili lanene 
snope. Medtem so na bližnji terasi pripravile 
terice orodje za trenje. Bile so močne in odločne 
ženske in so imele vso oblast nad potekom del. Že 
navsezgodaj so na vse načine zbadale sušače in 
zlasti gospodarja ter obljubljale vsem peklenske 
muke, če dela ne bodo v redu opravljali. To je bilo 
zelo težko, saj so morali biti sušači neprestano na 

preži. Vzdrževati je bilo treba enakomerno tlenje 
klad spodaj v sušilnici, sproti obračati razgrnjene 
snope, posebej pa budno paziti, da katero izmed 
sušečih se stebelc ne bi spolzelo navzdol proti 
ognju, kar bi v hipu povzročilo požar celotnega 
dragocenega vložka. Tudi padec v sušilnico bi lahko 
bil usoden za sušača. 
Začetek trenja je po poskusnem šopu opravila 

vodilna terica, močna 
in odločna ženska, ki se 
ni ustrašila nobenega 
moškega, zlasti če se 
je šlo za metanje. Z 
enakomernimi gibi je 
začela drobiti v terači 
suh obod stebel. Delo 
je steklo. Sušači so 
sproti nosili natančno 
odmerjene vroče šope 
k tericam. Razleglo se 
je tok, tok, tok ... brez 
prekinitve, dokler ni 
pošel ves lan s prvega 
voza. Pod teračami 
se je začel nabirati 
pezdir – približno 2 cm 
dolga zelo ostra strta 
slama. Dragoceno 
predivo so predice 

podajale vodilni terici, ki so ji zaradi končne 
obdelave prediva rekli ta gladka. Predivo je zvijala v 
posebne zvitke in jih odlagala na voz. 
Med izdatno malico je del sušačev pripravil nov 
vložek in skrbel zanj. Jesti so dobili kar na delovišču. 
Delo so nadaljevali do kosila, ko je gospodinja dala 
na mizo pečeno gos ali purana. Vsi so pili dobro 
vino, tudi sušači, ki ga pred tem niso smeli in so 
morali biti zadovoljni z jabolčnikom ali kar vodo. 
Kupi pezdirja pod teračami pa so rasli in z njimi tudi 
nevarnost za vse moške, tudi naključne, večkrat 
pa kar namerno mimoidoče. Le hip za tem, ko me 
je gospodar opozoril na nevarne terice, je prav 
on postal prva žrtev. Kot ose so planile nanj, ga 
vrgle na tla, odpele pas in vse odprtine na obleki in 
ga obilno natlačile s pezdirjem. Kričeč od bolečin 
je odtaval do velikega korita za napajanje živine 
in planil vanj. Po dolgem času se je preoblečen 
spet prikazal in pri odpeti srajci kazal vsa rdeča 
in popikana ledja. V naslednjih dneh so jo enako 
skupili sušači in nekaj mimoidočih moških, tudi 
sosed ni bil izjema. Meni je bilo prizaneseno, ker 
sem jo vedno pravočasno ucvrl na varno. 
To bolečo igro so vsi vzeli za dobro, saj po izročilu 
brez nje ne bi bilo naslednje žetve, da o trpežnosti 
in zdravilnosti čudovitih sivobelih vlaken sploh ne 
govorimo.
Pri naslednjih postopkih nisem sodeloval vse do 
takrat, ko so od tkalca pripeljali velike stkane bale 
raševine. Razgrnili so jih po travniku. Otroci smo 
pridno nosili vodo in jih polivali, dokler niso postale 
zgoraj bele. 

Vinko Zalezina 

Zadnje trenje lanu v Orehovcu 

»Občine so prispevale bistven delež stroškov,« 
berem v časopisnem poročilu, v katerem je govor 
o skupnih dejavnostih na področju kanali¬zacije. 
Celotna vsebina poročila pa kaže, da je poročevalec 
hotel naglasiti sodelovanje med občinami, češ da 
so poravnale pomemben del nastalih stroškov. 
A namesto poravnale, prevzele, krile, plačale 
del stroškov se mu je zapisalo, da so »občine 
prispevale del stroškov«. 
Prvotni pomen glagola prispevati je prihajati (na 
pomoč), pomagati, pod¬pirati. Uporabljamo ga 
v zvezah prispevati kaj (večji denarni znesek), 
pri¬spevati k (napredku, izboljšanju), prispevati 
za (šolanje, zidavo, napeljavo itn.). S tem glagolom 

vsekakor povemo, da nekomu ali nečemu kaj 
doda¬jamo. V navedenem primeru je rečeno, da 
so »občine prispevale bistven delež stroškov«, to 
pomeni, da so že tako in tako velike stroške še 
povečale za pomembno vsoto, ne le za majhen 
znesek. Za tem grmom tiči zajec. 
Zato je prav, da vselej premislimo, ali morda naš 
prispevek - namesto da bi pomagal, podprl - ne 
učinkuje nasprotno. Prispevajmo torej pozitivno, 
stroškov pa nikar ne véčajmo. 

Avtor teksta: France Vrbinc. Objavljeno v knjigi »366 
× slovensko – z jezikovnimi kotički skozi leto«, izdajatelj: 
Mohorjeva družba Celovec.

Jezikovni kotiček ~ Ne véčajmo stroškov! 

Sladki užitki kratkih sanj!

Veljalo nekoč je pravilo
»za delo pošteno, pošteno plačilo,«

delavcem spodbuda, zahteva, pravilo!

A se ne zmenijo za nas
in vsi pozabljajo ves čas, 

ti samovšečni vrli »strički«,
da le iz dela rastejo dobički. 

Pa se neko noč mi je sanjalo, 
kako delavcem »fino« gre, 

a obljubo o blagostanju
ni uresničil še nihče.

Naj zares bo al za šalo, 
vsaj poizkusit bi veljalo, 

da bi vsaj v mirnem spanju 
radostili se ljudje. 

Že obrnilo se je vse na glavo
do jutra, ko se sanje razprše, 

a zakaj veselje pravo
le še sanjati se sme?

Ker so bile tovarne
brez delavcev

zmanjkalo je še »glodalcev«
ni mamljivih dinarcev

štel nihče, 
nihče si z njimi več

ni brusil srbečih palcev.

Ker niso nič nadzirali
nadzorni sveti

mastnega deleža
si niso mogli vzeti, 
stečajni upravitelji

pa iz stečajne mase 
prihraniti prav nič
niso mogli zase. 

Zdaj za spremembo
le delavci v parlamentu so sedeli, 

se kregali, jezike le vrteli. 
V svoje roke vzeli so pravico

iz ust petičnežev
iztrgali obroka žlico, 

že prišel je »zanje« čas
mizernega plačila.

O, škoda, je veselja konec
iz sladkih sanj

sem se razočarana zbudila.

Besede o demokraciji in blagostanju 
vsak dan znova v ušesih mi zvene, 

o tem, kar le nekaterim prija, 
se lahko le sline nam cede.

  Zdravka Brečko

Zima

Sneg pada, naletuje,
zunaj vse zmrzuje,

Mila belo kroglo kotali,
da snežaka naredi.

Otroci se podijo,
v gozd zajčka prepodijo,
bel kožušček greje ga,

da zimo preživi,
ne kot leni medved,
ki v brlogu smrči.
                           

            
                             Tajda Marc, 7.a
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Šport in rekreacija 

 
V soboto, 12. decembra, je Kickboxing klub 
Pakrac v sodelovanju s hrvaško Kickboxing zvezo 
organiziral mednarodni  grand prix turnir, ki se 
ga je udeležilo neverjetnih 723 tekmovalcev iz 82 
klubov iz Makedonije, Slovenije, Hrvaške, Italije, 
Madžarske in BiH. Med udeleženci tega turnirja 
so bili tudi posavski športniki Kluba tajskega boksa 
Krško pod vodstvom trenerja in profesorja Saše 
Vaša in Kluba borilnih veščin Sevnica, ki jih je vodil 
Jurij Orač, trener kickboxinga. 

Posavski kickboksarji so bili del slovenske kickboxing 
reprezentance, ki so s svojimi nastopi navdušili 
tudi selektorja, saj so obogatili reprezentanco za 
dve zlati medalji. Lep uspeh posavskih športnikov 
sta z zlatima medaljama kronala 19-letni Krčan 
Uroš Veličevič, ki je zmagal v najtežji disciplini Low 
kick – 86 kg, podobni K-1 ter 17-letni Sevničan 
Davor Žveglič, ki je zmagal v light kontaktu med 
mladinci +89 kg. 

Preostala dva mlada 13-letna sevniška člana 
Matej Budna in Ivan Šribar sta nastopila v 
kategoriji kadetov -47 in -52 kg in v obeh bojih 
proti starejšim nasprotnikom za las zgrešila 
medaljo. Vsi nastopajoči so bili zelo izčrpani, saj 
se je tekmovanje pričelo že ob 8. uri zjutraj, borbe 
pa so se končale šele ob 2. uri zjutraj naslednjega 
dne. Temu je botrovala tudi neprespana noč in 
celodnevno čakanje v prepolni in neprezračeni 
dvorani. Pogoji za nastope so bili vse prej kot 
ugodni, sama organizacija in izvedba turnirja pa je 
bila na neprimernem nivoju. 
Pregled uvrstitev sevniških kickboksarjev:
Kickboks borbe:
Člani:
1. Veličevič Uroš, KTB Krško -86 kg
Mladinci:
1. Žveglič Davor, KBV Sevnica + 89 kg
Starejši kadeti:
5. Šribar Ivan, KBV Sevnica –47 kg
5. Budna Matej, KBV Sevnica –47 kg
5. Budna Matej, KBV Sevnica –52 kg
5. Šribar Ivan, KBV Sevnica –52 kg

Jurij Orač, trener kickboksa A

Croatia open – final fight

Veteranski rokometni klub Sevnica je na svoji 
skupščini v prijetnem vikendu Udovčevih in ob 
skoraj popolni udeležbi napravil analizo leta 2009. 
Ob spoznanju, da smo se uspeli obdržati že 10 
let, da smo za toliko tudi starejši, ter da smo še 
vedno aktivni na slovenski rokometni sceni, smo 
ugotovili, da je naše druženje še naprej potrebno in 
smiselno, saj nas življenjski tempo sili k sprostitvi. 
Leto 2009 je po športni plati eno najuspešnejših 
v desetih letih. 
Čeprav nismo vedno popolni na turnirjih, pa so 
rezultati plod želje in dobrodelnosti ekipe po 
zmagah. 
Prikaz uspehov: 
Novo mesto – 2. mesto 
Izola (organizacija ženske) – 3. mesto 
Radeče – 4. mesto 
Sevnica – 1. mesto 
Krmelj – 4. mesto 
Dol pri Hrastniku – 1. mesto 
Ribnica – 1. mesto 
Trebnje – 2. mesto 
Osijek – 8. mesto 
V prihodnje se želimo udeležiti vseh planiranih 
turnirjev in morda dodati še piko na i s 
sodelovanjem na srečanju evropskih športnikov 
na Bledu v mesecu maju.

Program turnirjev za leto 2010: 
23. januar – Novo mesto 
6. februar – Škofja Loka 
Marec – Izola (ženski turnir) 
April – Radeče 
8. maj – Sevnica 
19.5 – 23.5 – Igre športnikov veteranov Bled 
Junij – Krmelj 
25. junij – Dol pri Hrastniku 
September – Ribnica 
November – Trebnje 
December – Osijek 
 
Vsa naša prizadevanja in želje zahtevajo tudi nekaj 
časa, energije in pa tudi finančnih sredstev. Ker 
je naše delo amatersko in je glavni vir članarina, 
bi radi našli donatorja, sponzorja, ki bi omilil naše 
stroške, saj nam že plačilo športne dvorane 
predstavlja kar velik strošek. 
Radi bi svoje športno poslanstvo širili še naprej po 
Sloveniji, tudi drugod (Hrvaška, Srbija, Črna Gora) 
poznajo našo ekipo in želijo sodelovati z nami tako, 
da prijateljske vezi podirajo vse meje. 
Naj bo prihajajoče leto 2010 spet polno uspehov, 
zadovoljstva, zdravja in sreče. 
Naj ostane prijateljstvo še naprej tako dobro, naše 
družine, navijači in soobčani pa vabljeni na oglede 
rokometašev, ki še niso za staro šaro. 
Marsikdo bo z nami lahko podoživljal uspehe 
sevniškega rokometa, v dobri družbi tudi velikih 
imen slovenskega rokometa. 
Želimo si prisotnosti občanov Sevnice, saj je šport 
vedno predstavljal enega glavnih promotorjev 
kraja. Za prvih deset let dela se želimo zahvaliti 
vsem sponzorjem, donatorjem, ki so nam pomagali 
ponesti ime kraja in rokometa širše in vsem, ki 
bodo to pripravljeni še v bodoče. 

za oldHANDsi Janez Kuhar 

Uspešno 10-letno delovanje 
oldHANDsov iz Sevnice

Z decembrskimi  tekmovanji smo v občini Sevnica 
zaključili šahovska tekmovanja za leto 2009. Tako 
je bil odigran že 28. šahovski memorial Borisa 
Debelaka v Krmelju, ko je izmed 26 šahisti in 
šahistkami zmagal mojstrski kandidat Zvonko 
Mesojedec, član ŠK Milan Majcen Sevnica, ki je z 8 
točkami od mogočih 9  v trajno last prejel steklen 
pokal. V konkurenci 10 ekip je pokal osvojila prva 
ekipa  DKŠD Svoboda Krmelj.
V finalu  na 16. šahovskem memorialu Vasje Pirca, 
ki je bil v Mariboru, je članica ŠK Milan Majcen 
Sevnica, Mojca Grilc, mojstrska kandidatinja, 
osvojila odlično 3. mesto med 12 najboljšimi 
šahistkami v Sloveniji. Na Blanci je bil 29. 
decembra odigran 15. šahovski memorial  Jožeta 
Radeja. Med 42 šahistkami in šahisti  je zmagal 
mojstrski kandidat Dušan Čepon iz ŠD Podpeč z 
8,5 točkami. V konkurenci 23 osnovnošolcev je 
zmagal Martin Žan Povše s 5 točkami od možnih 
7 in prejel lep pokal.
Na tem tekmovanju so tako kot vsako leto podelili 
priznanja in nagrade najboljšim tekmovalcem v 
ŠK Milan Majcen Sevnica v vseh konkurencah, in 
sicer so postali šahovski prvaki za leto 2009 :
Povše Martin (MK)  v hitropoteznem šahu 216 
točk (23 udel.),

Mesojedec Zvonko (MK) v pospešenem šahu 127 
točk (15 udel.),
Derstvenšek Franc (II) prvenstvo veteranov 112 
točk (18 udel.),
Topič Jelena (W MK), šahistka leta med mladimi,
Povše Tim, šahist leta med mladimi,
Derstvenšek Franc, najboljši na treningih. 

Tekst in slika: Janez Janko Blas

Šah v občini Sevnica
Zvonko Mesojedec, šahovski 
prvak Krmelja za leto 2009

Uspešen nastop sevniških kickboksarjev 
na Hrvaškem

Na razpolago se še naslednji prosti termini in 
vas vabimo na vadbo ali rekreacijo.

Velika telovadnica: 
Ponedeljek: 8. - 14. ure
Torek: 8. - 14. ure
Sreda: 12. - 14. ure
Četrtek: 9. - 12. ure
Petek: 9. - 14. ure

Mala telovadnica:
Ponedeljek: 12. - 17. ure
Torek: 8. - 16. ure
Sreda: 12. - 16. ure
Četrtek: 8. - 16. ure
Petek: 12. - 18. ure
Sobota: 12. - 17. ure

Informacije dobite na 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
07/ 81 61 076, 051 680 290 ali 
mojca.svigelj@kstm.si. 

Prosti termini 
Športni dom Sevnica
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Šport in rekreacija

Tekaška sezona 2009 se je za Roberta iztekla 
odlično, od 31 tekem je bilo kar 13 tekem 
državnega prvenstva (DP). Marca je na DP v krosu 
na 3.000 m dosegel 6. mesto, mesec kasneje, 
na DP na stezi na 10.000 m, pa 4. mesto. Ekipa 
(Veber-Povšič-Lendaro) je na DP v gorskem teku 
štafet v hudi konkurenci gorskih tekačev osvojila 
3. mesto. Maja je nastopil na DP v gorskem teku 
veteranov, kjer je bil na zelo težki progi na Osolnik 
(138 tekmovalcev)  absolutno sedmi, v kategoriji M 
35 je bil 3. Čez tri dni je nastopil na DP veteranov 
v cestnem teku v Kranju na 10.000 m, kjer je 

osvojil absolutno 2. mesto. Na DP za veterane na 
10.000 m, je osvojil absolutno 1. mesto. Konec 
junija se je udeležil DP veteranov na stezi, kjer 
si je pritekel štiri zlate kolajne na 400 m, 1.500 
m, 800 m, in 5.000 m. Avgusta se je v Mariboru 
udeležil DP na stezi, kjer je v članski konkurenci 
osvojil odlično 4. mesto na 5.000 m, na 3.000 
m je bil 5. Z zadnjim nastopom na DP za člane v 
cestnem teku na 10.000 m v Murski Soboti je 
poskrbel za presenečenje. Tekel je osebni rekord, 
ki mu je prinesel bronasto kolajno. Na ostalih 16 
tekmah je bil uvrščen med prve tri absolutno, v 
svoji kategoriji pa je največkrat zmagal. Na dveh 
mitingih je dosegel 6. in 8. mesto. V  Dolenjskem 

pokalu 2009 je osvojil absolutno 3. mesto, v svoji 
kategoriji pa je prepričljivo zmagal. 
Kljub zimi, snegu in nizkim temperaturam se že 
pridno pripravlja na novo tekaško sezono in si želi 
ponovitve lepih rezultatov iz leta 2009.   

Vanja Lendaro

Robertovi uspehi v letu 2009

V septembru je v Športnem domu ponovno zaživel 
fitnes studio, ki ga je v upravljanje prevzel KŠTM 
Sevnica. Zaradi precejšnjega zanimanja za vadbo 
smo se odločili, da prostor razširimo, in sicer tako, 
da smo podrli stene, ki so trenažerje ločevale od 
prostora za aerobiko, ki je bil neizkoriščen. Dela 

smo pod vodstvom vodje fitnesa Estere Savič 
Bizjak z minimalnimi stroški, ter prostovoljnim 
delom nekaterih zaposlenih izvedli v soboto, 16. 
in nedeljo, 17. januarja. In tako v ponedeljek že 
ponudili vadečim večji in lepši prostor za vadbo.

Borut Bizjak

Fitnes studio

www.kstm.s i
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Utrip življenja

Društvo upokojencev Sevnica je 26. novembra v 
Felicijanovi dvorani organiziralo literarni večer. 
Jelka Kolar, Vida Križnik, Anica Perme, Štefka 
Vidrih in PZ Prijatelji so pokazali, da lepih misli, 
besed in pesmi ni nikoli preveč. Predsednica kulture 
pri DU Sevnica, Elizabeta Ernestl, je njihovo delo 
povezala v prijetno celoto. Predsednica Društva 
upokojencev Sevnica pa je izrazila željo, da naj bo 
ta večerni nastop spodbuda vsem, ki še skrivajo 
svoje bogastvo v sebi. Društvo želi, da mu zaupate 
svoje stvaritve, morda je to pot k ustanovitvi 
literarnega krožka in izdaji zbornika.

Marijana Kralj

Število diabetikov v svetu in pri nas hitro narašča. 
Zaskrbljujoče pa je, da se med obolelimi povečuje 
tudi število mladih. Prav zato na OŠ Boštanj že 
vsa leta spodbujamo učence 8. in 9. razredov k 
tekmovanju iz diabetesa. Namen tekmovanja 
ni samo doseganje dobrih rezultatov, ampak 
mladostnike prepričati v čim bolj zdrav način 
življenja. Seveda pa smo veseli tudi rezultatov.
V letošnjem šolskem letu se je tekmovanja udeležilo 
47 učencev. 17 učencev je prejelo bronasto 
priznanje, na državnem tekmovanju je Gašper 
Virant dobil srebrno priznanje, Erna Androjna in 
Peter Kovačevič pa sta osvojila zlato priznanje v 
znanju o sladkorni bolezni.

Mentorica Majda Kugonič, OŠ Boštanj

Državno tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni

Alkoholizem je pretirano in stalno oz. periodično 
uživanje alkoholnih pijač, ki povzroča veliko bolezni 
(cirozo jeter, vnetje živcev, duševno razkrojenost 
in drugo).
Alkoholizem lahko prizadene tudi otroka, če noseča 
ženska uživa alkohol.
Med znake alkoholizma uvrščamo:
•  veliko oz. nepremagljivo željo po alkoholu, 
•  oslabljen nadzor nad količino zaužitega alkohola 
(oseba se ne zave količine zaužitega alkohola in 
tako težko preneha piti), 
•  povečana strpnost do alkohol (za enak učinek 
opojnosti je potrebna čedalje večja količina 
alkohola), 
• telesna odvisnost od alkohola (ob daljšem 
časovnem obdobju neuživanja alkohola se oseba 
znoji, pojavijo se tresavica rok, slabost, bruhanje, 
tesnoba, nasilnost, alkoholik tako potrebuje 
alkohol, da se povrne v normalno stanje oz. se 
pomiri). 
V Zdravstvenem domu Sevnica deluje KLUBA 
KAKTUS (KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV) pod 
strokovnim vodstvom terapevtke Ivane Jelovčan, 
dr. med., ob torkih ob 17. uri.

Skupina za samopomoč ANONIMNIALKOHOLIKI je 
začela delovati januarja.
A n o n i m n i a l k o h o l i k i so skupnost moških 
in žensk, ki si delijo izkušnje, moč in upanje, da bi 
lahko odpravili svojo skupno težavo in pomagali 
drugim, da bi se ozdravili alkoholizma.
* Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi 
prenehali piti. Članarine ali pristojbin ni; vzdržujemo 
se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.
* Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, 
veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali 
ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne 
zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.
* Njihov glavni namen je, da ostanejo trezni in 
pomagajo tudi drugim alkoholikom k treznosti.

Vladimira Tomšič

Alkoholizem

Literarni večer 
na Gradu Sevnica

Tudi letos proti koncu leta smo se z organizacijo 
Rdečega križa Studenec odpravili na obisk v Dom 
starejših občanov Sevnica. Obiskali in skromno 
obdarili smo vse naše krajanke in krajane iz Krajevne 
skupnosti Studenec ter jim močno stisnili v roko in 
jim zaželeli vse lepo v letu, v katerem smo. Tako 
smo jim polepšali eno popoldne, za kar so nam bili 
zelo hvaležni. Obiskali smo: Nežo Žnidaršič, Ivano 
Starc, Jožeta Žiberta, Jožefo Kramar in Dragico 
Kovačič.

Bernarda Janc

Na obisku v Domu 
starejših občanov Sevnica

V občini Sevnica delujejo v sklopu Društva 
upokojencev štiri skupine starih za samopomoč. 
Najprej je začela delovati skupina v Društvu 
upokojencev, nato dve skupini v Domu upokojencev 
Sevnica in pozneje v Šentjanžu. Skupine so 
namenjene starejšim občanom. Delujejo 
na področju socialnega varstva starejših in 
pripomorejo k bogatenju življenja posameznikov v 
njihovem ožjem in tudi širšem okolju.

V Domu upokojencev Sevnica delujeta deseto leto 
dve skupini. Drugi dve delujeta v domačem okolju, 
ena v Sevnici, v Društvu upokojencev, ki prav tako 
deluje deseto leto, in druga v KS Šentjanž, ki deluje 
sedmo leto. Člani v skupini najdejo prostor, kjer se 
srečujejo, se družijo in se pogovarjajo. Med seboj 
si delijo svoje življenjske izkušnje in spoznanje, 
izrekajo svoje mnenje, prisluhnejo drug drugemu, 
zapojejo in doživljajo vesele, včasih pa tudi žalostne 
trenutke v srečanju z drugimi. 

V skupini izvajamo različne dejavnosti. 
Spregovorimo o različnih temah, ki nas povezujejo, 
pogovarjamo se o zdravju, običajih, navadah, 
praznikih, praznovanjih, družbi, odnosih med 
ljudmi, vrednotah; zgodovinskih, aktualnih, 
čustvenih in drugih temah. Prisluhnemo kratkim 
predavanjem, preberemo razne prispevke, 
ki se vežejo na pogovorno temo. Člani lahko 
predstavijo lastno izkušnjo, občutke, stališče 
in svoje mnenje. Izvajamo miselne vaje, ki 
spodbujajo k premišljevanju in krepitvi spomina, 
vključujemo sprostitvene telesne vaje, prilagojene 
posameznikom. Odpeljemo se tudi na izlet, ki je 
namenjen spoznavanju naše kulturne in naravne 
dediščine in medsebojnemu druženju. Da je sožitje 
med nami dobro, skrbimo za lepe medčloveške 
odnose v skupini, prav tako doma in drugod. V 
srečanju z drugimi odkrivamo, da je tudi življenje v 
starejših letih lepo in smiselno. 

Tretje življenjsko obdobje prinaša spremembe, ki 
jih ljudje prej ali slej občutimo, zato o tem pogosto 
spregovorimo. Skupina s svojim delovanjem tako 
pomaga pri odpravljanju težav, ki jih v tem obdobju 
ljudje doživljajo. Mlajši člani dobijo priložnost, da se 
pripravijo na svojo starost. 

Srečanja pripomorejo h kakovostnemu življenju 
starejših in bolnih. Izkazalo se je, da skupine s 
svojim delovanjem pomagajo k boljšemu splošnemu 
počutju ter socialnemu in duhovnemu zdravju 
posameznikov in skupnosti. 

Zahvaljujemo se vsem, ki nam kakor koli pomagate. 
Hvaležni smo občini Sevnica za vsa sredstva, 
namenjena našim skupinam, s čimer delno 
pokrivamo stroške delovanja.

Cvetka Biderman in Eva Keber,
voditeljici skupin starejših za samopomoč

Skupine starejših ljudi za 
samopomoč v občini Sevnica

Kot vsako leto smo se tudi letos zbrali člani 
Društva upokojencev Šentjanž na novoletnem 
popoldanskem srečanju v dvorani v Šentjanžu. Vse 

je pozdravil predsednik društva Miha Jazbec ter 
zaželel lepo praznovanje. S svojim obiskom nas je 
počastil tudi predsednik KS Šentjanž Ivan Orešnik 
in izrazil zadovoljstvo ob tako veliki udeležbi. Kratek 
kulturni program so pripravili kar člani – pevci 
našega društva. 

Za pogostitev so poskrbeli Repovževi. V 
nadaljevanju nas je razveseljeval naš harmonikar 
Martin, s petjem pa so se mu pridružili skoraj 
vsi navzoči. Srečanja sta se udeležila tudi naša 
najstarejša člana, Franc Sigmund, ki je letos 
praznoval 94. rojstni dan, in Amalija Keber, ki je 
bila decembra stara 91 let. 

Odbor DU Šentjanž 

Novoletno praznovanje v 
Šentjanžu
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Oglasi

trži in ureja podjetje AXA 1995 d.o.o., NHM 8, Sevnica

041/532 005

REKLAME       MALI OGLASI       ŠPORTNI REZULTATI ...

PLAČUJEMO VAŠEPLAČUJEMOPLAČUJEMO
POLOŽNICE! 

RADIO     CENTER
LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7★KR 102.6★MS 103.7★KP 93.8, 106.4★GO 104.9★KK 89.3★NM 105.5

POLOŽNICE! POLOŽNICE! POLOŽNICE! POLOŽNICE! 

RADIO     CENTER
Sašo  Papp & Polona Požgan

Pustni k krofi

Sestavine: 1 kg moke ( pol mehke in pol ostre )
                    9 dag kvasa ali 1 kocka kvasa in 1 pecilni
                    0,5 l mleka ( lahko zamenjate s sojinim mlekom)
                    7 rumenjakov
                    6 dag sladkorja plus 1 vanilin sladkor
                    1 dcl olja
                    0,5 dcl ruma
                    1 kavna žlička soli
                    0,5 limoninega soka
Priprava: rumenjake, sladkor in vanilij stepamo, da postane 
masa penasta in naraste. Dodamo olje in rum. Mešamo  dalje 
in počasi dodamo sol, limonin sok, vzhajani kvas, preostanek 
mleka in moko, ki smo ji dodali pecilni. Mešamo še približno 10 
minut. Ko je zmešano, maso zajemamo z jedilno žlico in delamo 
kroglice, ki jih polagamo na pomokan prtič. Hajamo približno 
30 minut, na vsako stran 15 min. V kozico damo za tri prste 
olja in jih v neprevroči maščobi zlato rumeno spečemo. Iz tega 
testa dobimo 24 lepih krofov. 

Korenčkovi žepki

Sestavine: 1 kg moke, 
                    0,5 kg salove masti, 
                    0,25 kg rumenega korenja, 
                    1 jajce, 
                    domača slivova marmelada ali pekmez.
Priprava: Korenje naribamo kot  hren, dodamo mast ter jajce 
in zgnetemo. Dodamo moko in zamesimo testo. Razvaljamo na 
3-4 mm debelo in razrežemo kvadratke. Na sredino vsakega 
damo malo marmelade, prepognemo in z vilico stisnemo po 
robu in polagamo na pekač. Spečemo pri 180 stopinjah 15 
min. Pečene posujemo s sladkorjem v prahu. 
To so bili včasih pogosti piškoti, ker so preprosti in poceni. 

Krhki flancati

Sestavine: 8 rumenjakov, 
     1 žlička soli, 
     8 žlic belega vina, 
                    420 gr moke, 
                    sladkorna sipa za posipanje.
Priprava: stepemo rumenjake, sol in vino, dodamo moko 
in zamesimo bolj mehko testo. Pustimo počivati pol ure. 
Testo tanko razvaljamo in narežemo na kvadratke.  Z                                       
nožem znotraj kvadratka dvakrat prerežemo in med seboj 
prepletemo. Ocvremo jih v vroči maščobi in potresemo s 
sladkorjem v prahu. 
Največkrat so gospodinje flancate pripravljale ob petkih, ko so 
kuhale brezmesne enolončnice.

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Recepti
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 15. februarja 2010 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

OROMI: Gali, HOSPITANT: opazovalec učne ure, RAOS: hrvaški pisatelj, OLOT: mesto v Španiji
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Rešitev januarske križanke je JULIE ANDREWS. 

Izžrebani so bili: 
1. nagrada – Monika Jaklič, Krmelj 84 a, 8296 Krmelj
2. nagrada – Bine Zierer, Kajuhova ulica 18, 8290 Sevnica 
3. nagrada – Anže Pintar, Drožanjska cesta 48 a, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec FEBRUAR :

1. nagrada:  rokometna žoga, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: komplet kozarcev, ki jih podarja Steklarna Hrastnik, 
družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.d., 
Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik
3. nagrada: majčka,  ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

VICOTEKA
Mama se dere na Jureta: ”kako si 

lahko dobil spet 1 ?!!!”

Jure pa mami: ”preprosto. 

učiteljica je spet spraševala.

Se dve ritnici pogovarjata in reče 

prva kaj če bi se mi dve  poročile pa 

reče druga ,

pa brez veze ker greva za vsak drek 

narazen.

Zakaj blondinka pleše pred 

semaforji? Ker misli da je v disku.

No babica, kako si kaj zadovoljna z 

novim slušnim aparatom?”

“Odličen je! Odkar ga imam sem že 

trikrat spremenila oporoko!”

“Kaj je ekstrem?”

“Če se poročita policaj in blondinka.”

Skrivni kotiček – ALI  PA TUDI NE

Ali prepoznate območje, ki je na sliki?
Rešitve pošljite na dopisnicah do 15. februarja na
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Izmed prispelih pravilnih rešitev bomo izžrebali 
dve praktični nagradi (majčki).

IZREK ZA LEPŠI DAN
ČAS 
Danes bom vzela čas v svoje roke. Od mene 
bo odvisna njegova razsežnost. Ura mi bo 
samo simbol, morda okrasek na steni. Lahko 
poletim do zvezd, ali pa se samo zazrem  skozi 
okno, še vedno ga bo na pretek za vse, kar mi 
pomeni in kar resnično želim postoriti. Morda 
mi ga bodo poskušali vmes tako ali drugače 
krasti, pa naj ga, nekaj je vendar treba podariti 
neukim.

Naša življenja so polna takih in drugačnih 
norm, ki si jih postavljamo sami. Vseeno pa 
je vsak izmed nas lahko zelo  srečen človek, 
ne glede na to, v katere kvadratke so nas 
postavili.
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Oglasi




