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Intervju
Jernej Klinc
Zakaj sta vam gorsko kolesarjenje in tek ljubša ob
cestnega?
Cesta je nevarna, nisi sproščen. Gorski del pa je v
naravi, gozdu, s poslušanjem petja ptičev. Zagotovo
ne bi zamenjal.

Zmagovalec v najboljšem ...
S kolesom. 12 vzponov na Lisco v 15 urah, ali pa v prvi
polovici leta 365 vzponov, v drugi polovici leta pa še
dodatnih 55.

Ste kdaj razmišljali o kakšnem rekordu, zaradi
katerega bi se vpisali v Guinnessovo knjigo
rekordov?
Nikoli. Tudi o drugih podvigih, ki bi mi omogočili
Kateri dosežek vam največ pomeni?
prepoznavnost, ne. Npr. DOS (Dirka okrog Slovenije).
Pred leti smo se s prijatelji eno leto pogovarjali, da To me ne privlači.
bi v treh dneh prekolesarili Zasavsko planinsko pot.
Ker mi čas ni dopuščal, sta prijatelja odšla na pot, jaz Ste si kdaj želeli postati ultramaratonec?
pa sem ju dohitel in tako v dveh dneh opravil to pot. Menim, da je to skrajnost, oblika zasvojenosti. Sicer
Videl sem, da pot ni tako zelo zahtevna, zato sem si zdrava zasvojenost. Prej ali slej pa se lahko zgodi tudi
zadal cilj, da jo s kolesom prevozim v enem dnevu. poškodba. In tudi ko se ta rehabilitira in se vrneš na
Pot je zelo zanimiva, prijetna in na treh točkah je s ultramaratonsko pot, ostane strah pred ponovno.
kolesom tudi nedostopna, zato je treba kolo nositi Postaneš tekmovalen, suženj športu, mogoč je tudi
na vrh hriba. Tako sem maja v 23,5 ure naredil 240 psihični ali fizični kolaps. Sam grem do meje, ne pa
kilometrov in 8600 m višinske razlike. Uspelo mi je. prek nje. Ne želim se odpovedovati družini, prostemu
Najteže je bilo ponoči, zato mi je spremljevalna ekipa času, zato si ne želim postati ultramaratonec.
pomagala z dodatnimi oblačili in toplimi napitki. Ta
podvig mi veliko pomeni in ostal mi je v prijetnem Je vaša strast še kateri šport?
spominu, saj sem šel na pot in uspelo mi je.
Turno smučanje, alpsko smučanje, smučanje ob
polni luni. Zanimiva izkušnja je bila podvig na Lisco,
Vaš najhitrejši podvig?
ko sem s kolesom (v pancerjih) prikolesaril na vrh, v
Gorski tek. Senovo–Bohor–Planina–Lisca–Lovrenc– Loko pa se spustil s smučmi. Lepa destinacija je tudi
Mrzlo polje (pod Kozjem)–Loka. 40 km. 1800 spust s Kozjega.
nadmorske višine. 3,5 ure.
Preizkusili ste se tudi kot organizator gorskega teka.
Vaš najvišji podvig?
Res je. Željko Jurkovšek in jaz sva od leta 2000 do
Gorski tek v Čilu. Planota je do višine 5000 nadmorske 2006 organizirala tek na Veliko Kozje. Še zdaj vsako
višine, nato so na vrhu sami vulkani. Eden je visok leto 15. avgusta tečem nanj.
6600 m in naj sem se povzpel najvišje.
Kdo je vaš vzornik?
Vaš najdaljši podvig v najkrajšem času?
Vzornika s športnega področja nimam. Po tem, ko sem
S kolesom. Zasavska planinska pot v enem kosu, ki je se začel ukvarjati z gorskim tekom, kolesarjenjem,
trajala 23,5 ure. Prevozil sem jih še nekaj s podobno sem začel spremljati tudi te športnike. Imam bolj
dolžino, a niso bile tako lepe.
vzornike z glasbenega področja, saj rad poslušam
glasbo, ali pa si ob večerih, za svojo dušo, zaigram na
Najzahtevnejši podvig po vašem mnenju?
inštrument.
Gorski tek. Sevniški planinski maraton leta 2015. Imel
sem slab dan, veliko krčev. Težko sem premagoval Kakšni so vaš jedilnik in prehranjevalne navade?
kilometre, vendar sem v svojem kraju spet dobil Pri hrani ne kompliciram, ji ne posvečam posebne
voljo in zmogel do konca. Pride tudi kakšen tak dan, pozornosti, jem preproste jedi: meso, špeh, zelje,
precenjena psihološka priprava, premalo tekočine.
fižol, krvavice, štrudl, palačinke. Poleti pa mogoče
lažjo prehrano.
Najbolj adrenalinski podvig?
S kolesom. Gorska dirka MTB (mountain biking) Bi želeli našim bralcem ob začetku leta zaželeti kaj
v Avstriji, in sicer Maraton Saltzkamergut Trophy lepega?
(statistika profila: 211,3 km, 7049 višinskih metrov Naredite kaj, česar si do zdaj niste upali, smeli, znali
in 16 ur časovnega limita prihoda v cilj). Na dirki ali imeli priložnost. Kot je nekoč rekel Nejc: smisel
je množica ljudi, treba je paziti, da te ne povozijo, in užitek nista v cilju, ampak v poti in na njej proti
zrinejo s ceste. Na delih, kjer je bilo nevarno za njemu. Naj bo vaše leto 2018 končno enkrat že
poškodbe, je bolje iti peš.
drugačno, željno sprememb v duhu in telesu …
Kaj bi izbrali: gorsko kolesarjenje ali gorski tek?
Odločil bi se za gorski tek.

Rekreativni gorski tekač, kolesar,
rekorder v številu obiskov na Lisco
(leta 2011), vsakoletni udeleženec
sevniškega maratona, udeleženec
gorskega teka na Grintavec …
Kaj vam pomeni šport?
Pomeni mi način življenja in je kot potreba po hrani
in pijači. Je tudi ena izmed panog, kot na primer
umetnost. Eni se s športom morajo ukvarjati, eni
imajo talent, eni najdejo v njem družbo. Šport je
lahko tudi terapija.
Kdaj ste se začeli s športom ukvarjati rekreativno?
Kot otrok sem igral nogomet in si poškodoval koleno,
po rehabilitaciji čez eno leto pa spet. Nato sem dve
leti miroval. Po naključju sem začel hoditi v hrib. Ko
sem hodil po ravnini in navzdol, sem vsakič občutil
bolečino v kolenu, če sem hodil v hrib, pa ne. Zato
sem začel hoditi v hribe in se ukvarjati z gorskim
kolesarjenjem. Koleno sem si utrdil in nekaj me je
gnalo v naravo. Z leti sem se tega športa čedalje bolj
veselil in iz hoje v hrib sem prešel na gorski tek. Res
mi šport ni bil položen v zibko, a sem z vztrajnostjo
dosegel, kar sem, za svoje veselje.
Kaj vas žene, motivira za vse peš in kolesarske
podvige?
Motivacija je želja, skupek zmožnosti, sposobnosti.
Jemljem jo kot rezultat, dosežek, da nekaj osvojim,
ne kot tekmo s samim sabo. Ženejo me spoznavanje
novih krajev, opazovanje, gibanje. Dodatni izziv je
tudi, da sem na večjih obratih. Normalno je, da imamo
vsi kdaj krizo in se nam preprosto ne da tudi kaj, kar
nas drugače veseli. Te premagam, da se dodatno
motiviram, z nakupom novih športnih copat, srčnega
merilnika ali česa podobnega. Ta predmet doda
neko novo svežino, dodatno motivacijo, nov zagon.
Zagotovo pa mi dajeta zagon pozitivno razmišljanje
in šaljiv način.
Nekateri pravijo, da so vaši podvigi eno veliko
trpljenje.
Za vse podvige v življenju je treba imeti voljo.
Trpljenje ne pride, ker si nekaj sam želiš. Pri mojih
podvigih noge sicer bolijo, a si pomagam s kakšnim
napitkom ali energijsko ploščico, pa sta volja in zagon
spet tukaj.
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Najbolj nora izkušnja?
Jernej, hvala za prijeten pogovor. Želimo vam še
S kolesom. Poseben občutek je nošenje kolesa v hrib, veliko športnih podvigov tudi v prihodnje, brez
nato pa spust v dolino po planinskih poteh, dokler je poškodb. Srečno.
bilo to še dovoljeno. Kar nekaj hribov v okolici Bovca
sem tako občutil.
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

William James je zapisal: »Življenje najbolje
uporabimo, če ga porabimo za nekaj, kar traja
dlje kot življenje samo.«

njem govori. Ni pomembno mnenje drugega,
pomembno je, kaj nam govori partner v
ogledalu.

Včasih se nam zdi, da življenje opazujemo iz
razdalje, kot da ga ne živimo sami. Kot da smo
izgubili nit, ki nas vodi, in pozabimo na to, kdo
smo. Življenje je v bistvu igra, polna zabave, sreče
in smeha, in če to dovolimo in sprejemamo, tudi
živimo tako, da za nami ostaja tisto nekaj, kar
živi.

Zato se tudi v letu 2018 postavimo pred ogledalo,
bodimo odkriti in iskreni ter si
zaželimo uspešno in malo grešno novo leto …
nadvse očarljivo in igrivo …
z veliko modrosti in malo bridkosti …
naj bo večno …

V trenutku, ko dosežemo cilj, stopimo pred
ogledalo in se vprašajmo, kaj nam človek v
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Srečno!
Mojca Pernovšek
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 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: Jože Hvala
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: 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 2018, 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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Občinske strani
27. redna seja
Občinskega sveta
Na 27. redni seji se je konec novembra sestal
Občinski svet Občine Sevnica. Osrednji vsebinski
točki dnevnega reda sta bili namenjeni obravnavi
rebalansa B proračuna za letos in obravnavi predloga
odloka o proračunu za leto 2018.
Kot pri rebalansu A, sprejetem maja, tudi rebalans B ni
prinesel vsebinskih odmikov od sprejetega proračuna
za leto 2017. Prvi rebalans je prerazporedil presežke,
pri rebalansu B pa gre na prihodkovni strani za
usklajevanje sistemskih virov z med letom povečanim
zneskom povprečnine za 3,5 evra na prebivalca
in za pridobitev dodatnih sredstev iz državne
rezerve za sanacijo usada na lokalni cesti Podvrh–
Trnovec. Rebalans ob zaključku proračunskega leta
usklajuje in optimizira izkoriščenost proračunskih
sredstev. Nekateri projekti se usklajujejo z drugačno
dinamiko in višino virov, tekoči odhodki sledijo
potrebam lokalnega okolja, posrednih proračunskih
uporabnikov in drugih deležnikov, vse spremembe
zneskov pa so plod oziroma posledica usklajevanj,
projektiranja, iskanja virov, izvajanja programov in
drugih poslovnih dogodkov v občinski upravi in pri
drugih proračunskih deležnikih.
Po oktobra opravljeni obravnavi predloga proračuna
so člani občinskega sveta na 27. redni seji obravnavali
in sprejeli Odlok o proračunu Občine Sevnica za
leto 2018. 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.
Tudi v letu 2018 bodo zagotavljeni stabilnost in
zadostnost financiranja obveznih zakonskih nalog ter
uresničevanje in nadgradnja programov neposrednih
in posrednih proračunskih uporabnikov, med njimi
krajevnih skupnosti, javnih zavodov in podjetjih, prek
razpisov pa tudi številnih organizacij z vseh področjih
družbenega in gospodarskega življenja.

Voščilo župana
Spoštovane občanke, spoštovani občani.
V božično-novoletnem sklepu leta se
spomnimo dogodkov in doživetij, ki so nas
najbolj zaznamovali. Za dobro sodelovanje
se zahvaljujem vsem, ki smo se srečevali,
iskali skupne rešitve in udejanjali cilje.
Tudi v letu 2017 je v sevniški občini
potekalo veliko ureditev, ki bodo
pripomogle k bolj kakovostnemu
življenju, od razvoja prometne in
komunalne infrastrukture, obnov objektov
družbenih dejavnosti, dejavnosti v razvoju
gospodarstva in turizma. V ponos in
veselje nam je zelo razgibano in aktivno
društveno in družabno življenje, trajna je
skrb za varno in urejeno okolje.
Prihajajoče leto 2018 naj bo za vse
radodarno z zdravjem in veseljem. Želimo
vam prijetno preživete praznične dni v
krogu vam dragih ljudi. Čestitke tudi ob
dnevu samostojnosti in enotnosti.
Srečko Ocvirk,

župan Občine Sevnica,
s sodelavci
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Prihodki proračuna občine za leto 2018 so predvideni
v vrednosti 16,6 milijona evrov, od vseh planiranih
prihodkov znašajo prihodki iz povprečnine 11,5
milijona evrov. Razvojna naravnanost je odraz
vsakoletnih možnosti sofinanciranja lokalnih
projektov, in sicer od države in Evropske unije. V letu
2018 bodo v proračunu Občine Sevnica naložbeno
politiko večinoma oblikovali evropski viri, pridobili
pa naj bi jih dobrih 675.000 evrov. Na ravni virov od
države se obeta povečanje investicijskih sredstev na
podlagi Zakona o financiranju občin. Planirana je
zadolžitev pri poslovni banki v vrednosti 1,8 milijona
evrov, kar bo poleg integralnih sredstev proračuna
zagotovilo skupaj okrog 5,5 milijona investicijskih
sredstev.

Organizacijo Državnega sveta ureja zakon, pristojnosti
pa so napisane v ustavi.
Najprej so bile izvedene volitve predstavnikov
lokalnih interesov za člane Državnega sveta
Republike Slovenije. Iz 20. volilne enote je bil izmed
treh kandidatov z veliko večino glasov elektorjev iz
občin Krško, Brežice in Sevnica izvoljen župan Občine
Sevnica Srečko Ocvirk, čigar predlagatelj kandidature
je bil Občinski svet Občine Sevnica. Hkrati bo tako
župan Srečko Ocvirk opravljal tudi 5-letni mandat
državnega svetnika kot predstavnika lokalnih
interesov Posavja.
Potekale so tudi volitve predstavnikov funkcionalnih
interesov, med njimi predstavnikov delodajalcev,
delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev ter članov negospodarskih dejavnosti. Iz
občine Sevnica je član Državnega sveta v novem
petletnem mandatu postal Tone Hrovat iz Preske,
in sicer kot predstavnik s področja vzgoje in
izobraževanja.

Vladni obisk v Sevnici
Vlada Republike Slovenije je 6. decembra obiskala
Posavje. Poudarki so bili namenjeni predvsem
gospodarstvu in obiskom več podjetij. Predsednik
vlade dr. Miro Cerar si je ogledal podjetje Stilles,
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko
Počivalšek je bil na obisku podjetij Siliko in Tanin,
predstavniki vlade oziroma ministrstev pa so se
srečali tudi z vodstvi Kopitarne in Kmečke zadruge
Sevnica.

Ogled poteka rekonsktrukcije nadvoza v Šmarju

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič si je
skupaj z direktorjem Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo Damirjem Topolkom ogledal potek
državnega projekta rekonstrukcije nadvoza čez
železniško progo Zidani Most–Dobova v Šmarju, ki bo
po načrtih končan do marca 2018. Načrtovani državni
infrastrukturni projekti so bili v ospredju sestanka
med vodstvom Občine Sevnica in predstavniki
Med večjimi investicijami se bodo v letu 2018 zvrstile ministrstva za infrastrukturo po ogledu.
številne naložbe v lokalno cestno infrastrukturo,
urejanje kanalizacijskih in vodovodnih omrežij,
opremljanje objektov vzgoje in izobraževanja,
obnova sevniškega bazena, začetek projekta gradnje
sevniškega stadiona z izvedbo stabilizacije terena,
pa tudi razvoj Lisce. Ob potrditvi odloka proračuna
je bilo na pobudo svetnikov sprejeto povišanje višine
enkratne denarne pomoči za novorojence, ki se za
leto 2018 z dosedanjih 310 zvišuje na 400 evrov.

V Državnem svetu RS
dva predstavnika Sevnice
Novembra so potekale volitve v Državni svet
Republike Slovenije, ki je zastopstvo nosilcev socialnih,
gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.
Sestavlja ga 40 članov, in sicer 22 predstavnikov
lokalnih interesov, po štirje predstavniki delodajalcev,
delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev ter šest predstavnikov negospodarskih
dejavnosti.

Sestanek ministra za javno upravo
s predstavniki posavskih občin

Na Občini Sevnica je potekal tudi sestanek med
župani posavskih občin in ministrom za javno upravo
Borisom Koprivnikarjem. Ta je poudaril pomen
tovrstnih srečanj kot priložnosti za spoznavanje
izzivov in težav občin ter za iskanje rešitev in
možnosti sodelovanja. V sklopu vladnega obiska sta v
sevniški občini potekala še posvet o medsektorskem
sodelovanju in ogled Turistične kmetije Roštohar.
Sklepno srečanje je pod naslovom Regionalni razvojni
dialog za Posavje potekalo v Krškem.

Občinske strani
Savski
kolesarski poti naproti
Na gradu Sevnica je 23. novembra potekala
mednarodna konferenca o razvoju Savske daljinske
kolesarske poti. Več kot 80 udeležencev konference,
med njimi tudi gosti iz Hrvaške in Srbije, je
razpravljajo o razvoju kolesarskega infrastrukturnega
omrežja v porečju Save, kolesarskih turističnih
produktih, primerih dobrih praks in aktivnostih na
projektu Savska daljinska kolesarska pot. Pri tem
so poudarili pomen varnega, urejenega in celovito
povezanega kolesarskega omrežja, pomembnega pri
razvoju kolesarskega turizma, turističnih potencialov
in ponudbe. Organizatorja konference sta bila
Slovenska kolesarska mreža in Svet regije Posavje v
soorganizaciji Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.

Srečanje prostovoljcev
V prostorih Gostišča Ulčnik v Tržišču je 11. decembra
potekalo vsakoletno srečanje prostovoljcev iz vrst
sevniških društev upokojencev, ki izvajajo projekt
Starejši za starejše. Gre za program medsebojne
pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma,
ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje
starejših. Program je zasnovan tako, da strokovno
usposobljeni prostovoljci skupaj z različnimi
strokovnimi službami v lokalnem okolju pomagajo
tistim starejšim, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Seja štaba Civilne zaščite
Na razširjeni seji so se 12. decembra sestali člani
občinskega štaba Civilne zaščite Občine Sevnica
in analizirali opravljeno delo v preteklem letu.
Občina Sevnica je izvajala aktivnosti načrtovanja
in usposabljanja, nadaljevale so se aktivnosti za
pripravo nove ocene ogroženosti za območje
občine. Občina je skupaj z Gasilsko zvezo Sevnica
organizirala osrednjo zaščitno-reševalno vajo, ki je
imela cilj preveriti vse postopke evakuacije v primeru
požara v gospodarskem objektu. Sevniške enote so
se uspešno udeležile preverjanja usposobljenosti
ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa,
pripadniki Civilne zaščite so se udeleževali raznih
usposabljanj in izobraževanj, sevniška občina je
bila tudi aktivni udeleženec proslave ob svetovnem
dnevu Civilne zaščite.

Prostovoljcem sta se za odgovorno in srčno delo
zahvalila župan Srečko Ocvirk in vodja oddelka za
družbene dejavnosti Roman Strlekar ter predstavila
vse segmente, s katerimi lokalna skupnost pomaga
pri izvajanju tovrstnih programov, med njimi
neposredne proračunske spodbude ter zagotavljanje
Udeleženci konference
infrastrukture in urejenih objektov družbenih
dejavnosti, ki so prostori srečevanja in krepitve Skozi vse leto je potekalo dobro sodelovanje z vsemi
V imenu občine Sevnica je o pomenu urejenih družbene kohezivnosti.
organizacijami in društvi, ki sodelujejo v sistemu
kolesarskih poti in potrebi po njihovem nadaljnjem
zaščite, reševanja in pomoči, vključno z Gasilsko
razvoju spregovoril župan Srečko Ocvirk. Državne V imenu organizatorjev je prisotne pozdravil zvezo Sevnica in vsemi petnajstimi prostovoljnimi
kolesarske povezave kot izziv za novo finančno koordinator dogodka Ludvik Cesar, predsednik gasilskimi društvi, Zdravstvenim domom Sevnica,
perspektivo sta predstavila direktor Direkcije Društva upokojencev Razbor. O vsebini in uspešnosti sevniškim območnim združenjem Rdečega križa,
Republike Slovenije za infrastrukturo Damir Topolko projekta je spregovorila regijska koordinatorica Ida Policijsko postajo Sevnica, Planinskim društvom
in vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji Križanec, ki je poudarila dosego še višjega odstotka Lisca Sevnica, Društvom potapljačev Vidra Krško in
Tomaž Willenpart. Direktor Regionalne razvojne dejavnosti in učinkovitosti od pričakovanega ob drugimi.
agencije Posavje Martin Bratanič je predstavil projekt začetku leta. Program je v letošnjem letu sicer prejel
Sava Krka bike, zvrstile pa so se tudi predstavitve več priznanj, med njimi Državljan Evrope, kar je prav Tudi v naslednjem letu se bodo nadaljevale
evropske daljinske kolesarske poti EuroVelo Sava tako potrditev dobrega dela.
aktivnosti na področju načrtovanja zaščite in
river in Dravske kolesarske poti. Gre za tri primere
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč, ki bi
strateškega načrtovanja daljinskih kolesarskih poti, ki
lahko prizadele občino. Vsi prisotni so se strinjali, da
potekajo v porečjih rek.
je izzivov in potencialnih nevarnosti z razvojem novih
tehnologij in možnosti preživljanja prostega časa vse
več, zato je tudi v prihodnje pomembno skrbeti za
ustrezno usposobljenost reševalnih ekip.
Lokalna skupnost je vse leto izvajala cestnoprometne
naložbe po celotnem območju občine, namenu pa
so bile predane v sevniškem prazničnem novembru.
Končana je bila tudi celovita prenova 650-metrskega
odseka lokalne ceste od Lekarne pod sv. Rokom
v smeri Drožanja, ki uporabnikom te povezave
omogoča udobnejšo in varnejšo vožnjo.

Med temami so se zvrstile še: specializacija turističnih
nastanitev za kolesarje, digitalni marketing in
kolesarski turizem ter model promocije kolesarskih
povezav prek tradicionalne Savske ture. Navzoči so
med sklepi soglasno podprli razvoj Savske kolesarske
poti ter predlagali sklic delovnega sestanka županov
in regionalnih razvojnih agencij ob Savi za podpis
namere o sodelovanju pri vzpostavitvi integralnega
turističnega produkta Savska kolesarska pot,
Ob prerezu traku
pripravo projekta in ustanovitev delovne skupine za
koordinacijo vzpostavitve Savske kolesarske poti v Naložba je združila obnovo vozišča, stabilizacijo
Republiki Sloveniji.
brežin ter ureditev drenažnega in meteornega
odvodnjavanja. Simbolična predaja naložbe namenu
je potekala konec novembra.

www.kstm.si

Navzočim je o pomenu te in drugih tovrstnih naložb
spregovoril župan Srečko Ocvirk, obnovljeni odsek pa
je blagoslovil sevniški župnik Jože Brečko.

Osrednja
posavska proslava
ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
V Sevnici je junija potekala skupna tradicionalna
posavska proslava ob dnevu državnosti, po
tem zgledu pa bomo Posavke in Posavci skupaj
praznovali tudi prihajajoči dan samostojnosti in
enotnosti.

Prireditev bo
26. decembra, ob 17. uri,
v veliki dvorani
Kulturnega doma Krško.

www.obcina-sevnica.si
januar 2018
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Prenovljena cesta
Sevnica–Drožanje

Po občini
Moja šola – moj kraj,
110-letnica POŠ Loka

70 let Trubarjevega doma
upokojencev Loka

Zadnji četrtek novembra je bil za našo občino
prazničen, še posebno svečano pa je bilo v Loki. Na
slovesnosti, poimenovani Moja šola – moj kraj, smo
praznovali častitljivih 110 let podružnične osnovne
šole v Loki, ki je bogatejša za novo igrišče in parkirišče;
prostor pa je v prenovljenih kletnih prostorih šole
dobila tudi krajevna knjižnica. Olepšano podobo ima
tudi Dom kulture v Loki, v katerem vse leto potekajo
najrazličnejši dogodki. Vse našteto smo obeležili
z osrednjo slovesnostjo, ki je potekala v dvorani
Trubarjevega doma upokojencev. Na prireditvi, ki
sta jo povezovali nekdanja in sedanja učenka POŠ
Loka, so se najprej s pesmijo in plesom predstavili
prikupni malčki vrtca Ciciban Sevnica, enota Bibarija.

Podelitev
Prešernovih

priznanj in plaket
ZKD Sevnica
za leto

2017

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

Slovesnost so nato popestrili učenci POŠ Loka, ki
so pod vodstvom učiteljic pripravili raznovrsten
in čustven program: v zboru so pod vodstvom
učiteljice Nataše Vidic zapeli znane ljudske pesmi;
svojo povezanost in medsebojno razumevanje so
prikazali s skupno deklamacijo; vrednote, ki jim
sledijo, predstavili na izjemno zanimiv način s plesom
črk, zapeli angleško pesem in izštevanko, ki so se
ju naučili pod vodstvom učiteljice Tine Strnišnik, in
odplesali veličastno četvorko. Z glasbeno točko je
popoldne popestrila petošolka Zala Plazar, ki obiskuje
Glasbeno šolo Sevnica in kot mlada flavtistka žanje
mnoge glasbene uspehe. Med pestrim nastopom
učencev so slovesnosti dali posebno težo gostje pred
govorniškim odrom: direktorica Knjižnice Sevnica
Anita Šiško, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica
Mirjana Jelančič, predsednik krajevne skupnosti Loka
Janko Metelko in župan Srečko Ocvirk. Kratko pesem
o loški šoli je prebral znani Ločan, dr. Janko Prunk.

V Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem
Mostu so praznovali visoki jubilej, 70-letnico
delovanja. V tednu od 6. do 10. novembra so izvedli
zanimiv in vsebinsko pester program različnih
dogodkov.

V ponedeljek so odprli bogato razstavo izdelkov
stanovalk in stanovalcev doma, ki ustvarjajo v
delovni terapiji, in razstavo fotografij Rosande
Seničar, zaposlene v domu. V torek so pod vodstvom
prostovoljca in pekovskega mojstra Francija Planinca
izvedli
medgeneracijsko delavnico Ohranjamo
domačnost v sodelovanju s učenkami in učenci
podružnične osnovne šole v Loki. V sredo je prijetno
pevsko druženje pripravila boštanjska pevska skupina
Azaleja. Osrednja prireditev ob 70-letnici Trubarjevega
doma pa je potekala v četrtek pod prireditvenim
šotorom, ki je bil premajhen za vse, ki so se udeležili
dogodka. Navzoče je nagovoril direktor Trubarjevega
doma mag. Robert Potočnik, med gosti pa še župan
Srečko Ocvirk, župan Občine Radeče Tomaž Režun
in župan Občine Laško Franc Zdolšek. »Zadnja leta
se zadovoljstvo uporabnikov povečuje in je doseglo
raven, ki jo bo v prihodnje težko presegati oziroma bo
od nas zaposlenih zahtevala veliko vloženega napora
že za to, da jo obdržimo. O tem, da nam bo uspelo,
smo prepričani in zagotavljamo, da bomo v še vlagali
največ in najboljše, kar premoremo,« je med drugim
dejal direktor. Najstarejši stanovalki doma, 102 leti
stari Albini Roštohar, in stanovalcu, ki biva v domu
najdlje – 35 let, Janezu Brlogarju je podaril šopek rož,
zahvalo pa dr. Želju Halapiji za sodelovanje, ki traja
že več kot 40 let, pa tudi 12 zaposlenim, ki v domu
delajo že 30 ali več let.

Prireditev in podelitev bo
v sredo, 7. februarja 2018, ob 18. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.

Vaše predloge za podelitev
Prešernovih priznanj in plaket
ZKD Sevnica pričakujemo
do petka, 12. januarja 2018,
na naslovu Zveza kulturnih društev
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na
spletni strani
www.obcina-sevnica.si

Po končanem kulturnem delu programa so učenci z
lampiončki vodili zbrano množico do novega šolskega
igrišča. Tam je bilo na vrsti slovesno odprtje novega
igrišča – po odštevanju so namreč igrišče razsvetlili
reflektorji, na šolski zgradbi pa se je prikazala čestitka
šoli. Po pesmi Vse najboljše, draga šola smo se vsi
pomaknili v notranjost, razrezali ogromno torto in
prisluhnili prijetnim melodijam komorne zasedbe
OŠ Sevnica. V telovadnici so se predstavljali mladi
karateisti, v učilnicah so bile na ogled številne
razstave (Znani Ločani, Spomini na šolske dni, Učenci
zadnjih desetih let; likovna razstava petošolca
Marcela Kajtne; maketa in zemljevid Loke), v knjižnici
pa fotografska razstava Bojana Dremlja. Vse je
zaokrožilo druženje v jedilnici, praznovanje pa se
je ob izjemno okusnih dobrotah izpod rok šolskih
kuharic nadaljevalo do poznega večera.
Vir: POŠ Loka
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Praznovanje visokega jubileja so sklenili v petek
s predavanjem patra dr. Karla Gržana z naslovom
Pozorni na to, kar daje moč in lepoto življenju. Z njim
je pater napolnil prireditveni šotor, s svojimi mislimi
pa srca poslušalcev.
Vir: TDU Loka pri Zidanem Mostu

www.kstm.si

PREDNOVOLETNO SREÈANJE
Po občini
VETERANOV

OZVVS SEVNICA

Koncert za pomoči
potrebne v občani Sevnica

Zbrane so pozdravili: predsednica RK Sevnica
mag. Breda Drenek Sotošek, župan Srečko Ocvirk,
direktorica KŠTM Mojca Pernovšek. Bil je uspešnejši
kot lanski, in sicer je bilo z vstopnino, finančnimi
donacijami in srečelovom skupno zbrano 7150 evrov,
kar bo zadostovalo na nakup 540 kompletov pomoči,
sestavljenih iz prehrambnega paketa, pralnega
praška in toaletnega kompleta.
S sredstvi lanske akcije so lahko nabavili 526
prehranskih, 816 toaletnih paketov in 333 pralnih
praškov. Na seznamu prejemnikov RK je 891 oseb,
skupaj z njihovimi družinskimi člani pa je to skoraj
1600 občanov, ki jim RK pomaga. Lani so pomoči
potrebnim razdelili več kot 58 ton hrane, poleg
tega pa še toaletne in čistilne pakete ter nemerljivo
količino rabljenih oblačil, obutve in opreme.
Predstavnici RK, predsednica Breda Drenek Sotošek
in sekretarka Mojca Pinterič Krajnc, sta poudarili
dobro sodelovanje z občino, ki ima posluh za pomoči
potrebne, in z zavodom KŠTM, ki jim je organizacijsko
pomagal pri pripravi koncerta.

vabi vse svoje èlane in njihove partnerje na:
OZVVS - predsedstvo

želimo vsem svojim èlanom
kakor tudi vsem obèanom obèine Sevnice,
veliko lepih trenutkov v prazniènem decembru,
v letu 2018 pa mnogo zdravja, dobrega razpoloženja
in aktivnega udejstvovanja
v programih združenja
skozi vse leto!”

Prijavite se lahko do vkljuèno
5.12.2017
Stanovalci
Sopotniki
v letu 2017
na elektronski naslov: info@sevnica.zvvs.si
DUOaliImpoljca
v pisarni vsak smo
ponedeljek od 10. - 13. ure
ali na tel.
št. 041-378-153
Branka Z.
Sopotniki,
v sodelovanju
z Družinskim
inštitutom
sodelovali pri projektu
Zaupanje, Občino Sevnica in KŠTM Sevnica, smo bili
od aprila 2017 pridni. Prevozili smo veliko kilometrov,
Posavci beremo skupaj
z nami pa se vozi že skoraj 90 zadovoljnih starejših
Bralni projekt Posavci beremo skupaj je skupni
projekt knjižnic Posavja na področju bralne kulture,
pri čemer je mogoče izbirati kakaovostno leposlovje,
ki se ponaša z bogato izbiro domačih in tujih avtorjev
ter pestro vsebinsko problematiko.
Bralni projekt poteka v treh posavskih splošnih
knjižnicah: Knjižnici Brežice, Valvasorjevi knjižnici
Krško in Knjižnici Sevnica. Izbor obsega 40 leposlovnih
del domačih in tujih avtorjev.

Pri tem projektu smo sodelovali tudi bralci z
DUO Impoljce in tako še dodatno okrepili redno
sodelovanje s Knjižnico Sevnica. Tri stanovalke DUO
Impoljca so se 17. novembra v spremstvu delovne
terapevtke udeležile sklepne prireditve v Knjižnici
Sevnica. Prisluhnile so gostji, nagrajenki Prešernova
sklada 2017, pisateljici, filozofinji in publicistki Mojci
Kumerdej. Ena izmed stanovalk je prejela tudi knjižno
Nastopajočim se je za sodelovanje s košarico domačih nagrado.
dobrot in županovim vinom zahvalil eden izmed
prostovoljcev RK iz različnih krajevnih organizacij,
ki so tudi sicer zelo aktivni. Lani so opravili skupno
več kot 10.000 prostovoljnih ur. Veliko truda so
vložili v pridobitev 391 dobitkov od 124 ustanov,
podjetij in obrtnikov iz Sevnice in tudi zunaj meja
občine, ki so kljub težki gospodarski situaciji pokazali
veliko razumevanja in dobrodelnost. 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, ki vrednost
nagrade znala ceniti.
Ob koncu je bila pohvale deležno 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 Branje je veščina, ki jo potrebujemo vse življenje,
zato jo bomo tudi v prihodnjih letih prizadevno
volje in odprtega srca.
krepili in ohranjali.
Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica
Foto: Nada Černič Cvetanovski

Naroèena objava

Območno združenje RK Sevnica je v sodelovanjem s
KŠTM Sevnica pripravilo že peti dobrodelni koncert z
namenom zbiranja sredstev za nakup paketov pomoči
za občane in družine iz občine Sevnica. Na dobri dve
uri trajajočem koncertu, ki ga je povezovala Silvija
Blaževič, so sodelovali: Tone Rus z družino, Ansambel
saksofonov Glasbenih šol Sevnica in Krško, Kaja Pavlič
z mažoretkami Društva Trg Sevnica, tenorist Marko
Železnik ob spremljavi Martina Šušteršiča in Zbor
učencev OŠ Šentjanž.

ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

www.sevnica.zvvs.si

občank in občanov. Vozimo vas na razline opravke, k
zdravniku, v trgovino, na obiske in drugam.
V Sevnici smo imeli novembra usposabljanje vseh
prostovoljcev Sopotnikov. Sevniški in kraško-brkinski
prostovoljci smo pridobili še več znanja, kako vam
zagotavljati kar se da udobne, varne in sproščene
prevoze. Pri tem so nas podprli Slovenska filantropija,
Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica. Vsem se
iskreno zahvaljujemo.

K uporabi naših brezplačnih prevozov vabimo tudi
vas. Če ste starejši občan ali občanka in potrebujete
prevoz, nas pokličite na številko 031 33 81 87, od
ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure, in zapeljali vas
bomo na lepše. Prevoz si je treba rezervirati vnaprej,
zato ni odveč poklicati najmanj teden dni prej,
preden potrebujete prevoz.
Za zaupanje v letu 2017 se vam iskreno zahvaljujemo.
Vir: Zavod Sopotniki

www.mojaobcina.si/sevnica

Lili Merlinn
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TZOS
Ponudba lokalnih
izdelkov kolekcij
First Lady in
Visit Sevnica, izbranih vin
in suhomesnatih izdelkov

Z lučko na grad

Že sedmo leto zapored smo se zbrali na Glavnem
trgu v starem delu Sevnice. V spremstvu članov
Planinskega društva Lisca Sevnica smo se v soju
bakel povzpeli na grad Sevnica. V grajskem parku
nas je nagovoril Baltazar v izvedbi GLG Sevnica in nas
popeljal v atrij gradu. V sklopu kratkega kulturnega
programa sta nas pozdravila podžupan Janez Kukec
Spoštovani,
praznični čas je čas obdarovanj, zasebnih in in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, zapeli
poslovnih. Izkažite pozornost svojim poslovnim/ in plesali pa so učenci in učenke OŠ Milana Majcna
osebnim partnerjem z izdelki iz kolekcij First Lady, Šentjanž.
Vencember, kot v Loki imenujemo najbolj praznični Visit Sevnica, izbranih vin in suhomesnatih izdelkov
mesec leta, je projekt, ki ga v sodelovanju z drugimi ter hkrati prispevajte tudi k promociji našega kraja.
društvi in institucija v kraju četrto leto zapored
organiziramo v Turističnem društvu Loka. Začeli so
ga učenci POŠ Loka s čistilno akcijo po nabrežju Save,
nadaljevali smo z delavnicama adventnih venčkov v
Trubarjevem domu upokojencev, v katerem smo se
družili mladi in mladi po srcu, ter v šoli v Loki.

Vencember

Zbiranje na Glavnem trgu v Sevnici

Čeprav je mrzla zima že potrkala na vrata, nam je bilo
prijetno toplo, saj smo se ogreli s toplimi napitki in
E-katalog izdelkov kolekcij First Lady in Visit Sevnica si okusnim pecivom.
S tem dogodkom smo tudi začeli sklop dogodkov
lahko ogledate na spletni strani:
Čudežni december in praznovali prižig čudežnih luči
www.visit-sevnica.com.
v našem mestu.
V čas pričakovanja smo vstopili na 1. adventno
nedeljo, ko smo odprli 4. razstavo adventnih venčkov
ob sprehajalni poti ob Savi. Ob tej priložnosti so nas
s pesmijo pobožale članice vokalne skupine Vilinke,
srečanja v vencembru je požegnal župnik Janez
Furman, sledilo je druženje ob kuhanem vinu in
sladkih dobrotah, ki so jih pripravile članice Aktiva
žena Loka, Loški zeliščarji in člani TD Majolka iz
Gornje Radgone, ki ta srečanja vsako leto še dodatno
obogatijo. Nadaljevali smo z literarnim večerom v
organizaciji knjižnice Sevnica, enote v Loki, kjer je
bila predstavitev knjige Marjanke Rebula z naslovom
Friske in freske: resne humoreske. Da bodo praznični
obedi polni okusnih jedi po novih receptih, smo
organizirali kulinarično delavnico s kuharskim
Če se boste odločili za nakup, prosimo za pravočasna
mojstrom Lojzetom Čopom.
naročila (vsaj 8 dni pred želenim rokom dostave), da
bodo izdelki lahko pravočasno dobavljeni.
Kontakt za naročila:
07 81 61 075
051 680 289
e-pošta: rok.petancic@kstm.si

Namen vencembra je druženje, povezovanje in
kakovostno preživljanje prostega časa vsakega
obiskovalca iz domačega in okoliških krajev.
Popestriti dolge zimske večere, obogatiti praznične
dni in zbuditi krajevnega duha je poslanstvo, ki smo
si ga zadali in ga, z veseljem, tudi izpolnjujemo. Zato
vabljeni, da se nam pridružite na katerem izmed
dogodkov, ki še sledijo. Vabljeni tudi na ogled razstave
adventnih venčkov vse do 6. januarja prihodnje leto.
Iz Turističnega društva Loka pri Zidanem Mostu vam
želimo, da bi v novem letu spoznali, da smo največji
dar drug drugemu, druženja pa so priložnost, da si te
darove izmenjamo. Naj jih bo v letu 2018 veliko.
Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu
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Izdelke kolekcij First Lady in tudi Visit Sevnica ter
izbrana vina in suhomesnate izdelke lahko kupite
tudi v Turistični agenciji Doživljaj, Trg svobode 10,
8290 Sevnica (www.dozivljaj.si) ali na gradu Sevnica,
Cesta na grad 17, 8290 Sevnica
(www.grad-sevnica.com).
V želji po odličnem sodelovanju vas lepo
pozdravljamo.

Kulturni program v atriju gradu

Želimo vam, naj se tudi v letu 2018 zgodijo prijetni
Vir: KŠTM Sevnica čudeži in da bi se spet srečali na novem pohodu z

Turizem

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO
od 8. do 12. ure

V petek, 5.1.2018
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica

pokušina
sirupa in tinkture

AMERIŠKEGA
SLAMNIKA
KMETIJA KERIN
Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

PD Lisca Sevnica januar 2018

Namig za premik

Na Brunk
2.1.2018
Novoletni pohod na Lisco
preko Leskovca iz Šentjanža
prijave Darinka in Janko Avguštin
Avto lahko parkiramo v središču Šentjanža (344 m).
(041 481 697; pdlisca@siol.net)
Pot začnemo po cesti proti severozahodu smer Kal.
Pazimo na markacije, da bomo pravočasno zavili
14.01.2018
po cesti v desno. Pri zadnji hiši smo kot v jarku,
nato pa v gozdu nadaljujemo po poti navzgor levo
Družinski izlet:
potokom. Kmalu prispemo iz gozda na cesto.
Dom v Gorah in Koča na Kopitniku nad
Nadaljujemo desno po cesti navzgor do spomenika
prijave Nastja Holc (041 566 279; in žiga št. 3, do koder je hoje 30 minut.
Nadaljujemo na vrh v naselje Leskovec v Podborštu
nastja.prijatelj@gmail.com)
in sledimo markacijam do križa in smernih tabel.
Gremo desno po poljski poti proti Brunku in pridemo
16.1.2018 ob 18. uri
v gozd, sledimo predvsem grebenu vse do Brunka.
Planinski večer
Tam si lahko ogledamo cerkev sv. Treh kraljev iz
16. st. Ko nas na koncu naselja markacije usmerijo
v Kulturni dvorani Sevnica
na bližnjico, jih zapustimo in nadaljujemo po cesti
info: Darinka Avguštin
naravnost naprej do ovinka. Do tam je iz Leskovca 45
(pdlisca@siol.net)
minut.
Sredi ovinka zavijemo desno in se proti jugovzhodu
20.1.2018 ob 8. uri
po gozdni poti spustimo rahlo navzdol. Kmalu smo
na slabši cesti in po njej pridemo do asfaltirane ceste
Osnovnošolski izlet: Bohor
pred zaselkom Zdevno (naselje Budna vas). Zdaj
prijave Ksenja Ašič
nadaljujemo desno po razgledni grebenski cesti do
Trebelnega (naselje Cerovec) in se po ozki asfaltirani
(planinci.smo@gmail.com)
cesti spuščamo navzdol do križišča in kapelice pod
Velikim Vrhom. Nadaljujemo po cesti desno do
27.1.2018
vasi Cerovec. Za vasjo gremo naravnost po cesti na
Sobotni planinski izlet
Hom (naselje Cerovec). Ko se vzpnemo na greben,
Pot E12 Buje – Bortonigla
zavijemo desno proti najvišji točki. Pri hiši na koti 418
ceste zmanjka. Do tam je z Brunka 40 minut.
prijave Darinka Avguštin
(041 481 697; pdlisca@siol.net)

V hišah prižiga se luč za lučjo,
na cestah glasno kraguljčki pojo.
Spet je prišel k nam ta praznični čas,
ko veselja nasmeh ožari naj obraz.

Turistična zveza občine Sevnica

Z vrha se zdaj spustimo ob stezi ob vinogradu proti
jugu in kmalu pridemo do domačije na pobočju.
Mimo domačije se po komaj zaznavni stezi v isti
smeri spustimo navzdol. V gozdu pridemo na boljšo
pot, po kateri bomo kmalu ob potoku. Potok, ki
priteče z desne, prečkamo čez most in se ob potoku,
ki priteče z jugozahoda, vzpenjamo proti zaselku
Brinje (naselje Birna vas).
Pod zaselkom se pot razcepi; zavijemo desno po
poljski poti proti Šentjanžu. Če bi nadaljevali v isti
smeri, bi nas pot pripeljala do pokopališča, če pa se
bomo držali levo, bomo prišli v središče Šentjanža pri
gasilskem domu. S Homa do tam je 54 minut.
Za vso pot bomo porabili 4 ure (13,3 km), je
nezahtevna z zahtevnejšimi odseki zaradi orientacije.
Zemljevid poti najdete na http://www.dozivljaj.si/
kolesarstvo-a-pohodnitvo/pohodne-in-tematskepoti (14). Želimo vam lahek in varen korak.
Vir: Vodnik Vinko Šeško
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Kultura
Ta veseli dan
sevniške kulture

Odprtje razstave
Grajske freske

Ob obletnici rojstva Franceta Prešerna, 3. decembra,
na ta veseli dan slovenske kulture, so ljubitelje
kulture v svojo družbo po vsej državi povabili
muzealci, gledališčniki, glasbeniki in številni drugi
kulturni delavci.

145 organizatorjev v 56 krajih po Sloveniji je
pripravilo več kot 320 dogodkov, namenjenih vsem
starostnim skupinam, med katerimi so se zvrstili
razstave, vodenja, delavnice, predstave, koncerti
in drugi dogodki. Letos je bil ta dan še posebno
slovesen, saj simbolno vstopamo v evropsko leto
kulturne dediščine.

V ponedeljek, 27. novembra, je bila v stolpu dvorane
Alberta Felicijana na našem gradu odprta razstava
Grajske freske. V sklopu projekta Posavskega muzeja
Brežice Znanje in veščine iz depoja so učenci OŠ
Boštanj in OŠ Sava Kladnika Sevnica pod mentorstvom
akademskega restavratorja Aleša Veneta v oktobru
poustvarjali detajl stenske poslikave Štirih letnih
časov v originalni fresko tehniki.

V tem okolju je vzniknil tudi naš gost, komaj 20-letni
Ervin Dvoršak, in likovno rastel ob tako močni
likovni dejavnosti. Ervin je najprej začel risati s
svinčnikom, predvsem filmske junake iz Gospodarja
prstanov. Pozneje je začel slikati na platna z akrilom.
Zdaj uporablja večinoma olje. Zelo je nadarjen za
portrete, upodablja pa tudi tihožitja in krajine. Z njim
je iz Makol prišel tudi recital, ki so ga izvajali gledališki
igralec Silvo Safran, ljudski pevec in godec Jože Novak
in pevka Mateja Polanec. Razstavo likovnih del Ervina
Kulturni program ob odprtju razstave so izvedli Dvoršaka si lahko ogledate, kadar je grad odprt, do
mladi ustvarjalci kar sami, in sicer so se v simpatično vključno 2. januarja 2018.
odigranem dialogu preselili v čas dejanskega nastanka
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
grajske poslikave, pri tem pa se jim je pridružil tudi
baron Moscon.

15-letnica
Ljudskih pevk s Telč
V petek, 24. novembra, smo s prireditvijo Kje so
tisti lepi stari časi v telovadnici OŠ Tržišče praznovali
15-letnico delovanja skupine Ljudske pevke s Telč.
Na koncertu so se nam pridružili harmonikar Alojz
Mrgole, pevci Prešmentani faloti, Fantje s sel pri
Šumberku, Vokalnih 5 in Kvartet ansambla Bitenc.

Sporočilnosti praznika sta se pridružili tudi Zveza
kulturnih društev (ZKD) Sevnica in sevniška
območna izpostava Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti. Ta dan sta počastili
s soorganizacijo koncerta ob 15-letnici Pevske
skupine Encijan, ki deluje pod okriljem Planinskega
društva Lisca Sevnica, umetniško pa jo vodi Jože
Pfeifer. Koncert so s svojimi deli dopolnile sevniške
literarne ustvarjalke Anica Perme, Zdravka Brečko,
Tanja Mencin, Tanja Košar in Jana Cvirn. Po koncu
glasbenega dogodka si je bilo m ogoče ogledati
likovno razstavo izbranih del s preteklih sevniških
likovnih shodov.

Ob obletnici so jubilantom na še mnoga prijetna
pevska leta voščili glasbeni prijatelji iz Mešanega
pevskega zbora Lisca Sevnica in Pevske skupine
Lokvanj Krmelj, pa tudi predsednik Zveze kulturnih
društev Sevnica Jože Novak in župan Srečko Ocvirk.
Foto: Nevenka Flajs
Vir: JSKD OI Sevnica
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Razstavo je predstavil vodja konservatorskorestavratorske delavnice Posavskega muzeja Brežice
Aleš Vene, odprl pa jo je župan Srečko Ocvirk.
Razstava bo na ogled do konca leta 2017.
Literarno-novinarski krožek OŠ Boštanj

Praznični Radogost večer
v duhu Forma vive Makole
Decembrska razstava mladega slikarja Ervina
Dvoršaka, najmlajšega člana Forma vive Makole, v
Oknu Radogost in Stari galeriji našega gradu, je zadnji
dogodek 15-letnice Forma vive Makole. Vsi dogodki,
tudi ta, ki so se zgodili 6. decembra, potekajo pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja. Makolski fenomen
je neverjetna uspešnost 15 let, ki se bo širila v
prihodnja leta z malo spremenjenim konceptom.
Organizatorji in občani ter krajevna politika so z ramo
ob rami, tudi z odrekanjem, ustvarili edinstveno
likovno manifestacijo s kiparsko transverzalo, ki je
edinstvena v svetovnem merilu. Dokazuje, da so
skulpture lahko umeščene v ruralno okolje ter široko
sprejete med prebivalci in ponujene široki turistični
ponudbi. V 15 letih je v mladi občini s komaj dva
tisoč prebivalci ustvarjenih 206 skulptur na poti
Makole–Dežno–Makole v dolžini desetih kilometrov.
Makole so gostile več kot 60 kiparjev iz 21 držav.
V vsakoletnem simpoziju je vzporedno potekala
tudi slikarska kolonija z več kot 140 slikarji, ki bodo
v prihodnje hrbtenica dogajanj. Skulpture pa niso
samo v Makolah, ampak tudi v sosednjih krajih in
občinah: Rače-Počehova, Majnšperk, Studenice, Kog
in druge.

Za humoristično popestritev prireditve sta tudi
tokrat poskrbela Martin in Micka. Navdušeni
obiskovalci prireditve so se iz srca nasmejali njunim
hudomušnim dogodivščinam. Večer smo namenili
tudi promociji tretje zgoščenke Že večkrat sem
slišal. Za svoje 15-letno delovanje so prejele zlato
Maroltovo značko, ki sta jo podelila v imenu JSKD
Katja Pibernik in ZKD Sevnica Jože Novak. Ob tej
priložnosti so članice izrekle tudi iskreno zahvalo
vsem nekdanjim sodelavkam v skupini. Pevkam sta
ob jubileju čestitala tudi podžupan Janez Kukec in
predsednik KS Tržišče Janez Virant. Čestitke so izrazili
tudi predstavnici TD Tržišče Milena Knez in Aktiva
kmečkih žena Tržišče Nevenka Flajs ter predstavniki
pevcev v krajevni skupnosti in širši okolici.
Številni obiskovalci so skupaj z nastopajočimi preživeli
prijeten večer ob ljudski pesmi in za konec skupaj
zapeli čudovito pesem Toneta Rusa Čas bi zavrtel
nazaj. Prireditev sta povezovali Romana Mislaj in
Andreja Simeonov.
Zahvaljujemo se vsem članom in preostalim
sodelavcem, ki ste sodelovali pri izvedbi prireditve
in pogostitvi ter nam že vsa leta stojite ob strani.
Iskrena hvala tudi obiskovalcem, ki so nas presenetili
s tako lepim odzivom.
Zvonka Mrgole

Kultura

KULTURNA DVORANA SEVNICA
OTROŠKI ABONMA in za IZVEN

KRTEK ZLATKO ali KAKEC, KI JE PADEL Z NEBA
torek - 23. JANUAR 2018 - 17.00

Lutkovno gledališče FRU-FRU // lutkovna predstava
Predstava je primerna za otroke od 2. leta in traja 35 minut.

SEVNICA

KULTURNA DVORANA SEVNICA
ODRASLI ABONMA in za IZVEN

Nekega sončnega jutra je krtek Zlatko
prilezel iz svoje krtine in pogledal v nebo,
kakšno bo vreme. Takrat se je zgodilo.
Bilo je mehko in okroglo kot klobasica in
pristalo je ravno na krtkovi glavi. “Kdo
se mi je pokakal na glavo?” je jezno
zavpil Zlatko. Toda kratkoviden kot je
bil, ni videl nikogar ... Skozi srečevanja
krtka z živalmi na domačem travniku in
njihovimi velikimi in malimi kakci, otroci
na zabaven način spoznajo, da vsa živa
bitja počnejo “tiste stvari”, o katerih se
odrasli nočejo pogovarjati. Za otroka
pri dveh letih pa je polna kahlica lahko
zelo pomemben dogodek. Predstava je
nastala po motivih svetovne uspešnice,
slikanice Wernerja Holzwartha.
Predprodaja kart | 6 € | TA Doživljaj | Trg svobode 10 | Sevnica | 07-81-65-462 in pol ure pred predstavo

(TOTALNO) KATASTROFALNA VEČERJA
torek - 30. JANUAR 2018 - 19.30

Gledališče Koper // komedija // Marc Camoletti - Michael Niavarani
režija: Samo M. Strelec // igrajo: Aleš Valič, Mojca Partljič, Igor Štamulak,
Vanja Korenč, Anja Drnovšek, Gorazd Žilavec

SEVNICA

Idilična hišica, ki je vikend na podeželju. Žena je odpotovala k svoji mami, mož je v krizi
srednjih let – ljubica pa ima rojstni dan. Da bi ji pripravil čudovit večer, mož naroči hrano in
pijačo (vključno s kuharico), za vsak primer, za izgovor, za alibi, če bi bilo ženi kaj sumljivo,
povabi še svojega najboljšega, dolgoletnega prijatelja. Na domnevno moški vikend,
zabavo.
Toda ta prijatelj je skrivni ljubimec njegove žene, ki se zdaj nepričakovano pojavi na vratih.
Kuharica se pretvarja, da je model
in model se mora pretvarjati, da je
kuharica, v resnici pa ne razlikuje
juhe od torte. Izmišljena nečakinja,
mama, ki je nenadoma zbolela, in
Casanova srednjih let, predvsem
pa laž za lažjo … Kako se bo vse
to izteklo? Bo na koncu vendarle
zmagala prava ljubezen? Ima laž
kratke noge?
Predprodaja kart | 20 € | TA Doživljaj | Trg svobode 10 | Sevnica | 07-81-65-462 in pol ure pred predstavo
januar 2018
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

sobota, 23. 12.
ob 18.00
sobota, 23. 12.
ob 21.00
nedelja, 24. 12.
ob 18.00
ponedeljek, 25. 12.
ob 15.00
ponedeljek, 25. 12.
ob 18.00
ponedeljek, 25. 12.
ob 19.00
ponedeljek, 25. 12.
ob 19.00
ponedeljek, 25. 12.
ob 19:30
torek, 26. 12.
ob 10:30
torek, 26. 12.
ob 11:30
torek, 26. 12.
ob 18.00
petek, 29. 12.
ob 15.00
petek, 29. 12.
ob 17.00
petek, 29. 12.
ob 19.00
sobota, 30. 12.
ob 17.00
nedelja,31. 12.
ob 17.00
nedelja,31. 12.
ob 17.00
petek, 5. 1.
ob 8.00
sobota, 6. 1.
ob 8.00
sobota, 6. 1.
ob 18.00
ponedeljek, 8. 1.
ob 10.00
torek, 9. 1.
ob 9. uri
petek, 12. 1.
ob 18.00
ponedeljek, 15. 1.
ob 10.00
ponedeljek, 15. 1.
ob 16.00
ponedeljek, 15. 1.
ob 18.00
torek, 16. 1.
ob 9.00
torek, 16. 1.
ob 18.00
sobota, 20. 1.
ob 17.00
ponedeljek, 22. 1.
ob 10.00
torek, 23. 1.
ob 9.00
torek, 23. 1.
ob 17.00
torek, 23. 1.
ob 18.00
sreda, 24. 1.
ob 15.00
sreda, 24. 1.
ob 18.00
petek, 26. 1.
ob 20.00
ponedeljek, 29. 1.
ob 10.00
torek, 30. 1.
ob 9.00
torek, 30. 1.
ob 19:30

Božično novoletni koncert "Večer Broadwaya v Sevnici" z Godbo Sevnica Športni dom Sevnica (pri
bazenu)
in Evo Černe

KD Godba Sevnica

Stand up večer

Platz

Študentski klub Sevnica

Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni

Šmarčna

ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 041 385 852

Vencember: Božični pohod na Lovrenc

zbor na trgu v Loki

TD Loka pri Zidanem Mostu

Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni

Šmarčna

ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 041 385 852

Koncert božičnih pesmi

Župnijjska cerkev Boštanj

MePZ Župnije Boštanj

Koncert božičnih pesmi

Župnijska cerkev Boštanj

MePZ Župnije Boštanj

Božično novoletni koncert

Šentjanž

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

Blagoslov konj v Šentjanžu

Šentjanž

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
inf. Franci 031 873 722.

Blagoslov konjev na Štefanovo v Vranju

Vranje

Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica;
Inf.: Toni, 041/720-316

17. tradicionalni božično novoletni koncert

Športna dvorana OŠ Blanca

KD Blanški vinogradniki;
Inf.: Roman 041/355-634

Praznična delavnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Božiček z darili na Lukovcu

Lukovec 38

KŠD Lukovec inf.: Stanko 031 827 482

Božično – novoletni koncert

Župnijska cerkev Tržišče

TD Tržišče

Karaoke, mladi s svojo glasbo in sevniška kuhinja

Parkirišče pred Central"s om,

KŠTM Sevnica

Otroško silvestrovanje z gledališčem Ku kuc in prihod Dedka Mraza

Parkirišče pred Central"s om,

KŠTM Sevnica

Silvestrovanje na prostem Dejan Vunjak in Brendijeve barabe

Parkirišče pred Central"s om,

KŠTM Sevnica

Degustacija na Kmečki tržnice Sevnica

Kmečka tržnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

mesečni sejem v Sevnici

Trg svobode

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Vencember: Zaključni dogodek z okroglo mizo

Dvorana Trubarjevega doma
upokojencev Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

predavanje u3 - Ema Kurent: Kaj nam bo prineslo Novo leto

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Ponovitveni božično-novoletni koncert Godbe Sevnica

Dvorana TVD Partizan

inf.: KS Boštanj

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

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

Grajska tlaka

Kavarna Graščakova hči

Trio SPN in Kavarna Graščakova hči

predavanje u3 Marija Merljak: O prehranjevanju

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kino večer

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

predavanje u3 Alenka Rebula: Medsebojno spoštovanje in hvaležnost

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Krtek Zlatko ali Kakec, ki je padel z neba - otroška predstava

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Po Sejšelih z nahrbtnikom in plavutkami

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Boksarsko srce - predstava za izven

Kulturna dvorana Sevnica

Valič teater

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

predavanje U3 Dr. Peter Novak: Obnovljivi viri energije

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

(Totalno) katastrofalna večerja - predstava za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica
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Kje?

Organizator - informacije

Koledar prireditev

ŽIVE JASLICE
ob gozdu na

ŠMARČNI

Gostje:

JARICA

tenorist: Marko Železnik

ŠKD Večno mladi Šmarčna

nedelja,
24. december,
ob 18. uri
ponedeljek,
25. december,
ob 18. uri

17. BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT
GODBE BLANŠKI
VINOGRADNIKI
torek, 26. december 2017, ob 18. uri,
Športna dvorana Osnovne šole
Blanca
Z nami bodo:

OGNJENI MUZIKANTI S TJAŠO HROVAT,
JOŽI KALIŠNIK, KVATROPIRCI, MEPZ
PEVSKI ZBOR LISCA, ANSAMBEL
BANOVŠEK, MAŽORETKE DOBOVA,
DANILO LUKAN S PRIJATELJI.
Prireditev bo s humorjem in igrivostjo obarvala
humoristka

KAJA !

Predprodaja vstopnic:
Okrepčevalnica Radej Blanca, Trimček Blanca, Trafika
Sevnica in Caffe Lurd Brestanica

”Sreèa se prikrade skozi vrata,
ko si pozabil, da si jih pustil odprta.”
Zato vam v novem letu želimo
èim veè odprtih vrat!
Sreèno!

SEVNICA

KolektivSEVNICA
KŠTM Sevnica
januar 2018
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Mladina
Petkove decembrske
ustvarjalnice v MC Sevnica
Mali umetniki potrebujejo vedno nove izzive.
Raziskujejo in prežijo na priložnosti za spoznavanje
sveta okoli sebe. Njihova vnema in ustvarjalnost sta
neizmerni, zato jih spodbujajmo in jim pomagajmo
razvijati spretnosti, uporabljati domišljijo in
upodabljati pravljične junake.

V ustvarjalnicah otroci razvijajo kreativnost in
domišljijo, ročne spretnosti, čut za estetiko in smisel
za oblikovanje uporabnih in dekorativnih predmetov
tako, da uresničujejo svoje zamisli s slikanjem,
risanjem, oblikovanjem in ustvarjanjem na različne
materiale. Teme petkovih decembrskih ustvarjalnic
v MC Sevnica so veseli december in na prvi smo
izdelovali voščilnice.

tekmovanju. V soboto, 18. novembra, so se Eva
Županc, Nina Bobnič in Neja Pavlič udeležile
državnega tekmovanja na OŠ Nazarje. Eva je dosegla
Tokratna gosta, medij Uroš, spiritualni medij, vse možne točke in zlato priznanje, Nina tudi zlato in
endosugestivni in motivacijski trener, in Mateja Neja srebrno.
Bobek z gongi, sta odlično popestrila mesec. Pot,
na katero se je že pred leti podal Uroš, je v Sloveniji
še vedno nenavadna in mnogim nerazumljiva. S
svojo osebnostjo, zaupanjem v energije in znanjem,
ki občasno presega meje razumnega, pomagam
mnogim na poteh njihovega življenja.
Znan je kot spiritualni medij, ki se na svojstven in
individualen način loteva vsake zgodbe. Prav zato
so osebni obiski pri njem tako posebni in edinstveni,
saj človeku poda ključ do njegove resnice in
njegovega uspeha. Je avtor knjig in številnih izdelkov,
ki poosebljajo energijo eteričnega sveta in lahko
mnogim pomagajo na poti njihovega življenja.
Prijatelji zanj pravijo, da je oseba, ki z lahkoto premika
meje nemogočega, in je človek, ki je zaupanje v
energije in svoje neverjetne sposobnosti združil v
svojo kariero. Mateji Bobek pa se je večja prelomnica
zgodila pri 21 letih, ko je preživela prometno nesrečo.
Po zbujanju iz kome je slišala močan notranji glas po Tekmovalci se zavedajo, da bodo lahko z znanjem, ki
petju, tako da si je pela ves čas in tako prežela vsako so si ga pridobili, izboljšali svoje prehranske navade
celico svojega telesa. Tako se je začela zgodba o (povečali uživanje sadja in zelenjave, rib, polnozrnatih
nerazumljivo dobrih rezultatih zdravljenja, ki so bili žit in žitnih izdelkov ter zmanjšali vnos transmaščob,
medicini skoraj nerazumljivi in razumljeni skoraj kot nasičenih maščob, sladkorja in soli) in čim več časa
namenili gibanju in športnim aktivnostim, saj bodo
čudež.
s tem vplivali na manjšo pojavnost kroničnih bolezni,
kamor uvrščamo tudi sladkorno bolezen.
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.

Novembrska gosta v MC

Mentorica Olga Lužar

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Učenci OŠ Sevnica
in ta veseli dan kulture

Recimo stop nasilju

V nedeljo, 3. decembra, se je 12 učencev OŠ Sava
Kladnika Sevnica udeležilo slavnostnega odprtja
Evropskega leta kulture v Narodni galeriji Ljubljana.
Prisluhnili smo besedi ministra za kulturo, direktorici
Narodne galerije in predsedniku Republike Slovenije
Borutu Pahorju.

Dne 25. novembra 1981 je Organizacija združenih
narodov ta dan razglasila za mednarodni dan boja
proti nasilju nad ženskami v spomin na tri sestre
Mirabal, politične aktivistke v Dominikanski republiki,
ki so se uprle diktatorju Rafaelu Trujillu in bile zato
leta 1960 brutalno umorjene.
Iz policijskih statistik v Sloveniji je razvidno, da so v
99 odstotkih nasilja med odraslimi v družini žrtve
ženske, povzročitelji pa moški. Fizično nasilje žrtev
lahko dokaže, saj so posledice napadov vidne in
zabeležene v zdravniških kartotekah (seveda le, če
žrtev poišče zdravniško pomoč).

Slišano in videno je zbranim prav gotovo dalo navdih
za lažje premagovanje ovir, s katerimi se srečujemo v
vsakdanjem življenju.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Ena izmed značilnosti fizičnega nasilja, ki ga ženske
doživljajo v družini, je ta, da se to nasilje stopnjuje
od klofute in odrivanja do brutalnega pretepanja, ki
včasih povzroči celo smrt pretepene ženske.
Z namenom spodbujanja ozaveščanja o nasilju,
spodbujanja žrtve, da hitreje poiščejo pomoč,
hkrati pa spodbujanja ljudi, da se ne umikajo, ko ta
problem zaznajo v svoji okolici, ampak da svoje sume
prijavljajo in prevzamejo aktivno vlogo proti nasilju,
smo v MC Sevnica gostili mamico treh otrok, ki je po
dolgih letih nasilja v družini končno rekla ne. Skupaj
s predstavnico Zavoda Emma, centrom za pomoč
žrtvam nasilja, sta nam podali smernice, kako se
odločiti in zapustiti nasilnika.

Dve zlati
in eno srebrno priznanje
na Osnovni šoli Blanca

Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS) vsako
leto organizira tekmovanje v znanju o sladkorni
bolezni za učence osnovnih šol. Letos je bil poudarek
na preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 z
uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne
aktivnosti, zapletih na očeh in nogah ter 60-letnici
društva diabetikov.
Tekmovanja se v velikem številu udeležijo tudi
učenci OŠ Blanca in dosežejo lep uspeh. Šolskega
tekmovanja, ki je bilo 13. oktobra, se je udeležilo 15
učencev. Nanj so se pripravljali zelo pridno in osvojili
8 bronastih priznanj.
Državnega tekmovanja se lahko po Pravilniku o
tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni udeležijo
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica trije učenci z najboljšim rezultatom na šolskem
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Zadnjemu smo pomagali pri spustu balonov ob
razglasitvi Evropskega leta kulturne dediščine.
Ogledali smo si nastop plesalcev vuzenskih plesov
ter reprski nastop dueta Trkaja in dr. Igorja Sakside.
Ogledali smo si tudi tiskarno Marka Drpića in bolšji
sejem, na katerem je naš učenec Luka Kovač iz 6.a
zaigral na harmoniko. Občudovali smo naše glavno
mesto v praznični preobleki.
Učenci interesne dejavnosti Male sive celice
in izbirnega predmeta turistična vzgoja

Mladina
50 let
v vrtčevskih copatkih

Tehniški dan
na OŠ Ana Gale Sevnica

V sredo, 29. novembra, smo s slovesno prireditvijo
v telovadnici Osnovne šole Krmelj praznovali 50
let delovanja vrtca pri šoli. Zanimiv program, ki
so ga pripravili otroci in vzgojiteljice, je popestril
obisk muce Copatarice. Zelo veseli smo bili, da so
bili z nami prva generacija otrok krmeljskega vrtca
in njihove vzgojiteljice. Za presenečenje večera je
poskrbel domačin Vili Resnik, z zborom je namreč
odpel pesem Ko si na tleh.

V ponedeljek, 4. decembra, smo imeli na OŠ Ane
Gale Sevnica tehniški dan. Učenci in učitelji smo
se za en dan spremenili v Božičkove škratke in
pomočnike. Tako je vsaka učilnica postala pravcata
delavnica, ustvarjali pa smo najrazličnejše izdelke
na temo božiča in novega leta. Poleg okraskov so
učenci izdelali tudi čudovite voščilnice. Učenci so
okrasili svoje matične učilnice, na hodnike pa so
pričarali pravo zimsko pravljico. Seveda ni manjkala
niti božična smrečica.

Božično-novoletni bazar
na OŠ Boštanj
V dneh, ko nam silijo v oči tisočere lučke potrošniškega
sveta, je prav, da nas zdramijo tihe iskrice v očeh tistih,
ki jim blišč prazničnih dni povzroča skrb, strah ali celo
žalost. Ni treba, da začnemo z denarjem, niti ne z
lepimi besedami ali načrti, začeti je treba z dejanji, s
katerimi vzbujamo zaupanje, da kljub vsemu obstaja
dobro in da zmoremo biti sočutni drug do drugega.

Obiskovalci bazarja

Praznovanje se je nadaljevalo naslednji dan v vrtcu, Učenci in zaposleni na OŠ Ane Gale Sevnica želimo
ko so učenci 3. razreda in učitelji pod vodstvom vsem bralcem čarobne praznike in vse dobro v
učiteljice Mojce Tomažin zaigrali istoimensko pravljico prihajajočem novem letu 2018.
za vrtčevske otroke. In kot se za vsak rojstni dan tudi
spodobi, je na koncu sledila še rojstnodnevna torta,
Ana Žagar
ki sta jo pomagali razrezati ravnateljica Gusta Mirt
in njena pomočnica za vrtec, Tanja Culetto. Odprli
so darilo, v katerem je bilo sladko presenečenje,
otrokom pa ga je na prireditvi izročila predsednica KS
Krmelj, Slavica Mirt.
Vse najboljše, vrtec. Naj bo nadaljnja pot uspešna kot
do zdaj.

Novoletna tržnica
– ko šolo napolni
redpraznično veselje

Sara Gačnik V torek, 28. novembra, tik pred začetkom veselega

18. Knapčev pohod
z lučkami po Krmelju
Zaposleni v krmeljskem vrtcu in šoli se zavedamo,
da lahko z roko v roki dosežemo največ, zato smo
tudi letos združili moči in se skupaj podali na že 18.
tradicionalni Knapčev pohod z lučkami. V torek,
5. decembra, smo se zbrali pred šolo in vrtcem,
praznično vzdušje pa so nam pričarali vrtčevska
otroka Aleks in Iva, nekdanja vzgojiteljica Irena Logar
in vsi obiskovalci. Ob povedani zgodbi smo odrasli
in otroci odpotovali v pravljični svet. Poseben čar so
večeru dodale prižgane praznične luči na vrtcu, šoli in
v kraju, za kar sta poskrbeli ravnateljica Gusta Mirt in
predsednica krajevne skupnosti Krmelj Slavica Mirt.

decembra, je na OŠ Sava Kladnika Sevnica potekala
tradicionalna novoletna tržnica. Okrašeno šolsko
avlo in hodnike je napolnila glasba, povsod se
je širil vonj po omamnih palačinkah, mize pa so
napolnili čudoviti izdelki, ki so jih izdelali učenci s
pomočjo svojih učiteljic. Vsaka »stojnica« je bila
nekaj posebnega – vsak oddelek matične šole in
obeh podružnic je pripravil drugačne izdelke, ki so
Silvestra Kotar, prof.
jih obiskovalcem ponujali predstavniki razredov.
Poleg omenjenih so tržnico obogatile stojnice
nekaterih gostov, ki vse leto sodelujejo s šolo. Učenci
devetega razreda so prodajali srečke; otroci, starši in
drugi obiskovalci so tako lepa darila prejeli tudi na
srečelovu. Vsi »prodajalci« so delali za isti cilj: zbrati
čim več prostovoljnih prispevkov za šolski sklad šole,
ki vsako leto s svojim finančnim doprinosom lepša Stanovalci bivalnih enot Doma Impoljca smo bili v
trenutke našim učencem.
četrtek, 23. novembra, gosti prostovoljskega kroška
na OŠ Boštanj, katerega mentorica je Andreja
Vrtovšek. Skupaj z učenci smo ustvarjali božičnonovoletne voščilnice in si izmenjali kar nekaj idej.

Medgeneracijsko
ustvarjanje na OŠ Boštanj

Iskrena zahvala vsem, ki ste se udeležili naše
novoletne tržnice in tako prispevali v šolski sklad.
Z iskrico v očeh in lučkami v naših svetilkah smo Želimo vam čudovit začetek pravljičnega decembra.
stopili na pot, ob kateri nas je pričakal škrat Knapec.
Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Končali smo jo pri gasilskem domu, tam pa je ob
zvokih harmonike in pesmih otroškega pevskega
zbora potekal bazar z izdelki otrok šole in vrtca.
Vsem se zahvaljujemo za zbrana sredstva in se hkrati
veselimo naslednjega Knapčevega pohoda.
Vzgojiteljice Sanja, Vesna, Andreja in Mojca

To so vrednote, ki smo jih na OŠ Boštanj spodbujali
skozi številne aktivnosti, katerih končni odraz je bila
sklepna prireditev ob odprtju bazarja v soboto, 2.
decembra. Bilo je neprecenljivo doživetje, ko smo
ponovno znali stopiti skupaj in delati za skupen cilj.
Tokrat smo k soustvarjanju dogodka povabili tudi
lokalne organizacije, društva, ki so se z veseljem
odzvali, in sicer: KS Boštanj, Župnija Boštanj, PGD
Boštanj, Aktiv žena Boštanj, Društvo Ajda Posavje,
klekljarica Tina Železnik, pletilec košar Ivan Sašek
in Vokalna skupina Azaleja. Povezanost šole s
krajem je tako dobila nove okvirje. Zdaj smo strnili
vtise in se iskreno zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli
pripomogli, da smo na božično-novoletnem
bazarju zbrali sredstva za šolski sklad, ki nam bodo
pomagala sooblikovati naše delo in bodo omogočila
nadstandardne dejavnosti številnim učencem.
Na naši šoli je zadišalo po palačinkah in toplem čaju,
pa tudi po prijetni bližini sočloveka, toplem nasmehu,
ki nas umiri v divjem drvenju časa. Zato želimo tudi
vsem, da se v teh prazničnih dneh ustavite in vdihnete
drobne trenutke ter spoznate, da je vsak človek
unikaten kot snežinka, a le skupaj lahko prekrijemo
ta naš svet in ga naredimo izjemnega.

www.kstm.si

Nastala je pisana paleta lepih voščilnic, ki jih bodo
otroci ponudili obiskovalcem na božično-novoletnem
bazarju. Bilo je prijetno medgeneracijsko druženje,
zaznamovano s polno kreativnosti, zadovoljstva in
nepozabnih spominov.
Alenka Rakar
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Šport
Šolski šport
EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO
Področno tekmovanje:
Starejši učenci, 60 m
5. mesto: Žan Resner (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Tilen Daks (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Boštanjski tek v belem
Starejše učenke, krogla
1. mesto: Kristina Guček (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Nika Zupančič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Ana Špan (OŠ Blanca)
10. mesto: Jovana Sekulić (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
13. mesto: Nastja Lisec (OŠ Blanca)
15. mesto: Lorela Očko (OŠ Blanca)

Starejši učenci, 300 m
5. mesto: Jakob Strajnar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Miha Klenovšek (OŠ Sava Kladnika Sevnica) EKIPNI REZULTATI
Starejši učenci
12. mesto: Vik Starič (OŠ Blanca)
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
13. mesto: Jan Dolmovič (OŠ Blanca)
6. mesto: OŠ Blanca
Starejši učenci, 1000 m
Starejše učenke
6. mesto: Maj Starič (OŠ Blanca)
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
9. mesto: Urban Slemenšek (OŠ Blanca)
5. mesto: OŠ Blanca
11. mesto: David Slemenšek (OŠ Blanca)
Starejši učenci, 4 x 100 m
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 1
6. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 2
Starejši učenci, daljina
1. mesto: Urban Gnidica (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
10. mesto: Kristjan Perc (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Starejši učenci, višina
1. mesto: Erazem Kranjec (OŠ Blanca)
3. mesto: Črt Pinterič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Lan Dragar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Starejši učenci, vortex
8. mesto: Rok Resnik (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Starejši učenci, krogla
2. mesto: Leon Gregorič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
4. mesto: Jan Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

NOGOMET, učenci l. 2003 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
4. mesto: OŠ Krmelj
5. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Področno tekmovanje:
4. mesto: OŠ Boštanj
NOGOMET, učenke l. 2003 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž

Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
Najboljša igralka tekmovanja: Deja Udovč (OŠ Tržišče)
Starejše učenke, 60 m
Najboljša strelka tekmovanja: Eva Tratar (OŠ Sava
3. mesto: Teja Kranjc (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Amadeja Cizerle (OŠ Sava Kladnika Sevnica) Kladnika Sevnica)
8. mesto: Karmen Gorjup (OŠ Sava Kladnika Sevnica) Najboljša vratarka tekmovanja: Ela Senica (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
12. mesto: Eva Županc (OŠ Blanca)
Starejše učenke, 300 m
2. mesto: Lea Haler (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Lidija Zalokar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: Nina Lisec (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
6. mesto: Klara Moškon (OŠ Blanca)
15. mesto: Bernarda Krošelj (OŠ Blanca)
Starejše učenke, 1000 m
1. mesto: Nika Dobovšek (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Naja Zupančič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Iza Vencelj (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: Tjaša Radej (OŠ Blanca)
11. mesto: Kiara Blatnik (OŠ Blanca)
15. mesto: Anja Radej (OŠ Blanca)
Starejše učenke, 4x100 m
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 2
5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 1
6. mesto: OŠ Blanca

Starejše učenke, vortex
1. mesto: Nika Krajnc (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
4. mesto: Uma Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Nina Bobnič (OŠ Blanca)
10. mesto: Neža Bizjak (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
15. mesto: Lana Hribar (OŠ Blanca)
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Start glavnega teka

Zmagovalci otroških kategorij so postali: Ajda Budna,
Žiga Belinc , Kiara Blatnik, Jan Dolmovič, Tjaša Radej,
Maj Repovž, Ajda Slapšak, Tjaš Pelko in Luka Lazar.
Med mladinkami je bila najhitrejša Melani Knez iz
AK Sevnica, najhitrejši mladinec in tudi absolutni
zmagovalec boštanjskega teka pa je postal Matija
Rizmal iz AK Radeč. Absolutno najhitrejša na
4-kilometrski progi je bila Lea Haler iz AK Sevnica.
Sevniški pokal se bo nadaljeval 3. februarja v Sevnici.
Vir: AK Sevnica

UŠC Leona Štuklja
Maribor, 09. december

Ultimate (frizbi) je v Sloveniji nova športna panoga,
pri kateri tekmovalci tekmujejo na zunanjih igriščih
v kategorijah mixed (najmanj 3 dekleta in 4 fantje v
ekipi), open (7 fantov v ekipi) in women (7 deklet v
ekipi) ter notranjih igriščih, pri lčemer ekipe sestavlja
5 članov. Ultimate je zanimiv predvsem zato, ker je
OŠ Sava Kladnika Sevnica se uvrsti na polfinalno nekontakten, brez sodnikov ter poleg zmage s 15
tekmovanje – v II. skupino.
osvojenimi točkami, ki se priigrajo tako, da se disk
podaja prek igrišča in ujame v nasprotnikovi končni
KOŠARKA, učenci l. 2003 in ml.
coni, šteje tudi zmaga v športnem duhu, pri čemer
Občinsko tekmovanje:
ekipe ocenijo nasprotne ekipe po kodeksu sotg
1. mesto: OŠ Boštanj
(spirit of the game). Več si lahko ogledate na http://
2. mesto: OŠ Blanca
www.mariborultimate.si/?lang=SI.
KOŠARKA, učenke l. 2003 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Blanca
ROKOMET, učenci l. 2003 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj

Starejše učenke, višina
1. mesto: Ana Sinkovič (OŠ Blanca)
5. mesto: Sara Rantah (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
8. mesto: Katarina Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
13. mesto: Staša Strnad (OŠ Blanca)
16. mesto: Lara Beršnak (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Starejše učenke, daljina
1. mesto: Ela Senica (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7. mesto: Eva Hribar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
10. mesto: Ina Starič (OŠ Blanca)
14. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca)
15. mesto: Larisa Kozinc (OŠ Sava Kladnika Sevnica)

Tretji tek za Sevniški pokal, ki ga je gostil Boštanj, je
bil tokrat še posebno všeč ljubiteljem snega. Noč je
poskrbela, da je bila prej blatna in razmočena proga
odeta v belo in tako je vsem polepšala tekmovanje.
Pred boštanjsko osnovno šolo se je zbralo sicer
nekoliko manj tekačev kot sicer na tekmah sevniškega
pokala, a ti so bili deležni dobre podpore gledalcev in
toplega čaja ter toplega obroka, ko so prišli v cilj. Pred
glavnim tekom so se tekači z minuto molka še enkrat
poklonili spominu na vodjo kluba AK Sevnica, Rafka
Povheta.

ROKOMET, učenke l. 2003 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Od posavskih srednjih šol je sodeloval Šolski center
Krško-Sevnica.
Uvrstitve ŠUL 2. turnirja:
8. mesto Šolski center Krško-Sevnica MODRI
(Marko Turk, Tomislav Haring, Saša Ogorevc, Laura
Bohorič, Martin Štefanič, Martina Gramc)
9. mesto Šolski center Krško-Sevnica BELI (1. mesto
SOTG)
(Luka Gorjan, Ambrož Janc, Matija Preskar, Pika
Kuselj, Sara Šoštarič)
13. mesto Šolski center Krško-Sevnica ZELENI
(Jaka Reberšak, Bina Rožac, Iva Kovačič, Luka Račič,
Davor Sternad)
Liga je sestavljena iz 4 turnirjev. Glede na uvrstitve
na vseh turnirjih se določi prvak šolske Ultimate lige.
Držimo pesti za dijakinje in dijake posavskih srednjih
šol, ki so tudi nekateri člani športnega društva
Ultimate Krško.
Za ŠD Ultimate Krško – Jani Kuselj

Šport
16. Pokal
Ippon Sevnica v ju-jitsu
Društvo borilnih veščin je v soboto, 25. novembra,
v športnem domu organiziralo zaključno pokalno
tekmovanje v tehnikah. Turnir je štel za skupni
pokal treh tekmovanj v tehnikah in super pokal
v duosistemu, borbah in tehnikah. Vzporedno je
organizator izvedel tudi tradicionalno tekmovanje
v ju-jitsu borbah za 16. tradicionalni pokal Ippon,
na katerem so nastopili tekmovalci v kategorijah
borbe U15 in U18. V polni dvorani športnega doma
je nastopilo 150 tekmovalcev iz 10 slovenskih
klubov. Na začetku je tekmovalce in obiskovalce
pozdravil župan Srečko Ocvirk. Po uspešnih borbah
je direktorica KŠTM Mojca Prnovšek z vodstvom
JJZS podelila medalje in prehodni pokal, ki je za eno
leto postal last DBV Katana. Drugo mesto ekipno je
osvojil Šporni klub Sibor iz Kočevja, na stopnice pa se
je povzpela tudi ekipa Športnega kluba Ribnica, ki je
osvojila ekipno 3. mesto.

Wako,
1. Sevnica open 2017
Mateja Pompe, Blaž Pečnik in Žan Hižman na turnirju
osvojili zlate medalje
Naše tekmovanje je bilo letos še posebno pomembno,
saj smo začeli organizacijo prve velike tovrstne
mednarodne športne prireditve v kickboxingu,
kakršne v našem mestu še ni bilo. Klub borilnih veščin
Sevnica je tako v sodelovanju s Kickboxing zvezo
Slovenije v soboto, 9. decembra, v Športni dvorani
Sevnica uspešno organiziral 1. mednarodni wako
Kickboxing turnir Sevnica open 2017. Kljub slabemu
vremenu in številnim težavam na prometnicah po
vsej državi so se tekmovanja udeležili športniki in
športnice iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in
Slovenije. Pred tekmovanjem sta navzoče nagovorila
župan Srečko Ocvirk in predsednik Kickboxing zveze
Slovenije Vladimir Sitar. Obema se je klub zahvalil
s posebnimi priznanji – plaketami, saj sta bila tudi
glavna pokrovitelja turnirja.

2. pokalna
karatejska tekma JKA
Karateisti KBV Sevnica
osvojili nova odličja
Karateisti KBV Sevnica so se v nedeljo, 10. decembra,
udeležili 2. pokalne tekme v tradicionalnem karateju
JKA. Dve zmagi je v kategoriji malčic kata C slavila
Lina Zavrl Zupanc in osvojila nehvaležno 4. mesto.
Po eno zmago so slavili Klara Štigl, Lia Dragar, Nejc
Janežič in Matic Paskvale.

Posamezno so naši tekmovalci v borbah dosegli
naslednje rezultate;
Trener Denis Orač, Blaž Pečnik, Mateja Pompe in Žan Hižman

U18 dekleta
3. mesto Maša Medvešek
U15 fantje
3. mesto Anže Božič
3. mesto Urban Jazbec
3. mesto Klemen Kajtna
4. mesto Rok Omerzel
U18 fantje
5. mesto Žan Škoda

V zahvalo sta prejela plaketo tudi člana kluba Aleš
Kocman za svojo vsestransko nesebično pomoč in
velik prispevek klubu na vseh področjih in Marja
Zidarič za svoje dolgoletno uspešno trenersko delo
z mladimi. Zaradi svojih organizacijskih sposobnosti,
idej in angažiranosti je v veliko pomoč predsedniku
kluba.
Miran Grubenšek V nadaljevanju tekmovanja smo videli številne

zanimive in atraktivne boje v disciplinah point
fighting, light contact in kick light. Odlično izvedbo
tekmovanja so za konec začinili še trije naši domači
tekmovalci Mateja Pompe, Žan Hižman in Blaž
Pečnik, ki so v članski kategoriji v disciplini kick light
za sevniški kickboxing osvojili tri zlate medalje.
Pregled uvrstitev naših članov v disciplini kick light:
1. mesto Mateja Pompe, -55 kg
1. mesto Blaž Pečnik, -74 kg
1. mesto Žan Hižman, -84kg

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

Klub borilnih veščin Sevnica se za izkazano pomoč in
sodelovanje pri pripravi prireditve iskreno zahvaljuje
vsem svojim članom, staršem in prijateljem iz Pon do
Kwan kluba Zagorje, še posebno predsedniku kluba
Alenu Vozlju, Tomažu Groboljšku in vsem svojim
pokroviteljem, ki so verjeli v nas in nam zaupali.
Iskrena hvala županu Srečku Ocvirku, celotnemu
predsedstvu Kickoxing zveze Slovenije, Zavodu KŠTM
Sevnica in drugim. Z vašo pomočjo nam je uspelo.
Hvala.
Zahvaljujemo se tudi vsem športnikom in športnicam,
njihovim trenerjem in vodjem ekip, ki ste nas
počastili z obiskom ali kakorkoli drugače pripomogli
k uspešnemu zaključku turnirja. Se vidimo prihodnje
leto.

Gašper Štigl je v kategoriji starejši dečki kata B po
dveh zmagah in enem porazu in zmagi za tretje
mesto osvojil odlično bronasto medaljo. Sara Šantej
si je v kategoriji starejših deklic kata B po odličnih
nastopih priborila svoje mesto v finalu, v njem pa je v
močni konkurenci osvojila naslov podprvakinje.
Zlato medaljo je po štirih zmagah v kategoriji mlajši
dečki kata B osvojil nepremagljivi David Kocman.
S ponovno zmago na pokalni tekmi je David osvojil
naziv pokalnega prvaka za leto 2017 in spet dokazal,
da je odlično pripravljen. Iskrene čestitke vsem
tekmovalcem, še posebno dobitnikom medalj.
Pregled uvrstitev naših tekmovalcev:
1.mesto, David Kocman, Mlajši dečki B
2.mesto, Sara Šantej, Starejše deklice B
3.mesto, Gašper Štigl, Starejši dečki B
4.mesto, Lina Zupanc zavrl, Malčice C
4.mesto, Nejc Grilc, Starejši dečki C
5.-6.mesto, Nejc Zabasu, Starejši dečki C
5.-6.mesto, Lia Dragar, Malčice C
5.-6.mesto, Tadej Božič, Mlajši dečki C
5.-6.mesto, Nejc Janežič, Starejši dečki C
7.-8.mesto, Amadej Božič, Starejši dečki B
7.-8.mesto, Klara Štigl, Malčice C
10.mesto, Matic Paskvale, Mlajši dečki C
14.mesto, Tilen Cvelbar, Malčki C
14.mesto, Matic Grilc, Mlajši dečki C
Jurij Orač

www.sportna-zveza-sevnica.si/

Jurij Orač
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Iz preteklosti v sedanjost
V Šentjanžu skozi čas
Prvo obdobje po vojni je bilo v znamenju številnih
sprememb, ki jih je predvidela nova oblast. Agrarna
reforma in nacionalizacija sta močno prizadeli večje
kmetije. Kmetje so morali večino zemlje prepustiti
državi in se vključevati v zadrugo, lasten pridelek
pa je bil pod budnim očesom oblasti. Mehanizacije
ni bilo, pomoč je prihajala zelo redko in pozno.
Stanje zgovorno in slikovito predstavlja proučevanje
domačina, ki pravi: »Jeseni 1945 sem začel voziti
traktor, ki ga je poslala UNRRA, imel je kovinska
kolesa z zobmi. Bil je last Ustroja iz Ljubljane. Drugi
traktor je vozil neki Štajerec, ki pa je bil zaradi kraje
goriva zaprt. Ta traktor je potem neki Vodišek, ki je
hodil na obiske k Nejku na Potok, odpeljal. Orali so
vsem, zaračunali so orne ure. Na občini so račune
pregledovali in na račun premožnejših zmanjševali
račune revnejšim.« (Ustno izročilo, Sotlar)

Roža
sneg prekril še nepobrani pridelek (zima 1962/63 na
Velikem Cirniku). Drugod so se spopadali s poplavami
(Roženberk,1963) in obnavljali uničene poti, da
so lahko iz gozdnatih predelov vozili les na žage in
naprej v dolino (ceste na gozdni Jatni, na Svinjskem
in Velikem Cirniku). Težave z neurji, hudourniškimi
vodami in zemeljski plazovi so imeli v drugih krajih
šentjanškega območja, zlasti v devetdesetih letih, ko
je morala kmetom in krajanom priskočiti na pomoč
s finančnimi sredstvi tudi širša družbena skupnost.
Kljub pomoči in napredku, ki se je vse prepočasi širil
na odročnejše podeželje, ter nekaterim ugodnostim
(socialno zavarovanje za kmečko prebivalstvo leta
1960), ki so le nekoliko omilile stisko, v katero je kmet
tonil, je bila država za kmeta silno draga. Ekonomsko
ga je ves čas izčrpavala, zato si je bil marsikdo prisiljen
poiskati kruh drugje. Začeli so se zaposlovati v

ko pogledaš rožo,
vidiš narave kožo,
bujni in pisani cvetovi,
nežne lepote so darovi.
Ne puli je iz zemlje,
naj v miru dremlje,
ko sonce z žarki jo poboža,
milina vesolja jo obkroža.
kadar v močnem vetru zaniha,
ta do korenin jo prepiha,
dež vso jo umije,
v čisto blagost jo zavije.
Vročina jo čedalje bolj suši,
njen življenjski sok duši,
zato dokončno izgine,
a naslednje leto zopet ven pririne.

Sabina Kožar

Zelo počasi je začela v vas prodirati tudi mehanizacija,
in sicer v hribovju vedno v precejšnem zaostanku
v primerjavi z dolino. Prvi traktorji so bili v lasti
kmetijskih zadrug, ki so kmetom posojale tudi
razne druge kmetijske stroje. Šentjanž je imel svojo
zadrugo, ki je skrbela predvsem za kooperantsko
produkcijo, pospeševala vzrejo živine in oddajo
mleka. Leta 1959 je zgradila svoje upravno poslopje
z garažami in sušilnico za sadje v središču Šentjanža
(zdaj sta v njej trgovina Mercator-Kmečka zadruga
in pisarna Zavarovalnice Triglav), na prostoru
med vojno požgane šole pa so zgradili sušilnico za
hmelj (zdaj je to skladiščni prostor Okrepčevalnice
Majcen). V tem času je poživila tudi razvoj živinoreje,
za privez živine pa je uporabljala zasebna hleva –
Repovževega in Štirnovega. V naslednjih letih so se
zemljišča zadruge z novimi kooperanti še povečala.
Za prvo povojno obdobje so značilne tudi druge
aktivnosti, kot so zbiranje raznih surovin (nabiranje
žira, zdravilnih zelišč), preganjanje koloradskega
hrošča, sajenje in luščenje sončnic, pogozdovanje
… Veliko tega dela so opravili otroci, v akcije pa so
se vključevali tudi starejši. Cirniški otroci so leta
1950 posadili v eni teh akcij kar 7000 smrečic in v
drugi 6700 sončnic. Podobne akcije so potekale še
pozno v osemdesetih letih (obiranje koruze, jabolk,
pogozdovanje), vendar so bile drugačne. Otroci
so v teh akcijah zaslužili denar, ki so ga porabili za
šolske ekskurzije in izlete. Letine so bile zelo različne,
zlasti na bolj izpostavljenih višjih legah na Cirniku,
Svinjskem, Kalu, Kladju in Leskovcu so bile močno
odvisne od vremenskih razmer. Pogosto je toča
oklestila sadovnjake in vinograde, ali pa je prezgodnji
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industriji, v rudarstvu, v šestdesetih in sedemdesetih
letih pa tudi v tujini, zlasti v Nemčiji. Tako je kmet
postajal polkmet, manjše kmetije so se še manjšale
ali pa so ostajale neobdelane. Intenzifikacija in
specializacija v kmetijstvu sta se zgodili šele pred
kratkim, v sedemdesetih in osemdesetih letih.
Kmetijska pospeševalna in svetovalna služba, dobra
mreža veterinarske službe, umetno oplojevanje
živine, uresničevanje načrta urejanja kmetijskih
zemljišč (osušitev Rusovce in Vrbnice), vse to je
pripomoglo k izboljševanju stanja v kmetijstvu. Zlasti
program celostnega razvoja podeželja in obnova vasi
(CRPOV), v katerega spada vsa krajevna skupnost
Šentjanž, pomeni celovitejši pristop k ukrepom
za razvoj podeželja. To je program, ki ga podpira
in uvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano prek občinskih projektnih svetov s
soglasjem krajevnih skupnosti ter s sodelovanjem in
aktivnostjo vseh prebivalcev izbranega območja. Prvi
so se v ta program leta 1992 vključili krajani vasi Kal,
Kladje in Osredek. Pripravili so natančen program in
prvi rezultati se že kažejo (agromelioracije, obnova
zgradbe osnovne šole na Kalu), v nadaljevanju pa
naj bi program zajel tudi urejanje vasi. Poglavitni cilj
tega programa je celovitost obravnave določenega
območja, kar pomeni zajeti vsa področja dela in
življenja: kmetijstvo, gozdarstvo, zaposlovanje,
obrt in podjetništvo, urejanje prostora, razvoj
infrastrukture, socialnega, kulturnega in družabnega
življenja.
Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, TZOS, 2014

Vonj
Vonj je čut, ki prikliče spomine,
skozi možgane v hipu nekaj šine
in nato pred človekom se povest osebna razgrne,
kot skozi tanko zaveso se odstrne.
Če vonj z nečim lepim je povezan,
nanj prav čudno si navezan,
če pa boleče ti nekaj zaseka v zavest,
izogibaj se takšnih mračnih mest.
vonj, ki skriva se v parfumu,
najraje zacvetel bi ti na umu,
a kar nekomu diši čudovito,
za drugega je zgolj kot vino že izpito.
Lepo diši tudi trava,
s katere vonjem se poigrala je narava,
v posušenem senu skrita je neštetih rož svežina,
nos bega vsa ta premešana množina.

Sabina Kožar

Utrip življenja
Demenca,
izziv sodobne družbe

Tekmovanja
ob prazniku občine sevnica
Društvo invalidov Sevnica je v sklopu praznika občine
Sevnica organiziralo tekmovanje v pikadu, potekalo
pa je v prostorih DI Sevnica, in sicer v torek, 21.
novembra, z začetkom ob 15. uri. Sodelovalo je
17 članov DI Sevnica, bolj kot rezultati pa je bilo
pomembno druženje, ki smo ga sklenili v prijetnem
ambientu gostilne Vrtovšek.
Državno ekipno prvenstvo invalidov Slovenije v šahu
Društvo invalidov Sevnica je izpeljalo ekipno državno
prvenstvo v šahu za leto 2017. Na državno prvenstvo
so se uvrstile ženske ekipe DI Muta, Društvo
distrofikov Slovenija in MDI Murska Sobota, od
moških ekip pa DI Zagorje, DI Črnomelj, DI Slovenska
Bistrica, DI Maribor, Sonček, MDI Goriška, MDI
Zgornja Savinska, Društvo paralitikov Slovenija, Zveza
društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza paraplegikov
Slovenije in Društvo distrofikov Slovenije.
Državno prvenstvo se je odvijalo na lokaciji Krakovo
v prijetnem ambijentu vinske kleti Mastnak.
Otvoritveni del državnega prvenstva je pripravil
predsednik DI Sevnica Franc Boljte, nagovor
tekmovalcem pa podpredsednik ZŠIS-POK Jakop
Škantelj, sodelovali pa so tudi župan Srečko Ocvirk,
strokovni sodelavec ZŠIS-POK Primož Jeralič in
gostitelj Mateja Pompe. Sojenje in sodniška dela sta
izvajala Ludvik Cvirn in Jelena Topič.
Hitropotezni šah ekipno za leto 2017 je potekal po
pravilniku ZŠIS POK in švicarskem sistemu. Državne
prvakinje v ženski ekipi so članice DI Muta, pri moških
pa DI Zagorje.

Tekmovanje ob prazniku občine Sevnica

Novoletno srečanje težjih invalidov
Leto je naokoli in že smo si nazdravili, čeprav malo
zgodaj, v četrtek, 30. novembra, v jedilnici Lisce
Sevnica. Večer so popestrile pevke iz Zabukovja,
in sicer skupina Rosa, z lepo zapetimi pesmi. Naše
članice pa so na srečanju predstavile svoje izdelke, ki
jih izdelujejo v sekciji ročnih del.
Predsednik DI Sevnica Franc Boljte je v svojem
nagovoru opisal uspešno delo našega društva na
družabnem, organizacijskem, socialnem, predvsem
pa športnem področju. Tudi za prihodnje leto si
želimo, da bi z vašo pomočjo, idejami, predlogi
naredili vse, kolikor se da dobro v korist invalidov.
Naša srečanja so dobro organizirana, pozivamo vas,
da izkoristite priložnost za druženje in lepe trenutke,
ki jih v teh časih v družbi ni veliko.
Ob dobri postrežbi smo se kar prehitro odpravili
domov.
Društvo invalidov Sevnica odbor Krmelj je v soboto,
9. decembra, organiziral novoletno srečanje za člane
težjih invalidov iz Krmelja, Tržišča in Šentjanža.
Srečanja, ki je bilo v gostišču Ulčnik v Tržišču, se
je udeležilo 35 članov. Poverjenica odbora je
pozdravila navzoče in jim zaželela vse najlepše v
novem letu. Ob zvokih harmonike je vse spodbudila,
da so zapeli in zaplesali.
Vir: DI Sevnica

RECEPTI

V sredo, 15. novembra, je v prostorih Doma
upokojencev Sevnica potekalo predavanje z
naslovom Demenca – izziv sodobne družbe v izvedbi
Alenke Virant iz društva Spominčica, društva, ki je
bilo ustanovljeno pred 20 leti na pobudo dr. Aleša
Kogoja, spec. psihiatrije.

Predavanja so se udeležili stanovalci doma, svojci,
zaposleni in vsi zainteresirani iz širše lokalne
skupnosti, namen pa je bil ozavestiti ljudi glede
pravočasnega prepoznavanja bolezni ter pomagati in
svetovati vsem, ki se srečujejo z osebami z demenco.
Vemo, da je bilo v zadnjih 20 letih na področju
demence narejeno veliko. V slovenskih domovih se
odpirajo oddelki za osebe z demenco s prilagojenim
dnevnim programom in usposobljenim osebjem.
Povečuje se število dnevnih varstev za osebe z
demenco. Pa vendar to še vedno ni dovolj. Število
bolnikov se povečuje in s tem tudi zdravstvene,
finančne in socialne težave, zato so vsa dodatna
izobraževanja nujna.

S predavanje smo tako želeli pripomoči k boljšemu
razumevanju oseb z demenco, k izboljšanju kakovosti
življenja bolnikov in njihovih svojcev ter zmanjševanju
stigme, ki je družbi še vedno prisotna.
Darja Borin

Koncert

MePZ Župnije Boštanj

ponedeljek

25. 12. 2017

ob 19. uri

BOŠTANJ
Župnijska cerkev

Prost vstop

Božično-novoletni
veganski piškoti
150 g ajdove moke
100 g kokosovega sladkorja
1 žličko sode bikarbone ali vinskega kamna
ščep himalajske soli
1/2 žličke cimeta v prahu
1/2 žličke muškatnega oreščka v prahu
1 žličko vanilje v prahu ali nekaj kapljic vaniljeve
esence
velika pest grobo zdrobljenih orehov
100 g kokosovega olja v mazavem stanju
60 g temne čokolade
2 žlički mletih semen chia
5 žlic rastlinskega mleka (riževega, ovsenega,
pirinega)
1 zrela banana
Zelo zrelo banano pretlačimo in jo zmešamo
skupaj z mlekom in zmletimi semeni chia.
Maso pustimo počivati nekaj časa, da semena
nabreknejo.
Medtem zmešamo vse suhe sestavine: ajdovo
moko, kokosov sladkor, sodo bikarbono, sol
in začimbe, nato pa suhi mešanici primešamo
kokosovo olje in zmes z banano in semeni chia.
Testo mora biti na tej točki precej vlažno, a ne
tekoče. Vanj vmešamo še na koščke narezano
čokolado in orehe, po želji pa lahko dodajamo
tudi goji jagode, rozine, kakavova zrna,
kokosove kosmiče in podobne sestavine.
Maso nato z žlico po kupčkih nadevamo na
pekač, prekrit s peki papirjem, in pri tem pazimo,
da je med piškoti nekaj prostora – med peko se
bodo namreč malo razlezli. Pečemo jih približno
15 minut pri 180 °C. Ko jih vzamemo iz pečice,
so piškoti še krhki, zato jih pustimo na rešetki
oz. na pekaču, da se ohladijo in postanejo bolj
kompaktni.

Kokosovi poljubčki
100 g masla
50 g sladkorja v prahu
100 g kokosa
1 jajce
1 čajna žlička pecilnega praška
1 vaniljin sladkor
120 g moke
Vse skupaj vmesimo v voljno gladko maso, jo
pustimo na hladnem najmanj pol ure,
nato oblikujemo majhne hlebčke in jih pečemo
10–15 min pri 180 °C.

Orehovi rogljički
500 g moke
300 g masla
100 g sladkorja
200 g mletih orehov
2 jajci
malo naribane lupinice limone in pomaračne
1 vaniljin sladkor
Zgnetemo testo, nato naj počiva pol ure.
Za tem oblikujemo majhne rogljičke,
pečemo jih 10 min pri 180 °C.

hvala za prostovoljne prispevke

Pa dober tek in lepe praznike.
Vabi: MePZ Župnije Boštanj
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Recepte je pripravila Alenka Kozorog.

Aktivnosti DI Sevnica

Oglasi
RADIOCENTER.SI

JAZ,
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S
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

MMESTO
esto in grad sevnica
,
in GRAD
SEVNICA
Festival Modre Frankinje
z degustacijo
INFORMACIJE
in NAJAVE:
t

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

e dozivljaj@kstm.si
s

www.visit-sevnica.com
www.kstm.si

Cena: 24,50 €/osebo (nujna najava)

PROGRAM traja 5 ur:

Cena vključuje: vstopnine, vodenje po točkah, 2×degustacijo,
organizacijo programa, agencijsko zavarovanje

• Novi del Sevnice, vodenje:
spomeniki, tržnica in šola, ki so
jo obiskovale znane osebnosti iz
Sevnice
• Okušanje jedi (pita »prva dama« ali
torta Melanija…), obiski prodajaln
lokalne ponudbe.
• Voden ogled Gradu Sevnica in filma.
• Degustacija salam, kruha in vina
v grajski vinoteki.

Zbiranje v TA Doživljaj

Za tem prosti čas za nakup
spominkov na gradu, fotografiranje,
obisk grajske kavarne,
grajskega parka ...
10

20
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Oglasi

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

SREČNO 2018

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

Vesel bozic in
srecno novo leto
2018

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

arila
Po d še
v na e!
vin
trgo

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

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

SREČNO

SREČNO 2018

2018

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!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

SREČNO
2018

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju
žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo vam zdravja,
sreče, ljubezni in svetlobe!
Hvala, ker ste s svojo prisotnostjo
polepšali naše leto.
Tudi vnaprej
se bomo trudili
za vas z našimi storitvami.

Srečno

2018

Kolektiv
VCT Ramovš – Peklar d.o.o. Sevnica
januar 2018
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Razvedrilo
NAPAD NA
POLITIČNO
OSEBO

ANTIČNO
IME REKE
NIKOLAJ
GUADIANE KOPERNIK
V ŠPANIJI

LJUDOMRZNIK

POKLON

ZASTRUPITEV
KRVI S
SEČEM

NEKDANJI
AMERIŠKI
TENISAČ
(PETE)

SLOVENSKI
FILM IZ
LETA 1966
NAŠA
POPEVKARICA KOVAČ

Sin
ROMULOV
BRAT
GERMAN.
BIVALIŠČE
MRTVIH

PREISKOVALNA IGLA
V MEDICINI

Srečata se dva prijatelja:
Je res, da si dobil sina?
Ja in vesel sem.
A žena?
Ona še ne ve za to.

MAJDA
POTOKAR
SL. PREVAJALEC
(PETER)

KANADSKI
HOKEJIST
(RICK)
TUNIZIJA
AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC
BEATTY

JUG. REŽISER KUSTURICA
BRAZ. ZV.
DRŽAVA

Zakonski pogovor
Ljubezen, a boš kavo?
Ja lahko…
Potem skuhaj še meni eno…

NAČIN
HITREGA
KONJSKEGA
TEKA
VEŠČINA

LAHEN
VETER
MANJŠA PLITVEJŠA
KOTANJA S STOJEČO RAČUNSTVO PLESNA
PRIREDIVODO, MLAKA, LOKEV
TEV
NEKDANJA
PLOSKOVNA
MERA
NEPOROČENA ŽENSKA

VELIKA
VODNA
PTICA

NEKDANJA
JAPONSKA
PRESTOLNICA

FILMSKA
ZVEZDA
V ZDA

PSEVDONIM
EDVARDA
KARDELJA
KATARINA
IVANOVIĆ

BIRO,
PISARNA
RASTLINA
VLAŽNIH
GORSKIH
TRAVNIKOV

ARGENTINSKI
PISATELJ
SABATO
AFROKAR.
PESNIK
CESAIRE
AM. TENIS.
(ANDRE)

ANTON
TROST

GOST NA
SVATBI
PRILOGA
JEDEM Z
ŽARA

BRITANSKI OTOK V
IRSKEM MORJU
(MOTODIRKE)

OSKRBOVANJE
BOLNIKA

VOJAŠKA
MEMBRANA POGODBA

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

NAŠA
CELINA

SREDNJEAMERIŠKA
AGAVA

MANJŠA
KITAJSKA
BARKA
SLAVKO
AVSENIK

IZPITJE NA
DUŠEK

PREBIVALKA
ISTRE

INDONEZIJSKO
OTOČJE V
MOLUKIH

RT V
VZHODNI
ŠPANIJI

NAŠA
PEVKA
DEŽMAN

AMERIŠKA
PISATELJICA
(AMY)

REPNO
PERJE

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
SVETLANA MAKAROVIČ.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Herbert Schmid, Dolenji Boštanj 39c, 8290 Sevnica
2. nagrada: Silva Jerovšek, Srednik 30, 8297 Šentjanž
3. nagrada: Cvetka Bevc, Trnovec 11a, 8292 Zabukovje
4. nagrada: Irena Prus, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec JANUAR

1. nagrada: ekološke testenine Gabaroni v vrednosti 15€, ki jih podarja B.M.M.

Testeninarstvo, Gabrijele 6, 8296 Krmelj
2. nagrada: ekološke testenine Gabaroni v vrednosti 10 €, ki jih podarja B.M.M.
Testeninarstvo, Gabrijele 6, 8296 Krmelj
3. nagrada: Nagrada: Rokovnik in majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.1.2018 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

januar 2018

Obkrožite se z ljudmi,
ki vas imajo radi,
katerim ste mar
in ki vas podpirajo v vaših namerah.
Ignorirajte tiste, ki se vedno pritožujejo,
vas mešajo v osebne probleme
in neprestano kritizirajo.

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e

MIZANTROP: ljudomrznik, AIME: poet Cesaire, UREMIJA: zastrupitev krvi s sečem, SISAL: vrsta agave
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Otrok
Mož se pritožuje ženi: Ta naš otrok mi je zopet
vzel denar iz denarnice!
Žena: Kako veš, da je bil on, mogoče sem jaz?
Ne, nisi ti, on mi vedno nekaj pusti…

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

DOBA
NEKD. SL.
SMUKAČ
(ANDREJ)

KOVANEC
V STARI
AVSTRIJI
AMINOKISLINA

OTROŠKI NOS

VICOTEKA

V starih časih v vsaki hiši
nad ognjiščem je visel,
v njem so kuhali polento,
spodaj ga je ogenj grel.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
Rumenjak sploh ni bel, je rumen.

Izžrebanka:

Klara Zakšek, Ob gozdu 19, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kje se smeje snežak?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Cerkev na fotografiji se nahaja v Žabjeku.

Izžrebanka:

Milena Golob, Krmelj 70a, 8296 Krmelj

Oglasi

OBISK PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE V
KS SEVNICA

BROADWAYA
V SEVNICI

BO POTEKAL VSAKO PRVO SREDO V MESECU
V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI SEVNICA
OB 13.00 URI
Termini posvetovalnice v KS Sevnica za leto 2018:
sreda, 10.01.2018
sreda, 07.02.2018
sreda, 07.03.2018
sreda, 04.04.2018
sreda, 09.05.2018

sreda, 06.06.2018
sreda, 05.09.2018
sreda, 03.10.2018
sreda, 07.11.2018
sreda, 05.12.2018

z Godbo Sevnica
in Evo Cerne

Izvedla jo bo patronažna medicinska sestra z izvajanjem meritve
krvnega tlaka in svetovanjem.
Svetovanje je brezplačno!
Vljudno vabljeni
Pokrovitelj prireditve:

VEČ INFORMACIJ:
www.zd-sevnica.si
ckz@zd-sevnica.si

Kritje doplačil
do 1.000 €
letno!
Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Poskrbite za svoj nasmeh in že
od 2,50 € na mesec sklenite
zavarovanje zob, saj vam krije
doplačila pri zobozdravniku,
omogoča hitro obravnavo in
zniža stroške zobno protetičnih
nadomestkov.

Zobje
Zobje+

V primeru zdravstvenih težav
se splača imeti zanesljivega
partnerja.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Vaš partner za zdravje.

triglavzdravje.si

januar 2018

23

Novo leto je nov list,
v knjigi časa bel in čist,
nanj ti pišem svoje želje,
mir, ljubezen in veselje.

strešna okna

Želimo vam,
da bi bili v letu srečni
in srečo delili
tudi z drugimi.

KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
izolacije

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

