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Intervju

Ludvik Žuraj,  
godbenik in dolgoletni kulturni ustvarjalec 

Ludvik Žuraj iz Sevnice je na področju ljubiteljske 
kulture dejaven več kot štiri desetletja, čas in 
pozornost ob tem pa predaja svoji veliki ljubezni, 
godbeništvu. Je eden izmed ustanovnih članov 
pihalne godbe pri Gasilskem društvu Sevnica in je v 
njej v desetletjih pustil izjemen pečat. S predanim 
in vestnim delom ter veliko ljubeznijo do igranja 
klarineta je ves čas gonilna sila Godbe Sevnica, kot 
vesten, natančen in marljiv prostovoljec pa velik 
zgled mladim. 
  
Naklonjenost do ljubiteljske kulture gotovo izhaja 
tudi iz družine. Kako je bilo pri vas doma?  

Starši so nam dali pomembno kulturno osnovo 
in močan osebni občutek za kulturo. Ozračje je 
bilo v družini temu ves čas izrazito naklonjeno, 
vsakega izmed petih otrok pa se je to dotaknilo 
drugače. Mama je zelo rada poslušala klasično 
glasbo in opero, kot jo zdaj jaz. Kot mladoletnik 
se te naklonjenosti še nisem zavedal toliko, »klik« 
se je zgodil po služenju vojaškega roka in navdušil 
sem se za klasično glasbo. Najprej sem si, še pred 
nastankom godbe, želel igrati flavto. 
  
Kako in kdaj ste postali godbenik in kako je začela 
delovati pihalna godba pri Gasilskem društvu 
Sevnica? 

Leta 1977 je sevniški sindikat podal pobudo 
za ustanovitev pihalnega orkestra. V sklopu 
gasilskega društva je bil ustanovljen iniciativni 
odbor in v sevniških podjetjih so začeli iskati 
zainteresirane posameznike, po možnosti z 
glasbenim znanjem. H godbi so povabili tudi mene, 
čeprav takrat še nisem znal igrati instrumenta. 
Tudi glasbene šole nisem obiskoval. Z velikim 
zanimanjem in željo po igranju v godbi sem se, 
tudi na pobudo očeta, odločil za klarinet. Obiskoval 
sem nekajtedenski tečaj igranja, sicer pa sem 
čisti samouk. 
  
Kakšen pomen je imela godba za tedanje družbeno 
življenje, tudi v primerjavi z današnjim časom? 

Glavni motiv za ustanovitev godbe je bilo 
močno prepričanje, da mora občina, kakršna je 
sevniška, imeti svoj pihalni orkester. Za bogatitev 

dogodkov, za vse protokolarne prireditve, za 
pogrebe in drugo. Tudi za vsesplošno zvišanje 
ravni kulturnega življenja, saj tedaj še ni bilo 
takšne obilice glasbenih sestavov. V primerjavi z 
današnjim časom obiski naših koncertov niso bili 
tako množični, še posebno na začetku, ko smo 
se – večinoma neuki – šele dobro učili. Zdaj je vse 
neprimerljivo drugače. 
  
Je godba vedno rastla in kako je danes?

Vedno in tudi danes se njen pomen povečuje. 
Tudi podporo skupnosti je vedno imela. Nastanek 
godbe so na primer podprla podjetja in nabavila vse 
instrumente. Da smo obnovili vse instrumente, 
je imel zelo veliko zaslug Franc Ogorevc, in to 
je bil spet nov, fantastičen zagon v delovanju. 
V devetdesetih letih je bila resda manjša kriza 
s pomanjkanjem kadrov, a sta se s prihodom 
profesorja Franca Zupanca, ki je učil tudi v 
glasbeni šoli, zgodila preskok in velik napredek. 
Več je bilo posameznikov, ki so imeli pomembno 
vlogo, težko bi naštel in imenoval vse. Skratka, 
godba je bila ves čas pomembna, pa vendar čutim, 
da je njen družbeni pomen zdaj čedalje močnejši 
in da se še povečuje. Močno se je povečala tudi 
prepoznavnost godbe. 
  
Kako je z vključevanjem in angažiranostjo mladih? 

Vključevanje mladih v godbeniške vrste je krasno. 
Če s(m)o včasih prišli neuki, zdaj v naše vrste 
pridejo že izdelani glasbeniki, z izkušnjami v 
pihalnem orkestru glasbene šole. Postavimo jih 
za pult in igrajo. Pri vsem tem ima Glasbena šola 
Sevnica izjemno velik pomen. Vesel sem tudi, da 
sem za godbeništvo navdušil obe hčeri, ki v Godbi 
Sevnica igrata flavto in rog. 
  
Se je pripravljenost posvetiti svoj čas za kolektivno 
družabno življenje v desetletjih spreminjala? So 
vrline prostovoljstva šibkejše ali so se okrepile? 

Mislim, da ostajajo enako močne. Seveda je 
to odvisno od posameznika, a na splošno je 
prostovoljstvo še vedno prava vrlina. Vprašaš se, 
kaj bi se še lahko dalo, in zavedaš se, da gre za 
dober namen. To se mi zdi bistveno. 

Poleg igranja klarineta ste ves čas aktivni tudi na 
organizacijskem področju. Kot tajnik ste 12 let 
predano skrbeli za različne naloge, tudi obveščanje 
godbenikov o izrednih, nenapovedanih nastopih.  

Drži. Če je bilo včeraj rečeno, da bo jutri nastop, je 
bilo treba vse godbenike seveda obvestiti danes. 
Če ni šlo po telefonu, pa osebno. Godbenike sem 
tako s kolesom obiskoval in obveščal ne glede 
na letni čas in vreme, ob dežju, tudi snegu. Od 
Lončarjevega Dola do Šmarčne, Orehovega … 
  
Zadnjih 33 let kot arhivar godbe skrbite, da je notni 
arhiv izjemno vzorno urejen. Nekoč vas je pohvalil 
arhivar enega izmed profesionalnih orkestrov, da 
tako vzorno urejenega notnega arhiva še ni videl. 

Kot je igranje užitek, je urejenost notnega arhiva 
potreba. Čeprav vzame precej časa, mi je urejanje 
v veliko veselje. 
  
Zadnje desetletje ste tudi predvodnik, ki vodi in 
usmerja gibanje godbe ob igranju na prostem. 

Pokazala se je potreba po lepem, urejenem 
korakanju. Na pobudo tedanjega predsednika 
godbe  Andreja Štriclja sem opravil seminarje in 
izpite ter si tako tudi formalno pridobil predvodniško 
znanje. Dodati moram, da so nastopi godbe zdaj, 
ko se nam pridružijo še mažoretke, še posebno v 
veliko veselje. Njihovo delo zelo cenim. 
  
Številne vaje in delo na organizacijskem področju 
gotovo vzamejo veliko časa, a vaši prijatelji v godbi 
pravijo, da vse opravljate z izjemnim veseljem in 
tudi na vajah nikoli ne manjkate.  

Res je, na vajah ne manjkam, morda izjemoma 
enkrat na leto ob neodložljivih obveznostih. 
Postavim si raje vprašanje, kako uskladiti čas, da 
lahko grem na vaje, kot pa vprašanje, kako bi se 
vajam izgovoril. 
  
Kaj pa najraje igrate? 

Rad igram vse zvrsti, morda še najmanj narodno-
zabavne. Najteže, najbolj komplicirano je igrati 
jazz. Veliko veselje imam, kot rečeno, še posebej 
do klasične, simfonične glasbe. 
  
Župan naše občine vam je ob letošnjem občinskem 
prazniku izročil listino za dolgoletno delo na 
področju ljubiteljske kulture. Kaj vam to pomeni? 

Listine sem bil vesel. Še zdaleč mi ne gre za 
publiciteto ali popularnost. Zdi pa se mi zelo lepo, 
da so me godbeniki prepoznali  in predlagali kot 
zaslužnega za prejem te časti. 
  
Po končani poklicni poti na Občini Sevnica ste od 
letos zasluženo v pokoju. Kako porabite čas zase? 

Postorim opravila za godbo, ustvarjam se z lesom, 
poskrbim tudi za gospodinjstvo in ženo pričakam s 
kosilom. Prijetno je. 
  
Za bralce Grajskih novic pa imate še posebno 
povabilo, kajne? 

Res je, Godba Sevnica vas vljudno vabi na 
tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga 
prirejamo 30. decembra v Športnem domu 
Sevnica. Zelo bomo veseli vaše udeležbe. 
  

Pogovarjala se je Tanja Žibert.

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože 
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide januarja 2017, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Samozavesten človek je vedno dobro 
razpoložen, ima velik krog prijateljev, se zna v 
vsaki situaciji znajti, daje vtis, da nima nobenih 
problemov, da je njegovo življenje brezskrbno. 
Samozavest izhaja iz naše samopodobe. In 
če je ta pozitivna, je tudi samozavest večja. 
Samopodoba je naša predstava o tem, kaj 
mislimo, da smo in kdo smo. Gradi se vse 
življenje. Nihče se ne rodi z nizko samopodobo. 
Nanjo vplivajo zahteve okolja in naše izkušnje. 
Pozitivno samopodobo pa lahko zgradimo 
tako, da verjamemo vase in svoje sposobnosti, 
si postavljamo visoke, a dosegljive cilje, 
ohranjamo zdrave in zadovoljive odnose, 

smo pri reševanju problemov konstruktivni 
in nazadnje, da smo pri sprejemanju novih 
izzivov in izkušenj pogumni in predvsem 
radovedni. Zelo pomembno pa je, da imamo 
o naših lastnostih realno mišljenje in nismo do 
njih pretirano kritični. Zavedati se moramo 
svojih pozitivnih lastnosti, biti moramo s 
seboj zadovoljni, ne sme se nam zdeti, da bi 
se morali spremeniti. 
Samozavest je kakovost, ki jo želi imeti vsakdo 
izmed nas in zato ima za vsakega izmed nas 
drugačen pomen.

  
Mojca Pernovšek

ob 17.00 

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 
s skupino malibu

ob 22.00 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
Z ANSAMBLOM D’PALINKA band

2016

SOBOTA, 31. 12. / 
pred lokalom Central’s
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Sistemska skrb za področje družbenih dejavnosti 
je tisti del življenja lokalne skupnosti, ki je kar 
najbolj povezan z vsemi občankami in občani. Po 
lanski energetski sanaciji Osnovne šole Milana 
Majcna Šentjanž je šolski kompleks zaokrožila 
še gradnja telovadnice. Novo telovadnico in 
energetsko sanirano šolo so s priložnostnim 
programom namenu uradno predali konec 
oktobra, s slovesnostjo pa hkrati zaznamovali tudi 
praznik Krajevne skupnosti Šentjanž.

Šolske pridobitve 
v Šentjanžu

Nastop Godbe Sevnica pred novo telovadnico

 
Na predvečer občinskega praznika je v Športnem 
domu Sevnica potekala osrednja slovesnost. 
Dogodka se je kot častni gost in slavnostni 
govornik udeležil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. Predsednik je v slavnostnem 
nagovoru vsem občankam in občanom čestital 
ob občinskem prazniku in poudaril pomen lokalne 
skupnosti za razvoj naše države.
»Letos je Slovenija praznovala 25 let in v tem 
času smo naredili veliko dobrega. Ena izmed 
dobrih stvari je razvoj lokalne samouprave, kar 
kažejo tudi rezultati v Občini Sevnica,« je dejal 
predsednik Borut Pahor in se zahvalil županom in 
županjam, ki so med veliko ekonomsko, socialno 
in gospodarsko krizo s svojim delom omogočili, da 
državljanke in državljani niso občutili tako velikega 
bremena kot ga sicer. 

Ob tej priložnosti je županu Srečku Ocvirku 
poklonil slovensko zastavo, posebno protokolarno 
darilo predsednika republike ob praznovanju 
25-letnice samostojne države v znamenje 
hvaležnosti za zavzetost, ambicioznost in vizijo, 
ki jo lokalna skupnost vlaga v razvoj za napredek 
kraja in domovine kot celote. Ena osrednjih točk 
večera je bila podelitev priznanj Občine Sevnica, 
dobitnikom pa jih je izročil župan. Ob 60-letnici 
uresničevanja skrbi za okolje, odgovornega 
izvajanja gospodarskih javnih služb in za uspešno 
udejanjanje razvojnih izzivov je grb Občine Sevnica 
prejelo Javno podjetje Komunala Sevnica. Najvišje 
letošnje občinsko priznanje je v imenu podjetja in 
zaposlenih prevzel direktor Mitja Udovč in navzoče 
v občinstvu nagovoril v imenu vseh nagrajenk in 
nagrajencev. 
 

Občinski praznik 
v družbi predsednika države

Začetek prireditve s himno v izvedbi Kaje Pavlič

V sklopu energetske sanacije šole sta bili urejeni 
fasada in streha v skupni pogodbeni vrednosti 
195.000 evrov, kar je delno financirala Evropska 
unija iz Kohezijskega sklada. Za tem se je z rušitvijo 
dotrajanega objekta po koncu šolskega leta 
začela gradnja telovadnice. Pogodbena vrednost 
projekta, ki je zajemala gradbeno-obrtniška in 
inštalacijska dela, je znašala 713.400 evrov, 
oprema pa 95.000 evrov. Gradnjo je v celoti 
financiral proračun Občine Sevnica. Investicija 
hkrati izpolnjuje dolgoletno potrebo po sodobnih 
prostorih za delo v šoli in potrebo po večjem 
prostoru za večnamensko rabo krajanov in lokalne 
skupnosti.

»Razvojni potencial Šentjanža se bo z ureditvijo 
šolskih objektov kot celote še utrdil, s tem pa še 
bolj utrdil Šentjanž kot prijeten kraj za bivanje, 
z bogato družbeno zavzetostjo in prostovoljno 
angažiranostjo,« je v svojem nagovoru dejal župan 
Srečko Ocvirk. Nove pridobitve je zelo vesel tudi 
celotni kolektiv šole, v imenu katere je navzoče 
nagovorila ravnateljica Marija Brce.

Pozdrave sta občinstvu namenila tudi državni 
predstavnik, generalni direktor Direktorata za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolo mag. Gregor 
Mohorčič, kot posebni gost pa tudi zelo uspešen 
slovenski košarkar Matjaž Smodiš.
Ob krajevnem prazniku je pridobitve preteklega 
leta povzel in čestitke sokrajanom namenil 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž 
Boštjan Krmelj ter ob tej priložnosti podelil tudi 
krajevno priznanje, katerega prejemnica za 
dolgoletno delo na področju bogatitve kulturnega 
in družabnega življenja je letos postala Renata 
Kuhar.

 Izjemno bogat program, v katerega so vpletli ples, 
petje, recitacije in humorne vložke, so pod skrbnim 
mentorstvom učiteljic izvedli učenci Osnovne šole 
Milana Majcna Šentjanž skupaj z več posamezniki 
in kulturnimi društvi, med njimi šentjanškimi 
in sevniškimi mažoretkami in sevniško godbo. 
Program je povezovala Jožica Pelko.
Društvo vinogradnikov Šentjanž in Aktiv kmečkih 
žena Budna vas sta poskrbela za prijetno 
pogostitev v nadaljevanju družabnega dela 
prireditve. V sklopu dogodka se je številnim 
obiskovalcem dogodka z aktivnim delovanjem na 
področju preventive predstavil tudi Center za 
krepitev zdravja Zdravstvenega doma Sevnica.

Ob 10-letnici inovativnega podjetniškega delovanja 
in za krepitev gospodarskega ugleda občine v 
mednarodnem merilu je bila zlata plaketa Občine 
Sevnica podeljena družinskemu podjetju 3P 
Koncept z Blance, ob 40-letnici razvoja sevniškega 
karateja in za številne vrhunske športne dosežke 
pa Klubu borilnih veščin Sevnica. Zlato plaketo je v 
imenu podjetja 3P koncept prevzela Tanja Peklar, v 
imenu Kluba borilnih veščin Sevnica pa Jurij Orač.

Prejemniki letošnje srebrne plakete Občine Sevnica 
so Vladimira Tomšič iz Sevnice za prispevek h 
krepitvi javnega zdravja in inovativne pristope na 
področju zdravstvene preventive, Darko Janc s 
Studenca za vsestransko družbeno povezovanje in 
prispevek k razvoju domačih krajev in Vida Križnik 
iz Dolenjega Boštanja za vseživljenjski prispevek 
v družbeni in kulturni dejavnosti. Podeljeni sta bili 
tudi dve listini Občine Sevnica, in sicer Ludviku 
Žuraju iz Sevnice za dolgoletno delo na področju 
ljubiteljske kulture in Mirku Zupanu iz Krmelja za 
vseživljenjsko družbeno angažiranost v krmeljski 
krajevni skupnosti. 

Pomembnejše projekte zadnjega leta je predstavila 
filmska reportaža Bojana Kostevca, kulturni 
program pa so sooblikovali: vokalna solistka Kaja 
Pavlič iz Sevnice, učenke in učenci Glasbenih šol 
Sevnica in Krško, za še posebej slovesno noto 
prireditve pa so ob sprejemu poskrbele mažoretke 
Društva Trg Sevnica. Prireditev sta povezovala 
Ciril Dolinšek in Tanja Žibert.

Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Navdušil je tudi šolski zbor.

Slavnostni prerez traku

Podelitev priznanja Renati Kuhar

Prejemniki priznanj

Nastopajoči

Predsednik države županu predaja zastavo
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www.obcina-sevnica.si

Med prireditvami v sklopu občinskega praznika je 
vsako leto praznik Krajevne skupnosti Zabukovje. 
Praznovanje se je začelo pri Lovskem domu 
Zabukovje, ko je bil v uporabo simbolično predan 
prenovljeni in asfaltirani 500-metrski odsek javne 
poti od lovskega doma do domačije Češek. To pa 
ni edina pridobitev, ki so se je ob prazniku veselili 
v teh krajih, saj so vse leto dejavno in skrbno 
vzdrževali javne poti ter obnovili pohodno ploščad 
na pokopališču v Podgorju.

V dvorani Večnamenskega doma Zabukovje je 
bila za tem slovesnost s kulturnim programom 
in podelitvijo priznanj in plaket. Priznanji sta bili 
letos podeljeni družini Krajnc iz Laš za aktivno delo 
na področju društvene dejavnosti in prispevek 
k razvoju krajevne skupnosti ter Luki Trupiju za 
aktivno delovanje v Kulturnem društvu Franc 
Požun Zabukovje. Plaketo je prejela Lovska 
družina Zabukovje ob 70-letnici delovanja in za 
dobro sodelovanje s krajevno skupnostjo. 

Zbrane sta nagovorila predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher in župan 
Srečko Ocvirk, kulturni program prireditve, ki 
ga je povezovala Andreja Kobal, pa so oblikovali 
najmlajši krajani in krajanke.

Praznik KS Zabukovje

Prejeniki priznanj s predsednikom KS Zabukovje

Na dan občinskega praznika, 12. novembra, ki 
ga praznujemo v spomin na pogumno dejanje 
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, je v 
organizaciji občinskega odbora združenja borcev 
za vrednote NOB potekala slovesna položitev 
venca k spomeniku padlih žrtev NOB v Sevnici in 
k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici. Po 
tem je bila slavnostna seja občinskega odbora 
združenja borcev za vrednote NOB na našem 
gradu s kulturnim programom in podelitvijo 
priznanj, in sicer bronastih plaket Občinskega 
odbora za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Sevnica. Sevniški občinski odbor združenja 
borcev vsako leto podeli priznanja posameznikom, 
podjetjem, zavodom in društvom, ki so s svojim 
delom pripomogli k prepoznavnosti in ugledu 
organizacije. Priznanja je dobitnikom izročil 
predsednik Občinskega odbora zveze borcev za 
vrednote narodnoosvobodilnega boja Sevnica 
Maksimiljan Popelar v družbi Petra Teichmeistra, 
ki je navzočim predstavil obrazložitve za podelitev. 

Na dan občinskega praznika

Prejemniki priznanj

Na novinarski konferenci, ki je vsako leto 
tradicionalno ena izmed prireditev celomesečnega 
novembrskega praznovanja občinskega praznika, 
je župan Srečko Ocvirk v prostorih Trškega dvorca 
pri občini medijem predstavil redno in tekoče 
delo, dosežke in investicije lokalne skupnosti v 
preteklem letu, zazrl pa se je tudi v prihodnje leto. 

Življenje in delo sta bila zaznamovana predvsem 
z velikimi šolskimi investicijami, med njimi 
šole v Tržišču in telovadnice v Šentjanžu. V 
glavnini je tako poskrbljeno za večje, finančno 
najzahtevnejše ureditve, bo pa v prihodnosti 
potekalo več manjših, a za življenje skupnosti prav 
tako ključnih dograditev. Dobro utečen je sistem 
šolskih prevozov, sevniška občina pa je primer 
dobre prakse tudi na področju preskrbe z lokalno 
pridelano hrano v javnih zavodih. Letošnja novost 
na področju izobraževanja so občinske štipendije 
za deficitarne poklice, občina pa v sklopu razpisa 
za podporo razvoju kmetijstva del proračunskih 
sredstev namenja tudi štipendiranju bodočih 
prevzemnikov kmetij. 
Skrb za javno zdravje je kompleksna in trajna 
skrb, ki jo skupaj udejanjajo različne institucije. 
Najmočnejšo vlogo imata pri tem zdravstveni 
dom in lekarna, ki sta večinoma z lastnimi 
sredstvi v zadnjem času pristopila k pomembnim 
posodobitvam in ureditvam v splošno javno korist. 
Poleg urejenega sistema domskega varstva in 
instrumenta Pomoč na domu, ki jo izvaja Center 
za socialno delo na podlagi koncesijske pogodbe 
z Občino Sevnica, lokalna skupnost venomer išče 
še druge načine in vzvode pomoči. Na področju 
varstva šibkejših je v zadnjem letu začela delovati 
bivalna enota za socialno šibkejše na Kvedrovi 
cesti v Sevnici. V skupek nepridobitnih stanovanj, 
ki šteje 142 stanovanj večinoma v Sevnici, pa 
tudi v Krmelju, Tržišču in na Blanci, se bodo v 
prihodnjem letu prenesla še tri za to namensko 
prenovljena stanovanja v Tržišču, ki jih je za 
potrebe pouka uporabljala tamkajšnja osnovna 
šola do selitve v novo šolo. Občina Sevnica kot 
lastnica sledi obnovam stanovanj, tudi v sklopu 
številnih energetskih sanacij.
Občinski prostorski načrt je zdaj po sprejetju leta 
2012 drugič v postopku spreminjanja, saj mora 
kot živ in z okoljem povezan dokument slediti 
potrebam občanov in gospodarskih družb. Občina 
lahko z neposrednimi spodbudami pripomore k 
dobro delujočemu gospodarstvu s proaktivnim 
sprejemanjem prostorskih aktov, komunalnim 
in infrastrukturnim urejanjem, še posebno v 
zadnjem času pa tudi s podporo v pomenu pomoči 
pri krepitvi prepoznavnosti podjetij v domačem 
in predvsem tujih okoljih. Veliko gospodarskih 
družb in podjetij se je v zadnjih letih odločilo vlagati 
oziroma se začeti pripravljati na naložbo, pri 
nekaterih celo zmanjkuje prostora za nadaljnje 
širitve v sedanjih poslovnih conah. 
Občina Sevnica s sistemskimi in interventnimi 
ukrepi skrbi za varstvo in urejanje okolja. V pretekli 
evropski finančni perspektivi je bila urejena 
glavnina primarne komunalne infrastrukture: 
optično omrežje, razvita veja primarnih vodovodnih 
sistemov, zgrajeni kanalizacijski sistemi in čistilne 
naprave. Več kanalizacijskih sistemov je v fazah 

Županova 
novinarska konferenca

Župan Srečko Ocvirk predstavlja celoletno delo.

Bronasto plaketo Občinskega odbora za vrednote 
narodno osvobodilnega boja Sevnica so dobili 
Janez Valant, Ciril Flajs, Janez Virant, Jelka 
Tršinar, Marjeta Česnik, Julijana Majerič, Jelka 
Robar, Sonja Pelko, Ljudmila Sevničar in Karel 
Mlinar. Z recitalom sta dogodek obogatila Peter 
Žuraj in Jelka Robar, s pesmijo Marjetka Popovski, 
s povezovalno besedo pa ga je v celoto stkala mag. 
Breda Drenek Sotošek. Med gosti dogodka je bil 
tudi župan Srečko Ocvirk. Tudi on je nagovoril 
zbrane in vsem voščil ob občinskem prazniku. 

Ob odprtju prenovljene ceste

projektiranja, Občina Sevnica pa redno sledi tudi 
potrebam po priključevanju na javni vodovodni 
sistem.
Po občini so bile letos izvedene številne ureditve 
lokalne cestne infrastrukture, odpravljenih je bilo 
veliko arhitektonskih ovir na pločnikih oziroma 
kolesarskih stezah na 30 lokacijah, med druge 
infrastrukturne ureditve so se letos vpisale še 
ureditve več avtobusnih postajališč, parkirišč, 
sodobna novost je polnilnica za električna vozila. 
Letos se je začela izdelava celostne prometne 
strategije sevniške občine, strateškega 
dokumenta vzpostavitve trajnostnega načrtovanja 
prometa na območju občine in v mestu Sevnica, ki 
ima status mestnega naselja, s širšo okolico.
Občinska sistemska proračunska podpora 
ljubiteljski in prostovoljni dejavnosti je trajna, 
izvedeni so bili vsi javni razpisi za dodeljevanja 
nepovratnih sredstev. Prav tako imajo društva zelo 
dobre, lepo vzdrževane in zadostne prostorske 
pogoje za delovanje in ustvarjanje. Društveno 
in družabno življenje krepi tudi kmečka tržnica v 
Sevnici, turistična atraktivnost širšega območja 
ob Savi – z Lisco, možnostmi večnamenske rabe 
poti ob Savi, kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja 
ter z raznimi naravnimi in kulturnimi danostmi – se 
z vsako dodatno turistično možnostjo povečuje.
Pripravlja se tudi proračun za leto 2017. 
Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega 
proračunskega leta, vanj pa so vključene vse 
aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje 
kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. 
Višina proračuna po obravnavanem predlogu 
znaša 16 milijonov evrov. Cilj realizacije je 
zagotavljati tekoče delo in aktivnosti vseh 
proračunskih uporabnikov, med njimi krajevnih 
skupnosti, javnih zavodov in služb. Investicije 
se glede na pretekla leta premikajo s področja 
predšolskega varstva in šolstva, ki je v glavnini 
primerno posodobljeno, na področje komunalne in 
cestne infrastrukture, odpira se začetek investicij 
v ureditev mestnega jedra v novem delu Sevnice, 
načrtovana je gradnja stadiona.
Po oktobra opravljeni obravnavi osnutka 
proračuna, obravnavi podanih pobud članic in 
članov Sveta ter obravnavi na sejah delovnih 
teles občinskega sveta je bila prva obravnava na 
seji občinskega sveta 29. novembra, o čemer 
bo poročilo objavljeno v prihodnji številki Grajskih 
novic.
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Komunala Sevnica se je pridružila projektu podjetja 
ZEOS, ki je v sklopu projekta Gospodarjenje z 
e-odpadki, financirata pa ga Ministrstvo za okolje 
in prostor RS in EU-fundacija LIFE, v občino Sevnica 
dostavilo osem zabojnikov za zbiranje e-odpadkov. 

Zbiralniki so namenjeni izključno zbiranju odpadnih 
baterij ter odpadnih elektronskih in električnih 
naprav v velikosti do 40 x 25 x 25 cm, kot so: 
mali gospodinjski električni aparati (mešalniki, 
likalniki, tehtnice, ure, grelniki vode, ožemalniki, 
opekači kruha, salamoreznice ipd.); 
računalniška oprema in zabavna elektronika 
(mobilni telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki, 
zvočniki, tipkovnice, radijski sprejemniki, 
kasetofoni, gramofoni, računalniške miške, 
kalkulatorji, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD-
predvajalniki, kamere ipd.); 
druga mala električna oprema in orodja (sušilniki 
in oblikovalci las, električna orodja, sesalniki, 
ventilatorji, brivniki, svetilke ipd.); 
električne igrače in druge igrače, ki potrebujejo za 
delovanje napajanje iz baterij ali akumulatorjev; 
prenosne baterije (AA, AAA, AAAA, DC, 9 V …). 
Zabojniki so postavljeni v mestu Sevnica (ekološki 
otok Bazen Sevnica, Planinska cesta, pred OŠ 
Sevnica, Pod Vrtačo), v Krmelju (ekološki otok pri 
rondoju), v Tržišču (pri postaji na rondoju), na Blanci 
(ekološki otok pri GD) in v Boštanju (pod  Globelo). 
S projektom želimo spodbujati uporabnike k 
pravilni oddaji e-odpadkov. Komunala Sevnica na 
zbirnem centru za odpadke v Sevnici zbere na 
leto kar 70 ton odpadne električne in elektronske 
opreme. Tudi v prihodnje lahko tovrstno manjšo 
e-opremo dostavljate na center, skupaj z velikimi 
električnimi aparati, TV, monitorji, hladilniki, 
sijalkami in drugimi kosovnimi odpadki. 
  

Vir: Komunala, d. o. o., Sevnica, Mojca Jazbinšek

E-recikliramo 
z uličnimi zbiralniki 
v občini Sevnica

  
Krajevna organizacija RK Blanca je 3. novembra 
organizirala občinsko srečanje aktivistov RK 
občine Sevnice. Udeležili so se ga vsi predstavniki 
KORK občine Sevnica, razen KORK Sevnica. 
Srečanje je potekalo v Kulturnem domu na Blanci. 
Organizatorji so se potrudili, da so pripravili 
prijeten ambient in da je vsakega udeleženca 
čakalo jabolko s posebnim znakom, za kar so 
morale aktivistke poskrbeti že 14 dni prej. Jabolka 
je prispevalo Sadjarstvo Blanca. Cvetka Požun, 
predsednica KORK Blanca, je vsakemu gostu ob 
vstopu v dvorano izrekla dobrodošlico, za tem je 
bil na vrsti kulturni program: ljudski pevci z Blance 
so zapeli dve pesmi, Larino pesem je na citre  
zaigrala Pia Rožmanec,  Ema Žvar je ob spremljavi  

Občinsko srečanje 
aktivistov RK občine Sevnica

Čebelarsko društvo Sevnica, ki ga vodi Miha 
Metelko, je v počastitev občinskega praznika 9. 
novembra prvič organiziralo strokovni debatni 
večer o najbolj pereči problematiki v čebelarstvu. 
Največ  pozornosti je bilo posvečene učinkovitemu 
zatiranju čebeljega parazita Varoje destruktor, 
ki je v zadnjih dveh mesecih marsikateremu 

čebelarju izpraznil čebelje panje (čebele zaradi 
prevelike napadenosti z omenjeno pršico zapustijo 
panj z zimsko hrano, pogosto še tudi z zalego, in 
naredijo samomor iz »obupa«. Druga različica pa 
je, da močnejše družine ob toplih jesenskih dneh 
izropajo hrano in pomorijo šibkejše, ki so oslabele 
zaradi neučinkovitega čebelarjevega zatiranja 
varoje. To se dogaja predvsem zaradi nepopolne 
doslednosti pri ugotavljanju stopnje napadenosti 
čebel, kar seveda od čebelarja zahteva veliko 
dela. Različna sredstva za zatiranje parazita so 
bila letos prvič na voljo tudi v domači veterinarski 
lekarni. Čebelarji so se lahko odločili za naravi 
prijazne biološke izdelke ali manj prijazne kemične 
preparate, odvisno od odločitve čebelarja. 
Že tretje leto pa je izrazito zmanjšana čebelja 
paša, zlasti v času cvetenja kostanja. Verjetno 
se spreminjajo podnebne razmere, padavine 
so prepogoste in ne omogočajo dovolj tvorjenja 
nektarja v kostanjevih cvetovih. Pojavljajo pa 
se kaparji in ušice na drugih vrstah drevja in 
povzročajo hitro strjevanje medov v satju, za tem 
pa ga ni mogoče iztočiti. 
Kljub temu so otroci v vrtcih in šolah tudi letos, 
že desetič, imeli tradicionalni slovenski medeni 
zajtrk. Začel pa se je prav na pobudo čebelarjev 
tudi v naši občini. 

Janez Levstik

Aktualno v čebelarstvuharmonike dedka Tineta zapela dve pesmi, 
harmonikar in kitarist  sta poskrbela za veselo 
razpoloženje, Alina Špan je povezovala program in 
prebrala dve pesmi.    

Za vesel zaključek pa sta  s humorjem poskrbela 
blanški mulc Rok Žibert in stara mama Štefka 
Vidrih. Po slastni malici  je bilo postreženo 
raznovrstno pecivo, manjkali nista niti orehova 
in potratna potica, ki so ju pripravile prizadevne 
članice Aktiva kmečkih žena Blanca. Da so gosti 
lahko nazdravili, je poskrbela Helena Klobasa, ki je 
za srečanje darovala domače vino. Srečanja sta 
se udeležila podžupan Janez Kukec in predsednica 
OZ RK Sevnica Breda Drenek Sotošek ter navzoče 
pozdravila. Prav tako sekretarka OZRK Sevnica 
Mojca Pinterič  Kranjc. Prišel je tudi predstavnik 
KS Blanca, Matjaž Njeguš. 
Za dobro voljo sta skrbela David Špegel in Martin 
Marko. Aktivisti so ob njuni motivaciji in spremljavi 
peli in se veselili. Na koncu je nastala tudi skupinska 
fotografija.  
  

Ana Mešiček

Leto se počasi izteka, narava se pripravlja k 
počitku. In to je čas, ko v župnijski cerkvi v Tržišču  
praznujemo zahvalno nedeljo. Na deževno nedeljo, 
6. novembra, je bila cerkev lepo okrašena, saj 
so vaščanke Krmelja in Križišča poskrbele za 
njeno praznično okrasitev in pred oltar postavile 
bogato bero pridelkov, sadov zemlje in dela pridnih 

človeških rok. Zahvalna nedelja je priložnost, da 
se zahvalimo za letino, prav tako pa tudi družini, 
prijateljem in znancem za podporo in zaupanje. 

Praznovanje zahvalne nedelje 
s kmečko tržnico 

Praznično okrašena cerkev, delo vaščank 
Krmelja in Križišča (Foto: Stane Markovič)

  
Konec oktobra, v mesecu, ko naša KS praznuje, 
je KO RK Krmelj povabila starejše na družabno 
srečanje k Marjani. Dobre volje so nas pozdravljale 
nekdanja predsednica Justina Flajs, predsednica 
Milena Bregar in dolgoletne odbornice RK, ki 
odlično poznajo nas starejše. So odličen tim. 

K vsakemu izmed nas pristopijo individualno, 
ponudijo pomoč in izvedo za naše počutje, tegobe, 
veselje… Naša predsednica je topla, nasmejana, 
polna energije ... Takoj začuti stisko človeka in jo 
začne reševati. Vsi imamo radi našo Mileno. 
Učenci in učiteljice OŠ Krmelj so nam spet 
pripravili krasen program. Naše oči so se orosile, 
pri srcu nam je bilo toplo.  Srečelov je bil bogat. Ob 
odpiranju dobitkov smo se do solz nasmejale, med 
seboj smo si jih zamenjale, če nam niso bili prav. Z 
nami so bili predsednica Breda Drenek Sotošek in 
sekretarka Mojca Pintarič Kranjc OO RK Sevnica 
in drugi gosti. 
Posebno pozornost smo letos namenili Mariji 
Papež in Franciju Ermanu. Predsednica je s 
šopkom čestitala zlatoporočencema Jožici in 
Branku Knezu. Oba rada pomagata osamljenim 
in onemoglim. Posebno Joži pa že dolga leta deli 
smehljaje, skrb in pomoč vsem, ki to potrebujemo. 

Berta Logar  

Spet smo se družili 
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OZVVS  SEVNICA 

Pisarna OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13h, 

ali na tel.št.  ali na spletni naslov 041-378-153 info@sevnica.zvvs.si

ZVEZA VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO

predsedstvo

Želi vsem svojim èlanom, 

kakor tudi vsem obèanom obèine Sevnica,

veliko lepih trenutkov v prazniènem decembru, 

v letu 2017 pa zlasti zdravja, 

dobrega razpoloženja 

in èim veèjega udejstvovanja 

v programih zveze skozi vse leto!

  
V četrtek, 3. novembra, je predsedstvo OZVVS 
Sevnica po svoji seji ob občinskem prazniku 
organiziralo slavnostno podelitev članskih 
izkaznic svojim novim članom. Občinska zveza 
deluje kot društvo, katerega članstvo ima v večini 
tudi status aktivne udeležbe v vojni za Slovenijo 
91, ki ga je priznala država, in pa tudi člane, ki v 
vojni niso sodelovali, imajo pa pozitiven odnos do 
narodnih pridobitev vseh vojn, ki jih je slovenski 
narod izbojeval v svoji zgodovini, sprejemajo statut 
organizacije in želijo biti aktivni v zvezi. Tokrat smo 
podelili izkaznice devetim izmed pričakovanih 
enajst. »Želeli pa bi, da se v zvezo vključijo zlasti 
vsi, ki imajo status vojnega veterana,« je poudaril 
v slavnostnem nagovoru predsednik Ivan Cajner. 

Poleg izkaznic so tokratni novi člani prejeli tudi 
knjigo V vojni za Slovenijo. 

Janez Levstik

Slavnostna podelitev 
izkaznic novim članom

 
V dneh pred 13. novembrom je Marija Udovč 
pogosto spraševala svojo hčer Marico, kdaj 
bo končno prišla ta nedelja. Marija je bila vsa 
srečna v pričakovanju svojega 99. rojstnega dne. 
Kolikokrat svojim otrokom, vnukom, prijateljem v 
šali pove, da si nikoli ni mislila, da bo dočakala tako 
starost. In prišla je ta težko pričakovana nedelja. 
Marija, ki zadnja leta živi pri hčeri Marici v Novem 
mestu, je nazdravila v družbi svojih sorodnikov. 
Tudi zapela je. Prav luštno in veselo je bilo. 

Marija je bila vedno dobrega srca, poštena, 
delavna in vedno pripravljena pomagati. Zato jo 
sosedi in znanci z  Malkovca radi obiskujejo in se 
skupaj spominjajo dni, ki jih je preživela med njimi. 
Marija je vedno vedrega duha, prava zakladnica 
spominov,  zelo rada pripoveduje o svojih dekliških 
letih, ki jih je preživela v Motniku, in svojem 
skromnem življenju na Malkovcu. Zdaj ji življenje 
teče bolj umirjeno, počasi že tudi pešajo moči, 
saj se bliža stotemu letu.  Večkrat še  poseže 
po fotografijah in pismih, ki jih skrbno hrani, 
saj ji pomenijo neprecenljive spomine na dolgo 
prehojeno pot. Najbolj pa se razveseli obiskov 
svojih otrok, sedmih vnukov, dvanajstih pravnukov 
in prapravnuka ter drugih sorodnikov, ki ji krajšajo 
čas. 
Čestitke in želje še na mnoga zdrava leta so ji 
prišli zaželet  tudi iz  Društva upokojencev  Tržišče. 
Marija je med najstarejšimi v KS Tržišče in ob tej 
priložnosti ji želimo, da bi skupaj nazdravili tudi ob 
njeni stoletnici. 

Janja Seničar Tratar

99. rojstni dan 
Marije Udovč z Malkovca

Marija Udovč je praznovala visoki jubilej v družbi 
domačih. Foto: Neža Plut

Novembra je praznoval 97. rojstni dan Franc 
Abram. V Domu upokojencev Sevnica, v katerem 
prebiva, so ga ob tej veseli priložnosti obiskali 
predstavniki lokalne skupnosti, med njimi župan 
Srečko Ocvirk in predsednica sevniške območne 
organizacije Rdečega križa mag. Breda Drenek 
Sotošek, česar se je slavljenec zelo razveselil. 

V Domu upokojencev Sevnica so za goste in 
seveda številne domače kot vedno pripravili 
prijeten dogodek. 

Vir: Občina Sevnica

97 let Franca Abrama

Praznovanje visokega jubileja

V Boštanju sta bili v sklopu praznovanja 
občinskega praznika letos namenu predani dve 
cestnoprometni investiciji Občine Sevnica, ki 
izboljšujeta kakovost bivanja, boljšo prometno 
dostopnost in urejenost kraja.

Novozgrajeni most v dolini Grahovice pomeni 
krajšo in varno cestno povezavo vseh uporabnikov 
lokalne ceste Boštanj–Vrh–Okič s krajevnim in 
občinskim središčem. Posodobljeni cestni odsek 
na relaciji Osnovna šola Boštanj–železniška postaja 
pa prav tako prinaša udobno, varno vsakodnevno 
povezavo številnih uporabnikov te ceste. Zgrajeni 
manjkajoči deli pločnikov so zaokrožili celotno 
povezavo med gornjim Boštanjem in obrtno cono 
Boštanj.

Navzoče je ob odprtjih pridobitev v imenu 
investitorja Občine Sevnica pozdravil župan 
Srečko Ocvirk. Pozdrave je vsem namenil tudi 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč. Zapeli so Ljudski pevci Boštanj. Obe 
novosti so krajani na obeh lokacijah pospremili še 
z družabnim srečanjem.

Vir: Občina Sevnica

Praznovanje v Boštanju

Ob odprtju mostu ...

... in ceste.

Po končani maši je domači župnik Jože Kohek 
blagoslovil dobrote, ki so jih skrbno pripravila 
domača društva in z njimi pogostila navzoče. 
Zaradi dežja je bil blagoslov v bližnjih prostorih 
Lovske družine Tržišče, tam pa je bila organizirana 
tudi kmečka tržnica. TD Tržišče je k sodelovanju 
povabil vaščane in predstavili so, kaj so letos 
pridelali, naredili. Svoje izdelke in pridelke so 
predstavili in ponudili Mili Majcen z Jeperjeka, 
Julka Grozde iz Tržišča, družina Gačnik iz Škovca, 
čebelarstvo Pirc in družina Erpič, oba iz Zg. 
Mladetič, Ines Zgonc in TD Tržišče.   
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
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TZOS

  
V sklopu občinskega praznika smo pri Turistični 
zvezi občine Sevnica v četrtek, 10. novembra, v 
Felicijanovi dvorani na gradu v Sevnici organizirali 
predavanje Sodobne smernice v turizmu. Na 
njem sta članici ocenjevalne komisije TZOS Moja 
dežela, lepa in gostoljubna Milena Mastnak in 
Annemarie Culetto na podlagi primerov dobrih 
praks predstavili smernice, ki jim je pri sodobnem 
načrtovanju in urejanju okolja smiselno slediti in jih 
v sklopu projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna 
ocenjujejo občinska, regijska in državna komisija. 

Ob tej priložnosti smo prvič podelili posebna 
priznanja za splošno urejenost in gostoljubje 
tistim, katerih delo smo opazili v vseh letih in še 
posebno v času ocenjevanja komisije. Priznanja so 
prejeli prebivalci naselja Orehovo, Picerija Rondo 
Sevnica, Melita Škrajner bife v Krmelju, trgovina 
Izidor Sevnica in družina Štefke Vidrih. 
Prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

Vir: TZOS

Turistična zveza 
občine Sevnica 
prvič podelila 
posebna priznanja

V dvorani gasilskega doma na Studencu smo lahko 
prisluhnili zelo zanimivemu pogovoru o zdravilnih 
učinkih sladkega pelina, vodil pa ga je njegov dobri 
poznavalec, zeliščar Edgar Pršo. Izvedeli smo, da 
ima enoletna zdravilna rastlina, katere izvor je v 
Aziji in so jo v naše kraje prinesli Turki, močan vonj 
in značilno grenčino. Na vzhodu poznajo čudežne 
lastnosti sladkega pelina že več tisočletij. Prvotno 
so ga uporabljali za odganjanje mrčesa in osebno 
higieno predvsem vojaki, saj je sladkobni vonj pelina 
prekrival vonjave prepotenih teles. Tako smo  
izvedeli, da je  sladki pelin primeren pri vročičnih 
stanjih, pomaga pri težavah z dihali, učinkovit je 
proti glivicam, učinkuje protibolečinsko, uspešen 
je pri zdravljenju herpesa. 

Zadnje čase odkrivajo zelo veliko učinkovitost pri 
boju z rakom. Iz njega lahko naredimo čaj, tinkturo, 
eterična olja, mazila. Uporaben je tudi v kulinariki, 
predvsem cvetovi in semena.

Andreja Janc

Zdravilni sladki pelin

Aktiv žena Studenec je v petek, 18. novembra, 
organiziral delavnico za izdelovanje adventnih 
venčkov. 

Članice in vse, ki jih je to zanimalo, so se zbrale 
v dvorani gasilskega doma in z Barbarinimi 
usmeritvami je vsaka naredila zase venček, nekaj 
pa so jih izdelale tudi za prodajo v nedeljo. Odziv je 
bil zelo dober in zato bodo delavnico prav gotovo 
ponovile tudi prihodnje leto.

Andreja Janc

Izdelovanje 
adventnih venčkov

Izdelovanje venčkov

Kljub deževnemu vremenu se je v soboto, 12. 
novembra, pri pletenki velikanki v Tržišču zbralo 
okoli 80 pohodnikov od blizu in daleč. Pohodnikom 
so dobrodošlico in lahak korak zaželeli predsednica 
TD Tržišče Milena Knez, predsednik KS Tržišče 
Janez Virant in podžupan Janez Kukec. Domača 
društva so poskrbela za okrepčilo pohodnikov, 
prav tako so prejeli spominski kozarec, da bodo 
lahko pokušali mladi cviček. Za veselo vzdušje je 
skrbel mladi harmonikar Valentin Knez.  

Od pletenke nas je pot vodila navkreber skozi 
Spodnje Vodale, kjer so družina Knez in bližnji 
sosedi pripravili pravo pojedino z domačimi 
dobrotami. Nadaljevali smo proti Marendolu 
in postali pri zidanici družine Simeonov, ki slovi 
po odličnih vinih in cvičkovi princesi v letu 2013. 

Sledil je še en kratek postanek na Turistični 
kmetiji Celestina, kjer gostom vedno ponudijo 
odlično dolenjsko kapljico. Potem je pot postala 
bolj položna, pohod je vodil prek Jeperjeka na 
Slančnji vrh in že smo dosegli Malkovec. Skozi 
dežne kapljice se je odprt prelep pogled na vinske 
gorice, ki so se lesketale v jesenskih barvah. Listje 
je večinoma že odpadlo s trt in skrilo posledice 
letošnje toče, ki je na Malkovcu močno oklestila 
letošnji pridelek. Tam smo se obrnili proti Jančevi 
dolini do zidanice Henrika in Milene Hočevar, ki 
sta imela na društvenem  ocenjevanju izbran 
najboljši cviček v letu 2016. Domače dobrote 
in mlado vino so odlično teknili. Zapeli so pevci 
Društva vinogradnikov Malkovec in potem še 
podrli klopotec, ki bo počakal novega lastnika 
najboljšega cvička za prihodnje leto. 
Pohod smo sklenili v osrčju Malkovških goric, 
v Malusovi zidanici s toplim obrokom. V goste 
je prišel še škof Martin in krstil mošt v vino. 
V imenu TD Tržišča hvala vsem društvom in 
posameznikom, ki ste poskrbeli za pogostitev in 
dobro voljo pohodnikov. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Martinov pohod 
od pletenke 
do Malkovških goric

Krst vina pri Malusovi zidanici 
Foto: Janja Tratar

Adventni venčki, pripravljeni za prodajo.

Vinogradi se pripravljajo na zimski počitek .
Foto: Stane Markovič

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobota: 

9.00 – 13.00

UGODNA PONUDBA 
»NOVOLETNIH DARIL«

POLEG ZANIMIVIH SPOMINKOV 
JE LAHKO LEPO DARILO  TUDI 

Naj bo prednovoletni čas 

poln doživetij in veselja!

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

najave za izlete in informacije  na: 

·  Knjiga  - monografija Občine Sevnica 

· Tradicionalna sevniška salama

·  »Grajska kri« posebna modra frankinja 

·  izlet v okolico s praznično večerjo s sodelavci 

·  ali izlet v kakšno Evropsko prestolnico…
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Turizem

Pohod iz Krmelja 
na hrib Kamenško in nazaj
  
Hrib Kamenško leži severovzhodno od Krmelja 
(253 n. v.) v Mirenski dolini in je od njega oddaljen 
manj kot uro hoda. Domačinom je znan po dobrih 
vinorodnih legah, po prvomajskih srečanjih in 
izredno bogatih  razglednih točkah, od koder je 
videti po vsej Sloveniji. 

V Krmelju je znana aktivna pohodniška skupina, ki 
je na pobudo gospe Dobnik začela še s kolegicami 
redno pohodniško obiskovati Kamenško. Gotovo 
se je tudi zaradi njihovega zgleda priljubljenost 
pohodnih poti s ciljem na Kamenškem z različnih 
smeri zelo povečala.
Če se odločite tudi vi, lahko parkirate ob rondoju 
v središču Krmelja na parkirišču pri turistični 
informacijski tabli krajevne skupnosti, kar lahko 
uporabite za orientacijo. Od tam se pohodniki 
napotijo severno navzgor po pločniku proti 
Hinjcam, kjer  na križišču pot nadaljujete po 
cestnem smerokazu levo za Kamenško. Cesta pelje 
čez Preloze mimo vodohrama, proti Ogorekam, 
kjer vsi ustavijo korak in uživajo ob pogledu  na 
velik del naselja Krmelj. Še majhen vzpon in že 
ste v  Ogorevkah pri Flajsovi zidanici, med prvimi 
vinskimi trtami na levi strani ceste in gozdom na 
desni, ta pohodnike naprej obdaja vse do Pelkotve 
zidanice in označevalne table Kamenško z oznako 
n. m. višine 475 m. Nadaljujete po cesti do križišča 
in naprej levo mimo križa proti Lovski koči. Od tam 
se vam pogled odpre na severu proti Kumu, ki vas 
pozdravi z razsvetljenim stolpom v obliki novoletne 
smrečice. Proti jugu pa imate lep pogled proti 
Gorjancem in Kočevski planoti. 

Mimo lovske koče se po poti nadaljuje preko Gore 
med vinogradi navzdol do asfaltne ceste in po njej 
desno.   Pot gre naprej med zidanicami in vinogradi 
desno z rahlim vzponom proti križišču na vrhu 
goric, tam je križ in od tam se po isti poti vračate 
nazaj v Krmelj, kamor se vrnete po približno dveh 
urah zmerne hoje. 
  

Vir: Silva Dobnik

Namig za premik

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Vsak petek pred sejmom 

od 11. do 16. ure 

na Kmečki tržnici Sevnica 

degustacija dobrot 

novih ponudnikov, 

tokrat 2.12.2016 

s predstavitvijo »aronije« 

od rastline do izdelka. 
Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 

TRŽNICA

SEVNICA
Vabljeni vsako sredo, petek in soboto.

NOVOST

  
Po ureditvi notranjega dela tržnice se ponudba širi 
tudi v ta lepo urejeni in opremljeni del, v katerem 
občina Sevnica omogoča prodajo domačim 
pridelovalcem. V tem delu so živila, ki potrebujejo 
hlajenje, zato je mogoč dostop do elektrike za 
priklop potrebnih aparatov. 

Povpraševanje ponudnikov po tržnem prostoru se 
povečuje, zato je bil uveden petek kot tržni dan, 
obratovalni čas pa je tudi popoldne. Še posebno 
zanimivo je vsak prvi petek v mesecu pred 
sejemsko soboto, ko se predstavijo novi ponudniki 
z degustacijo svojih pridelkov. 
V petek, 2. decembra, bosta tako od 11. do 16. 
ure predstavitev in degustacija izdelkov iz Aronije, 
ki jih mnogi že uporabljajo za lajšanje različnih 
težav.   
Pridite tudi vi na tržnico in si ob sredah, petkih in 
sobotah oglejte ponudbo domačih živil. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Degustacija in prodaja 
v notranjih prostorih 
Kmečke tržnice v Sevnici  

KS Šentjanž s svojim praznikom obuja spomin 
na junaški boj Milana Majcna in Jančija Mevžlja v 
Murncah pred 75 leti. V spomin na dogodek je bil že 
7. leto organiziran pohod po poteh Milana Majcna 
v organizaciji Turističnega društva Šentjanž. Ker 
letos mineva 75 let od legendarnega boja dveh 
slovenskih partizanov Milana Majcna iz Šentjanža 
in Jančija Mevžlja iz Mokronoga z 200 nemškimi 
okupatorskimi policisti v Murncah, je ta pod 
okriljem novoustanovljene Krajevne organizacije 
za vrednoste NOB Šentjanž potekal malo drugače.

Pohiteli smo v Murnice na proslavo. Slavnostni 
govornik je bil Milan Gorjanc, član predsedstva 
ZZB NOB Slovenije. Spomnil nas je na herojski 
boj, veliko žrtev družine Majcen za našo svobodo 
in da moramo biti ponosni na vrednote, za katere 
sta padla partizana. Udeležence proslave so 
nagovorili še Tit Turnšek, predsednik ZZB NOB 
Slovenije, Maksimiljan Popelar, predsednik OO 
ZZB Sevnica, župan Srečko Ocvirk, Boštjan 
Krmelj, predsednik KS Šentjanž, in Janez Valant iz 
Duloteve čete. Dogodek je obogatil kratek kulturni 
program. Prvič smo slišali pesem Vide Brest 
Poslednji boj Milana Majcna, ki nas je popeljala 
v tisti čas. Po koncu uradnega dela smo se ob 
skromni pogostitvi prijetno razgovorili. Pohodniki 
pa smo nadaljevali pot po poti Milana Majcna.

Vanda Gorenjc

KS Šentjanž obuja spomin 
na dogodke pred 75 leti

Nedvomno smo Slovenci največjo mednarodno 
veljavo uživali v času grofov in knezov celjskih 
in tri zvezde iz grba Grofov Celjskih bi še danes 
brez težav lahko predstavljale simbol slovenske 

države. Kako bi se zgodovina Slovenije pisala, 
če moški rod Grofov Celjskih ne bi pošel, še 
danes lahko le ugibamo. In še mnogo drugega o 
življenju in pomenu slovenske plemenite družine 
je v svojem peteroknjižju zbral in slikovito orisal 
Ivan Sivec, ki nas je prvo soboto v novembru 
na 76. Razborskem večeru popeljal na bogato 
zgodovinsko potovanje skozi svojih pet knjig o 
rodbini Grofov Celjskih. Da je bil duh Celjskih med 
obiskovalci še bolj živo zaznaven, je z živimi portreti 
osrednjih predstavnikov te rodbine prispeval slikar 
Jože Barachini iz Radeč. Plemenitost večera pa 
nam je zaokrožila glasba vokalno-instrumentalne 
skupine Monada, ki nam je svojo izvrstno in 
edinstveno avtorsko pesem prinesla iz Ljubljane 

Večer plemenitega okusa

in njene širše okolice. Zapeli so nam tudi ob 
obloženi mizi po uradnem delu večera v spodnjih 
prostorih in obiskovalci večera z veseljem in 
nestrpno pričakujemo naslednji Razborski večer v 
sredini februarja prihodnje leto.. V vmesnem času 
bomo na Razborju plesali z mladimi folklorniki, se 
veselili Miklavževega obiska, prisluhnili prazničnim 
božičnim pesmim in izkoristili dolge zimske večere 
za številna druženja v Domu krajanov na Razborju. 
Srečno!  

Vir: KŠTD Razbor

Krmelj iz zraka

Pogled na Kamenško izpred vasi Kamenica
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Kultura

  
Prav na martinovo soboto, 12. novembra 
popoldne, smo se zbrali v Bregarjevi zidanici v 
Kamenškem na prireditvi ob prazniku občine 
Sevnica. 

Kulturno, umetniško druženje v organizaciji 
sekcije KUS iz KUD Bud Budna vas bi prav lahko 
poimenovali kulturno martinovanje. Po slovenski 
himni, pozdravu in čestitki predsednice društva 
vsem občanom Sevnice je klobčič povezovalne 
niti začela odvijati Veronika Sigmund. Najprej je k 
predstavitvi poezije povabila Marijo Bajt, da nam 
je doživeto prebrala nekaj svojih pesmi. Mlada 
članica Aleksandra Sigmund Krajnc je prebrala tri 
krajše pesmice. Eva Keber je ob svoji predstavitvi 
izrekla tudi besede hvaležnosti, da ima možnost 
se srečevati s kulturniki na različnih delavnicah in 
prireditvah v društvu, občini in širše. V Kamenško 
so prišli tudi gosti: Zdenka Andolšek, Jožef 
Žnidarič, Berta Logar in člani sekcije Beseda iz KD 
Franc Bogovič Dobova: Jožef in Anica Pirš, Drago 
Pirman in Rudi Stopar. Morda je naključje ali pa 
tudi ne, vsi so nam po svoje razkrili delček svojega 
življenja. Za popestritev so ljudske pevke Solzice 
zapele nekaj ljudskih pesmi. 

»To je moje najlepše martinovanje,« je za konec 
povedala naša gostiteljica Milena Bregar in tudi 
mi smo menili enako. Takšno srečanje je vredno 
ponoviti, smo sklenili. 
  

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Kulturno druženje 
za praznik

Kulturno, umetniško druženje v Kamenškem

 
V petek, 18. novembra, je vokalna skupina 
Boštanjski prijatelji organizirala 6. srečanje 
vokalnih skupin v dvorani TVD Partizan v Boštanju. 
Srečanja so se udeležile tri domače skupine: del 
Okteta Jurij Dalmatin, vokalna skupina Amabile, 
sekstet Boštanjski prijatelji in gosti, sekstet 

6. srečanje vokalnih skupin 
v Boštanju

Na dan reformacije, 31. oktobra, je v Domu 
kulture Loka potekala osrednja prireditev ob 
70-letnici delovanja Kulturnega društva Primož 
Trubar Loka. V kulturnem programu dogodka 
so nastopili Nuška Drašček, Godalni kvartet 
Glasbene šole Sevnica in Sinjo Jezernik, navzoče 
pa je kot slavnostni govornik nagovoril predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. 

Po prireditvi sta bila na vrsti odprtje razstave del 
Kum Art in druženje v dvorani Trubarjevega doma 
upokojencev.

Vir: Občina Sevnica

Sedem desetletij 
Kulturnega društva 
Primož Trubar Loka

Ob praznovanju visokega jubileja društva.
Foto: KD Primož Trubar Loka

Novembra, ko praznuje naša Sevnica, je bila že 
drugič gostja Okna Radogost Vesna Karlovšek, 
slikarka, ki je že drugič mlada prvakinja Sevniškega 
likovnega shoda – grad 2015. 
Ob Vesninih slikah je Višnja Markovinović, velika 
hrvaška slikarka, kiparka in keramičarka starejše 
generacije, z navdušenjem dejala: »Izjemno, 

nevideno. Delo zrelega, talentiranega umetnika, 
s pretanjenim branjem časa, ki daje vrhunske 
rezultate. Izjemne bravure v risbi in barvi, ki kažejo 
na velikega mojstra.« 
Z zvoki kitare je dogodek kulturno popestril in 
obogatil Oskar Zoran Zelič. Pokrovitelji večera so 
bili Jože in Milena Žnidarič ter Pekarna Kruhek. 
Hvala. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Vesna Karlovšek 
drugič gostja Radogost večera

Kulturno druženje na martinovo soboto.

Predlog ene izmed članic pred leti, da bi bolj za 
hec ustanovili skupino, je prav na hitro dal zelo 
odmeven rezultat. Nastala je plesna skupina 
Mlade žurerke, ki deluje pod okriljem Aktiva 
kmečkih žena Tržišče in letos praznuje 10 let 
delovanja. Da bi proslavile ta lepi jubilej, so v 
petek, 4. novembra, v telovadnici nove OŠ Tržišče 
pripravile pravi spektakel.  Obiskovalcev se je kar 
trlo, z aplavzi so bučno nagradili vseh osem plesov 
Mladih žurerk.  Večer so popestrili še nastopi 
gostov: mažoretk iz Šentjanža in učenk OŠ Tržišče, 
plesni pari Luka in Nika, Gaja in Gašper ter Mili in 
Drago. Brestaniški fantje Tower Pancers pa so bili 
s svojim nastopom prava paša za oči. Prireditev je 
povezovala Tanja Žibert. 

Mlade žurerke se učijo, vadijo in nastopajo pod 
vodstvom dveh mentoric, Irene Muzga in Edite 
Skušek Kirar. Ti za vsak ples sestavita plesne 
korake, upoštevata  glasbo in tudi telesne 
zmožnosti plesalk, ki vse niso prav mlade. Za 
vsak ples potrebujejo tudi nova oblačila, za katera 
poskrbi šivilja Renata Erman. Naše plesalke vežejo 
in vodijo veselje do glasbe, druženja, zabave … pa 
tudi potreba po ohranjanju zdravja in vitalnosti. 
Prvi nastop so imele leta 2006 v gostišču Ulčnik 
v Tržišču. Po predstavitvi so se začela vabila za 
nastope počasi množiti. Najodmevnejši je bil 
nastop na Slovenija ima talent leta 2010. Dvakrat 
so se predstavile na TV SLO 1 v oddaji Dobro jutro. 
Kar devetkrat pa so nastopile v Cankarjevem 
domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. 
Nastopajo tudi na prireditvah v domači občini in 
tudi drugje po Sloveniji. Skupino je iz različnih, 
najpogosteje zdravstvenih razlogov zamenjalo 
več članic. V plesni skupini zdaj pleše deset brkih 
deklet in žena: Saša in Marjeta Rantah, Dani 
Zgonc, Marinka Dolničar, Mili Sitar, Mimi Radič, 
Milena Hočevar, Karlinca Tratar, Iva Lindič in 
Anica Šega. 
Mlade žurerke se zahvaljujejo vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri organizaciji prireditve in pogostitvi. 
  

Mlade žurerke iz Tržišča
Foto: Nevenka Flajs

10 let delovanja 
Mladih žurerk iz Tržišča

Mlade žurerke so navdušile s kankanom.

Brestaniški fantje Tower Pancers.

Sonček iz Pivke, katerega pevci izstopajo po 
moči in ubranosti glasov. Čudovit glasbeni večer, 
v tokrat žal ne polni dvorani, je prijetno vodila 
Klavdija Redenšek.

Janez Levstik

»Umetnost je ogledalo življenja.« 

 Lev N. Tolstoj
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Kultura

ameriskih sanj

Vecer 

petek ob 18. uri
 30.12.2016 

v sportnem domu Sevnica

dirigent godbe : Matic Nejc Kreca

gost vecera: Tomi Baaron

koncert bo povezovala Tanja zibert

Vstop prost

Na Glasbeni šoli Sevnica 
smo pred osmimi leti začeli 
poučevati harfo. Med 
glasbenimi šolami Posavja, 
Dolenjske, Bele Krajine in 
kočevsko-ribniškega območja 
smo edini, kjer se učenci 
lahko učijo tega »sanjskega 
inštrumenta« (Platon). 
Uspešnim prvim korakom 
naših harfistk, od lani je v 
harfističnem razredu tudi 
učenec, smo bili najprej priča 
na nastopih, kmalu pa tudi na 
tekmovanjih. Lepe dosežke 
Tinkare Jene in Lane Kozinc 
s preteklih tekmovanj je na 
začetku novembra dopolnila 
harfistka Lana Pačnik. Udeležila 
se je 4. mednarodnega 
tekmovanja Društva harfistov 
Slovenije v Velenju in bila za svoj 
tekmovalni nastop nagrajena s 
srebrno plaketo. 

Priprava na tekmovanje zahteva veliko delovne discipline, vztrajnosti, 
natančnosti in truda pedagoga, mladega glasbenika in njegovih staršev. 
Učenec izjemno napreduje na glasbenem področju, tekmovanje pa je 
dragocena izkušnja, ki mlademu človeku lahko koristi v številnih življenjskih 
situacijah. 
Iskrene čestitke Lani in učiteljici Anji Kožuh. 
 

Vir: Glasbena šola Sevnica

Lana Pačnik na 
4. mednarodnem tekmovanju 
Društva harfistov Slovenije
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
četrtek, 1. 12. 
ob 17.00

Vencember: 
Pravljična urica in delavnica

Knjižnica Loka pri Zidanem 
Mostu

Knjižnica Sevnica, 
Knjižnica Loka 

četrtek, 1. 12. 
ob 18.00

Literarni večer ob zaključku bralnega projekta 
Posavci beremo skupaj 2016, gostja Polona Glavan Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 2. 12. 
ob 11.00 Degustacija Aronije Kmečka tržnica KŠTM Sevnica 

petek, 2. 12. 
ob 15.00 - sobota, 
3. 12. ob 17.00

11. tradicionalni Smučarski sejem Mladinski center Sevnica ŠD Atraktiva

sobota, 3. 12. 
ob 7.00 Čebelarski pohod iz Boštanja na Brunk Cerkev Boštanj Čebelarsko društvo Sevnica in 

PD Lisca Sevnica
sobota, 3. 12. 
ob 8.00

Sevniški mesečni sejem 
s praznično tržnico in humanitarnim srečelovom Trg svobode KŠTM Sevnica

nedelja, 4. 12. 
ob 17.00

Tradicionalni pohod 
»Z lučko na grad«

zbiranje na Glavnem trgu 
v Sevnici

KŠTM Sevnica; 
Inf.: Petra 031/703-982

nedelja, 4. 12. 
ob 17.00 Miklavževanje Cerkev na Studencu Kulturno društvo Studenc

nedelja, 4. 12. 
ob 17.00

Vencember: 
Ciril in Rok v Lok': Večer pravljic za odrasle

Dvorana Trubarjevega 
doma upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

ponedeljek, 5. 12. 
ob 7.00 
- sobota, 10. 12.

Ta veseli dan kulture 2016
 - brezplačen vpis novih članov v Knjižnico Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 5. 12. 
ob 16:30 Miklavževa tržnica Dvorišče pred cerkvijo 

Boštanj TD Boštanj ob Savi

torek, 6. 12. 
ob 9.00

Predavanje, predstavitev knjige 
Mesto brez življenja Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 6. 12. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalno delavnico

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
POŠ Studenec POŠ Studenec

sreda, 7. 12. 
ob 16.00

Delavnica: 
Izdelovanje novoletnih voščilnic MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 12. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 7. 12. 
ob 18.00

Radogost večer - 
Gost: Vladimir Štoviček – kipar in medalier – in memoriam Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 12. 
ob 16:30

Čarobni obisk 
Gradu Sevnica Grad Sevnica Vrtec Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica, 

inf: Zdenka 07/81 61 652
četrtek, 8. 12. 
ob 17.00

Pravljični kino 
s čajanko

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
POŠ Studenec POŠ Studenec

petek, 9. 12. 
ob 19.00

Vencember:
Zapojmo skupaj

Trubarjev hram Loka pri 
Zidanem Mostu Trubarjev hram

sobota, 10. 12. 
ob 10.00 Dan odprtih vrat Preis Sevnica d.o.o. Preis Sevnica d.o.o., Preis Sevnica d.o.o.

sobota, 10. 12. 
ob 19.00

Vencember: 
Gledališka predstava Čaj za dve Dom kulture Loka Gledališka skupina KD Primož Trubar Loka

nedelja, 11. 12. 
ob 13.00

Vencember: 
Dobrodelni tek radosti in veselja Knjižnica Loka pri Zidanem TD Loka pri Zidanem Mostu, 

Rotaract club Sevnica
ponedeljek, 12. 12. 
ob 15:30

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

Inf.: 07 81 65 070
ponedeljek, 12. 12. 
ob 18:30 Bralni krožek za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 13. 12. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 13. 12. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalno delavnico

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
POŠ Studenec POŠ Studenec

torek, 13. 12. 
ob 19:30

iLutka 
- predstava za odrasli abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica 

/ 051 680 285
sreda, 14. 12. 
ob 15:30

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

Inf.: 07 81 65 070 
sreda, 14. 12. 
ob 18.00

Pogum za okrevanje 
- predavanje Sanje Rozman Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 15. 12. 
ob 16.00

Delavnica: 
izdelovanje novoletnih okraskov MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 15. 12. 
ob 17.00

Pravljični kino 
s čajanko

OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
POŠ Studenec POŠ Studenec

četrtek, 15. 12. 
ob 17.00

Vencember: 
Športne delavnice

Podružnična osnovna šola 
Loka pri Zidanem Mostu POŠ Loka

četrtek, 15. 12. 
ob 18.00

Odprtje slikarske razstave 
Jesenske transparence lapis art-A Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 17. 12. 
ob 8.00

Božična tržnica 
Žrebanje nagradne kartice, Božiček Prostor Kmečke tržnice KŠTM Sevnica

sobota, 17. 12. 
ob 18.00

Novoletni koncert 
Glasbene šole Sevnica Športni dom Sevnica Glasbena šola Sevnica

nedelja, 18. 12. 
ob 10.00

Vencember: 
Tržnica svoji k svojim

Park pri Trubarjevem 
domu upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 18. 12. 
ob 17.00

Vencember: 
Prihod Božička in prižig lučk Na trgu v Loki TD Loka pri Zidanem Mostu

ponedeljek, 19. 12.
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 7. do 12. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Krmelj OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.: 07 81 65 070 
ponedeljek, 19. 12. 
ob 15. 00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf.: 07 81 65 070 
torek, 20. 12. 
ob 8.00

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

Inf.: 07 81 65 070 
torek, 20. 12. 
ob 9.00 Novoletno srečanje Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 20. 12.
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalno delavnico

OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Podružnica Studenec POŠ Studenec

Koledar prireditev
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 20. 12. 
ob 17.00

Praznična lučka 
- predstava za otroški abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica 

/ 051 680 285
sreda, 21. 12. 
ob 7.00

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

Inf.: 07 81 65 070 
sreda, 21. 12. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 22. 12. 
ob 16.00

Delavnica: 
izdelovanje novoletnih okraskov MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 12. 
ob 17.00

Vencember: 
Pravljična urica in delavnica Knjižnica Loka Knjižnica Sevnica, 

Knjižnica Loka pri Zidanem Mostu
četrtek, 22. 12. 
ob 18. 00

Koncert 
učiteljev glasbene šole Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Glasbena šola Sevnica

petek, 23. 12. 
ob 19.00

Premierni božični koncert 
Mešanega pevskega zbora Zvon

Večnamenski dom 
Zabukovje KD  Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 24. 12. 
ob 18.00

Žive jaslice 
ob gozdu na Šmarčni Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna 

/ Aleš / 041 385 852

nedelja, 25. 12. 
ob 15.00

Vencember: 
Božični pohod na Lovrenc

Trg Loka pri Zidanem 
Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 25. 12. 
ob 18.00

Žive jaslice 
ob gozdu na Šmarčni Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna 

/ Aleš / 041 385 852
nedelja, 25. 12. 
ob 19:30 Božično novoletni koncert Športna dvorana O.Š. 

Milana Majcna Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

ponedeljek, 26. 
12. ob 10:30

Blagoslov konj 
v Šentjanžu Parkirišče KS Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

ponedeljek, 26. 
12. ob 18.00 Tradicionalni božično novoletni koncert dvorana OŠ Blanca KD Blanški vinogradniki; 

Inf.: Roman, 041/355-634
sreda, 28. 12. 
ob 18.00

Vencember: 
Sproščeno v novo leto: meditacija z Evijo

Dvorana Trubarjevega 
doma upokojencev Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu, 
Evija Evelin Zavrl

četrtek, 29. 12. 
ob 17.00 Božiček z darili KMD Lukovec KŠD Lukovec 

inf.: Stanko 031 827 482
petek, 30. 12
ob 18.00

Božično novoletni koncert Godbe Sevnica
Večer ameriških sanj - gost: Tomi Baaron Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica

sobota, 31. 12. 
ob 17.00

Otroško silvestrovanje 
s skupino Malibu

parkirišče pred Cental 
caffejem, KŠTM Sevnica

sobota, 31. 12. 
ob 22.00

Silvestrovanje 
z ansamblom D"Palinka band

Parkirišče pred Central 
caffejem, KŠTM Sevnica

Š
K
D
 V

eč
n
o 

m
la

d
i 
Šm

ar
čn

a

ŽIVE JASLICE
ob gozdu na 

ŠMARÈNI
sobota,

24. december,
ob 18. uri

nedelja,
25. december,
ob 18. uri

Gostje:                  JARICA
tenorist: Marko Železnik

  

Koledar prireditev

ČETRTEK, 24. 11., ob 16.00 / Mladinski center Sevnica

Delavnica: Izdelovanje adventnih venčkov in namiznih aranžmajev24. 11.

TOREK, 29. 11., ob 16.00 / Lekos, Drožanjska ulica

Delavnica: Izdelava čudežnih sladic za pohod »Z lučko na grad«29. 11.

SOBOTA, 3. 12., od 8.00 do 12.00 / Kmečka tržnica Sevnica

PRAZNIČNA TRŽNICA s programom za otroke3. 12.

NEDELJA, 4. 12., ob 17.00 / zbiranje na Glavnem trgu v Sevnici

TRADICIONALNI POHOD »Z LUČKO NA GRAD«4. 12.

SREDA, 7. 12., ob 16.00 / Mladinski center Sevnica

DELAVNICA: IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC7. 12.

8. 12.

ČETRTEK, 15. 12., ob 16.00 / Mladinski center Sevnica

DELAVNICA: IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV15. 12.

SOBOTA, 17. 12., od 8.00 do 12.00 / Kmečka tržnica Sevnica

BOŽIČNA TRŽNICA z žrebanjem nagradne kartice17. 12.

ČETRTEK, 8. 12., ob 16.30 / Grad Sevnica

ČAROBNI OBISK GRADU

TOREK, 20. 12., ob 17.00 / Kulturna dvorana Sevnica

OTROŠKA PREDSTAVA: PRAZNIČNA LUČKA20. 12.

ČETRTEK, 22. 12., ob 16.00 / Mladinski center Sevnica

DELAVNICA: IZDELOVANJE NOVOLETNIH OKRASKOV22. 12.

SOBOTA, 31. 12., ob 17.00 / pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE s skupino malibu31. 12.

SOBOTA, 31. 12., ob 22.00 / pred lokalom Central’s

SILVESTROVANJE NA PROSTEM Z ANSAMBLOM D’PALINKA band31. 12.

2016

»Dve stvari sta, ki ju je treba ločevati: človek in 

družba. Preden se zgražaš nad družbo, se vprašaj, 

če si kot človek res storil svojo dolžnost.« 

Rihard Jakopič
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Mladina

V Mladinskem centru Sevnica želimo tudi letos s 
humanitarno akcijo nekomu polepšati oz. olajšati 
življenje. Tokrat smo izbrali Mateja iz Studenca, 
petletnega dečka, ki je zbolel za duchennovo 
distrofijo (odmiranje mišic). Stiska družine je res 
velika. Mamica je pustila službo, da neguje sina. 

Matej za zdaj še malo hodi, zato mati ni upravičena 
do nikakršnega nadomestila. Na nas se je obrnila 
s prošnjo po zbiranju zamaškov, s prodajo katerih 
bi kupili dodatke za invalidski voziček za Mateja in 
popravili hišo, da bo prilagojena invalidu. Glede 
na to, da je tona zamaškov ocenjena na vrednost 
300 EUR in ker akcija ni tako uspešna, kot bi si 
želeli, smo se odločili v oktobru, novembru in 
decembru skupaj z otroki ustvarjati izdelke v 
mladinskem centru in jih prodarjati na srečelovu 
za prostovoljne prispevke, denar pa nameniti 
Mateju. Človekoljubni akciji so se nesebično 
odzvali tudi drugi iz občine Sevnica in zunaj nje, 
zbrali pa smo že več kot 200 dobitkov. Srečke 
lahko kupite in s tem postanete tudi vi del naše 
humanitarne zgodbe v soboto, 3. decembra, na 
praznični tržnici pred NLB Sevnica. 
In ker je december mesec obdarovanj, bomo 
vsa zbrana sredstva predali družini pred novim 
letom. O uspešnosti humanitarne akcije vas bomo 
obveščali v Grajskih novicah in z elektronskimi 
mediji. 
Za vsa vprašanja sem vam na voljo  Mojca Švigelj, 
vodja Mladinskega centra Sevnica, 051 680 290.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Pomagajmo Mateju 

  
Namesto za martinovo pojedino smo se nekateri 
odločili in martinovo soboto preživeli v mladinskem 
centru, v prijetni družbi in ozračju, z ustvarjanjem 
svojega nakita. 

Večina udeleženk se je z ustvarjanjem nakita 
srečala prvič in na koncu je uspelo vsem, dokaz pa 
so prečudoviti unikatni izdelki. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica 
z Mihaelo Kežman

 
V soboto, 29. oktobra, smo v starem delu Sevnice, 
točno pred občino, organizirali ples čarovnic z 
imenom Rock’n’Ween. Večer je odprla skupina 
Cantina trash. Sledil je nastop skupine Roxtasy. 

Rock heroes iz Žalca so nato poskrbeli za malo 
trše ritme. Ob 22. uri je na oder stopila skupina 
Makadam in z zimzelenim repertuarjem dodobra 
razmigala občinstvo. Legalo kriminalo, sicer 
spremljevalna skupina Pera Lovšina, je v Sevnici 
predstavil ploščo Suburban Hero. Večer so sklenili 
RockDefect iz Dolenjske. Z glasbo ex-yu so nas 
popeljali v osemdeseta in devetdeseta leta. Večer 
je vodil Miran Śtojs. Dve izmed najlepših čarovnic 
sta bili nagrajeni s sezonsko vstopnico za bazen v 
Sevnici in letnim gledališkim abonmajem. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Rock«n«Ween 2016

 

Proslava v počastitev dneva spomina na mrtve je 
kot vsako leto potekala pred spomenikom padlih 
borcev NOB, v središču mestnega jedra naše 
Sevnice. Program je nastal pod mentorstvom 
učiteljev OŠ Sava Kladnika Sevnica, Mirjane 
Jelančič, Tadeje Rupar, Nataše Vidic in Milana 
Mitroviča. 

V programu, ki je bil vsebinsko zelo bogat, smo 
prisluhnili recitatorjem, Modri minuti, pevskem 
zboru, ansamblu in komorni skupini. Želim si, da 
bi ta praznik praznovalo še več mladih kot letos. 
 

Ida Pintar, 7.b

Komemoracija pred dnevom 
spomina na mrtve

  
Na deževen jesenski dan v prvem tednu novembra 
se nismo počutili vremenu primerno, saj smo bili 
veseli  številnih pohval, ki še vedno kar dežujejo. 
V petek, 28. oktobra, ob prazniku Krajevne 
skupnosti Šentjanž, smo na kulturni prireditvi 
uradno predali namenu telovadnico v OŠ Milana 
Majcna Šentjanž.  

Po kulturni prireditvi smo bile mentorice 
zadovoljne, saj so bile ure in ure vaj, ki smo 
jih porabile za to, da je program tekel, kot je, 
poplačane. Zdaj, ko so se čustva že umirila, je čas, 
da se iskreno zahvalimo vsem, ki ste sodelovali na 
naši kulturni prireditvi.  
Nastopajoči učenci naše šole se boste lahko ob 
vsakodnevnem vstopu v telovadnico še dolgo 
časa s ponosom spominjali svojega  uspešnega 
nastopa in prav je tako, saj ste se res potrudili in 
se vam za to najlepše zahvaljujemo.  

Posebna zahvala pa je namenjena vsem drugim 
nastopajočim, ki niste učenci naše šole, a ste se 
prav tako velikodušno odzvali  našemu vabilu na 
kulturno prireditev in  v svoj nastop vložili veliko 
truda in vse potem tudi enkratno izpeljali.  Vsem 
res iskrena in prisrčna zahvala. 
Vsi, ki smo se kakorkoli trudili, da je ta kulturna 
prireditev tako lepo uspela, smo bili zelo veseli 
pohvale našega župana, napisala pa jo je Jelka 
Tršinar, njegova višja svetovalka:  
»Čestitke za res zelo lepo izvedeno prireditev 
pretekli petek! Bila je bogata, razgibana, polna 
otroške energije in z iskrenim veseljem ob novi 
pridobitvi. Zahvala in čestitke veljajo tudi vsem 
mentoricam in mentorjem, ki so pripravili in 
skupaj z učenci ter drugimi sodelujočimi izvedli 
celotno prireditev.«
 
Dragi krajani Šentjanža. Ne moremo imenovati 
vseh društev in vseh posameznikov, ki ste nam 
pri pripravah tako velikodušno pomagali, zato 
se zahvaljujemo vsem in vsakomur posebej z 
željo, da bi še tako lepo sodelovali in da bi bila 
nova telovadnica še velikokrat polna veselih in 
navdušenih ljudi ob različnih prijetnih dogodkih. 
  

Učitelji in učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž

Odprtje telovadnice 
v  OŠ Milana Majcna Šentjanž
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V soboto, 19. novembra, se je ekipa OŠ Blanca 
udeležila državnega tekmovanja društev Mladi 
gasilec. Ekipo mlajših so sestavljale Ajda Stritar, 
Neža Strnad in Nastja Lisec. Osvojile so odlično 
četrto mesto v državi.

Ekipo starejših pa so sestavljale Alja Lisec, Vikica 
Jurečič in Eva Vidmar. Dekleta so pokazala 
najboljše teoretično znanje v državi in tudi pri 
praktičnih vajah so se izredno potrudile, zato so 
dosegle tretje mesto v državi in v šolo prinesle 
pokal in medalje.

Mateja Strnad

OŠ Blanca uspešna na 
državnem tekmovanju DMG

Kot po vsej Sloveniji smo tudi na podružnici 
Studenec v petek, 18. novembra, imeli tradicionalni 
slovenski zajtrk. Najprej smo šli na kratek sprehod 
okoli Studenca, nato smo se posladkali z okusnim 
zajtrkom – črnim kruhom, namazanim z maslom in 
medom, toplim mlekom in jabolkom. Vse, kar smo 
zajtrkovali, so pridelali pridelovalci iz naše občine. 

Učenci podružnice Studenc smo na ta dan 
sodelovali v akciji Čebelarske zveze Slovenija, ki je 
ob 10-letnici medenega zajtrka organizirala petje 
Slakove pesmi Čebelar. Zbrali smo se v učilnici in 
točno ob  10. uri zapeli pesem ter se tako pridružili 
največjemu čebelarskemu pevskemu zboru v 
Sloveniji. Bilo je razgibano, okusno, poučno in 
veselo.

Andreja Janc

Tradicionalni slovenski zajtrk 
na podružnici Studenec

Dobrote tradicionalnega slovenskega zajtrka

  
V petek, 18. novembra, je bil po vsej Sloveniji 
že desetič organiziran tradicionalni, slovenski 
medeni zajtrk. Akcija ima predvsem simboličen 
pomen opozoriti mladino in starše k večji uporabi 
domače neoporečne hrane, kljub cenovnim in 
organizacijskim zapletom. Skoraj sramotno je, da 
v Sloveniji v zadnjih letih pojemo le 40 odstotkov 
doma pridelane hrane, zemljo pa zarašča grmovje 
in je na zavodih za zaposlovanje  veliko ljudi, 
sposobnih za delo. 

Pred desetimi leti je Čebelarska zveza Slovenije 
prvič organizirala medeni zajtrk, zdaj pa je 
prerasel okvirje čebelarstva, kljub temu pa so bili 
zadnji dnevi v vrtcih in šolah posvečeni čebelam 
in medu. Tako je bilo tudi v boštanjski enoti vrtca 
Ciciban.

Janez Levstik

Tudi po sevniških šolah 
in vrtcih medeni zajtrki

  
V petek, 11. novembra, smo se učenci 8. b in 
polovica 8. c razreda odpravili na kulturni dan 
Po Prešernovih stopinjah. Najprej nas je avtobus 
odpeljal v Ljubljano. Sprehodili smo se po starem 
delu mesta. Ogledali smo si Prešernov kip na 
Prešernovem trgu in izvedeli veliko zanimivega o 
njem. Vodnica nam je na bližnji hiši pokazala obraz 
Julije, ki gleda v Prešerna. Sprehodili smo se mimo 
hiše, v kateri je Prešeren nekaj časa prebival, stali 
na nekdanjem trgu, kjer naj bi plesala Urška in 
povodni mož, občudovali Narodno in univerzitetno 
knjižnico – mojstrsko delo Jožeta Plečnika, videli 
hišo, v kateri je bila včasih tiskarna. Polni zanimivih 
vtisov smo pot nadaljevali v Kranj. Obiskali smo 
Gorenjski muzej – Prešernovo hišo. Videli smo 
prostore, v katerih je zadnja leta živel predstavnik 
romantike. Ogledali smo si tudi pohištvo v njih in 
sobi, v katerih je prebivala Prešernova sestra 
Katra. Nato smo se odpravili do Prešernovega 
kipa v središču mesta in Prešernovega gaja, v 
katerem je naš največji pesnik pokopan. 

Nazadnje smo se odpeljali še v Prešernov rojstni 
kraj, Vrbo na Gorenjskem.  Vstopili smo v njegovo 
rojstno hišo in začutili utrip življenja njegove 
družine. Naši želodčki so bili že zelo lačni, zato 
smo bili še toliko bolj veseli, ko smo se ustavili v 
Mc'Donadsu. Kljub deževnemu vremenu smo se 
vrnili veseli in polni bogatih vtisov. 
  

Ana Košir, 8. c

Osmošolci OŠ Sevnica 
na kulturnem dnevu

To jutro je bilo za nas nekaj posebnega. V šolo se 
nismo pripeljali z avti ali avtobusi kot vsak dan, 
temveč smo del poti prehodili peš. Akcija Peš 
v šolo je bila odličen uvod v dan, ki je namenjen 
ozaveščanju o pomenu zdravja. 
V šoli nas je pričakal zdrav zajtrk, ki so ga v sklopu 
vseslovenske-ga projekta Tradicionalni slovenski 
zajtrk pripravile šole po Sloveniji. Okrepčali smo se 
z lokalno pridelano hrano; to so bila naslednja  živila: 
kruh, med, maslo, mleko in jabolko. Prvo šolsko 
uro smo tako posvetili kulturnemu uživanju hrane 
in zdravemu prehranjevanju, saj se zavedamo, da 

Peš v šolo in 
tradicionalni slovenski zajtrk 
na OŠ Sevnica

je zajtrk najpomembnejši obrok dneva. In to še 
toliko bolj, če je hrana, ki jo zaužijemo, zdrava in 
pridelana v domačem okolju.

Novinarski krožek OŠ Sevnica



16 december 2016

Šport 

Začela se je nova sezona šolskih  športnih 
tekmovanj. KŠTM Sevnica je organizator za vse 
šole v občini Sevnica in gostujočo šolo iz Radeč. 
V prvem delu tekmovanj se bodo pomerili učenci 
in učenke letnika 2002 in mlajši. V drugem delu 
tekmovanj, od februarja, pa učenci in učenke 
letnika 2004 in mlajši. Na področno tekmovanje 
se uvrstijo najboljši dve ekipi iz sevniške občine 
in ekipa iz Radeč, če se udeleži medobčinskega 
tekmovanja. 

Mali nogomet, učenci l. 2002 in ml. 
Medobčinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Tržišče 
3. mesto: OŠ Boštanj 
4. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž 
  
Mali nogomet, učenke l. 2002 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž 

3. mesto: OŠ Tržišče 
  

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šport mladih

Na začetku novembra sta potekali dve tekmi v 
akrobatiki, ena za dekleta mlajših kategorij in 
ena za dekleta starejših v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku. Obeh tekmovanj skupaj se 
je udeležilo 41 deklet z različnih osnovnih šol naše 
občine (OŠ Sevnica, Boštanj, Loka, Studenec in 
Blanca). 

Tekmovalo je tudi pet predšolskih deklet in 
najboljše med njimi so bile: 1. mesto Katjuša 
Udovč, 2. mesto Anja Ošlovnik in 3. mesto Živa 
Božič. Med najmlajšimi deklicami (1. triada) 
so največ točk osvojile: 1. Kaja Vilčnik, 2. Ema 
Kmetič in 3. Bina Katarina Groboljšek. Najboljša 
dekleta so imela možnost zastopati svojo šolo na 
polfinalnem šolskem tekmovanju iz akrobatike na 
OŠ Sevnica 29. novembra. 

Občinsko tekmovanje 
v akrobatiki

V spomin na dolgoletna soigralca in prijatelja 
Gorazda Pipana in Staneta Kralja, s katerima 
smo na nogometnih igriščih in zunaj njih preživeli 
veliko lepih trenutkov, smo se v nedeljo, 23. 
oktobra, v športni dvorani v Sevnici zbrali na zdaj 
že tradicionalnem Gorazdovem in Stanetovem 
memorialu v malem nogometu. Ekipi Vetra, ki je 
pripravila memorial, so se na igrišču pridružili 
nekdanji tekmeci iz ekip Blokov, Jutranjke in 
Boštanja. V prijateljskem vzdušju, saj tokrat v 
ospredju ni bil rezultat, je letos zasluženo slavila 
ekipa Jutranjke, druženje pa se je nato nadaljevalo 
tudi po koncu memoriala. 
Gorazda smo si mnogi zapomnili predvsem po 
njegovi hudomušnosti, pa tudi po poštenosti in 
nesebičnosti, ki sta se izrazili še posebno pri 
njegovem odvetniškem poklicu. Stane, ki je bil v 
mlajših letih vratar nogometnega kluba Maribor, 
je bil predvsem naš mentor, ki je znal na nas 

prenesti svoje bogate izkušnje in tudi pedagoško 
znanje, ki si ga je pridobival kot učitelj telovadbe.

Sven Berdon

Na memorialu 
smo obujali spomine

Najboljše med mlajšimi deklicami (2. triada) so se 
izkazale na 1. mestu Ema Tretnjak, takoj za njo 2. 
Leticia Chiara Perc Lisec in 3. Klara Kmetič. Pri 
starejših deklicah (3. triada) pa sta si prvo mesto 
razdelili Nadja Starič in Lina Žibret, na 3. mestu 
pa je bila Anuška Zemljak. 

Vsem dekletom čestitamo, zahvaljujemo pa 
se našemu županu, da nas je prišel pogledat, 
pozdravit in tudi spodbudit, hvala KŠTM za 
medalje in hvala staršem, da ste prišli navijat za 
naša dekleta. 

Sara Martinšek

 
12 medalj za KBV Sevnica: 3 zlate, 6 srebrnih in 
3 bronaste, 2. mesto v skupnem seštevku za KBV 
Sevnica
 
V soboto, 19. novembra, je Klub borilnih veščin 
Sevnica gostil 16. tradicionalni turnir v karateju za 
osnovnošolce. 

Organizatorjev namen je bil v Sevnico pripeljati 
tekmovalce različnih karatejskih stilov, vse pa 
druži ljubezen do karateja. Vsaj za en dan so 
hoteli pozabiti na različna pravila, ki nas vse 
preveč razdvajajo, in stkati nova prijateljstva. 
Usklajeno sodelovanje sodnikov, zadovoljni obrazi 
tekmovalcev in nasmehi na obrazih najmlajših 
so dokaz, da je bil cilj dosežen. Na začetku je vse 
nagovoril župan Srečko Ocvirk ter zaželel prijazno 
dobrodošlico vsem gostom turnirja, tekmovalcem 
pa voščil veliko uspeha. V nadaljevanju  protokola 
je prof. Aleš Tuhtar zelo  nazorno predstavil 
zgodovino sevniškega karateja. Klub se je vsem 
dosedanjim aktivnim in nekdanjim članom, ki 
so kadarkoli trenirali karate v Sevnici, zahvalil s 
priznanji. Še posebej pa so bili deležni dodatne 
pozornosti najboljši športniki kluba, ki so s svojimi 
vrhunskimi dosežki ponesli ime sevniškega 
karateja onstran meja domovine.  Danilo Lisec, 
Rok Črepinšek, Aljoša Orač, Denis Orač in Marko 
Stopar so prejeli zlate plakete za vrhunske športne 
dosežke. Trenerja Jože Sečen in Jurij Orač pa 
sta prejela priznanji za 40 in 30 let trenerskega 
dela v karateju. Klub se je s posebnimi priznanji 
zahvalil tudi svojim dolgoletnim pokroviteljem 
in donatorjem KS Sevnica, podjetjem 
Hidroelektrarnam na Spodnji Savi, AR projektu 
Sevnica, Inpletu Sevnica, Lisci, OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, Taninu Sevnica in Občini Sevnica. Posebni 
gosti turnirja so bili tudi predsednik Karate zveze 
Slovenije dr. Igor Zelinka, predsednik Kickboxing 
zveze Slovenije prof. Vladimir Sitar in Ljubo 
Javoršek, eden izmed pionirjev jugoslovanskega 
karateja, nosilec številnih medalj z evropskih in 
svetovnih prvenstev, najuspešnejši slovenski 
karateist in predsednik stilske Karate WKSA 
zveze Slovenije. Predsednika nacionalnih panožnih 
zvez sta predsedniku kluba Juriju Oraču izročila 
posebno priznanje in zahvalo za 40 let delovanja  
v karateju. Po končani slovesni obletnici  se je 
začelo tekmovanje v katah. Turnirja so se udeležili 
člani športnega in tradicionalnega karateja iz 15 
slovenskih karatejskih klubov. Po predstavitvi 
klubov, sodnikov in sodniškem pozdravu glavnega 
sodnika turnirja Andreja Kerina so se tekmovalci 
najprej pomerili v katah posamezno, na koncu 
pa so sledili še ekipni nastopi. Po podelitvi odličij 
najboljšim posameznikom in ekipam je bila 
razglasitev najboljšega kluba turnirja. Ta laskavi 
naslov je osvojil Karate klub Novo mesto, domačini 
KBV Sevnica so osvojili 2. mesto, 3. mesto pa 
je pripadlo KBV Dren iz Leskovca pri Krškem. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas počastili z 
obiskom ali kakorkoli drugače pripomogli k 
uspešnemu zaključku turnirja. 

Jurij Orač

Sevnica Open 2016
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Člani KBV Sevnica osvojili 3 medalje, Jan Androjna 
naš najboljši tekmovalec
 
V konkurenci 507 tekmovalcev iz 64 klubov iz 6 
držav je Klub borilnih veščin Sevnica bogatejši še 
za tri nove medalje. Blaž Pečnik je bil med člani v 
disciplini light contact – 74 kg tretji, Jan Androjna 
pa v kick lightu  – 74 kg drugi in v kick lightu – 84 
kg tretji. Nastop na mednarodnem GP kickboxing 
turnirju sta članom KBV Sevnica omogočila 
Občina Sevnica in podjetje Tanin Sevnica, za kar se 
jima vodstvo kluba iskreno zahvaljuje. 

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:  
2. Jan Androjna, člani KL – 74 kg 
3. Jan Androjna, člani KL – 84 kg 
3. Blaž Pečnik, člani LC – 74 kg
 

 Denis Orač, trener kickboxinga B

Wako - Kutina open 2017

21. ljubljanski maraton je prinesel pestro 
dogajanje in obilico tekaških užitkov vsem 
nastopajočim in tudi njihovim navijačem. Sobota je 
bila rezervirana za teke najmlajših na Lumpi teku 
ter za šolska tekmovanja v popoldanskem času. 

Atleti AK Sevnica so vnovič pokazali, da spadajo 
v slovenski vrh. Na promocijskem teku je med 
najhitrejšimi končal svojo tekaško preizkušnjo Tim 
Krašovec, sledili sta zmagi Tomija Bajca v fantovski 
konkurenci šestih razredov in Ajde Slapšak v skupini 
šestošolk. Prav v tej kategoriji sta odlično tekli 
tudi leto dni mlajša Živa Slapšak, ki je bila četrta, 
in Naja Zupančič, ki je dvokilometrsko preizkušnjo 
končala na petem mestu. Med deklicami sedmih 
razredov smo na tretji stopnički zmagovalnega 
odra zaploskali Deji Udovč. Osmošolci pa so 
prinesli kar tri uvrstitve na zmagovalni oder in dve 
uvrstitvi med deseterico: med dekleti se je vil hud 
boj za zmago med Leo Haler in Niko Dobovšek, 
pri čemer je na koncu slavila Lea. Nina Lisec je 
pritekla na peto, Eva Tratar pa na 10. mesto. Med 
osmošolci je tretje mesto romalo v roke Tomaža 
Sešlarja. V kategoriji devetih razredov pasta tekli 
Nives Novšak in Nika Resnik ter končali tek na 9. 
in 17. mestu. Med srednješolkami je Melani Knez 
dosegla 7. mesto. 

AK Sevnica so predstavljali trije tekači na 21 
kilometrov. Med njimi se je odlično izkazal Dušan 
Krašovec, saj je v svoji kategoriji dosegel osmo 
mesto. 
  

Vir: AK Sevnica

Atleti AK Sevnica 
na ljubljanskem maratonu

Dušan Krašovec, 
osmo mesto v kategoriji v polmaratonski preizkušnji

AK Sevnica tudi v tej sezoni prireja Sevniški pokal 
v rekreativnih tekih, to je sklop petih tekov v 
jesensko-zimskih mesecih, ki se zvrstijo v različnih 
krajih sevniške občine. Prvi tek je bil že v Birni vasi 
pri Šentjanžu, zbralo pa se je rekordno število 
tekmovalcev in tudi navijačev. Kljub meglenemu 
vremenu, ki je vztrajalo tudi med startom glavnega 
4-kilometrskega teka, so tekači izvrstno opravili 
z razmočeno in zahtevno progo. Atletskemu 
klubu so pri organizaciji priskočili na pomoč 
Zavarovalnica Triglav, MKT Radej in Lekarna 

Začetek nove sezone 
Sevniškega pokala v 
rekreativnih tekih

Start glavnega teka

Sevniški strelci so dobro začeli strelsko sezono 
na domačem in tudi mednarodnem prizorišču. 
Na prvem turnirju lige 1.A, ki je bil 22. oktobra 
v Ljubljani, so s 1119 krogi osvojili tretje mesto 
ekipno. V posamični konkurenci je Blaž Kunšek 
osvojil tretje mesto. V finalu je nastreljal 197,6 
kroga. 

Na mednarodnem turnirju v Splitu, ki je potekal 
od 4. do 6. novembra, so Sevničani v še močnejši 
konkurenci dosegli dobre uvrstitve. Tako so 
Klemen Juvan in Blaž Kunšek v sestavi slovenske 
reprezentance za zračno pištolo zasedli tretje 
mesto ekipno od 15 nastopajočih ekip. Mojca 
Kolman je na istem turnirju v finalu z zračno 
pištolo zasedla šesto mesto, kar bo zadoščalo za 
kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije. 

Mirko Ognjenovič

Dober začetek sezone 
sevniških strelcev

Mojca Kolman 
med finalnim nastopom v Splitu, četrta levo.

Sevnica, nagrade za najhitrejše pa so prispevali  
med drugim tudi  gostilna Repovž, podjetje Favn, 
Magic Baloni in cvetličarna Harmonija. 
Rezultati prvega teka za Sevniški pokal so bili: 
med najmlajšimi sta si zmago priborila Kiara 
Blatnik iz Blance in Enej Zupančič, ki je zastopal 
OŠ Savo Kladnik iz Sevnice. Drugi zmagovalci v 
otroških in mladinskih kategorijah so bili:  Tjaša 
Radej (OŠ Blanca), Maj Repovž (AK Sevnica), 
Živa Slapšak (AK Sevnica), Timotej Krašovec (AK 
Sevnica), Maja Knez (AK Radeče), Tomi Bajc (AK 
Sevnica), Nika Dobovšek (AK Sevnica), Tomaž 
Sešlar (AK Sevnica), Melani Knez (AK Sevnica) in 
Matija Rizmal (AK Radeče). V članski kategoriji 
so na najvišjo stopničko stopili Breda Škedelj 
(Šentjernej), Miha Povšič (AK Sevnica), Renata 
Vetrih (ŠD Unior), Janko Jančič (Laško), Brigita 
Karlovšek (AK Sevnica), Jure Rizmal (Triatlon klub 
Krško), Barbka Močivnik Škedelj (Šentjernej) in 
Vojko Arzenšek (AD Kladivar). 

Absolutna zmagovalca 4-kilometrske proge pa sta 
bila Breda Škedelj in Matija Rizmal. Več informacij 
o uvrstitvah in pokroviteljih pa na strani www.
aksevnica.si. Letos se vidimo še 10. decembra v 
Sevnici. 
  

Vir: AK Sevnica

V soboto, 12. novembra, je DBV Ippon v športnem 
domu v Sevnici organiziralo državno prvenstvo 
v tehnikah ju jitsu za mlade do U15. Tekmovanja 
se je udeležilo več kot 120 mladih tekmovalk in 
tekmovalcev iz 8 slovenskih klubov, mladi iz Ippona 
Sevnica pa so bili spet uspešni. 

Naslove državnik prvakov v posameznih kategorija 
so osvojili:  Iza Cvelbar, Maša Medvešek in Lan 
Prah. Društvo organizira novembra, v mesecu 
praznovanja občine Sevnica, tekmovanje za 
prehodni pokal. Tokratno je bilo točkovano za 
ekipno razvrstitev prehodnega pokala.  Ekipno je 
1. mesto osvojila ekipa  ŠK SIBOR Inoterm Ribnica, 
2. mesto je zasedla ekipa DBV Katana, 3. mesto 
so osvojili domači tekmovalci DBV Ippon Sevnica. 
 

Miran Grubenšek

Na državnem prvenstvu 
v ju jitsu Ippon na treh 
zmagovalnih stopnicah

Blaž Kunšek, prvi z leve, s srebrno kolajno.

Ajda Slapšask, 
državna prvakinja med deklicami šestega razreda

Absolutna zmagovalca prvega teka 
za Sevniški pokal v sezoni 2016/2017

“Bolečina je neizbežna; 
trpljenje lahko iz  berete.”

Dalajlama, duhovni in verski voditelj
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Iz preteklosti v sedanjost

  
Velikokrat smo vabljeni na najrazličnejše 
prireditve, ki naj bi potekale po starih 
šegah in navadah. Le kaj to pomeni? To so 
stari običaji, ki se prenašajo iz generacije 
v generacijo. V vsakem letnem času je znal 
človek najti nekaj lepega. V dolgih zimskih 
večerih je povabil družino in sosede k ličkanju 
koruze, ribanju repe, preji in tkanju blaga, ali 
pa je zapel svatbeno pesem in nato pohitel, 
da ne bi zamudil pustnih norčij. 
Na Slovenskem imamo že zelo stare in tudi 
bolj mlade navade. Z navadami so se ljudje 
bolj družili in uživali v veselju. Navada, šega, 
običaj so v našem jeziku trije izrazi, ki nekako 
pomenijo iste pojme in predstave. 
  

Miklavževanje (6. december) 
Sv. Nikolaj, ki mu pravimo pri nas Miklavž, 
je eden najbolj priljubljenih svetnikov. Svoj 
god ima 6. decembra. Pomen tega svetnika 
se je v Evropi okrepil tudi s tem, da se je 
povezal in prepletel z vrsto poganskih šeg. 
Njegovo ime se je prvič pojavilo v 4. stoletju, 
nato pa zamrlo. Rodil naj bi se leta 240 ali 
270 bogatim in zelo pobožnim staršem. V 
duhovnika naj bi ga  posvetil njegov stric, 
ki je bil škof. Kmalu za tem naj bi mu zaradi 
kuge umrli starši. Podedoval je veliko 
premoženje, ki pa ga je razdelil med reveže. 
Po naključju  je postal škof v Miri (današnji 
Demre, Turčija). Postal je eden najbolj 
priljubljenih svetnikov v vsej vzhodni cerkvi. 
Ruski carji in veliki knezi so nosili njegovo 
ime. V 7. stoletju je njegovo čaščenje prišlo 
tudi v zahodno Evropo. 
Nove pobude je dobilo to čaščenje v 11. 
stoletju. Na obali Mire naj bi pristala ladja 
z Barija. Oborožena četa je oropala cerkev 
sv. Nikolaja. Odnesli naj bi svetnikove kosti 
in jih odpeljali v Bari (v Italijo). Tako naj bi se 
ostanki sv. Nikolaja znašli v baziliki v Bariju. 
Nekateri pa pravijo, da so kosti odnesli 
trgovci oziroma križarji. 
V Bariju vsako leto 9. maja obhajajo 
spomin prevoza svetnikovih kosti. Kip sv. 
Nikolaja vozijo po morju, romarji in verniki 
ga spremljajo v čolnih. Ulice okrasijo s 
cvetjem, ljudje se svečano oblečejo in 
spremljajo karnevalsko procesijo, v kateri 
mornarji nosijo soho sv. Nikolaja. To početje 
se konča z mašo pri baziliki. Romarji vsako 
leto prihajajo v Bari, ker verjamejo, da iz 
sarkofaga prihajajo zdravilne vibracije. 
Poznajo tudi stekleničko s posvečeno 
Miklavževo vodo. 
Na Slovenskem mu je od vseh svetnikov 
posvečenih največ cerkva. Sv. Nikolaja 
upodabljajo v škofovski obleki, s tremi 
zlatimi kroglami, tremi jabolki, včasih tudi 
tremi hlebčki ali tremi kamni in tremi dečki, 
ki stopajo iz čolna ter s sidrom in ladjo. 
Legenda o sv. Miklavžu ga navaja kot velikega 
čudodelnika in mogočnega zaveznika. 
Tri revne hčere naj bi rešil sramotne 
usode, ker so bile brez dote. Skozi okno 
naj bi jim potisnil tri zlate kepe zlata. Ena 
se je zavalila in pristala v copati, ki je ležala 
pred ognjiščem. Od tod morda izhaja 
šega, da otrokom prinaša ponoči darove 
v nastavljene posode ali drugod po svetu v 
nogavice, cokle, čeveljčke ali copate. Iz treh 
zlatih kep so v ljudski domišljiji nastala zlata 
in pozneje rdeča jabolka, ki zdaj z orehi vred 
spadajo med obvezne darove, ki jih dobri 
svetnik prinese v noči od 5. na 6. december.
Sv. Miklavž je nadvse priljubljen na 
Nizozemskem. Tam še zdaj 6. decembra 
pripluje po morju v svojem spremstvu. 
Pričaka ga na tisoče otrok. Župan ga 
odvede v mestno hišo. Vzdušje je pravo 
karnevalsko. 

Pri nas je sv. Nikolaj na Koroškem in v 
Dravski dolini zavetnik splavarjev, v Savinjski 
dolini pa se zatekajo k njemu mlinarji in 
žagarji. V Ziljski dolini se mu priporočajo 
tudi drvarji. Na Notranjskem spada med 
največje letne praznike. 
Sv. Miklavž se je spojil s prejšnjimi, močnimi 
poganskimi šegami in verovanji, ki jih pozna 
velik del sveta. 
Miklavž se pojavlja v zimskem času zato, 
ker je ta čas po prastarih pojmovanjih 
obdobje duhov. Na zemljo se  vračajo zlasti 
duhovi prednikov, v to so včasih verjela 
vsa ljudstva. Poganska šega je ostala, 
vendar je dobila novo preobleko. Tako je 
legendarni sv. Miklavž začel deliti darove in 
postal ljudski dobrotnik. Našemljenci, ki so 
predstavljali rajnike in druge demone, so se 
spremenili v hudobne duhove in so nastali 
hudiči, parkeljni, zlodeji, vragovi. Postali so 
Miklavževi spremljevalci in izvrševalci kazni 
nad porednimi otroki. Po zgledu šolarskih 
šeg je Miklavžev obhod namenjen otrokom 
in tako je zdaj tudi pri nas.
V večini krajev se je Miklavž pridružil 
parkeljnom, ponekod pa so parkeljni ohranili 
nekaj stare samostojnosti in prihajajo v 
času pred miklavževim sami  k hišam in 
strašijo otroke. Na Slovenskem so tudi 
območja, na katerih Miklavža ne poznajo, 
tam razsajajo samo parkeljni (Istra, na 
Koperskem in Tržaškem). Parkeljni so 
vedno kosmati, strašni na pogled, rogati, 
rožljajo z verigami in rogovilijo po cestah 
in hišah. O miklavževanju na Slovenskem 
je prvo poročilo iz leta 1839 o tem, da je 
sv. Miklavž v neko gosposko hišo zvečer 
pridnim otrokom prinesel jabolka, orehe, 
sladke smokve in druge sladkarije. Verjetno 
se je miklavževanje nato razširilo tudi na 
podeželje. Kljub krščanskemu izročilu 
nenaklonjenim povojnim letom se je obdržal 
zlasti na deželi in tudi v nekaterih mestih. 
  
Sv. Miklavž kot obdarovalec 
Zlasti otrokom prinaša darila. Darovi naj 
ne bi bili dragoceni, čeprav so ponekod tudi 
izjeme. Razlikujejo se glede na zgodovinska 
obdobja in tudi glede na kraje. V mestih 
se je razširila navada, da otroci Miklavžu 
pišejo ali mu narišejo svoje želje. Pismo 
položijo na okno, zjutraj pa opazijo, da ga 
je »Miklavž« vzel. Miklavževi darovi so bili 
preprosti: jabolka, orehi in znamenita šiba 
miklavževka, ki so jo na kmetih zatikali v 
repo. Poredni otroci so včasih dobili le 
šibo kot kazen za porednost. V resnici pa 
je bila šiba nekoč magični pripomoček, saj 
naj bi posredovala življenjsko vitalno moč, 
ki jo vsebuje narava. Mestni otroci so bili 
kmalu deležni igrač. Tudi na podeželju so 
se darovi spreminjali in kmalu so bile to 
igrače. Načini obdarovanja so zelo različni 
po svetu in tudi pri nas. Znani so tudi 
znameniti Miklavževi semnji, ki še živijo po 
mnogih evropskih mestih. Tak semenj je bil 
včasih tudi pri nas v vsakem večjem mestu. 
Nanj so zahajali dijaki, študenti, odrasli z 
otroki. Najživahnejše je bilo ob večerih. Po 
drugi vojni je za nekaj časa nastalo zatišje. 
Miklavževi sejmi so bili ukinjeni, nadomestili 
so jih novoletni. Leta 1991 pa je v Ljubljani 
spet zaživel pred magistratom. Zanimanje 
za Miklavža in  njegove obhode se je spet 
zelo povečalo. Na Slovenskem mu je med 
drugimi cerkvami posvečena tudi naša. Sv. 
Nikolaj je zaščitnik tudi ljubljanske škofije. 
  

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

Šege, običaji, navade na Slovenskem  

  

Obrana že vinska so polja, 
trta ovita v škrlatni je plašč, 

vinogradnik s pogledom nežno jo boža. 
  

Hvala, trta, 
dovolj si storila, da nežnost objela 

je srca trgačev, 
da grozdje potrgano v kadicah medi 

  

in pesem prešerno čez griče odmeva, 
živela dežela, kjer žlahtna nam trta rodi. 

  

Dežela slovenska, vsa polna vinskih si cest – 
od sevniške, bizeljske, šmarsko-kozjanske, 

vse tja do Slovenskih goric. In … 
  

Preko Dolenjske, tja na Gorjance, 
v  Metliško, na Vipavsko in Brda 

vabi veseli nas Bric. 
  

Od griča do grča poromamo zdaj, 
odprte so gorce, po dobrotah diši, 

prijatelji zbrani: nazdravimo vsi! 
  

Živela, dežela slovenska, 
kjer žlahtna nam trta rodi. 

  

Vida Križnik

Zdravica 

  

Izteka se november za naše mesto, 
poln praznovanj in tihih pričakovanj. 

Za neizmerno veselje je tam daleč čez lužo 
poskrbela lepotica slovenskih korenin – Sevničanka Melanija. 

  

Se zgodilo je, kar najbrž se nikoli več ne bo ponovilo, 
do Bele hiše prva dama prestopi prag, brž ko jo zapusti 

Michelle Obama. 
Za Slovenijo in Sevnico je to neprecenljiva reklama, 

saj je naša deželica kar čez noč celemu svetu postala 
poznana. 

  

Se slavju kot naročen čez kak dan se pridružil Martin in mošt 
spremenil  v vino, 

še  en vzrok za še imeti se fino, takega dogodka ne gre 
izpustiti, 

pač pa raje pošteno zaliti. 
In ni se še polegla vsa evforija in galama, 

že za svoj praznik z raznimi prireditvami  nam občina je 
postregla. 

  

Zdaj spet vse po starih tirih teče, se pomiril je okrog  Trumpa, 
Amerike in volitev direndaj,  tam v Ljubljani najbrž upajo na 

kanček sreče, 
da morda iz tiste nabasane ameriške vreče 

bo v našo  vedno bolj prazno  padlo dolarčkov kaj. 
  

Mar ne bi bilo to super? 
Saj upati ni greh, še Avstrijci in Hrvati se grebejo za našo divo. 

Oh, kako pretkano in preračunljivo. 
  

Zdravka Brečko

Tiho pričakovanje 

  

Moja vas. Domača vas. 
Tu sem pustila svojo mladost, 

četrt stoletja  krasila podobo svoje družine. 
Le kako to, da nekoč za vedno izgine vse to? 

Ostanejo le spomini v moji srčni marini. 
Za vedno ostanejo spomini z menoj. 

Ne morem kar tako oditi, moram se dostojno posloviti. 
Brez skrb, saj vrnila se še bom 

pogledat moje ljudstvo tod. 
A ker so me izgnali, dokazali so, da me nimajo radi. 

Zato zdaj po svetu sem odšla, 
da moja duša poslednji mir bi užila. 

Predragi vaščani, v srcu ste z menoj. 
Rada vas imam. Želim biti še naprej povezana z vami. 

A, zdaj, ko bitko zadnjo še bijem te dni, le vedite, 
da moja duše se streti ne pusti. 

Ne bom se  utopila v tej žalosti, ker bi sebe zatajila, 
 ampak se bom borila, sprejela pa tisto, kar mi usoda bo 

dodelila. 
Moja predraga vas domača, moj rodni dom, 

v močan objem te stisnem k sebi. 
Hvala vam vsem,  vaščani moji. 

S ponosom bom ostala vaša sovaščanka. 
Hvala vam.

  

Ona

Predraga domača vas 
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Utrip življenja

Recepti

 
Potrebujemo: 

1/2 kg širokih testenin 
3 bučke 
3 korenčke 
2 čebuli 
1 paradižnik 
peteršilj 
sir 
sol 
poper 
bazilika 

Enostavni bešamel brez praženja: 
80 g moke 
pol litra mleka 
2 jajci 
2 žlici kisle smetane 
malo naribanega sira 
sol 
poper 

(z metlico vse sestavine zmešamo skupaj, da ni 
grudic) 
  
Postopek priprave: 
Testenine zavremo za 4 minute v slani vodi, 
dodamo malo olja, odstavimo in odcedimo. 
  
Nadev 
Prepražimo čebulo, dodamo na drobno narezan 
paradižnik, naribane bučke,  nariban korenček, 
malo posolimo, popopramo, dodamo baziliko. Vse 
skupaj na kratko popražimo. 
Pripravimo bešamel, naribamo sir in sesekljamo 
peteršilj. 
Nato zlagamo: na dno namazanega pekača damo 
malo testenin in polijemo  z bešamelom, potrosimo 
peteršilj, nato plast nadeva, testenin, bešamela, 
plast nadeva, testenin, bešamel, na vrhu dodamo 
nariban sir (zložimo poljubno število plasti, odvisno 
od velikosti pekača). 
Lazanjo pečemo 35 minut pri 180 stopinjah, ko 
je pečena, počakamo 10 minut in postrežemo. 
Poleg gre odlično mešana solata ali rdeča pesa. 

Lazanja malo drugače 
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Potrebujemo 

pol kg moke 
1 pecilni prašek 
1 vaniljev sladkor 
2 celi jajci 
5 žlic sladkorja 
2 žlici sladke smetane 
250 g masla 
ščepec  soli 

  
Priprava: 
Vse sestavine skupaj zgnetemo v srednje mehko 
testo. Razvaljamo  na pomokani površini in z 
različnimi modelčki izrežemo piškote. Pečemo jih 
pri 180 stopinjah 8 minut (da zlato porumenijo). 
Po želji jih lahko okrasimo s stopljeno čokolado in 
nanjo dodamo barvni posip. 

Preprosti keksi  

Idejno zasnovo za projekt Stara šola, ki se je začel 
leta 2011 v Sevnici, je podal prostovoljec iz Francije 
Axel Gourdon in odprl prvo trgovino Stara šola pod 
okriljem KNOF v stavbi stare šole v Boštanju. Po 
njegovem odhodu smo trgovino Stara šola preselili 
v Sevnico, v večji prostor za hotelom Ajdovec, nato 
pa smo naslednje leto novo poslovalnico odprli še 
v Krškem in Trbovljah. Novembra letos smo odprli 
že četrto trgovino Stara šola, tokrat v Brežicah, v 
nekdanjem dijaškem domu pri knjižnici, in dokazali, 
da dosega naše socialno podjetje KNOF stabilno 
rast. 

Trgovine Stara šola delujejo s pomočjo ljudi, ki 
vanje prinesejo svoje odvečne, a še uporabne 
stvari, od oblačil, knjig, tehnike do pohištva, zato 
se Stara šola imenuje tudi »trgovina podarjenega«. 
S prihodkom od prodaje omogočamo zaposlovanje 
invalidov in spodbujamo mlade k socialnemu 
podjetništvu, saj del dobička od prodaje omogoča 
tudi podjetniške krožke, kakršen je na Šolskem 
centru Krško in ga vsak petek obiskuje kar 23 
mladih iz Posavja. Poleg tega s kupovanjem stvari 
iz ponovne uporabe ohranjamo naravne vire in 
zmanjšujemo količino odpadkov na odlagališčih. 
Postanite tudi vi kupci v Stari šoli in nam pomagajte 
odpraviti stereotip, da je le novo dobro, saj je 
enkratno stvari uporabiti večkrat. 
 

Mojca Žganec Metelko, Zavod KNOF, so. p.

Staro šolo v vsako vas

                            
Zdaj se je začelo zares. Postali smo zelo popularni, 
seveda mislim na naš stanovanjski blok, in ne 
toliko na naš kraj, in središče zanimanja novinarjev 
z vseh koncev in krajev, zlasti iz ZDA. Radi bi 
izvedeli veliko skrivnosti iz življenja Melanije Knavs, 
poročene  Trump, ki je kot otrok nekaj časa živela v 
našem bloku. Za mnoge od njih pa je Slovenija tudi 
velika neznanka, da o Sevnici sploh ne govorimo. 
Pogledam skozi okno. Lep dan bo, ugotovim, ko 
opazim neznane ljudi, ki se radovedno sprehajajo 
po dvorišču in postavljajo nekakšna stojala z 
aparati. Vse skupaj se mi je zdelo malo sumljivo, 
a sem pomislila, da mogoče naši »občinarji« spet 
nekaj merijo in načrtujejo. 
Pozneje tisti dan sem ugotovila, da so bili novinarji, 
ki so poročali za ameriški časopis. Z vseh mogočih 
kotov so poslikali /fotografirali/ naš blok in še 
velika sreča je, da smo ga še pravi čas oblekli v 
novo fasado, kot da bi slutili, da bo postal najbolj 
fotografirani objekt v Sevnici. Ko so odhajali, 
sem se prestrašeno spraševala, da ni tudi moja 
radovedna glava z navijalkami v laseh morda na 
kakšni fotografiji. 
Na začetku novinarskega obleganja smo se 
sramežljivo umikali, ker so bili preveč radovedni, 
celo vsiljivi z vprašanji, a sčasoma smo postali 
ponosni, da fotografija našega  bloka krasi 
marsikatero stran tujega časopisa ali pa je viden 
na televiziji. Starejši, ki smo poznali Melanijo 
kot otroka, smo začeli pogumno dajati izčrpne 
intervjuje. Pomislili smo celo, da bi začeli vse 
zaračunavati, pač po ameriško. 
Vsega »šova«  smo se počasi privadili in samo še 
čakali, kaj bodo prinesle ameriške volitve. 
Prišel je tudi ta dan in Melanija Trump je zares 
postala nova prva dama ZDA, »naše gore list«, kot 
smo včasih rekli, zdaj pa pravim »naše posavske 
trte grozd«. Zdaj šele se naval novinarjev pred 
našim blokom povečuje, pravo obleganje si rečem 
in samo še zaželim, srečno Melanija. Hkrati pa se 
sprašujem, ali se bova še kdaj srečali v Sevnici.   
  

Jana Cvirn

»Obleganje« našega bloka

23. oktobra se je pet članov ekipe DI Sevnica 
udeležila prvenstva Slovenije za invalide v  
namiznem tenisu, ki je bilo  v Logatcu. Ob udeležbi  
80 igralcev  iz celotne Slovenije  je največji uspeh  
našega društva dosegel naš član  Slavko Šalamon 
v  kategoriji nacional, in sicer 4. mesto.

11. novembra je  socialna komisija pri DI Sevnica 
organizirala četrti kopalni dan za ohranjevanje 
zdravja  v  Termah Paradiso v Dobovi. Kopalnega 
dneva ob  prazniku  svetega Martina  se je udeležilo 
48  članov, gostitelj pa jih je odlično postregel. Ob 
dobrem vzdušju v bazenu in po triurnem kopanju 
ter  okusni malici smo se v večernih urah vrnili 
domov. Zahvaljujemo se AP Novak za prevoze v 
vsem letu.
16. novembra je razširjeni  izvršilni odbor  DI 
Sevnica  izvedel slavnostno sejo ob prazniku 
občine Sevnica, nanjo pa so bili povabljeni vsi, ki 
so kakorkoli pomagali pri delu društva, za kar so 
prejeli zahvale  DI  Sevnica. Ti so: Občina Sevnica, 
Krajevna skupnost  Boštanj, KŠTM Sevnica, PGD 
Boštanj, Ribiška družina Sevnica, Balinarski klub 
Hrasti in Petra Biderman. 

Roman Novšak

Aktivnosti
Društva invalidov Sevnica
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MAJA VIDMAR: 040 575 277

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Brez karence.

Brez ostankov (MRL).

Za ekološko, integrirano in 
konvencionalno pridelavo. 

Fleksibilna uporaba znotraj
škropilnih programov. 

Bayer Crop Science SI www.cropscience.bayer.si

V pridelavo  
z naravo!
Preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov.

Za dodatne informacije pokličite vašega osebnega 
svetovalca na: 040 475 199 (Gal Motore)
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

G r a j sk e  mesn in
v novi 
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bleki !
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SrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečnoSrečno20202020202020202020202020202020202020201717171717171717171717

www.kz-sevnica.si

K
Z Sevnica z. o. o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnic

a,T
: (0

7)
 8

16
 3

6 
00

p
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.12.2016 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: SEVNICA OB SAVI.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Herbi Schmid, Dolenji Boštanj 39 c, 8294 Boštanj 
2. nagrada: Marija Špan, Zabukovje 33, 8292 Zabukovje 
3. nagrada: Ema Kralj, Podulce 3, 8274 Raka 
4. nagrada: Pavla Vrtačnik, Radna 21, 8294 Boštanj 
5. nagrada: Tanja Železnik, Prvomajska ulica 53, 8290 Sevnica 

VICOTEKA
Lepota 
Lepotni kirurg želi pomiriti pacientko: 
“Po operaciji boste tako lepi, da vas nihče ne 
bo več prepoznal.” 
“Samo tega  pa ne, doktor! Ljudje morajo 
vedeti, kdo je tako lep”

Babica v mestu 
Babica je prvič prišla v mesto. Vnuček jo 
je peljal v slaščičarno, kjer ji kupi sladoled. 
Babica še nikdar ni jedla sladoleda.
»Kakšen je?« jo vpraša
»Okus ima dober, le malo bi ga morali ogreti!«

Varanje        
Mož in žena, poročena že precej let, sedita 
na kavču in gledata televizijo.
Nenadoma mož: »Kolikokrat si me doslej  že 
prevarala?«
Tišina.
Mož  kar slabe volje malo glasneje ponovi: 
»No, povej mi, kolikokrat si me prevarala?«
Žena: »Kaj se  tako dereš, ko štejem!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kje se nahaja cerkev na sliki in kako se imenuje?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

NI BREME TISTO, KI TE ZLOMI. 

»Ne obupuj! 
Zravnaj ramena proti svetu.
Ni breme tisto, ki te zlomi, 

ampak način, kako ga nosiš.«

                      (R. Kerševan)

Nagrade za mesec DECEMBER

1. nagrada: darilni bon Lisca v vrednosti 30 €, 
     ki ga podarja Lisca Sevnica
 2. nagrada: darilni bon Lisca v vrednosti 30 €, 
      ki ga podarja Lisca Sevnica     
  3. nagrada: darilni bon Lisca v vrednosti 30 €, 
       ki ga podarja Lisca Sevnica     
   4. nagrada: praktična nagrada, 
           ki jo podarja KŠTM Sevnica    

Uganka za brihtne glavce 

Kot simbol slovenstva 
se to drevo predstavlja,
iz cvetov okusen napitek 
se pripravlja.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Sončna ura 

 Izžrebanka:

 Dragica Zupanc, Glavni trg 17, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Stolp na sliki se nahaja pri Lutrovski kleti pod gradom Sevnica.

 Izžrebanec:

 Janez Stegenšek, Dolenji Boštanj 20 d, 8294 Boštanj
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Pomembna pridobitev sevniških gasilcev

Občinski praznik je čas, ko se lokalna skupnost zasluženo poveseli ob novih 
pridobitvah in uspehih, ki so plod skupnega dela in sodelovanja. Eno takšnih 
je tudi novo, sodobno hitro tehnično reševalno vozilo, ki bo Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Sevnica v izjemno pomembno pomoč pri požrtvovalnem 
reševanju v primerih prometnih nesreč. Novo vozilo je bilo namenu predano 
s priložnostno slovesnostjo, ki je medse privabila številne goste. 

Štefan Teraž, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica, je 
povedal, da je novo vozilo pridobitev celotne družbene skupnosti in izjemnega 
pomena z vidika učinkovitosti pomoči gasilcev v primerih prometnih nesreč. 
Sevniško društvo je osrednje društvo od skupno 15 pod okriljem Gasilske 
zveze Sevnica, ki ima v svoji sestavi tudi poklicno jedro. Poleg izobraževanja, 
preventive, požarnega varstva, gasilskega servisa, gašenja požarov 
ter reševanja ljudi in imetja opravljajo tudi naloge tehničnega reševanja v 
prometnih nesrečah, nesrečah na vodi in v njej ter pri razlitju nevarnih snovi. 
Zavezani so vse dni v letu, 24 ur na dan v roku 5 minut od poziva opraviti 
izvoz na intervencijo, zato imajo organizirane tri stalne dežurne ekipe, četrta 
je v stalni rezervi. Za intervencije je usposobljenih 60 operativcev. 

Med povprečno stotimi intervencijami na leto je skoraj polovica prometnih 
nesreč. Področje, ki ga društvo pokriva, je obsežno in geografsko zelo 
razgibano, zato sta čas in tudi varen način prihoda na kraj nesreče ključna 
dejavnika uspeha pomoči ponesrečencu. Zato je novo, sodobno vozilo 
izjemnega pomena za društvo in hkrati pomembna dopolnitev enote nujne 
medicinske pomoči. 
Za pomoč pri nabavi vozila, vrednega okrog 120.000 evrov, se je društvo 
zahvalilo lokalni skupnosti, upravi za zaščito in reševanje, še posebej pa tudi 
vsem donatorjem, ki so zelo širokosrčno podprli pridobitev in v luči izjemne 
družbene odgovornosti skupaj prispevali skoraj polovico sredstev. Ključe 
novega vozila je sevniškim gasilcem v varstvo simbolično predal generalni 
donator, podjetje Tanin Sevnica, sicer pa je nakup podprlo še skoraj 70 
gospodarskih družb, organizacij in posameznikov. 

Društvu sta ob novi pridobitvi čestitala in navzoče v dvorani Kulturnega doma 
Sevnica pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in direktor Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje Darko But. Z glasbo je dogodek obogatil 
trobilni sekstet Godbe Sevnica, novo vozilo pa je blagoslovil sevniški župnik 
Vinko Štrucelj.

Vir: Občina Sevnica
Foto: Ljubo Motore



Velika ponudba balkonskega cvetja 
na Vrtnariji v Ribnikih 

in Cvetlièarnah
Tel.:07 81 62 360

Sprejemamo korita in posode 
za zasaditev balkonskega cvetja.

Vljudno
     vabljeni

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 

8290 Sevnica

Vabilo na predavanje

1,90 EUR

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

AKCIJA

BALKONSKO
CVETJE  

THUJA SMARAGD (živa meja) 

1,10 m po 6,19 EUR

 
Balkonsko cvetje 
in enoletnice 
po ugodnih cenah 

SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE

- 20%

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

tekst  

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

ENOLETNICE
od  0,50 € dalje

NOVO 
 unikatni nakit MANCA 

– narejeno s srcem

041 353 280

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.
Doživite nepozabni Božič in Srečno 2017.

BOŽIÈNE ZVEZDE 
iz lastne proizvodnje

OKRASNE in DIŠEÈE SVEÈKE

DARILNI PROGRAM

Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...to
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do 32,85 %

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / m

novi model

JUPITER

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
popusta za model DIAMANT

Gips plošèe, 
podkonstrukcijski 

profili 

UGODNO

- 32,85 %
model KLASIK

20 let


