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Intervju

Vesna Karlovšek 

Vesna prihaja iz Sevnice. Je mlada 
nadarjena ljubiteljska likovnica, ki že 
vrsto let sodeluje na likovnih srečanjih, ki 
jih na sevniškem gradu pripravljata Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Sevnica in Zveza kulturnih 
društev Sevnica. V letih 2014 in 2015 je 
postala tudi mlada prvakinja Sevniškega 
likovnega shoda. 
  
  
Kdaj ste v sebi začutili talent oz. močno željo po 
slikanju, risanju, ustvarjanju? 
V sebi nikoli nisem videla talenta ali kakršnekoli 
nadarjenosti, želela sem si le, da bi lahko svoje 
ideje prenesla na papir. Zaradi takšne želje sem že 
od nekdaj veliko vadila in risala ter odkrila različne 
tehnike. 

Kje iščete motive za ustvarjanje? 
Motive najdem med opazovanjem okolice in ljudi, ki 
jih poskušam razumeti, ali pa na internetu. Včasih 
vidim kakšno stvar in dobim idejo, kako bi jo lahko 
po svoje uprizorila. 
 
Katera je vaša najljubša tehnika? 
Sicer imam zelo rada digitalno slikanje (s tablico), 
vendar imam še vedno najraje papir in svinčnik. 
  
Kaj najraje rišete, slikate? 
Vedno sem imela najraje oči, saj sem lahko že z 
njimi povedala polovico zgodbe. 

Že kar nekaj let se zvesto udeležujete likovnih 
srečanj na našem gradu. Kaj vam pomenita kar 
dva naslova mlade prvakinje Sevniškega likovnega 
shoda? 

Zelo veliko, predvsem, da sem v življenju nekaj 
dosegla in da lahko mogoče, le mogoče, dosežem 
še precej več. 

Svoja dela ste predstavili tudi v Radogostu 
na gradu. Ste s svojimi deli sodelovali tudi na 
razstavah zunaj naše občine? 
Do zdaj še ne. 
   
Študij ste želeli nadaljevati na likovni akademiji, 
celo sprejemne izpite ste naredili, a vas je potem 
pot vodila na ekonomsko fakulteto … 
V Sloveniji ni šole, ki bi mi ustrezala v takšni 
smeri oz. bi se ukvarjala z digitalno umetnostjo 
oz. bolj natančno ''concept art'' (za računalniške 
igre). Glede akademije sem si premislila, ker se 
preprosto v takšnem svetu nisem videla. V več 
letih sem tudi spoznala, da je bila ''umetnost'' le 
stvar, s katero sem pobegnila realnemu svetu, in 
želim, da tako tudi ostane. Seveda se bom s tem 
še vedno ukvarjala poleg študija, le mogoče malo 
manj. 
    
Kje se vidite čez 10, 20 let? 
To vprašanje je kar težko, saj nimam nobenih 
konkretnih ciljev. Pred sedmimi leti bi rekla, da na 
akademiji, da bi bila samostojna umetnica, zdaj pa, 
da bo umetnost moj hobi, sicer kar velik in resen. 
  
Imate za mlade ljubiteljske umetnike kakšno 
sporočilo? 
Slika je najlepša, kadar daš vanjo del sebe in si jo 
delal z občutkom in ljubeznijo. V njej lahko drugi 
občutijo to, kar si občutil sam. Zato, če ustvarjaš, 
ne ustvarjaj, ker bi moral, ampak, ker si želiš.

Pogovarjala se je Katja Pibernik. 
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.750 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

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

Prihodnja številka izide februarja 2017, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 1. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Globok, poseben in trden odnos lahko 
zgradimo samo z zvestobo. Najprej z zvestobo 
do sebe in nato do drugega. 

Ostati zvest sebi je ne le pomembno, ampak 
potrebuje tudi veliko obvladovanja, zavedanja, 
trdnosti in strpnosti. Zvestoba se goji in kaže 
vsak dan, vse življenje. Zvestoba pomeni, da 
za nekoga skrbiš, da se mu godi dobro, da z 
nekom deliš težke trenutke, mu pomagaš in 
ga bodriš. 

Najprej pa se moramo zavedati, da nas vse, 
kar storimo, mislimo ali čutimo, približa 
samemu sebi, in če smo pri tem enaki do 
drugih, ostajamo zvesti tudi drugemu. In če 

tega ne znamo združiti, se od lastnega jaza in 
s tem zvestobe oddaljimo. 
Dejstvo je, da imamo izoblikovana svoja 
stališča in prepričanja ter se odzivamo po 
svoje. Takšni smo in verjeti moramo, da je 
tako prav. To dokazuje, da verjamemo vase. 
Zvestoba ni odprtost. Zvestoba je poznavanje 
sebe, zato bodimo zavestno zvesti. 

Ostanite odprti, spoštujte drug drugega in 
uživajte v življenju. 
V letu 2017 vam želim veliko naklonjenosti, 
strpnosti, ljubezni, modrosti, radosti in miru. 
  

Mojca Pernovšek

ob 17.00 

SILVESTROVANJE ZA NAJMLAJŠE 
s skupino malibu

ob 22.00 

SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
Z ANSAMBLOM D’PALINKA band

2016

SOBOTA, 31. 12. / 
pred lokalom Central’s
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Občinske strani

 
V Tržišču se je začetek šolskega leta v zgodovino 
vpisal z velikimi črkami. Nova šola je srce kraja 
in temelj družbene infrastrukture, zato krepi 
identiteto, samozavest in razvojno ambicioznost 
celotne skupnosti. Gradnjo šole, enim največjih 
in tudi najpomembnejših razvojnih projektov 
zadnjega obdobja, je Občina Sevnica kot investitor 
začela konec avgusta 2014, po podpisu izvajalske 
pogodbe s podjetjem Kolektor Koling, d. o. o., iz 
Idrije. Začetek pouka 1. septembra 2016 na novi 
lokaciji je prinesel velik premik in je pomembno 
izboljšal razmere za vzgojno-izobraževalno delo; 
prej je namreč pouk potekal na treh lokacijah. 

Nova devetoddelčna šola ima poleg učilnic še 
knjižnico, šolsko kuhinjo z jedilnico, tehnične 
prostore, prostore za upravo šole, večnamenski 
prostor in novo telovadnico. Površina šole skupaj 
znaša 3100 kvadratnih metrov. Pogodbena 
vrednost investicije je 4.122.940 evrov, pri čemer 
bo na podlagi sklepa Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport do 1.767.900 evrov zagotovila 
država, razliko pa iz proračuna Občina Sevnica. 
Vrednost opreme, med katero so stoli, mize, 
učila in učni pripomočki ter računalniška oprema, 
znaša 270.000 evrov, za kar sredstva prav tako 
namenja proračun občine. 

Nova šola je bila s priložnostnim programom 
namenu uradno 25. novembra, s slovesnostjo v 
telovadnici nove šole. Slavnostni govornik je bil 
predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro 
Cerar, navzoče sta pozdravila tudi ravnateljica 
Zvonka Mrgole in župan Srečko Ocvirk. V družbi še 
generalnega direktorja Direktorata za investicije 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 
Iztoka Žigona, predsednice šolske skupnosti 
Eve Grozde in kot posebne gostje nogometašice 
Kristine Erman so nato na poseben način, z 
razvitjem napisa Dobrodošli v Osnovni šoli Tržišče, 
namenu slavnostno predali novo šolo. Dramsko, 
pevsko in plesno izjemno pripravljen kulturni 
program so izvedli učenci Osnovne šole Tržišče, 
goste pa sta ob sprejemu slovesno pričakali 
zasedbi Godba Sevnica in mažoretke Društva Trg 
Sevnica. 
  

Foto: Janja Železnik, Foto Asja

Predsednik vlade 
odprl novo šolo v Tržišču

Sprejem sevniške godbe in mažoretk 
pred lepo, novo šolo

 
Občinski svet je na 18. redni seji konec novembra 
sprejel Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 
2017. Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo 
celotnega proračunskega leta, vanj pa so vključene 
vse aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje 
kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti. 
Višina proračuna je primerljiva z zadnjimi leti in 
znaša 16 milijonov evrov. Kot kompromis med 
potrebami in zmožnostmi, z zastopanostjo 
celotnega območja občine, je občinski proračun 
realno načrtovan in izvedljiv, finančno vzdržen in 
uravnotežen.

Poleg obveznih zakonskih nalog je za razvoj in 
napredek ključna investicijska naravnanost. 
Investicijski del dokumenta glede na preteklo leto 
zmanjšuje investicije na področju šolstva, povečuje 
pa jih na področju komunalne infrastrukture in 
odpira začetek investicij v ureditev mestnega 
jedra v novem delu Sevnice ter v gradnjo stadiona. 
Iz državnih sredstev je načrtovano rekonstruirati 
oziroma graditi pločnike v Gabrijelah, most čez 
Kameniški potok, cesto Poklek–Podvrh, dva 
odseka cest v Boštanju, cesti Arto–Ponikve in 
Šentjanž–Kal, urediti ploščad ob Kvedrovi cesti ter 
zgraditi prizidek k podružnični šoli na Studencu.

V proračunu so tudi naslednji projekti: pešpot 
Breg–železniška postaja, kolesarnica pri železniški 
postaji Sevnica, javna razsvetljava Šmarje–
hidroelektrarna Boštanj, kanalizacija Dolnje 
Brezovo, parkirna hiša pri Zdravstvenem domu 
Sevnica, projektna dokumentacija za kuhinjo 
ter športne površine pri Osnovni šoli Milana 
Majcna Šentjanž, ureditev okolice podružnične 
šole v Loki pri Zidanem Mostu, sanacija 
kotlovnice v šentjanški šoli, začetek gradnje 
javne infrastrukture v poslovnih conah, gradnja 
postajališč za avtodome in drugo. Sistemska 
sredstva so zagotovljena za delovanje krajevnih 
skupnosti, društev in organizacij.

Sprejet proračun 
za leto 2017

  
Na delovnem obisku Sevnice je bil 8. decembra 
veleposlanik Združenih držav Amerike v Republiki 
Sloveniji Brent R. Hartley. Na enem izmed svojih 
obiskov krajev po Sloveniji se je na našem gradu 
najprej srečal s predstavniki občine. Župan Srečko 
Ocvirk in sodelavci so ga seznanili z življenjem 
in delom v lokalni skupnosti, s poudarkom na 
razvojnih projektih, gospodarstvu in podjetništvu 
ter kulturnih in naravnih znamenitostih. Po 
sestanku si je ogledal prostore gradu, osrednjega 
kulturno-zgodovinskega objekta v upravljanju 
Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica. 

Za tem je obiskal podjetje Siliko, d. o. o., na Radni, 
v katerem mu je direktor Janez Koprivec skupaj s 
sodelavci predstavil proizvodni proces in produkte 
iz gume, plastike in tekočega silikona, med njimi 
dele za avtomobilsko industrijo, ki imajo svoj 
pomemben trg tudi v Združenih državah Amerike. 
Obisk Sevnice je veleposlanik skupaj s sodelavci 
v celoti ocenil kot zelo prijeten, dejal pa je tudi, 
da bi se z veseljem še kdaj vrnil in si ogledal še 
katero izmed podjetij. Tovrstni mednarodni stiki 
so za sevniško občino zelo pomembni predvsem 
zaradi gospodarskega sodelovanja, to pa je bil tudi 
osrednji namen delovnega srečanja.

Veleposlanik ZDA v Sevnici

Obisk podjetja Siliko na Radni

Županovo voščilo
  

Spoštovane občanke, spoštovani občani. 
  
V čarobnosti prazničnega decembra 
se prepletajo niti upanja, pričakovanj, 
želja in sanj. Božično-novoletni čas naj 
bo prijazen do vsakogar in do vseh, naj 
obdarja s toplino in prinaša veselje. 

V letu 2017 vam želimo veliko zdravja 
in uspehov ter sončnih, srčnih in 
srečnih dni. 

Iskrene čestitke tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 

 Srečko Ocvirk, 
župan Občine Sevnica, 

s sodelavci

Učenci so z nastopi navdušili številčno občinstvo.

Slavnostno razvitje platna

www.obcina-sevnica.si
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Razpis za priznanja in 
Prešernove plakete 

Zveze kulturnih društev 
Sevnica

 
Zveza kulturnih društev Sevnica je objavila javni 
poziv k zbiranju predlogov za podelitev priznanj 
in Prešernovih plaket za dolgoletno uspešno in 
odgovorno delo ter posebne dosežke na različnih 
področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki 
imajo poseben pomen za razvoj kulture v občini 
Sevnica. Poziv k zbiranju predlogov je odprt do 
13. januarja 2017. Razpisna dokumentacija in 
obrazci so na voljo na sedežu Zveze kulturnih 
društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica, 
kjer se tudi zbirajo predlogi. Razpis je objavljen 

tudi na spletnih straneh Občine Sevnica. 

Zveza kulturnih društev Sevnica bo priznanja in 
Prešernove plakete podelila na 

osrednji slovesnosti 
ob kulturnem prazniku 
7. februarja, ob 18. uri, 

v Kulturni dvorani Sevnica.

November, praznični mesec občine Sevnica, je 
združil 60 dogodkov po celotnem območju občine. 
Program prireditev je 30. novembra zaokrožila 
slovesnost ob 60-letnici delovanja Komunale 
Sevnica, ustanovljene za izvajanje gospodarskih 
javnih služb na območju občine. Vsem sedanjim in 
nekdanjim sodelavcem se je za korektno poslovno 
sodelovanje, za preneseno znanje in dragocene 
izkušnje zahvalil direktor podjetja Mitja Udovč. 
Ob obletnici je podjetje in zaposlene kot dobro 
organizirane, odgovorne, motivirane in strokovne 
pohvalil tudi župan Srečko Ocvirk. 

Temeljno poslanstvo podjetja v 100-odstotni 
lasti občine je redno in kakovostno izpolnjevanje 
javnih potreb z izvajanjem komunalnih storitev, 
dostopnih vsem pod enakimi pogoji. Glavne 
dejavnosti podjetja so: preskrba s pitno vodo, 
ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna 
snaga, urejanje javnih površin in vzdrževanje 
občinskih cest. Kakovostno in redno izvajanje 
teh dejavnosti, ki se je v zadnjih letih razširilo na 
območje celotne občine, je velikega družbenega 
pomena, saj omogoča nemoteno vsakodnevno 
življenje in delovanje občanov in gospodarstva. 
Zgledno urejenost in ambiciozno uresničevanje 
poslovnih izzivov Komunala Sevnica sočasno 
udejanja tudi na področju tržnega gospodarstva 
ter uspešno izvaja investicijske projekte, 
predvsem gradnjo vodovodnih in kanalizacijskih 
sistemov ter cestne infrastrukture. 

Javno podjetje Komunala, d. o. o., Sevnica, kot ga 
poznamo, je v šestih desetletjih raslo in se razvijalo 
v različnih formalnih oblikah. Spreminjala se je 
organiziranost opravljanja javnih služb, z višjim 
standardom in novo javno infrastrukturo so se 
povečevale potrebe, s poslovnimi izzivi so se širile 
dejavnosti podjetja, vsebinsko in teritorialno. Ob 
tej priložnosti je številnim navzočim novo knjižno 
delo o razvoju organizirane komunalne dejavnosti 
v sevniški občini predstavil raziskovalec sevniške 
zgodovine Oskar Zoran Zelič. Poljudno-strokovna 
monografija ima več kot 220 strani, dopolnjuje pa 
jo bogat nabor fotografij, razglednic in časopisnih 
člankov. Razvoj je prikazala tudi filmska reportaža 
Bojana Kostevca. 

Šest desetletij 
razvoja komunalne dejavnosti

Nagovor direktorja Mitje Udovča

 
V zadnjem mesecu leta se na zaključnih srečanjih 
sestajajo organizacije z različnih področij 
družbenega delovanja, med katerimi je s področja 
zaščite in reševanja še posebnega pomena štab 
Civilne zaščite Občine Sevnica. Opravljeno delo v 
preteklem letu so člani štaba analizirali na seji 13. 
decembra v sevniškem Trškem dvorcu. 

Občina Sevnica je izvajala aktivnosti, kot so 
načrtovanja in usposabljanja v primerih naravnih 
in drugih nesreč, nadaljevala se je priprava 
strateškega dokumenta ocene ogroženosti z 
obravnavo območja celotne občine. Sevnica je 
bila letos organizator regijske slovesnosti ob 
svetovnem dnevu Civilne zaščite 1. marcu, na 
kateri so bila podeljena priznanja zaslužnim s 
področja zaščite, reševanja in pomoči. Jeseni 
je bila uspešno izvedena osrednja zaščitno-
reševalna vaja na območju Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca. Namen vaje je bil preveriti 
sodelovanje posameznih struktur v sistemu 
zaščite, reševanja in pomoči. Pripadniki iz vrst 
Rdečega križa in Gasilske zveze Sevnica so se 
udeleževali rednih in dodatnih usposabljanj, pa 
tudi regijskega tekmovanja v prvi pomoči, ki je bilo 
letos v Kostanjevici na Krki. 
  
Ves čas je sodelovanje z Gasilsko zvezo Sevnica 
in vsemi prostovoljnimi gasilskimi društvi, s 
katerimi ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo 
o opravljanju javne gasilske službe, zelo dobro. 
Vse leto poteka v sistemu reševanja, zaščite 
in pomoči tudi dobro sodelovanje z drugimi v 
sistem vključenimi službami, organizacijami in 
društvi, med njimi Zdravstvenim domom Sevnica, 
Območno organizacijo Rdečega križa Sevnica, 
Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom 
Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško 
in drugimi. 
  
Tudi v letu 2017 se bodo odgovorno nadaljevale 
aktivnosti na področju načrtovanja zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, 
ki bi lahko prizadele občino, organizirana bo 
večja vaja, zvrstile se bodo razne redne in druge 
aktivnostmi na področju zaščite in reševanja.

Razširjena seja 
štaba Civilne zaščite

Seja štaba Civilne zaščite Občine Sevnica

 
Krajevna skupnost Sevnica je na relaciji Prešna 
Loka–Žurkov Dol uredila še zadnji manjkajoči 
del povezovalne ceste, ki je velikega pomena za 
vsakodnevno življenje tamkajšnjih prebivalcev. 

Na 420-metrskem odseku je bil lani pripravljen 
spodnji ustroj, letos pa je bila izvedena še 
asfaltacija. Krajani so veseli nove pridobitve ob 
odprtju pripravili priložnostni dogodek z družabnim 
srečanjem. Navzoče sta pozdravila predsednica 
Sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar 
in župan Srečko Ocvirk, od krajanov pa Marjan 
Brečko.

Veseli ob novi pridobitvi

Ob prerezu traku

Komunalo Sevnica poleg vsega predstavljenega 
odlikuje tudi odprtost do lokalne skupnosti. Še 
posebno močno je tudi sodelovanje na področju 
okoljske vzgoje otrok in mladine. Tudi zato ni 
naključje, da so kulturni program slovesnosti, ki 
je potekala v sevniški kulturni dvorani, s plesnimi, 
pevskimi in igralskimi točkami oblikovale vse 
osnovne šole z območja občine. Glasbeno je 
program dopolnil še citrarski tercet.

Foto: Janja Železnik, FotoAsja

Oskar Zoran Zelič je predstavil svojo novo knjigo.
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December v Sevnici je in bo prazničen ter zanimiv. 
Pester program vabi staro in mlado, da preživite 
lepe praznične dni na prijetnih dogodkih. Za 
koordinacijo in izvedbo programov ter dogodkov 
tudi tokrat skrbi KŠTM Sevnica. 

V torek, 24. novembra, je potekala praznična 
peka sladic v prostorih Lekos Lekarne v Sevnici,  
delavnica, na kateri so se pripravile sladice za 
tradicionalni pohod z lučko na grad v nedeljo, 4. 
decembra, z začetkom na Glavnem trgu ob 17. uri. 
Velika zahvala Lekos Lekarni Breda Drenek 
Sotošek za gostoljubje in donacijo vseh surovin za 
peko.  Vsak sodelujoči otrok je dobil predpasnik in 
lepo kapico, ki jo je lahko vzel s seboj. 

Napekli smo 13 kilogramov sladic. Vse so bile 
dobre, lepe in vsaka po svoje unikatna, saj so jih 
pekli in oblikovali ter krasili otroci in mladostniki 
ob pomoči aktiva žena iz Sevnice,  kolektiva Lekos 
Lekarne ter osebja KŠTM Sevnica. Delavnica 
je potekala v prijetnem in pozitivnem vzdušju, 
sodelovalo je več generacij, kar vedno obogati 
druženje, projekti pa dobijo večjo vrednost. 
Hvala sodelujočim in gostiteljem delavnice. 
Pohodniki z lučko na grad so povedali, da so bili 
piškoti videti lepi in da so bili tudi zelo okusni. 
  

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica 

Čudežni december v Sevnici, 
praznična peka piškotov

 
Osnovna šola Tržišče bo čez tri leta, to je v letu 
2019, praznovala 150-letnico, s tem pa tudi javno 
šolstvo v kraju. Vendar pa smo že letos dobili 
priložnost, da ob odprtju nove šole izdamo tudi 
zbornik.

K sodelovanju smo povabili domačinko Marjeto 
Bregar, zgodovinarko Dolenjskega muzeja iz 
Novega mesta, ki je rada priskočila na pomoč in 
raziskala starejši del zgodovine šole v Tržišču. V 
svojem prispevku je opisala obdobje od začetkov 
šolstva v Tržišču sredi 19. stoletja, ko je bilo 
šolstvo še v domeni Katoliške cerkve, do konca 
druge svetovne vojne leta 1945. Opravila je kar 
nekaj raziskovalnega dela, za kar se ji prav lepo 
zahvaljujemo. Hvala tudi naši ravnateljici Zvonki 
Mrgole, ki je že v svojem diplomskem delu raziskala 
podružnici Telče in Primož ter je za naš zbornik 
prilagodila vsebino. V svojem delu je predstavila 
življenje in delo v njih. Čas od druge svetovne vojne 
do zdaj je predstavljen v obliki izsekov iz šolske 
kronike. To dogajanje smo popestrili s fotografijami 
razredov in pričevanji naših nekdanjih učiteljic, 
ravnateljice in učencev ter učenk, ki se z velikim 
veseljem spominjajo šole. V zborniku smo prikazali 
tudi utrip šole v današnjem času. Predstavili smo 
nekaj najvidnejših uspehov od leta 1991. 
Kot urednica zbornika sem zelo ponosna, da smo s 
skupnimi močmi razkrili delček naše preteklosti in 
se zahvaljujem vsem, ki ste nam pri tem pomagali. 
  

Irena Klukej, 
profesorica zgodovine in sociologije, OŠ Tržišče

Izšel je zbornik 
Šolstvo v Tržišču 
od 1869 do danes

  
V Rotaract klubu Sevnica smo bili novembra in 
decembra zelo aktivni. Novembra ste nas lahko 
obiskali na Večeru kraft piva, ki smo ga organizirali 
5. novembra v Grajski kavarni, ponudili pa več kot 
60 vrst piva in veliko nagrad za vse pivoljube. Našli 
ste nas lahko tudi na twenties style Champagne 
partyju 19. novembra – prav tako v Grajski 
kavarni. Tam smo se skupaj zabavali v stilu velikega 
Gatsbyja in preizkušali različne vrste penin, med 
katerimi je kraljeval Joker.  

November smo posvetili spoznavanju in mladim, 
december pa je za nas mesec dobrodelnosti. 
Najprej smo se v nedeljo, 11. decembra, kot 
soorganizatorji udeležili Teka radosti in veselja 
v Loki pri Zidanem Mostu in zbirali sredstva za 
16-letnega fanta na invalidskem vozičku. 
V petek, 16. decembra, smo organizirali 
dobrodelno predstavo Dosmrtno življenje, ki 
je v celoti produkt dijakov Gimnazije Brežice. 
Namen tega dogodka je bilo zbiranje prostovoljnih 
prispevkov namesto vstopnine in iz tega donacija 
mamici samohranilki in njeni hčeri, ki sta ubežali 
družinskem nasilju. Zanju bomo še do konca 
decembra (in po potrebi tudi pozneje) zbirali 
oblačila, obutev in hrano. 
Po predstavi sta bila na vrsti prijetno druženje s 
pogostitvijo in pogovor z igralci, avtorico in njeno 
mentorico, saj je šlo za zadnjo uprizoritev. 
Kot pa se za Rotaract spodobi, nismo manjkali 
niti na sevniški prednovoletni tržnici v soboto, 17. 
decembra. Tam ste lahko obiskali našo mizo, polno 
dobrot in darilc za malčke, hkrati pa ste lahko 
naredili dobro delo in prispevali svojo donacijo v 
obliki hrane ali prostovoljnega prispevka za družini 
v stiski, ki jima želimo polepšati letošnje praznike. 
Naše poslanstvo je pomagati ljudem in pomembno 
je, da to delamo vse leto, zato vas tudi v prihodnje 
vabimo, da sodelujete pri naših aktivnostih. 
Člani in članice Rotaract kluba Sevnica vam želimo 
lepe praznike, vesel božič in srečno novo leto. Hvala 
vam, ker ste dobrodelni in nam pomagate. Za vse 
informacije smo dosegljivi na sevnica@rotaract.si 
ali na Facebooku Rotaract klub Sevnica. 
  

 Sanja Slemenšek, predsednica kluba

Rotaract klub Sevnica

 
Po uspešni peki peciva smo izvedli tradicionalni, že 
šesti, pohod z lučko na grad. 

Prižgali čudežne lučke 
v Sevnici

V spremstvu članov Planinskega društva Sevnica 
smo se z baklami, svetilkami, svečkami vzpeli na 
sevniški biser. Po kratkih nagovorih in kulturnem 
programu OŠ Blanca smo se ogreli ob toplih 
napitkih in okusnem pecivu iz delavnice. 

Ob toplem občutku ob bližajočih se praznikih smo 
se razšli in bistrih pogledov na pestro dogajanje v 
čudežnem mesecu sklenili, da se tudi drugo leto 4. 
decembra srečamo. 
S tema dogodkoma smo tudi simbolično 
zaznamovali prižiganje novoletnih luči v Sevnici. 
  

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

 
V novem lokalu pri bazenu se boste počutili kot v 
objemu svojega doma. Pozimi bo prijeten ambient 
z osrednjim toplim kaminom, naravnimi lesenimi 
elementi in zelenjem sobnih rastlin poskrbel, da 
se boste povsem sprostili. V poletnem času pa bo 
v vročih dneh za osvežitev na voljo naša terasa, 
ki je v neposredni bližini sevniškega bazena in v 
središču poletnega dogajanja.
 Lokal bo kot nalašč za vse, ki si želite dobre družbe 
ob odlični pijači in glasbi. Lokal pa bo veliko več kot 
le mestna kavarna ali bistro. V večernih urah se 
bodo pogosto zatemnile luči, ambient pa se bo 
spremenil v pravo mestno dogajalno središče z 
bogatim in pestrim programom s področij glasbe, 
kulture in zabave, skupaj pa ga bodo oblikovale 
številne lokalne organizacije. Koga bomo najprej 
gostili na odru in kdo nas bo prvi nasmejal, boste 
izvedeli že januarja. 
  

Vir: Zavod Kultiza

Lokal pri bazenu Sevnica
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Območno združenje RK Sevnica je v sodelovanju 
s KŠTM Sevnica pripravilo že četrti dobrodelni 
koncert z namenom zbiranja sredstev za nakup 
paketov pomoči za občane in družine iz naše 
občine, ki potrebujejo pomoč. Na dobri dve uri 
trajajočem koncertu, ki sta ga povezovala Vili in 
Petra Zupančič, so sodelovali večinoma domači 
glasbeni talenti: evropske prvakinje mažoretke 
Društva Trg Sevnica, otroški pevski zbor Vrtca 
Ciciban Sevnica pod vodstvom Melite Železnik in 
ob spremljavi Nine Mikolič, Marka Travna in Silvije 
Blaževič, moška vokalna skupina Lira iz Krmelja, 
mlada pevka Sara Praznik iz Boštanja ob klavirski 
spremljavi Tineta Beca, orkester frajtonaric Kluba 
Povše z Blance, glasbeno-instrumentalna skupina 
Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje pod 
vodstvom domačinke Ingrid Redenšek Slapnik, 
Jure Klenovšek iz Zabukovja ob spremljavi Anje 
Drstvenšek na citrah, ansambel Brežiški flosarji 
in kvintet Dori, ki je z obilo svoje pozitivne energije 
in humorjem lepo sklenil večer. 

Zbrane so pozdravili generalna sekretarka RKS 
Renata Brunskole, predsednica RK Sevnica mag. 
Breda Drenek Sotošek, župan Srečko Ocvirk, 
direktorica KŠTM Mojca Pernovšek, ob koncu 
pa je sekretarka Mojca Pinterič Krajnc zbrane 
seznanila že z izkupičkom letošnjega projekta.  Bil 
je uspešnejši kot lanski, z vstopnino, finančnimi 
donacijami in srečelovom smo zbrali 7072 evrov, 
kar bo zadostovalo na nakup 520 kompletov 
pomoči, sestavljenih iz živilskega paketa, pralnega 
praška in toaletnega kompleta. 
Povedali so tudi, da je na seznamu prejemnikov 
RK trenutno 859 oseb, skupaj z njihovimi 
družinskimi člani pa je to več kot 1500 občanov, 
ki jim RK pomaga. Predstavnici RK sta poudarili 
dobro sodelovanje z občino, ki ima posluh za 
pomoči potrebne, in z zavodom KŠTM, ki jih je 
organizacijsko podprl pri pripravi koncerta. 
Vsakemu od nastopajočih se je za sodelovanje 
s košarico domačih dobrot in županovim vinom 
zahvalil eden izmed prostovoljcev RK iz različnih 
krajevnih organizacij, ki so tudi sicer vložili veliko 
truda za pridobitev 420 dobitkov od 124 ustanov, 
podjetij in obrtnikov iz Sevnice in tudi zunaj meja 
občine. Ti so kljub težkim gospodarskim razmeram 
pokazali veliko razumevanja in dobrodelnosti. 

Dobrodelni koncert 
Občani Sevnice, 
stopimo skupaj!

Glavni dobitek, izjemno ročno delo, vezeno sliko, 
v katero je vložila več kot 150 ur, je prispevala 
prostovoljka RK Tržišča Milica Majcen, dobila pa jo 
je obiskovalka iz Šentjanža. Izdelka je bila izjemno 
vesela in bo znala ceniti vrednost nagrade. 

Koncert je spremljala tudi novinarska ekipa iz Los 
Angelesa, ki bo reportažo s posnetki vključila v 
svojo oddajo o Sevnici. Američani so bili navdušeni 
nad izvedbami tujih skladb, ki so jih poznali, še bolj 
pa nad zvoki frajtonaric Kluba Povše ter odličnim 
jodlanjem dijakinje iz glasbeno-instrumentalne 
skupine Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Celje, ki so s svojo energijo »začarali« občinstvo. 

Ob koncu je bilo pohvaljeno tudi izjemno občinstvo, 
ki je ves čas koncerta lepo sodelovalo. Tudi sicer 
pa je bilo v dvorani ves čas občutiti izjemno 
povezanost in pozitivno naravnanost vseh ljudi 
dobre volje in odprtega srca. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica 
Foto: Ljubo Motore

  
Ob 25-letnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije in ob občinskem prazniku je OZVVS 
Sevnica pod vodstvom predsednika SD MAROK 
Sevnica Mirka Ognjenoviča v petek, 25. 
novembra, od 11.00 do 17.00, na strelišču 
IZEM nad Radno pri Sevnici organizirala mešano 
strelsko tekmovanje z orožjem, kakršno je bilo 
uporabljeno v osamosvojitveni vojni, in sicer 
polavtomatske in avtomatske puške kalibra 7,62 
mm ter puške 7,9 mm.  Tekmovanja se je udeležilo 
lepo število veteranov in desetina poklicnih vojakov 
in častnikov slovenske vojske. 

OZVVS  Sevnica je 2. decembra prvič  letos 
organizirala prednovoletno srečanje za člane in 
partnerje. 
Prijetno večerno zabavo v gostišču Felicijan v 
Boštanju ob zvokih ansambla Florijan so popestrili 
še štirje decembrski možje (Miklavž, Božiček, 
Dedek mraz in Dedek veteran). Manjkala pa ni niti 
šaljiva gasilska godba. Bilo je veselo in zabavno. 

Janez Levstik

Veterani vojne za Slovenijo 
Sevnica aktivni

OZVVS  SEVNICA 

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

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

ZVEZA VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO

predsedstvo

Želi vsem svojim èlanom, 

kakor tudi vsem obèanom obèine Sevnica,

veliko lepih trenutkov v prazniènem decembru, 

v letu 2017 pa zlasti zdravja, 

dobrega razpoloženja 

in èim veèjega udejstvovanja 

v programih zveze skozi vse leto!
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Spoštovani dopisniki,
Hvala, da s prispevki soustvarjate naš časopis.

Srečno in  še veliko iskrivih misli tudi v letu 2017!

Uredništvo Grajskih novic
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Organizirali smo namreč razširjeno ponudbo novih 
ponudnikov na tržnici.  Predvsem zato, da imajo 
občani  možnost spoznati novosti iz bližnje okolice, 
s čimer pa pomagamo tudi novim ponudnikom. 
Miklavževa tržnica je lepo dopolnjevala tudi 
ponudbo sevniškega mesečnega sejma. Na 
prireditvenem prostoru je bilo še posebno 
živahno ob prihodu Miklavža, ki je poskrbel za  
najmlajše obiskovalce z obdaritvijo. Ponudbo so 
obiskovalci pozdravili. Veliko zanimanja je bilo tudi 
za izpolnjevanje nagradnih kartic veselja. 

Sevniška kmečka tržnica se je 
decembra praznično razširila 
s ponudbo in dogodki

Iz Jelovca na Kovačev hrib in Gradišče
 
Izlet začnemo v Jelovcu (210 m), kjer zlahka 
najdemo parkirišče, ali pa se pripeljemo z vlakom 
do železniške postaje Jelovec. Od tam hodimo 
po cesti v smeri Tržišča približno 800 m, za tem 
zavijemo levo po prvi gozdni cesti, ki je bližnjica do 
asfaltne ceste, ta pa vodi proti zaselku Planina. 

Pri kapelici pod zasekom Planina zavijemo desno 
do križišča štirih poti in nadaljujemo naravnost 
navzgor, ko pridemo iz gozda, smo že na 
razglednem grebenu Kovačevega hriba naselja 
Križ in pot nadaljujemo mimo nove cerkve. Greben 
se zravna in pridemo na najvišji del (480 m), 
nadaljujemo po cesti in obkrožimo dolino. K, ko se 
cesta začne obračati desno proti Križu, zavijemo 
strogo levo na traktorsko pot, ki vodi po grebenu 
severno zahodno, in pridemo na večjo jaso in 
nadaljujemo v isto smer pod grebenom. Ponovno 
pridemo na greben, po katerem nadaljujemo, 
da se začne spuščati in pridemo na večpotno 
križišče. Tam zavijemo levo proti severu, da se 
spuščamo na ravni greben, tam bodimo pozorni 
na pravi greben. Z leve se nam priključi gozdna 
pot, po kateri nadaljujemo do jase z domačijo 
Gradišče. Od Križa do tu bomo hodili približno 
45 minut. Nadaljujemo levo od domačije po poti 
severozahodno v gozd  navzdol proti travniku, ob 
koncu katerega se rahlo desno po stezi ob pobočju 
spuščamo proti asfaltni cesti. Po njej gremo levo 
na izhodišče v Jelovec. 
Pot ni zahtevna, orientacijsko zahtevnejši je spust 
na Gradišče. Priporočena je ustrezna obutev, 
pripravljenost za hojo po razgibanem terenu, za 
hojo boste porabili približno 2 uri in pol, dolžine 
8,5 km. Več informaciji o poti lahko dobite v TIP 
Sevnica (07/81 65 462). 

Vir: Vodnik Vinka Šeška 
Prilagodil: Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

V soboto pred božičem je bilo še več ponudnikov, 
obiskovalci so se lahko posladkali tudi z 
brezplačnimi palačinkami. Posebno zanimanje je 
bilo pa za  žrebanje treh nagrad nagradne kartice, 
ki so jo čez leto izpolnjevali turist ob prihodu k nam, 
pred žrebom so pa to lahko naredili tudi obiskovalci 
tržnice. Veliko pozornost je pritegnila predstavitev 
ansambla D'Palinka Band, še posebno zato, ker 
so obiskovalci želeli videti, kdo nas bo zabaval 
na silvestrovanju na prostem. Vtisi obiskovalcev 
so bili zelo pozitivni, zato z veseljem pričakujemo 
silvestrovo zabavo na prostem. Vabljeni tudi vi. 
  

Zdravko Remar,  KŠTM Sevnica

Čebelarska društva Radeč, Sevnice in Šentjanža 
smo v soboto, 3. decembra, že desetič organizirali 
prijetno srečanje na Brunku.

Čebelarji
že 10. leto na Brunku 

Deseti čebelarski pohod na Brunk smo  letos 
organizirali čebelarji ČD Sevnica v sodelovanju s 
Planinskim društvom Lisca iz Sevnice. V jutranjem 
mraku ob sedmih se nas je zbralo na startu v 
Boštanju 27. Med potjo pa so se nam pridružili 
še trije. Že za prvim ovinkom nas je z aperitivom 
počastila Nika Udovč, po ogrevalni hoji v hrib 
še čebelar Janez Jeraj in nekje na pol poti smo 
se ustavili na krajši počitek pod kozolcem KŠD 
na Jablanci, tam pa nam je okrepčilo pripravila 
Olga Levstik. Pot smo nadaljevali čez Novi grad, 
Goreljce in skozi Budno vas in ob 10.45 prispeli 
po enajstih kilometrih pešačenja na Brunk. Na 
domačiji Skoporc-Zavrl smo se pogreli in se ob 11. 
uri udeležili jubilejne desete Ambroževe maše v 
znameniti cerkvi sv. Treh kraljev. 

Na začetku je nastopil mladi glasbenik na 
harmoniki Matija Lazar s pesmijo Čebelar. Sledili 
so pozdravi predstavnikov vseh treh čebelarskih 
društev Bregarja, Metelka, Umeka, predstavnika 
občine Radeče M. Prnaverja. Predsednik ČD 
Radeče G. Bregar pa je podelil zahvale ČZS za 
desetletno sodelovanje na tej prireditvi župniji 
Radeče, pevkam Solzice, Občini Radeče ter 
domačiji Skoporc-Zavrl. Po bogoslužju v čast 
sv. Ambrožu, zavetniku čebelarjev, ki ga je vodil 
radeški župnik Bergelj v spremstvu kolegov iz 
Sevnice in Svibnega, smo se v veselem druženju 
pogreli ob domačih dobrotah, kuhanem vinu in čaju 
ter okušanju raznih medov pred cerkvijo. Čeprav 
je PD organiziral povratni prevoz v Boštanj, se je 
kar dobra polovica pohodnikov ob lepem vremenu 
odločila, da se bo vrnila peš. 

Janez Levstik   

 
Veseli mesec se v Loki pri Zidanem Mostu začne 
s prvo adventno nedeljo in razstavo adventnih 
venčkov ob Savi. Turistično društvo Loka pri 
Zidanem Mostu v sodelovanju s KS Loka, drugimi 
društvi, šolo, Trubarjevim domom upokojencev, 
knjižnico in gostinskima lokaloma ustvarja pester 

celomesečni program pod skupnim imenom 
Vencember. V prvi polovici adventnega časa so se 
tako zvrstili že številni dogodki, od čistilne akcije, 
delavnic adventnih venčkov, že omenjene razstave 
adventnih venčkov, ki bo na ogled do januarja, 
koncerta klape Tramuntana, pravljične urice 
za otroke do večera pravljic za odrasle, druge 
ponovitve Partljičeve igre Čaj za dve v izvedbi loške 
gledališke skupine, Dobrodelnega teka radosti in 
veselja, koncerta rock-blues skupine El Kachon, 
tržnice Svoji k svojim, ki ji je na trgu v Loki sledil 
koncert MPZ Zvon in šolskega pevskega zbora, 
prižiga lučk, obiskal nas je tudi Božiček. Dne 
25. decembra vas vabimo še na božični pohod 
na Lovrenc, kjer bosta ob 18. uri sveta maša in 
prikaz živih jaslic, ter na zaključni dogodek, ki bo 
7. januarja v dvorani TDU. Vencember tako že 
drugo leto dosega svoj namen – povezovati, družiti 
se in se veseliti. Člani Turističnega društva Loka 
vam želimo, da bi se tega držali tudi v letu, ki je 
pred nami, saj prava sreča prihaja prav z malimi 
radostmi.

Vir: Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Vencember
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Turizem

Cena: 32,30 EUR € /osebo (nad 30 oseb v skupini / 8 ur)

Ob prihodu v Sevnico vas pred krožiščem, na katerem je 
posajena vinska trta, na obcestni avtobusni postaji počaka 

vodnik, ki vas popelje na ogled po programu.

Program je primeren tudi za starejše 
in težje gibljive osebe.

Cena vsebuje: vodenje, vstopnino, degustacijo kulinaričnih 
dobrot, kosilo, zavarovanje in organizacijo izleta.

PROGRAM:

• ogled mesta Sevnica - 
    šola, ki jo je obiskovala Melanija in 
    ogled zanimivih točk, obisk 

prodajalne s spominki, prigrizek
    tržnice in lokalne ponudbe
• ogled Gradu Sevnica,  
    ogled filma, Grajska kavarna
• Kosilo na turistični kmetiji ali 

grajska pojedina na gradu 
    

               Sevnica, modra prva dama

3

T  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

S  www.dozivljaj.si 
www.kstm.si

Turistična zveza občine Sevnica

Želimo Vam, 
da bi Vas v novem letu 

glas srca še naprej vodil 
pri iskanju tistega, 
kar se z besedami 

ne da povedati. 
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Kultura

www.grad-sevnica.com

Po predstavitvah potomcev – hčera Vladke, Tanje 
in vnuka Andreja v preteklih letih v Oknu Radogost  
– smo decembra na gradu predstavili njihovega 
očeta in dedka – kiparja in medaljerja, nestorja in 
učitelja, umetnika  Vladimirja Štovička.  

Njegova dela so umirjena, s svojsko izraženo 
milino neidealizirane lepote, z lirično navdihnjeno 
intimnostjo. Štoviček je bil obdarjen z izrednim 
občutkom za močno kompozicijo, z izrazito 
avtonomnim, lirsko obarvanim naglasom. Bil je 
izjemen kipar in medaljer. Njegove plakete so v 
izredno plitkem reliefu, z umirjeno čisto risbo 
gladke ploskve, ki daje portretirancem nežnost in 
eleganco. 

Svečanost v njegov spomin je obogatil prof. 
Maks Starc iz Novega mesta, izreden prozaist in 
pesnik, z bogato bero življenjskih zgodb, izraženih 
v hudomušnem narečju. 
  
Naj bosta optimizem in iskrenost tisto, kar nas bo 
popeljalo skozi veseli december v novo leto. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Decembrski Radogost večer 
v spomin na 
Vladimirja Štovička  

Junija je v atriju našega gradu potekal XVI. 
Sevniški likovni shod Grad 2016, udeležilo pa se 
ga je 15 likovnikov iz Posavja, Zasavja in Dolenjske. 
Ustvarjanje na letošnjem shodu je bilo namenjeno 
nadaljevanju iskanja korenin preteklih dni in je bilo 
nadgradnja tem shoda iz let 2014 in 2015. Tema 
letošnjega shoda je bila obujanje za vedno usnule 
kulturne dediščine naših prednikov. 

Dela, nastala na shodu, so bila postavljena na 
ogled 17. novembra v Mosconovi galeriji na 
sevniškem gradu. Mentor likovnega shoda in avtor 
postavitve razstave je bil že tretje leto sevniški 
umetnik Rudi Stopar. 
Ob odprtju razstave so bili podeljeni bronaste, 
srebrne in zlate plakete ter priznanja.   
Bronasto plaketo so prejeli: Irena Ameršek 
(Sevnica), Rezka Arnuš (Dolenjske Toplice), Pavla 
Černigoj (Sevnica), Nevenka Flajs (Krmelj), Ana 
Hočevar (Krmelj), Tanja Košar (Sevnica), Marko 
Okorn (Sevnica), Marija Oven (Radeče), Milena 
Roštohar (Blanca), Ulrih Rupret (Sevnica) in Ines 
Zgonc (Mirna), srebrno Andrej Blažon (Novo 
mesto), Gordana Dobriha (Šentjanž) in Ludvik Kos 
(Radeče). Prvak shoda je postal Stane Udvanc iz 
Šentjerneja. 
Ob tej priložnosti smo odprli tudi vrata samostojne 
razstave Zdravka Črva iz Novega mesta, ki je 
lani prepričala komisijo in prejela naziv prvak XV. 
Sevniškega likovnega shoda Grad 2015. 

Večer je z izbranimi pesmimi popestrila pevska 
skupina Septet Fortuna iz Šentjanža. Dogodka sta 
se udeležila tudi akademski slikar in restavrator 
specialist mag. Ivan Bogovčič in župan Srečko 
Ocvirk. 
  

Katja Pibernik, ZKD in JSKD OI Sevnica

XVI. Sevniški likovni shod 
Grad 2016, odprtje razstave

V soboto, 26. novembra, smo člani Folklorne 
skupine Blaž Jurko Razbor v polni dvorani doma 
krajanov na Razborju pripravili že peti samostojni 
folklorni večer. Konec leta za nas pomeni dolge 
ure vaj in priprav na že tradicionalni celovečerni 
dogodek, na katerem se predstavimo s plesom, 
petjem in igrano zgodbo, kar je blizu krajem in 
ljudem v hribih pod Lisco. 

V tokratnem večeru z naslovom Le hodi, hodi ti za 
njo, ki ga je kot vse naše večere do zdaj režirala 
Mojca M. Jenčič Petrovčič, smo folklorniki prikazali 
vasovanje, snubitev in poroko, kot so jih doživljali 
naši pradedje in prababice na Razborju, ko je tam 
služboval učitelj Blaž Jurko in za svojo zakonsko 
ženo vzel domačinko, Tonko Brečko. Na odru so se 
nam pridružile ljudske pevke Šmarčanke, ubrano 
fantovsko pesem pa so podkrepili člani ansambla 
Dolinarji.  

S tem smo uresničili petletni načrt folklornih 
večerov, ki smo ga poimenovali Iz skrinje naših 
dedov in babic, posvečenih dolgoletnemu 
razborskemu učitelju Blažu Jurku, po katerem je 
skupina tudi dobila ime,  zanj pa tudi velja, da je 
“kriv” za kulturno dogajanje na Razborju. Kot pa 
se za pravo ohcet po starem spodobi, smo večer 
sklenili s plesom in pesmijo do poznih večernih 
oziroma zgodnjih jutranjih ur.  

Folklorniki se že veselimo novih projektov, s 
katerimi bomo še naprej obujali spomin na življenje 
naših prednikov, zato vas vabimo, da se nam 
pridružite na petkovih vajah oziroma ob letu, ko se 
bomo spet srečali na Razborju. 

Sabina Beci, FS Blaž Jurko Razbor
Fotografije: Damjan Počivalšek

Celovečerni dogodek v pesmi, 
plesu in igrani igri 
Le hodi, hodi ti za njo
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Kultura

»Kultura ni samo 
izdelovanje pravil, 

temveč tudi 
izpopolnjevanje običajev.« 

Johann Gottfried von Herder

 
Dne 13. decembra nas je v sklopu rednih torkovih 
predavanj Društva U3 Sevnica razveseljeval in 
zabaval Tone Partljič, vsem znan kot izvrsten 
mojster humoresk. S polno mero humorja nam 
je nanizal utrinke iz svojega otroštva, pa tudi 
aktualne dogodke današnjega časa. 

Po odmoru nas je animiral, da smo po svoje 
uprizorili Shakespearjevo dramo Romeo in Julija, 
on pa je nastopal v vlogi režiserja. 

Seveda smo se pri tem neizmerno zabavali. 
Dvorano smo dodobra napolnili in se na koncu 
tudi prešerne volje razšli. Dogodek je bil prijetna 
popestritev prazničnih dni. 

Černigoj Rihard

Hotel sem prijeti sonce

Napovedovalec, Romeo, Julija in mama

               vabi na

   BOŽIČNI
  KONCERT 

Župnijska cerkev Povišanja svetega križa
Boštanj, 6. januar 2017, ob 18. uri.

Lepo vabljeni, vsem želimo blagoslovljen
božič in vse dobro v novem letu.

Sponzorji koncerta: Občina Sevnica, KS Boštanj in Zabukovje, Župnija Boštanj, JSKD in ZKD Sevnica, KŠTM Sevnica, Pekarna Kruhek, 
Zelena Pika, industrijska prodajalna Dana, Sava  avto in Turizem Toni Prah.

Mešani pevski zbor ZVON
Mešani pevski zbor 

www.kstm.si
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek, 23. 12. 
ob 19.00 Premierni božični koncert MePZ Zvon Večnamenski dom 

Zabukovje KD  Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 24. 12. 
ob 18.00 Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 

041 385 852

nedelja, 25. 12. 
ob 15.00

Vencember: 
Božični pohod na Lovrenc

Trg Loka pri Zidanem 
Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

nedelja, 25. 12. 
ob 18.00 Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 

041 385 852

nedelja, 25. 12. 
ob 18.00

Koncert 
MePZ župnije Boštanj Cerkev  Boštanj MePZ Boštanj 

nedelja, 25. 12. 
ob 19:30 Božično novoletni koncert Godbe Slovenskih železnic Športna dvorana O.Š. 

Milana Majcna Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

ponedeljek, 26. 
12. ob 10:30

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

inf.  Franci 031 873 722

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

Inf.: Roman, 041 355 634

sreda, 28. 12. 
ob 18.00

Vencember:
Sproščeno v novo leto: meditacija z Evijo

Dvorana Trubarjevega 
doma upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

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

inf.: Stanko 031 827 482

petek, 30. 12. 
ob 18.00

Božično novoletni koncert Godbe Sevnica
Večer ameriških sanj Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica

sobota, 31. 12. 
ob 17.00

Otroško silvestrovanje 
s skupino Malibu

parkirišče pred Cental 
caffejem KŠTM Sevnica

sobota, 31. 12. 
ob 22.00

Silvestrovanje 
z ansamblom D"Palinka band

Parkirišče pred Central 
caffejem, KŠTM Sevnica 

torek, 3. 1. 
ob 9.00

Novi programi ( predstavniki ZD Sevnica in Lekarne Sevnica bosta 
predstavili nove programe v obeh ustanovah)

Kulturna dvorana 
Sevnica U3 Sevnica

sreda, 4. 1. 
ob 18.00

Radogost večer
gost: Alojz Krevh, slikar iz Prevalj Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

petek, 6. 1.
ob 18.00

Božični koncert MePZ Zvon z gosti:
Otroški in mladinski zbor A Vista OŠ Boštanj Župnijska cerkev Boštanj KD Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 7. 1. 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 7. 1. 
ob 18.00

Vencember: 
zaključni dogodek

Dvorana Trubarjevega 
doma upokojencev Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

torek, 10. 1. 
ob 17.00

Pika Nogavička in gusar Val
otroška predstava za otroški abonma in izven

Kulturna dvorana 
Sevnica

KŠTM Sevnica, 
051 680 285

sreda, 11. 1, 
ob 17.00

Javna razprava glede ciljev in ukrepov
v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevnica

Kulturna dvorana 
Sevnica

petek, 13. 1. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica
AŠ Prah Sevnica 
Inf.: Toni, 031/643-338

petek, 13. 1. 
ob 19.00

Ponovitveni božično-novoletni koncert KD Godba Sevnica:
Večer ameriških sanj TVD Partizan Boštanj KS Boštanj 

051 636 246

torek, 17. 1. 
ob 9.00

Predavanje o verstvih 
Dr. Marjan Smrke

Kulturna dvorana 
Sevnica U3 Sevnica

četrtek, 19. 1. 
ob 18.00

Odprtje fotografske razstave 
Vinka Šeška "Sposojeno od naših vnukov - smo sposobni vrniti" Grad Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 19. 1. 
ob 18.00

Odprtje skupinske likovne razstave 
likovne sekcije Art Lipa iz KUD Budna vas Caffe Galerija Radeče KUD  Budna vas

sobota, 21. 1. 
ob 10.00 4. tek za Sevniški pokal Blanca AK Sevnica

sobota, 21. 1. 
ob 17.00 4. Mešjakov večer v Boštanju Dvorana TVD Partizan TD Boštanj ob Savi

torek, 24. 1. 
ob 9.00 Potopisno predavanje Vinko Šeško Kulturna dvorana 

Sevnica U3 Sevnica

četrtek, 26. 1. 
ob 19.00

4. Območno srečanje literatov občine Sevnica 
"Škrjanček poje, žvrgoli ..." Knjižnica Sevnica JSRS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica

četrtek, 26. 1. 
ob 19:30

Boris, Milena, Radko
predstava za odrasli abonma in izven

Kulturna dvorana 
Sevnica

KŠTM Sevnica, 
051 680 285

petek, 27. 1. 
ob 18.00

Planinski večer - Potopisno predavanje: 
S kolesom Na Turo - 1900km po Slovenski turno kolesarski poti

Kulturna dvorana 
Sevnica PD Lisca Sevnica in KD Sevnica

torek, 31. 1. 
ob 9.00 Predstavitev KS Sevnica Grad Sevnica U3 Sevnica
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Koledar prireditev

ameriskih sanj

Vecer 

petek ob 18. uri
 30.12.2016 

v sportnem domu Sevnica

dirigent godbe:  Matic Nejc Kreca

gost vecera: Tomi Baaron

koncert bo povezovala: Tanja zibert
vstop prost

www.kd-godba-sevnica.si

®Pokrovitelj prireditve: GEN ENERGIJA d.o.o.
LEKARNA SEVNICA
LISCA d.d.
KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC
CVETLIČARNA ZELENA PIKA

FUZIA.EU, Jure Svažič s.p.
TAMAK d.o.o.
LIPA-LES d.o.o., Boštanj
MATEJA IN IGOR LUBEJ
CREART, Matija Svažič s.p.
KŠTM Sevnica

Aleksander Kus s.p., Aleks & Irena Wedding Photography
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)

SEVNICA

”Sreèa se prikrade skozi vrata,
ko si pozabil, da si jih pustil odprta.”

Zato vam v novem letu želimo 
èim veè odprtih vrat! 

 

SEVNICA

Kolektiv KŠTM Sevnica

Sreèno!
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ŽIVE JASLICE
ob gozdu na 

ŠMARÈNI
sobota,

24. december,
ob 18. uri

nedelja,
25. december,
ob 18. uri

Gostje:                  JARICA
tenorist: Marko Železnik
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Mladina

Ni boljšega brusa 
za brušenje uma in 

spodbujanje želje po učenju 
kot pohvala.

Roger Ascham

 
Zakorakali smo v zadnji mesec leta, ki ga radi 
poimenujemo tudi veseli december. In veselo smo 
ga začeli tudi v MC Sevnica. Prvo soboto nas je 
na Miklavževi tržnici obiskal in obdaril Miklavž. 

Ves december je namenjen ustvarjanju izdelkov 
za obdarovanje najbližjih ali za praznično okrasitev 
domov. Kot vse leto tudi decembra še posebej 
poudarjamo skrb in ljubezen do soljudi. Zato so 
mladi vsak dan vpeti v našo humanitarno akcijo, s 
katero želimo pomagati malemu Mateju. Vsekakor 
nismo pozabili na okrasitev prostorov MC in zasijal 
je v vseh možnih unikatnih in enkratnih okraskih 
in barvah. Želim si, da bi čarobnost decembra 
trajala vse leto, za vse ljudi. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladi 
in decembrsko dogajanje 

 
V ponedeljek, 5. decembra, nas je v šoli obiskal 
Miklavž v spremstvu Mirana Šterna, predsednika 
društva Sožitje Sevnica. Prinesel nam je koš 
sladkih dobrot. Zapeli smo mu nekaj pesmic, mu 
zaplesali in mu zaželeli vse lepo v letu, ki prihaja. 

V torek, 6. decembra, pa je sledilo še eno 
presenečenje. Obiskal nas je še Miklavž v 
spremstvu pomočnic iz Rdečega križa Sevnica. 
Ker smo bili vse leto pridni, nas je tudi letos obiskal 
in vsakemu od učencev prinesel vrečo daril. Tudi 
njemu smo zapeli nekaj pesmic in mu obljubili, da 
bomo pridni še naprej. 
Učenci in zaposleni na OŠ Ane Gale Sevnica se 
zahvaljujemo društvu Sožitje Sevnica in Rdečemu 
križu Sevnica za obisk na šoli in darila. 
  

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

Obisk Miklavža 
na OŠ Ane Gale Sevnica

 
V torek, 6. decembra, je na OŠ Sevnica potekala 
dobrodelna prireditev novoletna tržnica. Učenci 
vseh razredov in obeh podružnic smo na stojnicah 
prodajali unikatne izdelke, ki smo jih izdelali sami. 

Na že osmi tradicionalni novoletni tržnici so 
obiskovalci lahko kupili voščilnice, vazice, čudovite 
okraske, okusne piškote in še veliko drugih izvirnih 
in zanimivih ročno izdelanih izdelkov. Poleg tega 
smo se lahko posladkali in okrepčali s palačinkami 
in uživali ob zvokih šolskega ansambla. Kot 
novost smo vsi, ki smo torkovo popoldne preživeli 
na sevniški šoli, lahko preizkusili svojo srečo 
na srečelovu. In kar je najpomembnejše: vsi 
prostovoljni prispevki, ki so jih darovali navzoči na 
tržnici, so namenjeni delovanju Šolskega sklada 
OŠ Sevnica. To pomeni, da so pridobljena sredstva 
namenjena pomoči in zagotavljanju enakih 
možnosti za vse učence. Iskreno se zahvaljujemo 
vsem članom Upravnega odbora Šolskega sklada 
naše šole, učiteljem, staršem, skratka, vsem, ki 
ste s svojimi donacijami in delom omogočili lepše 
in kakovostnejše učno okolje učencem naše šole. 

Vir: Novinarski krožek OŠ Sevnica

Novoletna tržnica 
na OŠ Sevnica 

 
December je vsako leto prav poseben mesec. Poln 
pričakovanj, veselja in smeha. Tudi na OŠ Tržišče 
smo bili letos še posebno veseli, saj imamo vse 
pogoje, da ustvarjamo in delamo ter se veselimo 
novega leta.

Dejavnosti smo začeli že 2. decembra, ko smo 
v šolski knjižnici praznovali ta veseli dan kulture. 
S knjižničarko smo se pogovarjali o Prešernu,  
knjigah in kulturi. Najpogumnejši so se predstavili 
z recitacijami. Organizirali smo tudi tehniški dan 
z naslovom Prazniki trkajo na vrata. Učenci smo 
skupaj z učiteljicami izdelovali dekoracijo in z njo 
okrasili šolo, adventne venčke, božičke, jelenčke, 
snežinke, postavili smo tudi novoletne jelke in jih 
okrasili. Izdelali smo veliko voščilnic in jih ponudili 
različnim društvom in krajanom. V knjižnici 
smo imeli tudi čajanko, knjižničarka nam je ob 
piškotih in čaju prebirala zgodbice, o katerih smo 
se pogovarjali. Za predšolske otroke so učenci 
gledališkega krožka pripravili predstavo, obiskal 
pa jih je tudi dedek Mraz. Zadnji dan pouka letos 
smo imeli medsebojno obdarovanje. Pripravili 
smo tudi proslavo ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, po prireditvi pa smo plesali in peli ob 
zvokih skupine 3SOMS. 
Tako se je leto 2016 na Osnovni šoli Tržišče končalo 
pestro in ustvarjalno. Naj bo tudi prihodnje leto 
tako. Želimo vam lepe praznike in srečno novo leto 
2017.

Vir: Novinarski krožek OŠ Tržišče

Veseli december v OŠ Tržišče
 
Petek, 25. novembra, je bil za vse učence, 
učitelje in druge delavce Osnovne šole Tržišče zelo 
pomemben dan. Takrat je bilo uradno odprtje šole, 
na katero smo čakali že kar nekaj let. Ta dogodek 
je bil torej za nas uresničitev dolgoletnih želja, zato 
smo vanj vložili veliko truda in časa.
Pred tem dogodkom smo med prostimi urami 
pomagali urejati in okraševati prostore. 

Nastopajoči pa so imeli veliko vaj. Dan pred 
prireditvijo smo imeli tehniški dan, ki je bil namenjen 
urejanju šole. Prireditev je potekala v telovadnici, 
ki je sicer zelo velika, a je bila že zelo kmalu povsem 
napolnjena. Med gosti je bilo kar nekaj precej 
pomembnih ljudi. Veliko čast smo imeli, da je prišel 
tudi dr. Miro Cerar. Kmalu po njegovem prihodu se 
je slovesnost začela. Čez ves program je potekala 
igra, v kateri so nastopali šolarka Lučka (Lučka 
Simeonov), njena mama (Zala Poljanec) in učitelj 
Vilijem (nekdanji učenec Žiga Erpič), ki bil prvi pravi 
učitelj v Tržišču. V programu so nastopili še otroški 
in mladinski pevski zbor, dve plesni točki učenk OŠ 
Tržišče in prvošolčki. Sledil je govor ravnateljice 
šole Zvonke Mrgole. Spregovorila sta tudi župan 
Srečko Ocvirk in seveda tudi predsednik vlade, dr. 
Miro Cerar. Nato je bil na vrsti slavnostni prerez 
traku. Proslavo smo končali učenci šole tako, da 
smo vstali in vsi skupaj zapeli šolsko himno. Vse je 
potekalo gladko. 

Sledila je pogostitev, ki sta jo pripravila Gostišče 
Fride Majcen in Aktiv kmečkih žena, nekaj peciva 
pa so spekle tudi naše mame. Gosti so si lahko 
ogledali šolo. Ob tej priložnosti smo izdali tudi 
zbornik z naslovom Šolstvo v Tržišču od 1869 do 
danes.  
Za vse skupaj smo se vsi zelo potrudili in vse je 
potekalo po načrtih. Upam in verjamem, da so tudi 
gosti uživali. Za šolo smo res hvaležni, je zelo lepa 
in zdaj imamo vsi veliko boljše možnosti za delo in 
učenje.
 

Kristina Turk, novinarski krožek OŠ Tržišče

Odprtje nove šole v Tržišču

Slavnostni prerez traku (foto: Kristjan Hočevar)

Slavnostni prerez traku (foto: Kristjan Hočevar)
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V Krmelju smo komaj čakali, da stopimo v najbolj 
pravljični mesec v letu. December je prinesel 
s seboj tudi tradicionalni 17. Knapčev pohod z 
lučkami, zato je bilo pričakovanje toliko večje.  V 
duhu dobrega sodelovanja med šolo, vrtcem in 
Krajevno skupnostjo Krmelj ter PGD Krmelj smo 
stopili skozi pravljična vrata v praznični december. 

Veliko število zbranih je pozdravila učenka Alina in 
na oder povabila cici otroški pevski zbor. Predstavil 
se je z angleškima pesmima in se tako poslovili od 
jeseni in pozdravil prihajajočo zimo. December je 
prav zares vesel mesec, otroci pa dan za dnem 
prinašajo dodatno veselje. Deklica Iva, ki obiskuje 
vrtec pri OŠ Krmelj, je obiskovalcem narisala 
nasmeh na obraz, ko jim je zaupala, kako otroci 
popestrijo jutra svojim staršem. Sledila sta še 
pevski nastop Ameli in predstava strokovnih 
delavk vrtca, s katero so nas popeljale v otroški 
sanjski svet. Na odru so nas obiskali junaki Miki 
Mustrovih zgodb – Lakotnik, Trdonja in Zvitorepec 
– ter škrat Knapec. Po nagovoru ravnateljice 
in slavnostnem prižigu luči na vrtcu ter novi šoli 
smo se z omenjenimi junaki podali na pot, ki so jo 
razsvetljevale knapčeve svetilke. Velike in majhne 
nožice so stopicale do gasilskega doma v Krmelju, 
ob zvokih Klemenove harmonike pa smo prispeli 
na bazar. Tam so za pravljično decembrsko 
vzdušje poskrbeli vokalna skupina Lokvanj, Lira 
in pevski zbor OŠ Krmelj. Otroke vrtca in učence 
šole so tam za njihovimi stojnicami nagradili za 
njihov trud, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. 
Premraženih rok in s toplino v srcu smo se 
poslovili. Na poti domov so nam svetile praznične 
krmeljske luči. Za prižig luči v Krmelju se gre 
zahvaliti predsednici Sveta Krajevne skupnosti 
Krmelj Slavici Mirt. Odšli smo s prijetno mislijo, da 
se drugo leto spet snidemo in se skupaj podamo 
po osvetljenem Krmelju. 

Sanja Štefanič, OŠ Krmelj

Pravljični 17. Knapčev pohod 
v Krmelju

  
V četrtek, 1. decembra, smo na šoli pripravili 
tradicionalni božično-novoletni bazar. Izdelki so  
nastali v ustvarjalnih delavnicah tehniškega dne 
dva dni prej. Ta dan je na šoli dišalo po sveže 
pečenih piškotih, božični marmeladi in praženih 
lešnikih. 

Predstavniki šolske skupnosti so v sklopu letošnje 
teme otroškega parlamenta Otroci in načrtovanje 
prihodnosti samostojno, brez pomoči učiteljev, 
pripravili kulturni program. Predstavili so se z 
recitacijo, petjem, igranjem na citre in plesom ter 
presenetili z veliko odgovornosti do zadanega cilja. 
Ponovno so pokazali, kako ustvarjalni in izvirni so. 
Da pa idej za ustvarjanje nikoli ne zmanjka, smo 
dokazali s pisano paleto izdelkov. Veseli smo, da so 
obiskovalci s svojimi prispevki pomagali pri plačilu 
šol v naravi učencem iz socialno šibkejših družin. 
Vsem še enkrat iskrena hvala. 
                                                                                                    

Nena Bedek in Andreja Vrtovšek, 
mentorici šolske skupnosti OŠ Boštanj

Božično-novoletni bazar 
na OŠ Boštanj

Ta skleni del literarno-likovnega natečaja je 
potekal v OŠ Boštanj v četrtek, 17. novembra. 
Letos so ga že devetič po vrsti razpisali Slovensko 
protestantsko društvo Primož Trubar – 
Podružnica Posavje, Valvazorjeva knjižnica Krško 
in OŠ Jurija Dalmatina Krško v sodelovanju z OŠ 
Boštanj. 

»Da smo Slovenci stali in obstali, so kar najbolj 
zaslužni protestantski duhovniki, ki so nam dali 
prvo knjigo in postavili temelje slovenskemu 
knjižnemu jeziku,« je vse zbrane nagovorila 
povezovalka kulturne prireditve Staša Zgonc, 
učenka OŠ Boštanj. 
Učenci pevskega zbora so se ob spremljavi citrarke 
Maruše Vidmar s pesmijo Veseli pastir spomnili 
na Simona Gregorčiča, ki je neizmerno ljubil 
slovenski narod in slovensko besedo. Ob koncu 
kulturnega programa pa so učenci v narodnih 
nošah zaplesali in zapeli ob zvokih harmonike, na 
katero je poskočno zaigral Fredi Blatnik. 
O pomenu protestantov je spregovoril tudi 
mag. Viktor Žakelj, predsednik Slovenskega 
protestantskega društva Primož Trubar. Alenka 
Černelič Krošelj je podala strokovno oceno za 
likovni del, Polona Brenčič pa za literarni del 
natečaja. Obe sta menili, da so bili tudi letos izdelki 
izvirni, sodobni, s čimer so učenci pokazali dobro 
poznavanje protestantizma in njegovega pomena 
za Slovence. Razstavo je slovesno odprl sevniški 
župan Srečko Ocvirk. 
Vsi učenci, ki so sodelovali na natečaju, so prejeli 
Dalmatinove značke, nekateri pa tudi Dalmatinova 
priznanja. Prav vse pa v decembru čaka nagradna 
ekskurzija v Ljubljano, ki se je že veselimo. 
  

Vir: Literarno-novinarski krožek OŠ Boštanj

Sklepni del natečaja 
Na obisku pri Juriju Dalmatinu

V petek, 18. novembra, smo se devetošolci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica odpravili v Ljubljano in si v 
operni hiši ogledali balet Romeo in Julija ruskega 
skladatelja Sergeja Prokofjeva. Zgodbo že dobro 
poznamo iz šolskih klopi, zato smo z navdušenjem 
spremljali tudi baletno uprizoritev. Še dobro, da 
sem prej natančno prebrala gledališki list in sem 
lahko pozorno spremljala dogajanje na odru. Sploh 
si nisem predstavljala, da je možno dramsko 
besedilo prikazati z gibom oz. plesom. 

Devetošolci OŠ Sevnica 
doživeli baletni spektakel

Navdušena sem bila tudi nad obrazno mimiko 
baletnikov.  Ta dan bi ocenila z odlično oceno, saj 
me je predstava res pritegnila, čeprav je bilo to 
zame prvo srečanje z baletom. Vesela bi bila, če bi 
to še kdaj ponovili.

Anuška Zemljak, 9.a

od 27.12. 2016 do 30. 12. 2016
od 10.00 do 15.00ODPIRALNI ÈAS
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Mali nogomet, učenci l. 2002 in ml. 
Področno tekmovanje: 
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
8. mesto: OŠ Tržišče 
  
Mali nogomet, učenke l. 2002 in ml. 
Področno tekmovanje: 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Najboljša igralka tekmovanja: Eva Tratar, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica 

Košarka, učenci l. 2002 in ml. 
Medobčinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 
3. mesto: OŠ Boštanj 
4. mesto: OŠ Milan Majcen Šentjanž 
5. mesto: OŠ Marjana Nemca Radeče 
  
Področno tekmovanje: 
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
6. mesto: OŠ Blanca 

Košarka, učenke l. 2002 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 
3. mesto: OŠ Milan Majcen Šentjanž 
  
Področno tekmovanje: 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
3. mesto: OŠ Blanca 
  

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šport mladih

Športni park pri športnem domu v Sevnici je 
bil prizorišče tretjega teka za Sevniški pokal 
2016/2017. Več kot sto tekmovalcev se je 
pomerilo na nekoliko zaledeneli progi v dolžini 
od 300 do 4000 m. V najmlajši kategoriji sta 
slavila Kiara Blatnik iz Blance in Jure Slapšak iz 
AK Sevnica, v kategoriji letnika 2008/09 pa sta 
zmagala Tjaša Radej prav tako iz Blance in Maj 
Repovž, ki je tekel za AK Sevnica. Na najvišjo 
stopničko so se v otroških kategorijah povzpeli še 
Živa Slapšak in Timotej Krašovec (oba AK Sevnica), 
Maja Knez (AK Radeče) in Tomi Bajc (AK Sevnica), 
Nika Dobovšek (AK Sevnica) in Jan Dekleva (AK 
Koper). Med mladinkami je progo najhitreje 
pretekla Urška Arzenšek iz AD Kladivar, medtem 
ko je med mladinci zmagal Matevž Cimermančič 
iz ŠD Dolenjske Toplice. Postal je tudi absolutni 
prvak 4-kilometrske proge, v ženski konkurenci 
pa je 4-kilometrsko progo najhitreje pretekla 
domačinka Lea Haler (AK Sevnica). 

Organizatorji se zahvaljujejo vsem tekačem, 
navijačem in seveda pokroviteljem, brez katerih 
tekaška prireditev ne bi tako dobro uspela. 
Vidimo se spet 21. januarja na Blanci. 

Vir: AK Sevnica

Sevnica, gostiteljica 
tretjega teka za Sevniški pokal

3. tek za Sevniški pokal, 
zmagovalci članske kategorije A

  
V sredo, 23. novembra, se je na strelišču SD 
Marok v Sevnici končala veteranska jesenska 
strelska liga z zračno puško. Liga je imela 10 
krogov, ki so potekali ob sredah od septembra 
pa do novembra. Na tekmah so bili doseženi zelo 
dobri rezultati, nekateri celo primerljivi z rezultati 
državne ravni tekmovanja, in sicer (skupni 
seštevek krogov): 

    Prva skupina 
1. mesto Anton Jazbinšek,                    3058 krogov, 
2. mesto Stane Kovačič,                        2999 krogov, 
3. mesto Marko Černič,                         2994 krogov. 
   

    Druga skupina 
1. mesto Ivan Kaligaro,                           2821 krogov, 
2. mesto Toni Kovačič,                         2632 krogov, 
3. mesto Bojan Sorčan,                          2626 krogov. 
   
Zimska liga bo trajala do sredine aprila 2017, 
zajema pa sklop priprav na državno prvenstvo, ki 
bo na začetku aprila v Slovenskih Konjicah.

Mirko Ognjenovič

Zaključek jesenske 
strelske lige z zračno puško

Stane Kovačič, Mirko Anton Jazbinšek 
in Marko Černič

Toni Kovačič, Ivan Kaligaro in Bojan Sorčan

3. tek za Sevniški pokal, start teka na 1000 m

Sreča pride, ko zanjo napoči njen čas. 
Ne obžaluj, da ne vidiš njen pravi jaz, 

ker sreča, ko pride, šele pokaže svoj pravi obraz! 
Srečno v novem letu! Športna zveza Sevnica
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Najboljši gorski tekači letošnje sezone so se tokrat 
na sklepni prireditvi zbrali v zibelki gorskih tekov, 
Podbrdu. Med najboljšimi v pokalni razvrstitvi 
gorskih tekačev za leto 2016 so bili tudi štirje 
mladi atleti AK Sevnica. Ajda Slapšak in Tomi Bajc 
sta osvojila drugo mesto v kategoriji mlajših deklic 
oz. dečkov, Živa Slapšak je bila v isti kategoriji 
tretja, Nika Dobovšek pa je gorski tekaški pokal 
končala na skupnem tretjem mestu v kategoriji 
deklic letnika 2003–2004. 

Sevniške atlete je prijetno presenetilo tudi ekipno 
drugo mesto, ki so si ga v tej sezoni priborili v 
gorskih tekih. 
   

Vir: AK Sevnica

Podelitev priznanj 
najboljšim gorskim tekačem 

Tomi, Živa, Nika in Ajda uspešni tudi v gorskih tekih

Sigas košarkarska liga in Špica odbojkarska liga

 
Mladi tekmovalci Društva borilnih veščin IPPON 
Sevnica so se v soboto, 3. decembra, udeležili 
finala slovenskega pokala v ju jitsu za mlade 
starostne kategorije U8–U15.  Dosegli so izjemen 
uspeh.  Na zmagovalnih stopničkah je stalo kar 
pet tekmovalk in tekmovalcev. 

Rezultati; 
1. mesto Maša Medvešek, U15 absolutna 
kategorija deklice 
1. mesto Lan Prah, U10, dečki 
1. mesto Tilen Pfeifer, U8 dečki 
1. Mesto Iza Cvelbar, U10 deklice 
2. mesto Nik Mrvič, U12 dečki 
Prvaki 2016, absolutni zmagovalci slovenskega 
pokala skupno, so postali Maša Medvešek, Lan 
Prah in Iza Cvelbar. 

Vir: DBV Ippon

Ju jitsu, v Sevnici 
trije prvaki Slovenije 2016

 
Drugi tek za Sevniški pokal, ki je potekal v 
organizaciji Atletskega kluba Sevnica, je v Boštanj 
privabil številne tekače in njihove navijače. Odprtje 
tekaškega dopoldneva je pripadlo najmlajšim 
tekačem, starim šest let in manj, ki so tekli na 300 
m dolgi progi. Zmagala sta Kiara Blatnik in Enej 
Zupančič, drugi zmagovalci v otroških kategorijah 
pa so bili Tjaša Radej, Maj Repovž, Živa Slapšak, 
Timotej Krašovec, Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Nika 
Dobovšek in Bor Bauman. V mladinski kategoriji 
sta slavila Urška Arzenšek in Matija Rizmal, ki je 
postal tudi absolutni zmagovalec 2. letošnjega 
teka za Sevniški pokal. V ženski konkurenci se mu 
je kot absolutna zmagovalka pridružila Lea Haler. 

Skupno je ciljno črto prečkalo 107 tekačev, 
navijači pa so lahko bili priča dobrim tekmam in 
izvrstnemu vzdušju. Da pa je prireditev tako dobro 
uspela, se AK Sevnica zahvaljuje tekačem in vsem 
njihovim navijačem, pa tudi vsem pokroviteljem 
Sevniškega pokala. 

Vir: AK Sevnica

Lea Haler in Mitja Rizmal – 
zmagovalca 
2. teka za Sevniški pokal

Lea Haler in Matija Rizmal, 
absolutna zmagovalca 2. teka za Sevniški pokal

  tekme zmage porazi + - razlika točke
1. NOVO MESTO 3 3 0 171 92 79 6
2. SEVNICA 3 3 0 176 134 42 6
3. RADEČE 2 2 0 128 110 18 4
4. BOŠTANJ 2 1 1 106 109 -3 3
5. KRMELJ 3 0 3 110 165 -55 3
6. ŠENTRUPERT 3 0 3 108 176 -68 3
7. BLANCA 2 0 2 99 112 -13 2

 EKIPA ŠT. TEKEM ZMAGE PORAZI SET T TOČKE točke
1 RADEČE 4 4 0 8   0 120    63 12 6
2 MIVKA MOKRONOG 4 4 0 8   3 139   118 9 6
3 SEVNICA 4 2 2 5   4 112     84 7 4
4 GLOBOKO 3 2 1 5   3 103    62 6 3
5 RIMSKE 4 1 3 4   6 115   115 5 3
6 TRŽIŠČE 4 1 3 2   6 67     117 3 3
7 LOKA 5 0 5 0   10 55    152 0 2

SIGAS KOŠARKARSKA LIGA, LESTVICA

ŠPICA ODBOJKARSKA LIGA, LESTVICA

R
ok

 V
od
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ik

Podelitev priznanj 
najuspešnejšim gorskim tekačem v pretekli sezoni
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

www.kstm.si

 

Godovanje 
  
Kaj pomeni beseda god? 
Beseda god s svetniškim spominom nima prav 
nobene zveze. O tem nas pouči Pleteršnikov 
slovar. God nam pomeni pravi čas (za goda, ob 
godu, pravi god – že pri Trubarju), dozorel (sad je 
po godu), prijetnost, všečnost (po godu biti, po 
godu storiti) in sploh praznik (o velikih godih). Šele 
naknadno smo tudi praznovanje posameznika na 
dan njegovega svetnika začeli imenovati god. 
  
Tako so nastale tudi smiselne izvedenke: godovno, 
godovanje, godovnja, godovina, dalje: godovati, 
godov biti – godovnik, godovnjak, godovnica, 
godovnjača in kar je še podobnih. Tako Niko Kuret. 
V Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja 
pa preberemo, da je praslovanska beseda god 
verjetno pomenila »za poroko ugoden čas; čas, ko 
so se sklepale ženitovanjske pogodbe. To se je pri 
Slovanih in Indoevropejcih nasploh dogajalo jeseni 
in pozimi. Od tod so se razvili pomeni praznik, 
pogostitev in leto …« Skratka: goduje se takrat, 
ko je nekaj (u)godno. 
  
Razlaga besede god, godovnik 
V SSKJ je zapisano: 
gód -ú in -a m, mn. godóvi (o) 
1. dan v letu, ko je osebno ime kakega človeka 
navedeno v koledarju: danes je njegov god; 
praznuje god in rojstni dan; dati, dobiti kaj za god; 
prejeti voščilo za god / imeti god / star. na god 
svetega Petra na praznik // redko godovanje: 
povabljen je bil na god 

Šege, običaji, 
navade na Slovenskem

2. zastar. obletnica: praznovali so mirovni god 
  
godóvnik -a m (o) kdor ima, praznuje god: voščiti 
godovniku 
  
O godovanju 
  
Godovanje se zlasti v mestih celo pri starejših 
opušča in je v glavnem vezano na pisna voščila. 
Povojne generacije, razen krščenih posameznikov, 
so ostale brez godu. Kljub temu god ostaja 
poseben in oseben praznik. Ta tradicija ostaja in 
je obstajala na deželi in v mestu. Na godovanje se 
veže zelo bogata tradicija. Z godovi so povezana 
vsa imena. 
  
Staro reklo pravi: nomen est omen, ime je 
znamenje. Vsako ime nekaj pomeni. Za pomenom 
imena pa so skrita prastara poimenovanja. 
Poleg simbolike je še posebna moč, ki za vse 
življenje zaznamuje nekega človeka. Včasih 
so otrokom dajali le začasna imena. Ko pa so 
otroci dozoreli, so si jih morali sami prislužiti. 
Ko se je »preimenoval«, je bila to zanj velika 
stvar. Godovanje pomeni praznovanje osebnega 
praznika. Ta praznik »proslavljamo« samo na 
tisti dan, ko se koledar spominja svetnika. Tisto 
ime, ki se ujema z imenom nekega  svetnika, ali 
je bil krščen na njegovo ime, ima na tisti dan god. 
Knjižno je god bolj dies lustricus (krstni dan), kot 
dies anniversarius (vsakoletni praznik). 
  
Ramplači so zaigrali na instrumente, ki so jih imeli 
najhitreje pri roki. 
  

Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, 
TZOS 2014 (OŠ Tržišče, 2008)

 
  

Vsako življenje je tudi trpljenje, 
sta sreča, veselje 

in žalost, obup, 
kot da si gluh 

in ne slišiš glasov, 
ki prosijo pomoči 
in ne vidiš ljudi, 
kar mimo hitiš 

kot da jih ni. 
 
 

V vsakem od nas drobna lučka gori, 
ki nas opominja, prepričuje, 

bodri in zahteva, 
kaznuje, trpi, 

je to vest, 
ki nam ne da miru, 
morda je le upanje, 

da bi se spremenili v boljše ljudi. 
  

Zato poišči vsaj košček sreče, 
dobrote, ljubezni, 

ki jih še v srcu imaš, 
razdeli med nas, 

da bosta v življenju spet sreča, veselje 
in ne le trpljenje, poraz. 

  
 Jana Cvirn

Upanje

   
ko tavaš med drevesi, 
otopijo vsi tvoji besi, 

ko stopiš na mah zeleni, 
v hipu se korak poleni. 

  
Gozd je čisto poseben kraj, 

pravi zeleni je raj, 
srne pred tabo neslišno zbežijo, 

črni metulji se za hrbtom ti lovijo. 
  

Ptiči v krošnjah glasno žvrgolijo, 
vsak izmed njih v zrak pošilja čisto svojo melodijo, 

sonce se preceja skozi veje, 
listje zašumi, ko veter ohlapno zaveje. 

  

Ponoči pa je gozd strašljiv, 
tu je strah še posebej ranljiv, 

v temi tod nimaš kaj iskati, 
ne veš, kaj vse okoli kolovrati. 

 

Sabina Kožar

Gozd
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine: 
 

• 1/2 kg fižola 
• 1/2 kg krompirja 
• 1/2 kg kislega zelja 
• 15 dag slanine 
• 2 čebuli 
• 7 dag moke 
• 1 strok česna 
• lovorjev list, paradižnik, sol, poper

Priprava: 
V različnih posodah skuhamo fižol, krompir in kislo 
zelje. Slanino narežemo na kocke. Čebulo in česen 
drobno sesekljamo. Na slanini popražimo čebulo. 
Zagostimo z moko in zalijemo z  vodo. V posodo 
dodamo fižol, krompir in zelje. Prelijemo z vodo, 
v katerih smo kuhali vse tri sestavine. Dodamo 
lovorjev list, česen in narezan paradižnik. Solimo 
in popramo. Kuhamo, da vse skupaj dobro prevre. 
Nato postrežemo, kot priloga je primeren matevž. 

Jota 
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Sestavine: 
  

• 25 dag sladkorja 
• 4 rumenjaki 
• 1 vaniljev sladkor 
• 125 ml olja 
• 125 ml vode 
• 25 dag moke 
• pol pecilnega praška 
• 4 beljaki 
• 5 dag kakava

 
Priprava: 
Za marmorni kolač rumenjake, sladkor in vaniljev 
sladkor penasto zmešamo. Prilijemo vodo in 
olje,  pa primešamo moko, pecilni prašek in sneg 
iz beljakov. V eno tretjino mase stresemo 5 dag 
kakava. Maso nato zlijemo v pekač za kolače ter 
pečemo pri 180 °C približno eno uro. 

Marmorni kolač

Policisti želimo, da bi bil veseli december vesel za 
vse, zato tudi letos nadaljujemo preventivno akcijo 
Bodi zvezda, ne meči petard. Z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da smo v preteklih letih obravnavali 
manj kršitev in prejeli manj prijav občanov zaradi 
motečega pokanja in uporabe pirotehničnih 
izdelkov. Želimo, da se med tistimi, ki še vedno 
uporabljajo te izdelke, razširi spoznanje, da je 
lahko njihova uporaba zelo moteča za ljudi in živali. 
Predpisi s področja uporabe pirotehničnih izdelkov 
se niso spremenili. Prodaja ognjemetnih izdelkov, 
katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam 
dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova 
uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 
vključno 1. januarja. Lastna izdelava pirotehničnih 
sredstev in predelava pirotehničnih izdelkov zaradi 
povečanega učinka je prepovedana. Prav tako sta 
prepovedani uporaba izdelkov v drugih predmetih 
in preprodaja. Prepovedana je tudi posest takšnih 
pirotehničnih izdelkov. Prodaja, posest in uporaba 
pirotehničnih izdelkov v nasprotju z omejitvami 
pomenijo prekršek, za katerega je predvidena 
globa od 400 do 1200 evrov. Pri tem se izdelek 
tudi zaseže. 
Pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih 
glavna značilnost je pok, ni dovoljeno uporabljati v 
strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, bližini bolnišnic, v prevoznih 
sredstvih za potniški promet in na površinah, na 
katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. 
Kupci in uporabniki naj ognjemetne izdelke, če se 
jim ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki 
imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje Ministrstva 
za notranje zadeve. Pri nakupu naj bodo pozorni na 
oznako CE, dobro pa naj se seznanijo tudi z navodili 
za uporabo. Navodila za uporabo na izdelku morajo 
biti napisana v slovenskem jeziku. 
Sevniški policisti pozivamo občane, naj bodo 
uvidevni do sokrajanov in se kar najbolj odrečejo 
uporabi pirotehničnih izdelkov, katerih glavni 
učinek je pok. 
Vsem občanom želimo mirne, prijetne, predvsem 
pa varne božično-novoletne praznike. 
  

Vir: Policisti Policijske postaje Sevnica

Bodi zvezda, ne meči petard

 
Društvo invalidov Sevnica je v sklopu praznika 
naše občine organiziralo tekmovanje v pikadu, in 
sicer v  prostorih  Krajevne skupnosti Krmelj  v 
soboto, 19. novembra. Sodelovali so pikadisti iz DI 
Hrastnika, DI Rimske Toplice  in   DI Sevnica.    Bolj 
kot rezultati  je bilo pomembno druženje. 

V nedeljo, 20. novembra, pa je bilo tekmovanje 
v namiznem tenisu v Športnem domu Sevnica, 
udeležili pa so se ga člani DI Hrastnik, DI Zagorje, 
DI Metlika, DI Laško  in  DI Sevnica. Skupaj 23 
moških in 3 ženske. 
Potekalo pa je tudi šahovsko tekmovanje še v 
sklopu 3. Spominskega memoriala za preminule 
člane DI Sevnica, ki so bili  ustanovitelji in hkrati 
uspešni šahisti DI Sevnica, udeležili pa so se ga 
udeleženci DI Zagorja, DI Hrastnika in DI Sevnica. 
Vabljeni so bili tudi predstavniki preostalih društev 
DI regije Zasavja in Posavja. 
Po končanem tekmovanju so bili na vrsti podelitev  
priznanj  in malica ter druženje. Ko smo se 
razšli, smo se dogovorili, da bomo taka srečanja 
nadaljevali tudi v prihodnjem letu. V DI Sevnica 
se vsem zahvaljujemo za  udeležbo in pomoč pri 
izvedbi tekmovanj in športno igro. 
Pa še nekaj rezultatov.
Pikado: 1. Simonišek, Jože, DI Sevnica, 2. Dvornik, 
Blaž, DI Hrastnik,  3. Umek, Ivan, DI Sevnica
Namizni tenis: 1. Košar, Viktor (DI Sevnica), 2. 
Govednik, Boris, DI Metlika, 3. Dražetič, Zdravko, 
TVD Partizan Boštanj
Šah:   1. Grčar, Janez, DI Zagorje, 2. Ahmatovič, 
Hilmija, DI Sevnica, 3. Jurič, Marko, DI Zagorje. 
Ekipno: 1. DI Zagorje, 2. DI Sevnica 1, 3. DI 
Sevnica  2. 
Leto je naokoli in že smo si nazdravili, čeprav 
malo zgodaj, v četrtek, 26. novembra, v jedilnici 
Lisce Sevnica. Pevski zbor Azeleja in muzikanti iz 
Boštanja so nam popestrili naše srečanje. Lepo 
zapete pesmi in glasba dokazujejo, da njihov 
15-letni trud ni bil zaman. Nastop so popestrili 
tudi učenci iz Osnovne šole Krmelj  pod vodstvom 
mentorice Polone Starič, prikazali pa so plesne 
točke. Zahvaljujemo se tudi skupini Azaleja in 
njeni vodji Mariji Jonozovič za trud pri organizaciji 
kulturnega programa. 

Tekmovanja in novoletno 
srečanje DI Sevnica

Predsednik DI Sevnica Franc Boljte je v svojem 
nagovoru opisal uspešno delo našega društva 
na družbenem, organizacijskem, socialnem, 
predvsem pa na športnem področju. Tudi za 
prihodnje leto si želimo, da bi z vašo pomočjo, 
idejami, predlogi in poslušnostjo naredili vse kar se 
da dobro. Naša srečanja so dobro organizirana, 
vabimo vas, da izkoristite priložnosti za druženje 
in lepe trenutke, ki jih v teh čudnih časih v družbi 
ni veliko. 
Obnemogli ob dobri postrežbi smo se kar prehitro 
odpravili domov. 
Društvo invalidov Sevnica, odbor Krmelj, je v 
soboto, 17. decembra, organiziral novoletno 
srečanje za člane  iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža.  
Srečanja, ki je bilo v gostišču  Barbara v Krmelju, 
se je udeležilo  35 članov.  Poverjenica  odbora   je 
pozdravila vse in jim zaželela  vse najlepše  v novem 
letu. Ob zvokih harmonike  jih je spodbudila, da so 
zapeli in zaplesali. 

Vir: Društvo invalidov Sevnica
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Oglasi

Cena: 15,70 EUR €/osebo (nad 30 oseb v skupini/6 ur)

Ob prihodu v 
Sevnico vas pred 

krožiščem, na katerem 
je posajena vinska 
trta, na obcestni 
avtobusni postaji 
počaka vodnik, ki vas 
popelje na ogled po 
programu.

Program je primeren 
tudi za starejše in 

težje gibljive osebe.

Cena vsebuje: vodenje, vstopnino, degustacijo kulinaričnih 
dobrot, zavarovanje in organizacijo izleta.

PROGRAM:

• novi del Sevnice - 
    šola, ki jo je obiskovala Melanija, 

ogled zanimivih točk
• degustacija 
    avtohtonih kulinaričnih dobrot
• ogled mesta Sevnica 
    obisk prodajalne s spominki,
    tržnice in lokalne ponudbe, 
    nakup spominkov
• ogled Gradu Sevnica, ogled filma,
    degustacija v grajski vinoteki
• možnost nakupov

             Sevnica na vrh sveta

2

T  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

S  www.dozivljaj.si 
www.kstm.si
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Oglasi

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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Salamce v novi  preobleki !

Srečno!

Grajsko!2017
Kmec¡ka zadruga Sevnica

KZ Sevnica z. o. o., Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica,T: (07) 816 36 00

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

SREČNO 2017

SREČNO 2017

SREČNO 2017
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.1.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: ASHLEY TISDALE.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Hana  Muck, Dolenji Boštanj 79,  8294 Boštanj 
2. nagrada: Branka Ržen, Titova 12, 1433 Radeče 
3. nagrada: Zdenka Kuhar, Dolenji Boštanj 36, 8294 Boštanj
4. nagrada: Simon Ržen, Okroglice 42, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

VICOTEKA

Pri slovenščini
Učiteljica je pri uri slovenščine na tablo 
napisala stavek: »Reven moški je umrl zaradi 
lakote.«
»Peter, kje je subjekt?« je vprašala. »Verjetno 
na mestnem pokopališču!«

Prijatelja
Se pogovarjata dva prijatelja ob kavi, pa pravi 
prvi: »Janez, si že naredil kakšen načrt za 
dopust?«
Janez: »Ne, čemu bi ga delal? Moja žena 
se odloči, kam bomo šli, moj šef določi, kdaj 
bomo šli, in moja banka določi, kako dolgo 
bomo na dopustu!«

Pravljična         
V pravljicah vitez ubije zmaja in se poroči s 
princeso.
Dejansko vitez nikogar ne ubije in se poroči z 
zmajem.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

Kje se nahaja prodajna polica spominkov lokalnih ponudnikov?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Ne obžaluj, uči se. Ne skrbi, sprejemaj.

 Ne pričakuj, bodi hvaležen. 

Življenje je prekratko.

Nagrade za mesec JANUAR

1. nagrada: bon v vrednosti 30 €, ki ga podarja Lisca Sevnia d.d.

2. nagrada: bon v vrednosti 30 €, ki ga podarja Lisca Sevnia d.d.

3. nagrada: bon v vrednosti 30 €, ki ga podarja Lisca Sevnia d.d.

4. nagrada: koledar za leto 2017, ki ga podarja Občina Sevnica 

5. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen

6. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen

Uganka za brihtne glavce 

V katerem primeru je dva plus 
enajst enako ena?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Lipa

 Izžrebanka:

 Pavla Vrtačnik, Radna 21, 8294 Boštanj

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Cerkev na sliki se nahaja na hribu nad Drožanjsko cesto,   
 imenuje se sveti Rok. 

 Izžrebanec:

 Franc Markovšek, Vranje 9, 8290 Sevnica 
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Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...to
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do 32,85 %

Izolacije

Strešna okna 2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / m

novi model

JUPITER

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov

popusta za model DIAMANT

Gips plošèe, 
podkonstrukcijski 

profili 

UGODNO

- 32,85 %
model KLASIK

Odbije polnoč 
in leto mine. 

Podarja izkušnje, 
uspehe, spomine. 

Odbije polnoč, 
poti so odprte, 
za zaupne želje 
in nove načrte!

MAJA VIDMAR: 040 575 277

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

Brez karence.

Brez ostankov (MRL).

Za ekološko, integrirano in 
konvencionalno pridelavo. 

Fleksibilna uporaba znotraj
škropilnih programov. 

Bayer Crop Science SI www.cropscience.bayer.si

V pridelavo  
z naravo!
Preventivni fungicid na podlagi mikroorganizmov.

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



popust na 
KERAMIKO

www.extraform.si
KERAMIKA IN KOPALNICE

V PE Boštanj nudimo:
- VELIKA IZBIRA TOPLIH
  PODOV
- Mešalnica zidnih in
  fasadnih barv
- Lazure za les
- OSTANKI KERAMIKE
- Odprodaja eksponatov
  KOPALNIŠKE OPREME
  in ostalega pohištva
  ( KAVČI, VZMETNICE...)
PE Boštanj:
Dolenji Boštanj 55a
m: 031/698 - 929
t: 07/81 41 306

že za 4,90€ / 0,75L

od 5€ / m²

Nudimo še:
-IZRIS 
 KOPALNIC
-MOŽNOST 
 DOSTAVE
-Kompletna 
 adaptacija
 kopalnic
 v 5 - 7 
 delovnih 
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 možnost za
 9,5% ddv

NOVOLETNI KUPON
-20% -10%
popust na 

KERAMIKO
popust na 

ostalo blago

Boštanj   Krško   Brežice   Trebnje   Novo mesto   Šentjur

Kupon velja do 28. 2.2017. Popust velja samo s prinešenim kuponom.

Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za znižane artikle in artikle v akciji.
SREČNO 2017


