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Glasilo KŠTM Sevnica, februar 2019, letnik XVII, številka 141, www.kstm.si

Intervju
Darinka Avguštin, planinka, planinska vodnica in prostovoljka
narediti z dobro voljo, brez plačila. Zahvaljujem
se vsem, ki se odzovete na moj telefonski klic in se
udeležite akcije, le tako lahko nam uspeva in naj
še traja. Vedno menim, da je organizacija dogodka
samo začetek, delo je opravljeno, ko se dogodka
udeležijo ljudje. Vsa našteta dela so bila opravljena
z dragimi planinci, ki so se odzvali na dogodke, zato
jim hvala. V tem duhu nadaljujemo delo, s čimer
bogatimo sebe in okolico. Prostovoljstvo je delo, ki ga
je bilo velikokrat treba usklajevati s službo in družino.
Hčeri sta poročeni, imata svoji družini, na kar sem
zelo ponosna. Prav tako radi zahajajo v naravo, hribe.
Večkrat naredimo kakšno turo skupaj, pridružijo pa
se nam tudi vnukinje. V tem obdobju pa sem imela
tudi zdravstvene težave.
Pred nekaj leti ste se spopadali s težko boleznijo.
Kako vas je zaznamovala ta težka življenjska
prelomnica?
Pred 10 leti sem zbolela za borelijo, pred petimi pa za
rakom. Ni bilo lahko, a vse dejavnosti so potekale po
načrtu, pri vsem pa mi je najbolj pomagal mož. Ob
strani pa mi je stala tudi moja družina.

Darinka Avguštin je planinka
z dušo in srcem. Predvsem pa
oseba, ki je pripravljena vsakomur
pomagati. Je planinska vodnica,
tajnica Planinskega društva Lisca
Sevnica, organizatorka planinskih
taborov, izletov, skrbi tudi za
Jurkovo kočo na Lisci. Je pozitivna
oseba z večnim nasmehom.

na Razbor, saj so potrebovali igralko za igro Pepca.
Po tej igri smo odigrali še štiri igre, in sicer komedije,
za katere sem potem šivala kostume, za blago pa
naprosila v Jutranjki. Bila sem tudi predsednica
Kulturne skupine Razbor. Bili smo čudovita skupina
in smo s svojimi igrami gostovali v sevniški (polni)
dvorani ter okoliških krajevnih skupnostih. Nekaj
igralcev te skupine se nas je udeležilo enotedenskega
gledališkega seminarja z znanimi slovenskimi igralci
v Radencih. Bilo je enkratno in zanimivo. Povsod je
bila navzoča tudi moja družina, stvari smo doživljali
skupaj. Ko je čez leta na Razborju pater Karel Gržan
pripravljal pasijon, so me spet povabili za izdelavo
kostumov in pripravo igralcev na oder. To je bila zame
spet nova izkušnja, ki sem se je z veseljem lotila,
skratka, na Razborju je bilo z njimi delati veselje, bilo
Rodili ste se na domačiji nad Podgorjem nad je veliko dobre volje. Vsekakor pa sem ta čas tudi
Sevnico. Kakšni so vaši spomini na otroštvo?
redno zahajala v hribe, organizirala in vodila izlete za
našo kulturno skupino.
Moji spomini na rojstni kraj Podgorje so lepi. Kot
deklica sem že bila rada v naravi, nabirala sem
travniške rožice, opazovala ptice in oblake na nebu, Planinci vas poznamo kot aktivno organizatorko
kako so se sprehajali, medtem pa si prepevala. Bilo planinskih izletov, taborov, pohodov in drugih
mi je lepo. Prišlo je leto 1965 in čas za začetek šole. planinskih dogodkov v Planinskem društvu Lisca
Ta dan sem težko pričakovala, saj sem se želela čim Sevnica, v zadnjem času pa skrbite tudi za Jurkovo
več naučiti. Šolo sem obiskovala v Sevnici in se vanjo kočo na Lisci. S čim vse se še ukvarjate na področju
vozila z avtobusom. Že pri 12 letih sem izgubila očeta, planinstva in prostovoljstva ter kako poteka vaše
ki je umrl zaradi srčne kapi, kar je bilo zelo boleče. Od delo v društvu?
takrat sem imela občutek, da moram stati ob strani
mami, da ne bi izgubila še nje. Bili smo trije otroci, Prvi planinski sobotni avtobusni izlet skupine
tako da imam dva brata). Mogoče kdo to težko Jutranjka sem organizirala decembra 1999, kar
razume, a ko si v takšni situaciji, je drugače.
počnem še zdaj in bo letos decembra že 20 let. V tem
času smo začeli tudi mesečne pohode ob polni luni na
Poklicno vas je pot pripeljala v Jutranjko in v njej Lisco, za kar skrbim še zdaj. Že osmo leto organiziram
ste postali tudi aktivna planinka. Vas je planinstvo planinski tabor. Že 20 let pa tudi nosimo betlehemsko
prevzelo takrat, ali ste bili aktivni že prej, v mladih luč miru zadnjo nedeljo pred božičem na Lisco. Bila
letih? Kako je potekala planinska dejavnost v sem tudi pobudnik za ustanovitev pevske skupine,
Jutranjki?
ki sem jo poimenovala Planinska pevska skupina
Encijan in deluje pod mojim vodstvom že 17 let. V
Po končani osnovni šoli sem se vpisala na srednjo društvu imamo kuharsko skupino, ki se že več kot
tekstilno šolo v Sevnici, postala šivilja in se zaposlila 10 let udeležuje festivala praženega krompirja v
v Jutranjki. Kot otrok sem sanjala, da bom postala Sloveniji in tudi zamejstvu. Zadnjo nedeljo marca pa
kirurginja, a se je zaradi okoliščin obrnilo drugače. je na Lukovcu pri cerkvi svete Magdalene blagoslov
Rada sem hodila v službo, saj smo se delavci razumeli planincev in pohodnikov. To so dogodki, ki jih
med sabo in bili pripravljeni pomagati drug drugemu. organiziram že veliko let, v društvu pa organiziram
Poskrbljeno je bilo tudi za rekreacijo. V tistem času in pomagam pri izpeljavi tudi planinskega večera,
je bilo planinstvo v Jutranjki močno. Imeli smo občnega zbora, novembra srečanja pri našem
smučarske in planinske izlete z avtobusom, kar je zavetišču pod svetim Rokom ob občinskem
večinoma financiralo podjetje. Zelo mlada sem prazniku, prvomajskega srečanja in srečelova na
si ustvarila družino (poročila sem se pri 17 letih) Lisci, prvi teden septembra pomoč v prometu,
in rodila dve hčeri. Z možem Jankom sva si takoj pomoč v prometu pri opravljanju kolesarskih izpitov
ustvarila svoj dom. Družinsko smo se udeleževali osnovnošolcev, pri izvajanju šolskih športnih dnevov
pohodov v hribe s planinsko skupino iz Jutranjke in (pohodov), sevniškem planinskem maratonu. Lani
tudi sami. Torej smo aktivni člani PD Lisca že od moje pa sem postala tudi skrbnica Jurkove koče na Lisci.
mladosti. Mož Janko je že takrat sodeloval v delovni Skratka, dejavnosti ni malo, to pa pove, da je veliko
akciji pri obnovi notranjosti Jurkove koče okoli leta dela. Za kakovostno opravljeno delo so potrebni tudi
1980 in tudi pozneje. V tem času so me povabili tudi ljudje, predvsem člani društva, ki so to pripravljeni
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Ste prejemnica številnih priznanj na področju
planinstva in tudi prostovoljstva, med drugimi tudi
srebrne plakete Občine Sevnica, ki ste jo prejeli
novembra 2018. Kaj vam pomenijo?
Ta priznanja mi pomenijo veliko in hvala
predlagateljem, ki so moje delo opazili in se mi na tak
način zahvalili. Nič namreč ni samoumevno, vsako
delo, še na videz tako majhno, potrebuje srčnost in
celega človeka vsak dan kakšno uro.
Prostovoljstvo je dandanes na preizkušnji. Kako se
spopadati s tem izzivom in spodbuditi predvsem
mlade, da bi postali prostovoljci?
Da si prostovoljec, je veliko dejanje za družbo, saj
prispevaš svoj prosti čas za lepše bivanje v okolju in
tudi v državi. Smo v času, ko vsi le nekam hitimo,
zmanjkuje nam časa tudi za družino, drug drugega
skoraj ne poznamo.
Bi želeli še kaj sporočiti našim bralcem?
Poskusimo upočasniti ritem, ne bomo lačni zaradi
tega, mogoče bomo pa bolj srečni, kajti čas beži z
nami ali brez nas. Samo časa se ne da kupiti, da bi
ga bilo več.
Pogovarjal se je Rok Petančič.

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

Ko lo fo n

Albert Einstein je rekel, da je domišljija
pomembnejša od znanja. Sliši se čudno. Pa
vendar ugotovimo, da ta trditev dejansko drži,
kadar prisluhnemo otroku ali odrasli osebi,
kadar nam razložijo svoja videnja in opažanja,
kadar gledamo njihova dejanja pri igri ali delu,
kadar najdejo praktične in hitre rešitve nekih
težav ali problemov.

pogledov. Z razvijanjem domišljije pridejo tudi
drugačni izzivi za odpravljanje težav, ugank in
situacij, spremeni se naše razumevanje ljudi in
okolice. Ljudje z veliko domišljije se tudi osebno
hitreje spreminjajo in bolje prilagajajo.

Domišljija je tista, s katero si bogatimo besedni
zaklad, z njo sebe in druge postavljamo v
različne vloge in na različna mesta, vodi v
ustvarjalnost in zanimanje za različne stvari ter
pojave v življenju, pa tudi v spoštovanje različnih

Tisti, ki se zaveda pomena razvoja domišljije in
to prepoznava kot pozitivno lastnost, dopusti
otroku in tudi drugim, da domišljijo razvijajo še
bolj. Prav pa je, da takšne osebe pozneje zaradi
tega ne obsojamo, ne gledamo drugače in da jih
sprejmemo takšne, kot so.

Ne prezrite
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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, Bojan Zakšek, 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: Ljubo Motore
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide marca 2019, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 2. 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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Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, 051-680-290

Krajevna skupnost Boštanj
Vabi
na osrednji dogodek
v počastitev slovenskega kulturnega praznika in

NEDELJA,
3.
marec
v soboto, 9. februarja 2019, ob 18. uri
v dvorani TVD Partizan
Boštanj.
od 15.00
praznika Krajevne skupnosti Boštanj.
Prireditev bo

Podeljena bodo priznanja KS Boštanj,
za kulturno popestritev programa bo poskrbel
Oktet Jurij Dalmatin z gosti.

Prijazno vabljeni, veseli bomo vašega obiska.

februar 2019
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Občinske strani
Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo
zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda (tudi) na območju razpršene gradnje.
Večji delež ozemlja predstavlja okoljsko občutljiva in
varovana območja (vodovarstvena območja, Natura
2000), zato je zelo pomembno, da zagotovimo
učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

2. redna seja
občinskega sveta
Po decembrski ustanovni seji Občinskega sveta
Občine Sevnica je 16. januarja potekala 2. redna seja.
Namenjena je bila predvsem potrditvam imenovanj v
vse odbore in komisije novega mandatnega obdobja
2018–2022.
Nadzorni odbor Občine Sevnica, najvišji organ
nadzora javne porabe v občini, sestavljajo Marija
Jazbec, Janez Levstik, Robert Oreškovič, Alojz
Guček in Mojca Kuzmički. Občinsko volilno komisijo
sestavljajo Anton Grilc, Franc Pipan, Ivana Traven,
Alja Jekoš, Matej Renko, Gregor Udovč, Mojca
Kuzmički in Tatjana Povalej.

V državnem operativnem programu odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode so določena
območja poselitve (aglomeracije), za katera mora
občina zagotoviti odvajanje komunalne odpadne
vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na
komunalni čistilni napravi. Na območjih, na katerih
ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih
z redko poselitvijo, na katerih gradnja javnega
kanalizacijskega sistema ni predvidena, bodo morali
lastniki sedanjih objektov skladno z Zakonom o
varstvu okolja in Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih voda sami zagotoviti čiščenje
komunalnih voda v mali komunalni čistilni napravi ali
zbiranje v nepretočni greznici, in sicer najpozneje do
31. 12. 2021 oziroma ob prvi rekonstrukciji objekta.
V svetovalni pisarni bo svetovalec brezplačno
posredoval celovite informacije ter omogočal
strokovno podporo o izbiri ustrezne male
komunalne čistilne naprave (MKČN), o obratovanju
in vzdrževanju sedanjih MKČN in pomenu
sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih
območjih.

V Posavju
s skupnim projektom
VARUJVODO
Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica
na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so pristopile k
skupnemu projektu Učinkovito čiščenje odpadnih
voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO in bile
uspešne na razpisu za pridobitev evropskih sredstev.
Od skupne vrednosti 195.500 evrov bo projekt iz
Evropskega sklada za razvoj podeželja sofinanciran v
vrednosti 137.397 evrov.
Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o
učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na
območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni
zavezana zgraditi javnega kanalizacijskega sistema.
Februarja bodo posavski župani in predstavnika
družb Kostak Krško in Komunala Brežice podpisali
sporazum o sodelovanju in financiranju brezplačne
svetovalne pisarne. Ta bo v vsaki občini delovala
najmanj do konca leta 2023. Svetovalec za celotno
Posavje bo za vprašanja občanom brezplačno na
voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu glede na
zanimanje občanov.
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Vinogradniška društva sevniške občine pod
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom
občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organizirajo
izbor za županovo vino 2019, ki bo namenjeno
promociji občine in bo imelo status protokolarnega
vina za različne priložnosti.

V letu 2019 bo kot
županovo vino izbrana
rdeča zvrst, letnik 2018.
K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko
v odkup ponudite minimalno 400 litrov vina.
Sodelovanje omogočamo občanom občine
Sevnica, ki imate svoje vinograde v sevniški
občini vpisane v register pridelovalcev in imate
opravljeno prijavo pridelka.

Imenovani so bili tudi člani in članice komisije
za pravne in splošne zadeve, odbora za okolje in
prostor, odbora za družbene dejavnosti, odbora za
gospodarstvo in kmetijstvo, odbora za finance in
proračun ter sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Novoimenovana sta še nadzorna sveta
obeh javnih podjetij, Komunala, d. o. o., Sevnica in
Plinovod, d. o. o., Sevnica.
Občinskemu svetu je bilo med drugimi točkami
dnevnega reda predstavljeno tudi poročilo o izdanih
listinah Občine Sevnica v letu 2018. Naslednja seja
bo 30. januarja, ko bo občinski svet začel obravnavo
proračuna za to leto.

Izbor županovega vina 2019

V Sevnici bo svetovalna pisarna v sejni sobi
Krajevne skupnosti Sevnica (Glavni trg 19a,
Sevnica), in sicer prvič 31. januarja od 7. do 15.
ure. Pred obiskom svetovalne pisarne lahko
zainteresirani svetovalca pokličejo ali mu pišejo
na navedeni elektronski naslov in se dogovorijo
za termin. Delovni čas svetovalne pisarne za
posamezni mesec bo objavljen na spletni strani
www.varujvodo.si oz. na spletnih straneh vseh
posavskih občin in partnerjev pri projektu.
Kontakt svetovalca:
Aleš Levičar
E-pošta: ales.levicar@kostak.si
Telefon: 07 48 17 233
Vodilni partner projekta VARUJVODO je Občina Krško,
sodelujejo pa še Kostak Krško, Komunala Brežice,
Komunala Sevnica in Zavod Svibna. S skupnim
projektom želijo občanom z območij razpršene
poselitve omogočiti informiranje in svetovanje
o izbiri, gradnji in vzdrževanju malih komunalnih
čistilnih naprav. Poglavitni cilji so izboljšati stanje
vodnih virov na vodovarstvenih območjih, izboljšati
stanje tal in voda z uvajanjem novih, sonaravnih
trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih odpadnih
voda, krepiti ozaveščenost občanov o varovanju
vodnih virov in učinkovitejšem čiščenju komunalnih
odpadnih voda ter o možnostih ponovne uporabe
očiščene vode v kmetijstvu in za druge namene,
o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih, o
pomenu mokrišč ipd.

Izbrani pridelovalec bo za svoje vino pri pooblaščeni
organizaciji opravil ustrezno analizo, če ta še
ni bila opravljena. Izbrano vino bo odkupljeno
po ceni 3,5 evra za steklenico. Za polnitev vina
izbrani pridelovalec zagotovi buteljčne steklenice
(0,75 l), zamaške in PVC-tulce, Občina Sevnica
pa embalažo in etikete. Pridelovalec poskrbi za
stekleničenje vina, steklenico opremi z etiketami,
spravi v embalažo in dostavi.
Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških
društev. Sprejetje vzorcev (2 steklenici) bo 7.
februarja 2019, od 16. do 20. ure, v Bifeju Teraž v
Boštanju. Več informacij posreduje Jože Simončič,
predsednik Društva vinogradnikov SevnicaBoštanj (041 227 355). Kotizacija po vzorcu
znaša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev bo potekalo
9. februarja 2019 v Vinski kleti Mastnak, izbran
pa bo vzorec, ki bo dosegel najvišje število točk.
Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili na
začetku marca.

foto: Rok Petančič

Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo
vino uspešen promotor naše občine, naših
vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato
vljudno vabljeni k sodelovanju.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine
Jože Simončič, Branko Arih, Uroš Flajs in Renata Kuhar

Občinske strani
Prenova jedilnice
Tončkovega doma na Lisci
Občina Sevnica nadaljuje razvoj Lisce, priljubljene
turistično-rekreativne točke.

Vabljeni na
osrednjo slovesnost
ob slovenskem
kulturnem prazniku,

Zajetna monografija, delo raziskovalca lokalne
zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, je izšla
ob 110-letnici proge Trebnje–Krmelj in natančno na
dan 80. obletnice slovesnega odprtja proge Tržišče–
Sevnica.

ki bo

v četrtek, 7. februarja 2019,
ob 18. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.
Na slovesnosti bodo podeljeni Prešernove plakete
in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica.

V sklopu postopne obnove Tončkovega doma poteka
po lanski rekonstrukciji spodnjih prostorov z ureditvijo
učilnice in sanitarij prenova glavne jedilnice.

***
Slavnostni govornik bo Tine Bec,
vsestranski mladi glasbeni ustvarjalec.

Župan Srečko Ocvirk in direktor SŽ Infrastrukture
Matjaž Kranjc sta z nagovorom poudarila pomembnost
železniške proge nekoč in danes.

***
Navzoče bosta pozdravila
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk
in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica
Jože Novak.
***
Prireditev bosta z glasbo obogatila flavtistka
Lara Šalamon in trobentar Jeromej Kostajnšek,
prejemnika štipendije Občine Sevnica
za nadarjene študente s področja kulture.

Obnova se je začela na začetku januarja in bo
predvidoma trajala do marca. Za gostinsko ponudbo
je poskrbljeno tudi zdaj z uporabo drugih prostorov.

***
Avtorica scenske zasnove
bo kreativna grafična oblikovalka Nevenka Flajs.
Prijazno vabljeni.

110 let proge
Sevnica–Trebnje
praznovali na
gradu Sevnica
Grafični prikaz bodoče nove jedilnice.

Javni poziv
zbiranja predlogov
za podelitev priznanj na
področju športa

Športna zveza Sevnica je objavila javni poziv
zbiranja predlogov za podelitev priznanj na
področju športa v občini Sevnica za leto 2018.
Predloge za priznanja zbirajo v naslednjih
kategorijah: športnik leta, športnica leta, športna
ekipa leta, perspektivni športnik ali športnica,
športna osebnost, prireditev ali projekt leta
in predloge za jubilejno priznanje za večletno
delovanje športnega društva.
Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden
dosežek, morajo predlagatelji oddati v pisni
obliki na poštni naslov Športna zveza Sevnica
(Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica) ali na e-naslov
ales.pinteric@gmail.com najpozneje
do petka, 8. februarja 2019, do 12. ure.
Javni poziv je v celoti objavljen na spletnih straneh
Športne zveze Sevnica in Občine Sevnica.

Na sevniškem gradu so 18. januarja zvečer pripravili
drugo predstavitev pomembne knjižne novosti z
naslovom Železniška proga Sevnica–Trebnje ter ob
tem obeležili 110-letnico proge Sevnica–Trebnje.

Knjigo, ki obsega 204 strani, so podprle SŽ
Infrastruktura, izdalo pa Društvo Trg Sevnica. V njem
sta celovit pregled preteklosti proge in dragocen
vpogled v tedanje gospodarske, družbenopolitične in
prometne razmere v Mirnski dolini in na Sevniškem.
Med drugim lahko preberemo tudi o boju za
slovenske pravice in pomenu proge za razvoj krajev
ob njeni trasi. »Železna cesta« je postala njihovo
»okno v svet«, prinesla je upanje o nadaljnjem
povezovanju, sodelovanju in razvoju.
Knjigo bogati več kot 200 fotografij. Med njimi
izstopajo prvič objavljene fotografije iz časa gradnje
proge Tržišče–Sevnica, ki jih je posnel višji gradbeni
tehnik Marijan Pišl, po rodu Sevničan. Ta je kot
član sekcije za gradnjo proge sodeloval pri njenem
trasiranju, gradnji in odprtju. Odlične fotografije
današnje proge in postajnih objektov na njej je
posnel železničar Bojan Dremelj.

Sofinanciranje
sterilizacije
lastniških mačk
Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del
proračunskih sredstev namenja skrbi za zapuščene
živali, in sicer s pogodbo z Veterinarsko postajo
Sevnica o izvajanju dejavnosti preskrbe in namestitve
zapuščenih živali v zavetišču.
Najboljša preventiva pri zmanjševanju števila
zapuščenih živali je po priporočilih stroke sterilizacija
lastniških mačk, zato Občina Sevnica ta ukrep
sofinancira že več let zapored. Tokratna akcija bo
potekala od 11. do 22. februarja 2019.

Med predstavitvijo, ki je bila obogatena s projekcijo
avtorja novoizdane knjige, raziskovalca lokalne
zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, sta
zbrane pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in
direktor SŽ Infrastruktura Matjaž Kranjc. Ta je v
krajšem nagovoru predstavil zgodovino železnic
na Slovenskem in prizadevanje SŽ Infrastrukture, ki
upošteva sodobne evropske smernice železniškega
razvoja in investicijska vlaganja v slovensko železniško
omrežje.

Cena sterilizacije je 67,50 evra, pri čemer Občina
Sevnica sofinancira 25 evrov, Veterinarska postaja
Sevnica 13 evrov, lastnik mačke pa 29,50 evra.
Možnost sofinanciranja je omogočena lastnikom
mačk z območja občine Sevnica.
Rezervacija termina: (07) 81 60 210.

www.obcina-sevnica.si
februar 2019
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

***
V preddverju dvorane bo na ogled razstava
izbranih del XVIII. Sevniškega likovnega shoda
Grad 2018.

Po občini
Sopotniki uspešno
v letu 2018
V letu 2018 smo Sopotniki v sodelovanju z Občino
Sevnica in KŠTM Sevnica omogočili brezplačne
prevoze več kot 160 starejšim občanom naše
občine, opravili smo 734 prevozov, prevozili pa
22.551 kilometrov. Trenutno imamo ekipo desetih
aktivnih prostovoljcev, ki vsak dan, od ponedeljka do
petka, nesebično pomagajo starostnikom, da gredo
po opravkih. Zapeljejo jih v trgovino, k zdravniku
in podobno. Prostovoljci so več kot le vozniki, so
prijatelji, velikokrat tudi zaupniki, družabniki. Za klice
in organizacijo prevozov skrbi koordinatorica enote,
Bernarda Kidžin.

Božično-novoletni
koncert in blagoslov konj
na štefanovo v Šentjanžu
Tako, za lani smo končali. Prijetno utrujeni, a več
kot zadovoljni smo uspešno pospravili pod streho
10. tradicionalni božično-novoletni koncert in 19.
blagoslov konj.

Globok poklon godbenikom, godbenicam, sijajnemu
dirigentu Franciju, izjemnima vokaloma Emi Petaver
in Janezu Krivcu za vrhunsko odpete pesmi, sekciji
tolkal za pester uvod v koncert, citrarki Maji Knez za
spremljavo na citrah, iskrena hvala povezovalcema
Joži in Boštjanu, brez vaju si koncerta več ne moremo
predstavljati, hvaležni za moralno in finančno
podporo vabljenih gostov in prijateljev konjenikov iz
sosednjih konjenic ter gospodu župniku za opravljeni
obred blagoslova.

Iskreno se zahvaljujemo vsem starejšim občanom
za zaupanje. Vsak dan na poti pa so ob nas tudi
naši donatorji: Gostilna Kregl, Pepi Ham, Gostilni
Plauštajner in Sodexo v Kopitarni Sevnica. Z okusnimi
malicami in kosili poskrbijo za lačne trebuščke
prostovoljcev, ki so navadno ves dan na terenu. Ob
koncu leta smo se v Zavodu Sopotniki v sodelovanju s
KŠTM Sevnica in Občino Sevnica zahvalili donatorjem
za še eno leto uspešnega sodelovanja. Koordinatorica
enote Bernarda Kidžin jih je skupaj s prostovoljcem
Petrom obiskala in jim podarila koledarje, prispeval
jih je KŠTM Sevnica in zahvalo Zavoda Sopotniki.
Veseli smo, da so omenjeni donatorji postali del
naše zgodbe in da s sodelovanjem in partnerstvom
krepimo kakovost naše storitve. V povezovanju in
sodelovanju je ključ spremembe družbe in moč
pravih dejanj.

V leto 2019 vstopamo pogumno in smelo ter
odločno, biti še naprej človek človeku sopotnik.
Želimo vam zdravja in odločitev, da z dobrimi in
pravimi dejanji skupaj spreminjamo ta svet na bolje.
Bernarda Kidžin,
koordinatorica enote Sopotniki Sevnica
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Spoštovani obiskovalci, brez vas, ki nas tako številčno
podpirate, pa bi bil naš trud zaman. Hvala.
Brigita Blas

Ob rojstnem dnevu
Amalije Umek
V nedeljo, 13. 1. 2019 je naša najstarejša članica
Amalija Umek z Vrhka praznovala 97. rojstni dan.

Gospa Malči, kakor smo jo nagovarjali, odkar smo jo
pred sedmimi desetletji spoznali kot prijazno trgovko
v Tržišču in nato v Krmelju, se je na srečanje s člani
KO DIS Krmelj-Tržišče v gostišče Barbara v Krmelju
pripeljala s svojim avtom. Živi na domu v Vrhku in
skrbi sama zase. Zdravje ji dobro služi, je vedra in
polna optimizma. V prijetnem druženju ob kavi smo
obujali spomine na naša mlada leta, slavljenki pa
zaželeli mnogo trdnega zdravja in dobrega počutja.
KO DIS Krmelj-Tržišče, Ana Hočevar

Po občini
Koledovanje,
Drušče in Telče

Ljubo Motore

Že 13. leto zapored, v vsakem vremenu, generacije
otrok po Škocjanski fari, kamor spadata tudi
podružnici Drušče in Telče, pred praznikom svetih
treh kraljev koledniki obiskujejo domove.
Tudi letos so se Zala, Nika, Janja, Stanka in David
kljub mrazu, snegu in temi odpravili na pot in dva dni

po vaseh in zaselkih Jeperjek, Telče, Križ (ž. Tržišče),
Drušče, Laze, Primož (ž. Studenec), Češnjice, Znojile
in Rogačice oznanjali veselo novico Jezusovega
rojstva in v domove prinašali blagoslov.
Ljudje so jih lepo sprejeli in velikodušno darovali
za potrebe slovenskih misijonarjev, kolednike pa
razveselili s sladkimi dobrotami. Hvala vsem.
Bernarda Androjna

Interpretacija prirodne
i kulturne baštine
za aktivan odmor

Interpretacija naravne
in kulturne dediščine
za aktiven oddih

Projekt je u okviru Programa suradnje Interreg
V-A Slovenija-Hrvatska sufinanciran sredstvima
Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je v okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1.9.2018. – 28.2.2021. | Proračun projekta / Budget projekta: 875.472,55 € |
EFRR sredstva / ESRR sredstva: 744.151,66 €

Marca 2018 je Družinski
inštitut Zaupanje v Sevnici
začel izvajati regionalni
projekt Rast(išče) sreče.
Nosilec je Mladinski center
Krško, v posavski regiji
pa ga poleg omenjenih
organizacij izvajata tudi
KTRC center Radeče in
Mladinsko društvo Bistrica
ob Sotli. Celoten projekt sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega socialnega
sklada, v Sevnici pa projekt finančno podpira tudi
Občina Sevnica.
Glavna aktivnost Družinskega inštituta Zaupanje v
sklopu projekta Rast(išče) sreče je bilo dolgotrajno
individualno spremljanje posameznih otrok in
mladostnikov, ki se pri premagovanju vsakdanjih
ovir srečujejo z raznovrstnimi izzivi, ki jim sami niso
kos. V manj kot letu dni so spremljali 23 takih otrok
in mladostnikov s 4 osnovnih šol v občini Sevnica.
Zaposleni in usposobljeni prostovoljci so tako v
letu 2018 z njimi opravili več kot 100 individualnih
intervencij. Poleg spremljanja otrok in mladostnikov
je strokovni kader Družinskega inštituta Zaupanje
opravil tudi več kot 30 brezplačnih ur terapevtskega
svetovanja za starše teh otrok.
Ekipa Družinskega inštituta Zaupanje se je otrokom
in mladostnikom v letu 2018 približala tudi na
sevniških ulicah. Izpeljali so 15 intervencij uličnega
dela, s katerimi so popestrili vsakdanjik več kot
80 mladostnikom in jih z različnimi aktivnostmi
spodbudujali h kakovostnemu in zdravemu načinu
preživljanja prostega časa.
Družinski inštitut Zaupanje bo projekt Rast(išče) sreče
nadaljeval tudi v letu 2019, pri uličnem delu pa se jim
bo pridružil še pisani kombi z imenom Osrečevalnik
(Srečko). V svoje kroge z veseljem sprejmejo tudi
nove prostovoljce, ki jih zanima delo z mladimi in si
želijo pridobiti novo znanje in poznanstva.

Jasenka Haleuš

Sevniško Rast(išče) sreče
v letu 2018

ZAGORSK A
RAZVOJNA
AGENCIJA
Turistička zajednica
Krapinsko-zagorske županije

Svetovni dan materinščine
17. novembra 1999 je UNESCO razglasi svetovni dan
materinščine.
Obeležuje se 21. februarja vsako leto v deželah
članicah UNESCA ter njegovih inštitutih in centrih
širem sveta. Dan je namenjen pospeševanju
zavedanja pomembnosti jezikovne in kulturne
raznolikosti ter spodbujanju večjezičnosti.
21. februar je bil izbran za Svetovni dan materinščine
kot spomin na protestni shod pakistanskih študentov
leta 1952, ki ga je pripravilo Jezikovno gibanje kot
odgovor na zakonsko zaukazano uporabo jezika
Urdu na celotnem območju Pakistana. Protestni
shod je pakistanska policija prekinila s streljanjem na
množico protestnikov in jih pri tem več tudi ubila.
vir: https://sl.wikipedia.org/

www.visit-sevnica.com

Damijan Ganc
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TZOS
Vencembrska sreča je bila
ujeta na vrvico – večkrat
Z letom se v Loki pri Zidanem Mostu zaključujejo
tudi dogodki Vencembra. Te smo ves mesec nizali
na nevidno nitko, ki je povezala krajane in druge,
ki so se dogodkov udeleževali. Med tem, ko je bila
prva polovica meseca vezana predvsem na priprave
na otvoritveni dogodek, ko so osnovnošolci opravili
čistilno akcijo ob Savi, organizirali smo tri delavnice
adventnih venčkov in odprli 5. razstavo na adventni
stezi, smo se v drugi polovici še več družili. Letos prvič
so mladi za mlade pripravili Zimsko srečo na vrvici,
zimsko inačico Poletne sreče na vrvici, enodnevno
druženje z delavnicami, igro, plesom in smehom.

Slivestrovanje v Sevnici
z Rock partyzani

delovni èas:
Delavniki: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica

PONUDBA SPOMINKOV ZNAMKE

»PRVA DAMA«

PONUDBA VIN

Adventna steza (foto: Bojan Dremelj)

O kulturi obdarovanja na Slovenskem, o tem, kaj
podarjamo in prejemamo z darili, smo razmišljali
z etnologinjama in kulturnima antropologinjama
Stello Cavalleri in Annemarie Culetto, spoznavali smo
vino in vinsko kulturo z Lojzetom Kerinom iz Hiše
frankinje in skupaj zapeli na karaokah v Trubarjevem
hramu. V soboto, 22. decembra, so na svoj račun
prišli ljubitelji rocka, in sicer na koncertu El Kachon
v organizaciji KD Primoža Trubarja Loka. Z bližanjem
božiču se je stopnjevalo tudi dogajanje v Loki. V
nedeljo, 23. decembra, je med 10. in 16. uro v parku
pri Trubarjevem domu upokojencev v Loki potekala
praznična tržnica Svoji k svojim, na kateri so svoje
izdelke in pridelke ponudili lokalni ponudniki. Izbrati je
bilo mogoče tudi še zadnja božično-novoletna darila.
Iz parka je bil tudi start 4. dobrodelnega teka radosti
in veselja, ki smo ga letos pripravili v soorganizaciji
z Rotaract klubom Sevnica in Študentskim klubom
Sevnica.

PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV

UGODNI DARILNI »BONI«

(ponudbe Slovenskih agencij in Term)
Dobrodelni tek radosti in veselja (foto: Jernej Klinc)

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287
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www.visit-sevnica.com
dozivljaj@kstm.si

Tekači, ki so se pognali v tek, opremljeni z božičnimi
kapami, so prispevali trajna živila, s katerimi smo,
upamo, polepšali praznične dni družinam, ki si
priboljškov morda ne bi morali privoščiti. Ob 17. uri
smo tudi v Loki prižgali praznično osvetlitev, ki so jo
s kulturnim programom obogatili učenci POŠ Loka,
njihov zborček in skupina mažoretk. Obiskal pa nas
je tudi Božiček. Sledili sta gledališka predstava Mojca
Pokrajculja v izvedbi domače gledališke skupine in
obdaritev predšolskih otrok v domu kulture v Loki.
Vencember smo v decembru sklenili z božičnim
pohodom na Lovrenc, loški župnik pa je tam daroval
sveto mašo. V Turističnem društvu Loka pri Zidanem
Mostu smo veseli in ponosni, da se je Loka že peto
leto spremenila v vencembrsko vas. Pravimo, da je
to dokaz, da se z nekaj dobre volje in pridnimi pari
rok marsikaj da in da nam ravno nasmehi na obrazih
obiskovalcev in vseh aktivno vključenih dajejo zagon,
da se bomo trudili tudi letos.
Annemarie Culetto

Turizem
Prijeten, tradicionalen,
ponovoletni pohod
PD Lisca Sevnica

110 let železnice Krmelj

V petek, 21. decembra, smo v krmeljskem kulturnem
domu obeležili spomin na železnico, ki je nekoč vodila
v naše kraje, z razstavo avtorice Nevenke Flajs, ki je
V sredo, 2. januarja, se že tradicionalno v jutranjih nastala na podlagi diplomske naloge domačina Rada
urah zberemo planinci PD Lisca, si zaželimo zdravja Kostrevca. Spomnili smo se razlogov za njeno gradnjo,
in varnih korakov v gorah ter odpeljemo na izhodišče ki segajo v čas odkritja rjavega premoga na območju
doline potoka Hinje, njen ekonomsko-socialni pomen
do cerkve v Podgorju.
ter posledično povečanje prebivalstva in razvoj
Krmelja v kraj, kakršnega poznamo zdaj. Avtorica
razstave je Nevenka Flajs, osrednji govornik pa je bil
Rado Kostrevc. Program je povezovala Milena Knez
(sicer tudi predsednica Turističnega društva Tržišče).

Razstava ob 100 obletnici prihoda železnice v Krmelj

Kulturni program so popestrili Jaša Medved s kitaro,
Glasbena šola Sevnica in Ženska pevska skupna
Lokvanj, ki deluje v sklopu Društva Svoboda Krmelj.
Razstava bo na ogled do predvidoma konec januarja
2019 po predhodni najavi: 031 629 372.

Foto: Nina Gole

Od tam pa peš po zvezdni poti Ovna do vrha Lisce.

Namig za premik
Šentjanž–Veliki Cirnik–Stražberk–
Koludrje
Opisana pot je doga 12,5 km, asfalirani del pa je
markiran kot Sevniška planinska pot, preostalo
zahteva lastno orientacijo, ki bo lažja zaradi tega
opisa. Sicer ni zahtevna, a priporočamo primerno
obutev in pozornost predvsem pri spustu po
Sražberškem hribu v dolino Hinje.

Mejni kamen v Hinjah

Iz Šentjanža (344 m) gremo v smeri Velikega Cirnika,
ob cerkvi desno navzdol, skozi naselje Hinje proti
Podborštu, prečkamo potok Hinjo (obeležje druge
svetovne vojne) in po cesti nadaljujemo pot do
naselja Podboršt. Naprej nadaljujemo v dolino in
prečkamo Podborški potok in se začnemo vzpenjati
proti Velikemu Cirniku. Ko smo na križišču z opisno
tablo vasi, gre cesta levo proti Stražberku. Na desni
je vas Veliki Cirnik z dominantno cerkvijo sv. Križa s
pokopališčem. Zanimivo si je ogledati tudi kozolec
»cvitar« ob gasilskem domu, pri katerem na velikem
prostoru potekajo tradicionalne cirniške Gasilske igre
brez meja vsako tretjo soboto julija ali za najavljene
izletniške skupine na žaleni dan.

organizacija: Društvo Svoboda Krmelj, fotosekcija
Nevenka Flajs

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

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

V petek, 1.2.2019
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica

se predstavlja

KMETIJA KERIN
s pridelki in izdelki
iz Ameriškega slamnika
Tam se okrepčamo in nadaljujemo naprej po robu čez
Ješivec proti Planini pri Sevnici in Bohorju do Ivc. Tudi
letos pa sta nas tam gostoljubno pričakala Darinka in
Janko Avguštin. Dobro pogoščeni smo se zadovoljni v
prijetnem, “spomladanskem” popoldnevu in peturni
hoji spustili na izhodišče. Tako se je začelo prijetno,
novo planinsko leto 2019.
Janez Levstik

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

Iz Šentjanža v smeri Cirnika

Vračamo se nazaj na križišče, pri katerem smo prišli
iz Šentjanža, do označevalne table vasi Veliki Cirnik in
gremo naravnost v hrib ter se pri cestnem ogledalu
držimo levo skozi gozd (Bukovje). Ko pridemo po
cesti v prvo naselje Mali Cirnik (Stražberk), za prvo
hišo na levi zavijemo levo z asfalta na kolovozno pot,
po približno 100 m vidimo desno na hribčku razpelo,
ki označuje prostor, kjer so padli talci v drugi svetovni
vojni. Čez košenine nekdanjih njiv se vzpnemo mimo
razpela čez rob Stražberškega hriba (471 m), tam je
lepa razgledna točka po celotni šentjanški dolini proti
Brunku (na severni strani grebena je včasih stal stolp,
grad Stražberk), nadaljujemo po prečni gozdni poto
v gozd, po približno 300 metrih zavijemo levo po
grebenu navzdol po stezi (tam so včasih nosili v mlin)
in se spuščamo precej strmo do Hinje in ostankov
Klanškovega mlina, tam pa poiščemo betonski most
čez vodo (Hinja). Po tem nadaljujemo desno po poti
po dolini v smeri toka vode. Kmalu zavijemo levo na
nekdanjo kolovozno pot, ki se ob robu gozda dviguje
do Koludrskega križišča (na levi vidimo Šentjanž). Če
si še želimo hoditi, lahko zavijemo desno v smer proti
Tk-pavu, drugače pa levo skozi vas Koludrje nazaj na
izhodišče.
Želimo vam varen korak in veliko prijetnih doživetij.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Kultura
Povabilo na
izobraževanje vodnikov
po tematski poti
Gozd je kultura
na gradu Sevnica
Gozd je občutenje in ljubezen, ki nas zna nagovarjati
v paradigmi povezovanja, spoštovanja, združevanja
in zaupanja. Je dokaj mlad sistem na našem planetu.
Gozd je odprta knjiga o zgodovini in prihodnosti.
Sledovi človeške dejavnosti so vpeti v harmoničnost
gozdne – grajske slike. Drevesa, tla in skupna energija
pričajo o dejanju naših prednikov. Na naši poti ne
obstajajo ločnice med naravnimi toki kot snovmi, kot
so npr. zrak, drevesa, voda, živalstvo, tla, veter … Vse
je povezano v kibernetično spiralo fotosinteze.
Grad Sevnica je kulturno-turistični kraj, ki želi biti tudi
izobraževalno mesto mladih in starejših obiskovalcev.
V svoji okolici ponuja veliko naravnih in izobraževalnih
vsebin na temo gozda, ki jih razvija v sklopu projekta
Zelena doživetja Posavja (akronim: ReviZen), Posavje,
polno priložnosti, tematska pot na gradu Sevnica z
nazivom Gozd je kultura.
Nosilec projekta je Občina Krško z več partnerji,
v občini Sevnica pa projekt izvaja KŠTM Sevnica.
Pomemben del je tudi vključevanje zainteresirane
javnosti, ki z različnimi pogledi in predlogi pomembno
pripomore k še boljšim in v lokalnem prostoru
usklajenim ciljem.
Vabimo vas k udeležbi na izobraževalnih delavnicah
za izobraževanje vodnikov za vodenje po tematski
poti: Gozd je kultura.
Cilj je skupaj pripraviti vsebino in jo na različne
načine predstaviti vedoželjnim obiskovalcem našega
gradu. Organiziranih bo šest delavnic (7. 2., 21. 2., 7.
3., 14. 3. (Brežice), 19. 4., ko bo ogled dobre prakse
Po sledeh vodomca v Grosuplju, 23. 4. pa bodo
zaključek seminarja, skupno vodenje in podelitev
potrdil o udeležbi, dan poti Gozd je kultura in
mednarodni praznik dan Zemlje) v skupnem obsegu
25 ur, koordiniral pa jih bo gozdar Jože Prah z Zavoda
za gozdove Slovenije.
Delovno gradivo za izobraževanje vodnikov za
vodenje po tematski pot Gozd je kultura bo delno
pripravljeno vnaprej. Glavne teme izobraževanja:
Gozd je kultura, Praktični vidiki govorništva v javnem
nastopanju, Zeleni turizem, Vodenje obiskovalcev
v naravi, Osnovni principi interpretacija narave in
kulturne dediščine kot pripomoček za izvajanje
doživljajskih vodenj, Usposabljanje o programih
interpretacij v povezavi z obstoječo kulturno in
naravno dediščino, Usposabljanje o pomenu varstva
narave in ozaveščanju o biotski pestrosti, Gozdna
pedagogika, Joga v Gozdu, Tematske poti, Gozd in
funkcije ter vloge gozda, Drevesni in rastlinski fondi
v okolici gradu, Pripovedovanje zgodb, Igrifikacija v
turizmu …

Dvajseto leto
živih jaslic na Šmarčni
Zadnje leto prejšnjega
tisočletja smo se
mladi na Šmarčni
odločili,
da
u sta n o v i m o
Športnokulturno
društvo
Večno mladi
Šmarčna. V
tistem
letu
smo nad cesto
ob vasi Šmarčna,
kjer so žive jaslice,
postavili tudi novo
kočo, ki je dobila ime Kavsarska koča. Nadomestila je
staro, ki je služila smučarjem vse od leta 1983, ko je
bila postavljena smučarska vlečnica. Ob ustanovitvi
društva smo si zamislili tudi žive jaslice. Prvi dve
leti smo v večnamenskem domu okrasili kmečki
gumivoz, ga prekrili s slamo in balami. Na voz smo
posedli sveto družino, angelčki pa so prepevali
božične pesmi. Ustavljali smo se pri hišah in povsod
so nas lepo sprejeli. Naslednje leto smo žive jaslice
ponovili, iz hiš pa so začeli prihajati še sorodniki,
družinski prijatelji in drugi ter nas opogumljali, da
smo v novem tisočletju žive jaslice predstavili na jaso
ob novi koči. Odločili smo se, da jih bomo uprizorili
kot igro s celotno zgodbo o družini, ki je iskala
prenočišče, našla jasli v votlini, zvezdo repatico,
prihod kraljev, postavili žive živali s pastirji … Sestavili
smo scenarij, sešili kostume, zgradili jasli, zbrali
ozvočenje, luči, pripeljali živali in drugo potrebno.
Leta 2001 smo imeli v enem večeru dve predstavi,
čeprav je bilo zunaj manj kot 10 stopinj Celzija. Med
prvo in drugo predstavo so nam s prizorišča v gozd
na Mrtovec ušle živali, vendar so jih fantje pastirji
pripeljali nazaj pet minut pred začetkom druge
predstave. Zgodba o živih jaslicah se je dograjevala,
spreminjali smo tudi sceno, dograjevali hiške, mlin,
cerkvico, v dvajsetih letih pa je napredovala tudi
tehnika. Prvo leto smo imeli otroški jok ob rojstvu
Jezusa posnet na kasetofon, a se zaradi mraza ni
hotel vključiti. Opisali smo nekaj utrinkov, ki se lahko
dogajajo med živimi predstavami, vendar večinoma
zadovoljni obiskovalci živih jaslic tega niso opazili.

Dušan Pezelj,
januarski Radogost
na gradu Sevnica
Uvodna razstava v letu 2019 v Oknu Radogost in Stari
galeriji je razstava Dušana Pezlja - Duleta, slikarja z
izjemno vsebino v več sklopih. »Novomeščani ga
poznajo kot snemalca, montažerja in novinarja.

Pri gledalcih je doživel topel sprejem niz filmov o
dolenjskih gradovih – Dolina gradov, ki sta jih naredila z
novinarjem in prijateljem Andrejem Bartljem. Snemal
je tudi ekološki film Kotarjeva prepadna … posnel in
zmontiral nekaj portretov dolenjskih slikarjev, posnel
kakšnih 15 desetminutnih zdravstvenih filmov in še
veliko drugih dokumentarnih in poučnih filmov. V
pokoju izpolnjuje prvotno mladostno željo, slikanje,
ob tem piše glasbo za svoja besedila, preizkuša se tudi
kot pisec kratkih zgodb. Umetnost, še zlasti slikarstvo,
ga zanima vse življenje. Slika v realističnem stilu, zdaj
mu je čedalje bolj pri srcu abstraktno in moderno
slikarstvo, predvsem mu je pomemben kolorit. Rad
ima močne barve. V sodobnem slikarstvu s svojim
načinom slikanja poskuša izraziti najboljše barvne
učinke, z ubranostjo barv pa poudariti razne oblike in
figure,« lahko preberemo o njem.

V vasi Šmarčna živi okoli 80 ljudi in v času, ko so
postavljene žive jaslice, se skupaj zberemo, družimo
in razdelimo naloge. V predstavi sodeluje približno
65 ljudi, od tega je 35 nastopajočih igralcev, tonski
tehniki, usmerjevalci luči, redarji, masker, stojničarji
… V vseh letih se je zvrstilo že veliko glasbenikov in
pevcev. Zadnja leta pa nas že redno spremljajo operni Prvi razstavni sklop slik predstavljajo akvareli
pevec Marko Železnik, fantovski kvartet Jarica, že živali, v drugem se je Dule posvetil horoskopu, ki
nekaj let je z nami citrarka Anja Derstvenšek - Kozinc. v naša življenja prinaša zanimive napovedi. Tretji
sklop sestavljajo različni motivi. V nekakšnem
»prepihu« stilov avtor predstavlja različne zvrsti:
od realističnega, modernega do abstraktnega v
akvarelni, akrilni in pastelni tehniki.

Prijavnine ni. Vljudno vabljeni k udeležbi, svoje
zanimanje za sodelovanje pa nam lahko sporočite do
vključno 4. 2. 2019 na e-naslov rok.petancic@kstm.
si ali telefonsko številko 051 680 289, na kateri lahko
dobite tudi dodatne informacije.
Vir: KŠTM Sevnica

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija

www.grad-sevnica.com
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Foto: Damjan Pajk

Ob dvajsetletnici živih jaslic pa smo medse povabili
pevko slovenske zabavne glasbe Nušo Derenda. Na
koncu predstave nam je zapela pesem Sveta noč,
nekaj znanih božičnih in svojih pesmi. S tem smo
se hoteli zahvaliti vsem, ki nas vsa ta leta obiskujete
in podpirate. Hvala pa tudi vsem, ki ste pred leti Dule je s seboj pripeljal glasbeno skupino Ješča
sodelovali pri živih jaslicah, in vsem, ki še sodelujete vešča, ki nam je s svojo glasbo prinesla koledniške
dobre želje za vse leto in dala svečanosti posebno
na božičnem dogodku na Šmarčni.
svetlobo duha.
Vir: ŠKD Večno mladi Šmarčna

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kultura
Petek, 1.2., ob 17.00
KAKO IZURITI
SVOJEGA ZMAJA 3 POKUŠNJA
TRADICIONALNA

animirana družinska pustolovščina (ZDA)

SINHRONIZIRANODOMAČIH SALAM

GOSTILNA
Petek, 1.2.,
ob 19.00 VRTOVŠEK SEVNICA
NAJLUBŠA
SILNO, SILNO
NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI
-

romantična komedija (Srbija)
-

SEVNICA
KINO
KINO

Sobota, 2.2., ob 17.00
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3
SINHRONIZIRANO
-

Sobota, 2.2., ob 19.00
112

112

triler, drama (Danska)
-

Petek, 8.2., ob 19.00
3 DNEVI Z ROMY SCHNEIDER

(Nemčija, Avstrija, Francja)
-

Petek, 15.2., ob 17.00
LEGO FILM 2

animirana akcijska komična pustolovščina
(ZDA, Kanada)

SINHRONIZIRANO
-

Petek, 15.2., ob 19.00
SREČEN SMRTNI DAN 2

1962

srhljivka (ZDA)
-

Sobota, 16.2., ob 17.00
LEGO FILM 2
SINHRONIZIRANO
-

FB: KinoSevnica
Instagram: @kino_sevnica

www.gremovkino.si
www.kstm.si

Sobota, 16.2., ob 19.00
BOG, LE KAJ SMO SPET ZAGREŠILI?
komedija (Francija)

58. SALAMIADA

10. MAREC OB 13:00
-

KULTURNA DVORANA SEVNICA

Sobota, 2.2., ob 19.00
112

KO BOM VELIK ...

triler, drama (Danska)

torek - 26. FEBRUAR 2019 - 17.00

Lea Menard & Studio XXV// igrano lutkovna predstava //
koncept in režija: Lea Menard // igrata: Jose in Lea Menard // od 3. leta // 40 min

Želje otrok se pogosto
uresničijo in tako Jahim postane velik. Zares velik! A kmalu fant spozna, da biti
velik ni tako enostavno.

KŠTM SEVNICA

Predstava, v kateri se
prepletajo ples, igra, lutke in
glasba. V zgodbi, postavljeni v
afriško okolje, nastopa deček
Jahim, ki nima ne mame ne
očeta in sploh nikogar velikega.
Zato si Jahim želi postati velik.
Če bi bil velik, bi bil močan, če
bi bil velik, se ne bi ničesar bal,
če bi bil velik, bi lahko skrbel
za prijatelje, in če bi bil velik, bi
morda lahko celo dosegel Luno.

PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.
februar 2019
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 1. 2.,
ob 8.00
petek, 1. 2.,
ob 18.00
petek, 1. 2.,
ob 18.00
sobota, 2. 2.,
ob 8.00
ponedeljek, 4. 2.,
ob 10.00
ponedeljek, 4. 2.,
ob 16.00
ponedeljek, 4. 2.,
ob 17.00
ponedeljek, 4. 2.,
ob 18.00
torek, 5. 2.,
ob 7. 00 - sobota, 2. 3.
torek, 5. 2.,
ob 9.00
torek, 5. 2.,
ob 18.00
sreda, 6. 2.,
ob 15.00
sreda, 6. 2.,
ob 17.00
sreda, 6. 2.,
ob 18.00
sreda, 6. 2.,
ob 18.00
sreda, 6. 2.,
ob 18.00
četrtek, 7. 2.,
ob 18.00
petek, 8. 2.,
ob 18.00
petek, 8. 2.,
ob 19.00
sobota, 9. 2.,
ob 18.00
sobota, 9. 2.,
ob 19:30
nedelja, 10. 2.,
ob 17.00
ponedeljek, 11. 2.,
ob 10.00
ponedeljek, 11. 2.,
ob 15:30
ponedeljek, 11. 2.
ob 17.00
ponedeljek, 11. 2.,
ob 18.00
torek, 12. 2.,
ob 9.00
torek, 12. 2.,
ob 12:30
torek, 12. 2.,
ob 15:30
torek, 12. 2.,
ob 16.00
torek, 12. 2.,
ob 18.00
sreda, 13. 2.,
ob 15.00
sreda, 13. 2.,
ob 18.00
četrtek, 14. 2.,
ob 15.00
ponedeljek, 18. 2.,
ob 10.00
ponedeljek, 18. 2.,
ob 10.00
ponedeljek, 18. 2.,
ob 16.00
ponedeljek, 18. 2.,
ob 17.00
torek, 19. 2.,
ob 9.00
torek, 19. 2.,
ob 17.00
sreda, 20. 2.,
ob 10.00
sreda, 20. 2.,
ob 17.00
sreda, 20. 2.,
ob 18.00

Kmečka tržnica Sevnica - degustacija

Kmečka tržnica Sevnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Kulturna dvorana Studenec

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

Mladinski center Sevnicavo

KŠTM Sevnica

Sevniški mesečni sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Izmenjava semen

TVD Partizan Boštanj

Občni zbor društva

TVD Partizan Boštanj
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RK v skrbi za ljudi in živali
Predavanje Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med.
Predavanje:
Moški lahko jokajo in ženske lahko imajo dolg jezik

Predavanje: Meta Vrhunc:
Življenje in delo Rudolfa Steinerja
Razstava slik na steklu in lesu
Vilme Mavrič Krisper
Prireditev ob kulturnem prazniku:
Mladinska gledališka skupina Prosvetnega društva Vrhovo

TVD Partizan Boštanj

Drušvo za biološko-dinamično gospodrjenje
Ajda Posavje
Drušvo za biološko-dinamično gospodrjenje
Ajda Posavje
Drušvo za biološko-dinamično gospodrjenje
Ajda Posavje

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjamo: polnjene Valentinove blazinice

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Radogost večer - gost:
Grafična zakladnica Janeza Megliča iz Medvod

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Dobrodelni koncert-zimski glasbeni večer

Telovadnica OŠ Tržišče

OŠ Tržišče

Proslava ob kulturnem prazniku
in na odprtje razstave likovnega ustvarjalca Branka Šusterja

Kulturni dom Krmelj

Društvo Svoboda Krmelj

Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

Kulturna dvorana Sevnica

ZKD Sevnica, JSKD OI Sevnica,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Prireditev ob kulturnem prazniku

Kulturni dom na Blanci

KUD Poklek in Godba Blanški vinogradniki

Proslava ob kulturnem prazniku
z odprtjem razstave ob 110 letnici železnice Krmelj
Osrednji dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika Boštanj
in praznika krajevne skupnosti Boštanj

Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem Mostu

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

TVD Partizan Boštanj

Krajevna skupnost Boštanj

Striptiz - komedija - Matjaž Javšnik

Kulturna dvorana Sevnica

Zimske urice, Toni, 040 33 66 72,
zimskeurice@siol.net

Gledališka igra za male in velike: Mojca Pokrajculja

Kulturni dom Loka

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

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

Učilnica RK Sevnica

Predavanje: Začetni tečaj biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Srečanje bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Predavanje U3: Vlasta Nussdorfer varuhinja človekovih pravic:
O človekovih pravicah
Varstvo in gnojenje vrtnin in okrasnih rastlin,
predavanje z Mišo Pušenjak Vstop prost!
Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Kulturna dvorana Sevnica
Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070
Drušvo za biološko-dinamično gospodrjenje
Ajda Posavje

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.
v sodelovanju s podjetjem Metrob d.o.o.
OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070
KNOF Prijave na 041 660 315,
število udeležencev je omejeno.

Kreativna delavnica Čas za ljubezen

Na bazenu (KNOF)

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjamo: polnjene Valentinove blazinice

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

RK v skrbi za ljudi in živali
Predavanje Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med.

Dvorana Trubarjev dom
OZ Rdečega križa Sevnica
upokojencev Loka pri Zid. Mostu Inf. na 07 81 65 070

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

Počitniška ustvarjalnica za otroke

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Ustvarjamo: čestitke za dan žena

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

Predavanje: Začetni tečaj biodinamike

TVD Partizan Boštanj

Predavanje U3: Marija Turenšek Mikavčič:
Neminljiva ženskost

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Knjižnica Sevnica Izposojevališče Krmel

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Brezplačna kino predstava

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

RK v skrbi za ljudi in živali - Predavanje
Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med.

Prostori KS Blanca

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico
Ustvarjamo:
zapestnice prijateljstva

Avtošola Prah Sevnica
Info.: Toni, 031/643-338
Drušvo za biološko-dinamično gospodrjenje
Ajda Posavje

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev
Zapisana črka je boljša,
kot najboljši spomin
Družabno dopoldne:
Brainbox - preizkušamo spomin

Kje?

Organizator - informacije

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjamo: pustne maske

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Športnik leta 2018

Kulturna dvorana Sevnica

Koncert Trio Cene Resnik
z razstavo Anike Kocman

Športna zveza Sevnica,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Kulturni dom
Loka pri Zidanem mostu

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Predavanje: Začetni tečaj biodinamike

TVD Partizan Boštanj

torek, 26. 2.

Ekskurzija v Papirnico Radeče

Radeče

U3 Sevnica

torek, 26. 2.,
ob 17.00
sreda, 27. 2.,
ob 17.00
sreda, 27. 2.,
ob 18.00
nedelja, 3. 3.,
ob 10:30
nedelja, 3. 3.,
ob 15.00

Ko bom velik ...
otroška predstava (abonma in izven)
50 let - VCT Ramovš - Peklar
Predavanje: Tomaž Čufar In Marija Merljak
RK v skrbi za ljudi in živali
Predavanje Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med.

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

VCT Ramovš- Peklar

Kulturna dvorana Šentjanž

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070

22. Licitacija krač in slam pri sv. Joštu pod Lisco

Sv. Jošt pod Lisco

Župnija Razbor pod Lisco in KŠTD Razbor

Pustovanje za otroke

Športni dom Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 20. 2.,
ob 18.00
petek, 22. 2.,
ob 10.00
petek, 22. 2.,
ob 12.00
petek, 22. 2.,
ob 18.00
sobota, 23. 2.,
ob 20.00
ponedeljek, 25. 2.,
ob 15.00
ponedeljek, 25. 2.,
ob 17.00

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. na 07 81 65 070
Drušvo za biološko-dinamično gospodrjenje
Ajda Posavje

Spoštovane dame, namenjamo vam prijazno povabilo na

| Kje? – GRAD SEVNICA | Kdaj? – 10. MAREC 2019 |
Pričetek druženja od 17:30, pričetek programa ob 18. uri.
osrednji dogodek:

posebni dodatek:

Zbiranje za ocenjevanje bo potekalo od 21. do 28. februarja 2019 do 12. ure
v Turistični agenciji Doživljaj (Trg svobode 10, Sevnica). Vsaka udeleženka lahko sodeluje z enim vzorcem salame.

SEVNICA

Vstop na dogodek je prost, obvezna pa je predhodna prijava
do zapolnitve mest (alenka.kozorog@kstm.si ali 051 680 288).

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si || 051 680 288

februar 2019
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Zaključna prireditev
natečaja za najboljšo
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Na zadnji šolski dan v letu 2018, v petek, 21. decembra,
smo v organizaciji KŠTM Sevnica v Mladinskem
centru Sevnica uspešno izpeljali zaključno prireditev
nagradnega natečaja za najboljšo kratko zgodbo.

Sevnica

POČITNICE

V nagradnem natečaju, ki je trajal od 1. do 18.
decembra, so lahko sodelovali osnovnošolci in
napisali kratko zgodbo na decembrsko tematiko ter
jo oddali v za to namenjeni nabiralnik. V sodelovanju
z OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Ana Gale Sevnica,
OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Tržišče, OŠ Krmelj, OŠ
Milana Majcna Šentjanž in Knjižnico Sevnica smo
zbrali kar 40 kratkih zgodb, pregledala pa jih je
strokovna komisija ter izbrala tri najboljše pisce. Ti
so na zaključni prireditvi prejeli sezonsko vstopnico
za Bazen Sevnica. Najboljšo kratko zgodbo Ona si želi
družino je napisala Aleksandra Špan, drugouvrščeni
je bil Kristjan Smerdelj z zgodbo Božično darilo, tretjo
najboljšo zgodbo Najlepše darilo pa je napisala Lea
Volarič. Zmagovalno kratko zgodbo lahko preberete
v teh Grajskih novicah, za nas pa jo je na zaključni
prireditvi v celoti prebral Pavle Ravnohrib, igralec in
voditelj, s katerim je potekal tudi pogovor ob toplem
napitku. Zbrane je nagovorila tudi Mojca Pernovšek,
direktorica KŠTM Sevnica, prireditev pa je povezoval
Ciril Dolinšek. Za glasbeno popestritev so poskrbeli
učenci Glasbene šole Sevnica, glede na vloženi trud
ter ustvarjalnost mladih piscev kratkih zgodb ni
manjkala tudi podelitev motivacijskih nagrad.
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Org.: KŠTM Sevnica, Občina Sevnica | Info: Mojca Švigelj, mojca.svigelj@kstm.si

Prejeli so jih Ana Direnbek, Gaja Ana Gorenc
Markovič in Aiken Maja Dobaj. Vsem nagrajencem
čestitamo in z navdušenjem sporočamo, da nam je
branje prispelih zgodbic res polepšalo dan in da se že
veselimo vnovičnega odprtja ustvarjalnega natečaja.
Spremljajte nas na Facebooku @mladivsevnici.
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

LEPE
POČITNICE !
14
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Prehod na enotno
FB-stran Mladi v Sevnici
Pretekla raziskava Položaj mladih v občini Sevnica je
pokazala, da obstajata velika razpršenost informacij,
ki so zanimive za mlade, in obenem potreba po
vzpostavitvi pregledne stične točke s tovrstnimi
vsebinami.

Na tej podlagi smo se v KŠTM Sevnica odločili
zapreti Facebook Mladinskega centra Sevnica in
pretekle vsebine ne le nadomestiti, temveč jih
predvsem nadgraditi z delovanjem Facebooka strani
Mladi v Sevnici. Njen cilj je namreč postati enotni
informacijsko-komunikacijski kanal za mlade v napi
občini. Z našimi prihodnjimi objavami si bomo tako
prizadevali obveščati o vseh za mlade znotraj občine
pomembnih dogodkih in informacijah, delili bomo
uporabne nasvete in vam odgovarjali na vprašanja
o lokalni mladinski dejavnosti, mladinskem delu,
mladinskem centru, organizacijah na mladinskem
področju in mladinski politiki. Pri tem pa bodite
pozorni na naslednje. Vsebino, ki se nanaša
neposredno na Mladinski center Sevnica, najdete
pod oznako #mcsevnica, vsa druga vsebina širše
narave pa je označena z #mladivsevnici.
Spremljajte nas @mladivsevnici.
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

www.kstm.si
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Šport
Šolski šport

Prvenstvo
osnovnih šol v ju jitsu,
judo in prihod božička

Košarka, učenke l. 2004 in ml.
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Na 1. krog državnega šolskega tekmovanja v košarki
za učenke l. 2004 in mlajše, četrtfinale, Košarkarski
superšolar, se uvrsti OŠ Sava Kladnika SEVNICA –
skupina 5.
Odbojka, učenci l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Tržišče
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. mesto: OŠ Krmelj
Odbojka, učenke l. 2004 in ml.
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Boštanj

Moški finalni tek

V finalne boje so se v ženski konkurenci uvrstile vse
sodelujoče sevniške atletinje: Nika Dobovšek, Ajda
Slapšak, Živa Slapšak in Iza Vencelj. Zmagovalka
ženskega dela 2. Branetovega super krosa je vnovič
postala Nika Dobovšek, drugo mesto pa si je pritekla
Ajda Slapšak.

Badminton, učenke l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
učenci letnik 2004 in mlajši:
1. mesto: Mark Polanc (OŠ Krmelj)
2. mesto: Maj Polanc (OŠ Krmelj)
3. mesto: Nejc Repovž (OŠ Krmelj)
4. mesto: Domen Petre (OŠ Krmelj)
Badminton, učenke letnik 2004 in mlajše:
1. mesto: Alina Stanisavljević (OŠ Krmelj)
2. mesto: Tinkara Kranjc (OŠ Krmelj)
3. mesto: Ana Sinkovič (OŠ Blanca)
4. mesto: Hana Kovačič (OŠ Krmelj)
Badminton, učenci letnik 2006 in mlajši:
1. mesto: Aljaž Stopar (OŠ Krmelj)
2. mesto: Anej Žaja (OŠ Krmelj)
3. mesto: Gal Završnik (OŠ Krmelj)
4. mesto: Jakob Jamnik (OŠ Krmelj)

Badminton, učenke letnik 2006 in mlajše:
1. mesto: Lea Plazar (OŠ Krmelj)
2. mesto: Hana Plazar (OŠ Krmelj)
3. mesto: Sara Podlogar (OŠ Krmelj)
4. mesto: Kaja Gole (OŠ Krmelj)
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Drugi Branetov superkros
in dosežki sevniških atletov
V Žalcu je potekala druga izvedba Branetovega
superkrosa po vzoru tekmovanj v smučarskih tekih.
Sneg je tudi letos dodal pravo noto omenjenemu
tekmovanju, na katerem je uspešno sodelovalo 9
sevniških atletov.
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V petek popoldne, 21. decembra lani, je športni dom
v Sevnici ponovno »pokal po šivih«. Društvo borilnih
veščin IPPON Sevnica vsako leto pred prihodom
Božička organizira prvenstvo osnovnih šol v ju jitsujudo borbah v parterju. Letos se je tekmovanja
udeležilo 80 mladih ippončkov, tigrov in pandic iz
osnovnih šol v naši občini. Udeleženci so bili mladi
iz tistih šol v, katerih neutrudljivi trenerji DBV Ippon
Sevnica poučujejo plemenite borilne veščine kot
športno zvrst. Na tekmovanju, ki so ga z zelo polnih
tribun spremljali starši, dedki in babice, so se mladi
člani Ippona pomerili v več kot 140 borbah. Mladi
športniki so prikazali veliko znanja borilnih veščin,
hrabrosti, iskrenosti in prijateljstva.

Mladi ippončki uspešni in veseli Božička

V najmlajši kategoriji U12 sta zmagi odšli v roke
blanških atletov.

Najuspešnejši so bili mladi tekmovalci Osnovne
šole Boštanj, 2. mesto so osvojili mladi iz Osnovne
šole Sava Kladnika Sevnica, 3. mesto pa je pripadlo
tekmovalcem iz Osnovne šole Blanca. Ker je Božiček
»nasluhnil«, da so najštevilčnejša druščina na
področju borilnih veščin v občini Sevnica, je obljubil,
da jih bo obiskal in obdaril. Obljubo je izpolnil in jih
po podeljenih medaljah vsem tekmovalcem tudi
obdaril z darili. Na koncu so se skupaj še fotografirali.
Organizator Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica se
za pomoč pri izvedbi tekmovanja zahvaljuje staršem
in donatorjem, ki so bili Občina Sevnica, Kiwi shop,
Sadjarstvo Blanca, Imperial Krško, Vini Mokronog in
Magicbaloni & partiy Sevnica. Pri njih je Božiček dobil
darila.

Vir: AK Sevnica

Vir: DBV Ippon Sevnica

Finalistke 2. Branetovega superkrosa

V moški konkurenci sta si finalni tek priborila Miha
Povšič in Žan Vozelj. Miha je dosegel odlično tretje
mesto, uspešni pa so bili tudi drugi sevniški tekači
v moški konkurenci, saj so v svojih kategorijah prav
vsi stopili na zmagovalni oder. Timotej Krašovec je
zmagal v kategoriji U14, Tjaš Pelko kategorijo višje,
družbo pa mu je delal Tomi Bajc na tretjem mestu,
Žan Vozelj je bil v svoji kategoriji mladincev tretji.

VABILO NA TEST HOJE
Vabimo vse, ki bi želeli izvedeti, kakšna je vaša telesna zmogljivost ter kakšna
raven telesne dejavnosti koristi vašemu zdravju, da se udeležite testa hoje
na dva kilometra.
Testiranje bomo izvedli 2. 3. 2019 ob 9.00 in 11.5. 2019 ob 8.00 na savskem
nasipu, pred Srednjo šolo Sevnica.
Test je namenjen vsem občanom in je brezplačen. Bodite športno oblečeni in
obuti.
Vljudno vabljeni!

Šport
DBV Ippon Sevnica
uspešni na državnem
prvenstvu v ju jitsu in
3. krogu tehnik JJ

ŠPORTNIK
Kulturna
LETA
dvorana
Sevnica
2018

Podelitev priznanj:

Petek,
22. februar
2019,
ob 18. uri

športnik / športnica leta,
športna ekipa leta,
perspektivni športnik / športnica,
športna osebnost / prireditev / projekt,
jubilejno priznanje
za večletno delovanje športnega društva.

SEVNICA

Gost:
dr. Andrej Stare

»Ovire te ne smejo zaustaviti. Če naletiš na zid, se ne obračaj in ne obupaj.
Ugotovi, kako ga preplezati, iti skozi ali najti način, kako ga obiti.«
Michael Jordan
» Trebušnjake začnem šteti šele takrat, ko začne boleti,
kajti šele tisti zares štejejo.«
Muhammad Ali

V soboto, 8. decembra, je bilo v Sevnici v športnem
domu dopoldne živahno. več kot 100 mladih
tekmovalcev od U8 do U15 se je pomerilo na
državnem prvenstvu v ju jitsu in 3. krogu slovenskega
pokala v tehnikah. Domači tekmovalci DBV Ippon so
spet potrdili, da spadajo v vrh slovenskega ju jitsa
med mladimi. Na tekmovanju so osvojili 12 medalj.

Tekmovalci s trenerjem

Rezultati državnega prvenstva 2018 za mlade
U10
2. mesto Nastja brce
2. mesto Žiga Mirt
3. mesto Erik Pinoza
3. mesto Špela Žnidaršič
5. mesto Anže Traven
7. mesto Tadej Zakšek
U12
2. mesto Eva Ganc
2. mesto Teodor Škornik
4. mesto Andreja Urh
4. mesto Eneja Božič
4. mesto Lan Špan
5. mesto Aleks Švelc
6. mesto Nikola Kocev
6. mesto Špela Mirt
7. mesto Žan Pokelšek
skupno slovenski pokal (3 nastopi)
deklice, U10
2. mesto Nastja Brce
5. mesto Špela Žnidaršič
U12
3. mesto Eneja Božič
4. mesto Andreja Urh
5. mesto Špela Mirt
6. mesto Eva Ganc
12. mesto Tjaša Jesih (samo en nastop)
dečki – skupno slovenski pokal (3 nastopi)
U10
1. mesto Žiga Mirt, prvak SLO 2018
3. mesto Erik Pinoza
5. mesto Anže Traven
9. mesto Tadej Zakšek
U12
2. mesto Aleks Švelc
3. mesto Nikola Kocev
4. mesto Teodor Škornik
6. mesto Žan Pokelšek
6. mesto Lan Špan
Vir: arhiv, DBVIpponSvn

www.kstm.si
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Iz preteklosti v sedanjost
Najboljša kratka zgodba: Ona si želi družine
Ura že odbije osem, ko moji koraki tiho odmevajo po
praznem šolskem hodniku.
Pozna sem.
Spet.
Na poti so me, kot že vsak dan prej, zamotile božične
lučke, ki so se motno svetlikale v decembrskem
snegu, in velika maketa Božička iz čokolade ob vhodu
v mesto. Želim si (spet), da me te stvari ne bi vsakič
tako očarale, da kar stojim tam in zijam v njih kot tele
v nova vrata. Žal je božični čas hkrati tudi čas, ko je
moja navzočnost pri prvi šolski uri bolj … redka.
Še zadnjič s pogledom ošvrknem sladkorne palčke,
ki visijo na vratih, potem pa jih odprem in vstopim.
Učiteljica matematike me samo zdolgočaseno
pogleda in v trenutku vem, da jo mika, da bi vame
vrgla kredo.
»Mia! Zakaj spet zamujaš?«
Zavzdihnem in spustim torbo na tla, preden se ji
živčno nasmehnem.
»Zaspala sem,« rečem, kot že tolikokrat poprej, ona
pa zavije z očmi, vendar popusti, saj ve, da ne bo
ničesar dosegla.

Na mizo hitro položim svoje knjige, ki so že malce
raztrgane po robovih, da dajejo vtis, kot da se veliko
učim, čeprav se ne. Čez trenutek se vrata spet
odprejo in vstopi Nik, na pogled čisto nič ponižen
in niti najmanj slabe volje, ker zamuja. Učiteljica ga
premeri s pogledom in še preden bi lahko vprašala, ji
on že ponuja odgovor.
»Samo nisem želel priti,« zamrmra in po razredu se
razširi tiho hihitanje.
Preden sede, se nagne na mojo stran vrste in
pomežikne. Vem, da se je zlagal – matematika je
namreč njegov najljubši predmet. Verjetno me je
samo zasledoval po mestu, da bi lahko pomagal, če
bi zašla v težave.
Ure po tem nezaželenem dogodku minevajo še
posebej hitro in kmalu je čas, da odidem domov. Nik
že zaloputne z vrati omarice in si oprta najini torbi na
rame, ko do naju priplava bahavi glas.
»Hej, Mia, kje boš pa ti za božič?« nekdo zakliče in vsi
se zasmejijo.
Svoje oči zadržim na tleh, kot da je to najzanimivejša

stvar na svetu. Pri srcu me stiska in to mi ni všeč.
Vsakič ko se to zgodi, imam občutek, kot da je nekdo
name zlil vedro mrzle vode in je ves božični blišč
zbledel.
Še nekdo se pridruži: »Kaj pa darila? Sploh veš, kaj
je to?«
Le v ozadju svojih misli začutim, da me Nik vleče
stran, saj sem preveč osredotočena na vroče solze, ki
mi polzijo po licih. Zunaj, na hladnem zimskem zraku,
se ustavi, da mi okoli vratu ovije šal, nato pa me prime
za roko in začne hoditi. Ne vem točno, kdaj se moje
ihtenje umiri. Morda jočem sekundo, uro, ali pa sploh
ne, vendar me toplina in domačnost njegove dlani
pomirjata. To pri njem najbolj obožujem. Ničesar
ne reče, ničesar mi ne očita, samo tam je, kadar ga
potrebujem. Njegov stisk se okrepi, ko stojiva pred
domom in se nama v otožna obraza blešči velik,
svetlomoder napis SIROTIŠNICA SV. NIKOLAJA.
Napade me novi val solza, ko ne zavoham tople
pečenke in v svojem vidnem polju ne opazim božičnih
lučk, ki jih tako obožujem. Boli me, da ljudje mislijo,
da sovražim biti v sirotišnici za božič, ker ne dobim
daril, manjkalo mi je namreč nekaj povsem drugega.
Družina.
Vse bi dala za topel občutek pričakovanja, da me
nekdo z odprtimi rokami in sladkim kolačem čaka
doma. Tako pa se samo vrnem k mrzli postelji in
… tišini. Tudi Nik je sirota in stavim, da tudi on
občuti enako, vendar nekako vedno jaz končam kot
objokana tepka, on pa tolažnik. Tako pač je.
Na hodniku sirotišnice me spremljata tiho mrmranje
božičnih pesmi in vesel smeh mlajših otrok. Ne vem,
česa se tako veselijo. To je samo še en božič, ki ga
bomo preživeli sami.
Stopim v svojo mrzlo sobo in z žalostno-veselim
pogledom premerim majhno smrečico brez
okraskov, ki stoji v kotu sobe, potem pa opazim Nika,
ki že sedi tam in me radovedno opazuje. Takoj se
spustim na blazino poleg njega in pustim, da njegove
roke pogoltnejo moje, precej manjše telo. Nekaj časa
samo strmiva v tišini.
»Sprašujem se …« zamrmram, vendar moj glas
odtava.
Žalostno mi pokima: »Jaz tudi.«
Utihneva.
»Veš …« začnem, vendar ne upam spet odpreti ust.
»Vem.«
Verjetno res ve. Tako močan in junaški kot je, niti
malo ne dvomim, da ve.
»Ko bi vsaj bilo vse drugače,« šepnem ter nato
začutim, da otrpne.
Vem, da se ne strinja popolnoma z mano. Na božični
čas je vedno gledal bolj pozitivno kot jaz.
Nasmehne se: »Morda se lahko pretvarjava, da je. Da
imava lučke in pečenko in potico. Če se res potrudiš,
jo boš morda celo zavohala. Vse, kar nama manjka,
je …«
»Družina,« ga žalostno dopolnim.
Za trenutek je vse tiho, potem pa me potegne tesno
k sebi.
»Mislil sem Božička. Drug drugemu sva vendar
družina, kajne?«
Srce mi ob tem zaigra, v očeh pa začutim nove solze.
Pogledam ga, obsijanega s sončnimi žarki, ko upajoče
strmi skozi okno, na ustnicah pa mu počiva miren
nasmeh.
»Ja,« rečem in se tudi sama nasmehnem.
»Mislim, da bo letos božič drugačen.«
Aleksandra Špan, avtorica in prejemnica
prve nagrade decembrskega literarnega natečaja
v organizaciji KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica

Valentin
Veselo ptički žvrgolijo
pesem zimi v adijo
in že sveti Valentin
ključek ima od korenin.
Mačica že v svet
razkazuje svoj cvet,
pod snegom že brsti
na grmičkovi vejici.
Sončni žarek že topleje
boža vse in rahlo greje,
sneg se s travnika topi,
ledene sape vetra ni.
Na vrtu se veselo že bohoti
tulipan v zeleni vsej lepoti,
narcisa popek svoj pripravi,
cvetela ob trobentici bo v travi.
Travnik so zvončki okrasili,
da ne bi sončka zamudili,
kiti se travica v novo zelenilo,
v cvetje pomlad bo naznanilo.
Tanja Košar

Prešernu: Dragi mi poet
Zdi se, da neskončno daleč so že tvoji zlati časi,
druženje z ljudmi po krčmah v mestih in na vasi ...
Iz preprostega življenja in ljubezni rime si koval,
napredno si razmišljal, veliko pesmi si nam dal.
Danes pa so novi časi, prišel je internet,
vse ve, od kod in kam, osvojil ves je svet.
Druženja v gostilnah zamenjal je telefon,
ni pogovora med ljudmi, vsak buli v zaslon.
Na internetu se srečujemo, učimo, delamo naloge,
vse manj je rokopisov, za vse že delajo predloge.
Spoznavanje, ljubezen je v zmenkih na internetu,
lahko si iščeš partnerja daleč stran na tem planetu.
Imamo že e-knjigo, vsak že ustvarja, besedila piše,
nima vonja po papirju, le na tipko se popravi, briše.
Zdi se, danes si čudak, če se vračaš k staremu, k naravi,
dišijo še skrivnosti v knjigah in delo ročno se opravi.
Veš poet, ponosno stopam v korak nekdaj tvojih poti,
Slovenka sem, slovenske besede in slovenske krvi,
razočarana nad domišljavo svetovljanskimi ljudmi,
ki našo lepo slovensko besedo mešajo s tujkami.
Tanja Košar
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Utrip življenja
Sterilizacija
lastniških muc
Februarju bo spet potekala akcija sterilizacij za
lastniške muce občanov občine Sevnica, in sicer od
11. do 22. februarja.
Strošek bo 29,50 €, 25 € bo pokrila Občina Sevnica,
13 € Veterinarska postaja Sevnica.
Za termine pokličite telefonsko številko 07 81 60 210.

Le kaj bi brez solate?
Verjetno ni vrtička blizu in daleč, kjer ne bi našli solate.
Ta je ena izmed vrtnin, ki jo jemo od spomladi in skoraj
do pozne jeseni. Zgodnje sorte solat so na vrtnarijah
že posejali in vas bodo kmalu pričakale kot sadike
na njihovih prodajnih mestih. Znanih je veliko sort
solat, vendar vse sejemo in gojimo približno enako.
Spomladi, poleti in zgodaj jeseni so tako na trgu sorte
različnih barv, okusov in hrustljavosti. Razdelimo jih v
pet glavnih skupin: glavnate, rozetaste, mehkolistne,
zimske solate in solato hrastov list.

Razlogi za sterilizacijo
• Preprečitev gonitve in s tem povezanega obnašanja,
• preprečitev zanimanja in zasledovanja samcev, ki
se sicer pojavlja v času gonitve,
•preprečitev neželene brejosti in kotitve
neželjenega legla,
• zmanjšanje aktivnega »ozemlja« mačke, po
katerem se giblje, in s tem povezane nesreče, ugizne
rane in širjenje določenih bolezni, kot sta mačji aids
(FIV) in mačja levkoza (FeLV),
• precej zmanjša možnost za razvoj tumorjev na
mlečni žlezi,
comice
• prepreči možnost pojava gnojnega vnetja
Tokrat vam želim predstavit posebej zanimivi sorti
maternice in cističnih sprememb na jajčnikih.
solate comice in exqiuse. Prva je zelo popularna in
za vzgojo nezahtevna zgodnja krhkolistna solata.
Kdaj je primeren čas za
Sadimo jo lahko od druge polovice februarja v
neogrevane plastenjake ali rastlinjake ter tople grede.
sterilizacijo?
Zelo zgodaj jo lahko sadimo tudi na vrt. Sorta odlično
prenaša slabše vremenske razmere in ne uhaja v
Praviloma svetujemo, da se sterilizacijo opravi pred cvet. Pridelek je zanesljiv in velik, saj posamezna
prvo gonitvijo v starosti od 5 do 6 mesecev. S tem sadike doseže tudi do kilogram teže.
dosežemo visoko zaščito pred pojavom raka mlečne
žleze, operativni poseg je hitrejši in manj invaziven,
saj se z redkimi izjemami odstranijo zgolj jajčniki.
Pri starejših mačkah lahko sterilizacijo opravimo
v kateremkoli času, neodvisno od tega, v katerem
delu gonitvenega cikla so. Ob operaciji pa moramo
v določenih primerih poleg jajčnikov odstraniti tudi
maternico, če kaže znake bolezenskih sprememb.
Če se odločamo za sterilizacijo po tem, ko je mačka
exquise
skotila mladiče, je primeren čas od treh tednov po
kotitvi, saj nekatere živali zelo hitro nadaljujejo novi Sorta exquise je bila pred 10 leti prva izmed
gonitveni cikel.
Vilmorinovih solat predstavljena slovenskim
pridelovalcem in je po izkušnjah za naše območje
odlična sorta. Razvije zelo velike rozete in je odporna
Bodite del rešitve, ne problema.
proti fuzarijski uvelosti. Tudi ta sorta je primerna za
Povzela: Alenka Kozorog zgodnjo vzgojo. Kot sadike bo na vrtnarijah naprodaj
že po valentinovem.
Zaradi odličnega okusa in dobre prilagoditve na
poletne razmere je ena najpriljubljenejših naših sort,
še posebno med ljubiteljskimi pridelovalci. Oglasite
se na vrtnariji in poskusite pridelati najboljšo solato.

RECEPTI
Pipa iz bučkinega testa
2 bučki naribani, posoljeni, dobro ožeti
zmešamo z 2 jajcema,
2 strokoma česna,
origanom,
100 g naribanega sira in
150 g moke po želji.
Maso naložimo na peki papir, razporedimo po
pekaču in pečemo od 10 do 15 minut pri 200
vatih.
Testo obložimo kot za navadno pico in pečemo
še približno 20 minut ali dokler sir lepo zarumeni.

Kruhov narastek
4 žemlje narežemo na kocke, polijemo s
3 dcl mleka.
1 čebulo nasekljamo in prepražimo z
10 dag suhega mesa (ni nujno, po želji),
prepraženo stresemo v kruhovo zmes, ki smo
ji dodali še
2 jajci,
2 dcl smetane za kuhanje in
15 dag naribanega sira, malo solimo in vse
premešamo.
Zmes stresemo v model s peki papirjem. Pečemo
pri 180 stopinjah 45 minut.
Narastek je odličen vroč, pa tudi hladen za
prigrizek.

www.obcina-sevnica.si

Milena Mastnak

3 skodelice mleka,
1 skodelica riža,
malo soli skuhamo.
1 vaniljin puding skuhamo v 4 dcl mleka in
dodamo 2 žlici sladkorja.
Riž in puding zmešaš skupaj, pustimo počivati,
da se ohladi. Vmešamo 3 rumenjake in 2 žlici
sladkorja ter malo stopljenega masla.
Iz beljakov naredimo sneg in ga zmešamo v maso.
Pečemo pri 180 stopinjah 30 minut.
Če potrebujete večjo količino, sestavine
podvojite.

februar 2019
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Recepte je pripravila Alenka Kozorog.

Rižev narastek z okusom vanilje

Oglasi

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

Izbrana
kakovost
govedine
Certifikat »Izbrana kakovost
- sveže goveje meso.«
je garancija porekla in
vrhunske kakovosti.

TEL.: 07 816 36 00

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

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.
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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

Oglasi

AKCI

5LE0T

V CVETLI

VABIMO VAS NA PREDAVANJE
Sreda, 27. 2. 2019, ob 17h,
Kulturna dvorana Sevnica

Predavala bosta:
TOMAŽ ČUFAR iz podjetja Humko
MARIJA MERLJAK uni.dipl.ing.živ.teh
VSTOP JE PROST

VCT Ramovš - Peklar d.o.o.

strešna okna

Za vse naše
SILVA SEV
prodajne
artikle
VRTNARIJI
NA
imamo
Primula (tr
pooblaščene Cikla
izvajalce del.

KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
izolacije

UGODNO

Ribniki 38 | 8290 Sevnica

NOV

V VRTNARIJI N

EKO zelenjav
ALOE VERA - A

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

SPREJEMAMO NAROČ

KORIT IN UREJAN

www.cvetlice-vct.si

Že naprej vabljeni po
ki bo to leto
in kvalitet

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280
Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

Do specialista
v manj kot
3 tednih!
Dobro je biti sam svoj mojster.
A ne, ko gre za zdravje.

Sklenite zdravstveno
zavarovanje Specialisti in
si že od 9,43 € na mesec
zagotovite kakovostno
ter hitro specialistično
obravnavo.

Specialisti

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

februar 2019
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Razvedrilo
DEL
VSEBINE
CELICE, KI
VSEBUJE
KLOROFIL

KOMPJUTER

IZDELOVA- UREJENOST,
LEC VRVI ELEGANTNOST

NATAŠA
DOLENC

ČEŠKI
ZVIJAČNEŽ, TEOLOG
PREBIVALCI
NEISKREN
JAN
ROVT
ČLOVEK KOMENSKY

STANE
KAVČIČ

ZAJEDAVEC
V KRVNI
PLAZMI

VADBA

ZDRAVNIK
ZA
UŠESNE
BOLEZNI

DEJAVNOST
KROŠNJARJEV

Ženske
Kar se žensk tiče, one imajo tri stopnje
odraščanja:
1. Jezijo očeta
2. Živcirajo moža
3. Sitnarijo zetu

KVAZIDEMOKRAT
POZIV,
KLIC
(ZASTAR.)
PLOŠČA Z
LEPAKI

STAROSTA

UGANDSKI
POLITIK
AMIN

PRAZNIK
POMLADI
JEZERSKO
ALI MORSKO DNO

ČAPKOVA
DRAMA

Ljubim te

ITALIJANSKI
KNJIŽEVNIK
(ENRICO)
KARL
ALPIGER

KITAJSKI
PESNIK LI
JAPONSKE
SREDNJEV.
REFORME

OSCAR
NIEMEYER

Sedita mož in žena na terasi, pijeta vsak svojo
pijačo (pivo in sok) in reče mož:
»Ljubim te.«
Žena ironično nazaj: »A to govoriš ti, al govori
pivo iz tebe?«
Mož: »To govorim jaz. Pivu seveda.«

SREDOZEMSKA
RASTLINA
IVOV
LES

ZAŠČITA
NOVEGA
IZUMA
VIDA
JERAJ
GORAN
IVANIŠEVIĆ

TRAVNATO
OBMOČJE
V JUŽNI
AMERIKI

Kot v pravljici

SKANDIN.
DROBIŽ
ŽOGA
IZVEN
IGRIŠČA

ZVEZNA
DRŽAVA V
SREDNJI
BRAZILIJI
KANON

SOKRATOV
TOŽNIK

DEKLE,
LJUBICA
(ŠALJ.)

PUŠČAVNIK

OSNOVNA
TEKOČINA

SNOV, KI
POSPEŠUJE
SUŠENJE
BARV

Žena v prepiru očita možu:
- Jaz sem za tebe kot Pepelka. Kuham, perem,
pospravljam...
Mož: Kaj mi zdaj očitaš? Sem ti lepo povedal
pred poroko, da boš v zakonu z menoj živela kot v
pravljici!

SKLEDICA
OŽINA,
ISTEM

TKALSKA
PRIPRAVA

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

IVANA
KOBILCA
AMERIŠKI
POLITIK
DWIGHT
EISENHOWER

LOJZE
KOLMAN
PREBIVALEC
ŠVICE

PROSTOR,
KJER
SEME
KALI
OPIJEV
AKALOID,
KI BLAŽI
BOLEČINE
IN
ZLASTI
POMIRJA
KAŠELJ

RIMSKI
VITEZ
ŽIDOVSKA MONGOLSKOČEPICA
RUSKA
REKA

COLA,
PALEC,
INČA

BRALNOPISALNI
POMNILNIK
V RAČUNALNIŠTVU
HRAST S
HRAPAVO
SKORJO
LUIGI
GALVANI

DULČINEJA: ljubica, BENTAL: morsko dno, TRIPANOSOM: krvni zajedavec, KIPA: židovska čepica

Izžrebane so bile:
1. nagrada: Anže Bregar, Vrhek 6, 8295 Tržišče
2. nagrada: Darko Abram, Zabukovje 43a, 8292 Zabukovje
3. nagrada: Zofija Lisec, Lukovec 26, 8294 Boštanj

Nagrade za mesec FEBRUAR
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,

2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.2.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
februar 2019

Jože Urbanija

Majhna skleda, drži se dolgega ročaja,
lonec polna zapusti, vanj se prazna
vrača.
				
Kaj je to?

BESEDNA
UGANKA,
PREMETANKA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
LADO LESKOVAR.

Drevo obrodi tisoče semen. Toda le iz
nekaterih bodo vzklila nova drevesa. So ta
bolj pomembna od tistih, ki se spremenijo
v rodovitno zemljo in omogočajo
nekaterim, da vzklijejo in zrastejo v drevo?
Če ta druga semena ne bi umrla in postala
plodna zemlja, tudi ona druga ne bi zrasla
v drevo. Vse je pomembno, le smisel je
potrebno odkriti.«

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

ŽIVINSKA
KRMA
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VICOTEKA

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
Dežnik

Izžrebanka:

Terezija Suban, N.H.M. 7, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje vasica na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Snežak krasi objekte KŠTM Sevnica.

Izžrebanka:

Milena Teraž, N.H.M. 25, 8290 Sevnica

Oglasi

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

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

RADIOCENTER.SI

“

SI ZA
JEZIČNI
?
O
I
D
R
A
C

“

PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO V DRUŽBI
SAMIH ZVEZD!

februar 2019
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IZBERITE NAJBOLJ ENOSTAVNO
PRANJE SLUŽBENIH VOZIL!
/ Vrnite sijaj vašim službenim vozilom!
/ Operite jih kadarkoli, v delovni ali
poslovni obleki!
/ Vozila imejte vedno na voljo in
ne čakajte na vrsto!
/ Na enem mestu celovito poskrbite
za urejenost vozil!
/ Prihranite svoj čas, energijo in denar!

Posebna ponudba za PODJETJA! 10% popust
in brezplačen preventivni pregled vozila na servisu!
Naročila žetonov: www.avtoline.si / 07 490 30 20 / avtopralnica@avtoline.si

Kmečka zadruga Sevnica v sodelovanju z Metrob d.o.o.

Varstvo in gnojenje vrtnin
in okrasnih rastlin
Predavanje z Mišo Pušenjak,
specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline

• Novosti v pridelavi vrtnin
in okrasnih rastlin (Metrob d.o.o.)
• Temelji eko varstva vrtnin
in okrasnih rastlin (Miša Pušenjak)

12. 2. 2019 ob 12.30h
v Kulturni dvorani Sevnica
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)

Vljudno vabljeni!

www.metrob.si

Jamstvo izvorne
kakovosti

