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Intervju
Irma Pirc
Kako se pripravljate tik pred tekmo? Imate s seboj
kaj za srečo?
Pred tekmo sem rada sama s trenerjem, da se
lahko telesno in duševno pripravim na borbo in
dobim še kakšen nasvet. Moti me namreč gneča,
ki nastane v prostoru, namenjenem za ogrevanje.
Amuleta za srečo nimam. Le verjeti moram vase.
Med letom se udeležujete tudi drugih tekmovanj
na državni ravni. Kako je bilo letos?
V letošnji sezoni sem na državni ravni dosegla
prvo mesto med mladinkami in članicami, bila sem
prva na mednarodnem turnirju v Mariboru, ECC
turnirju v Brežicah in na mednarodnem turnirju v
Srbiji.
Vam ostane kaj časa tudi za hobije?

Sevnica – Slovenija – svet. Čeprav je še mlada,
je bila športna pot Irme Pirc do svetovnega
mladinskega prvenstva v borbah ju jitsu, od 22.
do 24. novembra v Romuniji, zelo dolga. Tam je
članica DBV IPPON Sevnica dosegla odlično 2.
mesto v kategoriji do 55 kg in si s tem pridobila
naslov svetovne podprvakinje.
Kdaj se je začela vaša športna pot?
Moja športna pot se je začela pri sedmih letih v
klubu ju jitsu DBV Katana v Globokem. Takratni
trener Stane Preskar je najprej menil, da sem še
premlada in predrobcena in da takšnih otrok še
ne trenirajo. Po preizkusu gibalnih spretnosti pa si
je premislil in tako se je moja športna pot začela.
Najprej sem tekmovala v tehnikah, nato v duo
sistemu in na koncu sem prešla na sedanje borbe.
Na tej poti so bili vzponi in padci, ki pa sem se jih
naučila sprejemati in z vztrajnostjo premagovati.
Kako je med pripravami na svetovno prvenstvo
potekal vaš delovni dan?
Med pripravami so bili moji dnevi zelo naporni, saj
sem poleg klubskih treningov trikrat na teden
trenirala tudi dopoldne dve uri v fitnesu. Glede na
to, da vodim v OŠ Sevnici in Boštanju interesno
dejavnost ju jitsa dvakrat na teden, sem morala
iz fitnesa takoj na trening v OŠ. Drugi dnevi so
bili namenjeni individualnim treningom po načrtu
trenerja Bogdana Žibreta, vključevali pa so tek,
kolesarstvo, vzdržljivostni tek in drugo. Nedelja
je bila edini dan za počitek. Zdaj po svetovnem
prvenstvu so se treningi nekoliko zmanjšali in niso
toliko naporni.
Kakšen je občutek predstavljati Slovenijo na tako
velikem prvenstvu in ob tem, da ste dosegli tak
uspeh?
Vsakič ko nastopiš na tako velikem tekmovanju,
kot je svetovno prvenstvo, so občutki različni.
Po eni strani sem ponosna, da lahko zastopam
Slovenijo, po drugi pa sem občutila tudi veliko
odgovornost, saj prestavljaš svojo državo, klub in
občino. Glede na to, da sem imela zadnji dve leti
kar veliko težav s koleni in tri atroskopije, sem
vesela tega rezultata, še posebno, da mi je uspelo
rezultat s svetovnega prvenstva iz Grčije 2009,
kjer sem bila tretja, tudi izboljšati.
Na tem prvenstvu sta nastopila skupaj z Domnom
Božičem, ki je prav tako dosegel zelo lep rezultat –
11. mesto v kategoriji kadeti. Kakšna je bila vajina
naveza?
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Še vedno rada igram nogomet, ki sem ga včasih
trenirala poleg ju jitsa. Ker pa je bilo težko
kakovostno trenirati dva športa in uskladiti vožnjo
iz enega kluba v drugega, celo v drugi kraj, sem
se morala odločiti za en šport, in to je seveda ju
jitsu. Poleg pohodništva veliko poslušam glasbo,
Najina naveza so bili redni klubski treningi in pogledam pa si tudi kakšen dober film.
občasni skupni fitnesi. Druge treninge je vsak od
naju izvajal samostojno glede na zmožnosti.
Kaj bi svetovali mladim, ki se podajajo na športno
pot?
Kdo vse vas je podpiral na poti do svetovnega
prvenstva?
Svetovala bi jim, naj vztrajajo v športu, ki ga imajo
radi. Vztrajnost, delo in še enkrat delo in kanček
Na tej poti mi je stal ob strani klub in seveda sreče, ki vedno enkrat pride, vodijo do dobrih
najbolj trener Bogdan, on me je spodbujal, me rezultatov in uspeha.
gnal naprej, še posebno, kadar sem imela krizo
in sem mislila, da ne zmorem več, me spodbujal, Kakšni so vaši načrti za naprej?
grajal in hvalil. Mislim, da je dobro vedel, kaj sem v
določenem času potrebovala.
Najprej si bom vzela še kakšen teden počitka,
Moja mama me je vozila na treninge, priprave (kar da saniram poškodbo, potem bom nadaljevala
počne že 12 let), rehabilitacije, je pa tudi oseba, ki intenziteto treningov kot med pripravami, saj
je poleg moralne podpore in razumevanja ves čas mislim, da moram pripravljenost obdržati in
verjela v moje sposobnosti.
izboljšati, nikakor pa ne izgubiti. Velikokrat v šali
Finančna pomoč donatorjev v tem športu je slaba. rečem, da sem med kadetinjami na svetovnem
Moram pa reči, da se je na našo prošnjo odzvalo prvenstvu dosegla tretje mesto, med mladinkami
nekaj zasebnikov, ki so pripomogli, da sta se lahko drugo, tako da mi zdaj ne preostane drugega,
svetovnega tekmovanja udeležila dva trenerja.
kot da med članicami osvojim še prvo mesto.
Potihoma si želim, da bi se v letu 2014 udeležila
Dobrodošlica domov. Kako je bilo in kakšni so bili članskega svetovnega prvenstva, in seveda, da bi
občutki?
bilo čim manj poškodb.
Sprejem, ki so ga pripravili v klubu, je bila lepa
dobrodošlica. Zelo vesela in presenečena sem Irma, želim vam veliko športnih in osebnih uspehov
bila zaradi povabila župana, prejema listine občine tudi vnaprej in seveda brez poškodb.
Sevnica, saj tega nisem pričakovala. Prav tako so
me razveselili z risbicami in čestitkami otroci iz
osnovne šole, ki jih učim ju jitsu.
Pogovarjala sem se:
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Uvodnik
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Če bi nas vprašali, ali vemo, kaj nam bo
prineslo novo leto, bi težko prikimali. Imamo
želje in hrepenenje, pa vendar z gotovostjo
ne moremo trditi, da bo vse teklo, kot smo si
zamislili. Naša pot se lahko prelomi, razdvoji
ali pa postane sestavljena iz več manjših
poti. Ni pa rečeno, da te poti niso usmerjene
v dobro, najboljše za nas.
Novo leto je neznanec za vse nas. Prav lepo
ga bo spoznati, se mu prepustiti, mu zaupati
in ne preveč pričakovati. Saj živeti pomeni
ustaviti se tam, kjer sije sonce. Vsako
dejanje, vsaka beseda, vsak nasmeh in vsak
pogled nam lahko vsem prinese srečo. In
vsak trenutek je lahko nov začetek. Kar nam
bo svet naklonil, bomo vzeli in nas ne bo

zlomilo. Kar bomo ustvarili, bomo negovali in
podarili naprej.
Kot bomo leto začeli, ga bomo tudi končali.
Naš korak bo odmeven, besede pogumne in
smele, življenje polno in iskrivo, trenutki pa
bodo nepozabni in polni topline.
Veselili se bomo drobnih in nepričakovanih
daril, čudovitih objemov, prisrčnih zahval,
otroških poljubov. Sreča ni v glavi, temveč
v trenutkih veselja, humorja, optimizma,
pozornostih in vedrini. Delili bomo mešane
šopke, vsakega po malo. Naj sanje postanejo
resnica. In če bomo pozabili nanje, ne bomo
obupali, temveč se bomo vrnili vanje.

Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec.
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: Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRS d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide februarja 2014, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 1. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Želimo vam,
da bi vas v novem letu glas srca
še naprej vodil pri iskanju tistega,
kar se z besedami ne da povedati
in da bi imeli srečo vedno s seboj,
da bi jo lahko podarili tudi tistim,
ki jo potrebujejo.

torek, 31.12. , ob 17.00,
pred Central Sevnica
SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE
Predstava Lovro in Tinka, prihod Dedka mraza

K ŠTM Sevnica in Uredniški odbor Grajskih novic

ŽIVE JASLICE

ŠKD Večno mladi Šmarčna

ob gozdu na Šmarčni

torek, 24. december, ob 18. uri
sreda, 25. december, ob 18. uri

torek, 31.12. , od 22.00 dalje ,
pred Central Sevnica
SILVESTROVANJE NA PROSTEM
z ansamblom Toneta Rusa

v

info: www.kstm.si, 07/81-61-070
januar 14
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Občinske strani

Naj bo praznični mesec december
stkan iz najlepših trenutkov sreče,
iskrenih nasmehov in toplih besed.
Vaše poti v letu 2014
naj bodo izbrane z modrostjo,
tlakovane z uspehi in
osvetljene s srečo.
Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica
s sodelavci

S seje občinskega sveta
Na novembrski seji so svetnice in svetniki
uvodoma sprejeli dva pravilnika, in sicer pravilnik
o dodeljevanju enkratne občinske denarne
pomoči ter pravilnik o sofinanciranju Letnega
programa športa v občini Sevnica. V nadaljevanju
seje so predstavniki podjetij Infra d.o.o. in
Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o. občinski
svet seznanili s poročilom o poteku del izgradnje
verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju
Občine Sevnica za obdobje od januarja do oktobra
2013. V teku so še nekatera zaključna ureditvena
dela v sklopu dokončanja izgradnje HE Boštanj,
HE Arto-Blanca in HE Krško v delu, ki se nanaša
na območje Občine Sevnica. Večina ureditev naj
bi se v prihodnjem letu zaključila. Občina bo še
naprej vztrajala pri zaključku del v skladu z vsemi
prostorskimi in upravnimi akti.
Osrednja točka tokratnega dnevnega reda je bila
obravnava predloga proračuna Občine Sevnica
za leto 2014. Občinski svet je združil prvo in
drugo obravnavo predloga proračuna. V razpravi
o proračunu so bili med drugim vloženi štirje
amandmaji, ki so bili nato podani v razpravo,
njihova vsebina pa je bila v precejšnji meri tudi
upoštevana. Po uskladitvi podanih amandmajev
s predlogom proračuna, je bil proračun v višini
dobrih 18 milijonov evrov tudi sprejet.
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V povezavi s sprejetim proračunom je občinski
svet nato obravnaval in potrdil tudi Načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
za leto 2014, ki zajema načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu
2014, prav tako pa so sprejeli tudi predlagano
višino enkratne denarne pomoči za novorojence,
ki bo v prihodnjem letu znašala 240 evrov.

Velika priložnost se vidi v zaposlitveni varnosti
in energetski samopreskrbi, ob tem pa boljši
promociji rabe lesa, saj je mogoče le tako
doseči trend večje rabe na vseh področjih. Za
vzpostavitev mreže so potrebni jasni cilji, znanje
in izkušnje. Poudarek je na šolanju mladih, saj
se tako ustvarja priložnost zanje ter prihodnje
generacije ter težje zaposljive osebe.

Za posavski gozd in les

Navzoči
so
kot
nevarnost
zaviranja
novovzpostavljene mreže izpostavili predvsem
prezahtevno birokracijo, predpise in splošno
negotovost zaradi gospodarske krize.

V okviru Evropskega tedna gozdov je v Sevnici
potekal posvet Za posavski gozd in les. Območje
Posavja spada v brežiško gozdnogospodarsko
območje, ki leži na stiku predalpskega, dinarskega
in panonskega sveta. Na skupni površini 136.000
hektarjev se razprostira 70.000 hektarjev gozdov.
Navedeni podatki kažejo, da sta gozdarstvo in
lesarstvo ena od strateško pomembnejših in
perspektivnih gospodarskih panog, ki pa sta
zaradi šibke gozdno-lesne predelovalne verige
nezadostno izkoriščeni. Posvet je bil osrednja
slovenska strokovna konferenca ob evropskem
tednu gozdov. Po uvodnih predstavitvah so
udeleženci posveta na okrogli mizi izrazili svoje
videnje načina razvoja gozda in lesa v Posavju.
Delo je potekalo na dveh ločenih okroglih mizah.
Župani in predstavniki slovenskih občin so poudarili
potrebo po ponovni vzpostavitvi tradicionalne
verige les–ljudje ter nujnost povezovanja lokalnih
skupnosti z gospodarstvom. Izpostavili so
lokalno samopreskrbo z lesom, ki jo omogoča
velika pokritost z gozdom v Posavju, treba po
spet vzpostaviti znanje iz preteklosti, opozorili
pa so na nekatere negativne vplive transporta
lesa na cestno infrastrukturo. Predstavniki
Regionalne razvojne agencije Posavja so poudarili
tudi siceršnjo vlogo Posavja kot prometnega,
energetskega in turističnega stičišča, zato je
povezovanje tudi s fakultetami v Posavju ključnega
pomena. Generalni direktor Direktorata za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Jošt Jakša je
poudaril potrebo po vzpostavitvi mreže, saj ta
omogoča še večjo povezanost, nova perspektiva
pa je hkrati tudi izziv in priložnost za razvoj v
začrtani smeri.
Predstavniki podjetij in ustanov so poudarili
tradicijo sevniške lesne industrije in potrebo
po pridobitvi novega znanja s področja trženja
ter ustvarjanju delovnih mest v regiji. Poslovno
priložnost vidijo v povezovanju znanosti, veščin
trženja, promocije, arhitekture, v razvitju
naprednega poslovnega modela z blagovno
znamko za prepoznavnost slovenskega lesa, ki bi
lahko ponudilo nove vrhunske dizajnerske izdelke
tudi za tuji trg. Opozorili so tudi na premajhno
povezanost med podjetniki in lastniki ter upad
števila zaposlenih v lesni industriji.

V skupni razpravi vseh udeležencev je bil med
drugim podan tudi predlog za vzpostavitev lesne
mreže, gospodarska kriza pa kot priložnost, da
se posveti pozornost predvsem večji ekološki in
družbeni odgovornosti in tako usmerjajo nakupne
odločitve v želeni smeri.

www.obcina-sevnica.si

Kljub
temu
so
odločnost,
strokovnost,
podjetniška iniciativa in številni argumenti, ki so
na strani vzpostavitve mreže tisti, s katerimi
bodo negotovosti presežene. Na koncu so
poudarili, kako ključnega pomena sta ozaveščanje
in zavedanje, da je treba dajati priložnost drug
drugemu, in ne le iskati omejevanja v predpisih.
Denarni tokovi, ki so od države že vnaprej določeni,
sicer tudi predstavljajo bojazen za uničenje
gozdarske stroke, vendar je treba, kot so poudarili
udeleženci, projekt zasnovati dolgoročno.
V sklopu posveta so župani posavskih občin
podpisali listino o skupnem partnerstvu gozd–les.

Delovanje zimske službe
V zimskem času je ena aktualnejših tem zagotovo
delovanje zimske službe. Sem spadajo pluženje,
čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih
površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto
opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti
cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko
je zaradi snega lahko ogrožen normalen potek
prometa.
Občina Sevnica je odgovorna za izvajanje zimske
službe na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah.
Dejavnost opravljanja zimske službe je uredila s
štiriletno koncesijsko pogodbo, po kateri zimsko in
redno vzdrževanje na delu občine, ki leži na levem
bregu Save, opravlja novomeško podjetje CGP, d.
d., na desnem bregu Save pa podjetje Gradnje,
d. o. o., Boštanj. Od vseh kategoriziranih lokalnih
cest se prednostno plužijo in posipavajo ceste,
po katerih potekajo avtobusni in šolski prevozi, za
tem pa tudi druge ceste. Po zakonskih normativih
je prevoznost na lokalnih cestah zagotovljena, če
višina snega ne presega 15 centimetrov, promet
pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil. Med
zimsko opremo spadajo tudi verige, ki so posebej
priporočljive za uporabo na odsekih lokalnih cest,
ki so zelo strme in zaradi tega težko prevozne.
Medtem ko je občina odgovorna za izvajanje
zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah,
so za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti
krajevne skupnosti. Za čiščenje in vzdrževanje
dovoznih poti do posameznih stanovanjskih
objektov poskrbijo občani sami, ki se za čiščenje
lahko dogovorijo tudi s krajevnimi vzdrževalci cest.
Občino Sevnica so vzdrževalci zimske službe
opozorili, da predstavljajo težavo pri pluženju tudi
razne ovire ob cestišču, kot so kupi peska, zemlje
in hlodovina ter poškodovano drevje in vejevje,
ki se močno nagiba nad cestišče. Prav tako je
bilo opaženo, da so številna priobalna zemljišča
vodotokov neurejena, kar povzroča zamašitve
prepustov pod cestami in posledično nastaja
materialna škoda. Pomembno je, da se vsi krajani
zavedajo, da so za dobro delovanje zimske službe
potrebne počiščene površine tudi ob cestišču in
nad njim, zato Občina Sevnica poziva občane, da
počistijo svoja zemljišča ter s tem omogočijo varno
potekanje prometa pozimi. Skupni preventivni
ukrepi bodo omogočili kakovostnejše delovanje
zimske službe, ki bo izboljšala tudi varnost v
cestnem prometu ter povečala zadovoljstvo vseh
uporabnikov javnih površin.

Občinske strani
Skupnostna psihiatrična
obravnava za Posavje tudi
uradno odprta

Odprti so javni razpisi za
kulturo, šport in
mladinske dejavnosti

Jubilejna seja
Odbora za hidroelektrarne
na spodnji Savi

Na svetovni dan človekovih pravic, 10.
decembra, so v sevniškem zdravstvenem domu
pripravili slovesno odprtje Posavskega centra
skupnostne psihiatrične obravnave. Posavski
center skupnostne psihiatrične obravnave
je v slovenskem prostoru prvi tovrstni način
dela z osebami z duševno motnjo. Skupnostna
psihiatrična obravnava za Posavje vključuje
obravnavo na območju občin Sevnica, Krško,
Brežice in Radeče. Vlada Republike Slovenije je leta
2013 odobrila finančna sredstva za prve štiri time
skupnostne psihiatrije v osnovnem zdravstvenem
varstvu v Sloveniji.

Občina Sevnica je objavila javne razpise za
sofinanciranje programov in projektov s področij
kulture, športa in mladinskih dejavnosti. Besedila
javnih razpisov bodo objavljena v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in KŠTM (www.
kstm.si), osrednje informacije o posameznih
razpisih pa so strnjene v nadaljevanju. Javni
razpis s področja zdravstva in sociale bo objavljen
februarja.

Na 30., jubilejni, seji se je sestal Odbor za
hidroelektrarne na spodnji Savi. Odbor se je seznanil
z aktivnostmi za pričetek gradnje HE Brežice
in s potekom aktivnosti po sprejemu Uredbe o
Državnem prostorskem načrtu za območje HE
Mokrice. Predstavniki javnega podjetja Infra d.o.o.
so predstavili realizacijo infrastrukturnih ureditev
na območjih posameznih Državnih prostorskih
načrtov verige hidroelektrarn na spodnji Savi.
V razpravi je bila izpostavljena zahteva po
zaključevanju ureditvenih del na območju HE
Boštanj, HE Arto Blanca in HE Krško v tistem delu,
ki se nanaša na območje občine Sevnica. Prisotni
so se seznanili tudi z informacijo o poteku izvedbe
protipoplavne zaščite na območju Posavja.
Predstavniki družbe Hrvatska elektroprivreda
iz Zagreba pa so ob koncu delovnega dela seje
predstavili še večnamenski projekt Zagreb na
Savi, ki se bo z naslednjo v verigi hidroelektrarn
na reki Savi nadaljeval na hrvaški strani. Celotna
seja je tokrat potekala v bolj slavnostnem vzdušju
tako zaradi okroglega jubileja, predvsem pa zato,
ker se je s to sejo zaključilo umeščanje verige
hidroelektrarn v Posavju.

Kultura
Predmet javnega razpisa s področja kulture
z vrednostjo 35.000 evrov so programi in
projekti na področju kulture, ki zajemajo vse
oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne
in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne,
folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in
filmske dejavnosti.

Vir: ZD Sevnica

Strokovni tim službe skupnostne psihiatrije
sestavljajo medicinski strokovnjaki, in sicer
zdravnik psihiater, psiholog, delovni terapevt,
diplomirana medicinska sestra in medicinska
sestra profesorica zdravstvene vzgoje. Skupaj
tvorijo podporo na terenu, to je v lokalnih
skupnostih, kjer zagotavljajo zgodnje intervencije
in ustrezno obravnavo duševnih motenj.
Nepretrgano podporo in zdravljenje zagotavljajo
tako tudi tistim, ki jo najbolj potrebujejo –
posameznikom s hudimi in ponavljajočimi se
duševnimi motnjami.
Skupnostna psihiatrična obravnava pomeni
zdravljenje duševnih težav v domačem okolju.
Pomeni hitro zaznavanje sprememb in odklonov
v duševnem zdravju in ne nazadnje vzpostavljanje
čim kakovostnejšega življenja tam, kjer je človek
doma, kjer ima korenine in kjer bo živel naprej.
Kot taka spodbuja in podpira psihosocialno
rehabilitacijo in okrevanje v okolju, kjer posameznik
živi. Dokazano je, skupnostne psihiatrične delovne
skupine pripomorejo k povečanju sodelovanja pri
zdravljenju, zadovoljstvu bolnikov, k zadovoljevanju
njihovih potreb ter zmanjšanju števila sprejemov
v bolnišnico.

Dodatne informacije:
Alenka
Kozorog
(07/81-61-072,
alenka.
kozorog@kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 15.
ure) in Andreja Ameršek (07/81-61-262, andreja.
amersek@obcina-sevnica.si). Rok za oddajo vloge
je 24. januar 2014 na naslov Občine Sevnica.
Razpisna dokumentacija bo dostopna na spletni
strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v
prostorih KŠTM Sevnica.

Foto: Rok Petančič

Šport
Predmet javnega razpisa s področja športa so
naslednji programi oziroma vsebine: športna
vzgoja otrok, mladine in študentov, športna
rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport,
šport invalidov ter programi razvojnih in strokovnih
nalog v športu. Skupni predvideni obseg sredstev
za sofinanciranje programov s področja športa je
55.000 evrov.
Dodatne informacije:
Petra
Biderman
(07/81-61-073,
petra.
biderman@kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 15.
ure) in Andreja Ameršek (07/81-61-262, andreja.
amersek@obcina-sevnica.si). Rok za oddajo vloge
je 24. Januarja 2014 na naslov Občine Sevnica.
Razpisna dokumentacija bo dostopna na spletni
strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v
prostorih KŠTM Sevnica.

Mladinske dejavnosti
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov z vrednostjo 14.000 evrov zajema
neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih
za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko delo,
informiranje in svetovanje za mlade, participacijo,
aktivno državljanstvo in človekove pravice,
mednarodno mladinsko delo, mobilnost mladih ter
raziskovalno delo mladih.

Vir: ZD Sevnica

Odprtje sta obogatila razstava Etnološke zbirke
Kobile in nastop treh glasbenih šol. Hkrati so
v zdravstvenem domu omogočili ogled novega
urgentnega vozila, ki so ga kupili s pomočjo
donatorjev.

Dodatne informacije:
Mojca Švigelj (07/81-61-076, mojca.svigelj@
kstm.si, vsak delovni dan od 8. do 11. ure) in
Andreja Ameršek (07/81-61-262, andreja.
amersek@obcina-sevnica.si). Rok za oddajo vloge
je 24. Januarja 2014 na naslov Občine Sevnica.
Razpisna dokumentacija bo dostopna na spletni
strani Občine Sevnica in KŠTM Sevnica ter v
prostorih KŠTM Sevnica.

Ob tej priložnosti je odbor podelil pisne zahvale
posameznikom in ustanovam, ki so od leta
1999 dalje največ prispevali k umeščanju verige
hidroelektrarn v prostor ter pri reševanju
poplavne in ostale problematike Posavja. Seja se
je zaključila s slavnostnim podpisom pogodbe za
dobavo in montažo agregatov in dvižne opreme
strojnice za HE Brežice, katero sta podpisala
direktor družbe HESS d.o.o. Bogdan Barbič ter
dr. Drago Fabijan s strani izvajalca, konzorcija
Litostroj Power d.o.o. – Končar KET d.d.

Sosvet načelnice
upravne enote
Na povabilo načelnice Upravne enote Sevnica
Mojce Dolar se je decembra sestal koordinacijski
sosvet načelnice, ki ga sestavljajo vodje državnih
in lokalnih ustanov v občini Sevnica in se
navadno sestane enkrat na leto. Osrednja tema
letošnjega sosveta je bil sprejeti Zakon o davku na
nepremičnine. Pristojne službe so se dogovorile
in uskladile postopke za ureditev evidenc in
način reševanja pritožb. Te se bodo reševale na
geodetski upravi, na občini in davčni upravi glede
na področje, na katero se bodo pritožbe nanašale.
Nerešena vprašanja v zvezi z navedenim zakonom
so bila naslovljena tudi na direktorja Davčnega
urada Brežice Jureta Logarja. Na sosvetu je
načelnica Mojca Dolar podala predstavitev
dela Upravne enote Sevnica. Direktorica
Centra za socialno delo Sevnica Danica Božič je
predstavila Resolucijo o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–2020 ter
predvideno reorganizacijo centrov za socialno
delo. Direktorica Zavoda RS za zaposlovanje,
Območne službe Sevnica, Irena Pirc pa je na koncu
predstavila še položaj brezposelnosti v občini
Sevnica ter na splošno v Posavju.
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
3. december – dan invalidov
V torek, 3. decembra, smo se nekateri člani DI
Sevnica na povabilo vodstva OŠ Sava Kladnika
in POŠ Loka pri Zidanem Mostu srečali z učenci
in učitelji v šolskih prostorih. Že ob prihodu smo
se spoprijeli s težavo, saj je bila gospa Jožica
na invalidskem vozičku in smo jo težko pripeljali
po stopnicah do učilnice, kjer so nas pričakali
vedoželjni učenci in
prijazne učiteljice. Po
predstavitvi je takoj stekel pogovor, saj so nas
učenci zasuli z vprašanji in pobudami. Vsi učenci
so se vključevali v razpravo, tako da je prehitro
minil čas, ki smo ga imeli na voljo.

Pri pogovoru z učiteljicami ob kavi smo vsi menili,
da je še kako pomembno ozaveščati že najmlajše
o življenju in delu invalidov in da je koristno
obojestransko sodelovanje.

Z dobrodelnostjo
do novega sobnega dvigala

Sindikat UE Sevnica je pozval tudi druge
organizacije k akciji in zaposleni v KŠTM Sevnica
smo zbrali darilca za otroke ter jih 4. decembra
predali Upravni enoti Sevnica, oni pa jih bodo
posredovali Centru za socialno delo Sevnica.
Sevnica, 6. december 2013 – Prostovoljci Tako jih bodo dobili družine in otroci, ki potrebuejo
dobrodelno-okoljske akcije Manj svečk za manj pomoč.
grobov v Sevnici so pod vodstvom Davida Divjaka
in Borisa Androjne, predali 1200 EUR Domu Prepričani smo, da bodo darovane stvari na
upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Sredstva obraze otrok narisale nasmeh.
bodo v domu porabili za nakup sobnega dvigala.
David Divjak, vodja akcije v Sevnici, se je ob predaji
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpeljavi
akcije ter brezpogojno in nesebično pustili svoj
pečat pri dobrodelnosti.
Dogodka se je udeležil tudi pobudnik akcije Manj
svečk za manj grobov Primož Jelševar in povedal,
da so letos zbrali 22.972,95 evrov prostovoljnih
prispevkov.
V Rotary klubu Sevnica nismo ostali ravnodušni,
ko smo lani spomladi izvedeli, da je Mariji Vidic iz
Podgorice pod Lisco v spletu nesrečnih okoliščin
pogorela hiša.
Soglasno smo sklenili, da ji bomo pomagali. Na
pobudo Marijinega brata Jožeta Žvegliča, ki vodi
akcijo gradnje novega doma za Marijo, smo se
odločili prispevati material, in sicer nova vhodna
vrata, ki jih je izdelal naš član, mizar Alojz Tuhtar.

Ko človek ostane brez strehe,
je treba pomagati.

Franc Režun, Društvo invalidov Sevnica

Razširjena seja
štaba civilne zaščite
Na svoji razširjeni seji so se sestali člani
občinskega štaba za civilno zaščito Občine Sevnica
in analizirali opravljeno delo za leto 2013. Člane
štaba je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk Skupaj
so ugotovili, da območje občine Sevnica razen
jesenskih močnih padavin na območju Trnovca,
Zabukovja in Blance ni prizadela večja naravna
nesreča. Kljub temu pa so se odvijale aktivnosti
v zvezi z načrtovanjem zlasti za morebitno
radiološko ali jedrsko nesrečo, pripravo skupne
ocene ogroženosti za visoke vode na reki Savi
po izgradnji HE . Pripadniki enot iz vrst Gasilske
zveze Sevnica in Območnega združenja Rdečega
križa Sevnica pa so se usposabljali na tečaju za
bolničarje. Ekipa Območnega združenja Rdečega
križa Sevnica pa je sodelovala tudi na regijskem
preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči
civilne zaščite in Rdečega križa. Poudarjeno je
bilo dobro sodelovanje z vsemi organizacijami, ki
delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči.

Odmevna je bila tudi vaja Lisca 2013, na kateri
je bila preizkušena pripravljenost ekip v primeru
prometne nesreče in večjega požara v naravi.
Tudi v letu 2014 se bodo nadaljevale aktivnosti na
področju načrtovanja v primeru naravnih in drugih
nesreč, ki bi lahko prizadele občino Sevnica. V
sklopu usposabljanja pripadnikov civilne zaščite pa
bo organiziranih tudi nekaj vaj, tako na nivoju regije
Posavje, kot tudi na območju občine Sevnica.

Vir: Občina Sevnica
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Direktorica DUO Impoljca Andreja Flajs se je
zahvalila vsem sodelujočim v akciji. Z dvigalom
bodo lažje premikali nepokretne, ki bodo pri tem
čutili manj bolečin, pripomoglo pa bo tudi k zdravju
zaposlenih, saj se ob tovrstnem delu srečujejo z
velikim naporom.
Namen akcije Manj svečk za manj grobov je
ozaveščanej o čezmerni uporabi sveč in cvetja ob
1. novembru ter spodbujanje ljudi, da se namesto
gore sveč svojih pokojnih spomnijo s prostovoljnim V letošnjem adventu pa smo jih z delovno akcijo
prispevkom. Ker je bila akcija letos vseslovenska, naših članov tudi vgradili in Mariji simbolično
se je vseh šest udeleženih občin odločilo, da predali ključ.
bodo polovico zbranih sredstev namenili skupaj
za nakup ultrazvočnega aparata za uporabo v
helikopterski reševalni enoti. Prostovoljci v Sevnici
so sicer zbrali 2400 evrov.

David Divjak

KŠTM Sevnica podprl
dobrodelno akcijo sindikata
Upravne enote Sevnica
V zadnjih letih Sindikat UE Sevnica organizira
zbiranje darilc za otroke iz socialno ogroženih
družin. Ta darilca so potem decembra v
sodelovanju sevniškega Centra za socialno delo
otrokom, ki bi sicer ostali prikrajšani za te otroške
radosti, razdelili »dobri možje« Miklavž, Božiček in
Dedek Mraz.

Zaželeli smo ji varno gradnjo in čimprejšnjo
vselitev v novo hišo. Ker si želimo izboljšati življenje
v svojem okolju, se bomo še trudili z različnimi
dobrodelnimi projekti in akcijami po svojem vodilu
Prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem
življenju.

Vir: Rotary klub Sevnica
www.rotary-sevnica.si

Oglasi

www.radiocenter.si

Prava pesem.
Prav zdaj.

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
januar 14
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Turizem, TZOS
Avtohtona tržnica v Sevnici

Namig za premik

Na prvo decembrsko soboto je poleg mesečnega
sejma potekala tudi avtohtona tržnica. Poleg
Za osemkilometrsko pot boste potrebovali pestre ponudbe izdelkov lokalnih ponudnikov smo
primerno obutev in obleko ter dve uri in pol časa. poskrbeli tudi za pester otroški program. Čarodej,
ustvarjalnice, nagradne športne igre, brezplačne
Pot se začne na severni strani grajskega palačinke, vse to in še več je ljudi, kljub mrazu,
sevniškega pobočja, na križišču cest iz Florjanske, pripeljalo na prireditveni prostor.
Drožanske in na grad, za tem proti severu navzgor
do Škovca. Pri zadnji hiši na levi, ko gre asfaltna
cesta v hrib, bomo zavili po stezi levo v gozd,
ko bomo spet na cesti, bomo šli v isti smeri do
križišča, nato pa naprej desno v hrib. Prek hriba
bomo po nekoliko slabši cesti spet na asfaltu,
tam bomo šli desno in pred Žabjekom levo po

Na Žabjek in Sv. Rok iz Sevnice

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

Prva faza projekta
Modra frankinja –
žametno vino Posavja
zaključena
Spoštovani,

Del opisane poti

markacijah sevniške planinske poti. Sledili bomo
markacijam čez travnik in kmalu za Drožanjem
prečkali cesto, šli po markacijah na Lamperče,
prečkali cesto in šli mimo zidanic navzdol. Pri
zadnji zidanici pred gozdom bomo zavili desno,
skozi gozd in mimo domačije do Sv. Roka (375
m). Po razglednih užitkih se bomo spustili po cesti
navzdol do križišča na Hrastah, zavili levo navzdol,
v dolini prečkali križišče in Drožanski potok ter šli
navzgor do izhodiščnega križišča na sevniški grad.

Vir: Vodnik avtorja Vinka Šeška
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Trg svobode 10
8290 Sevnica

POLEG ZANIMIVIH SPOMINKOV
JE LAHKO LEPO DARILO TUDI
»VSTOPNICA«
za razne prireditve - dogodke v Sevnici in širše

UGODNA PONUDBA
ARANŽMAJEV V VSEH
SLOVENSKIH TERMAH
+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si
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vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri vam bomo predstavili projekt
»Modra frankinja – žametno vino Posavja«. Projekt, ki smo ga štirje partnerji
(Kmečka zadruga Sevnica; Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Center za razvoj
podeželja Posavje; Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica) skupaj vsebinsko oblikovali in zanj uspešno pridobili evropska sredstva
programa LEADER, je sestavljen iz več dogodkov, strokovnih predavanj, ocenjevanja
vin in spremljevalnega programa, kar vam želimo nazorneje predstaviti.
Sorta Modra frankinja je v Sloveniji razširjena v dveh vinorodnih deželah:
Podravje in Posavje

ter petih vinorodnih okoliših:
V letu 2013
smo partnerji
KŠTM Sevnica, Kmečka
Štajerska Slovenija, Prekmurje, Bizeljsko-Sremiški okoliš,Dolenjska in Bela krajina.
zadruga
Sevnica
z.o.o.,
Center
zadarazvoj
podeželja
Je sorta,
ki lahko daje visoko
kakovostno
vino in je znano,
je v vseh omenjenih
okoliših
vodilna po kakovosti izmed vseh rdečih sort.
Posavje
in Zveza društev vinogradnikov Dolenjske
Odlikuje jo tudi velika vsebnost antioksidantov, še posebej resveratrola. Resveratrol znižuje
stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto (HDL), ki
izvajalisplošno
aktivnosti
znotraj
projekta,
smo
varuje
srce. Istočasno tudi preprečuje
rakava obolenja,
zato je zmernoki
uživanje
modre ga
frankinje še posebej priporočljivo.
uradno poimenovali
Modra frankinja – žametno
»Vino modra frankinja postane prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt
vino Posavja
in jein razširjenosti
sofinanciran
z evropskimi
Posavja ter po kakovosti
eno od prepoznavnih
središč modre
frankinje v Evropi.«
sredstvi programa LEADER, pridobljenimi skozi
Vljudno vabljeni v petek, 23. avgusta 2013, ob 10.00 uri
5. javni poziv
LAS Posavje.
V prvi fazi smo izvedli
na Grad Sevnica.
naslednje aktivnosti:
• Strokovno
ocenjevanje vina modra frankinja
Z lepimi pozdravi,
29.8.2013
in 30.8.2013, na katerem je
Rok Petančič,
Svetovalec za kulturo,KŠTM Sevnica
sedemčlanska
mednarodna komisija ocenila kar
GSM: +386 (0)51 680-289
rok.petancic@kstm.si
139 vzorcev;
www.kstm.si
------------------------------------KSTM Sevnica, Glavni
trg 19
• Kulinarična
delavnica
za gostinske ponudnike
SI-8290 Sevnica
T: +386 (0) 7»Raj
816 1 070 za mesojedce ob kelihih modre
in vinarje
F: +386 (0) 7 816 1 079
------------------------------------frankinje«
na Gradu Sevnica 2.9.2013;
• Strokovno predavanje in usposabljanje za
pridelovalce modre frankinje enologa dr. Julija
Nemaniča na temo »Lastnosti in posebnosti
pridelave modre frankinje« na Gradu Sevnica
7.9.2013;
• Strokovno predavanje enologa Bojana Kobala
na temo »Vpliv tehnoloških postopkov na trženje
modre frankinje« v prostorih Kmečka zadruge
Krško 15.11.2013;
• Izdelan je dokument »Strategija trženja vina
modra frankinja« kot osnova za celovit nastop na
trgu vina;
• Na naslovu www.modra-frankinja.com je urejen
portal o modri frankinji, kjer so zbrane različne
strokovne in poljudne vsebine o modre frankinji,
predstavitve in kontakti pridelovalcev modre
frankinje, kuharski recepti in druge informacije ter
promocijske vsebine o modri frankinji.
Tudi v drugi fazi, ki bo potekala do novembra 2014,
bo projekt sledil osnovnemu cilju, in sicer povečati
prepoznavnost in poznavanje modre frankinje
z vidika njenih za zdravje koristnih lastnostih in
možnosti v lokalnih kulinaričnih zgodbah. Številni
pozitivni odzivi pridelovalcev, vinarjev, gostinskih
ponudnikov, poznavalcev vin in ljubiteljev modre
frankinje potrjujejo, da ima modra frankinja velik
potencial za razvoj vinarstva v regiji Posavje ter na
območju vseh treh vinorodnih okolišev Slovenije,
kjer odlično uspeva. Vse o projektu in o modri
frankinji na sploh pa lahko poiščete na spletnem
naslovu www.modra-frankinja.com.

Pohod z lučko na grad
privabil veliko pohodnikov
Na predvečer Miklavža so se v Sevnici prižgale
praznične luči in okrasitev mesta je tudi simbolno
označila pričetek čudežnega decembra v Sevnici.
Mesec, katerega bodo zaznamovale prireditve,
druženja, tople besede, stiski rok, iskrenih želja in
prijaznih pogledov.

Prvi od dogodkov je bil pohod z lučko na grad
Sevnica, katerega se je udeležilo veliko število
obiskovalcev. V soju bakel so se vzpenjali po
grajskem hribu do parka, kjer jih je pričakal grajski
skrbnik, v spremstvu katerega so se pohodniki
podali v atrij gradu. V atriju je sledil krasen kulturni
program, katerega so pripravili učenci Osnovne
šole Boštanj pod mentorstvom Tadeje Krnc in
Zdenke Kozinc. Prisotne sta pozdravila tudi župan
občine Sevnica in direktorica KŠTM Sevnica.
Mileni Mastnak – Zelena Sevnica, kot idejni vodji, je
pripadla čast da je prižgala osvetlitev, ki je zasijala
v vsej svoji lepoti.

Sledilo je druženje ob prazničnih napitkih in
prigrizkih. Bil je čudovit večer druženja, smeha,
prijaznih besed in dobrih okusov.

Projekt »Modra frankinja - žametno vino Posavja« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna LAS Posavje. Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje
2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Hvala udeležencem
prihodnje leto.

pohoda

in

nasvidenje

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
Foto: Ljubo Motore

Turizem, TZOS
Železničar – poklic,
vreden svojega zavetnika
Prevozniki ga imajo, rudarji, gasilci, mornarji, zakaj
ga ne bi imeli še železničarji. Podobno vprašanje
si je ob prihodu v župniji Loka in Zidani Most
postavil župnik Janez Furman. Od gradnje do zdaj
namreč železnica velikemu številu ljudi v teh krajih
daje kruh. Delo z vlaki je velikokrat izpostavljeno
nevarnosti in daje veliko odgovornost, za kar bi
železničarjem prav prišel zavetnik, da bi se mu
lahko priporočili v trenutkih negotovosti in se mu
zahvalili ob uspešno prestanih preizkušnjah.

Sevniški planinci
nagrajeni z izletom

Planinsko društvo Lisca Sevnica je za svoje najbolj
aktivne člane organiziralo izlet po sosednji Hrvaški.
Po prvem postanku in malici smo si ogledali
dvorec Veliki tabor, ki je največji simbol hrvaškega
Zagorja in je blizu mesta Desinići. V spomin
se nam je najbolj vtisnila znamenita legenda o
prepovedani ljubezni med Friderikom Celjskim in
Veroniko Deseniško. Po ogledu plemiške utrdbe
iz 16. stoletja smo se spustili proti kmečkemu
turizmu Grešna gorica in se tam okrepčali s
tradicionalnim zagorskim štrukljem, nato pa pot
Župan občine Sevnica, generalni direktor Slovenskih
nadaljevali proti Krapini. Ogledali smo si Muzej
železnic Dušan Mes in minister Samo Omerzel
krapinskih neandertalcev. Podrobno so nam
predstavili popularnega krapinskega pračloveka, Tako si je župnik Furman začel prizadevati, da bi
odkritega leta 1899, znanega kot Homo sapiens svojega varuha dobili tudi »ajzenponarji«, zato je
neanderthalensis.
dal pobudo za prvo sveto mašo za železničarje. To
je v soboto, 23. novembra, ob prazniku, sicer še
ne uradno razglašenega zavetnika železničarjev,
Pija Pavla Perazza, na deževno popoldne v Loki
daroval celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

Nagradni izlet, ki je bil letos nekoliko bolj turistično
kot pa pohodniško zaznamovan, smo končali na
kmetiji Vimpolšek v Brežicah s poznim kosilom
in družabnim delom, v katerega smo vpletli tudi
praznovanje rojstnega dne dolgoletne vodnice in
tajnice društva Darinke Avguštin.
Predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica
Rok Petančič je povedal, da je vsakoletno srečanje
vodnikov, markacistov, organizatorjev in tudi
zvestih pohodnikov treba pohvaliti. To je spodbuda
za delo v dobro sevniškega planinstva tudi v
prihodnosti.

Čebelarji na Brunku
Sedmi čebelarski pohod in srečanje na
Brunku

V soboto, 7. decembra, smo se radeški,
šentjanški in sevniški čebelarji že sedmič udeležili
tradicionalnega čebelarskega pohoda in srečanja
na Brunku.

Lepa vas, ki jo cesta deli med dve občini – sevniško
in radeško, je bila v nasprotju z lanskimi snežnimi
zameti tokrat lepo obsijana s soncem in čudovitim
razgledom na vse strani neba. Šestnajst zvestih
pohodnikov se je z Dobrave nad Radečami napotilo
v hrib skozi gozdove proti osončenim vrhovom.
Toplo smo bili sprejeti na kmetiji Skoporc-Zavrl.
Na vrhu se nam je pridružila še kar lepa množica
čebelarjev in čebelark. Skupaj smo se udeležili
Ambroževe sv. maše, ki jo je v priporočilo
čebelarskemu zavetniku daroval radeški župnik.
Prometnik drži škofovsko pokrivalo.

Po sveti maši je bila kulturna prireditev. Množico
navzočih, med njimi tudi sevniškega župana Srečka
Ocvirka, poslanca DZ RS Matjaža Hana in Tomaža
Lisca ter direktorja SŽ Vit Dušana Žičkarja, sta
nagovorila minister za infrastrukturo in prostor
Samo Omerzel in generalni direktor Slovenskih
železnic Dušan Mes.

Doroteja Jazbec

Annemarie Culetto

Po maši smo se pred cerkvijo na soncu pogreli
s čajem, kuhanim vinom in prigrizki, slavje pa
nadaljevali še v kleti pri Skoporc-Zavrlovih ter
nazdravili tudi Skoporčevemu očetu za 83. rojstni
dan. Oglejte si tudi fotografije.

Naj bo leto 2014 prijazno za vas in vaše drage,
izpolni naj vsa vaša pričakovanja!

Janez Levstik
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Kultura
Decembrski večer Radogost v 30 let likovnega ustvarjanja
Predlog za podelitev priznanj
spomin na kiparko
Irene Zgonc
in Prešernovih plaket
Vladimiro Štoviček
Ob spodbudi in podpori likovne sekcije ART Lipa iz
ZKD Sevnica
Ljubiteljskim kulturnim društvom,
skupinam, posameznikom,
Krajevnim skupnostim

V sredo, 4. decembra, je neutrudni snovalec
kulturnega dogodka na sevniškem gradu Rudi
Stopar predstavil posavsko kiparko Vladimiro
Štoviček, ki je v 78. letu starosti umrla lani jeseni
v svojem rojstnem Leskovcu pri Krškem.

KUD Budna vas se je članica Irena Zgonc opogumila
in sklenila svoje 30-letno likovno ustvarjanje
predstaviti javnosti. V sredo, 11. decembra, ob
18. uri, je bilo v Mosconovi galeriji na sevniškem
gradu odprtje njene likovne razstave, ogledate pa
si jo lahko vse do 11. januarja 2014.

Zveza kulturnih društev Sevnica bo na osrednji
proslavi ob kulturnem prazniku podeljevala
priznanja in Prešernove plakete za dolgoletno
uspešno in odgovorno delo ter posebne
uspehe in dosežke na področju različnih
oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo
poseben pomen za razvoj kulture v občini
Sevnica.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV
SEVNICA
Prireditev in podelitev bo v

petek, 7. februarja 2014, ob 18. uri v
Kulturni dvorani Sevnica.
Vaše predloge za podelitev priznanj in
Datum: 16.12.2013
Prešernovih plaket ZKD Sevnica pričakujemo
do petka, 17. januarja 2014 na naslov
Zveza kulturnih društev Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Irena Zgonc je predstavila
svoja prva srečanja z likovno umetnostjo.

Za izjemen spremljevalni glasbeni del odprtja
kiparkinega opusa sta poskrbela David Tomažin
in Blaž Kučukom. Povezana v duet DaBlaBlues sta
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
s kančkom lastne interpretacije eksplozivnega
tel.:
07/816-09-70,
GSM: 041/328-166
kitarskega resonatorja in ustne harmonike obudila
e-pošta:
zkd.sevnica@siol.net
spomin na stare klasike bluza in popolnoma
prevzela občinstvo s svojim izvrstnim nastopom v
grajski kapeli tudi s svojima vokaloma.

Elena Sigmund je podala strokovno predstavitev.

Ljubiteljskim kulturnim društvom, skupinam, posameznikom,
Obrazec in Pravilnik o podeljevanju priznanj in
PrešernovihKrajevnim
plaket Zvezeskupnostim
kulturnih društev

Številni obiskovalci so prisluhnili programu v izvedbi
članov Kulturno-umetniškega društva Budna vas.
Sevnica, ki je bil sprejet 23. 11. 2010 na
Irenino ustvarjanje sta predstavili povezovalka
Skupščini Zveze kulturnih društev Sevnica
Veronika in Irena sama. Vodja likovne sekcije
lahko najdete na
Elena Sigmund je dela strokovno predstavila,
dogodek pa sta odprla podžupan Jožef Žnidarič
www.mojaobcina.si/novice/kultura/
ZADEVA: Predlog za podelitev priznanj in Prešernovih plaket ZKD Sevnicain predsednica društva KUD Budna vas Magda
Sigmund. Oba sta Ireni čestitala in se zahvalila za
Z lepimi pozdravi,
pogum, obiskovalcem pa za obisk. Predsednica
je še izkoristila priložnost in Eleni čestitala za
Jože
Novak
l.r.,
Zveza kulturnih društev Sevnica
bo dela
na osrednji
proslavi
ob kulturnem
praznikunapodeljevala
»Njena
sem pridobil
v dogovoru
z njenim uvrstitev
tretje mesto na mednarodnem
predsednik ZKD Sevnica
sinom Andrejem, ki pelje ustvarjalno nit kiparstva likovnem natečaju.
priznanja in Prešernove plaketesvojega
za dolgoletno
uspešno
in odgovorno
delo ter posebne uspehe in
deda in matere
naprej.
To je kulturno
poslanstvo štirih generacij, ki z bogastvom duha
naš prostor zdržema
preko sto let,«
dosežke na področju različnih polnijo
oblik ljubiteljske
kulturnežedejavnosti,
ki je
imajo poseben pomen za
dejal v grajski kapeli Rudi Stopar in kiparkina dela
podrobneje
predstavil
stalni muzejski
razvoj kulture v občini Sevnica.nekoliko
Prireditev
in podelitev
boševvpetek,
7. februarja 2014, ob 18. uri v
zbirki Ogled. »Njeno kiparstvo je unikatno v svoji
razsežnosti modeliranja ženskih likov v odprti formi,
Kulturni dvorani Sevnica.
s čudovito pokrajino rastra – plastenja na površini
teles. Čuti se njena močna energija v gladilkah in
njenih prstih na površini 'kože' kipov, ki v celoti
izzove in
občutenje
njenega
'creda',
Vaše predloge za podelitev priznanj
Prešernovih
plaket
ZKD privrženosti
Sevnica pričakujemo do petka, 17.
življenju takšnemu, kot je,« je opisal mojstrovino
Razstavo sta odprla
umetnice Vladimire Štoviček ob kiparski
januarja 2014 na naslov Zveza posavske
kulturnih
društev
Sevnica,
Glavni
trg
19,
8290
Sevnica.
podžupan Jožef Žnidarič in predsednica Kulturnopodobi ženske, postavljene na stojalo v muzejski
umetniškega društva Budna vas Magda Sigmund.
zbirki Ogled, gostitelj decembrskega kulturnega
večera.
Po ogledu razstave je bilo na vrsti druženje v

GRAD SEVNICA
ODPIRALNI ČAS

V mesecu
januarju in februarju 2014
bo grad zaprt oz.
boVvoden
ogled
grajski kleti.
prilogi vam
pošiljamo Pravilnik o podeljevanju priznanj in Prešernovih plaket
Zveze kulturnih
gradu Sevnica
društev Sevnica, ki je bil sprejet 23. 11. 2010 na Skupščini Zveze kulturnih društev Sevnica.
možen zgolj za skupine
ob predhodni najavi.
Z lepimi pozdravi,

kontakt:
Rok Petančič
051 680 289
rok.petancic@kstm.si
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Jože Novak l.r.,
predsednik ZKD Sevnica Obiskovalci so prisluhnili

prireditvi v izvedbi KUD Budna vas.

Smilja Radi

Foto: Rok Petančič

Magda Sigmund
Foto: Alojz Knez

Kultura
Tudi v Sevnici praznovali
ta veseli dan kulture
Zveza kulturnih društev Sevnica je v sodelovanju z
JSKD, območno izpostavo Sevnica, 3. decembra,
na dan, ko se spominjamo rojstva slovenskega
pesnika dr. Franceta Prešerna, pripravila
kulturno prireditev Ta veseli dan sevniške kulture.
Bogat program igre, petja in plesa so soustvarila
društva in skupine iz sevniške občine, in sicer
Folklorna skupina Društva upokojencev Razbor,
pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, gledališka
skupina Franc Požun Zabukovje, pevska skupina
Azalea Boštanj ter Folklorna skupina Blaž Jurko
Razbor.

Njeni angeli so nagajivi in neodkriti. Ogledati si jih
moramo pozorno in takrat nas nagradijo z bogatimi
zgodbami. Tatjanino fotografsko občutljivo oko je
ujelo detajle Benetk. Njene stebre neusmiljeno
»bičata« voda in vročina. Stebri kljubujejo in se
ne dajo. Tanja v svojih keramičnih predmetih
izpoveduje valovanje in odtenke barve morja.
Oblikovani so čutno in občutek imaš, da se bodo
začeli premikati. Razstavo je pospremila na pot
s predstavitvijo pomočnica ravnateljice Andreja
Jaklič - Šimnic.

'Železna cesta' na razstavi
Od petka, 22. novembra, si je mogoče v Loki
ogledati dve razstavi, nastali kot spremljevalni
program prvi sveti maši za železničarje, ki je bila
dan za tem. Prva ima naslov Železničar, poklic,
vreden svojega zavetnika in je bila na železniški
postaji v Loki, pripravila jo je Annemarie Culetto,
slavnostno pa odprl Patrick Vlačič.

Upokojeni strojevodja Janko Pinoza je z navzočimi
delil svoje izkušnje z železno cesto, za glasbeno
popestritev so poskrbeli učenci glasbene šole
Laško Radeče, za zakusko po odprtju pa Aktiv
kmečkih žena Loka.

Učenka Glasbene šole Sevnica Ana Močnik je
zaigrala na violino, spremljala jo je prof. Saša
Božič, na harmoniko je zaigral Vid Camloh. V
Foto: Rok Petančič
plesno dvorano v Benetke sta nas popeljala Gaja
Koprivec in Gašper Vidmar – Plesna šola Lukec.
Organizatorji si prizadevajo, da bi prireditev v Sledilo je prijetno druženje.
Sevnici postala tradicionalna. Tega dne namreč
kulturne ustanove po vsej Sloveniji odprejo svoja
Berta Logar
vrata, zvrstijo se številne brezplačne predstave,
Foto: Stanka Bantan
koncerti, predavanja, vodenja, delavnice in
drugi kulturni dogodki. V Sevnici se je v program
prireditev Ta veseli dan kulture vključila tudi
Knjižnica Sevnica in pripravila literarni večer z
gostom Evaldom Flisarjem. V spomin na velikega
pesnika dr. Franceta Prešerna se tako na najlepši
način združujeta dostopnost do kulture ter želja Folklorniki smo ves čas dejavni. Oktobra smo
ljudi po kulturi in medsebojnem druženju.
zaplesali in zaigrali na osrednji prireditvi ob
občinskem prazniku v Sevnici in ob predstavitvi
Vir: Občina Sevnica knjige Brede Vidmar Mandič Kar nej rejs, se neč
ne guvuri na Razborju. Na povabilo Turistične
agencije Doživljaj smo se predstavili tudi
sredi Ljubljane na martinovanju. Za tem smo
sodelovali pri kulturnem programu svete maše
za železničarje v Loki pri Zidanem Mostu in na Ogledate si lahko zbirko železničarskih predmetov
Milana Culetta in maketo Ivana Puca. V kapeli
srečanju Zveze kulturnih društev Sevnica.
svetega Frančiška Ksaverija pa je druga razstava
Dne 29. novembra so bile v Krmelju gostje iz
s fotografijami Bojana Dremlja.
VVZ Kekec Grosuplje. Naše prijateljice Judita
Rajnar, Tatjana Vatovec in Tanja Zajc so pripravile
Annemarie Culetto
razstavo. Navdih za svoje umetniške stvaritve so
dobile v Benetkah. Predstavile so se kot umetniška
skupina JU – TA – TA s svojim programom. Pri tem
so uporabile zanimive pristope.

November in december
folklornikov z Razborja

Članice JU – TA – TA
razstavljajo v Krmelju

Foto: Matej Imperl

Smo pa tudi miklavževali! Te tradicije na Razborju
in okoliških vaseh domačini ne poznajo, zato je bilo
toliko lepše presenečenje, ko so parklji z rjovenjem
naznanili prihod angelov in Miklavža, ti pa so
mlajšim in starejšim prinesli darove. Dobri mož
je družini podaril tudi tri jabolka, ki simbolizirajo
srčnost sv. Nikolaja. Ta je v 3. stoletju našega
štetja trem obubožanim sestram ponoči nastavil
tri vreče zlatnikov, da so se lahko dostojno
poročile. Ob slovesu je še zaželel srečo, za tem
pa se skupaj z angeli in parklji podal v skrivnostno
temno noč.
Judita se predstavlja z risbami – Angeli. Je
človek, ki se upa, malo je poredna ... Njena
domišljija nima meja. Je polna ustvarjalnega
duha, zna navdušiti ljudi okrog sebe, da ji sledijo.

Jasna Pinoza

www.grad-sevnica.com
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 24.12.,
ob 18.00

Žive jaslice

Šmarčna

Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna;
Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

torek, 24.12.,
ob 20.00

Pohod iz Jablanice v Boštanj
z baklami k polnočnicam

Jablanica

Org.: ŠKD Jablanica - Novi Grad
Info.: Česnik Eti

sreda, 25.12.,
ob 18.00

Žive jaslice

Šmarčna

Org.: ŠKD Večno mladi Šmarčna;
Info.: Aleš Felicijan,041/385-852

Župnijska cerkev Boštanj

Org.: Mešani pevski zbor župnije Boštanj;
Info.: Ciril Udovč

sreda, 25.12.,
ob 19.00
sreda, 25. 12.,
ob 19.30

24. koncert božičnih pesmi
MePZ Župnije Boštanj
Tradicionalni božično novoletni koncert
Godbe slovenskih železnic Zidani Most in
glasbenimi gostom ansambel Nemir.

telovadnica
Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž;
OŠ Milana Majcna Šentjanž Info.: Boštjan Krmelj, 041/709-287

četrtek, 26. 12.,
ob 10.30

Žegnanje konj

Vranje

Org.: Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica;
Info.:Grilc Toni, 041/720-316

četrtek, 26. 12.,
ob 10.30

Tradicionalni blagoslov konj

parkirišče KS Šentjanž

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž;
Info.: Strnad Franci 031/873-722

četrtek, 26. 12.,
ob 18.00

13. Božično novoletni koncert Godbe Blanški vinogradniki
Nastopajoči:
Godba Blanški vinogradniki, Nuša Derenda, Štirje kovači, Trio adijo,
ansambel Toplar, Veseli Dolenjci, glasbeni kolektiv dr. Šment.

Športna dvorana
pri OŠ Blanca

Org.: Godba Blanški vinogradniki;
Info.: Roman, 041 355 634

petek, 27. 12.,
ob 19.00

Koncert ob svetlečih jaslicah

župnijska cerkev Tržišče

Org.: TD Tržišče; Info.: Irena Lindič,
turisticno.trzisce@gmail.com

Športni dom Sevnica

Org.: KD Godba Sevnica;
Info.: Brane, 041/784-258

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturno mladinski dom
Lukovec

Org.: KŠD Lukovec;
Info.: Alenka, 051/680-288

Prireditveni prostor pred
lokalom Central's

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: Mojca, 051/680-290

Prireditveni prostor pred
lokalom Central's

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.
Info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si.

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica,
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica. Info.: 051/680-289,
grad.sevnica@kstm.si.

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

Org.: Avtošola Prah Sevnica;
Info.: Toni, 031/643-338

dvorana TVD Partizan
v Boštanju

Org.: TD Boštanj

Kulturni dom Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj;
Info.: Anica Kos; 040/661-860

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Cerkev sv. Ane na Okiču

Org.: VO Okič

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3

Knjižnica Sevnica

Org.: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Sevnica in
Knjižnica Sevnica

Izposojevališče Krmelj

Org.: Knjižnica Sevnica

Božično novoletni koncert s KD Godbo Sevnica
Večer zvezdnega prahu z gostom Rudijem Strnadom (KUD GAS)
sobota, 28.12.,
Kino Sevnica: R.I.P.D. - Urad za pokojnike
ob 19.00
akcijska komična kriminalka
ponedeljek, 30. 12., Božiček z darili - kulturno zabavna prireditev za otroke in odrasle.
ob 17.00
Prijava otrok za darilo do 24.12.2013. Prispevek 7 EUR/ otroka.
torek, 31. 12.,
Čudežni december:
ob 17.00
Silvestrovanje za najmlajše s prihodom dedka Mraza
torek, 31. 12.,
Čudežni december:
od 22.00 dalje
Silvestrovanje na prostem z ansamblom Toneta Rusa
sobota, 4.1.,
Kino Sevnica: Jaz baraba 2 - SINHRONIZIRANO
ob 17.00
animirana družinska komedija
sobota, 28.12.,
ob 18.00

ponedeljek, 6.1.,
ob 9.00 - torek,
4.2., ob 15.00
torek, 7.1.,
ob 9.00
sreda, 8.1.,
ob 17.00
sreda, 8.1.,
ob 18.00
četrtek, 9.1.,
ob 18.00
sobota, 11.1.,
ob 18.00
ponedeljek, 13.1.,
ob 18.30
torek, 14.1.,
ob 9.00
sreda, 15.1.,
ob 18.00
četrtek, 16.1.,
ob 18.00
petek, 17.1.,
ob 16.00

Razstava fotografij
Sonje Ravbar
Predavanje: Andreja Rustja:
Življenje pri Amiših
Pravljična urica
z ustvarjalnico
Radogost večer - – Stoparjev gost - gostja: Vera Avguštin - slikarka
iz Slovenske Bistrice Kulturni program: Moška vokalna skupina Lira
– Krmelj in člani sekcije Beseda KD Franc Bogovič –Dobova.
Potopisno predavanje: Sonja Ravbar:
Barve Trinidada in Tobaga
Kino Sevnica: Gremo mi po svoje 2 - SLOVENSKI FILM
mladinska komedija
Srečanje Bralnega krožka
Predavanje: Anton Komat:
Privatizacija vode
Strokovno predavanje: Lidija Topolovčan in dr. Janja Klinčar:
Onesnažen zrak ali zakaj imamo težave z dihanjem
Odprtje umetniške razstave »Dvig nove klasične umetnosti«
Gregor Smukovič in Nik Anikis Skušek
Tečaj CPP

torek, 21.1.,
ob 17.00

Mišjakov večer
Predstavitev rokodelskih opravil, ki so se opravljala ob zimskih
večerih in še živijo v KS, pokušanje kulinaričnih dobrot.
Pevska skupina - Lokvanj
Naših 10 let
Kino Sevnica: Skozi čas
domišljijska komična romantična drama
Antonovo na Okiču
Tradicionalna licitacija mesnih dobrot po sveti maši na Antonovo
nedeljo.
Predavanje: dr. Bogataj Janez:
Običajih v Sloveniji - potica, vseh sladic kraljica
Razpis za 1. območno srečanje literatov občine Sevnica
"Škrjanček poje, žvrgoli" Povabljeni ste kreativni avtorji, ki se
ljubiteljsko ukvarjate s pisanjem različnih literarnih zvrsti in žanrov.
Pravljična urica
z ustvarjalnico

sreda, 22.1.,
ob 17.00

Pravljična urica
z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 22.1.,
ob 18.00

Predstavitev knjige
Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče
Knjižnica Sevnica
Knjigo bodo predstavili njeni avtorji Andreja Tomažin, Milan Gorišek,
Miran Prnaver in Miro Bergelj.

Org.: Knjižnica Sevnica

sobota, 18.1.,
ob 15.00
sobota, 18.1.,
ob 16.00
sobota, 18.1.,
ob 19.00
nedelja, 19.1.,
ob 11.15
torek, 21.1.,
ob 9.00
torek, 21.1.,
ob 16.00
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

sobota, 25.1.,
ob 18.00

Občni zbor
Kulturno umetniškega društva Budna vas
Kino Sevnica: Svetovalec
kriminalka
Predavanje: dr. Božidar Jezernik:
O kavi
Potopis: Potovanje Zorana Furmana,
do Irana in nazaj

sobota, 25.1.,
ob 19.00
torek, 28.1.,
ob 9.00
petek, 31.1.,
ob 17.00

Kje?

Organizator - informacije

družina Skoporc

Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica;
Info.: 07/81-61-070

Kulturna dvorana Sevnica

Org.: U3

MC Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/
Čarobni obisk Gradu Sevnica
Nepozabni čarobni obisk gradu sta za predšolske kako so si nekoč krajšali večere ob igri grajskih
otroke že sedmo leto pripravila Vrtec Ciciban otrok (Lucija Denžič) in petju grajskih gospodičen
Sevnica, Sklad vrtca in KŠTM Sevnica.
Kaje Pavlič in Melite Železnik ob spremljavi kitare
Marka Travna.

Vseh obiskovalcev je bilo skoraj 600. Z vstopnino
in prostovoljnimi prispevki so darovali 900 evrov,
ki bodo namenjeni za nakup igrala v enoti Bibarija in
za otroke iz socialno ogroženih družin za udeležbo
na plavalnem opismenjevanju.
Zahvaljujemo se za darovana sredstva in vsem, ki
ste nam omogočili prireditev.
Ob odhodu s čarobnega gradu so si otroci osvetlili
pot po grajski strmini z laternami, ki so jih izdelali z
vzgojiteljicami v vrtcu.

V atriju gradu sta obiskovalce pozdravila
ravnateljica vrtca Vlasta Fele in Ciril Dolinšek,
ki nas je tako kot vsako leto tudi v četrtek, 12.
decembra, popeljal med čarobne grajske zidove.
Želimo vam veliko čarobnih trenutkov v letu 2014.

Zdenka Poljšak, za Sklad Vrtca Ciciban Sevnica

Grajska gospoda iz društva Sevniški graščaki
so obiskovalce seznanili z Grajskim lutkovnim
gledališčem Sevnica, ki ga vodita Snježana in
Bernard Pungerčič. Z njimi smo spoznali pravljični
svet lutk s predstavo Kako je svinjski pastir postal
kralj.
V dvorani Alberta Felicijana je skupina Marionete
uprizorila pravljico Zrcalce. S svojo izvirnostjo
so strokovne delavke Ljubica Borštnar, Rozika
Trefalt, Meta Pfeifer, Jelka Vavtar in Darja Tovornik
prijetno presenetile obiskovalce. Čudovito sceno
je naslikala Bernarda Šavli, kostume pa je izdelala
Majda Popelar.

sobota, 4.1., ob 17.00
animirana družinska komedija // 98

sobota, 11.1., ob 18.00
mladinska komedija // 94

SLOVENSKI
V grajskem atriju so si lahko obiskovalci privoščili
topel napitek in grajske rogljiče.

sobota, 18.1., ob 19.00

domišljijska komična romantična drama // 123

sobota, 25.1., ob 19.00
V Mosconovi galeriji so otroci ob pomoči
vzgojiteljic in staršev iz pripravljenega materiala
izdelali čarobno zrcalce. Z nasmeškom na obrazu
so otroci nadaljevali ogled gradu.
V grajski kapeli jih je pričakal grajski pisar, čigar
vlogo je prevzela Tanja Sorčan. Pripovedoval je,

kriminalka // 111

SLOVENSKI
januar 14
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Mladina, šolski zvonec
Občina Sevnica,
Mladim prijazna občina
2013–2017

Varne točke
za nenasilje med otroki

Potopisno predavanje Kako je delovati kot
prostovoljec v Gambiji

Otroci in mladostniki se pogosto znajdejo v
položaju, ki mu sami niso kos. Nezaupanje,
Dne 20. novembra je bila v Mariboru slavnostna neznanje, predvsem pa neizkušenost so dejavniki, V Mladinskem centru Sevnica je v organizaciji
podelitev certifikatov Mladim prijazna občina. ki vplivajo na veliko izpostavljenost nevarnostim KŠTM Sevnica potekalo predavanje na temo
Certifikat, ki ga pod častnim pokroviteljstvom vsakdanjega življenja.
kako živeti in pomagati kot prostovoljec v svetu.
predsednika RS Boruta Pahorja podeljuje Mladinski
Predavanja se je udeležilo zelo veliko števili ljudi,
svet Ajdovščina, v sodelovanju s Skupnostjo občin
kar kaže, da je bila tema predavanja zanimiva.
in tudi z Evropsko prestolnico mladih Maribor
Predavala je Valerija Kršlin, ustanoviteljica zavoda
2013, je med šestimi občinami prejela tudi občina
Zadnje upanje, ki deluje preko mreže prostovoljcev
Sevnica. Prevzel ga je podžupan Janez Kukec.
po celi Sloveniji in pomaga ljudem in živalim v stisk
Slovenija je v dveh letih od začetka podeljevanja
(http://www.zadnjeupanje.si/).
certifikatov bogatejša za 13 lokalnih skupnosti, ki
ustvarjajo razmere za življenje in razvoj mladih v
domačem lokalnem okolju.

SEVNICA
Namen programa je zagotoviti varnejše okolje
za otroke in mladostnike.Papirnica
Z varnimi
točkami
in knjigarna
Lindiè
07 81 44 310
mladim omogočimo, da se po pomoč
zatečejo,
Trg svobode 1
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mesto,mladinski
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mladostnikom
Socialniin
inkubator
Posavja
Knji�nica Sevnica
Bazen Sevnica
so točke
duševna
opora, njihov namen
pa je tudi
07 81
41 034
07 81 44 119
Pre�ernova ulica 1
Prvomajska ulica
15
okrepiti povezavo med vsemi dejavniki
družbe,
ki
Megas - Jani Mesinger s.p.
Trgovina Stara �ola Sevnica
vplivajo
na
varnost
v
mestu.
041 713 055
031 281 177
cesta 6
Kvedrova
cesta 30c
ProjektPlaninska
Varne
točke bo pripomogel
k večji
varnosti
Mladinski center Sevnica
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Naselje heroja Maroka 22
začetkuTrgleta
2014 bomo začeli
intenzivnejšo
promocijo varnih točk po šolah, da bomo njuna
pomen in uporabnost približali morebitnim
uporabnikom.
VARNA TOČKA

Certifikat spodbuja lokalne skupnosti, da odigrajo
svojo vlogo pri vzpostavljanju okolja, prijaznejšega
do mladih, in se pri tem oblikujejo v odgovornega
odraslega državljana. Kot prednostna področja
pri osamosvajanju mladih so pri certifikatih
izpostavljeni politika izobraževanja, zaposlovanje,
stanovanjska politika, politika informiranja
mladih, participacija, mladinsko organiziranje in
mobilnost.
Certifikat
je
priznanje
tiskanim
lokalnim
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja
lokalnih mladinskih politik, in hkrati opominja
preostale lokalne skupnosti na potrebo po
sistematičnem obravnavanju področja mladih na
lokalni ravni. Hkrati predstavlja tudi konkretno
usmeritev, kako izboljšati razmere na področju
lokalnih mladinskih politik v lokalnih skupnostih, in
spodbuja lokalno oblast k nadaljevanju dela na tem V Mladinskem centru Sevnica smo organizirali
področju.
turnir v ročnem nogometu za osnovnošolce
in starejše od 14 let. Najprej so se pomerili
Vir: KŠTM Sevnica osnovnošolci in zaradi majhnega števila
tekmovalcev tekmovali v dveh panogah, in sicer
posamično ter ekipno. V posamičnem tekmovanju
je zmagal Dejan Janković, ekipne zmage pa sta se
veselila Gašper Smerdelj in že prej omenjeni Dejan.
Oba sta bila trd oreh za nasprotne tekmovalce.
Dečki, starejši od 14 let so igrali le v tekmovanju
Praznični dnevi se bližajo, zato smo v Mladinskem ekip.
centru Sevnica vsak četrtek decembra organizirali
razne ustvarjalnice.

Na predavanju je bilo v sliki in besedi prikazano
delovanje prostovoljcev v Gambiji ter življenje
tamkajšnjih ljudi ter projekt botrstvo otrokom
te dežele. Predavateljica je poudarila, da je
tamkajšnje življenje kljub revščini v določenih
predelih vseeno zelo lepo in bogato. Ljudje so
nasmejani, polni volje in veselja do življenja.
Po predavanju je sledila pogostitev vegi hrane,
katere je velikodušno podarilo podjetje Evergreen
d.o.o. iz Dolenjega Boštanja.

Rezultati turnirja
v ročnem nogometu

Praznične ustvarjalnice
v MC Sevnica

Vstopnica za predavanje je bila konzerva hrane za
živali, tako, da se je zbralo tudi kar nekaj hrane,
katero bo zavod Zadnje upanje predal družinam v
stiski. Ob druženju in izmenjavi mnenj je minil zelo
prijeten večer.

Ker opažamo, da je za takšna predavanje kar
precej zanimanja, bomo v prihodnjih mesecih
pripravili še več podobnih zadev.
Hvala vsem za udeležbo.

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica
Da je bilo tekmovanje še bolj napeto. smo izžrebali
V veselem prazničnem vzdušju smo izdelovali ekipe, da ni bilo izrazitih favoritov. Na koncu
okraske za na smrečico, voščilnice, aranžmaje, sta v tesnem finalu slavila Nikolai Šahov in Tilen
svečnike, papirnate okraske, ki bodo krasili Hanaček. Kot drugi zmagovalci sta tudi onadva
prejela sladke nagrade.
domove naših malih in malo večjih ustvarjalcev.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

14

januar 14

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.facebook.com/
mladinski.sevnica

Mladina, šolski zvonec
Strokovna ekskurzija
študentov
Fakultete za upravo
Upravna enota Sevnica je pripravila vsakoletno
strokovno ekskurzijo za študente tretjega
letnika univerzitetnega študijskega programa
Uprava z ljubljanske Fakultete za upravo. Pri
vsebinski izvedbi že sedme zaporedne ekskurzije
so sodelovale tudi druge sevniške institucije,
med njimi občina, geodetska uprava, sevniška
policijska postaja in predstavniki Policijske uprave
Novo mesto.
Načelnica Upravne enote Sevnica Mojca Dolar
je pojasnila, da je bil osrednji namen ekskurzije
predstaviti informacijske sisteme in elektronske
baze podatkov, ki jih naštete institucije
vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu, oziroma
podatke, ki jih te vsebujejo. Po uvodnih teoretično
obarvanih predstavitvah v sevniškem kulturnem
domu, kjer je goste pozdravil ter občino z
geografskega, demografskega, gospodarskega in
širšega družbenega vidika predstavil župan Srečko
Ocvirk, je sledil obisk vseh prej navedenih organov
javne uprave. Strokovni sodelavci upravne enote,
občine, geodetske uprave in predstavniki policije
so študentom predstavili konkretne primere
uporabe in delovanja informacijskih sistemov.
Vsakoletne strokovne ekskurzije v organizaciji
Upravne enote Sevnica so poleg osrednje,
izobraževalne note, tudi dober način ohranjanja
in krepitve vezi ter izmenjave izkušenj med
institucijami, ki z zagotavljanjem javnih služb in
storitev državne uprave vsaka na svojem področju
opravljajo svoje naloge in poslanstvo.

Vir: Občina Sevnica

Na OŠ Boštanj smo odprli vrata
prazničnemu decembru
Na naši šoli je že stalnica, da vedno pripravimo
božično-novoletni bazar in razstavimo svoje
izdelke, s tem pa na široko odpremo vrata
čarobnemu decembrskemu vzdušju. Hkrati želimo
s tem dogodkom odpreti tudi srca za blagor otrok
naše šole.

Praznični december
Zadnji teden novembra smo učenci nestrpno
odštevali dneve do najlepšega in najbolj sladkega
meseca v letu, meseca decembra. Končno je
prišel. Prvi decembrski torek smo imeli v šoli
tehniški dan. Izdelovali smo novoletne voščilnice in
okraske, s katerimi smo polepšali šolo in jo odeli
v praznično podobo. Seveda smo okrasili tudi
novoletno jelko, brez katere si decembra sploh ne
predstavljamo.

Dobili so nekaj skupnih daril, za skupinsko igro na
šoli, vsak pa je dobil še lepo tekstilno vrečko z darili.
Otroci so prisluhnili njegovim modrim besedam in
lepim željam za prihodnje leto.
Ob odhodu so mu obljubili, da bodo vse leto pridni,
tako da bo imel prihodnje leto znova razlog, da jih
obišče.
Potem je prišel petek, Miklavžev dan. Učenci smo
se že nekaj dni prej spraševali, ali smo bili dovolj
pridni, da nas bo obiskal. Po malici smo se zbrali
v telovadnici, kar ni običajno, zato smo slutili,
da nas čaka presenečenje. In res, skozi vrata je
kmalu prišel Miklavž. Kako smo ga bili veseli. Imel
je res veliko daril, zato je imel s seboj pomočnice
– prijazne gospe iz Rdečega križa Sevnica. Dobili
smo darila za igro v šoli, vsak učenec je dobil tudi
svojo vrečko daril. Miklavžu smo v zahvalo zapeli
nekaj pesmic in mu obljubili, da bomo pridni.
Sledilo je še eno presenečenje. Na obisk je prišel še
Miklavž, ki ga je pripeljal Miran Štern, predsednik
društva Sožitje Sevnica. Tudi on nam je prinesel
veliko dobrot in nas res lepo presenetil. Zaželeli
smo mu vse lepo v prihajajočem letu in se poslovili.
Hvala vsem, ker ste nas obdarili in nam tako
polepšali naš najljubši mesec. Želimo vam vse
dobro v letu, ki prihaja.

Mojca Pinterič Krajnc, Rdeči križ Sevnica

Tehniški dan in obisk orkestra
Slovenske vojske na OŠ Boštanj
Spet je prišel čas, ko se še bolj posvetimo drug
drugemu, okrasimo domove in se prepustimo
svoji domišljiji. Ta je našla svoj prostor tudi na
OŠ Boštanj, ko smo učenci in delavci v sredo,
27. novembra, dali krila svoji ustvarjalnosti in z
različnimi izdelki ter okraski pričarali decembrsko
vzdušje na šoli. Imeli smo tehniški dan, v okviru
katerega so nastajali zanimivi izdelki iz različnih
materialov (svečke, venčki, svečni aranžmaji,
voščilnice, piškoti, darilne vrečke, obeski …).

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica

Miklavž obdaril otroke šole
s prilagojenim programov v
Sevnici
Miklavž je že v letih in težko hodi, zato smo mu
na Rdečem križu Sevnica ponudili prevoz, da
ni velikega koša z darili nosil sam. Iz Jeperjeka
nad Tržiščem ga je pripeljala naša predana
prostovoljka Milica Majcen.

Ustvarjanje božične košarice

Ustvarjalno podobo dneva je zaokrožil koncert
Big benda slovenskega vojaškega orkestra,
ko nam je na koncu ubrano zaigral in s svojim
nastopom prikazal razvoj zabavne glasbe od
džeza. Ob spremljavi orkestra je zapel tudi šolski
otroški pevski zbor in s tem dodal pikico na i zares
Nastopajoči pri kulturnem programu

Otroci so namreč največje bogastvo. In res smo
v četrtek, 28. novembra, stopili skupaj ter uvideli
lepoto, resnično vrednost otroških del.
Obiskovalce smo najprej sprejeli s kulturnim
programom, nato smo jih povabili k ogledu
razstavljenih izdelkov. Širokosrčni prispevki, zbrani
na bazarju, so šli v šolski sklad in bodo namenjeni
najmanj petim družinam za sofinanciranje bivanja
v šoli v naravi. Tako se je prižgala lučka v naših
srcih; tiho, brez bliska in groma, z mirom in srečo.
In z ljubeznijo. Z odprtimi rokami smo pozdravili
čarobni december!

Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

Obiskali smo šolo s prilagojenim programom Ane
Gale v Sevnici, kjer učitelji in vzgojitelji v obnovljeni
Orkester Slovenske vojske se predstavi.
stari vili nudijo prijazno in varno okolje prijetnim
otrokom, ki potrebujejo nekoliko več pozornosti, prijetnemu dopoldnevu.
sicer so pa navihani in radoživi kot vsi otroci Učenci so v obeh dejavnostih res uživali in z
njihovih let. Miklavžu so pripravili lep sprejem, nasmehom na obrazu pozdravili mesec veselja.
zapeli so nekaj pesmic in z velikim veseljem
pričakali dobrotnika z darili.
Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj
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Šolski zvonec
Zajtrkuj kot kralj,
kosi kot meščan,
večerjaj kot berač
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, 15.
novembra 2013
Na Osnovni šoli Krmelj je nastopil čas, da na
petkovo jutro obnovimo znanje o zdravem načinu
prehranjevanja ter izboljšamo zavedanje o razlogih
za domačo pridelavo živil.
V začetek dopoldneva sta nas z nekaj besedami
pospremili ravnateljica Gusta Mirt in Darinka
Podlogar, ki je kot vodja šolske prehrane
odgovorna za urejanje šolskega jedilnika. Napotili
sta nas v učilnice, kjer je nadaljevanje zaznamoval
tradicionalni slovenski zajtrk. Prazna vreča ne
stoji pokonci, pravijo, zato je ta obrok po nočnem
spancu še kako pomemben. Pokramljali smo ob
svežem mleku, na kruh nanesli med ter maslo in
se za konec posladkali še s sočnim jabolkom iz
bližnjega sadovnjaka.

Ta veseli dan kulture

Primož Kozmus na OŠ Boštanj

Dne 3. decembra bi naš največji pesnik praznoval Pisatelj Julijan Barnes pravi, da je branje edina
213. rojstni dan. Ta dan pa je tudi letos minil pod prava stvar v življenju. Sodobni čas je ustvaril
geslom Ta veseli dan kulture.
nekakšen razkol, ki ga prej ni bilo. Med knjigami
in branjem. Zdaj je razlika med ljubiti knjige in
Geslo je bilo izpeljano iz dela naslova Linhartove ljubiti branje. Branje se namreč seli s papirja na
komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Tudi zaslone pametnih telefonov, bralnikov, tabličnih in
učenci in učiteljice OŠ Tržišče smo na ta dan prenosnih računalnikov … Naj je kakršnokoli že,
pripravili kulturni program, v katerem so poleg branje še nikoli do zdaj ni bilo tako pomembno. Je
nas, učencev, nastopale tudi učiteljice, celo namreč ključ za razumevanje sebe in sveta okoli
gospa ravnateljica je učencem zrecitirala pesem nas. Branje odpira vrata.
Franceta Prešerna Povodni mož. Prireditev je
povezovala lutka Lenka in preverila, koliko otroci
vemo o kulturi. Ker smo se lepo, kulturno vedli
in recitirali pesmi slovenskih pesnikov, nam je
knjižničarka, kot v času svojega življenja Prešeren,
razdelila fige.

Izmenjava knjig

Dne 20. novembra smo na OŠ Boštanj pripravili
Učenci in učiteljice smo se imenitno zabavali in dogodek, posvečen knjigam in branju. Odločili
na prisrčen način počastili Ta veseli dan kulture. smo se, da bomo po vzoru slovenskega knjižnega
sejma, ki poteka vsako leto v Cankarjevem domu,
tudi na OŠ Boštanj pripravili enega, le da so si naši
učenci knjige izmenjali. Naša prireditev je tudi
datumsko sovpadla z odprtjem knjižnega sejma v
Ljubljani.

Predstavitev družine Repovž iz Šentjanža.

S polnimi baterijami smo se lahko optimalno
skoncentrirali na predavanje za tem. Pravzaprav
je šlo za kratko kulinarično potovanje, po katerem
sta nas popeljala Jože in njegova žena, lastnika
ekološke kmetije in gostilne Repovž v Šentjanžu.
Svoje dolgoletne izkušnje sta z veseljem delila
z nami. Prikazala sta njihove številne ekološke
izdelke. Izpostavila sta glavni produkt, jabolko
topaz, poleg tega sta omenila tudi preostalo sadje,
zelenjavo, žita in zelišča, ki jih prodajajo predelane
ali pa kot samostojne izdelke. Del predstavitve je
bila tudi pokušina. Ponudila sta hrustljave pirine
piškote, jabolčno čežano in sok, za konec pa
smo imeli priložnost poskusiti tudi pirino rižoto
z zelenjavo, ki je nepričakovano potešila še tako
zahtevne brbončice. S pristnimi okusi sta nas
zakonca Repovž prepričala o kakovosti biološko
pridelanih živil brez dodatkov in nam dokazala, da
so precej boljša in seveda predvsem bolj zdrava
kot industrijsko proizvedena.

Pojedli smo vse, kar so skuhali.

Minil je še en pester dan zaradi projekta
Tradicionalni slovenski zajtrk. Hvala vsem, ki so
ga za nas izpeljali tako, kot je treba. Vonjave po
izvrstni domači in zdravi hrani so se razlegle po
celotni šoli, učenci pa bomo pridobljeno znanje
širili še daleč naokrog.

Ines Metelko, 9. razred OŠ Krmelj
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Tako smo znova upravičili naziv, da je naša šola –
kulturna šola.

Novinarski krožek OŠ Tržišče

Babice in dedki na obisku v
Vrtcu Ciciban Sevnica
Bibe iz enote Bibarija Loka smo v veselem
decembru povabile na obisk babice in dedke. Tudi
oni so zelo pomemben del naše družine in večkrat
nam priskočijo na pomoč, kadar jih potrebujemo.
Pogovor s Primožem Kozmusom.
V skupini smo se veselo pripravljali na obisk.
Izdelali smo okraske za smrečico, zbirali steklene Ker pa zgledi vlečejo in si mladi radi iščejo vzornike,
kozarčke za izdelovanje lahternic ter se naučili smo na šolo povabili vrhunskega slovenskega
deklamacijo posebej zanje.
športnika Primoža Kozmusa.

Povabilu so se odzvali v velikem številu, pa ne samo
babice, letos so se opogumili tudi dedki, ki so imeli
z vnuki glavno besedo pri postavitvi smrečice.
Delavnice so nas še bolj zbližale in drug drugemu
smo polepšali dan. Bibe smo jim zaplesali in
Primož med podpisovanjem.
deklamirale pesmico in ta jih je zelo ganila. Zasipali
smo jih s poljubčki in se jim s skromnim darilcem Učenci so z navdušenjem poslušali Primoževe
zahvalili za prijetno druženje z upanjem, da se besede, pozneje pa so mu s ponosom ponujali v
bomo prihodnje leto spet srečali.
podpis izbrano knjigo.

Barbka Vovk, vzgojiteljica Vrtca Ciciban Sevnica

Silvestra Kotar, prof., OŠ Boštanj

Grajska skrinja
Prisrčnost prazničnih dni

Grajski park Gradu Sevnica
V poletnih mesecih leta 2013 je potekala celovita
obnova okolice Gradu Sevnica, ki ga bogati
obnovljeni grajski park in skupaj z gradom tvori
edinstveno celoto naše skupne kulturne dediščine.
Nemalo radovednosti in zanimanja domačinov
in obiskovalcev od drugod je bilo posvečeno
novim ureditvam, ki so redek primer celovito
obnovljenega grajskega parka na Slovenskem
(domala edini v zadnjih 20. letih). Zato je vredno
v tokratnem prispevku nameniti pozornost orisu
obnovljenega grajskega parka.

Okrasni vrt ob gradu je nastal v prvi četrtini 19.
stoletja po letu 1803, ko je Grad Sevnica od
Salzburške nadškofije dokončno odkupil Janez
Nepomuk Haendl pl. Rebenburg, ki zasadil številne
eksote, porušil obrambne zidove, zasul jarke in
na južnem pobočju ter uredil kulturne terase, na
katerih je zasadil vinsko trto. Že v tistem času je bil
vrt nekaj posebnega, kar potrjuje dejstvo, da si ga
je nadvojvoda Janez leta 1812 še posebej ogledal.
Domnevno so iz tega obdobja nekatera najstarejša
drevesa na obodu grajske ravnice in historicistični
dodatki (npr. krogovičasta neogotska balkonska
ograja na razgledišču ob kamnitima levoma,
klesana kamnita baza razglednega paviljona
zahodno od gradu, rusticiran vrtni portal z
dvokrilnimi kovanimi vrati, ornamentiran tlak iz
rečnih prodnikov pred Lutrovsko kletjo idr).
Na najvišji terasi ob kamnitem zidu pod okrasnim
vrtom se je razprostiral tudi zelenjavni vrt, ki je
označen tudi v franciscejskem katastru iz leta
1825. Iz tega katastra je razvidno tudi, da sta
bila okrasna vrtova sestavljena iz dveh razvitih
parternih ureditev. Obe odražata simetričnost
in ortogonalnost zasnove, razlikujeta pa se v
ornamentiki. Notranja simetrija in ornamentika
obeh delov kaže na baročni oblikovni vpliv,
kar dopolnjuje še rokokojsko zvijugana linija
povezovalne pešpoti. O razkošnosti nekdanjega
okrasnega vrta pričajo številne še ohranjene (in
sedaj restavrirane) parkovne skulpture, med njimi
Marija z detetom na podstavku, plastiki psa in
žabe, kamnita vaza ter kamnite levje skulpture.
Na franciscejskem katastru je kot sredinski motiv
na zahodnem delu prikazan tudi vodomet, čeprav
njegov obstoj ni bil nikoli dokazan, danes pa je
umeščen v centralni del zahodnega dela. Izrazita
sredotežnost zasnove zahodnega dela s potmi v
križni zasnovi se zgleduje po zrelih renesančnih
vrtnooblikovalskih vzorih, značilnih za nemške
dežele na prehodu iz 16. v 17. stoletje, medtem
ko vzhodni grajski parter odraža vpliv baroka.
Oblike so mehkejše, ornamentika je razgibana s
centralnim poudarkom, ki je prvotno najverjetneje
označeval kalifornijsko kalocedro, ki raste še
danes.
Franciscejski kataster je služil tudi kot osnova
za pripravo Konservatorskega načrta za obnovo
grajskega parka, ki ga (na osnovi konservatorskega
predloga Alenke Kolšek, priznane konservatorke,
iz leta 1988) je leta 2009 pripravil (in leta 2012
dopolnil) Zavod za varstvo kulturne dediščine RS,

OE Celje; le-ta pa je bil leta 2011 nadgrajen še s
Konservatorskim načrtom kamnitih elementov
Gradu Sevnica, ki ga je pripravil Restavratorski
center Slovenije. Oba omenjena dokumenta pa sta
bila osnova za pripravo celovitega načrta obnove,
ki smo ga dokončali v letu 2012, in na osnovi
katerega je bila izvedena tudi celovita obnova.
Sedanja veduta grajskega parka po vzoru
nekdanjega okrasnega vrta prikazuje in razodeva
veličastnost okolice gradu Sevnica. Posebej
zanimiva je rekonstruirana zahodna terasa z
balustradno ograjo, na kateri
so kamnite krogle, plamenice,
neorenesančne
vaze
ter
neobaročni kamniti cvetlični
vazi. Dandanes se lahko po
grajskem parku sprehodite
pod
krošnjami
številnih
dreves, ki posebej v poletnih
mesecih nudijo senco mnogim
obiskovalcem. V zahodnem
delu parka so najbolj opazne
javorovolistne platane (Platanus
acerifolia)
in
rdečelistna
bukev
(Fagus
sylvatica
»Atropunicea«), v vzhodnem
delu pa s svojo poševno rastjo
izstopa kalifornijska kalocedra
(Calocedrus decurrens). Ostala
drevesa v grajskem parku
so javor (Acer sp.), tisa (Taxus baccata), beli
gaber (Carpinus betulus), divji kostanj (Aesculus
hippocastanum), gladki bor (Pinus strobus), veliki
jesen (Fraxinus excelsior), hrast graden (Quercus
petraea), lipa (Tilia platiphyllos), robinija (Robinia
pseudoacacia), črni gaber (Ostrya carpinifolia) ter
gorska sekvoja ali mamutovec (Sequoiadendron
giganteum). Med drevesi so v grajskem parku
označene tudi energijske točke, kjer zemlja najbolj
izžareva svojo energijo, v toplejših mesecih pa
se boste lahko spočili in uživali na stilnih lesenih
klopcah. Kamnitim elementom v parku življenje
dajejo zasaditve pušpana in gabrove živice, v
toplejših mesecih pa bomo v parku dodatno
zasadili rododendrone (tudi sevniško azalejo),
botanične šipke, vrtnice, popenjavke… Uživate
lahko tudi v razglednem paviljonu na skrajnem
Z robu parka, ki je pravi kraj za romantiko in
opazovanje sončnih zahodov. Edinstveno veduto
dopolnjuje tudi celovito obnovljena grajska vila ob
grajskem parku nad grajskim vinogradom s 500
trtami modre frankinje.
Vrtnoarhitekturno dediščino Gradu Sevnica
podrobno opisuje konservatorka ZKVDS OE
Celje Andreja Mihelčič, rastlinski in živalski svet
Gradu Sevnica in njegove okolice pa biolog Dušan
Klenovšek v prispevkih v Monografiji Grad Sevnica,
ki jo je leta 2011 izdalo društvo TRG Sevnica.
Obnovljena okolica Gradu Sevnica omogoča tudi
pripravo in nadgradnjo različnih vsebin (porok,
prireditev…), ki jih bomo s skrbnim premislekom
in odgovornostjo umeščali vanjo na način, da bo
v čim večji možni meri zadovoljevala potrebe in
želje uporabnikov. Grad Sevnica z okolico je naša
skupna kulturna dediščina, zato ga varujmo in
koristimo skrbno, da bo ostal v vsej svoji lepoti tudi
za prihodnje rodove.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Viri in literatura:
Mihelčič, Andreja (2011): Vrtnoarhitekturna dediščina
Gradu Sevnica (izvirni članek v Monografiji Grad Sevnica,
2011, str. 249-273. Izdajatelj Društvo TRG Sevnica).
Klenovšek, Dušan (2011): Rastlinski in živalski
svet Gradu Sevnica in njegove okolice (izvirni članek
v Monografiji Grad Sevnica, 2011, str. 249-273.
Izdajatelj Društvo TRG Sevnica).
Kolšek, Alenka (2000): Zgodovinski vrtovi Dolenjske
in Posavja, članek Vrtovi sevniškega gradu, str. 63-66,
Dolenjska založba Novo mesto

Prve snežinke padajo z neba.
Prišla je k nam zima.
Je bela in je hladna,
a čeprav je mrzla,
nam mnogo radosti
in veselja prinaša.
Ljubeznivost in prisrčnost
nas objema v prazničnih dneh;
otroci živijo v pričakovanju
in skozi odprta vrata
nevidno in tiho vstopajo
v pravljično deželo.
Veliko topline je med nami,
lepši in srečnejši smo,
skupaj s tistimi smo,
ki jih radi imamo,
nasmeh se poigrava na ustnicah.
Sežemo si v dlani,
zaželimo si vse dobro,
se objamemo,
se stisnemo,
se z radostjo poljubimo.
Takrat začutim prijaznost trenutka,
vse drugo okrog mene in v meni
kot da ne obstaja,
obdajajo me le srečni občutki
ljubezni in srečanja.

Eva Keber

Jezikovni kotiček:
Novoletni sklep
Pogled v eno izmed številk domačega časopisa
pokaže, da bo treba v novem letu še marsikaj
izboljšati. Naštejmo nekaj primerov: »Obstoječi
zakonski predpisi« so sedanji, veljavni zakonski
predpisi-«zainteresirani smo na velikih površinah«
je napačn, ker smo lahko zainteresirani le za
kaj, torej za velike površine, še lepše bi bilo:
zanimajo nas velike površine-«odprta vprašanja«
so nerešena vprašanja-«sledeče spremembe«
naj bodo rajši naslednje ali kar tele spremembenamesto »naprava je pričela z delom« recimo
naprava je pričela delovati-namesto »pogajanja
bo treba voditi« pa treba se bo pogajati. Kdor
bi hotel »dati tozadevno izjavo«, naj rajši kar
izjavi glede tega, »v doslejšnjemu delovanju«
moramo popraviti, -u v pridevnikovemu mestniku
je napačen, pravilno je v doslejšnjem delovanju.
Če bo »o nadaljnjem postopanju odločal kulturni
odbor«, bo zgrešil svoj namen, saj mora odločati
o nadaljnjem ravnanju, ne pa o »postopanju«, ki
nikakor ne sodi med kulturne dejavnosti.
Med sklepi ob novem letu naj bi bil tudi ta, da si
bomo zavestno prizadevali za lepšo slovenščino.

Povzela po 366 X slovensko, France Vrbinc,
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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Šport in rekreacija
Župan priredil sprejem za
svetovno podprvakinjo
Irmo Pirc
Od 22. do 24. novembra je v Romuniji potekalo
Svetovno mladinsko prvenstvo v ju jitsu. Slovenija
je zaradi izjemne uvrstitve Irme Pirc, članice
Društva borilnih veščin Ippon Sevnica, dosegla 2.
mesto v kategoriji do 55 kg.
Irma Pirc si je s svojo odlično in samozavestno
borbo pridobila naslov svetovne podprvakinje. V
slovenski ekipi je bil poleg Irme Pirc iz sevniškega
društva borilnih veščin med kadeti zelo uspešen
tudi Domen Božič, ki se je na koncu uvrstil na
odlično 11. mesto. Za izjemen športni dosežek je
župan Irmi Pirc podelil listino občine Sevnica, za
odlično uvrstitev pa je čestital tudi Domnu Božiču.
Oba sta namreč s svojim športnim uspehom
pripomogla k dobri promociji Sevnice in domačega
društva.

Smučarski sejem v Sevnici
spet uspel

32. Memorial Borisa Debelaka
v Krmelju

Športno društvo Atraktiva je v petek, 13., in soboto, V nedeljo, 1.decembra, smo izpeljali šahovsko
14. decembra, v spodnjih prostorih Gasilskega tekmovanje v Prehrani pri Marjani.
doma Sevnica organiziralo že 8. tradicionalni
smučarski sejem. V komisijski prodajalni je bilo
več kot 400 kosov rabljene smučarske opreme,
največ za otroke: smuči, pancarjev, čelad, palic
in oblačil. Nekaj je bilo tudi opreme za deskanje
na snegu in celo za tek na smučeh. Vsako leto
se količina in raznovrstnost ponudbe povečujeta,
zato nas veliko zadovoljnih prodajalcev in kupcev
spodbuja in daje pozitivno energijo, da bomo
tradicionalni smučarski sejem organizirali tudi v
prihodnje, verjetno drugje v večjih prostorih.

Spomnili smo se Borisa Debelaka, ki se je pred
več kot 60 leti v Krmelju začel ukvarjati s šahom,
treniral je mlade šolarje in jim privzgajal ljubezen
do te igre. Spomnili smo se preminulega Dušana
Močnika, ki je kmalu po Borisovi smrti in smrti
Ivana Šribarja odlično nadaljeval njegove delo,
in Janeza Blasa, ki je rad prihajal na naše
turnirje v Krmelj. Odgovorno smo se pripravljali
na turnir. Še posebno smo bili veseli mlajših
tekmovalcev. Turnir je potekal brezhibno, saj ima
Zvonko Mesojedec bogate izkušnje s pripravo
takih srečanj. Veseli smo donatorjev, ki so nam
priskočili na pomoč. Hvala županu Srečku Ocvirku
in preostalim donatorjem. Rezultate je uspešno
beležil mladi Matej Brcar iz Trebnjega. Na koncu
smo razglasili rezultate, pokale pa je podelil sin
Borisa Debelaka, predsednica DKŠD je najboljšim
poklonila drobna darila.

Predstavniki občine so ob tem poudarili pomemben
prispevek društva in obeh športnikov k razvijanju
vrhunskega športa v Sevnici ter vztrajnost,
odločnost, trdo delo in številna odrekanja
posameznikov na poti do uspeha. Udeleženci
svetovnega prvenstva so na sprejemu predstavili
delovanje društva, delo z mladimi v osnovni šoli v
Sevnici in Boštanju, strnili so vtise s tekmovanja v
Romuniji ter osvetlili dosedanjo športno pot Irme
Pirc in Domna Božiča. Izrazili so pohvalo in zahvalo
Občini Sevnica in tudi KŠTM Sevnica za podporo in
omogočanje odličnih razmer za treninge in vadbo
v športnem domu ter fitnesu.

Vir: Občina Sevnica

Turnir mladih
Ju jitsu IPPON

Rezultati EKIPNO:
1. mesto Sevnica 1, 2. mesto Krmelj 2, 3. mesto
Šentrupert, 4. mesto Sevnica 2, 5. mesto
Trebnje, 7. mesto Radeče.

Pokal ju jitsu v roke DBV Katana
Društvo borilnih veščin IPPON iz Sevnice je
organiziralo tradicionalni turnir v ju jitsu, udeležili
pa so se ga slovenski klubi, ki z mladimi redno
vadijo tako imenovani
DUO-sistem tehnike
samoobrambe.

Rezultati POSAMEZNO:
1. mesto Zvonko Mesojedec – Krmelj , 2. mesto
Cvetko Jakša – Trebnje, 3. mesto Martin Povše
– Sevnica.
32. MEMORIAL Borisa Debelaka je uspel.

Berta Logar

Foto: Ana Hočevar in Jan Opara

Kaj je šport ?

V ekipni razvrstitvi, ki je štela tudi za osvojitev
prehodnega pokala DBV IPPON SEVNICA, je
1. mesto osvojila mlada ekipa DBV Katana iz
Globokega, 2. mesto ekipa ŠK Sibor iz Kočevja in
3. mesto ekipa ŠD Sibor iz Ribnice.

Miran Grubenšek
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Za podporo pri izpeljavi sejma se zahvaljujemo
KŠTM Sevnica in Občini Sevnica.
Vsem ljubiteljem smučanja želimo obilo užitkov na
belih strminah ter a(tra)ktivno, zdravo in srečno
2014! Se vidimo na smučarskem sejmu prihodnje
leto!

Vir: Ekipa ŠD Atraktiva
www.atraktiva.si

Šport je aktivnost,
omejena s pravili in
obogatena s tekmovalnostjo.
Boštjan Nachbar

Šport in rekreacija
Lendaro in Goškova
zmagovalca teka v Krmelju

KMN Sevnica 1.SFL:
Člani prigarali točko

Rokomet

V soboto, 7. decembra, je AK Sevnica organiziral
3. tek za sevniški pokal, ki je tokrat potekal v
Krmelju, s startom in ciljem pred OŠ Krmelj.
V hladnem, a sončnem jutru se je zbralo 83
tekmovalcev, od najmlajših, ki so nastopili na 300
m, do članske kategorije na 4000 m. Absolutna
zmaga pri članih je spet pripadla Robertu
Lendaro, AK Sevnica, med ženskami je zmagala
njegova klubska kolegica Karin Gošek. Zmagovalci
po kategorijah, od cicibanov do članov, so: Ivana
Sešlar, Sven Šunta, Ajda Slapšak, Toni Bajc, Nika
Dobovšek, Enej Jagodič, Nina Lindič, Anže Trebše,
Urška Arzenšek, Maj Popelar, Boštjan Sladič,
Karin Gošek, Miha Povšič, Polona Zevnik, Robert
Lendaro, Brigita Karlovšek, Dušan Krašovec,
Zdravko Kukman.

Za nami je 9. kolo 1. Slovenske futsal lige.
Kljub remiju so Sevničani povečali prednost za
zasledovalci in ostajajo na tretjem mestu.
KMN Dobovec : KMN Sevnica 1:1 (0:0)
Ekipa iz Rogatca še nima zagotovljenega mesta v
končnici. Trener Sevnice Mitja Jontez je opozarjal,
da KMN Dobovec stopnjuje formo in je v svoji
dvorani težko premagljiv. V prvem polčasu se
mreži nista zatresli. V drugem polčasu pa sta na
sceno stopila Uroša. Za domače je v 21. minuti
zadel Uroš Kroflič, za goste pa v 23. minuti Uroš
Martić. Domačini so z agresivno in na momente
grobo igro poskušali priti do vseh treh točk,
vendar sevniška obramba tega ni dovolila. Posavci
svojih priložnosti niso uspeli izkoristiti, kot je to
bili na prvem medsebojnem srečanju. Z odličnimi
obrambami se je ponovno izkazal Govekar, ki je
ponovno dokazal zakaj sodi med naboljše vratarje
v Sloveniji.
Zadnja tekma v tem letu bo 20. decembra v
domači dvorani proti Puntarju. Po tekmi pa vas že
sedaj vabijo na silvestrovanje s KMN Sevnico.

Z uvrstitvijo članske ekipe v 1.A državno
rokometno ligo, se je v RK Sevnica izboljšalo delo
z mlajšimi selekcijami, kar kažejo tudi rezultati v
posameznih kategorijah.

Napredek mlajših rokometašev

Start teka na 4000 m

4. tek za Sevniški pokal bo 15. februarja 2014
v Boštanju, zadnja, 5. tekma pa bo na Blanci, 8.
marca 2014.
Preostali rezultati 1. SFL, 9. krog, 13.12.
KMN Bronx Škofije – KMN Oplast Kobarid 3:5
(1:3) 1:0 Grželj (7.), 1:1 Sovdat (11.), 1:2 Sovdat
(17.), 1:3 Zorč (18.), 1:4 Vulikič (26.), 1:5 Krivec
(28.), 2:5 Mirkovič (32.), 3:5 Sironič (38.)
KMN Puntar – FC Litija 3:5
(3:3) 0:1 Pertič (8.), 1:1 Malenšek (10.); 2:1
Štendler (12.), 2:2 Ručna (13.), 2:3 Pantić (14.),
3:3 Štendler (15.), 3:4 Simeunovič (22.), 3:5
Vrhovec (40.)
Absolutna zmagovalca teka
KMN Velike Lašče – RE/MAX Brezje Maribor 4:0
Vsi rezultati in fotografije iz Krmelja so na voljo na (1:0) 1:0 Kitić (20.), 2:0 Drobnič (26.), 3:0 Kitić
(35.), 4:0 Klarić (40.)
spletni strani www.aksevnica.si.

Mlajši dečki B

Najbolje kaže mladincem, ki se borijo za vstop v 1.
mladinsko ligo. Mnogi med njimi trenirajo skupaj
s člansko ekipo in se udeležujejo članskih tekem,
kjer nabirajo pomembne izkušnje. Čeprav vedno
ne dobijo priložnosti za vstop v igro, jim je »prva
vrsta« v družbi najboljših, nagrada za trud in velik
motiv za naprej.
Selekcija kadetov napreduje tako na fizičnem
kot tudi na taktičnem področju. Večina jih je
letos prestopila v to selekcijo, zato so razumljiva
nihanja v igri in pomanjkanje izkušenj, ki se kažejo
predvsem v zaključkih tekem. Fantje so na zadnjih
tekma strnili vrste in se z borbeno igro uvrstili v
polfinalno skupino.
Mlajši dečki A, ki so bili lani edina selekcija v polfinalu
nadaljevanja prvenstva, je letos uspeh ponovila.
Manjka jim še precej tehničnega in taktičnega
znanja, krasi pa jih borbenosti v obrambi tudi proti
močnejšim nasprotnikom. Fantje želijo nadgraditi
lanskih uspeh in bodo poskušali vse, da se uvrstijo
tudi na finalni turnir.
Fantje v selekciji mlajših dečkov B, ki letos prvič
nastopajo v državnem prvenstvu so prikazali nekaj
uspešnih nastopov, kar jim prav tako prinaša
nastop v polfinalu prvenstva. Pozna se jim, da
so že lani dobro trenirali in uspešno nastopali na
turnirjih Mini rokometa. Prehod na večje igrišče
jim ni povzročalo prevelikih preglavic, včasih pa
se jim pripeti kakšna tehnična napaka zaradi
drugačnih pravil, kot so jih bili vajeni.

Tomaž Blatnik

Vanja Lendaro

Fitnes Studio Sevnica
Delovni čas:

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure
TOREK, ČETRTEK
17. - 22. ure
SOBOTA
10. - 12. in 17. - 20. ure

Mladinci

V sodelovanju z OŠ Sevnica, OŠ Boštanj in letos
tudi z OŠ Šentjanž, je na šolah organizirana vadba
mini rokometa, ki jo obiskuje veliko število otrok.
Pri eni od selekcij dečkov vadi tudi skupina deklet,
ki se pripravlja predvsem za šolska tekmovanja. V
prihodnje bi želeli pripraviti vadbo tudi za dekleta.
Pri vseh teh uspehih je potrebno poudariti dejstvo,
da je delo z mladimi strokovno, da ga vodijo
domači trenerji in da je udeležba na treningih zelo
zanesljiva. Zgledno sodelovanje s šolami in KŠTMjem pa daje pogoje za uspešen razvoj športne
panoge v občini Sevnica.
Vsem navijačem,
sponzorjem in podpornikom, želimo veliko užitkov
v letu 2014 ob spremljanju rokometnih tekem.

Rokometni Klub Sevnica

Foto: Neža Tretnjak
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Utrip življenja
Nasvet
Knofkanje

Recepti
Kremna juha iz polente

Kaj vse lahko doma naredite iz odvečnih gumbov
Popestrite dele pohištva, ki ste se jih že nekoliko
naveličali. Oblepite dolgočasno posodo. Popestrite
sobno svetilko. Naredite lahko »umetniške« slike.
Pa ne pozabite še na nakit in torbice.

Čas priprave: 15-20 minut
Sestavine za 4 osebe
2 mladi čebuli ali 2 pora(pribl. 10 dag)
5 dag koruznega zdroba
3 dag masla
1/2 kozarca belega vina
3/4 l juhe iz koncentrata
1/8 l sladke smetane
muškatni orešček, sol, poper
Za okrasitev
malo bučnega olja ali praženih bučnih semen
Mladi čebuli operemo, bele dele narežemo na
kolobarje, zelene pa na trakove, ki jih prihranimo
za pozneje.
V kozici hitro porjavimo koruzni zdrob. Dodamo
maslo in narezane dele mlade čebule ter dušimo.
Zalijemo z vinom in čez nekaj časa še z juho.
Zavremo in kuhamo približno 15 minut.
Juho obdelamo s paličnim mešalnikom. Smetano
mehko stepemo in jo dodamo juhi. Potresemo jo
s zelenimi deli mlade čebule in začinimo s soljo in
poprom.
Pripravljeno juho okrasimo še z žlico stepene
sladke smetane in bučnimi semeni ali nekaj
kapljicami bučnega olja.

Pas

Ogrlica

Košarice iz vlečenega testa z jagodami
slika

Setev paprike

Čas priprave: 20-30 minut

Januarja je najprimernejši čas za setev paprike.
Da bi nam zrasle čim bolj kakovostne sadike, je
treba poleg dobrega semena pripraviti tudi za
kalitev ugodno okolje.

Sestavine za 4 osebe
2 lista vlečenega testa
1 jedilna žlica stopljenega masla
4 majhne skodelice za kavo ali majhne skodelice
iz ognjevarnega stekla ali skodeličasti modeli
Za nadev
jagode (ali maline)
sladka smetana
skutna krema ali sladoled
sladkor v prahu

svetilka

Pa prijetno knofkanje vam želim.
Nataša Gjuričič, Stara šola, Zavod KNOF, so. p.

www.knof.si
www.mojaobcina.si/sevnica
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Seme pred sejanjem namočite (do 12 do 24 ur),
nato ga posejte v pripravljen substrat za sejance.
Paprike so rastline, ki kalijo v temi in pri višji
temperaturi, kar je treba upoštevati. Priporočam
sejanje v nizke platoje, ki jih je treba takoj po setvi
pokriti z alufolijo in postaviti na toplo. Nič ne bo
narobe, če je to blizu radiatorja ali peči. Redno
pregledujte in spremljajte vlažnost substrata.
Paprike lahko kalijo tudi do 35 dni, odvisno od
sorte. Takoj, ko opazite prve mlade rastlinice,
folijo odstranite in setveni plato prestavite na
malo nižjo temperaturo.

Milena Mastnak

Oba lista testa spojimo skupaj s stopljenim
maslom in narežemo na 9 kvadratov.
Narobe obrnjene skledice položimo na pekač in jih
premažemo s stopljenim maslom. Vsako
skledico obložimo s kvadratom testa, drugi
kvadrat položimo diagonalno na prvega in rahlo
pritisnemo. Še enkrat premažemo s stopljenim
maslom in 10-12 minut pečemo, da se testo zlato
rjavo zapeče.Pustimo, da se ohladi.
Skledice tik pred serviranjem napolnimo s
smetano, skutno kremo, ali sladoledom in
jagodami, rahlo potresemo s sladkorjem v prahu,
po želji okrasimo s sadno omako, jogurtom ali
vanilijevo omako.

Recepte pripravila: Alenka Kozorog
vir: Hitro, preprosto, okusno

Oglasi
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Razvedrilo
VICOTEKA
Radodarnost
Kmetija nekje na Gorenjskem.
Sin vstopi v hišo in potoži očetu:
“Oče, sosed noče posoditi grabelj. Pravi, da
jih lahko izgubimo!”
“Je pa res škrt!” se jezi oče in nadaljuje:
“Potem pa pojdi v hlev. Bova tisti travnik pač
pograbila z našimi grabljami!”
Foto: Ljubo Motore

SMS
Halo žena, ravnokar pijem s prijatelji. Pridem
čez 20 minut.
Če me še ne bo, preberi SMS še enkrat!

Kovanec
Kakšna je razlika med telefonom in ženo?«
»V telefon vržeš kovanec in lahko govoriš,
ženi pa daš celo plačo, pa moraš biti še
vedno kar tiho.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Misel o gosenici in metulju.
„Gosenica z ničemer ne izda,
da se bo spremenila v metulja.
Pa vendar se.“
(Richard Buckminster Fuller)

Uganka za brihtne glavce
Polž 1
Polž se vzpenja po telefonski štangi katera
je visoka 10 metrov. Podnevi se vzpne 3
metre, medtem ko čez noč pade za 2 metra.
Koliko dni potrebuje, da pride na vrh?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: ČUDEŽNI DECEMBER.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Marija Deželak, Pot na zajčjo goro 5, 8290 Sevnica
2. nagrada: Herbert Schmid, Dolenji Boštanj 39c, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Čeč Nataša, Jelovo 13, 1433 Radeče,
4. nagrada: Olga Medved, Rožna ulica 1, 8230 Mokronog
5. nagrada: Ciril Kolenc, Vrhek 23, 8295 Tržišče
Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: welnes storitev, ki jo podarja Mojca Zaplatar s.p.,
Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
2. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p.,
Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. januarja 2014 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
V Bokalu je voda, v kozarcu mleko, v steklenici je Limonada.
Izžrebanec:
Naj Klavs, Drožanjska c. 99, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja cerkev na sliki ?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Zanimivo obeležje stoji na Škovcu.

Izžrebanec:
Trefalt Ivan st., Ribniki 82, 8290 Sevnica

Oglasi
RAČUNOVODSKI SERVIS
Korez Lilijana s.p.,
Savska cesta 20a, 8290 Sevnica
Računovodstvo za
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~ društva,
~ s.p.,
~ d.o.o.,
~ zavode,
~ kmetije,
~ dopolnilne
dejavnosti…

Spoznati pravo pot,
prave ljudi,
storiti prave reèi,
in v sebi in drugih najti le dobre stvari,
ob novem letu želi
Raèunovodski servis Lilijane Korez.

Mobi: 031 580 973
E-mail: lili.korez@gmail.com

Masažni salon

Mojca Zaplatar

SREČNO 2014

Ob prvi obletnici našega salona,
ki se nahaja v starem mestnem jedru Sevnice
ob križišču glavne in Florjanske ulice.
Vam podarjam 10% popust na opravljeno masažo.
Izbirate lahko med
različnimi vrstmi masaž in masažnimi sredstvi.

Vesele praznike,
osebnega zadovoljstva in
poslovnega uspeha
vam želim v
letu, ki prihaja.

Obiščite nas v prijetnem ambientu
ter izkoristite popust.
Popust velja ob predložitvi tega kupona do
31.1.2014.
Naročila po predhodnem dogovoru na
041 913 035

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

SREČNO
07 81 65 325
2014
041 623 066
    
      
        
  
    
    

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si
januar 14
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Pride, očara nas s svojo tišino in preko nas razprostre pajčolan
z mehko dobroto, s toplo milino, vodi nas v daljavo, svetlo davnino,
v krajino lepih sanj.
LETO 2014
leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb,
velikih dogodkov in novih začetkov.
Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki prijetni,
naj jih bo čimveč in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.
Vsem strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje in
Vam želimo
SREČNO 2014
Hkrati pa vam ob 3 obletnici podjetja
podarjamo 10% popust
na vse opravljene storitve.
Kupon velja do 31. 1. 2014.

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

SREČNO 2014

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO

PRALNICA SEVNICA
MOŽIČ LENKA s.p.
TRG SVOBODE 1, 8290 SEVNICA

Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

gsm: 040 220 363
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

SREČNO
2014

www.str ehe.si

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!

tomaz.krnc@siol.net

Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

SR
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Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

Strešne kritine

Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

