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Gospod Rafko, kakšne spomine imate na otroška 
in mladostna leta v Sevnici? 

Rodil sem se v Radljah ob Dravi, vendar smo tam 
živeli malo časa. V Sevnico smo se preselili pred 
drugo svetovno vojno. Moj oče je bil doma iz Hoč 
pri Mariboru, mama pa iz Sevnice. Prej se je pisala 
Lipovšek. Imel sem tudi mlajšega brata Romana. 
Zdaj imam v Sevnici še dve sestrični in enega 
bratranca. Vsi moji mladostni spomini so povezani 
s Sevnico. Osnovna šola je bila takrat zraven 
cerkve, v gimnazijo pa sem hodil na Radno. Bili so 
težki časi, ostali pa so dragoceni spomini, ki oživijo 
vedno, ko pridem v svoj kraj. 

Kako se je začela vaša glasbena pot, ki smo si jo 
vsi zelo zapomnili po pesmi Moj črni konj? 

V šestdesetih letih smo lahko pri nas videli prve 
glasbene filme: Fant s trobento, Ples na vodi, Rio 
Bravo, Reka brez povratka in druge. Takrat smo 
s spoštovanjem poslušali džez, v Ljubljani pa so 
nastali študentski orkestri, ki so igrali zabavno 
glasbo. V ljubljanskem Narodnem domu, kamor 
sva z Nado ob sobotah rada zahajala na ples, 
je igral Akademski plesni orkester. Poznal sem 
skoraj vse takrat popularne pesmi. Tu in tam sem 
za veselje zapel tudi kakšno pesem. Spoznal sem 
izredne glasbenike in po nastopu na natečaju 
Iščemo nove pevce, ki ga je razpisal Radio Ljubljana, 
sem dobil prve ponudbe za snemanje. Iskal sem 
nekaj novega, zato so moji prvi posnetki kavbojske 
narave. Pozneje sem seveda pri prof. Strgarjevi 
opravil nekaj lekcij iz petja, v arhivu ljubljanskega 
radia in na drugih radijskih postajah naše prejšnje 
domovine pa je nekoliko več kot 100 posnetkov, 
med katerimi je Moj črni konj iz leta 1965. 

Nastopili ste na prvem festivalu Slovenska 
popevka leta 1962 na Bledu. Kako je potekal 
festival takrat, kaj je bilo drugače, mogoče bolje 
kot na sedanjih festivalih? 

Imel sem srečo, da sem bil zraven, ko je začela 
nastajati slovenska zabavna glasba. Nastopil sem 
na prvih štirih festivalih. Na prvem nas je bilo 10 
pevcev in pevk. Vsak je zapel več pesmi – jaz štiri. 
Šanson Sivi zidovi starega mesta je uvrščen na 
drugo mesto na zgoščenki, ki je bila izdana ob 40. 
obletnici Slovenske popevke. Festival Slovenska 
popevka je bil takrat praznik zabavne glasbe, saj 
je bilo na programu najboljše, kar so v tistem letu 
ustvarili komponisti in pesniki. Od nas pevcev 
so vsi veliko pričakovali, vendar smo bili veseli in 
ponosni, da imamo svoj festival. 

Poleg glasbe ste se ukvarjali še z drugimi stvarmi. 
Kaj ste po poklicu in s čim ste si služili kruh? 

Po poklicu sem višji zobotehnik. Več kot 40 let sem 
bil zaposlen na Stomatološki kliniki Univerzitetnega 
kliničnega centra. Rad sem imel svoj poklic, ker 
delo zobotehnika ni rutinsko, ampak je to kreativni 
poklic. Posebno mi je bilo v veselje iskati najboljši 
način, kako narediti popolno protezo in z njo 
človeku povrniti osebnost. Ko še nisem prepeval, 
sem poleg službe z velikim veseljem sodeloval pri 
raznih dramskih skupinah – v Ljubljani in tudi v 
Sevnici. Glede petja pa sem vesel, da se je veliko 
mojih interpretacij  toliko časa ohranilo. Kadar 
se tvoja pesem zapiše v kolektivni spomin druge 
generacije, je to več kot nagrada na festivalu in 
največ, kar lahko doseže nekdo kot pevec. 

Kaj je tisto, kar ste in še radi počnete v prostem 
času? Kaj vas umiri in dela srečnega, da ste še v 
tako dobri kondiciji? 

Z mojo Nado rada smučava in tudi sicer rada 
hodiva v naravo – tudi v Sevnico. Strokovno še 
vedno sodelujeva vsak na svojem področju. 

Z velikim zadovoljstvom sem zadnja leta 
sodeloval pri praktičnih vajah za stomatologe 
na Stomatološki kliniki in za zobotehnike na 
Zdravstveni fakulteti v programu Laboratorijska 
zobna protetika. Pa tudi poslušanje dobre glasbe 
ali prava knjiga lahko pričarata nov svet. 

Je Sevnica še vaš dom? 

Vedno, ko se odpravljava v Sevnico, rečeva, 
da greva domov. Vesel sem vsakič, ko pridem, 
saj vedno vidim kaj novega. V Sevnici ste veliko 
spremenili na bolje, precej posegli vanjo, kar pa je 
bilo nujno. S tem ste tudi polepšali kraj. Vesela sva 
za vas. Zato vsem svojim Sevničanom želim, da bi 
bili zdravi in uspešni in bi bilo leto, ki prihaja, vsem 
čim bolj naklonjeno.   

Spoštovani Rafko Irgolič, iskrena hvala za vaše 
besede. Želim vam še veliko lepega, dobrega in 
predvsem zdravja, da bi se še veliko let vračali 
v Sevnico in z optimizmom obogatili še kakšno 
prireditev pri nas. 
  

Pogovarjala se je: Alenka Kozorog 

Intervju

Rafko Irgolič



3  december 13

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: Alenka Kozorog
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: EKNJIGA d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide januarja 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Družina je skupnost članov. In to različnih po 
značaju, vedenju, željah in hotenjih. Vsem niso 
enako prijetni nekateri trenutki in doživetja, 
ki jih družine preživijo skupaj. Pa vendar znajo 
največkrat vsi člani družine potrpeti drug z 
drugim, se prilagoditi, deliti in spoštovati drug 
drugega, pa tudi njihove odločitve in namere. 
In prav v tem je čarobnost skupnosti, kot je 
družina. In prav družine so tiste, ki znajo iti 
prek marsikaterih meja, velikokrat tudi prek 
svojih prepričanj. 
Prav je, da gradimo odnose, za katere je 
vredno živeti in iz katerih lahko kadarkoli 
zajemamo znanje, energijo, vodila in napotke. 
Kadar živimo z ljudmi in od njih pridobivamo 
le najboljše, kljub nekaterim padcem, ki se 
nam na življenjski poti zgodijo, se zavedamo,

da so dobri odnosi povsod, da so se ljudje 
zanje pripravljeni marsičemu odreči. Najlepše 
je, kadar se lahko z ljudmi, ki so ti najbliže, 
sprehodiš z roko v roki, jih spremljaš ob vseh 
njihovih uspehih ter z njimi deliš smeh in 
radost. 
Te vrednote bi se morali spomniti večkrat in 
nameniti delček svojega časa nekomu, ki bo 
lahko zaradi tega stopil korak naprej. Dovolimo 
si to storiti nekoliko pogosteje. December je 
prav primer čas za to. Je čas, ko vse vrši zaradi 
dobrih želja, obdarovanja, stiskov rok. Majhen 
kolač našega delčka časa pa bo lahko nekdo 
nosil v sebi vse leto, morda kar vse življenje. 
Vse dobro vam želim! 

Mojca Pernovšek

GODBA SEVNICA VABI NA VEČER
ZVEZDNEGA PRAHU

v

torek, 31.12. , ob17.00  pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

sobota, 7.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

AVTOHTONA TRŽNICA,  ANIMACIJA ZA OTROKE

info: www.kstm.si, 07/81-61-070

sreda, 4.12. , ob 17.00, zbiranje: Glavni trg v Sevnici

sobota, 21.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA

z Nušo Derenda,

AVTOHTONA TRŽNICA , ANIMACIJA ZA OTROKE

torek, 31.12. , od 22.00  dalje , pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

z ansamblom Toneta Rusa

Z LUČKO NA GRAD 
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Občinske strani

                                                                
V program prireditev ob letošnjem občinskem 
prazniku je uvrščenih tudi več dogodkov, s katerimi 
so namenu predane pridobitve letošnjega leta. 
Izvedbeno in finančno najobsežnejši projekt leta 
je bila gradnja novega vodovodnega omrežja na 
levem bregu Save, ki je bilo predano namenu v 
Zabukovju. 

Pridobitev projekta Rehabilitacija in izgradnja 
vodovodnih sistemov je 21 kilometrov novih 
vodovodov ter vodni zbiralniki in zajetja pitne vode 
na šestih odsekih. Skupna vrednost naložbe, ki je 
sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, je bila okrog 1.600.000 evrov, uspešno 
pa jo je izpeljalo Javno podjetje Komunala, d. o. o., 
Sevnica. Gre za zadnjo večjo naložbo v primarno 
mrežo javne preskrbe z vodo na območju sevniške 
občine, ki je s tem celovito zgrajena. V nadaljevanju 
bo na vrsti priključevanje sekundarnega omrežja 
na novozgrajeni sistem, po katerem bo v domove 
pripeljana kakovostna pitna voda iz vodnega vira 
Podskalica. 

O pomenu razvijanja kakovostne preskrbe z vodo in 
pomenu projekta za to visoko ležeče območje sta 
spregovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik 
Krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher. 
Slovesnost ob odprtju je pospremil kulturni 
program, v katerem so nastopili Godba Sevnica, 
pevec Marko Železnik ob spremljavi citrarke Anje 
Drstvenšek in domača pevska skupina Rosa.

Odprtje vodovodnih sistemov 
na levem bregu Save

S simboličnim prerezom traku 
uradno predali namenu vodovod.

Župan Srečko Ocvirk je skupaj s podžupanoma, 
Jožefom Žnidaričem in Janezom Kukcem, na 
tradicionalni novinarski konferenci ob občinskem 
prazniku predstavil dosežke, ki so v preteklem letu 
zaznamovali življenje na območju občine. 

Opravljenih je bilo več izboljšav cestnoprometne 
infrastrukture, obnova cest pa je bila vezana 
na posamezne kraje, s poudarkom na gradnji 
pločnikov za izboljšanje prometne varnosti. Z 
večletnim sistematičnim pristopom je dosežena 
visoka raven kakovosti na področju ravnanja 
z vodo. Z letošnjim velikim projektom gradnje 
vodovodnih sistemov na levem bregu Save se je 
dodatno razširil in posodobil sistem javne preskrbe 
z vodo, urejanje področja ravnanja z odpadno vodo 
pa je bolj usmerjeno v manjše kraje, saj je območje 
najgostejše poselitve že dobro urejeno. 

Najzahtevnejši del projekta gradnje optičnega 
omrežja je z gradnjo hrbteničnega omrežja 
končan, zdaj pripravljajo priklope, in sicer skladno 
z interesom občanov. Poleg gradnje optičnega 
omrežja pomeni velik razvojni preboj in sprostitev 
potencialov sprejetje občinskega prostorskega 
načrta, ki je z usmeritvijo po tekočem spremljanju 
in vključevanju potreb občanov v postopku priprave 
sprememb. 

Skladno s proračunom so bile izpeljane neposredne 
spodbude gospodarstvu, občina pa je zelo 
odzivna pri potrebah gospodarskih družb z vidika 
prostorskega načrtovanja in urejanja poslovnih 
con. Pripravljene so bile tudi proračunske 
spodbude in aktivnosti za več programov podpore 
kmetijstvu; med njimi podpora lokalni preskrbi s 
hrano v javnih zavodih in načrtovano izboljšavo 
tržnic in drugih potencialov. Investicijski cikel se bo 
v prihodnjem letu s področja komunalne in cestne 
infrastrukture preusmeril na področje družbenih 
dejavnosti. 

Po novogradnjah in adaptacijah za potrebe 
predšolske vzgoje bo poudarek dela leta 2014 
namenjen več osnovnošolskim objektom prek 
projektov energetskih sanacij in projektu gradnje 
osnovne šole v Tržišču.

Novinarska konferenca 
župana ob 
občinskem prazniku

Župan s podžupanoma na novinarski konferenci.

Dne 8. novembra je bila v Športnem domu v Sevnici 
osrednja slovesnost ob občinskem prazniku. 
Minila je v znamenju podelitve občinskih priznanj in 
bogatega kulturnega programa. 

Srebrno plaketo za leto 2013 so prejeli: Društvo 
vinogradnikov Malkovec za prispevek k napredku 
podeželja, vinogradništva in vinarstva v naši 
občini, Jelka Bec iz Boštanja za uspešno delo na 
področju družbenega življenja v Boštanju in naši 
občini ter Plastoform Blanca, d. o. o., za uspešno 
delovanje gospodarske družbe v občini.

Zlati plaketi sta dobila Cvetka Jazbec iz Šentjanža 
za dolgoletno prostovoljno delo na družbenem 
področju v občini in podjetje Armat Projekt, d. o. o.,
iz Krmelja ob 20. obletnici uspešnega delovanja in 
prispevka h gospodarskemu razvoju v občini.

Prejemnik letošnjega najvišjega priznanja, grba 
občine Sevnica, je podjetje Siliko, d. o. o., Poslovna 
enota Sevnica, in sicer ob 10. obletnici uspešnega 
sodelovanja pri gospodarskem in družbenem 
razvoju občine Sevnica ter 20. obletnici delovanja 
podjetja. V imenu dobitnikov priznanj je zbrano 
občinstvo nagovoril direktor podjetja Siliko Janez 
Koprivec.

Slavnostni govornik na dogodku je bil župan Srečko 
Ocvirk, pozdravne besede sta občinstvu namenila 
tudi poslanec v Državnem zboru Republike 
Slovenije Tomaž Lisec in županja Občine Radeče 
Rafaela Pintarič.
Program prireditve so oblikovali Godba Sevnica, 
mažoretke Društva TRG Sevnica, Mešani pevski 
zbor Zvon, Oktet Jurij Dalmatin in mladi folklorniki 
Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor.
Program sta povezovala Aleš Tuhtar in Tanja 
Žibert.

Osrednja slovesnost 
s podelitvijo priznanj 

Prejemniki občinskih priznanj za leto 2013.

Občina Sevnica in Vrtec pri OŠ Krmelj vabita v 
torek, 3. decembra 2013, od 17. ure dalje pred 
gasilski dom v Krmelj na VRTNI SEJEM, na katerem 
se bodo v sklopu projekta »In naše je, dobro je« s 
svojimi izdelki predstavili otroci vrtca in partnerji 
v projektu. Projekt je sofinanciran iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, osi Leader.

Povabilo

              

 
 

 

     
  

       
           

       
      

     
     

     

      
       

    
     

       

        
     

         

   

    
    

    

    
     

    

    
      

    

   
    

    

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

    
                

                 
            
    
    

     
     

   
       

    
    

    
    
    
      
     

    
    

    
   

     
    

      
    

      
      

     
    
   

     
     

  
    

      
    

    
    
      

   
   
    

     
      
   
   

     
     

   
    

   
    
     

    
    

    
    

    
     

   
   
    

    
   

     
    

   
    

    
   

    
    

   
    
     

    
   

     
    

   
   
      

   
   

     
  

   

       

       
        
        

         
          

      

        
       
          

       
       

       
        

           
       

       
        

      
       

        
        

        
          

           
        

         
   

        
          

         
       

       
       
        

    

         
         

       
          

        
         

   

       
          
        

          
           
          

         
         

          
         

        
   

       
        

          
       

         
        

         
      

           
       

        
        

         
        

       
         

         
          

         
      

         
         
        

      

       
  

        
    

   
  

        
     

     
 

          
    

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«

Na dan občinskega praznika, 12. novembra, ki 
ga občina praznuje v spomin na pogumna dejanja 
narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža, 
so v organizaciji občinskega odbora združenja 
borcev za vrednote NOB slovesno položili vence k 
spomeniku padlim žrtvam NOB na sevniškem Trgu 
svobode in k spominski plošči na stavbi sodišča 
na Glavnem trgu. Po tem je bila slavnostna seja 
občinskega odbora združenja borcev za vrednote 
NOB na sevniškem gradu. Na seji so podelili srebrno 
priznanje in plaketo republiškega odbora zveze 
borcev za uspešno in aktivno delo v organizaciji in 
zunaj nje mag. Bredi Drenek Sotošek, podelili pa 
so tudi šest bronastih priznanj in plaket. Te so za 
uspešno in aktivno delo v organizaciji prejeli Albin 
Ješelnik, Ljubomir Motore, Elka Grilc in Stanislava 
Motore iz Sevnice ter Franc Bastardi iz Krmelja 
in Franc Zupančič iz Tržišča. Slavnostno sejo so 
popestrili s priložnostnim kulturnim programom. 
Dogodkov sta se udeležila tudi župan Srečko 
Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič.

12. november – 
praznik občine Sevnica
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Obvestilo
 

Občina Sevnica obvešča, da je rok 
za oddajo pobud s področja urejanja 
prostora za pripravo sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Sevnica (OPN) podaljšan do 

10. januarja 2014. 
 

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na 
naslov: 

Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 
8290 Sevnica ali po elektronski pošti na: 

obcina.sevnica@siol.net.
 

 V ta namen je občina pripravila tudi 
obrazec za oddajo pobud, ki ga lahko dobite 
v sprejemni pisarni občine, na Oddelku za 

okolje in prostor 
ali na spletni strani občine 
www.obcina-sevnica.si.  

 

Dodatne informacije posreduje 
Dušan Markošek na 07 81 61 236.

Občinske strani

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Po lani urejeni prometni infrastrukturi skozi 
osrednjo krajevno prometno žilo je bil letos, kot 
nadaljevanje k celostni ureditvi središča Boštanja, 
narejen še okrog 120-metrski odsek lokalne ceste 
od krožišča v starem delu naselja proti Grahovici 
in Vrhu. Ureditve zajemajo širitev vozišča, 
ureditev enostranskega pločnika za pešce z 
javno razsvetljavo, ureditev mejnih površin ter 
preureditev komunalnih vodov. Za naložbo v skupni 
vrednosti okrog 84.000 evrov je občina pridobila 
delež državnih investicijskih sredstev. Nova 
pridobitev pomeni precej izboljšano prometno 
varnost za vse, ki cesto uporabljajo vsak dan, 
predvsem pa tudi za krajane, ki živijo neposredno 
ob njej. 

Zbrane na dogodku ob odprtju sta nagovorila 
župan Srečko Ocvirk in predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Boštanj Jože Udovč ter poudarila dobro 
sodelovanje v lokalni skupnosti, katerega plod je 
tudi namenu predana pridobitev. Pri programu 
je sodelovala domača pevska skupina Azelea, 
povezovalka pa je bila Jelka Bec.

Prometne izboljšave 
v Boštanju predane namenu 

Otvoritev nove pridobitve v Boštanju.

Novembra, v mesecu boja proti zasvojenosti, je 
svoj prispevek k ozaveščanju javnosti dodal tudi 
Zavod Pelikan – Karitas. V ta namen je zavod v 
edini ženski komuni pri nas, v Skupnosti Srečanje 
na Razborju, 7. novembra organiziral dan odprtih 
vrat, ko si je bilo mogoče ogledati prostore 
skupnosti in se pogovoriti z dekleti, ki so na 
zdravljenju. 

V podporo delovanju te skupnosti se je povabilu na 
dan odprtih vrat odzval tudi župan Srečko Ocvirk s 
sodelavci. Seznanili so se z njenim delovanjem, se 
pogovorili o ciljih in rezultatih dela skupnosti Don 
Pierina, prisluhnili življenjskim zgodbam deklet 
ter si ogledali razstavo, ki so jo ob tej priložnosti 
pripravile.  Strokovni sodelavci Skupnosti so v 
sklopu posveta predstavili načine dela in potek 
zdravljenja zasvojenosti v komuni.

Dan komune 
Skupnosti Srečanje Razbor

Utrinek z razstave in srečanja s predstavniki občine 
ob dnevu odprtih vrat Skupnosti Srečanje.

Na Blanci so na začetku novembra v sklopu 
prireditev ob občinskem prazniku odprli pogodbeno 
pošto 8283 Blanca. Preoblikovanje prejšnje pošte 
v Pogodbeno pošto Blanca omogoča ohranjanje 
vseh dosedanjih storitev in širši delovni čas, kar je 
za krajane zelo pomembno. 

Delovni čas bo odslej ob ponedeljkih, torkih, 
sredah in petkih, od 8.00 do 15.30, ob četrtkih 
od 8.00 do 17.00 ter ob sobotah od 8.00 do 
11.00. Pošto je v upravljanje prevzel samostojni 
podjetnik Januš Žibert, na priložnostni slovesnosti 
pa je zbrane tudi pozdravil in nagovoril. Pozdravne 
besede in vse dobro novemu upravitelju pošte 
sta zaželela direktor novomeške poslovne enote 
Pošte Slovenije Cvetko Sršen in župan Srečko 
Ocvirk. Program je kulturno obogatila Osnovna 
šola Blanca, Aktiv kmečkih žena Blanca pa je 
pripravil domače dobrote.

Na Blanci 
odslej pogodbena pošta 

Ob otvoritvi pogodbene pošte na Blanci.

Krajevna skupnost Šentjanž je s slovesnostjo 
zaznamovala svoj krajevni praznik. Ob tej priložnosti 
vsako leto podelijo priznanja posameznikom in 
društvom, ki z dosežki še posebej zaznamujejo 
utrip življenja in delovanja v skupnosti. Letošnji 
prejemniki priznanj so Nada Vodišek, Franc Bebar 
in uredniški odbor krajevnega glasila Šentjanškega 
glasa. 

Zbrane sta nagovorila predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj in župan 
Srečko Ocvirk. Kulturni program so pripravili 
učenci Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. 
Na slovesnosti je bil simbolično prevzet nov 
defibrilator, ki bo nameščen v stavbi gasilskega 
doma. Nakup so z zbranimi donatorskimi 
sredstvi omogočili v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Šentjanž, ti pa se podpornikom iskreno 
zahvaljujejo.

Foto: Anja Kerin

Praznik KS Šentjanž

V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri 
Zidanem Mostu so povabili na dneve  odprtih 
vrat, ki jih že tradicionalno prirejajo v novembru. V 
domu so ob tej priložnosti pripravili več dogodkov. 
Dneve odprtih vrat so pričeli z otvoritvijo razstave 
izdelkov stanovalcev, vključenih v aktivnosti delovne 
terapije, namenu pa so  predali tudi defibrilator, 
katerega je krajanom Krajevne skupnosti Loka pri 
Zidanem Mostu v okviru Lekarne pod Sv. Rokom 
ter ob pomoči predstavnika dobavitelja podjetja 
Farmadent d.o.o. prof. dr. Aleša Mlinariča 
podarila mag. Breda Drenek Sotošek. Dogodek 
so z nastopom obogatili ljudski pevci Brusači iz 
Radeč ter domski pevski zbor Loški slavčki. Za 
zaposlene, stanovalce in njihove svojce pa so 
pripravili še strokovno predavanje prof. dr. Aleša 
Kogoja o demenci.

Dnevi odprtih vrat v 
Trubarjevem domu 
upokojencev

Novembra so praznovali krajevni praznik v 
Zabukovju ter se ob tej priložnosti s plaketami in 
priznanji za dobro delo in prispevek v skupnosti 
zahvalili še posebej zaslužnim posameznikom in 
društvom. Predsednik Jože Baumkirher je plaketi 
predal Janezu Podlesniku in Prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Zabukovje, priznanji pa sta 
dobili Pevska skupina Jurjevci in Šentlenartski 
smrkci. 

Posebna zahvala je bila namenjena družini Blas iz 
Sevnice, ki je krajevni skupnosti podarila pianino. 
Dobitnikom priznanj in vsem krajanom je ob 
prazniku čestital tudi župan. 

Program krajevnega praznika so prav tako 
obogatile kulturne točke. Poleg pevca Marka 
Železnika in citrarke Anje Drstvenšek ter pevske 
skupine Rosa so se nastopajočim predstavili 
še Šentlenarski smrkci in z igranim prizorom 
Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje. Celoten 
program sta povezovali Andreja Kobal in Renata 
Podlesnik Pajk.

Praznik KS Zabukovje

Predsednik KS Zabukovje 
z letošnjimi prejemniki krajevnih priznanj.

Prejemniki krajevnih priznanj 
s predsednikom krajevne skupnosti in županom.
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Po občini

   
Knjižnica Sevnica je bila v oktobru gostiteljica 
razstave ročnih del, članic sekcije ročnih del pri 
DI Sevnica. Na ogled je bil postavljen le delček 
umetnin, narejenih z ljubeznijo in trudom, kajti delo 
in ustvarjanje je pravo zdravilo zoper osamljenost 
in različne tegobe današnjega časa. 

Namen razstave je bil tudi seznaniti ljudi o delu 
Društva, saj praznuje že 40. obletnico delovanja. 
Razstavo si je med drugim ogledal tudi predsednik 
Zveze  društev delovnih invalidov Slovenije gospod 
Drago Novak. 
  

Jožica Ameršek

Aktivnosti  članic 
Društva invalidov Sevnica

  
Ob praznovanju občinskega praznika naše občine 
in v sklopu praznovanja 40 let delovanja DI 
Sevnica je Društvo invalidov Sevnica 6. novembra 
organiziralo okroglo mizo z dvema temama. 
Vladimira Tomšič je predstavila zdravstveno stanje 
invalidov in starejših oseb v občini Sevnica ter kaj 
moramo storiti, da si bomo sami izboljšali zdravje. 
Daniel Žniderič pa je predstavil kriminaliteto in 
varnost v naši občini ter kaj storiti za svojo osebno 
varnost in varnost svojih bližnjih. 

Okrogla  miza  DI Sevnica

Tudi letošnja sobota sredi novembra je bila kot že 
več let nekaj posebnega zaradi Večera mažoretk 
Defile. 

Ne samo za mažoretke in njihove starše, za 
marsikoga je to večer, v katerem se lahko preda 
glasbi, plesu in zabavi. Zaigrala je narodno-
zabavna zasedba Stil, slišali smo znane Brendijeve 
pesmi v izvedbi Dejana Vunjaka, Sevničanke pa 
so spet pokazale, kaj vse je mogoče ustvariti s 
pridnim in resnim timskim delom. Brez sevniške 
godbe seveda tudi letos ni šlo. Program je s svojimi 
vragolijami popestril Urban Pequeno. Sevniške 
mažoretke sta s svojo navzočnostjo počastila tudi 
Srečko Ocvirk in predstavnik glavnega donatorja 
Hess, d. o. o.,  Andrej Štricelj.  Treba je poudariti, 
da je veliko dejavnikov, ki pripomorejo k takšnemu 
uspehu mažoretne dejavnosti v Sevnici. Seveda pa 
brez uspešnega vodstva društva, razumevanja in 
podpore pokroviteljev ter dobrega sodelovanja s 
starši takšnega večera ne bi bilo mogoče izpeljati. 

Vsi ljubitelji mažoretne dejavnosti boste konec 
maja 2014 spet prišli na svoj račun, saj bodo 
sevniške mažoretke organizarer 14. državno 
prvenstvo MTZS. 
  

Vir: Društvo Trg Sevnica, sekcija Mažorete
Foto: Ljubo Motore

Večer, ki se ga ne da pozabiti
  
V sončnem petkovem popoldnevu konec oktobra 
smo se člani Društva za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju SOŽITJE Sevnica 
konec tedna odpeljali na seminar za otroke in 
starše v Topolšico. 

Nastanili smo se v hotelu Vesna in se že prvi 
večer veselo zavrteli ob hotelski glasbi. V soboto 
dopoldne so se starši in skrbniki srečali s Tanio 
Podrug iz CSD Sevnica. Predstavila jim je zelo 
pomembno temo: Uveljavljanje pravic za OMDR. 
Varovanci in spremljevalci smo se sprehajali tudi 
po prečudoviti okolici, ki nam jo je le še polepšalo 
toplo sonce »indijanskega poletja«, in se kopali v 
zdravilni vodi. Popoldne smo se udeležili piknika 
na hotelski zelenici. Kostanj so pekle prave 
čarovnice in postregle tudi z okusnimi jabolčnimi 
zavitki. Po večerji smo se spet družili in zaplesali v 
restavraciji hotela Vesna. Praznovali pa smo tudi 
76. rojstni dan naše najstarejše članice Ljudmile 
Košar iz Lončarjevega Dola. Njej in njeni družini se 
zahvaljujemo za slastno potico, s katero smo se 
posladkali pred spanjem. 

V nedeljo je bilo še eno predavanje za starše: 
Marjan Lačen je predaval na temo Osebe z 
motnjami v duševnem razvoju in prosti čas. Drugi 
udeleženci smo prosti čas izkoristili v bazenu in na 
likovni ustvarjalni delavnici. 
Čas je kar prehitro tekel in po kosilu smo se 
odpravili nazaj v Sevnico. Zadovoljni, polni novih 
vtisov, doživetij in spoznanj. Hvala Miranu 
Šternu, predsedniku našega društva, za odlično 
organizacijo seminarja, vsem udeležencem pa na 
svidenje do prihodnjega druženja. 

Irena Mavrič, za SOŽITJE Sevnica

Seminar v Termah Topolšica

KO RK Krmelj je pripravila tradicionalno srečanje 
starejših krajanov v gostišču pri Marjani. 
Povabljenih je bilo 80 krajanov, prišlo pa jih je 69. 
Najbolj smo se razveselili Urške Koritnik, ki je 
stara 101 leto, živi pa v domu za starejše občane 
v Sevnici. Da se nam vsako leto pridruži, poskrbi 
njena prijateljica Milena Železnik, saj skrbi ta za 
Urško s posebno toplino. Kadar ju opazuješ, ti 
zaigra srce. Nam vsem je lahko vzor, kako delati s 
starejšim, da je srečen. 
Izjemen kulturni program nam vedno znova 
pripravijo učenci OŠ Krmelj z učiteljico Renato 
Mlinarič in učiteljem Marjanom Dirnbekom. 
Posebno ponosne so babice, kadar gledajo svoje 
vnuke. Letošnje srečanje je pripravila še prejšnja 
dolgoletna predsednica Justi Flajs. Z minuto 
molka smo se poklonili spominu nekdanjega 
predsednika KO RK Krmelj, 96-letnemu Ivanu 
Perhaju, ki se je vsa leta udeleževal naših srečanj. 
Pozdravili sta nas novi  predsednici Breda Sotošek 
Drenek in Milena Bregar Šeško. Spregovorila sta 
podžupana Žnidarič in  Kukec. Posebno pozornost 
smo namenili Jožefi Kostrevc in Mirku Zupanu. 
Zaželeli smo jima veliko zdravja. 
Poklepetali smo, se poveselili ob dobitkih, saj 
so nam aktivistke pripravile čudovit srečelov in 
spekle sladke dobrote. Nazdravili smo in si zaželeli 
še veliko skupnih druženj in zdravja. 
  

Berta Logar

Tradicionalno srečanje 
starejših krajanov v 
organizaciji KORK Krmelj

Predstavitev na okrogli mizi je bila strokovna in 
aktualna, saj so to vsakodnevne težave, s katerimi 
se srečujemo invalidi in tudi drugi občani. Žal pa 
moramo priznati, da je bilo udeležencev okrogle 
mize bolj malo. Če bi bilo drugače, bi dokazali, da 
nam ni vseeno, kako je z našim zdravjem in kako 
varno se počutimo. 

Hvala direktorici Zdravstvenega doma Sevnica 
Vladimiri Tomšič in komandirju policijske postaje 
Sevnica Danielu Žnideriču. 

 Franc  Boljte,  predsednik DI Sevnica
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Oglasi

www.radiocenter.si

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

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

Lahko prenočite ali pa imate izlet 

in za to ste še nagrajeni!!!

Sporočite nam kdaj pridete in kuponi  z  

nagrado vas bodo čakali pri ponudniku.

info: www.dozivljaj.si / 07/81 65 562

SPOROČITE NAM KDAJ PRIDETE 

in KUPONI Z NAGRADO 

VAS BODO ČAKALI PRI PONUDNIKU. 

LAHKO PRENOČITE ALI PA IMATE IZLET 

IN ZA TO STE ŠE NAGRAJENI!!!

Jadran AKCIJA do -20%, 

CRIKVENICA in SELCE

dozivljaj@kstm.si / www.dozivljaj.si

 UGODNA 

 »NOVOLETNA DARILA«  

 POLEG ZANIMIVIH SPOMINKOV 

 JE LAHKO LEPO DARILO  

 TUDI  IZLET:

    

            

že od 26€ dalje na osebo

PREDBOŽIČNI DUNAJ, 

PREDBOŽIČNI SALZBURG, 

PREDBOŽIČNI ZAGREB 
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Turizem, TZOS

Pohod z lučko na grad – 
sreda, 4. december 2013 
  
Na predvečer Miklavža se bodo v Sevnici prižgale 
praznične luči in okrasitev mesta bo tudi simbolno 
označila pričetek čudežnega decembra v Sevnici. 
Mesec, katerega bodo zaznamovale prireditve, 
druženja, tople besede, stiski rok, iskrenih želja in 
prijaznih pogledov. 
Vse občane vabimo, da se nam pridružijo na 
tradicionalnem pohodu z lučko na grad Sevnica.
 

Zbrali se bomo ob 17. uri na Glavnem trgu, od 
koder se bomo odpravili v soju bakel po grajski 
poti, katero so včasih uporabljali graščaki. Ob 
prihodu na grad se bomo sprehodili po čarobnem 
grajskem parku, mogoče srečamo vile, grajske 
škrate… 

V atriju, ki se bo bleščal v soju novoletne okrasitve 
bo sledil krajši kulturni program, topli napitki in 
druženje. 
Lepo povabljeni na prijeten večer druženja. 
  

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Namig za premik  

 
V času, ko se mošt spreminja v vino, so jesenske 
dobrote lahko okusili tudi prebivalci in obiskovalci 
naše prestolnice. Martinova vinsko-kulinarična 
sobota je namreč v staro mestno jedro Ljubljane 
pritegnila več kot 7.000 obiskovalcev. Ti so lahko 
okušali vino in hrano ter doživeli pravo Slovenijo v 
malem. Bogat spremljevalni program, v katerem 
je nastopila tudi Folklorna skupina Blaž Jurko 
Razbor pod Lisco, pa je skrbel za prešerno vzdušje 
tekom prireditve. 

Na stojnicah pred ljubljansko Mestno hišo se je 
predstavila tudi občina Sevnica s pestro turistično 
ponudbo, pravi magnet za obiskovalce pa je bila 
unikatna lesena salamoreznica, s katero je njen 
oblikovalec Bojan Novšak rezal suhomesnate 
dobrote. 

Obiskovalci so na naši stojnici lahko okusili 
tudi grajsko kri – modro frankinjo iz grajskega 
vinograda, nazdravili s cvičkovo princeso Andrejo 
Simeonov ali celo zaplesali z mladimi folkloristi 
z Razborja. Obenem so dobili tudi celovite 
informacije o turistični ponudbi naše občine. 
Zaradi velikega zanimanja se lahko nadejamo 
povečanega obiska v naših krajih. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Na Martinovanju v Ljubljani 
predstavljena tudi 
občina Sevnica

 
V Planinskem društvu Lisca Sevnica smo se 
odločili, da bomo vsako leto novembra v počastitev 
občinskega praznika organizirali pohod po sevniški 
planinski poti Lojza Motoreta. 

Pohodniki smo se v soboto, 16. novembra, zbrali 
pri baru Tinca v Boštanju in pot nadaljevali po 
označeni poti do Okiča, kjer smo dobili prvi žig. Šli 
smo naprej do Jablance in tam nas je že čakal topel 
čaj, za tem pa mimo Novega Grada do Brunka. 

Spoznavali smo domače kraje, našo naravno in 
kulturno dediščino ter številne zanimivosti, na 
koncu pa dobili še okusen topel obrok. Pohoda se 
je udeležilo 39 pohodnikov, prehodili so več kot 15 
km in okrog 1200 višinskih metrov. 

Vabimo vse, da z gibanjem v naravi naredite kaj 
zase. 

Vabljeni k ogledu spletne strani www.pd-lisca.si, 
na kateri je več informacij o sevniški planinski poti 
Lojza Motoreta. 
Dobrodošli v dobri družbi! 
  

Vir: Planinsko društvo Lisca Sevnica, 
www.pd-lisca.si

Pohod 
po sevniški planinski poti 
iz Boštanja na Brunk

 
Zanimanje je bilo 
največje za katalog 
turistične ponudbe, 
gostinske ponudnike, 
sevniški grad, pa 
tudi za ponudnike 
na vinskoturističnih 
cestah
Tretjo soboto 
novembra je v 
Krškem Posavsko 
društvo diabetikov 
organiziralo srečanje 
vseh slovenskih 
diabetikov, udeležilo 
pa se ga je približno 
500 članov iz 
različnih društev 
Slovenije.

Turistična informacijska točka 
na slovenskem srečanju 
diabetikov

Naša informacijska stojnica

www.dozivljaj.si

Na začetku in po uradnem delu smo jim na 
sevniški informacijski točki predstavili  ponudbo 
in reklamno gradivo. Zanimanje je bilo največje 
za katalog turistične ponudbe, gostinske 
ponudnike, sevniški grad, pa tudi ponudnike na 
vinskoturističnih cestah. 
Pohvalili so našo ponudbo, saj so bili s skupino v 
naših krajih letos spomladi. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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www.mojaobcina.si/sevnica

 
V naravi je veliko 
rastlin, ki so 
primerne za izdelavo 
p r e p r o s t e g a 
p r a z n i č n e g a 
venčka za vaša 
vhodna vrata. Ena 
teh rastlin je tudi 
srobot, ki ga najdete 
ovitega na grmih in 
drevesih. Naberete 
daljše poganjke, ki 
naj bodo tanki in 
brez listov (če je 
poganjek še olistan, 
liste preprosto 
odstranimo). 

Tanke vejice ovijamo v kolobar tako dolgo, da bo 
naš venček debel vsaj 10 cm. 
Na zgornji strani venčka zavežemo trak ali rafijo. 
Dolžina je odvisna od posameznika, kako visoko 
želi imeti obešen venček. 

Spodnji del venčka okrasimo z različnim 
materialom. Uporabimo lahko posušene cvetove 
hortenzij, storže in mah ali kaj drugega. 
  
Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod KNOF, so. p.

Naredi si venček za vrata

 
V nedeljo, 3. novembra, so v župnijski cerkvi v 
Tržišču praznovali zahvalno nedeljo. 
Vaščanke Polja in Gabrijel so praznično okrasile 
cerkev in oltar s številnimi kmetijskimi pridelki ter 
nanj postavile še hlebec kruha in mošt. Najbolj 
zanimivi sta bili buči velikanki, ki sta zrasli tako 
kljub letošnjemu, precej muhastemu vremenu. 
Dolga zima, zelo mokra pomlad, potem pa 
ekstremno vroče in suho poletje so zdesetkali 
pridelke. Vendar pridni krajani skrbno obdelujejo 
svojo zemljo in si pripravljajo pridelke. 

Po maši je bilo na vrsti druženje pred cerkvijo ob 
dobrotah, ki so jih pripravila domača društva.  
Domači župnik Jože Kohek jih je tudi blagoslovil. 
Takšen praznik je prava priložnost, da se zahvalimo 
za letino in nesebično pomoč ter za vsak trenutek, 
ki ga preživimo drug z drugim. 

Janja Tratar, TD Tržišče

Praznični dogodek 
Zahvalna nedelja v Tržišču

 

Neugodna vremenski napoved je v soboto, 
9. novembra, povzročila, da se je  na startu 
Martinovega pohoda,  pri pletenki v Tržišču, zbralo  
le  nekoliko več kot 120 udeležencev. 

Martinov pohod 
spremljalo slabo vreme

Ambasador

Letošnji božično-novoletni prazniki naj bodo 
kreativni in ekološko prijazni. Sekanje smrečice, 
da krasi vašo dnevno sobo, je vse prej kot do 
narave prijazno početje. Zato vam podajam nekaj 
namigov, kako se lahko takemu početju izognete 
in še vedno okrasite dom v prazničnem vzdušju. 
Za prikazane zamisli potrebujete zelo malo ali 
nič denarja, ne zavzamejo veliko prostora in so 
izvirne. Večino stvari imate že doma.  

 

Novoletne bunkice privežite na sukanec in jih 
spuščajte v različnih dolžinah, da bo nastala oblika 
smrekice. Lahko si zamislite tudi kakšno drugo 
obliko. 

Na sprehodu 
po gozdu 
naberite 
nekaj vej. 
Zložite jih 
drugo ob 
drugo 
in zvežite 
z vrvjo. 
Okrasite 
jih po 
želji.  
  

Veje
 lahko tudi 

posamično 
pritrdite na 
steno ali jih 
med seboj 

povežete 
z nekoliko 

večjo nitjo.  
  
Imate 
preveč 
knjig? 

Poglejte 
rešitev.  
  

Lahko 
uporabite 

samo 
novoletne 

lučke. 

In še 
zadnji 
namig, 
ki je namenjen
okrasitvi mize. 
  

Lepe praznike, naj vas obdajo z veseljem in 
ljubeznijo.
 

Nataša Gjuričič, Stara šola, Zavod KNOF, so. p.

Naredi sam

Princesa

Pohod, ki ga organizira Turistično društvo 
Tržišče, je tudi letos potekal v okviru prireditev 
ob prazniku naše občine. Udeležence je med  
drugimi pozdravila tudi cvičkova princesa Andreja 
Simeonov. Pohodniki, ki so ob prijavi prejeli 
spominski kozarec, so lahko poskušali mlado vino 
in se okrepčali s številnimi domačimi dobrotami, 
prisluhnili ambasadorju cvička in starosti 
malkovških vinogradnikov Ivanu Pungerčarju, 
spremljali podiranje klopotca in krst mošta v vino. 

Občasen dež ni  pokvaril dobrega razpoloženja, 
ki so ga  vso pot  s svojim igranjem spodbujali 
godbeniki iz Gorij pri Bledu, na postojankah pa 
sta svoj meh raztegnila tudi  mlada, obetavna 
harmonikarja Gregor Kuhar in Marko Flajs. 
  

Irena Lindič, TD Tržišče
Foto: Stane Markovič
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Folklorna skupina Društva upokojencev Razbor 
deluje že 11. leto. Čeprav je povprečna starost 
naših članov več kot 66 let, smo še vedno zelo 
aktivni. Vsako leto imamo približno 20 nastopov 
v občini in tudi v drugih krajih Slovenije. Plešemo 
plese, ki so se ohranili v naših krajih in osrednji 
Štajerski. 
Septembra so nas povabili na 27. folklorijado v 
Nemčijo, ki jo je pripravilo KD iz Augsburga. Na njej 
sodelujejo folklorne skupine, ki delujejo v slovenskih 
klubih  iz celotne Nemčije, vsako leto pa povabijo 
eno skupino iz Slovenije. V soboto dopoldne so 
nas gostitelji popeljali po starem mestnem jedru 
Augsburga, ki ima bogato zgodovino, popoldne 
pa smo se pripravili na nastop. Najprej smo se v 
cerkvi s slovensko pesmijo poklonili spominu treh, 
v zadnjih letih preminulih folklornikov. Osrednja 
prireditev je potekala v prekrasni dvorani 
Kurhaustheater, ki stoji v zdraviliškem parku. 

Nastopili smo skupaj s skupinami iz Essna, 
Berlina, Stutgarta in Augsburga. Kot gosti smo 
nastopili na začetku in koncu prireditve, udeležili 
pa so se je tudi župan mesta Augsburg, župan 
mesta Piran, slovenski konzul iz Muenchna in 
naša veleposlanica v Nemčiji Marta Kos. 
 Po koncu prireditve smo se še pozno v noč družili z 
rojaki in se ob veselih zvokih domačega ansambla 
Fantov izpod Lisce tudi zavrteli. V nedeljo zjutraj 
smo se zadovoljni in polni lepih vtisov s srečanja in 
nastopa odpeljali proti domu. 

Majda Hriberšek

Gostovanje FS DU Razbor 
v Augsburgu

 
Eden vodilnih tolkalnih ansamblov iz Hrvaške 
Sudar se je v nedeljo, 10. novembra, predstavil 
tudi v sevniškem športnem domu. Koncert je 
organizirala Glasbena šola Sevnica v sodelovanju s 
KŠTM in Občino Sevnica ter s podporo donaterjev. 
Pet izjemnih tolkalistov – Filip Merčep, Josip 
Blašković, Luka Pešutić, Nikolas Sinković, Goran 
Gorše ter Matej Meštrović, pianist in skladatelj 
ter avtor nekaj virtuoznih kompozicij, napisanih 
posebej za tolkalni ansambel Sudar –, je navdušilo. 
Umetniški vodja skupine Sudar Goran Gorše je 
učitelj tolkal v Glasbeni šoli Sevnica in Brežicah.  

Program je bil zelo primeren za mlade glasbenike, 
učence glasbenih šol. Poleg naše, sevniške 
glasbene šole so se povabilu na koncert odzvale 
tudi glasbene šole iz Brežic, Laškega-Radeč, 
Ribnice, Trebnjega ter učenci OŠ Šentjaž. Slišali 
smo bogat tolkalni inštrumentarij: marimbo, 
ksilofon, vibrafon, zvončke, bongose, konge, 
gong, komplet bobnov s činelami ter najrazličnejša 
drobna tolkala, ki se pojavljajo v različnih glasbenih 
zvrsteh.  

»Bil je res en super dogodek, v katerem je tudi 
občinstvo s svojo številčnostjo pustila svojo sled,« 
je po koncertu, ko se je odličnim glasbenikom 
zahvalila za izvrsten nastop ravnateljica Glasbene 
šole Sevnica Katja Krnc, dejal Ljubo Motore, ki je 
prispeval fotografije s koncerta.  

Tokratna koncertna sezona v Glasbeni šoli Sevnica 
se je začela z vrhuncem, ki se mu bo v nadaljevanju 
pravzaprav težko približati.  
  

Vir: Glasbena šola Sevnica
Foto: Ljubo.Motore

Koncert 
tolkalnega ansambla SUDAR

 
V počastitev občinskega praznika smo kot običajno 
prvo sredo v mesecu organizirali Radogost večer, 
na katerem skupaj z Rudijem Stoparjem v goste 
povabimo umetnika/co in glasbene goste.

Tokrat smo presegli ne samo mednarodne meje, 
ampak smo vzpostavili tudi medcelinsko povezavo 
z oddaljenim Perujem, od koder prihaja tokratna 
gostja - kiparka in slikarka - Maria Elena Rodriguez 
- La Rosa. Živi v Limi, glavnem mestu Peruja, ki z 
10 milijoni prebivalcev ponuja drugačne in našem 
okolju neprimerljive razsežnosti kulturnega 
prostora. Že 30 let se ukvarja s kiparstvom, 
slikarstvom, keramiko in drugimi oblikami 
umetnosti. Razstavljala je po vsem svetu, njeno 
delo je priznano in cenjeno. Trenutno razstavlja 
tudi v Evropskem domu v Zagrebu (http://www.
europe.hr/dogadanja/izlozbe/otvorenje-izlozbe-
slika-pachamama-gaia-majka-zemlja/). 
Prijeten večer sta s čustvenim glasbenim 
nastopov v grajski kapeli obogatila Elizabeta in 
Dragutin Križanič iz Brežic. 
V kulturnem programu se je dr. Tomaž Teropšič, 
direktor Posavskega muzeja Brežice zahvalil 
Rudiju Stoparju in KŠTM Sevnica za dolgoletno 
odlično sodelovanje in jima podaril grafično mapo 
Franja Stiplovška. Rudi Stopar pa se je vsem 
gostom zahvalil z Radorožo in spominsko plaketo, 
razstavo pa je uradno odprl hrvaški kipar Hanibal 
Salvaro.
Sponzorja dogodka sta bila: Posavski muzej 
Brežice in Pekarna Kruhek. 
Razstava umetniških del Perujske umetnice je 
na ogled v odpiralnem času gradu do vključno 4. 
decembra 2013. Vabljeni!
 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Perujska umetnica v oknu 
Radogost na Gradu Sevnica

 
Ljubezen in prijateljstvo do vsega v nas, okrog 
nas in med nami sta nas družila in povezala ob 
prazniku občine Sevnica v soboto, 16. novembra, 
v Bregarjevi zidanici v Kamenškem. 

V organizaciji Kulturnoumetniške sekcije 
Kulturnoumetniškega društva Budna vas je nastal 
zelo prijeten literarno-družaben večer. Za to so 
poskrbeli društveni ustvarjalci Marija Bajt, Eva 
Keber in Marjetka  Erman ter gosta Jožef Žnidarič 
in vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar. 

Literarni večer v Kamenškem

Ljudske pevke z najmlajšimi člani društva  
so zapele slovensko himno.

Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja se je v soboto 16. 
11. 2013 udeležil regijskega tekmovanja odraslih 
pevskih zasedb 2013 v Kulturnem centru Primoža 
Trubarja. V organizaciji Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti se je tekmovanja udeležilo 
osem najboljših pevskih zborov in manjših zasedb 
z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 

Oktet je zapel štiri pesmi: Pojdem med polja, Samo 
en cvet, Njega ni!, avtorja Tineta Beca in Mravla 
je v mlin pelala. Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja 
je prejel zlato priznanje in posebno priznanje za 
najboljšo izvedbo slovenske ljudske skladbe Mravla 
je v mlin pelala. Tine Bec, umetniški vodja okteta, 
pa je prejel posebno nagrado za najbolj obetavno 
zborovodjo.

Andrej Lisec

Oktet Jurij Dalmatin 
prejel zlato priznanje

Tolkalni ansambel Sudar
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Pisalo se je leto 1890. Anton Runovec je kmetoval 
na gruntu sredi strmega pobočja skoraj tisoč 
metrskega Velikega Kozja nad Zidanim Mostom. 
In s parom volov se je odpravil preko Save v z 
njegovim kipom v njej. 

Dve leti kasneje 
se mu je rodila hči 
Marija, njegova 
naslednica na 
kmetiji. Z njeno 
poroko ter smrtjo 
Antona (1929) je 
priimek Runovec 
zamenjal Klenovšek, 
a po domače je 
kmetija in s tem 
tudi kapelica za 
domačine še vedno 
»Rujevčeva«. Čez 
leta je bil izginuli 

Antonov kip nadomeščen s kipom Marije z Jezusom 
v naročju. Razen manjših popravkov sicer kapelica 
v 123 letih ni doživela večjih posegov. Do letos, 
ko je Nace v dogovoru z Marico, ženo pokojnega 
brata Jožeta, sklenil, da jo obnovi. Preko njene 
vnukinje Špele je namreč spoznal vsestranskega 
Janeza Orešnika iz Šentjanža. Le ta je v domači 
delavnici restavriral kip, skupaj s pomočjo družine 
Maričine hčerke Jožice pa tudi kapelo. In kapela je 
zasijala kot verjetno še nikoli prej. Pa tudi privabila 
številne ljudi k ogledu. 
 
Zaključek obnove se je zgodil 13. oktobra z 
njenim blagoslovom. Lepa jesenska nedelja je 
privabila preko 50 ljudi. Obred je vodil mnogim 
Slovencem poznan župnik Janez Furman, ki je 
nedavno prevzel loško župnijo. Obred je zaključil 
Nace, ki kljub temu, da je najstarejši mož daleč 
naokoli, še vedno rad zapoje. Harmoniko, njegovo 
drugo ljubezen, pa je na druženju v nadaljevanju 
raztegnil prijatelj Niko. Ker je iz Poldetovega kotla 
in bogato obloženih pladnjev prijetno dišalo, je 
druženje prijateljev in znancev trajalo vse tja do 
večera. V veliko zadoščenje Naceta, ki je izpolnil 
zaobljubo staremu očetu Antonu in materi Mariji, 
ter poskrbel, da bo kapelica še naprej krasila 
hribovsko kmetijo. Tudi kot opozorilo vsem vrstam 
rokovnjačev, da tod žive kleni ljudje. 
  

Besedilo, foto: Dušan Klenovšek

Blagoslovitev obnovljene 
Klenovškove kapelice

 
V sredo, 13. novembra 2013, smo člani Rotary 
kluba Sevnica v goste povabili Dejana Židana, 
Ministra RS za kmetijstvo in okolje, z namenom, 
da ga bolje spoznamo in kaj novega izvemo. 
 

Na srečanje, ki je potekalo v konferenčni dvorani 
Gradu Sevnica, smo povabili tudi številne 
predstavnike iz gospodarstva in nosilce javnih 
funkcij. 

Srečanje 
z ministrom Dejanom Židanom

 
V organizaciji KŠTM Sevnica, nosilca projekta 
»Modra frankinja – žametno vino Posavja«, je v 
petek, 15. novembra 2013, v Vinski kleti Kmečke 
zadruge Krško potekalo predavanje priznanega 
enologa Bojana Kobala na temo »Vpliv tehnoloških 
postopkov na trženje modre frankinje«. 
Polna dvorana pretežno pridelovalcev modre 
frankinje je z zanimanjem prisluhnila razmišljanjem 
in nasvetom Kobala, ki je uvodoma poudaril, 
da mora vsak vinar najprej imeti vizijo, torej 
kakšno vino sploh želi pridelati in kateremu 
krogu kupcev prodati. Tudi vrednote vina, lastne 
samemu rastišču in vinarju, ki ga prideluje, 
so nujne za uspešno trženje. Nato je opisal in 
poudaril postopke predelave, fermentacije, nege 
in zorenja vina v kleti, ki jih mora opraviti vsak 
vinar. Izbor grozdja, način maceracije, nujnost 
biološkega razkisa, oprema vinarja v kleti in ostale 
podrobnosti, ki pomembno vplivajo na končen 
rezultat in posledično tudi prodajo. Pri vseh 
vsebinah je opozoril tudi na prednosti in priložnosti 
kakor tudi na pomanjkljivosti in nevarnosti v vseh 
fazah pridelave modre frankinje in tudi pri trženju.  
Večer se je zaključil z razpravo udeležencev ob 
pokušini izbranih vin KZ Krško in grajskih mesnin 
KZ Sevnica.   

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. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Bojan Kobal o vplivu 
tehnoloških postopkov 
na trženje modre frankinje

  
Na dobrodelnem koncertu OZ Rdečega križa 
Sevnica v oktobru, katerega namen je bil 
pridobivanje sredstev za nakup paketov pomoči 
za naše občane, je bila polna dvorana dokaz, da je 
tudi v naših krajih dobrodelnost doma in da občani 
razumejo stisko sočloveka. Vzdušje je bilo izjemno 
in prav vsak od prisotnih je k temu dodal velik in 
pomemben del. Tudi odzivi obiskovalcev v dneh 
po koncertu to potrjujejo in govorijo o tem, da 
smo jim naredili nepozaben večer, poln čudovite 
glasbe in obilo izjemno dobre, pozitivne energije, 
ki je nastala zaradi izjemnega dobrodelnega 
čuta vseh sodelujočih, ki so se s svojo udeležbo 
odločili pomagati mnogim, ki so se znašli v težkem 
življenjskem položaju. 

To je bil naš prvi tak koncert, zato lahko z veseljem 
poročamo, da smo zbrali kar 5.088 EUR (2.484 
EUR od prodaje vstopnic, 484 EUR s srečelovom 
in 2.120 EUR iz prostovoljnih prispevkov in donacij 
podjetij). 
Do sedaj smo iz teh sredstev kupili pralne praške 
v vrednosti 665,28 EUR. Iz preostalih sredstev 
bomo lahko nabavili še 260 paketov pomoči, kar 
bo zadostovalo za slabe tri mesece. 
Iskrena hvala vsem obiskovalcem, nastopajočim 
in donatorjem finančne pomoči ter vsem tistim 
obrtnikom in podjetnikom, ki ste darovali svoje 
izdelke za srečelov. Hvala Občini Sevnica in KŠTM 
Sevnica. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, RK Sevnica

Poročilo akcije in koncerta 
'Sevničani, stopimo skupaj!'

Ta je s sabo pripeljal tudi prijatelje iz sekcije 
Beseda Kulturnega društva Franca Bogoviča 
Dobova. V prijetnem pogovoru s povezovalko 
Veroniko Sigmund so nam predstavili svoje 
literarne stvaritve, prisluhnili pa smo tudi zvokom 
kitare. Rudi Stopar je nekaj besed namenil 
slovenski narečni besedi, ki se čedalje bolj izgublja 
v poplavi tujk. Naša srca in ušesa je pobožala  
ljudska pesem v izvedbi Ljudskih pevk Solzice. 
Konec je bil namenjen čestitkam ob občinskem 
prazniku, pozdravom in zahvalam. V imenu župana 
je spregovoril Jožef Žnidarič, v imenu KUD pa 
predsednica Magda Sigmund. 

S svojo gostoljubnostjo sta zakonca Bregar še 
dodatno poskrbela za prijetno druženje v tem 
enkratnem okolju svojega hrama. 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas 

Po uvodnem pozdravu predsednice RC Sevnica 
Ane Jelančić smo predstavili rotarijstvo, 
delovanje ter dobrodelne projekte Rotary kluba 
Sevnica. Sledila je predstavitev Dejana Židana, 
ki je kot član Lions kluba tudi aktiven pri izvedbi 
številnih dobrodelnih projektov. Predstavil je 
svoje poglede in razmišljanja na aktualne izzive na 
različnih področjih našega življenja s poudarkom 
na kmetijstvu in okolju, čemer je polna dvorana 
z zanimanjem prisluhnila. Številna konkretna 
vprašanja prisotnih in razprava o vsakodnevnih 
izzivih, s katerimi se srečujemo, so bila dokaz, 
da prisotnim ni vseeno, kam smo usmerjeni, 
kako uspešni smo, v kakšnem okolju živimo, na 
kakšni morali in etiki temeljijo naša dejanja in 
kako si lahko med seboj pomagamo. Srečanje 
smo zaključili v pozitivnem vzdušju, ministru pa 
smo predali priložnostno darilo z domačimi izdelki 
iz občine Sevnica in knjigo - monografijo Grad 
Sevnica. Ker si želimo izboljšati življenje v našem 
okolju, si bomo še naprej trudili izvajati različna 
srečanja ter dobrodelne projekte in akcije v skladu 
z našim vodilom »Prisluhniti in pomagati sočloveku 
v vsakodnevnem življenju«. 
  

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

Prijateljstvo in ljubezen 
do slovenske besede nas sta povezala.

          
  

  
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

      

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.

Spoštovani,

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:
Štajerska Slovenija, Prekmurje, Bizeljsko-Sremiški okoliš,Dolenjska in Bela krajina.

Je sorta, ki lahko daje visoko kakovostno vino in je znano, da je v vseh omenjenih okoliših 
vodilna po kakovosti izmed vseh rdečih sort.

Odlikuje jo tudi velika vsebnost antioksidantov, še  posebej resveratrola. Resveratrol znižuje 
splošno stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto  (HDL), ki 

varuje srce. Istočasno tudi preprečuje rakava obolenja, zato je zmerno uživanje modre 
frankinje še posebej priporočljivo.

»Vino modra frankinja postane prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt 
Posavja ter po kakovosti in razširjenosti eno od prepoznavnih središč modre 

frankinje v Evropi.«

Vljudno vabljeni v petek, 23. avgusta 2013, ob 10.00 uri
na Grad Sevnica.

Z lepimi pozdravi,

Rok Petančič, 
Svetovalec za kulturo,KŠTM Sevnica
GSM: +386 (0)51 680-289
rok.petancic@kstm.si
www.kstm.si
-------------------------------------
KSTM Sevnica, Glavni trg 19
SI-8290 Sevnica
T: +386 (0) 7 816 1 070
F: +386 (0) 7 816 1 079
-------------------------------------

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske 
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

nedelja, 1.12.,
ob 18.00

Gledališka predstava Svet se pa vrti...
Dramska skupina Smeh ni greh, Orlica, Pišece

Večnamenski dom 
Zabukovje

Org.: KS Zabukovje
Info.: Jože, 041/823-409

ponedeljek, 2.12.,
ob 18.30

3. srečanje 
Bralnega krožka Knjižnice Sevnica Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

torek, 3. 12., 
ob 18.00

Ta veseli dan sevniške kulture z igro, petjem in plesom. 
Program bodo soustvarila kulturna društva in skupine z območja 
občine Sevnica.

Kulturna dvorana Sevnica Org.: ZKD Sevnica in JSKD OI Sevnica

sreda, 4. 12., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 4. 12., 
ob 17.00

Čudežni december: 
Z lučko na grad

zbiranje: 
Glavni trg v Sevnici

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: Petra, 031/703-982

sreda, 4. 12., 
ob 19.30

Rokomet – člani 1. NLB Leasing liga: 
RK Sevnica - RK Maribor Branik Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica; 

Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

četrtek, 5. 12., 
ob 16.00

Ustvarjalnica: 
novoletne voščilnice Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

četrtek, 5. 12., 
ob 17.00 Miklavževanje na trgu 

v Šentjanžu
Org.: O-MPZ Kresnica in ostala društva; 
Info.: Renata, 031/344-669

petek, 6. 12., 
ob 16.00

Potuj, pomagaj, spoznavaj – aktivno državljanstvo od blizu: 
Delavnica: Gremo v Evropo! / Naj Evropa Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 7. 12. - 
sobota, 4.1.

Razstava ročnih del 
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sobota, 7. 12., 
ob 8.00

Čudežni december:
Avtohtona tržnica in animacija za otroke 
8:00-12:00 Avtohtona tržnica 
10.00: čarodej 
11.00-12.00: ustvarjalnice 
9.00 – 11.00: peka palačink, brezplačno za vsakega udeleženca 
9.00 – 12.00: športno nagradne igre, animacije

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

sobota, 7.12., 
ob 17.00 Miklavževanje pri župnijski cerkvi 

v Tržišču
Org.: Društvo prijateljev mladine Tržišče, 
Info: Danica Blažič, 031/707-514

sobota, 7.12., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Turbo, 
animirana družinska komična pustolovščina Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

torek, 10.12., 
ob 17.00

Otroški abonma: Najlepše darilo, 
igrana predstava, gledališče KU-KUC Kulturna dvorana Sevnica Org.: JSKD OI Sevnica, KŠTM Sevnica

četrtek, 12. 12., 
ob 16.30

Čarobni obisk Gradu Sevnica: 
prireditev za vse predšolske otroke, ki so ali niso vključeni v vrtec. Grad Sevnica Org.: Vrtec Ciciban Sevnica in KŠTM Sevnica; 

Info.: Zdenka, 07/81-61-652

četrtek, 12. 12., 
ob 17.00

Klepet z Mojco Pompe Stopar: 
Praznovanje v družini Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

četrtek, 12. 12., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Khaled Eissa: 
Egipt Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

petek, 13. 12., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

petek, 13. 12., 
ob 17.00

Predstavi se nam Katarina, 
EVS prostovoljka v Sevnici Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sobota, 14.12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Čefurji ravs, 
komedija Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

sobota, 14.12., 
ob 19.30

Rokomet - 1. NLB Leasing liga člani: 
RK Sevnica - RD Slovan Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica; 

Info.: rokomet.sevnica@gmail.com

ponedeljek, 16. 12., 
ob 15.30

1. del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica 
OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 17. 12., 
ob 15.30

2. del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica 
OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 17. 12., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj 
(enota Knjižnice Sevnica) Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 18. 12., 
ob 16.00 Božično novoletna ustvarjalnica Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sreda, 18. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

četrtek, 19. 12., 
7.00 - 12.00 Krvodajalska akcija OŠ Krmelj Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

četrtek, 19. 12., 
ob 16.00

Ustvarjalnica: 
novoletni okraski Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

petek, 20. 12., 
7.00 - 13.00 Krvodajalska akcija OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

petek, 20. 12., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica 

OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

sobota, 21. 12., 
ob 8.00

Čudežni december:
Žrebanje Nagradne kartice veselja z Nušo Derenda, 
avtohtona tržnica ter animacija za otroke 
8:00-12:00 Avtohtona tržnica 
9.00-11.00: ustvarjalnice, nagradne igre, animacije 
10.00: Božičkovo obdarovanje 
11:00 – 12:00 žrebanje »Nagradne kartice« , 
ki bo popestren z  glasbenim nastopom učencev Glasbene šole 
Sevnica in druženje z znano Slovenko Nušo Derenda

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

sobota, 21.12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Kick-Ass 2, 
akcijska komedija Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

sobota, 21.12., 
ob 19.30

Rokomet - 1. NLB Leasing liga - člani: 
RK Sevnica-RK Celje PL Športna dvorana Sevnica Org.: RK Sevnica; 

Info.: rokomet.sevnica@gmail.com
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 23. 12., 
9.00 - 15.30 Krvodajalska akcija OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

ponedeljek, 23. 12., 
ob 19.30

Odrasli abonma: Pazi m@il!, 
Špas teater Kulturna dvorana Sevnica Org.: JSKD OI Sevnica, KŠTM Sevnica

torek, 24. 12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

sreda, 25. 12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna Org.: ŠKD Večno mladi; 

Info.: Aleš Felicijan, 041/385-852

sreda, 25. 12., 
ob 19.00

Koncert božičnih pesmi 
MePZ Župnije Boštanj Župnijska cerkev Boštanj Org.: Mešani pevski zbor župnije Boštanj

sreda, 25. 12., 
ob 19.30

Tradicionalni božično novoletni koncert 
Godbe slovenskih železnic Zidani Most 
z dirigentom Francijem Lipovškom 
in glasbenimi gostom ansambel Nemir

telovadnica 
OŠ Milana Majcna 
Šentjanž

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 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

petek, 27. 12., 
ob 19.00 Koncert ob svetlečih jaslicah župnijska cerkev Tržišče

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

sobota, 28.12., 
ob 18.00

Božično novoletni koncert s KD Godbo Sevnica 
Večer zvezdnega prahu 
z gostom Rudijem Strnadom (KUD GAS)

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

sobota, 28.12., 
ob 19.00

Kino Sevnica: R.I.P.D. - Urad za pokojnike
akcijska komična kriminalka Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

ponedeljek, 30. 12., 
ob 17.00

Božiček z darili - 
kulturno zabavna prireditev

Kulturno mladinski dom 
Lukovec

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

torek, 31. 12., 
ob 17.00

Čudežni december:
Silvestrovanje za najmlajše 
s prihodom dedka Mraza

Prireditveni prostor pred 
lokalom Central's

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

torek, 31. 12., 
od 22.00 dalje

Čudežni december:
Silvestrovanje na prostem 
z ansamblom Toneta Rusa

Prireditveni prostor pred 
lokalom Central's

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

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/

akcijska komedija // 113

sobota, 14.12., ob 19.00
komedija // 100

sobota, 28.12., ob 19.00
akcijska komična kriminalka // 96

sobota, 7.12., ob 17.00
animirana komična pustolovščina // 96

SLOVENSKI

SLOVENSKI

sobota, 21.12., ob 19.00

MIZARSKI SERVIS

Malkovec 1, 8295 Tr����e
Gsm: 040/476 270

Andrej Nadu s.p.  izdelava, popravilo, obnova~
           (KUHINJE, OTRO�KE SOBE, STOPNICE)

  popravilo starinske�a po�i�tva~
  kletna vrata z oboki, masiva...~



14 december 13

Mladina, šolski zvonec

www.facebook.com/mladinski.sevnica

Učenci 4. a in c razreda podaljšanega bivanja 
smo prespali v šoli. Naše druženje je bilo športno, 
ustvarjalno in kuharsko.

Razigrani in polni energije so učenci in učenke 
prispeli v šolo, kjer smo si v mali telovadnici 
uredili  naše začasno bivališče. Zvečer smo svoje 
spretnosti preizkusili v številnih igrah z žogo in 
na ustvarjalni delavnici, na kateri smo izdelovali 
posebne škatlice za novoletna darilca. Pri tem 
smo se še posebno potrudili in se tudi izkazali!  

Prespali smo v šoli

  
V ponedeljek, 11. novembra, je potekalo v Mladinskem centru usposabljanje za vse prostovoljce in 
strokovne delavce, ki sodelujejo pri Unicefovem projektu Varna točka. Seminar sta organizirali lokalna 
koordinatorka projekta KŠTM Mojca Švigelj  in predstavnica Unicefa, voditeljica projekta Alja Otavnik, 
ki je tudi predavala. 

Namen usposabljanja je, da se zaposleni v 
prostorih Varnih točk na okoliščine odzovejo mirno, 
poskušajo umiriti otroka in izvedeti, kaj je narobe, 
ter presoditi, koga kdaj poklicati. 

Po kratkem seminarju smo se vsi sodelujoči 
poskušali vživeti v neko okoliščino in se v njej pravilno 
odzvati. Po vsaki igri smo skupinsko razmišljali, 
kako in kaj bi lahko naredili, da bi odpravili težavo. 
Zdaj smo pripravljeni na soustvarjanje mesta po 
meri otrok. 
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica, 
lokalna koordinatorka Varnih točk

Zaživele prve varne točke v Sevnici

Otrokom se sesuje znani, varni svet, ko se razidejo 
starši, ko umre njim ljuba in bližnja oseba, ko se 
srečajo z boleznijo,… Marsikdo je kdaj v otroštvu 
doživel travmatično izkušnjo, bodisi ločitev 
staršev ali izguba nam bližnjih oseb. Da bi olajšali 
žalovanje naših otok, je KŠTM Sevnica organiziral 
delavnico oz. predavanje z naslovom: »Kako otroku 
pomagamo ob izgubi in žalovanju?«.  Predavanje 
je potekalo v četrtek 7.11. v Mladinskem centru 
Sevnica, kjer nam je predavala Mojca Pompe 
Stopar. 

Predavateljica nam je vsebino predstavila v dveh 
delih. Prvi del se je nanašal na ločitev staršev, 
drugi del pa na smrt ljube in bližnje osebe. Izvedeli 
smo, kako v teh trenutkih pristopimo k otroku, 
kako mu pomagamo, da izrazi svoje občutke ter 
kako ga potolažimo in mu pomagamo žalovati. 
Kljub resni in nelagodni tematiki se zahvaljujemo 
predavateljici za prijetno predavanje in njen trud, 
za konec, pa naj se še poslovim z mislijo, da je ob 
današnjem ritmu vsak trenutek, ki ga posvetimo 
otroku zlata vreden, še posebno ob izgubi in 
žalovanju. 
                                                                                                                              

 Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Delavnica za starše 
»Kako otroku pomagati 
ob izgubi in žalovanju«, 
v MC Sevnica

VARNA TOČKA

Cvetlièarna ZelenaPika
07/8144-172, 041/609-733

Kvedrova cesta 49

Cvetlièarna ZelenaPika
07/8144-172, 041/609-733

Kvedrova cesta 49

Cvetlièarna ZelenaPika
07/8144-172, 041/609-733

Kvedrova cesta 49

Vrtec Ciciban Sevnica
07 81 61 650

Naselje heroja Maroka 22

Mladinski center Sevnica
051 680 290
Trg svobode 10

Mladinski center Sevnica
051 680 290
Trg svobode 10

Mladinski center Sevnica
051 680 290
Trg svobode 10

Fitnes Sevnica
07 81 40 790, 041 548 011

Prvomajska ulica 15a

Fitnes Sevnica
07 81 40 790, 041 548 011

Prvomajska ulica 15a

�portni dom - Fitnes Sevnica
07 81 40 790, 041 548 011

Prvomajska ulica 15a

Megas - Jani Mesinger s.p.
041 713 055

Planinska cesta 6

Megas - Jani Mesinger s.p.
041 713 055

Planinska cesta 6

Megas - Jani Mesinger s.p.
041 713 055

Planinska cesta 6

Policijska postaja Sevnica
07 81 61 800

Pre�ernova ulica 8

Papirnica in knjigarna Lindiè
07 81 44 310
Trg svobode 1

Socialni inkubator Posavja
Bazen Sevnica

07 81 44 119
Prvomajska ulica 15

Trgovina Stara �ola Sevnica
031 281 177

Kvedrova cesta 30c

Knji�nica Sevnica
07 81 41 034

Pre�ernova ulica 1

Knji�nica Sevnica
07 81 41 034

Pre�ernova ulica 1

Knji�nica Sevnica
07 81 41 034

Pre�ernova ulica 1

Salezijanski  mladinski center
041 261 870, 041 813 318

Glavni trg 15 

SEVNICA
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Zjutraj sem se zbudil v težko pričakovani dan, saj 
sem vedel, da bomo imeli v šoli kulturni dan. 

Prvo uro smo se pogovarjali o bontonu v gledališču. 
Nato smo se odpravili na avtobus. Odpeljali smo 
se v Novo mesto. Med vožnjo sem opazoval s 
soncem obsijano pokrajino, ki je drvela mimo 
nas. V Novem mestu sem opazil tudi tovarno 
Krko, kjer izdelujejo zdravila. Ko smo prispeli do 
Kulturnega centra Janeza Trdine, smo počakali 
še na učence drugih osnovnih šol. Skupaj z njimi 
smo si ogledali gledališko predstavo Butalci. Sedel 
sem z najboljšim prijateljem Leonom. V gledališki 
predstavi mi je bil najbolj všeč policaj.  Kar trikrat 
je ulovil Cefizlja, vendar ga je ta vedno pretental in 
mu pobegnil. 

Predstava mi je bila zelo všeč, ker je bila zabavna 
in smešna. Upam, da si bomo še kdaj ogledali  tako 
zanimivo predstavo. 

  
Luka Juntez, 5. c 

OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kulturni dan

 
V prvih novembrskih dneh je na OŠ Sava Kladnika 
Sevnica potekala zbiralna akcija starega papirja. 
Organizirana je bila za zbiranje denarja za Šolski 
sklad, z njo pa ohranjamo tudi delček gozda. 

Gozdovi imajo pomembno vlogo. Dajejo nam les 
za kurjavo, služijo za predelavo v industriji, brez 
tropskih deževnih gozdov pa bi bil naš planet 
prepojen s slabim zrakom. Žal pa so jih marsikje 
že močno izkrčili.  

Zbrali smo okrog 15.500 kilogramov papirja. 
Najbolj so se izkazali učenci 2. b razreda. S 
prisluženim denarjem bomo lahko organizirali 
različne dejavnosti za nadarjene učence in 
pomagali učencem, ki potrebujejo finančno 
pomoč. Podobna akcija bo tudi spomladi. 
 

Ina Simončič, 8. c 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zbiralna akcija starega papirja 
na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ker pa so bili naši želodčki že zelo lačni, smo 
si morali pripraviti nekaj za pod zob. Domišljija 
in veselje vsake skupinice sta bila »na delu« ob 
pripravi večerje, svoje pice, s katero smo se 
potem tudi »okrepčali«. 

Po večerji so bili želodčki polni, mi pa pripravljeni 
na spanje. Kmalu so se luči v šoli ugasnile, 
poslušali smo še pravljico, za tem pa zadovoljni in 
z utrujenim nasmeškom na obrazu zaspali.  
Po mirni noči so nas zjutraj kuharice »pocrkljale« 
s slastnim zajtrkom, mi pa smo že kovali načrte in 
zbirali ideje za naslednjo noč na šoli. 
  

Maša Mohorko, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

V petek, 15. novembra, smo na Osnovni šoli Tržišče 
z eko dnevom počastili dan slovenske hrane. Ta 
dan imajo učenci tradicionalni slovenski zajtrk, na 
naši šoli pa smo ga združili še z informacijami o 
zdravem načinu življenja.

Dan se je začel z jutranjo telovadbo, po njej pa nam 
je Milena Mastnak predstavila prednosti zdravega 
prehranjevanja predelane hrane na naših vrtovih 
in medgeneracijskega sodelovanja. Tradicionalni 
slovenski zajtrk je bil sestavljen iz polbelega kruha, 
masla, medu in domačega mleka ter jabolka. 

Okrepčali smo se in najmlajši so odšli na ogled 
mlina in  peke kruha pri družini Knez. Pavel Gorjup 
je učencem drugega triletja predaval o sadjarstvu, 
pozneje so učenci pripravljali različne skutine 
namaze in sadne napitke. Najstarejši so slikali na 
panjske končnice, jih zložili in naredili čebelnjak. 
Imeli so tudi predavanje Cirila Kolenca  o čebelah 
in pridelovanju medu. 

Za konec smo pripravili razstavo in imeli 
degustacijo kruha, medu ter različnih napitkov in 
namazov, ki so jih pripravili učenci. Zahvaljujemo 
se vsem, ki so pripomogli, da je bil zajtrk okusen in 
eko dan zanimiv. 

Novinarski krožek OŠ Tržišče

Slovenski tradicionalni zajtrk 
Eko dan v Tržišču

Predavanje Milene Mastnak 
o prednosti zdravega prehranjevanja

Zdrav zajtrk

Učenci so pripravili okusne zelenjavne namaze.

Čebelar Ciril Kolenc 
nam je povedal veliko o čebelah in medu.
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Šolski zvonec

v

torek, 31.12. , ob17.00  pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 

sobota, 7.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

AVTOHTONA TRŽNICA,  ANIMACIJE ZA OTROKE

info: www.kstm.si, 07/81-61-070

sreda, 4.12. , ob 17.00, zbiranje: Glavni trg v Sevnici

sobota, 21.12. , ob 8.00, Kmečka tržnica Sevnica

ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA z Nušo Derenda,

AVTOHTONA TRŽNICA , ANIMACIJE ZA OTROKE

torek, 31.12. , od 22.00  dalje , pred Central Sevnica

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

z ansamblom Toneta Rusa

Z LUČKO NA GRAD 

Predstava Lovro in Tinka, prihod Dedka mraza

od 8.00 do 12.00: Avtohtona tržnica 
od 9.00 do 11.00: ustvarjalnice, nagradne igre, animacije 

ob 10.00: Božičkovo obdarovanje 
od 11.00 do 12.00: žrebanje »Nagradne kartice«, ki bo popestren z 

glasbenim nastopom učencev Glasbene šole Sevnica in 
druženje z znano Slovenko Nušo Derenda

od 8.00 do 12.00: Avtohtona tržnica 
ob 10.00: čarodej 

od 11.00 do 12.00: ustvarjalnice 
od 9.00 do 11.00: brezplačne praznične palačinke za otroke 

od 9.00 do 12.00: športno nagradne igre, animacije

ob 17.00: Zbiranje in razdelitev bakel 
ob prihodu na Grad Sevnica, pozdravni nagovor, sprehod po grajskem parku,

kulturni program učencev OŠ Boštanj,  topli napitki, sladke dobrote, 
druženje in prižig luči v Sevnici
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Grajska skrinja

 Jesenski čas 
je čas dozorevanja 

in je tudi čas venenja, 
je čas hvaležnosti. 

  
Obilo plodov jesen podarja; 

narava je očarljiva, 
prepletena je z barvnimi toni, 

v hladnosti se razgali, 
z grmov in z dreves 

odpadajo živopisani listi. 
  

Počasi se jesen 
poslavlja od nas; 

pred prihajajočo zimo 
se tiho odmika; 

narava se umirja, 
k počitku lega. 

  
Potrebovala bo mnogo moči, 

za rast, cvetenje 
in zorenje; 

pomlad jo bo vzdramila 
v novo življenje. 

  
Eva Keber 

Jesenski čas

Za mesojede rastline smo tako rekoč že vsi 
slišali. Verjetno pa je manj tistih, ki vedo, da nekaj 
predstavnic te zanimive skupine živi tudi pri nas. A 
brez skrbi, nobena ni tako velika, da bi se morali ob 
nenadnem srečanju z njimi bati za svoje življenje. 
Tokrat je pozornost namenjena navadni mastnici 
(Pinguicula vulgaris), vrsti, ki pretežno uspeva  »na 
alpskih šotnih barjih, pa tudi na peščenih vlažnih 
tleh” (Jure Slatner). 
  
Izven sezone cvetenja večina spregleda pritlične 
liste tako navadne kot sorodne in zelo podobne 
alpske mastnice. Kaj šele, da bi ju znali tudi 
razlikovati. Med cvetenjem je drugače – najprej 
svoje pretežno bele cvetove razvije alpska, 
kakšen mesec dni kasneje lahko občudujemo še 
vijolično modre cvetove navadne mastnice. Po 
prvih srečanjih v Alpah sem se pred dvajsetimi leti 
nepričakovano z njo srečal skoraj pred domačimi 
vrati. Na pobočju pretežno dolomitne Lisce (kraški 
svet) je tudi nekaj manjših povirnih mokrišč. Na eni 
izmed nekaj kvadratnih metrov velikih zaplat, ki 
gostijo več vlagoljubnih rastlinskih vrst (ozkolistni 
munec, Fuchsova prstasta kukavica, gostocvetni 
kukovičnik, navadna močvirnica…) sem namesto 
sicer tu prisotne alpske mastnice v juniju opazoval 
tudi cvetove navadne. Seveda sem »odkritje« 
pokazal prijatelju in odličnemu botaniku Jožetu 
Koscu, on pa je »pripeljal« še g. Jureta Slatnerja, 
enega najboljših poznavalcev mesojedih rastlin 
pri nas. Naj pojasnim še kako ta, od leta 2004 
zavarovana vrsta lovi – drobne kapljice na listih 
privabijo majhne mušice, ki se prilepijo. Prebavni 
sokovi v kapljicah »prebavijo« žrtev in tako rastlini 
omogočijo zadostno količino dušika (iz živalskih 
beljakovin). Tako je mastnici omogočeno preživetje 
tudi na vlažni, a goli skalni ali peščeni podlagi. 
  
V naslednjih letih me za preživetje mastnic ni 
skrbelo zaradi številnih pohodnikov, ki se vzpenjajo 
na Lisco po planinski poti le nekaj metrov vstran. 

Bolj je skrbelo, da je pot na tem odseku hkrati 
gozdna vlaka ter, da se nad nahajališčem na 
veliko seka. Spravilo lesa je rahljalo tla vlake in 
ob deževjih je prihajalo do spiranja materiala – 
tudi na nahajališče navadne mastnice. V letu 
2012 je bilo že tri četrtine lokacije prekrito z 
nanešenim materialom, mastnica pa je uspevala 
le še na dober kvadratni meter velikem močvirju. 
V stik sem stopil z »domačinoma« - Tanjo Košar 
iz celjske enote Zavoda RS za varstvo narave 
ter Vinkom Šeškom iz Planinskega društva 
Lisca Sevnica. Nekaj pogovorov in nato še ogled 
lokacije je rezultiral v organiziranju »reševalne 
akcije«. Sredi novembra 2013, ko je mastnica že 
zdavnaj zaključila letošnje vegetacijsko obdobje, 
se nas je zbralo 12. Poleg Vinkovih prostovoljcev 
(seniorjev PD Lisca), Tanje in njenega sodelavca 
iz ZRSVN-ja še predstavniki Zavoda za gozdove 
in Kozjanskega parka. V dveh urah smo odstranili 
prodirajočo lesno zarast, preusmerili odvodni 
kanal iz vlake mimo nahajališča ter odstranili velik 
del nanesenega materiala. Pred zasluženo malico 
smo »olepšali« še eno močvirno okno ter se že 
dogovarjali o prihodnjih načrtih. Kdo pride prej na 
vrsto – orhideja ozkoustna močvirnica (prizadel 
jo je golosek) ali lipe in navskrižnolistni svišč pri 
cerkvi na Joštu sploh ni pomembno. Verjamem, 
da bomo rešili oba problema. 
Naj zaključim z mislijo, da tudi v teh težkih časih 
ekonomske in moralne krize naše družbe ni težko 
najti dovolj ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati dan 
za preživetje male rož'ce, ki je večina med njimi 
do tega dneva sploh ni poznala. Že tokrat smo 
bili varuhi gorske narave v manjšini, za naslednjo 
akcijo pa predvidevam, da bo odziv še boljši. Vsaj 
glede na številne pozitivne komentarje na objavo 
kratkega opisa in fotografij na enem od internetnih 
socialnih omrežjih. 
  

Dušan Klenovšek 
Foto: Vinko Šeško, Dušan Klenovšek

Reševanje mesojede lepotice

V preteklih dneh smo pogosto slišali in brali, da 
je več krajev v Sloveniji prizadela huda ujma. Med 
hudim neurjem so ob nenadni povodnji reke in 
potoki prestopili bregove in zalili ceste, hiše in 
polja. Voda je sprožila zemeljske plazove in odnesla 
vse, do koder je segla. Uničenega ni bilo le veliko 
premoženja, ujma je zahtevala tudi človeške žrtve. 
SLOVENSKI PRAVOPIS 2001 navaja, da pomeni 
beseda ujma (nekdaj so jo pisali uima) toliko kot 
naravna nesreča. Po Akademijskem slovarju je 
ujma pojav v naravi, ki povzroča veliko škodo. 
Navadno so taki dogodki vremenske neprilike, 
kot npr. povodenj, suša, slana ali toča. Včasih se 
vrstijo kar vse leto drug za drugim, tedaj rečemo, 
da imamo ujmasto leto. Vsekakor je ujma dogodek, 
ki številnim ljudem veliko vzame in jim povzroči 
obilo trpljenja. zato sta npr. lakota ali vojska za 
ljudi pogubna ujma. 

Od kod ta beseda? Jezikoslovci pravijo, da je 
praslovanska. Njena pomenska osnova sta 
predlog proč in glagol vzeti. Iz te osnove so 
izpeljane tudi besede ujetnik, ujetnica, ujetništvo 
– naglašamo jih lahko ujétnik, ujétnica, ujétništvo 
in tudi ujetník, ujetníca, ujetníštvo. V ruščini, 
poljščini in češčini je ujma beseda, ki pomeni toliko 
kot škoda, kvar, izguba. 
  

Aleksander Gambeta, KŠTM Sevnica 
Povzeto po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: 
Prizadela jih je ujma
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Novembra je potekalo v organizaciji Športne 
zveze Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in KŠTM 
Sevnica šolsko tekmovanje v malem nogometu 
in rokometu za učence in učenke letnika 1999 in 
mlajše. 
Pri malem nogometu je pri dečkih zmagala ekipa 
iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, za njo so bile tudi 
odlične ekipe iz OŠ Boštanj, OŠ Tržišče, OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, OŠ Blanca. Prav tako je tudi 
pri deklicah zmagovala ekipa iz OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, premagale pa so ekipe iz OŠ Tržišče, OŠ 
Milana Majcna Šentjanž in OŠ Boštanj. 

Pri dečkih smo v tekmovalni del povabili tudi ekipo 
iz sosednje občine Radeče, bili pa so odlični. 
Poleg nagrade uvrstitve prvih dveh ekip na 
področno tekmovanje so dečki iz OŠ Sevnica in 
Boštanj ter Tržišče prejeli pokal ter diplomi iz 
rok športnice leta 2011 občine Sevnica Kristine 
Erman. 
Pri deklicah sta si uvrstitev na področno 
tekmovanje zaslužili ekipi iz OŠ Sevnica in Tržišče, 
najboljše tri ekipe pa so iz rok športne osebnosti 
leta 2012 občine Sevnica Marka Kotarja prejele 
pokal in diplomi. 
Že čez teden dni sta se šoli, prav tako učenci in 
učenke letnika 1999 in mlajši pomerili v rokometu. 
Pri deklicah so bile močnejše učenke iz OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. Pri podelitvi je pomagal športnik 
leta 2012 občine Sevnica Miloš Djurdjevič. 
  

  Petra Biderman 
Foto: Žana Blatnik

Šolski šport v naši občini

Kristina Erman 
z najboljšimi tremi ekipami (dečki) v malem nogometu

V soboto, 16. novembra, je AK Sevnica v 
sodelovanju s Študentskim klubom Sevnica in 
KŠTM Sevnica organiziral 2. tek za sevniški pokal, 
na katerem sta bila tudi pregledna tekma za EP v 
krosu in dobrodelni tek.
Na 2. teku za pokal Sevnice je nastopilo 130 
tekmovalcev, od najmlajših, ki so nastopili na 
300 m, do članske kategorije na 4000 m, kjer 
si je absolutno zmago pritekel Sevničan Robert 
Lendaro, med ženskami pa je zmagala domačinka 
Alenka Radej. Zmagovalci po kategorijah so bili: 
Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Kaja Mele, Bor Bauman, 
Ivana Sešlar, Sven Šunta, Sarita Zavšek, Anže 
Trebše, Zala Ahtik, Timotej Rozman, Vita Štefane, 
Emrah Džambić, Brigita Karlovšek, Miha Povšič, 
Alenka Radej, Vanja Požgaj Ferenčak, Robert 
Lendaro, Stanko  Brozovič in Zdravko Kukman.

Na pregledni tekmi za evropsko prvenstvo v 
Beogradu je nastopilo 42 atletov. V članski 
kategoriji na 10.000 m je zmagal Jan Breznik, 
zmagovalec pri mlajših članih na 8000 m je postal 
Vid Zevnik, pri mladincih na 6000 m je zmagal 
Jan Samide. Med ženskami so v istih kategorijah 
na 8000 m, 6000 m in 4000 m zmagale Petra 
Race, Klara Ljubi in Maruša Mišmaš.

Na dobrodelnem teku, ki je bil organiziran tudi s 
pomočjo poslanca Tomaža Lisca, je nastopilo 17 
tekmovalcev. S startnino so zbrali 470 evrov za 
otroška igrala za vrtec pri OŠ Milana Majcna v 
Šentjanžu.
 

Vanja Lendaro

Sevniški tek 
tudi za dobrodelni namen

 
V nedeljo, 10. novembra, so se karateisti KBV 
Sevnica udeležili 1. pokalnega turnirja v JKA, 
tradicionalnem karateju v Poljanah pri Škofji 
Loki. Prva je po zlati medalji posegla Lea Ivandič 
v kategoriji st. deklice kata C, ko je s prepričljivim 
nastopom premagala tekmice. Za las je medaljo 
zgrešila Tisa Šantej in je bila z rezultatom 5:0 med 
najboljšimi štirimi. S tem je dokazala, da je odlična 
katašica. Tia Šantej je med močnimi tekmicami 
rjavih in črnih pasov v katah osvojila odlično 3. 
mesto.  V kategoriji starejše deklice kumite (borbe) 
pa so naše borke prikazale odlično pripravljenost 
in gledalcem ponudile kar nekaj atraktivnih akcij. 

Tereza Alja Kožar je v prvem kolu izločila tekmovalko 
iz Divače. Tia Šantej je premagala reprezentantko, 
ki je nastopila na zadnjem evropskem prvenstvu. 
Tisa Šantej je morala v polfinalu premoč žal priznati 
državni prvakinji, za kar se je morala ta precej 
potruditi, da je z minimalno razliko premagala 
Tiso, in ta je osvojila bronasto medaljo. V polfinalu 
smo videli pravi klubski derbi med Terezo in Tio. 
Po izjemno zanimivi borbi je bil rezultat neodločen, 
v podaljšku pa je povedla Tereza in nato v finalu 
suvereno premagala državno prvakinjo in dala 
zadostno število točk za zmago že pred iztekom 
borbe. Čestitke za odlične nastope pa si zaslužijo 
tudi naši najmlajši tekmovalci, ki so se prvič 
pomerili na tako velikem tekmovanju. Hvala tudi 
Gasilskemu društvu Loka za nesebično pomoč 
pri zagotovitvi prevoza na tekmovanje. Pregled 
uvrstitev članov KBV Sevnica: 

     1. mesto: Tereza Alja Kožar, st. deklice borbe  
     1. mesto: Lea Ivandič, st. deklice kata C 
     3. mesto: Tia Šantej, st. deklice kata A
     3. mesto: Tisa Šantej, st. deklice borbe
     3. mesto: Tia Šantej, st. deklice borbe
     4. mesto: Žiga Pigac, ml. dečki kata B
     4. mesto: Tisa Šantej, st. deklice kata B
5.–8. mesto: Aljaž Lednik, ml. dečki kata B

Jurij Orač

Sevniški karateisti 
osvojili pet medalj

Tereza Kožar  z nožnim udarcem do zmage v finalu

Start najmlajših

Dobrodelni tek

Sevniški karateisti s trenerko Marjo Zidarič
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ŽIVE JASLICE ob gozdu na Šmarčni

torek, 24. december, ob 18. uri sreda, 25. december, ob 18. uri
ŠKD Večno mladi Šmarčna
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Šport in rekreacija 

www.fitnes-sevnica.com

 
Pred tekmo z Izolo je bilo mogoče čutiti nekoliko 
nervoze predvsem v strokovnem štabu Sevnice, 
medtem ko so rokometaši delovali sproščeno in 
odločno; točke ostanejo doma.
 
Po začetku tekme je bilo mogoče sklepati, da bo 
ta zanimiva, izenačena in da bodo o zmagovalcu 
odločale malenkosti. Nobeni ekipi ni uspelo 
pridobiti večje prednosti, v obrambi sta bila odlična 
vratarja Bratanovič in Kevič. Pri gostiteljih sta bila 
pri napadu dobra zanesljivi Brilej in nepredvidljivi 
Dražetič, medtem ko so v obrambi fantje delovali 
usklajeno in učinkovito. Polčas se je končal z 
rezultatom 11:11. 

Nadaljevanje je bilo podobno prvemu delu. Dražetič 
in Flajs pri Sevničanih ter Božič in Smolnik pri 
gostih so bili razigrani v napadu, vendar sta tudi 
oba vratarja uspešno ustavljala strele na njuna 
vrata. Od 48. minute in petnajstega izenačenja pri 
rezultatu 18:18 je uspelo gostiteljem še bolj strniti 
vrste in v šestih minutah doseči delni izid 4:0. K 
temu je pripomogel tudi vratar Božič z ubranjeno 
sedemmetrovko. Gostujoči trener je poskušal z 
minutama odmora spremeniti potek srečanja, 
a so gostitelji na koncu odigrali mirno in dosegli 
pomembno zmago. Končni rezultat je bil 25:22. 
Tekma je bila bojevita, a brez grobih in nešportnih 
potez. Sevničani so imeli na koncu šest minut 
izključitev, od tega dvakrat zaradi preprečevanja 
podaje z nogo, Izolčani pa so tekmo odigrali brez 
izključitve. 
RK Sevnica je po prvem delu rednega dela 
rokometnega prvenstva na visokem 5. mestu z 
11 točkami. 
 

Vir: Rokometni Klub Sevnica

Rokometašem 
nove točke in 5. mesto

Mednarodni turnir Grand prix kickboxing, sedem 
medalj za sevniške kickboksarje; zlata, tri srebrne 
in tri bronaste, Robert Krivec slavil zmago na 
prestižnem turnirju v kickboxingu    
 
V soboto, 9. novembra, je Pon-do-Kwan klub 
Zagorje ob Savi v sodelovanju s Kickboxing zvezo 
Slovenije vzorno organiziral že 30. mednarodni 
turnir GP v kickboxingu Slovenija open. Na njem 
je letos nastopilo rekordnih 583 tekmovalcev in 
tekmovalk iz 10 držav iz 63 klubov.  Med njimi so 
bili tudi številni nosilci medalj z zadnjih evropskih in 
svetovnih prvenstev. V izredno močni konkurenci 
so se odlično izkazali tudi člani KBV Sevnica, saj 
so v disciplini light kontakt osvojili eno srebrno, v 
kick lightu pa kar šest medalj. Tia Šantej, Tereza 
Kožar, Zlatko Pučko in Žan Hižman so svojo pot 
proti vrhu morali žal končati že v prvem kolu. Je pa 
zaradi izredne borbenosti in želje po zmagi uspelo 
Štefanu Skerbišu, ki je kick lightu –74 kg premagal 
vse svoje nasprotnike in se uvrstil v finale, za tem 
pa je moral boj predati zaradi poškodbe v polfinalu. 
Njegov klubski kolega Klemen Skerbiš je v isti 
kategoriji osvojil odlično 3. mesto. Prav tako sta 
3. mesto osvojila  Maruša Crnić med članicami 
–55 kg in debitant Luka Bojčič v kategoriji –84 
kg. Izjemen podvig sta pripravila Robert Krivec in 
Sašo Vukadinović, saj sta v najtežji kategoriji +89 
kg premagala vse svoje nasprotnike in se na koncu 
v finalu pomerila še med seboj. Boj ni bil nič manj 
zanimiv od drugih. Še več! Svoj dvoboj sta začinila 
z vrsto močnih in atraktivnih udarcev, na koncu pa 
je zmago v najtežji kategoriji slavil mlajši Robert 
Simič Krivec.  

Pregled uvrstitev:  

Starejše kadetinje: 
 2. Tisa Šantej, light kontakt –42 kg  

Člani in članice: 
 1. Robert Simič Krivec, kick light +89 kg  
 2. Sašo Vukadinović, kick light +89 kg 
 2. Štefan Skerbiš, kick light –74 kg 
 3. Klemen Skerbiš, kick light –74 kg 
 3. Luka Bojčič, kick light –84 kg 
 3. Maruša Crnić, kick light – 55 kg 

Jurij Orač

Kickboxing 
Wako, 30. Slovenija open 2013 

Člani, kick light +89 kg

 
Za sevniške rokometaše se je tekma v 
Ribnici na koncu srečno iztekla. 
 
Še pet minut pred koncem tekme je kazalo na 
presenečenje, ko so vodili za tri. Ribničanom je 
uspelo izenačiti, imeli so zadnji napad, a ga niso 
izkoristili. Sevničani so bili veseli tudi točke, a jo bo 
treba potrditi v svoji dvorani na tekmi proti Izoli. 

Ekipa se pripravlja na tekmo, trener Godec pa bo 
imel na voljo vse igralce. Vesel je, da igra ne temelji 
le na vodilnem strelcu lige Dražetiču, ampak 
dosega zadetke več igralcev z različnih igralnih 
mest, kar nasprotniku povzroča preglavice 
v obrambi. Povedal je, da se morajo igralci 
osredotočiti na svojo igro in v napadu izkoriščati 
priložnosti, ki se jim bodo ponudile. Ob tem je 
izpostavil predvsem gostujočega vratarja Keviča, 
ki je v tekmah proti Sevnici že večkrat dokazal 
svojo dobro pripravljenost. Zato morajo biti igralci 
pri strelih proti vratom še bolj zanesljivi, da gosti 
ne bodo imeli priložnosti pri hitrih protinapadih.    
Iz prvenstvene lestvice je razvidno, da sta ekipi 
izenačeni in na prelomu med zgornjim in spodnjim 
delom, zmagovalna ekipa pa se bo uvrstila celo 
na 5. mesto na lestvici. Navijači obljubljajo bučno 
podporo, tekma pa bo v Športni dvorani Sevnica v 
soboto, 16. novembra, ob 19.30.

Rokometni Klub Sevnica

Z zmago 
potrditi točko iz Ribnice

Fitnes Studio Sevnica

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure 

TOREK, ČETRTEK
17. - 22. ure 

Delovni čas:

SOBOTA
10. - 12. in 17. - 20. ure 

ŽIVE JASLICE ob gozdu na Šmarčni

torek, 24. december, ob 18. uri sreda, 25. december, ob 18. uri
ŠKD Večno mladi Šmarčna
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Utrip življenja

Recepti

Potrebujemo: 

500gr pirine moke, 
350 gr, margarine za peko, 
100gr mletih mandeljnov, 
150 gr medu, 
1 jajce, 
vanilin sladkor, 
limonina lupina, 
malo pecilnega praška. 

Iz vseh sestavin  zgnetemo testo, ki naj počiva 
pol ure. Nato oblikujemo kroglice, ki jih malo 
pritisnemo, prebodemo in položimo na peki papir 
in spečemo na srednji temperaturi. 

Pirini medeni piškoti z mandeljni

www.mojaobcina.si/sevnica

Recepte pripravila: Cvetka Jazbec

Čas priprave pribl. 70 minut

Sestavine za tortni model premera 24-26 cm ali 
manjši pekač

20 dag zmehčanega masla ali margarine
20 dag sladkorja v prahu, 
zavitek vanilijevega sladkorja
ščepec soli, 
limonina lupinica
4-5 večjih jajc
35 dag moke, 
1 zavitek pecilnega praška
pribl.  1/8 l mleka

Pekač namastimo in pomokamo. Pečico 
ogrejemo na 180°C.
Maslo penasto umešamo s sladkorjem, nato 
enega po enega dodajamo rumenjake in še 
naprej mešamo. Z mešanjem prenehamošele, ko 
postane zmes svetla in penasta.
Ločimo rumenjake od beljakov in stepemo 
trd sneg. Dodamo 1-2 jedilni žlici kristalnega 
sladkorja in še malo stepamo. 
Penasti zmesi primešamo polovico moke in 
mleko. Za tem narahlo umešamo preostalo moko 
s pecilnim praškom in sneg iz beljakov. Ko je testo 
gladko, prenehamo mešati, saj sladica sicer ne 
bo rahla.
Maso zlijemo v model in jo na spodnji rešetki 
pečemo približno 50 minut. Ali je kolač pečen, 
preverimo z zobotrebcem.
Kolač pustimo v modlu še 5-10 minut, nato ga 
z ostrim nožem ločimo od roba in zvrnemo na 
rešetko, kjer ga pustimo, da se ohladi.

Umešano testo za peščeni kolač, 
marmornik, čajni ali sadni kolač

  
Ogolele veje na vrtu 
in prazne posode 
na vaši terasi kar 
kličejo po tem, da jih 
praznično okrasite. 
Okrašen vhod v 
hišo, romantične 
postavitve ter 
veliko truda in 
ljubezni, vtkanih 
v vaše delo, bodo 
naredili pričakovanje 
adventa veselo. 

Naravne sestavine, ki 
jih naberete na vrtu 
ali na sprehodu, bodo 
najbolje učinkovale na 
vaši terasi, balkonu 
ali oknu. Veje bora, 
smreke, bodike in bele 
omele so kot nalašč 
za to, da si v okenska 
korita naredite 
zimske aranžmaje. 
V enaki kombinaciji  
narejen venček bo 
prijetna dobrodošlica 
obiskovalcem. 

Najpomembnejše pa je, da z ljubeznijo narejeni 
aranžmaji okrog hiše in v njej ustvarjajo mirno in 
prijetno vzdušje, ki si  ga vsi tako želimo. Za lepe 
praznike ni treba pred dom navleči vsega kiča iz 
trgovin. Dovolj  je že, da pobrskate doma v kleti 
ali na podstrešju in uporabite stare predmete, jim 
vdahnete novo podobo, da bodo zažareli. Za vse, 
ki si želite sami polepšati svoj dam, a se bojite, 
da tega ne znate najbolje, imamo vsak torek tudi 
delavnice, na katerih pod vodstvom mentorja 
naredite svoje izdelke. 

Ne pozabite, da si praznike najlepše naredimo kar 
sami.

Milena Mastnak, Zelena Sevnica, 
Zavod KNOF, so. p.

Veselo pričakovanje adventa

Življenje. Sledi neštetih stopinj 

Ljudje, živali, rastline, tudi veter, ogenj, voda, 
sonce, kisik - 
vse na tem svetu pušča za sabo stopinje. 
Sled. 
Spomin na navzočnost.
Dokaz za mimohod. Za dotik.
Odtisov nobene navzočnosti in bližine se ne da 
izbrisati.
Toplina ognjišča pripoveduje o strasti ognja,
dihanje o prepojenosti ozračja s kisikom.
Svežina obraza govori o kopeli v tolmunih gorskih 
voda,
vonj svežine ženskih las o poljubih vetra, ki so ji bili 
darovani.
Tudi ljudje puščamo za seboj stopinje.
Vsak dan na tisoče stopinj.
Vsaka beseda, vsaka misel, vsak dotik, 
vsak objem, vsak pogled, vsak korak, vsak dih ...,
za vsakim še tako nežnim vzgibom duše, vzgibom 
srca, 
ostajajo - stopinje.

Martin Lisec, direktor Stopinje 

Več na: www.stopinje.si

Kolumna

Potrebujemo: 

1 kg moke, 
2 pecilna praška, 
2 vanilin sladkorja, 
4 jajca, 
10 žlic sladkorja,  
4 žlice smetane, 
2 masla, 
ščepec soli. 

Vse sestavine vgnetemo v voljno testo. 
Razvaljamo in izrezujemo poljubne oblike, spečemo 
zlatorumeno.

Preprosti keksi
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Oglasi

Največ za vašo varnost!
telefon: 07 30 20 000, splet: www.gvs.si

Največ za vašo varnost!
telefon: 07 30 20 000, splet: www.gvs.si
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. decembra 2013 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: MEL GIBSON.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Terezija Hočevar, Krmelj 83 b, 8296 Krmelj
2. nagrada: Nataša Klembas, Vrhovo 19, 1433 Radeče
3. nagrada: Maja Kozinc, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica  
4. nagrada: Zinka Zierer, Kajuhova 18, 8290 Sevnica
5. nagrada: Darja Meserko, Krmelj 70A, 8296 Krmelj 

VICOTEKA

Iz beležke ameriškega poslovneža:
»Včeraj sem pil z Rusi, skoraj bi umrl.
Danes sem pil s Štajerci, boljše bi bilo, da bi 
včeraj umrl.«

Možakar se je skregal z ženo in odšel v 
gostilno.....
Zvečer, ko plačuje račun, gleda v listek in 
zmaje z glavo:
O jebemti, kol'k mene ta ženska stane.

Učiteljica pred počitnicami vpraša učence:
“Povejte mi, zakaj med državnimi prazniki na 
hišah in drogovih vihrajo zastave?”
Marsikdo se zatopi v misli, ko Janezek prvi 
dvigne roko in odgovori:
“Zato, ker piha veter!?”

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kje stoji zanimivo obeležje?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Ni breme tisto, ki te zlomi. 

»Ne obupuj! Zravnaj ramena proti svetu.

Ni breme tisto, ki te zlomi, 

ampak način, kako ga nosiš.«

(R. Kerševan)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Na potoku Sevnična, Kozinčeva žaga

Izžrebanec:

 Ni bilo pravilnih rešitev.

Nagrade za mesec DECEMBER  
1. nagrada: bon - storitev klasična masaža celega telesa, ki ga podarja
       Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
2. nagrada: bon - welnes storitev, ki ga podarja
       Mojca Zaplatar s.p., Spodnje Mladetiče 11, 8295 Tržišče,
3. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja
       Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja 
       Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja 
       Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 
Tekočina

V kozarcu, bokalu in steklenici se nahajajo 
Limonada, mleko in voda. 
V bokalu ni limonade niti mleka.
V kozarcu pa ni limonade. 

Katera vrsta tekočine je v katerem delu.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Zidak tehta 2 Kg

Izžrebanec:

	 Žan	Seničar,	Ribniki	4,	8290		Sevnica	
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Oglasi

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 18 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,46 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

 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.

Naročila po predhodnem dogovoru na 

041 913 035 

Masažni salon
Mojca Zaplatar

Obiščite nas v prijetnem ambientu 
ter izkoristite popust. 

Popust velja ob predložitvi tega kupona do 
31.1.2014.

Vs
ak

 d
an sveže in domače ... grajsko dobre

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.

Kmetijstvo, proizvodnja ter predelava 

mesa, trgovinska dejavnost

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica

tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si
SrečnoSrečno2014

KMEČKA ZADRUGA SEVNICA z.o.o.

Kmetijstvo, proizvodnja ter predelava 

mesa, trgovinska dejavnost

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica

tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

RAČUNOVODSKI SERVIS

Računovodstvo 
za društva,  s.p.,  d.o.o.,  zavode,  kmetije,  dopolnilne dejavnosti…

Zakaj mi? 
Zato, ker se posvetimo vsakemu posamezniku posebej in mu 
pomagamo pri njegovem poslovanju osebno. Se redno 
izobražujemo in uporabljamo sodobno programsko opremo s 
katero se lahko podjetje poveže z računovodstvom in tako 
spremlja poslovanje svojega podjetja kjer koli in kadarkoli. 

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

Korez Lilijana s.p., 
Savska cesta 20a, 8290 Sevnica

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja



94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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


