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Intervju
Maša Medvešek
ki je glede na izkušnje in ocene trenerjev najmočnejša
kategorija pri ženskah, in sicer številčno in tudi glede
kakovosti sotekmovalk. Delo z mladimi pa je pri nas
v Ipponu zelo spodbudno in je eden najštevilčnejših
ju jitsu klubov v Sloveniji. Imamo res veliko mladih
nadobudnih tekmovalcev in tekmovalk, ki z veseljem
trenirajo in s tem razvijajo temeljne vrednote
spoštovanja, cenjenja, discipline, organizacije,
motoričnih sposobnosti in vse, kar ta šport ponuja.
V lokalnem okolju so vas prepoznali tudi drugi.
Zelo mladi ste prejeli najprej naziv perspektivna
športnica (2017) in nato naziv športnica leta 2018.
To lahko pri mladih športnikih vzbudi različne
občutke. Kako gledate na to, predvsem ob upanju,
da je pred vami še veliko trdega dela in tekmovanj?
Najlepša hvala vsem, ki so mi to sploh omogočili,
predvsem DBV Ippon, ker verjamejo vame. Brez
staršev, trenerjev, klubskih financ in preostalih
podpornikov se moja športna zgodba verjetno ne
bi pisala. Je res neverjeten občutek, ko si mlademu
nadobudnežu vzornik in ko greš skozi Sevnico, pa te
skoraj vsakdo pozna. Brez trdega dela in odrekanj
rezultatov pač ni mogoče pričakovati, moja motivacija
je doseči cilje, zato upam, da se bo moja športna pot
nadaljevala tako, da bo na prihajajočem evropskem
in svetovnem prvenstvu sreča na moji strani.
Bi mladim sovrstnikom svetovali, naj izberejo
podobno pot, kot ste jo vi? Kakšne napotke bi jim
dali?
Vsakomur bi svetovala ukvarjanje s športom, vsaj
rekreacijsko. Šport je v današnjem času nujno
potreben za ohranjanje zdravja na duševni in telesni
ravni. Glede borilnih veščin pa mislim, da je to šport,
ki te res nauči največ. Vztrajajte pri tem, kar vas
veseli, tudi ko bo težko, ne obupajte, vedno se najde
rešitev. Vestno trenirajte, spoštujte trenerje, starše in
vse, ki ti omogočajo športno udejstvovanje, in prišel
bo tvoj čas.

Pogovarjal se je Miran Grubenšek.

Maša Medvešek je uspešna športnica DBV Ippon
Sevnica, kadetska reprezentantka Ju jitsu zveze
Slovenije in v zadnjih letih uspešna predstavnica
mladih sevniških športnikov, ki predstavljajo občino
Sevnico tudi zunaj lokalnih in državnih meja.
Zelo kmalu v osnovni šoli ste se odločili postati
športnica. Kaj je pripomoglo k temu, da se je vaše
življenje, za nekatere v »brezskrbnih najstniških
letih«, zapisalo borilnemu športu?

Priznam, da je včasih precej težko. Daljše odsotnosti
v šoli, konci tedna na reprezentančnih pripravah in
večkrat na dan treniranje me precej izčrpajo. Dan se
zame začne že ob 4.30 z odhodom v šolo, včasih tudi
prej, potem sledi trening in v večernih urah delo za
šolo. Zelo pomembna je organizacija časa, da lahko
usklajujem šolske in športne obveznosti. V osnovni
šoli je bilo vse veliko bolj preprosto, s srednjo šolo
pa se je začelo vse stopnjevati. Več obveznosti v šoli,
več treningov, potem pa še diete, ki so potrebne
za obstoj v določeni kategoriji. Najverjetneje bi že
zdavnaj odnehala, če ne bi bilo spodbude in nenehne
podpore staršev s prevozi, pripravo hrane in seveda
trenerjev, ki so me vsak dan izboljševali, pa tudi
preostalih, ki me podpirajo na moji športni poti. Za
letošnje priprave na evropsko in svetovno prvenstvo
sta trenerja Andrej in Robert izdelala petmesečni
načrt vsakodnevnih treningov in prehrane.

Pravzaprav ni bilo posebnega razloga za to … ukvarjala
sem se z več športi, vendar se v nobenem nisem
zares našla. Ju jitsu sem vzljubila po naključju, ko sem
spremljala mlajšega brata na rekreacijsko skupino.
Strast in zanimanje sta se stopnjevala in ju občutim
še zdaj. Ju jitsu me je naučil samostojnosti, strpnosti,
samopremagovanja,
vztrajnosti,
odločnosti,
spoštovanja, discipline in drugih življenjskih vrednot.
Ni se lahko odpovedati druženju s prijatelji, zabavam,
V preteklem letu ste nastopila na evropskem
je pa treba za rezultate trdo delati in se odrekati.
prvenstvu v Bologni. Letos vam je na evropskem
prvenstvu na Kreti za las ušla medalja. Uspešno pa
Resen pristop, ki je neizogibno potreben pri ste letos nastopili tudi na svetovnem prvenstvu v
treniranju v športu, potrebuje usklajevanje. Prej ju jitsu v Abu Dabiju. Kako gledate na organizirano
kot učenka v OŠ Sava Kladnika, zdaj uspešna dela z mladimi športniki doma in na tujem in
dijakinja srednje zdravstvene šole v Celju ste konkurenco tekmovalk?
tudi obremenjena s časom in obveznostmi, ki jih
zahtevajo šola, treningi, v zadnjem času pa tudi Ja, res je, za mano je kar uspešna sezona, sicer z
čedalje bolj reprezentanca Slovenije. Kako vam malo nesreče, vendar sem kljub temu zadovoljna z
rezultatom. Tekmujem v kategoriji kadetinj do 57 kg,
uspeva usklajevati vse te obveznosti?
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Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

Navdih dobi človek, kadar vidi neko stvar,
pojav ali doživi kaj nenavadnega. Pri tem
stopita v ospredje ustvarjalnost posameznika
in domišljija. Če smo navdihnjeni, razmišljamo
drugače, nevsakdanje in neobičajno. Že samo
delček misli nam je lahko spodbuda za drugačen
pristop k delu, lahko ne razmišljamo o padcih,
ker vidimo doseganje postavljenih ciljev in si
upamo stopiti onkraj naših okvirjev. Navdih je
lahko ključ za boljše razumevanje, boljše odnose
in je lahko ključ do sreče in uspeha.

Ne prezrite
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Navdih za vas: Vsaka rana se sčasoma zaceli, a
dati si moraš čas za celjenje, kajti tako izraziš
sočutje in ljubezen do sebe. Danes bodi prijazen
do sebe. (Don Miguel Ruiz ml.)
Naj bo leto 2020 navdihujoče, usmerjeno v
izpolnitev postavljenih ciljev in oblikovanje
projektov, pri katerih bomo inovativni, posebni,
drugačni in bomo v njihovem uresničevanju
predvsem uživali. Srečno!
Mojca Pernovšek

i n te r v j u
i z g ra j s ke s k r i n j e
o b č i n s ke st ra n i
po občini
T ZO S , t u r i ze m
ku l t u ra
ko l e d a r p r i re d i te v
mladina
šport
i z p re te k l o st i v s e d a n j o st
utrip življenja

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, Neža Nemec, Jože Novak, Miran
Grubenšek, Annemarie Culetto, Barbara Zagorc.
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: Mojca Švigelj
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 februarja 2020, 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.

januar 2020

3

Občinske strani
Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti do
posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo
občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo tudi
V hladnejših zimskih dnevih je zaradi vremenskih s krajevnimi vzdrževalci cest. Izvajanje zimske službe
razmer na cesti večkrat zmanjšana vidljivost zaradi lahko otežujejo razne ovire ob cestišču, kot so kupi
megle, nastane poledica in sneži, na kar se vozniki peska, zemlje in hlodovina ter poškodovano drevje in
vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče. Zato je zelo
lahko ustrezno pripravijo.
pomembno, da lastniki zemljišč, ki mejijo na ceste,
ustrezno skrbijo za te površine in s tem omogočijo
nemoteno izvajanje zimske službe.

Zimske razmere na cestah

11. seja
Občinskega sveta
Občinski svet Občine Sevnica se je na 11. redni seji
20. novembra seznanil s predlogom proračuna za
leto 2020. Člani sveta so k oblikovanemu predlogu
podali svoje pripombe in pobude. Na decembrski
seji je Občinski svet obravnaval dopolnjeni predlog
proračuna.
Občinski svet je sprejel tudi predlog Odloka o
četrtih spremembah in dopolnitvah Občinskega
prostorskega načrta. Predlog za spremembe je bil
podan zaradi pobud dveh mladih družin iz Grahovice
pri Boštanju in Zabukovja, ki izvajata poslovno
dejavnost in hkrati rešujeta svoj stanovanjski
problem. Občinski svet je sprejel tudi predlog Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih
brez spremembe namenske rabe Kmetije Jazbec.

Zimska služba v občini Sevnica poteka na podlagi
državnega pravilnika o rednem vzdrževanju javnih
cest (Ur. list RS, št. 38/2016). Pravilnik opredeljuje,
da je prevoznost cest zagotovljena, če višina snega
na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet pa
je mogoč z uporabo zimske opreme vozil. Za ceste
s klancem nad 10 odstotkov velja, da je prevoznost
zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo snežnih
verig. Verige naj bodo zato sestavni del obvezne
opreme vozil, predvsem občank in občanov, ki živijo
v bolj hribovitih predelih občine Sevnica. Skladno
s pravilnikom tudi velja, da se v primeru izjemno
Zimske razmere na cestah. Foto: arhiv Občine Sevnica
močnega sneženja, snežnih metežev in poledice,
Zimske razmere na cestah vplivajo tudi na ko je zagotavljanje enakega standarda prevoznosti
cestnoprometno varnost, zato je v tem času za vse ceste oteženo, lahko zgodi časovni zamik
pomembno delo zimske službe, ki vključuje zagotovitve prevoznosti do enega dne.
posipavanje, pluženje, čiščenje in vzdrževanje
občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. V sklopu izvajanja zimske službe se prednostno
Gre za zaokroženo celoto opravil, ki so potrebna za plužijo in posipavajo kategorizirane lokalne ceste, po
omogočanje ustrezne prevoznosti cest in varnega katerih potekajo avtobusni in šolski prevozi, za tem
so na vrsti preostale ceste.
prometa v zimskih razmerah.

Občina Sevnica je odgovorna za izvajanje zimske
službe na občinskih kategoriziranih lokalnih cestah,
od leta 2014 pa na podlagi odloka Občinskega sveta
službo izvajanja rednega vzdrževanja občinskih
lokalnih cest, vključno z izvajanjem zimske službe,
izvaja Komunala Sevnica. Izvajalec zimske službe skrbi
za preglede cest in redno izvajanje zimske službe.
Občinski svet je nadalje javnemu podjetju Infra Še posebna pozornost je posvečena relacijam, na
podal soglasje k novelaciji programa ureditev katerih potekajo prevozi otrok v šolo.
oziroma izvedbe objektov vodne, državne in lokalne
infrastrukture za Hidroelektrarno Arto–Blanca. Po Medtem ko je občina odgovorna za izvajanje zimske
prejetem soglasju na državni ravni bo podjetje lahko službe na kategoriziranih lokalnih cestah, so za
nadaljevalo urejanje manjkajočih infrastrukturnih vzdrževanje kategoriziranih javnih poti odgovorne
ureditev na tem območju.
krajevne skupnosti, ki same izberejo izvajalce.

K ustrezni ravni varnosti v cestnem prometu poleg
izvajanja zimske službe največ pripomorejo vozniki,
ki vozila opremijo z ustrezno zimsko opremo,
hitrost vožnje pa prilagodijo razmeram na cesti. V
zimskem času so temperaturna nihanja, pogoste
padavine in pasovi megle normalen pojav. S
previdno vožnjo in dobro pripravljenim vozilom
izrazito zmanjšamo verjetnost prometnih nesreč.
Prav tako je pomembno, da se v zimskem času na
pot odpravimo prej in da smo udeleženci v prometu
strpni, potrpežljivi in razumevajoči do drugih.

Obisk študentov
Upravna enota Sevnica je v sodelovanju z Občino
Sevnica tudi v letošnjem letu pripravila strokovno
ekskurzijo za študente Fakultete za upravo Univerze v
Ljubljani. Namen ekskurzije je študentom predstaviti
informacijske sisteme in elektronske baze podatkov,
ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v javni
upravi.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Prepričan sem, da ste se v nizu družabnih dogodkov,
ki se nadaljujejo iz sevniškega prazničnega novembra v veseli december,
srečali in pogovarjali z znanci, bližnjimi, sodelavci, prijatelji.
Prav pogovori so tisto, na kar v vrvežu hitenja vsakdana pogosto pozabljamo.
Vendar so prav ti pogovori, izmenjava mnenj in izkušenj tisto,
kar nas sooblikuje kot posameznike in kot pripadnike lokalne skupnosti,
hkrati pa so dobra priložnost, da se zazremo v dosežke preteklega leta.
Tudi leto, ki se počasi izteka, je v sevniško občino prineslo novosti in posodobitve,
ki izboljšujejo naš vsakdan in pogoje bivanja v naši občini.
Hvala vsem, ki ste s svojimi dejanji, pobudami in idejami prispevali svoj kamenček v mozaiku sprememb,
ki občino Sevnica peljejo po poteh razvoja.
Naj vam leto 2020 prinese prijazne dni in srečne trenutke.
Želimo vam prijetne božično-novoletne praznike,
iskrene čestitke pa tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica s sodelavci
4
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Študente je pozdravila načelnica Upravne enote Sevnica

Študente sta v Albert Felicijanovi dvorani na
sevniškem gradu pozdravila načelnica upravne enote
Mojca Dolar in predstavnik Fakultete za upravo,
prodekan za študijske zadeve, dr. Mitja Dečman.
Občino Sevnica, njene demografske in gospodarske
značilnosti ter naravne danosti, je študentom
predstavil direktor občinske uprave Zvone Košmerl.
Sledile so predstavitve različnih informacijskih
sistemov, ki jih uporabljajo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za notranje
zadeve, Geodetska uprava Republike Slovenije in
Policija.

Občinske strani
Srečanje prostovoljcev
programa Starejši za
starejše
V Tržišču so se 12. decembra srečali prostovoljci
iz sevniških društev upokojencev, ki so vključeni v
program Starejši za starejše.
Program medsebojne pomoči starejših za višjo
kakovost življenja doma in večjo vključenost v
družbo omogoča bolj neodvisno življenje starejših
in dostojno preživljanje starosti. V občini Sevnica
so v program vključena vsa društva upokojencev,
ki v sodelovanju z različnimi strokovnimi službami v
lokalnem okolju pomagajo vsem starejšim od 69 let,
ki potrebujejo pomoč, pogovor in tople besede.

Ob obletnici enotne odločitve
slovenskega naroda za samostojno
državo vljudno vabljeni
na

Dnevni odprtih vrat
v VDC Sevnica
V zadnjem tednu meseca novembra so potekali
dnevi odprtih vrat v Varstveno delovnem centru
Krško - Leskovec, Enota Sevnica (VDC Sevnica).

POSAVSKO PROSLAVO OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI,
ki bo v četrtek, 26. decembra 2019,
ob 17. uri v veliki dvorani
Kulturnega doma Krško.
Slavnostni govornik
bo Srečko Ocvirk,
svetnik Državnega sveta
Republike Slovenije.

Prostovoljci programa Starejši za starejše

Varstveno delovni center Krško - Leskovec v
letošnjem letu praznuje 40. obletnico delovanja. Že
pred leti je VDC Krško - Leskovec prerasel svoje ime in
postal varstveno delovni center za celotno posavsko
regijo, saj vključuje občine Sevnica, Krško, Brežice in
Kostanjevico na Krki.
Temeljno poslanstvo VDC Krško - Leskovec je
omogočati in nuditi bolj kakovostno življenje
Kulturni program bodo oblikovali
odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem
Simfonični orkester Glasbene šole Krško
razvoju. V enoto v Sevnici je danes vključenih 25
odraslih oseb. Enota izvaja storitev varstva, vodenja
s solistoma Maticem in Tonijem Sotoškom.
in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Uporabniki enote
se vključujejo v širše družbeno okolje ter sodelujejo
Brezplačno vstopnico je treba rezervirati v okviru kulturnih, športnih in izobraževalnih
pri blagajni Kulturnega doma Krško dejavnosti, s čimer se dviguje kakovost njihovega
na telefonski številki 07 488 01 94. vsakdanjega življenja.

Prostovoljcem sta se za opravljanje odgovornega,
pomembnega in srčnega dela zahvalila podžupan
Janez Kukec in vodja oddelka za družbene dejavnosti
Mojca Sešlar, ki je poudarila pomen tovrstnega
povezovanja in nesebične pomoči za starejše,
predvsem tiste, ki živijo sami in v bolj oddaljenih
krajih. Izpostavila je tudi nekatere programe, ki skupaj
s program Starejši za starejše tvorijo celosten pristop
k zagotavljanju preživljanja dostojne starosti, kot so
na primer brezplačni prevozi za starejše Sopotnik.
Koordinator dogodka in predsednik Društva
upokojencev Razbor Ludvik Cesar se je v imenu
vseh prostovoljcev zahvalil Občini Sevnica za dobro Župan je ob dnevu prostovoljstva, 5. decembru, vsem prostovoljkam in prostovoljcem namenil prijazne
sodelovanje.
besede in iskreno zahvalo za njihovo srčno delo.
Biti prostovoljec ni samo način preživljanja prostega časa, je tudi način življenja. Prostovoljci, ki delujejo na
različnih področjih in ravneh družbe, izboljšujejo kakovost življenja različnim družbenim skupinam.
S svojim sodelovanjem in nesebičnostjo pa so v zgled in navdih vsem.

Ob dnevu prostovoljstva

OB DNEVU PROSTOVOLJSTVA
Podžupan Janez Kukec

Letošnje srečanje prostovoljcev je bilo osmo
zapored, program Starejši za starejše pa v občini
Sevnica prostovoljci izvajajo že 12. leto. V občini
Sevnica trenutno živi 2517 oseb, starejših od 69
let. Vključevanje v program Starejši za starejše ima
zanje veliko pozitivnih učinkov, prav tako pa druženje
in skupno preživljanje časa pozitivno vpliva tudi na
prostovoljce.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti Mojca Sešlar

Program Starejši za starejše je vedno odprt za nove
posameznike in posameznice, ki želijo svoj prosti
čas nameniti drugim starejšim in s tem drugim in
sebi omogočiti družabno, prijazno in prijetno jesen
življenja.

V človekovi naravi je, da želi biti koristen, najprej sebi in nato tudi okolici, v kateri živi. Doseženi
osebni cilji izpopolnjujejo in osrečujejo vsakega. Veliko pa je med nami takšnih, ki svoje zadovoljstvo
in srečo najdejo v udejanjanju prostovoljstva. Prostovoljstvo bogati vsakega posameznika, tistega, ki
prejema, in tudi tistega, ki daje. Tako je bogatejša celotna družba.
Osebni čas, ki je zdaj tako zelo dragocen, prostovoljci namenjate nesebični pomoči drugim, ohranjanju
tradicije in ljudskega izročila, razvoju turizma, izvajanju različnih športnih in kulturnih programov,
organiziranju družabnih dogodkov in drugim aktivnostim.
Prostovoljstvo ni samoumevno in potrebuje spodbudo, ki najbolj izhaja iz posameznika. Taka oseba
je v vzgled in spodbudo drugim in tako se mreža prostovoljstva krepi ter doseže vse oblike
človekovega udejanjanja.
Ob dnevu prostovoljstva iskreno čestitam in se zahvaljujem vsem, ki ste dejavni na področju
organiziranih prostovoljnih skupin. Vsem, ki organizirane skupine vodite, in vsem, ki ste njihovi člani.
Čestitke tudi prostovoljcem, ki o prostovoljstvu kot aktivnosti sploh ne razmišljate in opravljate
dobro delo zgolj zato, ker je to prav.
Ne glede na to, na kakšen način k prostovoljstvu prispevate ali kako sodelujete, s svojimi dejanji
sooblikujete življenje v občini Sevnica v celoto povezane lokalne skupnosti. Hvala za vaš pomemben
prispevek k razvoju občine Sevnica v za bivanje in delo prijazno okolje.
							

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci.

Po občini
Dpomdr Sožitje Sevnica –
50 let z roko v roki
Sodelovanje, odkritost, živahnost, iskrivost, tolažba,
junaštvo, ekipnost … vse to in še veliko več je tisto,
kar nas povezuje že pol stoletja.
Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Sožitje Sevnica v letu 2019 praznuje 50 let
uspešnega dela. Okroglo obletnico smo zaznamovali
v Kulturni dvorani Sevnica v sklopu prireditev ob
prazniku občine Sevnica. Na prireditvi, ki jo je
povezoval Aleš Tuhtar, so nastopili malčki iz vrtca
Ciciban Sevnica, učenci posebnega programa OŠ Ane
Gale Sevnica, oskrbovanci DUO Impoljca, uporabniki
VDC Sevnica, s svojim nastopom pa sta jo zaokrožila
baritonist Jure Klenovšek in citrarka Anja Kozinc. S
svojimi točkami so navdušili obiskovalce, zato so jim
ti namenili bučen aplavz, manjkale pa niso niti solzice
sreče in ponos prenekaterega starša, sorodnika,
prijatelja, učitelja …

Ob 20. obletnici
ustanovitve
Glasbne šole Sevnica

Simboli, prispodobe in nauki spremljajo zgodbarstvo
že stoletja. Včasih je to najlažji način, da izrazimo
Glasbena šola Sevnica praznuje 20. obletnico, odkar svoje notranje boje, hrepenenje, prepričanje in
deluje kot samostojni vzgojno-izobraževalni zavod. vrednote ter se tako dotaknemo bralca in poslušalca.
Jubilej je šola zaznamovala s koncertom v soboto, 14.
decembra, v Športnem domu Sevnica.
Prve oblike glasbenega izobraževanja v Sevnici
segajo že v začetek prejšnjega stoletja, ko so otroke
poučevali amaterski glasbeniki. O organiziranem
delovanju glasbenega šolanja govorimo od leta
1973, ko je šolo pod okrilje sprejela hrastniška
glasbena šola, leta 1986 pa je bila šola kot enota
priključena k Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica.
Rojstvo novoustanovljene glasbene šole beležimo
leta 1999. Njena ustanoviteljica je Občina Sevnica.
Namenjena je glasbenemu izobraževanju otrok in
učencev občine Sevnica, v njeni sestavi pa je tudi
dislocirani oddelek v Krmelju.

Pihalni orkster GŠ Sevnica pod vodstvom Franca Lipovška
(foto: Ljubo Motore)

Navzoče v dvorani so pozdravili dolgoletni predsednik
Sožitja Sevnica Miran Štern, predsednica Zveze
slovenskih društev Sožitje Katja Vadnal, župan Srečko
Ocvirk, ravnatelj OŠ Ane Gale Sevnica Gregor Pirš,
direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj in direktor VDC
Krško Andrej Romih.
Nekaj besed o začetkih delovanja društva in prvih
»delavnicah pod posebnimi pogoji« je spregovorila
tudi nekdanja predsednica društva Boža Blaznik.
Izrazila je svoje veselje in pohvalo nad delovanjem
društva, ki je iz skromnih začetkov preraslo v
prepoznavno in med ljudmi lepo sprejeto skupino
otrok in odraslih, ki kljub nekaterim omejitvam v
življenju znajo poskrbeti za smeh, veselje, dobro
voljo in optimizem v svojem okolju.
Druženje smo sklenili na pogostitvi v spodnji dvorani
gasilskega doma, z željo, da bi društvo Sožitje Sevnica
še dolgo nadaljevalo uspešno delovanje in bogatilo
življenja svojih članov. Hvala vsem, ki nam pri delu
radi priskočite na pomoč.

Srečanje s pisateljico
in slikarko v MC Sevnica

Na koncertu ob jubileju so zaigrali: kvartet flavt
v sestavi Zala Plazar, Neža Ganc, Ivana Sešlar in
Žanin Cesar pod vodstvom Ane Mlakar ter vsi trije
šolski orkestri; harmonikarski pod vodstvom Uroša
Polanca, godalni z dirigentko Andrejo Zupanc ter
pihalni orkester pod vodstvom Franca Lipovška. Kot
solistka je z godalnim orkestrom nastopila pianistka
Jana Jene iz razreda Špele Troha Ogorevc, s pihalnim
pa hornistka Manca Božičnik, pozavnisti Črt Pačnik
in bivša učenca Matej Štih in Žan Repovž, vsi iz
razreda Franca Lipovška, na marimbi Matija Zeme iz
razreda Ernesta Kramarja ter pevke Ema Štigl, Polona
Vencelj in Andreja Turk iz razreda Martine Prevejšek.
Prireditev sta povezovali učenki Ela Falež in Lana
Kozinc, vsebino pa sta soustvarili z učiteljico Betko
Cimperšek. Pogumno so na velikem odru nastopili
tudi najmlajši učenci godalnega oddelka, harmonikar
Gašper Žveglič in trobentač Oskar Pajk; iz majhnega
raste veliko.
Šoli je ob jubileju čestital tudi župan Srečko Ocvirk.
Ravnateljica Katja Krnc se je zahvalila vsem, ki so v
preteklih 20 letih pripomogli k razvoju in ugledu šole,
in vsem, ki nas spremljajo in spodbujajo pri delu, ter
zaželela uspešno pot tudi v prihodnje.

Mogoče mu s tem pomagamo na njegovi poti
iskanja ali pa ga samo spomnimo, naj ne preneha
verjeti v sanje in obstoj čudežev. V ta namen smo v
Mladinskem centru Sevnica gostili pisateljico Ireno
Ameršek, ki je izdala svoj prvenec basni Zgodba
o lisici, za katere je sama ustvarila tudi ilustracije.
Njeno predstavitev basni je z izbranimi glasbenimi
vložki obogatil Alen Zabasu. Povprašali smo jo,
kako je vzdrževala ustvarjalni navdih, koliko časa je
potrebovala od idejnega zasnutka do izdaje knjige,
kako je potekala promocija knjige in na katere vire
se umetnik lahko obrne, da z najmanjšim finančnim
vložkom izda knjigo. Zgodbe o lisici je izbrala zato, ker
je želela lisico, ki se je sicer drži negativna oznaka,
predstaviti v pozitivni luči. Avtorica pravi, da je lisica
v naravnem ciklu zelo koristna žival, njena simbolika
pa govori o tem, naj sprejmemo življenje tako, kot
se nam ponuja in ga ne poskušamo spreminjati.
Bralcem želi sporočiti, da za sanje ni nikoli prepozno
in da naj prisluhnemo subtilnim sporočilom. Srečanje
je potekalo v zelo sproščenem vzdušju in prav veseli
smo, da se je odzvala našemu povabilu. Želimo ji
obilo uspeha na njeni umetniški poti in upamo, da se
še kdaj srečamo ob podobni priložnosti.
VIR: Družinski inštitut Zaupanje,
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka VGC

www.kstm.si

Vir: Glasbena šola Sevnica

Za Sožitje Sevnica: Irena Mavrič

»Tisti, ki stori kaj
dobrega,
naj molči;
tisti, ki mu je bilo
dobro delo storjeno,
naj pripoveduje.«
Seneka
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Naj bo leto dobro,
prijazno in ustvarjalno!
TZOS

Po občini
Z lučko na grad

Kakovostni odnosi se
začnejo ob otrokovem
rojstvu

Osmo leto zapored smo novoletne luči v Sevnici
prižgali istočasno s prireditvijo Z lučko na grad.
Zbrali smo se na Glavnem trgu v Sevnici in tam
smo razdelili bakle in lučke. V spremstvu članov Na Družinskem inštitutu Zaupanje so v sklopu
Planinskega društva Lisca Sevnica smo se v strnjeni Večgeneracijskega centra Posavje – enota Sevnica
koloni povzpeli na grad Sevnica.
tedensko izvajali pogovorno skupino, namenjeno
mladim mamicam na porodniškem dopustu. Enkrat
tedensko so se pod vodstvom Katje Kugler, magistrice
zakonskih in družinskih študijev, srečevale v prostorih
Mladinskega centra Sevnica in govorile o različnih
temah, ki so v tem času aktualne. Skupno je potekalo
osem srečanj po dve šolski uri. Za vsako srečanje
je bila pripravljena ena tema, o kateri so govorile s
strokovno delavko. Namen srečanj je bil predvsem
ustvariti varen in sproščen prostor za mamice,
navzoče pa so lahko ubesedile svoje vsakodnevne
preizkušnje. Skupina pa je bila namenjena tudi
ustvarjanju varne navezanosti med otrokom in
mamo ter krepitvi kakovostnih medosebnih odnosov
v družini.
V grajskem parku nas je sprejel baron Moscon s svojo
ženo in nam zaželel dobrodošlico ter nas povabil v
grajsko dverje. V atriju je bil kratek kulturni program,
oblikovali pa so ga učenke in učenci OŠ Boštanj.
Po kratkih nagovorih direktorice KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek in župana Srečka Ocvirka smo se ogreli ob
toplih napitkih in okusnem pecivu.
Ob spustu z gradu in povratku domov smo že
opazovali novoletno okrasitev v mestu Sevnica.
Dogodek je bil tudi prvi in začetek v sklop dogodkov
Čudežni december, ki že ves december poteka v
Sevnici.
Želimo vam, naj se tudi v letu 2020 zgodijo prijetni
čudeži in se ponovno srečamo 4. decembra na
novem pohodu Z lučko na grad v Sevnici.
Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Rotaract klub Sevnica –
delati in deliti dobro

Cirniški gasilci
na zasluženem izletu
Za nami je velik del leta, spet pa smo uspešno
izpeljali prireditev Gasilske igre brez meja, se udeležili
številnih tekmovanj ter izpeljali kar nekaj delovnih
akcij. Z namenom, da se tudi člani sprostimo, smo v
novembra organizirali izlet.

Delovanje vodnega topa PGD Krka

Najprej smo se ustavili pri PGD Krka. Njihovi člani so
nas prijazno sprejeli in nam povedali nekaj o društvu
in njegovi zgodovini. Ogledali smo si sušilnico sadja v
Gradežu pri Turjaku, v katerem sadje sušijo po 80 let
starem tradicionalnem postopku. Pot smo nadaljevali
proti Kočevskemu. Tudi tam so nas prijazno sprejeli
člani PGD Kočevska Reka. Po malici smo si ogledali
Foto: Vir internet
bunker Škrilj. Zgrajen je bil v času hladne vojne, pred
Starševstvo je v prvem letu otrokovega rojstva kratkim pa so ga šele odprli za javnost. Na koncu smo
poseben izziv, saj gre predvsem za enkratno izkušnjo, si ogledali vas Gotenica.
na katero se ne moremo v polnosti pripraviti.
Ob tem se porajajo nova vprašanja in nejasnosti.
Pomembno je, da se lahko v tem prvem letu po
rojstva otroka ubesedijo in naslovijo vprašanja glede
vzpostavitve dojenja, o porodni izkušnji, doživljanju
nove starševske vloge in partnerstvu, ki je v tem
obdobju pred velikim izzivom. Ob opori družinskih
članov je pomembna tudi podpora drugih virov
pomoči, ki lahko mladim staršem omogoča razvijanje
kakovostnih medosebnih odnosov v družini in širšem
okolju.
V sklopu Večgeneracijskega centra Posavje
bodo skupino za mlade mamice spet izvedli v
Skupaj s člani PGD Kočevska Reka
spomladanskem času.
Večer smo zaključili pri gasilskem domu, ob dobri
Prijave so mogoče na
hrani in pijači.
vgc.posavje.sevnica@gmail.com
ali telefonsko št. 041/77 22 45.
Vir: PGD Veliki Cirnik
Program Večgeneracijskega centra Posavje
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Občina Sevnica in
podjetje HESS, ki je generalni pokrovitelj programov
na Družinskem inštitutu Zaupanje.

www.mojaobcina.si

Vir: Katja Kugler, Družinski inštitut Zaupanje

,
dneh, Članice Roataract kluba Sevnica so oskrbovancem

teto

Doma upokojencev v Sevnici dan polepšale s piškoti,
ki so jih spekle same.

V teh dneh prejemate mnoga voščila:
ena so romantična, druga bolj stvarna,
ena izvirna druga uradna in suhoparna.
Kaj naj vam zaželimo mi?
Naj bo naša želja tokrat nasvet:
ne pozabite nase,
imejte se radi,
hitite počasi,
ljubite življenje...
Praznujte

o.

Kolektiv KŠTM Sevnica
Pripravile so 100 dišečih lično zavitih paketkov.
Zaželele so jim lepe praznike ter s tem popestrile in
polepšale dan njim in sebi.
Vir: Rotaract klub Sevnica

SEVNICA
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Na začetku slovesnosti je zaigral mladi harmonikar
pesem Čebelar. Sledili so pozdravni nagovori
predstavnikov vseh treh čebelarskih društev. Nato
je bila na vrsti sv. maša, daroval pa jo je radeški
župnik Miro Bergelj. Sodelovale so ljudske pevke iz
Budne vasi, na koncu prireditve je navzoče pozdravil
tudi predstavnik občine Radeče Pernaver. Po maši
Na sončno soboto, 7. decembra, na dan sv. Ambroža, je sledilo družabno, čebelarsko srečanje v prostorih
zavetnika čebelarjev, smo se že 13. srečali čebelarji turistične kmetije Skoporc-Zavrl.
čebelarskih društev Sevnice, Radeč in Šentjanža na
Brunku.
Janez Levstik

13. srečanje čebelarjev
treh društev
na Brunku nad Radečami

Loka, vencembrska vas
Šesto leto se je s prvo adventno nedeljo, ko smo
odprli 6. razstavo adventnih venčkov ob Savi, v Loki
pri Zidanem Mostu začel Vencember. Otvoritveni
dogodek so s pesmijo popestrili člani FS Brusači
iz Radeč, duhovno noto je dodal domači župnik
Janez Furman, za pogostitev pa so poskrbeli člani
TD Majolka iz Gornje Radgone, Aktiv žena in Loški
zeliščarji. Vencember je ponudil še izdelovanje
adventnih venčkov, peko kruha z drožmi pod
vodstvom Cvete Jazbec na kmetiji Zakrajšek, koncert
Led-Zeppelin Tribute by Kula in razstava fotografij
Janeza Pelka v organizaciji KD Primož Trubar Loka,
Zimsko srečo na vrvici, pravljično urico v organizaciji
Knjižnice Sevnica, enološki večer v Trubarjevem
hramu, katerega gost je bil Janko Kobal, božičnonovoletno tržnico lokalnih ponudnikov Svoji k svojim
v parku Trubarjevega doma upokojencev, dobrodelni
tek radosti in veselja v soorganizaciji s ŠK in RAC
Sevnica ter prižig lučk in prihod dobrega moža.

Dogodki so bogatili predpraznične dni številnih
obiskovalcev vseh generacij. V decembru vas vabimo
še, da se v sklopu Vencembra udeležite božičnega
pohoda na Lovrenc in se prvi petek januarja skupaj
z nami sprehodite skozi vencembrsko dogajanje na
sklepni prireditvi s koncertom Okteta Jurij Dalmatin.

Pohod po telških stezicah

Za slovesnost smo letos poskrbeli čebelarji iz Sevnice,
ki vsako tretje leto skupaj s Planinskim društvom
Lisca organiziramo tudi 11 km dolg triurni čebelarski
pohod iz Boštanja na Brunk. Letos se ga je udeležilo
12 pohodnikov.

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

Tretjo novembrsko nedeljo smo že sedmo leto
zapored šli na pohod po telških stezicah. Namenjen
je bil predvsem druženju, rekreaciji in ohranjanju
nekdanjih stezic, po katerih so hodili naši predniki.
Nekoč so po teh poteh hodili zaradi vsakdanjih
opravkov, saj so iskali najbližjo pot, po kateri so prišli
do mlinarja, trgovine, zdravnika, avtobusa in v službo.
Zdaj so te stezice zaraščene in le tu in tam so še vidne
sledi nekdanjih poti, ki pa jih takšni pohodi ohranjajo.
Pohoda se je tokrat udeležilo 40 pohodnikov iz ožje in
širše okolice. Letos nas je pot vodila s Telč preko Nove
gore do Drušč. Tam smo se ustavili ob turistični tabli,
ki nas usmerja na pot do slapa Jasenk. Slap je res lep
biser v našem okolju in prav bi bilo, da bi poskušali
obuditi to pot. Letos je zavod KŠTZTM Sevnica
postavil tablo v sodelovanju z Jožetom Prahom, ki je
prispeval tudi fotografije in začrtal pot.

Pohodniki smo se od tam podali skozi Male Drušče do
gozdnega roba in nato v dolino. Po nekoliko zahtevni
zaraščeni stezi nam je uspelo priti do slapa. Pogled
na slap, ki pada v globino, je čudovit. Po kratkem
postanku in okrepčilu smo se vrnili do Šterkovega
mlina, ki današnje rodove spominja na čase, ko je bila
borba za vsakdanji kruh precej hujša kot zdaj. Večina
naših staršev je v ta mlin nosila žito, da so lahko vsaj
enkrat tedensko spekli kruh.

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

V petek, 3. 1. 2020,

v notranjih prostorih

Kmečke tržnice Sevnica

degustacija
mesnih izdelkov

MESARSTVA MATKO
Prav tako vabljeni, da do vključno prvega tedna
januarja obiščete adventno stezo, ki jo letos krasi
rekordnih 122 venčkov. Želimo si, da bi se tudi v
letu 2020, ki je pred nami, čim večkrat družili v
vencembrskem duhu – aktivno, v lokalnem okolju,
ob domačih dobrotah, dobri glasbi in v sproščenem
vzdušju s prijatelji in sokrajani.
Annemarie Culetto, TD Loka
Foto: Jernej Klinc
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Andrej Matko s. p.
iz Studenca
Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Našo pot pa smo nadaljevali nazaj v hrib proti
Pečicam in tam so nas prijazno sprejeli v družini
Boštjana Blatnika ter ponudili pohodnikom nekaj
za pod zob. Po okrepčilu smo pot nadaljevali skozi
Pečice do Telč in tja prispeli skoraj v temi in prijetno
utrujeni. Pohod je bil prav posebno doživetje in
upamo, da smo z njim odprli zavedanje o pomenu
ohranjanja nekdanjih stezic in tudi to, da poskušamo
skupaj urediti to pohodniško pot, da bi postala laže
dostopna za vse potencialne udeležence.
Zvonka Mrgole

www.visit-sevnica.com

Turizem
Praznična decembrska
tržnica v Sevnici
Mesečni sejem in ponudbo kmečke tržnice so prvo
soboto v decembru obogatili lokalni ponudniki. Na
tržnici je bilo mogoče izbirati med pestro ponudbo
rokodelcev, pridelovalcev in predelovalcev lokalnih
izdelkov in pridelkov. Obiskovalci so lahko bili
dobrodelni, saj sta Študentski klub in Rotaract klub
Sevnica zbirala sredstva, s katerimi bodo v prazničnih
dneh razveselili socialno šibke.

Kmetija Jazbec je na ta dan praznovala tudi 5-letnico
jajcemata v Sevnici in na degustaciji ponudila jajčne
cvrčke in drugo praznično pekovsko pecivo.

Praznični večer penin
in Grajskih mesnin

Namig za premik

In prišli smo do konca – do zadnjega meseca v letu. Ta
velja za najbolj prazničnega, družinskega, pravljičnega
Na prvi decembrski petek, 6. decembra, je v sklopu in polnega dogajanja. Praznični december ima to
Prazničnega večera penin in Grajskih mesnin zaživela čarobno moč, da nas ponese nazaj v brezskrbno
Kmečka tržnica Sevnica.
otroštvo in nam pričara smeh na obraz. Decembra si
radi vzamemo čas za druženje s prijatelji in družino.
Mesta se odenejo v pravljične lučke, na radiu se vrtijo
božične pesmi, središča mest pa že dišijo po cimetu,
klinčkih in kuhanem vinu. V naših domovih skrbno
pripravimo praznične obede, iz kuhinj se širi vonj po
potici.

Obiskovalci prireditve, ki je nastala v organizaciji KŠTM
Sevnica in KZ Sevnica, so lahko celoten večer pokušali
izbrane posavske penine in jedi iz Grajskih mesnin.
Spoznali so lahko penine naslednjih ponudnikov:
Vinski hram – vinotoč Berkovič, Mastnak, Domaine
Slapšak, Huba, Kerin – Hiša Frankinje, Klet Krško in
Kozinc.

Čeprav vreme v tem mesecu ni ravno najbolj
naklonjeno pohodništvu, vam bo gibanje na svežem
zraku vsekakor dobro delo. Na božični dan greste
lahko peš na Lovrenc, kjer bo ob 17. uri sveta maša,
nanj pa se lahko odpravite na primer iz Brega. Od
železniške postaje na Bregu gremo 700 m proti
vzhodu do križišča in tam zavijemo proti Lisci in
Razborju. Po 400 m pridemo do odcepa za Okroglice.
Po cesti proti Okroglicam bomo hodili še 2 km. Ko
se cesta začne vzpenjati, gremo ob kozolcu na krajšo
bližnjico, nato pa spet po cesti mimo ribnikov in
turističnih kmetij. 100 m nad ribnikom zapustimo
cesto in zavijemo levo na traktorsko pot. Ko gremo
mimo vinograda, zavijemo na stezo navzgor v gozd.
Pri domačiji Okroglice 21 poiščemo stezo na levi
strani naslednjega vinograda, ki spet vodi navzgor v
gozd. Pri naslednji domačiji pridemo na slabšo cesto
in še pred drugo domačijo zavijemo prek travnika
navzgor v zaraščajoče travnike. Tudi ko pridemo na
prečno pot, nadaljujemo strmo navzgor in pridemo
do vikenda nad cesto. Po traktorski poti nadaljujemo
navzgor 50 m, nato pa desno po stezi in pridemo spet
na cesto. Po cesti gremo levo, vendar nas markacije
kmalu popeljejo desno navzgor. Ko pridemo do
travnika, nadaljujemo ob njem levo do markirane
proti iz Loke. Če gremo naravnost navzgor čez
travnik, bomo prišli do zavetišča na Lovrencu, če pa
gremo desno ob cesti, pridemo do kapelice, od tam
pa gremo po stezi navzgor do cerkve na Lovrencu
(713 m). Z Brega na Lovrenc bomo hodili dobri 2 uri
(5 km). (Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, Vinko
Šeško, 2002)

Na prireditvi je uvodnim besedam direktorice KŠTM
Sevnica Mojce Pernovšek in direktorja KZ Sevnica
Boruta Florjančiča sledil nastop priljubljenega
glasbenika Nipketa. Ta se je pred nastopom dobro
Na voljo so bile brezplačne palačinke in animacije za ogrel, saj je na prizorišču pod vodstvom teniške šole
otroke, da so odrasli lahko izbrali še kakšno božično Gospoda Ficka poleg preostalih zabavno-športnih
novoletno darilo.
aktivnosti z zimsko tematiko potekala tudi igra tenisa
Lahko pa se pridružite pohodnikom iz Loke in
z otroki in direktorico KŠTM Sevnica.
Razborja, od koder sta tudi predvidena pohoda na
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
božič ob 15. uri.
Sevničani se ob prvem mraku lahko odpravimo na
sprehod na grajski hrib ali Svetega Roka, od koder
bomo občudovali Sevnico, odeto v številne drobne
lučke. To sta dve destinaciji, ki ne zahtevata toliko
telesne kondicije kot Lovrenc, pa vendar si lahko
po takem sprehodu brez slabe vesti privoščimo še
kakšen košček potice več.
Decembrski čas je tudi čas obdarovanja. Darila z
zgodbo so darila, ki razveselijo. Z našimi izdelki iz
Premaknemo pa se lahko tudi na kakšen kulturni
linije First Lady in Grajsko krvjo smo v tem mesecu
dogodek, ki jih Sevnica in okoliški kraji v prazničnem
obogatili ponudbo daril in spominkov na policah
času gostijo. Glasba je, pravijo, hrana za dušo. Obisk
prodajaln Dobrote Dolenjske v Ljubljani in Trebnjem
koncerta vokalne skupine ali godbe nas hitro napolni
ter v Mestni hiši v Brežicah. Obiskovalce te smo na
z energijo, nam sprosti telo in umiri misli. Ne smemo
pa pozabiti tudi na najdaljšo noč v letu, ko se moramo
premakniti na parkirišče pred Kmečko tržnico, kamor
nas vabi KŠTM Sevnica na silvestrovanje na prostem.
Ob 17. uri na silvestrovanje vabimo najmlajše, od
22. ure pa se bomo zabavali z Ansamblom Roka
Žlindre, ki nas bo popeljal v leto 2020.

First Lady v Ljubljani,
Trebnjem in Brežicah

petek 13. nagovarjali z degustacijo modre frankinje,
Sevniške salame in čokoladnih izdelkov iz linije
First Lady ter s tem širili dobro ime naših lokalnih
kulinaričnih spominkov. Najdete jih tudi v naši
prodajalni TA Doživljaj in na sevniškem gradu.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Pa še namig za novo leto: v petek, 3. januarja 2020,
od 8. do 12. ure, nas na pokriti del Kmečke tržnice
Po glasbenem nastopu je svetovalka za turizem vabi Mesarstvo Matko iz Studenca. Pripravili bodo
Annemarie Culetto predstavila nagradno kartico degustacijo svojih mesnih izdelkov. Naslednji dan, v
veselja, čemur je sledilo žrebanje treh nagrajencev. soboto, pa bo na parkirišču pred HTC redni mesečni
sejem.
Prejemnice treh nagrad so:
• 1. nagrada: Majda Prašelj
• 2. nagrada: Anna Skerlavoj
Tole so zadnji namigi za premike letos in, kot vidite,
• 3. nagrada: Ivana Vlaić
je možnosti za premike veliko. Turistična pisarna
Za tem pa smo se lahko predali vinsko-kulinaričnim Sevnica in Turistična agencija Doživljaj Posavje vam
užitkom ob glasbeni spremljavi gramofonskih plošč, želita čim lepše praznovanje prihajajočih praznikov
za kar je poskrbel Bayro. Prireditev, ki jo je povezoval ter srečno in uspeha polno novo leto 2020 z željo, da
Ciril Dolinšek, je potekala v sklopu projekta Modra bi tudi v prihodnje upoštevali kakšen naš namig. Za
frankinja – žametno vino regije Posavje.
premik.
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Urška Colner, KŠTM Sevnica
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Kultura
Ta veseli dan
sevniške kulture
Ta veseli dan kulture praznujemo 3. decembra v
spomin na rojstvo Franceta Prešerna, ki velja za
največjega slovenskega pesnika.
Ob 200. obletnici pesnikovega rojstva leta 2000 smo
na pobudo Ministrstva za kulturo ta veseli dan kulture
praznovali prvič. Od takrat kulturne ustanove po vsej
državi na ta dan brezplačno odprejo vrata svojim
obiskovalcem z namenom spodbujanja zanimanja za
različne zvrsti slovenske kulture.

Nagrada Jakob
za Gradove Posavja

Predstavitev knjige:
95 tez za izhod iz
slepe ulice vzgoje in
izobraževanja
Ta veseli dan slovenske kulture se je na OŠ Sava
Kladnika Sevnica 3. decembra dogajal res kulturno.
Gostili smo namreč pomembnega gosta, patra Karla
Gržana. Kulturni program naših šolarjev je še obogatil
pogovor, ki ga je z gostom opravila ravnateljica
Mirjana Jelančič. Navdihujoč govorec seveda ni prišel
le predstavljat svoje zadnje knjige, ampak je razkril
tudi veliko drobcev življenjskih modrosti, da smo
poslušalci pozabili na čas.

Projekt Gradovi Posavja, ki so ga skupaj zasnovale
turistične organizacije, ki delujejo na območju
posavskih gradov Brežice, Mokrice, Podsreda,
Rajhenburg, Sevnica in samostana Kostanjevica na
Krki, je prejel nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador
inovativnosti v turizmu za področje inovativne
turistične vsebine in programe v gradovih in dvorcih
2020.

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predsednik
komisije prof. dr. Janez Bogataj (Slovenija), Lojze
Wieser (Avstrija) in Jožko Sirk (Italija), je projekt
Gradovi Posavja izpostavila kot najbolj inovativen
predvsem zaradi uspešnega povezovanja različnih
vsebin, ki jih ponuja posamezna destinacija, v skupen
projekt.

V Zvezi kulturnih društev Sevnica, v sodelovanju
z Območno izpostavo javnega sklada za kulturne
dejavnosti, se s prireditvijo 3. decembra že
tradicionalno pridružujemo praznovanju dneva
slovenske kulture. Z različnimi ustvarjalnimi
programi se predstavijo kulturna društva, skupine in Obujal je svoje spomine na mladost in poudaril, da
posamezniki iz sevniške občine.
je prav njegova disleksija pripomogla k njegovemu
razvoju in dosežkom (doktorat). Dotaknil se je tako
področja vzgoje in kaznovanja ter tudi sodobnih
pasti manipulacije elektronskih medijev. Pojasnil je
vrednost pristnih medčloveških odnosov, žlahtnega
sobivanja, medsebojne zaznavnosti in notranje
samostojnosti. Menim, da je marsikaterega
navzočega v jedilnici nehote navdušil za branje svojih
knjig, saj je na preprost ter humoren način povedal
šopek uporabnih življenjskih nasvetov.
»Za srečo se preprosto odločiš,« je misel, s katero To uspešno povezovanje je tudi potrditev, da se s
smo sklenili srečanje, ki nas je nedvomno obogatilo sodelovanjem lahko oblikujejo turistične zgodbe, ki
so prepoznane kot uspešne v Sloveniji in tudi širše.
in pobožalo dušo v teh predprazničnih dneh.

AFRIŠKO SONCE

3+

KULTURNA DVORANA SEVNICA
torek - 28. JANUAR 2020 - 17.00

Gledališče MalihVelikih, Zavod TUGENDE, Studio XXV // igrano – lutkovni muzikal //
besedilo, režija: Joseph Nzobandora // igrajo: Joseph Nzobandora, Peter Nzobandora, Tina Sovič // 35 min

Koncertu je prisluhnil tudi župan Srečko Ocvirk,
prisrčno pa ga je povezovala Tanja Urek.
Foto: Občina Sevnica
Katja Pibernik

V afriški savani živali veselo živijo pod mogočnim vročim
afriškim soncem in pod skrbno vlado Leva, kralja
živali. Nekega dne pa v savani zapade sneg in pritisne
hud mraz. Lev in njegov dobri prijatelj, navihani opičjak
Manu, se odpravita na dolgo pot do Rajske dežele, kjer
prebiva Mati Narava. Samo ona ima moč, da vrne savani
in njenim prebivalcem njihovo ljubo afriško sonce. Mati
Narava jima obljubi pomoč, vendar tudi sama prosi
zanjo. Kako ji lahko pomagata odposlanca in kako ji
lahko pomagamo tudi mi, nam bo razkrila Mati Narava
sama. Igro, ples in petje v živo spremlja na tolkala,
glasbila in zvočila Tina Sovič, vodja slovenske ženske
tolkalske skupine Djembabe, ki v svojem ustvarjanju
izhaja iz tradicionalnih zahodnoafriških ritmov.
PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj Sevnica |
Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.

OTROŠKI ABONMA in IZVEN

Za letošnjo slovesnost smo na oder Kulturne
dvorane Sevnica povabili Vokalno skupino Fortuna
iz Šentjanža, Mešani pevski zbor Lisca Sevnica in
Mešani pevski zbor Zvon iz Boštanja. V preddverju
dvorane pa smo na ogled postavili izbrana likovna
dela Rudija Stoparja, Pavle Černigoj, Milene Roštohar
in Nevenke Flajs z regijske razstave Oblo in oglato.

Vir: Občina Sevnica

www.kstm.si/abonma
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ODRASLI ABONMA in IZVEN

Barbara Košar, prof.

Kultura
Razstava ikon
v Galeriji kapelica
sv. Nikolaja v Boštanju
V soboto, 7. decembra, je v Galerija kapelica sv.
Nikolaja v Boštanju ob Savi potekalo odprtje razstave
ikon avtorja očeta Mihajla Jozafata Hardija iz Metlike.
Razstavo je odprl Ljubo Zidar, mag. umet. zgod.,
in pojasnil pomen ikon za vzhodno krščanstvo ter
spregovoril nekaj besed o avtorju. Mihajlo Hardi je
grškokatoliški duhovnik, ki se je rodil v Vojvodini in
je po narodnosti Rusin, živi in dela pa v Metliki, kjer
je župnik grškokatoliške župnije sv. Cirila in Metoda.
S pisanjem ikon se je začel ukvarjati že leta 1979.
Posebej se je izpopolnil v pisanju grških ikon
bizantinskega sloga. Umetnost pisanja in čaščenja
ikon predstavlja temelj duhovnosti vzhodnih
Cerkva. Ime ikonopisje prihaja iz grške besede eikon,
kar v prevodu pomeni pisati. Ikono se piše, ker
predstavlja božjo besedo v podobi. Ikona je beseda,
podoba. Namreč, ikone se ne slikajo v klasičnem
slikarskem smislu, temveč pišejo in predstavljajo
zapis določenega dogodka, osebe, največkrat pa
pripovedujejo zgodbo iz Svetega pisma.
Na razstavi, ki bo odprta do 7. januarja 2020, je na
ogled 24 ikon, največ jih je posvečenih Mariji, Materi
božji, Bogorodici.

Gostovanje
Okteta Jurija Dalmatina
iz Boštanja pri Klapi Komiža
ob 40-letnici delovanja
Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja je prvi konec tedna
v decembru gostoval pri Klapi Komiža na Visu,
zaznamovali pa so 40 let delovanja. Na slavnostnem
koncertu 7. decembra je oktet zapel slovenske,
ameriške in dalmatinske pesmi.

Na koncu smo zapeli še skupno pesem. Občinstvo je
bilo navdušeno nad našim petjem. Rekli so: ''Nismo
vedeli, da znajo tudi Janezi tako dobro peti klapske
pesmi.'' Poleg petja smo si vzeli čas tudi za ogled
lepot Visa, saj je veliko čudovitih kotičkov, ki so vredni
ogleda. Toplo sonce, s 15 stopinjami Celzija, nas je
ogrelo in nas z morjem spomnilo na lepe poletne dni,
ki nas čakajo prihodnje poletje.

Radogost večer:
Branko Babič
Kapela sv. Nikolaja, ki leži tik ob cesti Sevnica–Radeče,
je oktogonalne oblike s popolnoma obnovljeno
notranjostjo in zunanjostjo. Notranjost kapele je
naravnost primerna za umetniške dejavnosti razstave,
koncerte manjših zasedb in pomeni pomemben
kulturni prostor v KS Boštanj. Člani TD Boštanj smo
skupaj z lastnikom Vinkom Golčarjem poskrbeli za
potrebno galerijsko infrastrukturo, namestili smo
galerijske šine in obešala za umetniška dela. V galeriji
je to že druga razstava v adventnem času.
Razstava je odprta po predhodni najavi, pokličite pa
Aleša na telefonsko številko 031 655 936.
Ogled razstave je brezplačen. Vabljeni.

V sredo, 4. decembra, je na sevniškem gradu potekal
107. Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija
Stoparja.
Branko Babič, gost večera, je fotograf, slikar in
karikaturist iz Novega mesta. Njegova razstava ob
200. obletnici Vodnikove smrti nosi naziv Srečanje
z Vodnikom. Radogost večer, ki ga organizirata
Rudi Stopar in KŠTM Sevnica, je bil v grajski kapeli
popestren tudi s kulturnim programom. Nastopili so
člani KUD Franc Bogovič – Literarna sekcija BESEDA
iz Dobove z gostjo – mlado pianistko Laro Marušić iz
Svete Nedelje (iz Hrvaške).
Vabljeni na ogled razstave na grad Sevnica vse do
konca leta, kadar je grad odprt.

Aleš Germovšek

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

OTROŠKI ABONMA in IZVEN

REALISTI
ODRASLI ABONMA in IZVEN

KONCERT
BOŽIČNIH PESMI

Oktet Jurij Dalmatin s Klapo Komiža pri skupni pesmi

Andrej Lisec

Oče Mihajlo Hardi in Ljubo Zidar

PD Lisca Sevnica

KULTURNA DVORANA SEVNICA
petek - 10. JANUAR 2020 - 19.30

ZKD SEVNICA

30. jubilejni

BOŽIČNI KONCERT
MePZ Župnije Boštanj

sreda,
25. 12., ob 18.00
Cerkev
Povišanja Svetega križa
Boštanj

Tradicionalni
BOŽIČNI KONCERT

SNG Nova Gorica // Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo // Jure Karas // režiserka
Tijana Zinajić // igrajo: Peter Harl, Jure Kopušar, Matija Rupel, Urška Taufer, Žiga Udir

Svet je šel po gobe, mi pa v najbližji
nakupovalni center.
Resničnostni šovi so naenkrat bolj
resnični od novic. Tretji svet mučita
ekologija in ekonomija, nas pa, koliko
zdrži baterija. Treniramo pohlevnost.
Hodimo v službe, ki jih ni. Samo še
smrt in krediti so za nedoločen čas.
Kam naj se normalen človek zateče
drugam kot v teater?
Odgovorni pravijo, da je kostumov,
vicev in pijače še za eno rundo.
Nasmejmo se,
preden bo prepozno.
PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj
Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica |
07 81 65 462 in pol ure pred predstavo.

Gostje večera so

KOLEDNIKI
Z RAKE

www.sng-ng.si/repertoar/ponovitve/

29. december 2019
ob 17.00
v cerkvi na Logu
januar 2020
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 25. 12.,
ob 9.00
sreda, 25. 12.,
ob 15.00
sreda, 25. 12.,
ob 18.00
četrtek, 26. 12.,
ob 10. 00 - 30. 12.,
ob 12.00
četrtek, 26. 12.,
ob 18. 00
petek, 27. 12.,
ob 19:30
sobota, 28. 12.,
ob 18:45
nedelja, 29. 12.,
ob 17.00
torek, 31. 12.,
ob 17.00
torek, 31. 12.,
ob 22.00
petek, 3. 1.,
ob 18.00
sobota, 4. 1.,
ob 8.00
ponedeljek, 6. 1.,
ob 16.00
torek, 7. 1.,
ob 9.00
torek, 7. 1.,
ob 17.00
torek, 7. 1.,
ob 18.00
torek, 7. 1.,
ob 18.00
sreda, 8. 1.,
ob 18.00
četrtek, 9. 1.,
ob 18.00
petek, 10. 1.,
ob 19:30
sobota, 11. 1.,
ob 16.00
sobota, 11. 1.,
ob 18.00
ponedeljek, 13. 1.,
ob 16.00
torek, 14. 1.,
ob 9.00
torek, 14. 1.,
ob 17.00
torek, 14. 1.,
ob 17.00
torek, 14. 1.,
ob 18.00
sreda, 15. 1.,
ob 16.00
sreda, 15. 1.,
ob 17.00
ponedeljek, 20. 1.,
ob 10.00
ponedeljek, 20. 1.,
ob 16.00
ponedeljek, 20. 1.,
ob 16.00
ponedeljek, 20. 1.,
ob 18.00
torek, 21. 1.,
ob 9.00
torek, 21. 1.,
ob 17.00
torek, 21. 1.,
ob 18.00

7. Tradicionalni spust Božičkov z Lisce

Tončkov dom na Lisci

Kolesarsko društvo Sevnica

Vencember: Božični pohod na Lovrenc

Zbor trg v Loki

TD Loka pri Zidanem Mostu

30. jubilejni božični koncert Mešanega pevskega zbora Župnije Boštanj

Cerkev Povišanja Svetega križa
Boštanj

Mešani pevski zbor Župnije Boštanj

Lego® robotika in programiranje

Kajuhova ulica 11

Mali pokovci, Media Atlas

Božično novoletni koncert

Športna dvorana Blanca

KD Godba Blanški vinogradniki

Božično novoletni koncert z počastitvijo 20 letnice delovanja društva

Športna dvorana v osnovni šoli
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
Milan Majcen Šentjanž

Koncert božičnih pesmi Pevske skupine Encijan.Vstop prost

Župnijska cerkev Sevnica

Pevska skupina Encijan

Božično novoletni koncert vokalne skupine Amabile z gosti

Cerkev na Logu

KŠD Log

Silvestrovanje za najmlajše

Pred lokalom Central's

KŠTM Sevnica

Silvestrovanje na prostem z ansamblom Roka Žlindre

Pred lokalom Central's

KŠTM Sevnica

Vencember: Zaključni dogodek s koncertom Okteta Jurij Dalmatin

Dom kulture Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu

Sejem v Sevnici

Parkirišče pred HTC Sevnica

KŠTM Sevnica

feelOZOFIJA

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Vinko Šeško: Moje vandranje v 2019-Zelenortski otoki

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tai chi-začetna skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Odprtje fotografske razstave "Fotografija v mladih očeh"
Lane Pavlič in Anžeta Gorenca

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

108. Radogost večer v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja,
Gost: Roman Blatnik

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Tibet - streha sveta, potopisno predavanje Mateja Koširja

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

REALISTI – predstava za odrasle Za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Predstavitev delavnic dvig ženske esence in rebirthing

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ponovitveni Božično- novoletni koncert godbe Sevnica

TVD Partizan Boštanj

Krajevna skupnost Boštanj

feelOZOFIJA

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavanje: asist.dr Barbara Kreš- Mentalno zdravje pri starejših

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica - Krmelj

Knjižnica Sevnica

Tai chi vadba-za začetnike

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalne srede- Valentinova darila

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Akademija prostovoljnega dela z mladimi

Mladinski center Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

Naselje heroja Maroka 29

Šola vožnje Prah

feelOZOFIJA

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Srečanje bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje: dr Luka Vidmar- Zoisova republika

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tai chi vadba-za začetnike

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

ODPIRALNI ČAS

25., 26.12. 2019 in 1. in 2.1. 2020 zaprto
27., 30., 31.12. 2019 in 3. 1. 2020 od 10.00 do 15.00
28.12. 2019 in 4. 1. 2020 od 15.00 do 19.00
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 21. 1.,
ob 18.00
sobota, 25. 1.,
ob 10.00
sobota, 25. 1.,
ob 17.00
sobota, 25. 1.,
ob 19.00
ponedeljek, 27. 1.,
ob 16.00
torek, 28. 1.,
ob 9.00
torek, 28. 1.,
ob 17.00
torek, 28. 1.,
ob 17.00
torek, 28. 1.,
ob 18.00
sreda, 29. 1.,
ob 16.00
sreda, 29. 1.,
ob 17.00

Planinski večer

Kulturna dvorana Sevnica

Planinsko društvo Lisca Sevnica

Odprto prvenstvo Sevnice v namiznem hokeju

Miklavževa dvorana SMC
Sevnica

SMC Sevnica

7. Mišjakov večer

TVD Partizan Boštanj

Turistično društvo Boštanj ob Savi

Stand up predstava Svetovne fore

Kulturna dvorana Sevnica

SMC SEVNICA

feelOZOFIJA

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavanje: Dušan Klenovšek- Rastlinstvo in živalstvo Posavja

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Tai chi vadba-za začetnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Afriško sonce – predstava za otroke Za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Ustvarjalne srede - Valentinove voščilnice

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Vabljeni na

2019

7. Mešjakov večer
ljudskih plesov in noš

OTROŠKO silvestrovanje

31. 12.

Tematika tokratnega večera je etnološko
obarvana. Večer bo posvečen ljudskim
plesom in narodnim nošam. Slovenske
ljudske plese in noše bodo predstavile

Predstava

17.00

prav
center
sevnice posebno darilo
www.kstm.si

VSTOP PROST,
ob vsakem vremenu
VABLJENI

25. januarja 2020, ob 17.00,
v TVD Partizan Boštanj.

PRIHOD

dedka mraza

SEVNICA
KINO

KINO
januar

Sobota, 4.1., ob 19.00
KORPORACIJA

kriminalna drama SLOVENIJA

Sobota, 11.1., ob 19.00
1917

vojna drama (ZDA, Velika Britanija)

Petek, 17.1., ob 19.00
DOLITTLE

folklorne skupine iz

Posavja. Posebna

pozornost bo namenjena našim domačim
plesom in nošam, ki jih bodo predstavili
domači folkloristi.
Večer bomo zaključili v prijetni družbi,
zato vas vabimo,
da se prireditve udeležite!
Za obiskovalce pripravljamo
presenečenje.
Vstop prost!

Želimo,
da se v novem letu
v vas oglasi glas srca
in vas vodi še naprej
pri iskanju tistega,
kar se z besedami opisati ne da.

družinska pustolovščina

Sobota, 18.11., ob 19.00
PODLI FANTJE ZA VEDNO
akcijska komična kriminalka (ZDA)

Petek, 24.1., ob 19.00
KOT ŠEF

Hvala za sodelovanje
in lepe praznike.

komedija (ZDA)

FB: KinoSevnica
Instagram: @kino_sevnica

Uredništvo Grajskih novic

www.gremovkino.si www.kstm.si
januar 2020
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Mladina
Tečaj kaligrafije s
Katarino Rojc v MC Sevnica
Ob učenju veščin pisanja in vajah lepopisja oz.
kaligrafije razvijamo koncentracijo in sposobnost za
vizualizacijo. Ob potezah peresa v določeni smeri
so se tečajniki učili prepoznati detajle posameznih
črk in tako razvijati sposobnost pozornosti. Zaradi
tehničnega izziva, ki ga kaligrafija predstavlja,
strokovnjaki trdijo, da se ob učenju kaligrafije
razvijata človekov temperament in umirjenost.

Izboljšajo se sposobnost opazovanja, subtilnosti,
kreativnosti in samostojnosti. Hkrati pa je pridobljena
veščina dobrodošla in nepogrešljiva pri oblikovanju
prazničnih voščilnic, vabil, pohval in priznanj, na
katere so lahko tečajniki še posebno ponosni. In
prav gotovo bo vsak izmed sodelujočih na delavnici
letošnja novoletna voščila napisal sam.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Decembrska feelOZOFIJA
December je čas za premislek o dejanjih preteklih
mesecev, torej ravno pravšnji čas za začetek
feelOZOFIJE. To je novi program, ki smo ga uvedli
v MC Sevnica in poteka vsak ponedeljek od 16. do
17. ure. Pri prvi uri smo z udeleženci na začetku
ugotovili, da ima beseda filozofija pogosto precej
negativen predznak. Tako velikokrat v negativnem
smislu nekomu pripišemo, da le »filozofira«. Za tem
pa smo spoznali, da je lahko filozofija zelo zabavna
in obenem poučna. Pogovarjali smo se o vsakdanjih
življenjskih situacijah, se igrali socialne igre, brali
poezijo, jo interpretirali in pretvorili v risbo, poiskani
vzorec delovanja iz poezije zapolnili z lastno vsebino
in tako skupaj pridobili pravila naših prihodnjih
pogovornih srečanj.

Matjaž Holc,
gost v MC Sevnica

Jezik briše meje
in nas povezuje
Letos smo se na šoli odločili sodelovati z Osnovno
šolo Tuhelj na Hrvaškem pod naslovom Jezik briše
meje in nas povezuje (Jezik granice briše i povezuje
nas više). V sklopu tega projekta smo se učenci 5. in
6. razreda odpravili k njim na obisk.

V tem članku bom uporabila zapis Matjaža Holca,
motivatorja in avtorja motivacijskih knjig. Upam, da
bo vsaj nekomu spremenil pogled na življenje:
• 5 minut tvojega časa za prebiranje tega zapisa ti
lahko omogoči 365 veselih dni na leto, vsako leto.
Služba in/ali prosti čas
Vsem, ki na YouTubu niste videli videa Matjaža
Holca ali bili na katerem izmed njegovih delavnic,
predstavljam preprosto matematiko, ki lahko komu
spremeni življenje.

Marsikdo je v življenju nezadovoljen in prepričan,
da je vse samo »nuja«:– moram spati, moram jesti,
moram v službo, moram plačati položnice, moram
voziti otroke, moram, moram, moram ...
In, ko dejansko sešteješ, dobiš naslednje številke:
• leto ima 365 dni = 8760 urOdbiješ tretjino, ki jo
prespimo. To je 2920 ur. Ostane 5840 ur »budnega«
stanja.
Prostih 52 vikendov predstavlja 104 dni + 20 dni
dopusta, to je 124 dni. 124 dni x 16 ur (8 na dan jih
prespimo) = 1984 ur
Delovnih dni je 241 dni po 8 ur, kar je 1928 ur v enem
letu.
Na leto torej:– delam 1928 ur, spim 2920 ur, prostih
imam 3912 ur.
Še nauk te matematike. Če v 3912 urah ne uživaš
življenja po svoje, ni krivih 1928 ur tvoje službe,
ampak tvoje neznanje upravljanja razpoložljivega
časa. To je največkrat posledica nevédenja, kaj sploh
imaš rad. Zaradi tega si ne znaš postaviti prioritet.
Hana Trebše in Anja Jereb, 6. razred Zamisli si, da imaš službo, ki jo imaš rad, in da k temu
dodaš še užitek v vožnji v službo in iz nje. Še en dokaz,
da je človek za srečno življenje odgovoren sam. In
»nimam časa«, je le naučen izgovor.

Srečali smo se v vasi Kumrovec ter si ogledali
staro vas in rojstno hišo Josipa Broza Tita, pa tudi
druge stare hiše ter spoznali življenje pred več kot
100 leti. Ob tem smo se družili tudi z učenci iz OŠ
Tuhelj in se z njimi pogovarjali, čeprav nismo vsega
razumeli. Nato smo se razdelili v dve skupini in odšli v
ustvarjalne delavnice. Ena skupina je izdelovala rože
iz kreppapirja, druga pa vadila lepopis. Po končanih
delavnicah smo se odpravili v njihovo šolo, v kateri so
nas lepo pogostili. Po kosilu smo si ogledali še grad
Veliki Tabor, vodnik pa nam je pripovedoval zgodbe
v njihovem jeziku. Nismo ga povsem razumeli, a so
nam učiteljice prevajale besedilo. Grad je zelo velik
in nam je bil zelo všeč. Še posebej zgodba o Veroniki
Deseniški. Po ogledu so si nekateri kupili tudi
spominke, nato pa smo se odpravili domov.
Izlet nam je bil zelo všeč, še posebno zato, ker smo
spoznali veliko novega in navezali nekaj stikov z
učenci s sosednje šole.

Mladi igrali tenis
z raperjem Nipketom

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pohod na Debenc

V petek, 6. decembra, sta reper Nipke in teniška
akademija Gospod Ficko privabila veliko mladih, ki
so imeli edinstveno priložnost, da si s teniško igro
natančnosti priigrajo njegov CD. Pri igranju se nam Jesenske počitnice so mladi planinci na OŠ Tržišče
je pridružila tudi direktorica KŠTM Sevnica, ki je bil izkoristili tudi za rekreacijo. Pod mentorstvom
učiteljice Brede Rman se je zbralo 25 pohodnikov,
organizator tega dogodka, Mojca Pernovšek.
ki so se z nahrbtniki in pohodniško opremo podali
na planinski pohod. Zjutraj so se zbrali na šolskem
avtobusnem obračališču in se z avtobusom odpeljali
do izhodiščne točke za pohodniško pot na Debenec.

Zraven projekta Tenis z Nipkom so potekale tudi
druge športno-ustvarjalne delavnice, kulinarična
ponudba pa je bila zelo bogata.
Za več informacij o programu se lahko obrnete na
barbara.zagorc@kstm.si ali obiščete IG ter Facebook
@mladivsevnici.
Vabljeni, da se nam pridružite januarja, do takrat pa
vam želimo prijetno feelOZOFIRANJE.
Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica
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Gregor Ficko V prijetnem vzdušju in vremenu je čas hitro mineval.

VESELE
POČITNICE

Veseli so se zbrali na vrhu pri koči in si privoščili nekaj
časa za igro in počitek. Uživali so v jesenskih barvah
dreves in v »kopeli« jesenskega listja. Zadovoljni so
se spet zbrali pri avtobusu in se s spominom na nove
dogodivščine odpravili proti domu.
Zvonka Mrgole, ravnateljica

Mladina
Zimska sreča na vrvici
Zakaj bi srečo na vrvico lovili le poleti, ko pa je toliko
priložnosti tudi čez leto, smo si rekli animatorji in v
sklopu Vencembra pripravili še zimsko izvedbo.

Foto: Urban Culetto

V nedeljo, 8. decembra, smo se tako ves dan družili v
šoli v Loki. Izdelali smo okraske, ki bodo krasili smreko
na loškem trgu, plesali smo, se igrali, sprehodili po
adventni stezi in se razgibali na napravah za fitnes na
prostem. Otroci so sicer sklenili, da je poletna sreča
na vrvici boljša od zimske, a to le zato, ker prva traja
tri dni. Veselja in smeha pa nam tudi na vencembrski
ni manjkalo.
Annemarie Culetto, TD Loka

Učenke osnovnih šol
Boštanj, Krmelj, Tržišče
in Milana Majcna Šentjanž
na 1. mednarodni
otroški grafični koloniji
v Mariboru
Konec novembra je na OŠ Toneta Čufarja v Mariboru
potekala 1. mednarodna otroška grafična kolonija
EKralj, poimenovana po slovenskem grafiku Ervinu
Kralju. Udeležilo se je je devet učenk iz osnovnih šol
Boštanj, Krmelj, Tržišče in Milana Majcna Šentjanž.
Udeleženi učenci iz petih držav so pod mentorstvom
grafičnih mojstrov ustvarjali v grafičnih tehnikah suha
igla in sitotisk. Tako so se ob izdelavi grafičnih predlog
in tiskanju podrobneje seznanili z značilnostmi
omenjenih grafičnih tehnik.

Prednovoletne
dejavnosti
na OŠ Ane Gale Sevnica
Na naši šoli je bil začetek decembra pester. Za učence
Posebnega programa je bil aktiven že zadnji teden
v novembru. V sredo, 27. novembra, so obiskali
Vrtec Sevnica, tam prehodili čutno pot, sodelovali
v glasbeni delavnici in se sproščali v senzorni sobi.

V četrtek, 28. novembra, smo obiskali VDC Sevnica
in poklepetali s tamkajšnjimi prijatelji ter sodelovali
pri glasbeni delavnici. Nekateri učenci programa NIS
pa so se na ta dan odpravili v Dom starejših občanov
Sevnica in skupaj s stanovalci ustvarjali novoletne
voščilnice, pletli verige in uživali med prepevanjem
pesmi in toplem klepetu. V petek, 29. novembra, pa
smo se v Vrtcu Ciciban Sevnica pridružili druženju
s Poskočnimi muzikanti. Pevec Dejan nas je ob
spremljavi kitarista in Pike Poke popeljal v mavrični
svet otroških pesmi. V ponedeljek, 2. decembra, smo
imeli vsi učenci tehniški dan z naslovom Papir. Dan
smo začeli v telovadnici, policist s Policijske postaje
Sevnica pa nas je opozoril na nevarnosti pri uporabi
pirotehničnih sredstev. Nato smo skupaj z učiteljicami
ustvarili voščilnice ter različne okraske za učilnice.
Naša šola se tako ponosno ponaša z novimi okraski.
Ker je naš trud opazil tudi Miklavž, nas je v četrtek, 5.
decembra, obiskal in nas presenetil s sladkarijami in
sadjem. V zahvalo smo mu zapeli pesmico, se z njim
fotografirali in mu zaupali skrite želje, ki jih bo predal
svojemu prijatelju Božičku. Mi že nestrpno čakamo,
ali nas bo morda obiskal tudi on. Mesec december se
je za nas začel čarobno, zato se zahvaljujemo vsem,
ki so pri tem sodelovali in nam to omogočili – Vrtec
Ciciban Sevnica, VDC Sevnica, PP Sevnica, društvo
Sožitje in gospa Milica. Hvala vsem.

Sodelujemo
in si pomagamo
Oktobra in novembra smo učenci petega razreda
OŠ Sava Kladnika Sevnica zbirali igrače, ki jih več
ne potrebujemo, saj smo jih zamenjali s knjigami.
Pobudo smo dali učenci, ko smo se pri pouku
pogovarjali o medsebojni pomoči. Počasi sta se škatli
z igračami napolnili.

V petek, 6. decembra, smo jih z učiteljico odpeljali
na Rdeči križ Sevnica. Bili smo veseli in ponosni, saj
bomo z igračami, ki jih ne potrebujemo več, razveselili
otroke, tiste, ki jim jih starši ne morejo kupiti.
December je tudi mesec obdarovanj. Želimo, da bi
vsi ljudje doživeli zadovoljstvo in veselje ter ga delili
z drugimi.
Učenci 5. razreda, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Novoletna tržnica na
OŠ Sava Kladnika Sevnica
Kot vsako leto decembra je tudi letos na naši šoli
potekala prireditev Novoletna tržnica, in sicer 26.
novembra, od 16. do 19. ure. Vsak razred je nato
prodajal svoje izdelke, ki so jih izdelali v dnevih
dejavnosti.

Darja Požun

Izdelki

Poleg božičnega vzdušja so bili času primerni tudi
izdelki. Ni manjkalo voščilnic, piškotov, venčkov in
drugih izdelkov. Prav tako je bil na prireditvi tudi
srečelov. Nagrad je bilo več kot 500, glavna nagrada
pa je bila obisk Gardalanda. Na prireditvi smo se
lahko okrepčali pri stojnici s palačinkami, imeli pa
smo tudi živo glasbo.

Odprtje razstave ustvarjenih likovnih del s podelitvijo
priznanj in nagrad je bilo 6. decembra na OŠ Toneta
Čufarja Maribor. Razstavo je odprl slovenski slikar
in grafik Rudi Španzel, grafično kolonijo pa je tudi
vodil. Beti Jene, Ana Možic, Alina Stanisavljevič
Smodiš, Ema Gruden, Laura Jazbec, Gaja Janežič,
Lea Florjančič, Neža Musar in Gaja Gorenc Markovič
so prejele kolektivno nagrado za ustvarjena likovna
dela.

Prireditev je bila dobrodelna: vse, kar smo učenci
zaslužili, gre v šolski sklad, in sicer smo zbrali 6407,88
evra.

Nena Bedek, likovna pedagoginja

Nina Krmelj, 8. c
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Šport
Šolski šport

Lisička giba

Nogomet, učenci l. 2005 in ml.

Športna aktivnost ima veliko pozitivnih učinkov, ker
izboljšuje splošno počutje, nas napolni z energijo in
Področno tekmovanje:
nam pomaga ohranjati zdravje. Pomembno pa je,
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Najboljši igralec tekmovanja: Nikola Ilinčič (OŠ Sava da izberemo aktivnosti, ki so primerne naši starosti,
sposobnostim in predvsem želji po spoznavanju
Kladnika Sevnica)
Najboljši vratar tekmovanja: Jan Češek (OŠ Sava novega ali doživljanju nečesa, kar nam je blizu.
Vabimo pa vas, da v rekreacijo poskušate vključiti
Kladnika Sevnica)
celotno družino.

Nogomet, učenke l. 2005 in ml.

Področno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
4. mesto: OŠ Tržišče
Najboljša vratarka tekmovanja: Ema Knez (OŠ Milana
Majcna Šentjanž)

Kategorija II
1. mesto Eneja Božič
2. mesto Andreja Urh
4. mesto Špela Mirt, Žiga Mirt
Kategorija I
1. mesto Erik Pinoza
3. mesto Maja Gobec, Leja Gobec

Košarka, učenci l. 2005 in ml.

Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Blanca
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Najboljši igralec tekmovanja: Nikola Ilinčić (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
Najboljši strelec tekmovanja: Žak Hostnik (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
V četrtfinale državnega prvenstva OŠ v košarki za
učence l. 2005 in mlajše se uvrsti ekipa OŠ Sava
Kladnika Sevnica.

Občinsko tekmovanje v košarki:
učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica

Košarka, učenke l. 2005 in ml.

Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Blanca
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Blanca
Najboljša igralka tekmovanja: Hana Držanič (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
Najboljši strelec tekmovanja: Uma Šunta (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
V četrtfinale državnega prvenstva OŠ v košarki za
učenke l. 2005 in mlajše se uvrstita ekipi: OŠ Sava
Kladnika Sevnica in OŠ Blanca.

Rokomet, učenci l. 2005 in ml.

Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Najboljši igralec tekmovanja: Brin Samec (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
Najboljši vratar tekmovanja: Kimi Hribar Šalamun
(OŠ Sava Kladnika Sevnica)
V četrtfinale državnega prvenstva OŠ v rokometu
za učence l. 2005 in mlajše se uvrsti ekipa OŠ Sava
Kladnika Sevnica.

Odbojka, učenci l. 2005 in ml.

Mladi tekmovalci DBV Ippon Sevnica
s trenerji v slovenskem vrhu

Miran Grubenšek

Po 7 letih ponovno
na državno tekmovanje
šolskih nogometnih ekip
Zakaj se projekt imenuje Lisička giba?
Lisička je prikupna žival in je po svojih lastnostih
podobna človekovemu značaju. Je zelo prilagodljiva,
ima veliko sposobnost hitrega gibanja čez ovire, je
aktivna podnevi in ponoči, je zelo telesno močna in
hitro najde svojo pot. V občini Sevnica ima lisička
posebno mesto, s projektom pa želimo, da bi postala
tudi prepoznavni znak gibanja v naši občini.
Nismo pa pozabili na najmlajše. Tudi zanje smo
pripravili projekt z naslovom Mini lisička giba,
namenjen pa je otrokom do 10. leta starosti, ki bodo
zaradi prilagojenih meril laže dosegli simpatično
nagrado.
Cilj projekta je, da bi prebivalci občine Sevnica in širše
spoznali rekreativne točke v naši občini in se seznanili
z dogodki v organizaciji različnih institucij in društev
v njej.
Projekt Lisička giba poteka v obdobju od 1. 1. do 31.
12. 2020.
Navodila za sodelovanje: Pri projektu Lisička giba
lahko sodelujete tako, da zbirate žige na posameznih
točkah v naši občini. Za osvojitev praktične nagrade,
majčke s potiskom motiva Lisička giba, morate v 3
vsebinskih sklopih izmed podanih 5 sklopov zbrati
minimalno število točk, za tem pa nam izpolnjeno
brošuro do 31. 1. 2021 posredovati na naslov KŠTM
Sevnica.
Ne ustavite se pri minimalnem številu žigov, ampak
jih zbirate še naprej in osvajate dodatne točke. Med
še bolj aktivnimi bomo namreč 3 dodatno nagradili.
Projekt je oblikovan v 5 vsebinskih sklopov, in sicer:
Sevniška planinska pot – Pot Lojza Motoreta, Vrh
pohodne poti, Tematska pot, Športni dogodek in
Bazen Sevnica.
Več preberite v brošuri, ki jo lahko kupite po simbolični
ceni 1,00 EUR v Turistični agenciji Doživljaj. Vabljeni k
aktivnostim projekta in postanite lisička tudi vi.

V četrtek, 7. novembra, je na OŠ Sava Kladnika
Sevnica potekalo območno tekmovanje šolskih
nogometnih ekip. Pomerilo se je 7 ekip Posavja.

Našim nogometašem je z vztrajno in borbeno igro
uspelo premagati vse nasprotne ekipe in tako osvojiti
1. mesto v Posavju. Fantje so bili neizmerno ponosni
na svoj uspeh, saj se jim je po 7 letih ponovno uspelo
uvrstiti na državno tekmovanje.
Igor Povše, prof.

Una Grubešič kot
najmlajša teniška igralka
do 1. mesta
V nedeljo, 8. decembra, je v Ljubljanski teniški
akademiji potekalo državno round robin prvenstvo
do 12 let, nastopila pa je tudi članica Teniške
akademije Gospod Ficko, Una Grubešič.

Vir: KŠTM Sevnica

Finale slovenskega pokala
v ju jitsu U15

V Športnem domu Sevnica je v soboto, 30. novembra,
DBV IPPON Sevnica v soorganizaciji Ju jitsu zveze
Slovenije in Občine Senica potekalo tekmovanje v ju
jitsu za mlade do U15.
Una je bila pri 10 letih najmlajša udeleženka, a je
Tretje tekmovanje v tej kategoriji ju jitsu tehnik je bilo kljub temu v skupinskem delu dosegla 3 zmage in s
zadnje in je kot tako štelo za finale v tej kategoriji. tem 1. mesto ter se uvrstila v finalni A-del.
Mladi tekmovalci so osvojili kar nekaj medalj v
Petra Biderman, KŠTM Sevnica skupnem seštevku slovenskega pokala.
Gregor Ficko

Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Boštanj
4. mesto: OŠ Krmelj
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Šport
18. tradicionalni turnir
za pokal DBV Ippon Sevnica

Karate turnir
Oyama Kyokushinkai

DBV Ippon Sevnica je v sklopu prireditev praznovanja Mladi sevniški karateisti so se v Zagrebu udeležili
občine Sevnica organiziral že 18. Tradicionalni mednarodnega karatejskega turnirja Kyokushinkai
turnir v JU JITSU za mlade do U16 v ju jitsu borbah. pod okriljem hrvaškega Kyokushinkai Karate saveza.
Nina, Maksimiljan, Gašper, Aljaž, Anže, Sven in
Tilen, ki sta jih vodila trenerja Jurij Orač in Marko
Stopar, so svoj prvi debitantski nastop v borbah
polnega kontakta v disciplini kumite KO kronali s
kar 5 medaljami. Zlato medaljo sta osvojila Anže
Kermc in Aljaž Rutar, srebrno Tilen Požun, bronasto
pa Nina Paskvale in Maksimiljan Stopar. Odlično in
nehvaležno četrto mesto je osvojil Gašper Sladič in
5.–6. mesto Sven Urh.
Decembra je prav, da tudi v Rokometnemu klubu
Sevnica obudimo dogodke, ki so zaznamovali
izrekajoče se leto. V tekmovalno sezono 2019/2020
smo vstopili ambiciozno. Z novo sestavo vodstva in
natančno pripravljenim programom dela smo želeli
Drugo mesto DBV Ippon Sevnica
klub postaviti na višjo raven. Brez zadržkov lahko
na 18. turnirju ju jitsu v Sevnici
sporočimo, da smo postavljene cilje dosegli ali celo
presegli. Število igralcev in igralk rokometa se je
povečalo, predvsem nas veseli povečanje zanimanja Tekmovanje je bilo zadnje v nizu prireditev v sklopu
za rokomet pri najmlajših selekcijah (mini rokomet), praznovanja občine Sevnica in je potekalo zadnjo
organizacijsko in finančno je stanje kluba izrazito soboto novembra. Tekmovanje, ki so se ga udeležili
boljše, članska ekipa sledi cilju uvrstitve na višjo mladi tekmovalci iz Slovenije, je potekalo v športnem
raven tekmovanja, povečanje zaupanja v rokomet domu. Tekmovalce in obiskovalce je na začetku
Sevniški karateisti z osvojenimi medaljami
pa dokazujejo vaši odzivi v osebni komunikaciji, pozdravil župan Srečko Ocvirk. Nastop mladih iz
na družbenih omrežjih, udeležbah na rokometnih DBV IPPON Sevnica je bil izredno uspešen, saj so na Veselje v sevniškem taboru je bilo nepopisno,
tekmah. Pred nami so novi izzivi, ki jim gremo z koncu med 9 nastopajočimi klubi in 103 udeleženimi saj so vsi borci, kljub svoji mladosti in tekmovalni
neizkušenosti na borišču, dali vse od sebe. Borili
tekmovalci osvojili 2. mesto v skupni razvrstitvi.
veseljem naproti.
so se do zadnjega atoma moči, do zadnje sekunde
Skupna razvrstitev ekip
borbe in uspeh ni izostal. Še več, prekosili so sami
1. mesto KBV Fudoshin Šempeter
sebe. Vsem iskrene čestitke za odlične borbe in
2. mesto DBV Ippon Sevnica
osvojena mesta. Zahvala gre tudi Občini Sevnica,
3. mesto ŠK Sibor Kočevje
podjetju Tanin Sevnica in KOOP trgovini iz Brežic, ki
Miran Grubenšek so omogočili nastop mladim sevniškim karateistom.
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
1. mesto Anže Kermc, starejši dečki -35 kg
1. mesto Aljaž Rutar, mlajši dečki -40 kg
2. mesto Tilen Požun, mlajši dečki -40 kg
3. mesto Nina Paskvale, mlajše deklice -30 kg
3. mesto Maksimiljan Stopar, mlajši dečki -30 kg
4. mesto Gašper Sladič, starejši dečki -45 kg
5.–6. mesto Sven Urh, mlajši dečki -30 kg
Brez vas nam vsega tega zagotovo ne bi uspelo V torek, 3. decembra, je v Športnem domu Sevnica v
doseči. Zavedamo se, da Rokometni klub Sevnica organizaciji ŠD Partizan Sevnica potekalo polfinalno
Jurij Orač
predstavljamo vsi: igralci rokometa, sponzorji, šolsko gimnastično tekmovanje v akrobatiki.
donatorji, starši otrok, trenerji, gledalci, ljubitelji ... Le Udeležilo se ga je 148 tekmovalcev in tekmovalk
skupaj lahko naredimo določene premike.
iz 14 osnovnih šol. Tekmovanja smo se udeležili z
Ob tej priložnosti se vam v imenu Rokometnega kluba dvema ekipama najmlajših deklic OŠ Sevnica in eno
Sevnica iskreno zahvaljujem za izkazano pomoč.
iz OŠ Boštanj. Mlajše deklice so z ekipo zastopale OŠ
V letu 2020 vam želimo obilo osebnega zadovoljstva Sevnica, po ena posameznica pa OŠ Blanca in OŠ
in upamo, da bomo še naprej skupaj uživali pri Tržišče. Pri starejših deklicah smo imeli eno ekipo OŠ
razvoju rokometa v Sevnici.
Od začetka oktobra do konca novembra je v sevniški
Sevnica.
občini na strelišču strelskega društva Marok potekala
Miran Sečki, predsednik Rokometnega kluba Sevnica
liga za serijsko zračno puško za člane in veterane.
Liga je imela osem krogov, v njih pa je sodelovalo
20 strelcev. Najuspešnejši v A-skupini je bil Anton
Jazbinšek, ki je zbral sedem zmag in eno drugo
mesto. Sledijo mu Zdenko Frece in Janez Jakič, ki sta
zasedla drugo in tretje mesto.

Rokometni klub Sevnica
se prebuja

1. in 3. mesto
najmlajših deklic

Končana liga
za serijsko zračno puško

Mladi sevniški rokometaši
prislužili vstopnico za
državno tekmovanje

V sredo, 11. decembra, je OŠ Sava Kladnika Sevnica
gostila učence iz celotnega Posavja, ki so se pomerili
v znanju rokometa. Na področnem tekmovanju so
nastopili OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Leskovec in učenci
OŠ Sava Kladnika Sevnica. Veseli smo, da so področni
prvaki postali učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki so
vse svoje nasprotnike premagali s precejšnjo razliko.
Fantje pa so se razveselili tudi dveh priznanj, in sicer
za najboljšega vratarja je priznanje prejel Kimi Hribar Starejše deklice so ekipno dosegle 4. mesto, prav tako
Šalamon, za najboljšega igralca pa Brin Samec.
tudi mlajše deklice. Najmlajše deklice OŠ Boštanj so
osvojile 8. mesto, OŠ Sevnica (druga ekipa) je dosegla
Odličen uspeh mladih rokometašev je hkrati tudi 7. mesto. Najboljše pa so tekmovale najmlajše
rezultat vztrajnega in trdnega dela znotraj RK Sevnica, deklice OŠ Sevnica (prva ekipa), saj so osvojile ekipno
ki je zlasti v zadnji sezoni dobil nov polet in zagon. 1. mesto. Uspešnost tekmovanja je s posameznim
Zmaga na področnem tekmovanju mladim sevniškim tretjim mestom dopolnila Maša Vilčnik (OŠ Sevnica).
rokometašem omogoča udeležbo na državnem Vsem tekmovalcem in tekmovalkam čestitamo za
tekmovanju januarja 2020, fantje pa si močno želijo dosežene rezultate in jim želimo uspešno treniranje
udeležbe med prvo trojico najboljših.
še naprej.
Igor Povše, prof.

Tea Glavač (ŠD Partizan Sevnica)

Z leve Zdenko Frece, Anton Jazbinšek in Janez Jakič

V B-skupini je bil najboljši Franci Selak pred Vido
Draksler in Jankom Božičem, ki sta zasedla drugo in
tretje mesto.
Mladinci SD Marok so na drugem krogu mladinske
državne lige osvojili drugo mesto ekipno. Najboljši
posameznik je bil Aleš Janc, ki je s 541 krogi zasedel
tretje mesto.
Mirko Ognjenovič
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Iz preteklosti v sedanjost
Razbor pod Lisco
O koreninah kraja
Razbor je bil naseljen že v prazgodovinski dobi, kar
dokazujejo gomile na griču vzhodno od Rude. Rimske
najdbe pa potrjujejo obstoj rimske naselbine.
Na območju razborske župnije sta bila najdena dva
kamna z rimskimi napisi.
Prvi je bil najden v gozdičku kmeta Martina Šanteja
iz Henine. Izročili so ga Zgodovinskemu društvu v
Gradcu. Na njem je zapisano
D M INF.
C. VIBIVS SAB
INVS. VETERAN
VS. L. V. MA. AN.
LXV. P. PAVLINV
MMM. VI.
(Diis Manibus Inferis! Caius Vibius Sabinus Veteranus
Legionis V. Macedonicae Annorum 65 Publius
Vivius…)

Kako mineva čas!
V srednjem veku so postavili na tem mestu gradič
(dvorec Ruth) Rudo (404 m). Prvi znani lastniki
in verjetno njegovi ustanovitelji so bili vitezi
Reutenbergi. Ko so ti leta 1375 izumrli je grad postal
deželnoknežji fevd. V 17. stoletju je grad razpadel,
nakar so zgradili novo graščino Rudo. Rudo je Jakob
Gartner leta 1647 prodal jurkloštrskemu samostanu,
a jo je že leta 1690 pridobil Teodorik Friderik pl.
Diennersberg, nato je bil od leta 1744 lastnik baron
Oton Billo, za njim Franc Anton Murmayr leta 1784,
Johann Nepomuk Handl leta 1799, dr. Ignac Krejan
leta 1803 in več drugih. Pred drugo svetovno vojno je
bila last ing. Uhlira. V graščini je bil sedež »književne
propagande« in znamenita galerija 500. Slik in
skulptur slovenskih umetnikov. Sliko udarjenega
Kristusa (podobo je udaril prevzetni zidar s kladivom
po čelu, kjer se še zdaj pozna rana) so iz gradu
prenesli v župnijsko cerkev v Loko in jo postavili na
stranski oltar sv. Miklavža.

Naenkrat narava pokaže
jesenski obraz.
Leto pomeni
le minuto v večnosti.
Komaj pomlad se rodi,
že vročina poletja izzveni,
jesen se tiho
v toplini barv izgubi.
Zima z ledenimi pozdravi
kmalu seže v dlani.
Leto odhiti.
Marija Bajt

O sreči

Drugi kamen z napisom »Marco Vlpio Rutilliano
Mellalei Filio preafecto suo auspiciiis divi Alexandri
imperat. In Persia feliciter pugnanti cohors
Tauriscorum haec posuit« stoji v kraju Ruda. Postavila
ga je kohorta Tauriskov svojemu poveljniku Marku
Ulpiju Rutilijanu, ki se je v času cesarja Aleksandra
Severa (222–235) boril v Perziji. Ali je samo naključje,
da so temu Rutilijanu tukaj v Rutah (Ruta – Ruda)
postavili spomenik, ali pa je bil tukaj rojen in ima prav
zato priimek Rutilijan?

O župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika ter podružničnih
cerkvah sv. Lovrenca na Gori, sv. Kancijana na
Kremenu in sv. Jošta pod Lisco je mogoče več prebrati
v Orožnovih zapisih, Šolski kroniki Blaža Jurka.
Vir: http://www.razbor.si

Ko leto jemlje slovo,
o sreči več razmišljamo;
zaželimo si je drug drugemu
tako obilo,
če to bi se uresničilo,
marsikaj v svetu bi na bolje
se v hipu spremenilo.
A sreča je nepredvidljiva gospa,
takrat, ko jo iščeš,
je gotovo ni doma.
Kdaj drugič se skrije
v majhne stvari,
iz cvetja priklije,
sredi prijaznih besed
se navihano smeji.
Če pojdeš po srečo
in misliš na njo,
najbrž se skrila ti bo.
Ona pride,
ko njej se zazdi,
ti seže v dušo
in tam obsedi.
Za vsakogar sreča ima
drugačen obraz,
za nekoga otroški smeh,
za druge denar, ljubezen, zdravje
ali prosti čas.
Sreča iz tistega kraja zbeži,
kjer vladajo razprtije
in le prepir se glasi.
Najraje ima veselje ljubezen in mir,
ki njen so izvir.
Marija Bajt

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja
Aktivnosti
Društva invalidov Sevnica
Novoletno srečanje
težjih invalidov

Leto je naokoli in že smo si nazdravili na srečanju, ki je
bilo 7. decembra v TVD Partizan Boštanj.
Naše članice so na srečanju predstavile svoje izdelke,
ki jih izdelujejo v sekciji ročnih del. Predsednik DI
Sevnica Franc Boljte je v svoji novoletni poslanici
zaželel vsem veliko zdravja, sreče in lepih trenutkov
za leto 2020 in opisal uspešno delo našega društva
na družabnem, organizacijskem, socialnem in
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, vabimo pa vas, da izkoristite
priložnosti za druženje in lepe trenutke, ki jih v teh
časih v družbi ni veliko. Obdarili smo tudi tri člane, ki
so imeli decembra rojstni dan. Za dobro voljo pa je
poskrbel naš član harmonikar Lojze.
Ob dobri postrežbi, ki jo je pripravil Aktiv kmečkih
žena Boštanj, se za vse opravljeno lepo zahvaljujemo.
Društvo invalidov Sevnica odbor Krmelj je v soboto,
7. 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 37 članov. Poverjenica odbora je pozdravila
navzoče in jim zaželela vse najlepše v novem letu,
predsednik DI Sevnica pa je obdaril člane, ki so imeli
decembra rojstni dan. Ob zvokih ansambla Šentjanci
je poverjenica vse spodbudila, da so zapeli in
zaplesali. Imeli smo se zelo lepo. Ob prijetnih zvokih
ansambla je čas kar prehitro minil. Zahvaljujemo se
Gostišču Ulčnik za okusno pripravljeno hrano in lepo
postrežbo.

Turnirja so se udeležili vsi člani DI Sevnica in domačini
iz Malega Kamna. Skupaj nas je tekmovalo 18. Po
končanem tekmovanju, ki je potekalo v društvu,
smo podelili nagrade za leto 2019 in tudi za turnir na
Malem Kamnu.
Najlepše se zahvaljujemo organizatorju za uspešno
izvedeni turnir in slastno pogostitev ter Božička za
pozornost.

Obisk na domu

V sredo, 4. decembra, smo obiskali našega člana
DI Sevnica Franca Novšaka na njegovem domu na
Drožanjski cesti v Sevnici. Praznoval je 90. rojstni dan.
Obdarili smo ga s skromnim darilom ter mu zaželeli
predvsem veliko zdravja in sreče.

Novoletna čestitka

Društvo invalidov Sevnica želi vsem svojim članom ob
vstopu v novo leto 2020 vse lepo, največ pa seveda
zdravja.
Vir: Društvo invalidov Sevnica

Živali iščejo svoj dom
Posvajajo se kot družinski člani, boxi in verige seveda
ne pridejo v poštev.
Posvojitev s pogodbo preko društva za zaščito živali.
Inf.: 051 680 288

RECEPTI
Mislimo globalno,
kuhajmo lokalno
V Turistični zvezi občine Sevnica začenjamo v letu
2020 novi projekt Mislimo globalno, kuhajmo
lokalno. Pred izziv smo postavili učenke in učence
občinskih osnovnih šol. Ti bodo 11 mesecev na
inovativen način na krožnik postavljali lokalne
sezonske sestavine in nas, sem prepričana,
navduševali z izvirnostjo in novimi kombinacijami
okusov.
Za začetek z vami delim recepta za glavno jed in
sladico. V glavni vlogi tokrat Gabaroni – lokalne
testenine z okusom. Slani ali sladki, vedno dobra
izbira.
Vas pa vabim, da z nami v letu 2020 mislite
globalno in kuhate lokalno ter obljubim, da bo
tako novo leto nič manj kot slastno.
Annemarie Culetto, predsednica TZOS

Pravo zimsko kosilo za 2 osebi
200 g ekoloških ajdovih rožic Gabaroni
žlico masti
4 stroke česna
sol
poper
0,5 kg kislega zelja
2 žlici ocvirkov

Športniki
Društva invalidov Sevnica

Športniki Društva invalidov Sevnica so uspešno
zaključili leto 2019 s podelitvijo priznanj za najboljše
v namiznem tenisu in šahu vsem, ki so čez leto
tekmovali med sabo.
Za vztrajno in požrtvovalno delo na športnem
področju smo nagradili tudi vse športnike, in sicer
Ivana Koncilija, Antona Gabriča, Antona Zgonca, Ivana
Jelerja, Ivana Goleta, Franca Ernestla, Martina Mirta,
Francija Derstvenška in Ivana Rajha. Ti so starejši od
70 let in se jim za neutrudno in požrtvovalno delo
najlepše zahvaljujemo.

Psiček Don išče ljubeč dom – mešanec med pinčem
in dobermanom.
Zaključni turnir v pikadu
Star 2 leti, cepljen, čipiran, socializiran. Prijazen do
Društvo invalidov Sevnica je v sodelovanju z ljudi, psov in muc.
Društvom Kamenček iz Malega Kamna organiziralo
zaključni turnir v pikadu 10. decembra v prostorih
Gasilskega doma na Malem Kamnu.

Mast raztopite na ponvi. Stroke česna olupite,
česen drobno nasekljate in prepražite na vroči
masti. Mešate in pazite, da se vam ne prismodijo.
Ko lepo zadiši, dodate kislo zelje, popoprate in
solite po okusu ter dobro premešate. Zelje na
nizki temperaturi pražite 15 minut in občasno
dobro premešajte. V vmesnem času v večji posodi
zavrite vodo, v kateri boste skuhali testenine po
navodilih proizvajalca. V kozici na nizkem ognju
hitro prepražite še dve žlici ocvirkov in jih še
vroče prelijte po kuhanih testeninah. Postrezite
z zeljem.
Priporočilo za sladokusce: če vam takšno kosilo ne
gre brez dobre klobase, jo poiščite pri katerem od
lokalnih pridelovalcev in predelovalcev mesnin.

Medene rožice za 2 osebi
100 g ekoloških ajdovih rožic Gabaroni
žlico masla
žlico dobrin
grajski med
srednje veliko jabolko
cimet

Psička Astra – bandog
Stara 5 let, cepljena, čipirana, sterilizirana. Zaradi
slabih izkušenj od prej nezdružljiva z ostalimi živalmi,
do ljudi – odraslih in otrok prijazna, nežna, krasna.

Testenine v vreli vodi, ki ste jo solili, tik preden ste
vanjo stresli testenine, kuhate 4 minute.
Na ponvi raztopite žlico masla in na njej popražite
krušne drobtine.
Dodajte kuhane testenine in rahlo pretresite, da
se drobtine oprimejo ajdovih rožic.
Prelito s polno žličko grajskega medu postrezite
na ogretem krožniku.
Priporočilo za sladokusce: v 2 dcl vode do
mehkega skuhajte olupljeno in na krhlje narezano
jabolko, najbolje sevniško voščenko. Pustite,
da se nekoliko ohladi. Dodajte ščepec cimeta in
spasirajte s paličnim mešalnikom. Postrezite ob
toplih medenih rožicah.

Dober tek.
januar 2020
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Oglasi

SREČNO

SREČNO

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov

STROJNA DELA
izkopi, prevozi
Vesel božič in srečno novo leto 2020!
Ko imate radi sto, kar imate,
imate vse, kar potrebujete …

SUHOMONTAŽNE
GRADNJE
knauf

ZUNANJE UREDITVE
www.lesoton.com
Chemcolor Sevnica d.o.o.

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

Sreča in zdravje
sta bisera dva,
naj ti v življenju
sledita oba.
KLEPARSKI IZDELKI:
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

izolacije

UGODNO
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strešna okna

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

Oglasi

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

SREČNO

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.

GRAJSKE NOVICE
Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO
IN BODI VEDNO
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!

januar 2020
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Razvedrilo
HRIBOVJE
BLIZU
SNEŽNIKA

PAPIRNI
IZDELEK
IZ VEČ
PLASTI

OGNJENIK
NA JAPON- DUBRAVKA METALNA
SIRSKA
SKEM
VRV Z
BOGINJA
UGREŠIĆ
OTOKU
ZANKO PLODNOSTI
HONŠU

JELEN,
KI SE
GONI

IZDELOVALEC
SKODEL

Življenjsko zavarovanje

OTOŠKA
REPUBLIKA
V MELANEZIJI

Mož se vrne iz službe: »Žena! Danes sem bil v
zavarovalnici in sklenil življenjsko zavarovanje za
petstotisoč evrov.«
»Krasno! Zdaj ti pa res ne bo več treba za vsako
malenkost obiskovati zdravnika!«

RIBIŠKA
MREŽA
KLOBUK IZ
ZAJČJE
DLAKE

SLOVENSKI
MOTOKROSIST
(MATEVŽ)
HODULJA

Ženske

SVINJA
(NAR.)
ŽILA
DOVODNICA

GREGOR
ČUŠIN
JEDROVINA
JAPONSKA
NABIRALKA
BISEROV

GLAVNI
TRG V
STAROGRŠKIH
MESTIH

CVETNI
PRAH

PREGOVOR
BIBLIJSKI
PRAOČE
VSEGA ČLOVEŠTVA

“O, mlada gospodična. Vedno kadar vas vidim,
kako se široko smejite, vas
želim povabiti k sebi.”
“ A res, ste samski?”
“Ne, ne, zobozdravnik sem.

NEPRAVI
OČE
MOŠKI, KI
VELIKO
DELA

VAS NA
VZNOŽJU
GORJANCEV

NASLOV

SOVJETSKI
LETALSKI
KONSTRUKTOR ANTONOV

ŠKOF V
FRANCOSKEM
MESTU
REIMSU

SL. SMUČAR.
(ANA)
ITALIJANSKI
MARŠAL
(LUIGI)

PREBIVALEC
OPIS
JEREKE
BOJNEGA
V
POHODA
BOHINJU

SPREJEMNA
PISARNA
BOLEČINE
V BEDRNEM
ŽIVCU

SEDEMNAJSTA
GRŠKA
ČRKA

OBOK
NEKDANJI PREBIVALKA
POLJSKI
PREMIER EVROPSKE
OTOŠKE
(DONALD)
DRŽAVE

NAJDALJŠA
FRANCOSKA
REKA
IT. TOVARNA
AVTOMOB.
NEKDANJI
DELAVEC,
OFAR
PERZIJSKI
KRALJ

GRŠKA
BOGINJA
SLEPE
USODE

EMIL
BARONIK
NEKDANJI
HOKEJIST
ZUPANČIČ

VRSTA
UGANKE

PRAKANTON
V
SREDNJI
ŠVICI

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

LOVRO
TOMAN

VELIKA
SKALA

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(CAMERON)

SKOPLJENEC

GLAVNO
MESTO
GANE

VANUATU: država v Melaneziji, DRPALEŽ: garač, CADORNA: italijanski maršal, GEODA: votlinica v kamnini

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
ROWAN ATKINSON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Silva Močan, Krmelj 61 c, 8296 Krmelj
2. nagrada: Lea Špec, Taborniška 4, 8290 Sevnica
3. nagrada: Saša Aleksander Turk, Dobrna 13b, 3204 Dobrna

Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ga podarja Hotel Ajdovec, restavracija Ajda,
Trg svobode 1, 8290 Sevnica

2. nagrada: pizza Rondo + 1 dcl eko cvička Mathilde, ki ju podarja picerija Rondo Sevnica,
Planinska cesta, 8290 Sevnica
3. nagrada: 2 koledarja občine Sevnica, ki ga podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.1.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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I Z R E K Z A L E P Š I DA N
»Ko si enkrat povsem gol, ugotoviš, da
nimaš razlogov, da ne bi sledil svojemu
srcu. Naš čas je omejen, zato ga ne smemo
zapravljati za življenje nekoga drugega.
Ker srce in intuicija vseskozi vesta, kaj si v
resnici želimo postati.«
(Steve Jobs)

KIT. REKA
V MANDŽURIJI
MORSKA
RIBA

KRIVULJA
ADIABATIČNIH SPREMEMB V
DIAGRAMIH

Kar se žensk tiče, one imajo tri stopnje
odraščanja:
Prva stopnja: jezijo očeta, druga stopnja:.
živcirajo moža, tretja stopnja: težijo zetu.

Želja

GOJENEC
ČASTNIŠKE RASTLINA
Z GROZDI
ŠOLE

MAJHNA
VOTLINA
V
KAMNINI

VICOTEKA

Včasih moker, včasih suh,
včasih rahel kakor puh,
včasih trd in zaledenel,
sprva vedno čisto bel.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
smetišnica

Izžrebanka:

Rozika Bale, Šentjanž 37a, 8297 Šentjanž

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja pitnik na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:

Smučišče na sliki se nahaja pri Močivniku, Okroglice.

Izžrebanka:

Mojca Klinar, Podgorica 13, 8290 Sevnica

Oglasi

Nadaljujemo družinsko
tradicijo v zavarovalništvu.
“V družinskem podjetju z 20-letno tradicijo v
zavarovalništvu, vidim veliko priložnosti. Mladi se
namreč srečujemo z različnimi situacijami, med
njimi tudi s prvo sklenitvijo zavarovanja. Takrat je
pomemben pristop do stranke, saj se prične graditi
zaupanje za dolgoročno sodelovanje.”
Miha Mihev, zastopnik pri ekskluzivni zavarovalni agenciji Adriatica
Slovenice d. d. Jasna Bezjak s. p. in študent dodiplomskega študija na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Vabimo vas, da nas obiščete v naši poslovalnici Jasna Bezjak s. p.
Sevnica

07 814 12 60

Prvo nadstropje poslovne stavbe
na Planinski cesti 5 (pri rondoju)

Od ponedeljka do četrtka
od 7.30 do 15.30
V petek od 7.30 do 13.00

Adriatic Slovenica d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, december 2019

KAKO NAJBOLJE SKRBIMO ZA ČIST
AVTO V ZIMSKIH MESECIH?
Se tudi vi vsako zimo slabe volje, ko je potrebno oprati
avto? Vas pri nizkih temperaturah prav nič ne mika
hladna voda v garaži ali pa čakanje v vrsti v avtopralnici?
Za nasvet, kje in kako pozimi najbolj enostavno oprati
avto, smo vprašali Mateja Drnovška, vodjo vzdrževanja v
samopostrežni Avtopralnici Avtoline.
Redno pranje avtomobila je pozimi še bolj nujno kot v toplejših mesecih. Kako pogosto ga
priporočate?
»Zimski meseci so po navadi bolj mokri, kar pomeni bolj mokre, ponekod blatne ceste. Na
avtomobilih se nabirajo skupki umazanije s cest, pomešani z drobnim peskom ali celo s kamenčki.
Če jih ne odstranimo pravočasno, lahko povzročijo praske in poškodbe na laku karoserije. Z rednim
pranjem avtomobila 1x do 2x na teden jih pravočasno odstranimo in ohranimo avto čist in sijoč.«
Kaj svetujete vsem, ki nimajo prostora, kjer bi svoj avto lahko oprali ali pa jim to opravilo pri
nizkih temperaturah najbolj ne diši?
»Najbolj enostavno pranje avtomobila je v samopostrežni avtopralnici, kjer lahko vozilo brez težav
operemo tudi v zimskih mesecih. V pralnih mestih smo vozniki zaščiteni pred vetrom, pralne
ploščadi pa so temperirane, tako da voda, ki odteka, na tleh ne zmrzuje. Pri pranju se uporablja
topla voda, ki tudi pri zimskih temperaturah v kombinaciji z detergentom v prahu opravi vrhunsko
delo. Pozimi vključimo kroženje vode skozi sistem, kar pomeni, da pri pravilni uporabi ne zamrzne
niti voda v ceveh in pralnih pištolah. Samopostrežna avtopralnica je razsvetljena, tako da je pranje
mogoče tudi v temnejših delih dneva.«

KUPON ZA BREZPLAČNO PRANJE!
Za prvih 100 obiskovalcev!
• Izrežite kupon in ga prinesite v
Club Caffe v Sevnici
• Odgovorite na nagradno vprašanje
• Prejmite 3 žetone za pranje
Akcija velja do razdelitve zalog

SAMOPOSTREŽNA

AV TO P R A L N I C A
SEVNICA

ww w.av to lin e.s i

Kako najbolje in najbolj pravilno operemo avto v samopostrežni avtopralnici v zimskih dneh?
»Najboljši učinek pri pranju dosežemo tako, da uporabimo tri programe – pranje, voskanje, izpiranje.
Voskanja ne smemo izpustiti, saj le tako lahko dosežemo želeni sijaj, avta pa po temeljitem izpiranju z
mehko vodo ni potrebno niti obrisati. Pri bolj blatnih avtomobilih, kar je običajno v zimskih mesecih,
priporočamo tudi uporabo krtače. Pri tem z avta najprej speremo večjo umazanijo, da se ne raznaša
po površini in ne povzroča nastanka prask. Preden uporabimo krtačo, jo na kratko speremo, saj jo
je pred nami na umazanem avtu uporabil nekdo drug. Zatem avto temeljito operemo s krtačo, pri
tem pa je pomembno, da izberemo program krtačenje, saj bomo le tako uporabili tudi šampon in
dosegli želen učinek. Zatem nadaljujemo z običajnimi tremi programi.«

Kaj pa svetujete vsem, ki samopostrežnega pranja še niso poizkusili?
»V samopostrežni Avtopralnici Avtoline v Sevnici smo pripravili posebno praznično akcijo. Še
pred božičem bomo razdelili kar 100 brezplačnih pranj. Zato vabim vse - prinesite priložen
kupon v Club Caffe v Sevnico, kjer z odgovorom na nagradno vprašanje prejmete 3 žetone za
pranje. Na praznike boste tako brezplačno pripravili tudi svoj avto. Odlična priložnost torej za
vse, ki samopostrežnega pranja še niso poizkusili. Dobrodošli!«

VELIKA PRAZNIČNA PROMOCIJA!
januar 2020
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Z VAMI ŽE 30 LET

KERAMIKA IN KOPALNICE

PE BOŠTANJ Dolenji Boštanj 55a | 031/698 929 | 07/81 41 306
Vsem strankam
se zahvaljujemo
za zaupanje
in vam v
prihajajočem letu
želimo
veliko sreče,
zdravja in
obilo zadovoljstva.
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Naj bodo
saloni Extra-form
vaš partner
tudi v letu 2020.

- keramiène plošèice do 40 %* popusta *velja za oznaèene artikle
2
- kopalniška in sanitarna oprema do 15 % popusta - topli podi od 6,90 €/m
2
- ostanki keramike - od 3 €/m
- pipe do15 % popusta
- odprodaja eksponatov kopalniške opreme do 50 %
-lepila, profili, fugirne mase ...
Poslovalnice: Krško | Brežice | Trebnje | Novo mesto | Šentjur
Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca
Gornik

www.extraform.si
Jure
Ličen

Tanja
Seme
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Nareje
www.radioaktual.si

NAREJEN ZA MOJA UŠESA

