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Intervju

“Če se življenje zdi še tako težko, vedno obstaja 
nekaj, kar lahko delaš in v čemer lahko uspeš.” 
To je osrednje vodilo podjetja Inde, d. o. o., 
Sevnica, letošnjega prejemnika najvišjega 
občinskega priznanja, grba Občine Sevnica. 
lnde je invalidsko podjetje, ki zaposluje 
predvsem ljudi s posebnimi potrebami in 
priznano invalidnostjo, in sicer z območja 
celotne regije Posavje. O poslanstvu in pomenu 
podjetja za širšo skupnost smo se pogovarjali z 
direktorjem Matjažem Staričem.

Podjetje ne deluje po klasičnih načelih tržnega 
gospodarstva, temveč postavlja v ospredje močno 
družbeno odgovornost in razumevanje zmožnosti 
dela invalidnih ljudi. Kako bi opisali poslanstvo in 
temeljne dejavnosti podjetja?
 
Poslanstvo našega podjetja je ohranjati in razvijati 
delovna mesta za invalide, razvijati njihove spretnosti, 
omogočiti lažji potek dela in vlagati v ergonomsko 
oblikovana delovna sredstva in pripomočke. Temeljne 
dejavnosti, poleg izvajanja programa Socialna 
vključenost in upravljanja zaposlitvenega centra 
INDE – POSAVJE, so dela za matične družbe, dela za 
avtomobilsko, tekstilno, lesno, kemično in elektro 
industrijo ter usposabljanje brezposelnih oseb, ki 
poteka v sodelovanju z rehabilitacijskimi podjetji. 
Čeprav smo drugačni od klasičnih gospodarskih 
družb, si moramo na trgu dela sami poiskati delo, ki 
je primerno za teže zaposljive skupine ljudi.

Leta 2020 bo podjetje Inde Sevnica praznovalo 
tri desetletja od ustanovitve. Katere so ključne 
prelomnice, ki so zaznamovale to pot in kakšna 
vizija jo bo oblikovala v prihodnje?

Delovanje podjetja Inde je v preteklosti zaznamovalo 
več ključnih prelomnic. Skoraj osem let po ustanovitvi 
družbe smo bili priča dokapitalizaciji družbenikov 

Tanin, Kopitarna in Jutranjka ter zaposlenih. Čez 
dve leti se je tej lastniški sestavi priključila še Lisca. 
Nato je podjetje leta 2001 ustanovilo program 
vmesnih delavnic. To je bil projekt socialne in 
delovne vključenosti rehabilitantov in se je leta 2006 
preimenoval v program Socialne vključenosti. Naše 
podjetje je bilo prvo v Posavju, ki je združilo invalidske 
delavnice s programom Socialna vključenost. V istem 
letu je bil ustanovljen še zaposlitveni center Inde – 
Posavje, ki zaposluje invalide na zaščitnih delovnih 
mestih. V takšni formaciji podjetje deluje še zdaj.

V prihodnje bomo zagotovo sledili prvotnemu 
poslanstvu. Po drugi strani pa bomo poskušali s 
stalnim vlaganjem v posodobitev proizvodnje in 
prilagoditev delovnih mest ter s prilagodljivostjo na 
trgu pridobiti delo z višjo dodano vrednostjo. 

Ne smemo pozabiti, da bo v prihodnosti zaradi 
visokega delovnega ritma verjetno več novih oblik 
invalidnosti. Te bodo posledica bolezni sedanjega 
časa, kot sta izgorelost in depresija, večinoma pri 
visokokvalificiranih ljudeh. To pomeni, da bomo 
morali biti v prihodnje še bolj prilagodljivi.

Je področje zaposlovanja invalidov v Republiki 
Sloveniji urejeno dobro? Kako je primerljivo s 
praksami drugih evropskih držav?

Reševanje invalidske problematike je v Republiki 
Sloveniji dobro urejeno in se lahko precej primerja s 
praksami drugih evropskih držav. V številnih državah 
je sistem delovanja podoben našemu, izjema je na 
primer Švedska. V tej severnoevropski državi deluje 
sistem tako, da imajo le eno invalidsko podjetje, 
ki je povsem v lasti države. To za invalidne delavce 
pomeni veliko varnost zaposlitve, saj si podjetja med 
seboj niso tekmeci. V Sloveniji imamo 144 invalidskih 
podjetij, ki smo si kljub državnim spodbudam in 
subvencijam med seboj konkurenčna. Vsi na trgu 
iščemo dela, ki jih naši zaposleni zmorejo opraviti, 

večinoma gre za lažja dela z nižjo dodano vrednostjo.  
Ob tej priložnosti naj omenim, da Slovenija prav letos 
praznuje 10 let od sprejema Konvencije o pravicah 
invalidov in zaposlovanje invalidov pod posebnimi 
pogoji. S to konvencijo je tudi naša država dosegla 
soglasje glede socialne opredelitve invalidnosti z 
vidika človekovih pravic. S tem dokumentom se krepi 
zavedanje, da je invalidna oseba enakovreden člen 
družbe, ki ima enake pravice kot vsi drugi in učinkovito 
sodeluje ter se vključuje v družbo. Invalidnim osebam 
izkazujemo spoštovanje tudi zato, ker je njihova pot 
do cilja bolj strma in njihov napor večji, zato mora biti 
njihov uspeh toliko bolj cenjen.

Ob letošnjem občinskem prazniku vam je lokalna 
skupnost namenila najvišje občinsko priznanje, 
grb Občine Sevnica. Kako z nekaj besedami opisati 
pomen priznanja za podjetje in tudi vas osebno?

Zelo sem počaščen, da je naše podjetje dobilo 
tako pomembno priznanje. To pomeni, da smo 
v preteklosti delali dobro. Priznanje nam daje 
obveznost in motiv, da bomo v prihodnje še boljši. 
Veseli me, da smo bili opaženi, čeprav delamo bolj 
v senci velikih podjetij. Kljub naši skromnosti smo 
pomemben zaposlovalec v lokalni skupnosti in širše v 
Posavju, saj omogočamo delo skoraj 130 zaposlenim 
oz. vključenim, večinoma ljudem, ki so teže zaposljivi.

Priznanje tudi meni osebno veliko pomeni. Zelo 
me veseli, da je v lokalnem okolju prepoznano tudi 
podjetje, katerega glavni cilj ni ustvarjanje velikih 
dobičkov, ampak predvsem skrb za ljudi. Ker imam 
tudi sam dobro razvit socialni čut, se v podjetju 
odlično počutim. Poleg tega so okrog mene ožji 
sodelavci, ki so podjetju pripadni skorajda od začetkov 
in s katerimi smo začutili sinergijo. Prepričan sem, da 
bomo s skupnimi močmi dobro in uspešno delali tudi 
v prihodnje.

Pogovarjala se je Tanja Žibert.

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, 
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Rok Petančič
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 januarja 2019, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 12. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
December je čas radosti, veselja in spominov. 
Spominov na preteklo leto, na dosežke in 
trenutke, ki so vsak zase svojstveni. 

Zapomniti si je vredno vsak delček tega, kar 
doživljamo. In bolj ko je natančen spomin, dlje 
se bo zdelo, da traja trenutek, ker naš notranji 
čas ni v soglasju s časom, ki ga kaže ura. 

Zdi se, da tečejo dogodki, v katerih smo glavne 
osebe sami ali nam drage osebe, hitreje. Takšno 
pa je samo naše dojemanje. Čas teče vedno 
enako in nas vedno preseneča. Kljub temu pa 
nas ne sme biti strah nečesa začeti, saj je teže 
nekaj doseči. 
Vse dobro vam želim. 

Mojca Pernovšek

SOBOTA  | PROSTOR KMEČKE TRŽNICE SEVNICA
UVOD V MESEC PRAZNOVANJA IN DRUŽENJA

1. 12.
8.00

TOREK     | GLAVNI TRG — SEVNICA
POHOD Z LUČKO NA GRAD

4. 12.
17.00

TOREK     | KULTURNA DVORANA SEVNICA
 ter DEDEK MRAZRUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE

18. 12.
17.00

PETEK     | Mladinski center Sevnica
ZAKLJUČNA PRIREDITEV nagradnega natečaja

21. 12.
17.00

sreda     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

12. 12.
13.00

7. 12.
13.00

PETEK     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

19. 12.
13.00

sreda     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

PONEDELJEK  |  PRED lOKALOM CENTRAL’S
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 
Moj prijatelj, dobri mož

31. 12.
17.00

PONEDELJEK  |  PRED lOKALOM CENTRAL’S
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
rock PARTYZANI

31. 12.
22.00

četrtek     | grad Sevnica
čarobni obisk gradu sevnica

13. 12.
16.30

SEVNICA

www.kstm.si
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Občinske strani

Slavnostni govornik je bil mag. Franc But, veleposlanik 
Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji, 
navzoče je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. 
Predvajan je bil dokumentarni film o življenju in delu 
preteklega leta, program pa so kulturno obogatili 
Glasbena šola Sevnica, Godba Sevnica in Godba 
Blanški vinogradniki.

Posnetek celotne prireditve, vse fotografije z 
dogodka in dokumentarni film si lahko ogledate na 
spletni povezavi www.obcina-sevnica.si.

Foto: Grega Vavtar

Slavnostni govornik, veleposlanik mag. Franc But

 
V poletnih tednih so se po več krajih sevniške občine 
zvrstile razne infrastrukturne ureditve, katerih 
namen je izboljšanje ravni cestnoprometne varnosti, 
ob tem pa tudi splošna ureditev bivanjskega okolja. 
Nekaj investicij je bilo namenu predanih v zadnjih 
tednih. 

Zaključena je bila izgradnja pločnika v Rovišču pri 
Studencu. Novo pridobitev so krajani namenu 
predali konec meseca oktobra in pripravili tudi veselo 
druženje. 

nove pridobitve
prinašajo zadovoljstvo

Na Velikem Cirniku v krajevni skupnosti Šentjanž 
so pripravili priložnostni dogodek ob uspešnem 
zaključku infrastrukturne posodobitve središča kraja. 
Krajani so novo pridobitev pozdravili s pesmijo in 
prijetnim druženjem. 

V kraju Hinje v krajevni skupnosti Šentjanž so 
pripravili praznovanje ob pomembnih prometnih 
posodobitvah. Krajane je ob tem povezal prijeten 
kulturni program z druženjem. 

Krajevna skupnost Studenec je v sodelovanju z 
Občino Sevnica, društvi in krajani tudi letos uspešno 
zaključila nekaj projektov. Ob praznovanju občinskega 
praznika so namenu predali posodobljene javne poti 
v središču Studenca in novo kuhinjo Aktiva žena 
Studenec.

Letos je bila posodobljena cestna povezava Stranje–
Mrzla Planina, ki povezuje dve sosednji občini, 
Sevnica in Krško. Odprtje je bilo novembra pri odcepu 
k domačiji Dvoršak.

Ena letošnjih večjih infrastrukturnih izboljšav v mestu 
Sevnica je bil projekt celovite ureditve Kladnikove 
ulice, ki je bil namenu predan v sklepnem delu 
meseca praznovanja občinskega praznika, ko so bile 
Grajske novice že v tisku.

Ob prerezu traku v Stranjah

 

Novembra so po vsej občini potekale prireditve 
v počastitev občinskega praznika. Cikel skoraj 60 
dogodkov je odsev dela in angažiranosti številnih 
društev, posameznikov, organizacij in služb, ki 
so nosilci družbenega življenja v najrazličnejših 
segmentih. Osrednji dogodek prazničnega novembra 
pa je bila osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj, 
ki je potekala v Športnem domu Sevnica.

Grb Občine Sevnica je prejelo podjetje Inde, d. o. o., 
Sevnica, zlato plaketo Društvo Salezijanski mladinski 
center Sevnica in Društvo borilnih veščin Ippon 
Sevnica, prejemniki srebrne plakete pa so Franc 
Dobovšek, Darinka Avguštin in Gostilna Repovž.

Godba Sevnica

Osrednja slovesnost

AKŽ Studenec v novih prostorih (Foto: AKŽ Studenec)

Godba Blanški vinogradniki

Harfistka Tinkara Jene 
ter flavtistki Ivana Sešlar in Zala Plazar

Tolkalist Jošt Fister

Župan izroča najvišje priznanje 
Matjažu Stariču, direktorju podjetja Inde Sevnica.

Številčno občinstvo je navdušil 
harmonikarski orkester Glasbene šole Sevnica.

Vsi letošnji prejemniki priznanj Občine Sevnica

Ob odprtju pločnikov v Rovišču 
(Foto: Gabrijela Pleško-Gorenc)

Odprtje na Velikem Cirniku je pospremilo petje 
(Foto: Alenka Lamovšek)

Odprtje v Hinjah
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Občinske strani
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Tradicionalna novinarska konferenca župana, ki 
je s pregledom dela preteklega leta vedno uvod v 
praznovanje občinskega praznika, je tokrat potekala 
v prenovljenih prostorih Komunale Sevnica. Župan 
Srečko Ocvirk se je v uvodnem delu osredotočil na 
pregled dela Občine Sevnica na področjih razvoja 
prometne in komunalne infrastrukture, prostorskega 
načrtovanja in spodbud gospodarskemu razvoju, 
urejanja objektov družbenih dejavnosti in drugih 
javnih objektov, nadgradnje športne infrastrukture, 
podpore mladim, zdravstvenega varstva in sociale ter 
skrbi za šibkejše, društvenega in družabnega življenja 
ter razvoja turizma. Gradivo s predstavitvijo vseh 
vsebin je dostopno na spletni strani www.obcina-
sevnica.si.

Na novinarski konferenci je direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč predstavil investicijo posodobljenih 
spodnjih prostorov, kjer je zdaj sodobna predavalnica 
in bo namenjena društvom, organizacijam in 
podjetjem za izvedbo raznih izobraževanj. Investicija 
je obsegala tudi energijsko sanacijo upravne stavbe s 
sodobno ureditvijo njenega pročelja, ureditev nekaj 
poslovnih in skladiščnih prostorov ter preureditev 
okolice zgradbe. Po predstavitvi delovanja Komunale 
Sevnica je povabil na odprtje pred prenovljeno 
poslovno zgradbo.

Na priložnostnem dogodku je zbrane poleg župana 
in direktorja pozdravil in ob novih pridobitvah čestital 
tudi Martin Novšak, podpredsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije in predsednik posavske območne 
zbornice. Z zapetimi pesmimi sta odprtje kulturno 
oplemenitila otroški in mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica.

Župan Srečko Ocvirk in 
direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč

Novinarska konferenca 
v prenovljeni 
Komunali Sevnica

 
Slavnostni govornik letošnje osrednje slovesnosti 
ob občinskem prazniku mag. Franc But se je pred 
prireditvijo v sevniškem hotelu Ajdovec srečal z 
gospodarstvenicami in gospodarstveniki sevniške 
občine. Srečanje je bilo namenjeno mreženju 
in krepitvi sodelovanja. Posavsko in sevniško 
gospodarstvo je močno izvozno usmerjeno ter vpeto 
v evropske in tudi širše svetovne gospodarske trge. 
Spada v skupino tistih, ki pozitivno pripomorejo k 
presežku v trgovinski bilanci Slovenije. Veliko podjetij 
ima svoje trge tudi v gospodarsko zelo močni Nemčiji.

Predstavitev gospodarstva v občini Sevnica in 
uvozno-izvozno shemo posavske regije je podal 
Martin Novšak, podpredsednik Gospodarske 
zbornice Slovenije in tudi predsednik posavske 
območne zbornice, navzoče pa je nagovoril tudi 
gostitelj srečanja župan Srečko Ocvirk.

Na srečanju z gospodarstveniki

Srečanje 
z gospodarstveniki

Prerez traku

 
S kulturno-družabnimi dogodki je bil pester že uvodni 
vikend meseca praznovanja občinskega praznika, 
ko je praznovala tudi krajevna skupnost Zabukovje. 
Občina Sevnica je v tej krajevni skupnosti končala 
sanacijo plazišča na lokalni cesti Podvrh–Trnovec, 
ob praznovanju praznika krajevne skupnosti pa je 
bil simbolično predan v uporabo prenovljeni odsek 
lokalne ceste skozi Trnovec. 

Odprtju je sledila osrednja prireditev v počastitev 
praznika krajevne skupnosti s podelitvijo krajevnih 
priznanj v večnamenskem domu v Zabukovju. 

Predsednik Jože Baumkirher in župan Srečko 
Ocvirk sta podelila priznanja družini Puc za aktivno 
sodelovanje v PGD Zabukovje, družini Sehur za 
vsestranske aktivnosti pri delovanju AKŽ Zabukovje 
in KS Zabukovje ter Zdravku Krajčiču za dolgoletno 
članstvo v PGD Zabukovje, pa tudi za nesebično 
pomoč pri razvoju društva in domače skupnosti. 
Kulturni program sta prispevala Pevska skupina Rosa 
in Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje.

Odprtje v Trnovcu (Foto: Damjan Pajk)

Dvojni praznik 
v Zabukovju

 
Občina Sevnica praznuje svoj občinski praznik 12. 
novembra, v spomin na pogumna dejanja narodnega 
heroja Dušana Kvedra Tomaža in rešitev aktivistov iz 
sevniškega zapora med drugo svetovno vojno. 

V organizaciji sevniškega občinskega odbora 
združenja borcev za vrednote NOB prav na ta dan 
tradicionalno poteka slovesna položitev venca k 
spomeniku padlih žrtev NOB v Sevnici in k spominski 
plošči na stavbi sodišča v Sevnici. Na sevniškem gradu 
je bila za tem slavnostna seja občinskega odbora 
združenja borcev za vrednote NOB s kulturnim 
programom in podelitvijo priznanj tistim, ki s svojim 
delom še posebej pripomorejo k prepoznavnosti in 
ugledu organizacije.

Pri spomeniku na Trgu svobode v Sevnici

Občinski praznik 
v počastitev spomina  

Konec oktobra so v Šentjanžu praznovali svoj krajevni 
praznik in podelili priznanja. Priznanje krajevne 
skupnosti so letos prejeli Šentjanški jurjevalci ob 
10-letnici delovanja in Ljudske pevke Solzice iz Budne 
vasi ob svoji 20-letnici. 

Navzoče sta pozdravila predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj in župan Občine 
Sevnica Srečko Ocvirk, za kulturni program pa je 
poskrbela Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž.

Ljudske pevke Solzice s podeljevalcema priznanj

Praznik KS Šentjanž

Šentjanški jurjevalci

Vsi prejemniki priznanj Krajevne skupnosti Zabukovje 
z županom in predsednikom (Foto: Damjan Pajk)

Nastop sevniških osnovnošolcev
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Območno združenje Rdečega križa Sevnica (RK 
Sevnica) je v sodelovanjem s KŠTM Sevnica pripravilo 
že šesti dobrodelni koncert z namenom zbiranja 
sredstev za nakup paketov pomoči za občane in 
družine iz občine Sevnica, ki potrebujejo pomoč. Na 
dve uri trajajočem koncertu, ki ga je povezoval Ciril 
Dolinšek, so sodelovali: Ženski pevski zbor Utrinek, 
Družina Županc, Anja Kozinc in Jure Klenovšek, 
Otroška folklorna skupina iz Artič, Plesni klub Lukec, 
ansambel Veseli Dolenjci in še zmagovalci letošnjega 
festivala Vurberk,  Ansambel Boršt. 

Zbrane so pozdravili: predsednica RK Sevnica mag. 
Breda Drenek Sotošek, župan Srečko Ocvirk in 
direktorica KŠTM Mojca Pernovšek. Z vstopnino, 
finančnimi donacijami in srečelovom je bilo skupno 
zbrano  7270 evrov, kar bo zadostovalo na nakup 
520 kompletov pomoči, sestavljenih iz prehranskega 
paketa, pralnega praška in toaletnega kompleta. 
Izvedeli smo tudi, da so s sredstvi lanske akcije lahko 
nabavili 300 prehranskih, 1176 toaletnih paketov, 672 
pralnih praškov in 200 šolskih zvezkov. Na seznamu 
prejemnikov RK je trenutno 560 oseb, skupaj z 
njihovimi družinskimi člani pa je to 1260 občanov, ki 
jim RK pomaga. Lani so pomoči potrebnim razdelili 
skoraj 58 ton hrane, poleg tega pa še toaletne in 
čistilne pakete ter nemerljivo količino rabljenih 
oblačil, obutve in opreme. 

Predstavnici RK, predsednica Breda Drenek Sotošek 
ter sekretarka Mojca Pinterič Krajnc, sta poudarili 
dobro sodelovanje z občino, ki ima posluh za pomoči 
potrebne, ter z zavodom KŠTM, ki jim je nudil 
organizacijsko podporo pri pripravi koncerta. 
Vsakomur izmed nastopajočih se je za sodelovanje s 
košarico domačih dobrot in županovim vinom zahvalil 
eden izmed prostovoljcev RK iz različnih krajevnih 
organizacij, ki so tudi sicer zelo aktivni. Lani so opravili 
skupno več kot 10.000 prostovoljnih ur. Veliko truda 
so vložili v pridobitev 365 dobitkov od 117 ustanov, 
podjetij in obrtnikov iz Sevnice in tudi zunaj meja 
občine, ki so kljub težki gospodarski situaciji pokazali 
veliko razumevanja in dobrodelnost. Glavni dobitek, 
izjemno ročno delo vezeno sliko, v katero je vložila 
več kot 150 ur, je prispevala prostovoljka RK Tržišča 
Milica Majcen, dobila pa jo je obiskovalka, ki je bila 
dobitka izjemno vesela in bo znala ceniti vrednost 
nagrade. 
Ob koncu je bilo pohvaljeno tudi izjemno občinstvo, 
ki je ves čas koncerta lepo sodelovalo. V dvorani je 
bilo ves čas čutiti izjemno povezanost in pozitivno 
naravnanost vseh ljudi dobre volje in odprtega srca. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica 
 Foto: Pavel Perc 

Dobrodelni koncert 
Občani Sevnice, 
stopimo skupaj!

V sevniškem prazničnem novembru smo v Knjižnici 
Sevnica 15. novembra organizirali predavanje dr. 
Semirja Osmanagića, strokovnjaka za piramide in 
predzgodovinska ljudstva, ki velja za izobraženega 
človeka z doktoratom iz civilizacije Majev. Arheolog je 
leta 2005 v Bosni v kraju Visoko blizu Sarajeva najprej 

odkril piramido sonca, ki je po njegovem mnenju 
najvišja piramida na svetu, nato pa še štiri piramide, 
morda celo sedem. »Ko sem spoznal, da lahko trdim, 
da gre zares za piramido, sem kmalu ugotovil, da 
to ni osamljen primer v Visokem,« pojasnjuje in 
nadaljuje, »pod nanosi zemlje smo našli pravokotne 
in kvadratne bloke in jih analizirali. Ugotovili smo, 
da gre za umetni beton izjemne kakovosti, odkrili 
smo kompleks podzemnih predorov, energijske 
fenomene in podobno.« Še bolj kot višina piramide 
pa je osupljiva starost piramid v Bosni. Dr. Osmanagić 
meni, da so dokazano stare okoli 34.000 let, kar je 
veliko več, kot velja za vse do zdaj odkrite piramide 
drugje po svetu. V dobrih dveh urah druženja smo 
izvedeli veliko zanimivih dejstev o energiji bosanskih 
piramid ter njihovimih učinkih na zdravljenje 
različnih bolezni. V Bosno prihaja namreč ogromno 
ljudi z vsega sveta, tudi zaradi zdravstvenih težav, ki 
jih lajšajo ravno v tunelih pod piramidami. 
Sevniški umetnik Peter Vene je za predavatelja izdelal 
skulpturo iz lipovega lesa, saj je lipa med drugim 
tudi simbol Sevnice, polna dvorana obiskovalcev 
iz različnih slovenskih krajev pa je potrdila, da je 
tovrstna tematika še za današnji čas zelo zanimiva. 
V petek, 16. novembra, pa se je dr. Osmanagić v 
Jurkloštru srečal še z dr. Patrom Karlom Gržanom, s 
katerim sta se podala na ogled slovenskih megalitov 
Po sledeh Oriona. 

 Anita Šiško, direktorica Knjižnice Sevnica

O bosanskih piramidah in 
njihovi čudežni energiji   

 
Mažoretk Sevnica so imele v Športnem domu 
Sevnica že 10. tradicionalni koncert Defile, ki je bil po 
besedah gledalcev najboljši do zdaj. 

V svoji prvi točki so stopile skupaj in na platno nanesle 
barve različnih risank. Navdušile so tudi najmlajše 
deklice, ki so na oder stopile prvič in pridno trenirajo 
v skupinah cici A in cici B pod vodstvom Larise Očko, 
Anje Popelar, Nuše Krajnc in Hane Vukalič. 

Skupinska fotografija mažoretk na koncu koncerta

Defile sevniških mažoretk

  
V petek, 16. novembra, je Mladinski svet Občine 
Sevnica v Felicijanovi dvorani na sevniškem gradu 
organiziral okroglo mizo z naslovom Stanovanjska 
problematika in brezposelnost mladih v občini 
Sevnica. 

V soju žarometov so bili župan Srečko Ocvirk (SLS) 
in kandidati za občinske svetnike Tanja Kragl (NSi), 
Ana Jelančič (SD) in Lucija Mlakar (SDS). Razpravo 
je vodila podpredsednica MSOS Sanja Slemenšek. V 
dvournem pogovoru smo spoznali nekaj dobrih praks 
iz drugih občin in tujine. Predstavnik Mladinskega 
sveta Slovenije je kandidatom ter obiskovalcem 
predstavil namen projektov Partycipiraj in Rastimo 
skupaj ter poudaril pomen participacije mladih v 
družbenem okolju. Mojca Metelko iz zavoda K. N. 
O. F. je predstavila zadružništvo. Sledila je razprava, 
v katero so bili vključeni tudi obiskovalci. Udeleženci 
okrogle mize so se strinjali, da je omenjena 
problematika v naši občini še kako aktualna in 
zahteva posredovanje občine, saj se mladi sicer 
lahko vrtijo v začaranem krogu. Izhodišče za razpravo 
je bila raziskava, na podlagi katere snujemo tudi 
Strategijo za mlade. Glavni pobudnik projekta je 
Mladinski svet Slovenije, ki je na razpisu izbral pet 
Mladinskih svetov lokalnih skupnosti, med katerimi 
je bil uspešen tudi Mladinski svet Občine Sevnica. V 
sklopu projekta Partycipiraj smo izdali še politično 
izdajo revije Vejžde, v kateri smo nagovarjali mlade k 
udeležbi na volitvah in jih ozaveščali o pomembnosti 
političnega udejstvovanja.
 

Bojan Zakšek, predsednik MSOS

Partycipiraj

Osrednji del prireditve so popestrili Kvatropirci, 
poleg simpatičnih fantov pa so zaplesale tudi modre 
dame, juniorke, ki jih vodi trenerka Janja Samec, 
in najstarejše seniorke. Mažoretke so bile nadvse 
uspešne tudi na preteklem državnem prvenstvu. 
Koreografinja Tjaša Habinc je dele njihovih 
neformacij povezala v prekrasno celoto. Njihove 
uspehe je pohvalil tudi župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. 
Seniorke so julija odpotovale v Grčijo in si tam 
priplesale dve prvi in eno drugo mesto. Spomine 
na zmago so obudile s projekcijo slik. Nekatere 
izmed njih so s koncertom svojo mažoretno kariero 
zaključile, vendar z velikim veseljem ostajajo v 
društvu v drugačni vlogi. Monika Seničar je letos 
postala trenerka skupine senior, Tadeja Mrgole 
je koreografinja sevniških mažoret, na mesto 
predsednice sekcije pa bo namesto Janje Samec 
stopila Larisa Očko. Jože Železnik, dosedanji 
predsednik Društva Trg Sevnica, v sklopu katerega 
delujejo sevniške mažoretke, je predstavil tudi 
svojega naslednika, Roberta Kašeta. Poslovilni govor 
mažoretke Marinke Ocvirk, ki je v mažoretne vode 
stopila pred desetimi leti, je raznežil celotno dvorano. 
V sklepnem delu dogodka, ki ga je povezoval Rado 
Trifković, so nastopili tudi neverjetni tolkalci Godbe 
Slovenskih železnic.

 Larisa Očko
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Pri Planinskem zavetišču Pod svetim Rokom smo v PD 
Lisca Sevnica v torek, 6. novembra, v večernih urah 
pripravili tradicionalno planinsko srečanje s tabornim 
ognjem v počastitev sevniškega občinskega praznika. 
Čez dan pa je potekal tradicionalni pohod po Sevniški 
planinski poti – poti Lojza Motoreta z Zabukovja čez 
Skalico do Planine pri Sevnici.

Zbrane sta nagovorila predsednik Meddruštvenega 
odbora planinskih društev Zasavja Jože Prah in 
predsednik PD Lisca Sevnica Rok Petančič ter 
gospodar zavetišča Janko Avguštin. Letos je vodil ter 
skupaj s planinskimi prijatelji uredil dovozno pot do 
planinskega zavetišča in pripravil teren za asfaltacijo 
ter ureditev novih parkirnih mest. Pred zavetiščem 
smo planinci postavili tudi skalo s kamnitim čevljem 
in markacijo. Skupno delo, srčnost in pripadnost vodi 
do odličnih rezultatov. Hvala vsem, ki sodelujete, 
nam pomagate in se skupaj z nami veselite novih 
pridobitev. Še posebej se zahvaljujemo Krajevni 
skupnosti Sevnica, Komunali Sevnica in Občini 
Sevnica za pomoč pri izvedbi obnove okolice 
zavetišča.
Za veselo vzdušje so poskrbeli člani planinske pevske 
skupine Encijan ter sestrici Udovč iz Boštanja, ki 
sta zaigrali na citre in zapeli, program pa je spretno 
povezoval Janez Levstik.
 

Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica

Obnovljena okolica 
planinskega zavetišča

 
Markacisti PD Lisca iz Sevnice so v sredini novembra 
opravili veliko delo. Del Sevniške planinske poti – Poti 
Lojza Motoreta so na odseku od zaselka Začele do 
naselja Drožanje prestavili. 

Zdaj pot na tem odseku ne poteka več mimo cerkve 
svetega Martina v Lamperčah. Pri domačiji Kozinc 
v Začelah se odcepi levo in mimo lamperškega 
grebena po lepem gozdnem kolovozu pride v zaselek 
Šetenje, od tam pa po cesti skozi naselje Drožanje do 
znamenitega Holivuda, od koder se nadaljuje po stari 
trasi. Hvala vsem sodelujočim in družinam Ocvirk, 
Žveglič in Jazbec za pomoč in postrežbo ter seveda 
Janku za malico.
 

Ljubo Motore

Prestavitev 
Sevniške planinske poti
pri Lamperčah

 
V sklopu letošnjega praznovanja občinskega praznika 
smo v torek, 13. novembra, v Zavodu Sopotniki v 
Boštanju pripravili predavanje o izzivih družbe in 
potrebah po prostovoljstvu. V goste nas je povabila 
naša prostovoljka Darja Podlipnik, sicer članica 
društva TVD Partizan Boštanj. Predavanje je pripravila 
vodja programa v Zavodu Sopotniki, Anu Kahuna. 

Anu nam je predstavila nekaj dejstev o staranju 
prebivalstva na podeželju, o izzivih družbe, ki se  
pri tem kažejo, predstavila je zanimivosti modela 
brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki in 
utemeljila, zakaj imamo Sopotniki prostovoljski 
program. 
Mobilnost na podeželju, izoliranost in osamljenost 
starejših občanov, njihova socialna izključenost so 
veliki izzivi današnje družbe. Anu je izpostavila tudi, 
da je celoten model oz. sistem vzpostavljen zato, 
da podpre in omogoča varnost na poti, to je, ko sta 
prostovoljec in uporabnik na poti. 
Prostovoljci Sopotnikov so se pridružili predavanju 
in ga obogatili z dobrimi zgodbami s terena. Naši 
prostovoljci niso le vozniki, so spremljevalci, 
družabniki, velikokrat tudi zaupniki. Starostnikom 
omogočamo samostojnost, pomagamo jim pri 
opravkih, z njimi navežemo pristne odnose, ki 
temeljijo na medgeneracijski solidarnosti, zaupanju 
in prijaznosti. Prostovoljci so srce naše organizacije. 
Na predavanju sta bila tudi župan Srečko Ocvirk in 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, ki se 
jima zahvaljujemo za sodelovanje in podporo. Vsem 
udeležencem hvala za prijetno vzdušje. 
Človek človeku sopotnik! 
  

Bernarda Kidžin, koordinatorka enote Sevnica 

Izzivi družbe in potreba 
po prostovoljstvu

 
Dne 5. novembra smo se člani veteranske organizacije 
OZVVS Sevnica ob občinskem prazniku podali na 
pohod z Lomnega na Studenec. 

Na Blanci pred spomenikom na tragedijo je 
spregovoril predsednik OZVVS Sevnica Ivan Cajner. 
Na domačiji Metelko ob Štagini, kjer smo pohod 
začeli in končali, so nas prijazno pogostili. Obiskali 
smo tudi Kristijanovo domačijo, kjer je spominsko 
obeležje na skladišču orožja v vojni za Slovenijo. 

Na pokopališču na Studencu smo na grobu prižgali 
svečo in se srečali tudi z učenci OŠ Studenec ter 
jim pojasnili namen našega pohoda. Prijetnega 
pohodniškega druženja po šelestečem jesenskem 
listju ob potoku Štagina se je letos udeležilo 19 
članov.

Janez Levstik

Spominski pohod v 
spomin na Kristijana Janca
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 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

degustacija dobrot 

Čebelarstvo 

Pirc

s čebeljimi 

pridelki in izdelki

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 30.11.2018

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

 
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku smo 
v Turistični zvezi občine Sevnica podelili posebna 
občinska priznanja moja dežela, lepa in gostoljubna. 

Ta so potrditev za trud in prizadevanja na področju 
urejanja okolja ter gostoljubnosti. Občinska komisija 
je odločila, da so si priznanja v tem letu zaslužili Jože 
Cimperšek in Vinko Špitalar za prostovoljno in zgledno 
urejanje enega najbolj priljubljenih izhodišč na Lisco 
v Cirju, kmetija Matko s svojo lokalno usmerjeno 
pridelavo in predelavo hrane, urejenost kmetije in 
splošno gostoljubje ter Javni zavod KŠTM Sevnica, kot 
oskrbnik gradu Sevnica za skrb in urejanje grajskega 
parka ter okolice. Župan Srečko Ocvirk je povedal, 
da sta urejanje okolja in napredek, ki ga v občini 
opaža tudi državna komisija, plod sodelovanj javnih 
služb in prostovoljcev. Le skupaj lahko dosežemo 
zgledno podobo naših krajev. Ob tej priložnosti 
smo v goste povabili Jožeta Lovenjaka, tudi člana 
regijske ocenjevalne komisije, ki je na podlagi svojih 
večletnih izkušenj s področja ocenjevanja krajev 
predstavil nekaj smernic za urejanje okolja. Program 
sta s harmoniko kulturno obogatili Lea in Eva Lisec. 
Moderatorka Sergeja Cesar je večer sklenila z mislijo, 
naj bodo priznanja mala zahvala in spodbuda za delo 
tudi vnaprej, hkrati pa vsem nam zgled, da bomo 
po svojih močeh pripomogli k lepši podobi krajev, 
v katerih živimo. Ti so namreč največji odraz nas 
samih v naših in očeh tistih, ki prihajajo in odhajajo. 
Prejemnikom priznanj še enkrat čestitamo.

 Annemarie Culetto

Posebna občinska 
priznanja moja dežela 
lepa in gostoljubna

  
Na sončno martinovo soboto, 10. novembra, je 
Turistično društvo Tržišče v sodelovanju z Aktivom 
kmečkih žena Tržišče in Društvom vinogradnikov 
Malkovec pripravilo tradicionalen Martinov pohod. 
Pohodniki so se zbrali pri pletenki velikanki v Tržišču. 
Prišli so od blizu in daleč; iz Litije, Ljubljane pa vse 
do Šenčurja pri Kranju je segel glas o naši lepi naravi 
in dobri kapljici. Okoli 200 pohodnikov je pozdravila 
Milena Knez, predsednica TD Tržišče. Dobrodošlico 

sta zaželela tudi podžupan Janez Kukec in predsednik 
KS Tržišče Janez Virant. Pohodniki so se okrepčali 
in prejeli spominski kozarec za pokušanje mladega 
cvička. Za veselo vzdušje od starta do cilja pa sta 
skrbela domača muzikanta Domen in Nejc.
Od pletenke nas je pot  vodila skozi Tržišče v smer 
Škovca. Preden se pot obrne navkreber so nam 
domačini Škovca in domača društva pripravili pravo 
pojedino z domačimi dobrotam. Nadaljevali smo 
pot skozi Topolje proti Pavli vasi in Malkovcu. Tam 
se je odprt prelep pogled na vinske gorice, ki so se 
lesketale v jesenskih barvah. Gostoljubni domačini 
Pavle vasi so tudi ponudili odlično malkovško kapljico. 
Pohod smo sklenili v osrčju Malkovških goric, v 
Malusovi zidanici pri Alenki in Matjažu Golobu, ki 
je imel na društvenem ocenjevanju izbran najboljši 
cviček v letu 2018 in tam je bil tudi postavljen 
klopotec. Zapeli so pevci Društva vinogradnikov 
Malkovec in potem podrli klopotec. V goste je prišel 
tudi škof Martin in krstil mošt v vino. Pohodniki so se 
okrepčali s toplim obrokom in se potem podali nazaj 
proti Tržišču. 
V imenu TD Tržišča hvala vsem društvom in 
posameznikom, ki so poskrbeli za pogostitev in 
dobro voljo pohodnikov. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Zbirno mesto pri pletenki (foto: Stane Markovič)

Martinov pohod 
od pletenke do 
Malkovških goric

 
Leto se počasi izteka, narava se pripravlja k počitku. 
In to je čas, ko v župnijski cerkvi v Tržišču  praznujemo 
zahvalno nedeljo. Zato je bila 4. novembra cerkev 
lepo okrašena, za kar so poskrbele vaščanke Pijavic 
in pred oltar postavile bogato bero pridelkov, sadov 
zemlje in dela pridnih človeških rok. Zahvalna nedelja 

je priložnost, da se zahvalimo za letino, za sadove, 
za vse, kar nam je bilo podarjeno. Velika zahvala gre 
tudi za zdravje ter družini, prijateljem in znancem, 
da nas razumejo in nam pomagajo. Hvaležni pa smo 
lahko tudi domačemu župniku, da nam oznanja 
božjo besedo. 
Po končani maši je domači župnik Jože Kohek 
blagoslovil dobrote, ki so jih pripravile članice Aktiva 
kmečkih žena iz Tržišča in z njimi vse pogostile. 
Društvo vinogradnikov Tržišče pa je prispevalo dobro 
vinsko kapljico in martinovo gos. 
Ob tej priložnosti je pred župnijsko cerkvijo potekala 
tudi  domača, kmečka tržnica.  AKŽ je k sodelovanju 
povabil domačine in gospodinje, ki so obiskovalcem 
ponudili svoje letošnje pridelke, zelišča, domače 
dobrote; tokrat tudi prepeličja jajca in izdelke iz njih. 
  

Za AKŽ Tržišče Janja Seničar Tratar

Praznično okrašena cerkev, 
delo vaščank Pijavic (foto: Jure Tratar)

Praznovanje zahvalne 
nedelje s kmečko tržnico

 
Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku smo v 
Turistični zvezi občine Sevnica na osnovni šoli 
Tržišče izvedli delavnico in izdelali domača zdravila 
zoper prehlad ter za krepitev imunskega sistema po 
receptih naših babic. 

TZOS sodelovala 
pri tradicionalnem 
slovenskem zajtrku

Učenci so spoznali, katera so živila, s katerimi si lahko 
pomagamo. To so npr. kislo zelje, kutina, jabolka, 
orehi, lovor, rožmarin, limone, kaki in med. Po 
navodilih in s pomočjo Cvete Jazbec, ki je delavnico 
pripravila in vodila, so učenci izdelali domači sirup 
proti kašlju, kutinov sir, sadno usnje, sušeni kaki in 
suhe jabolčne krhlje. Učenci so si zapisali tudi recepte 
in način priprave, da si bodo ob morebitnih težavah 
znali pomagati tudi sami.

Vir: TZOS

12. 
TRADICIONALNO 

SREČANJE 
ČEBELARJEV 

sobota, 8. december, 
ob 11. uri

v cerkvici sv. Treh kraljev 
na Brunku ob sv. Ambrožu
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Turizem

 
KŠTM Sevnica je kot partner v čezmejnem projektu 
RIDE & BIKE II v torek, 23. oktobra, na gradu Sevnica 
pripravil novinarsko konferenco in skupaj z vsemi 
partnerji v projektu predstavil aktivnosti. 
Čezmejni projekt RIDE & BIKE II, ki je 85-odstotno 
podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj oziroma prek javnega razpisa Interreg 
Slovenija–Hrvaška 2014–2020, se je uradno začel 1. 
septembra in bo potekal 30 mesecev, do 28. februarja 
2021. Celotna vrednost projekta znaša 875.472,55 
EUR, od česar znašajo sredstva Evropskega sklada 
za regionalni razvoj 744.151,66 EUR. Delež KŠTM 
Sevnica je nekoliko manj kot 186.000 EUR. 

V projektu sodeluje šest partnerjev, trije hrvaški in 
trije slovenski: 

Zagorska razvojna agencija (vodilni partner projekta), 
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, 
Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, 
Razvojna agencija Kozjansko, 
Razvojna agencija Sotla in 
KŠTM Sevnica. 

Projektni partnerji delujejo regionalno in s 
projektnimi aktivnostmi ustvarjajo večjo čezmejno 
turistično destinacijo. Glavni cilj projekta je 
razvoj posebnih turističnih produktov in izdelkov, 
namenjenih kolesarjem, pohodnikom in konjenikom, 
ki temeljijo na razlagi naravne in kulturne dediščine 
z vzpostavitvijo sistematičnega upravljanja razvoja 
trajnostnega aktivnega turizma. Inovativnost 
projekta pa se kaže v izboljšanju in uresničevanju 
skupnih čezmejnih ciljev. 

Konkretni rezultati čezmejnega projekta bodo 
med drugim: oblikovani standardi za gostinsko in 
nastanitveno ponudbo, namenjeno kolesarjem 
in konjenikom, 4 novotrasirane konjeniške poti 
ter 4 novotrasirane kolesarske in pohodniške 
poti, ureditev postajališč in počivališč za konje ter 
kolesarje, organizacija dveh čezmejnih konjeniških 
in dveh kolesarskih dogodkov, organizacija delavnic 
za turistične ponudnike gostinskih in nastanitvenih 
kapacitet, organizacija delavnic za turistične javne 
delavce in turistične vodnike, organizacija kolesarske 
in konjeniške strokovne ekskurzije za touroperaterje, 
specifični inovativni tematski spominki, sistematična 
promocija skupnih turističnih produktov po 
sodobnih informacijskih kanalih in še več aktivnosti 
na povezanem čezmejnem območju. 
Predstavitve dogodka so se poleg novinarjev udeležili 
tudi predstavniki klubov, društev in zainteresirani 
posamezniki iz Hrvaške in Slovenije, ki bodo tako ali 
drugače vključeni ali pa deležni učinkov projekta.
 

 Vir: KŠTM Sevnica

Novinarska konferenca 
ob začetku izvajanja 
čezmejnega projekta 
RIDE & BIKE II

S podporo sredstev projekta Modra frankinja, 
žametno vino regije Posavje, katerega nosilni 
partner je KŠTM Sevnica, so se 10. novembra na 
tradicionalnem Martinovanju v Ljubljani predstavljali 
tudi vinarji iz vinorodne dežele Posavje z modrimi 
frankinjami in preostala vina v družbi Grajskih mesnin 
KZ Sevnica. Na odprtju martinovanja so nastopili 
tudi odlični mladi harmonikar Jakob Štigl z Razborja 
in pri stojnicah z veselimi pesmimi skrbel za dobro 

vzdušje tudi čez dan ter pevci Društva vinogradnikov 
Šentjanž. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Martinovanje v Ljubljani

 
Sobota, ki je datumsko najbližja 29. oktobru, je v 
Šentjanžu že tradicionalno rezervirana za pohod po 
poteh Milana Majcna. V sklopu krajevnega praznika, 
ki ga v Šentjanžu praznujemo v spomin na junaški boj 
Milana Majcna in Jančija Mevžlja, Turistično društvo 
Šentjanž v kraj povabi pohodnike od blizu in daleč. 

Letošnji pohod je bil že deveti po vrsti. Zelo nas 
veseli, da so se nam letos pridružili tudi učenci OŠ 
Milana Majcna Šentjanž. 
Vreme je v jutranjih urah kazalo nekoliko kisel 
obraz, ampak skupino domačinov in tudi tistih, ki 
so k nam prišli v goste, to ni odvrnilo od pohoda po 
predvideni poti. Po okrepčilnem požirku Metinega 
čaja iz Gostilne Repovž, »cvetinmajstra«, grižljaju 
Mirinih domačih rogljičkov in pozdravnem nagovoru 
predsednice Turističnega društva Šentjanž je pohod 
v pršu jesenskega dežja, ki ga je tu in tam poskušalo 
pregnati sonce, potekal v prijetnem vzdušju. 
Krajši postanek med potjo smo si privoščili pri 
mejnem kamnu v Hinjah, nato pa nadaljevali proti 
Murnicam. Tam so nas pričakali prizadevni člani 
Krajevnega odbora ZZB NOB Šentjanž. Po krajši 
slovesnosti, na kateri je Rezka Repovž slikovito 
orisala dogajanje pred 77 leti in opozorila na to, 
kako pomembno je, »da spomin na te dogodke 
ohranjamo in razvijamo dalje, da jih cenimo, pravilno 
uporabljamo in resnično in pravično zapišemo v svojo 
zgodovino« ter po recitalu Staneta Gorenjca so nam 
člani Krajevnega odbora ZZB NOB Šentjanž pripravili 
bogato pogostitev. Sledil je še spust po gozdni poti 
proti Šentjanžu in tam smo pot sklenili. Nedvomno 
je za nami prijeten dan, združen s koristnim. Lepo 
vabljeni prihodnje leto, ko sem bomo po poteh 
Milana Majcna podali že desetič. 

Petra Majcen

9. Pohod po poteh 
Milana Majcna

 
Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu vabi 
na Vencember. V sklopu istoimenskega projekta 
v decembru organizirajo več različnih dogodkov. 
Eden izmed njih je božični pohod na Lovrenc, ki ga 
pripravljajo na božični dan, 25. decembra. Zbor je ob 
15. uri na trgu v Loki. Pot od tod vodi preko Polane 

in Zavrat do Lovrenca. Nekaj po asfaltnih in nekaj 
po gozdnih poteh. Na Lovrencu se bo v koči mogoče 
pogreti. Malica je iz nahrbtnika. Ob 17. uri bo, če ne 
bo slabega vremena, v cerkvi na Lovrencu sveta maša, 
ki jo bo daroval loški župnik Janez Furman. Kdor bo 
želel, se je lahko udeleži. Povratek v Loko je predviden 
v večernih urah. Priporočamo primerno obutev in 
obleko ter nočne svetilke ali bakle. Udeležba na 
pohodu je na lastno odgovornost. Predhodne prijave 
niso potrebne. Vabljeni, da se pridružite in užijete 
Vencember v vsem njegovem siju.

Vir: TD Loka

Namig za premik: 
božični pohod na Lovrenc

Dne 15. in 16. novembra smo se udeležili 21. 
Slovenskega festivala vin v Cankarjevem domu v 
Ljubljani. Na njem je bilo mogoče okusiti več kot 
500 različnih vin domačih in tujih vinarjev, veliko 
kulinaričnih dobrot, potekale so brezplačne vodene 
delavnice s sommelierji in enologi, nekaj vinskih 
salonov, poskusili pa smo lahko tudi najbolje 
ocenjena festivalska vina.

Na dogodku smo predstavili projekt Modra frankinja, 
žametno vino regije Posavje in podprli udeležbo 
pridelovalcev modre frankinje v obliki Salona modre 
frankinje z vinarji: Albiana –Vinska klet Žaren, Kmetija 
Karlovček, Zdravko Mastnak – Vinska klet Mastnak, 
Vinska klet Šuklje, Vino Kozinc, Kmetija Kobal.
Projekt Modra frankinja, žametno vino regije 
Posavje sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je 
odgovoren KŠTM Sevnica. Organ upravljanja, določen 
za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Salon 
modre frankinje na 21. 
Slovenskem festivalu vin
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V petek, 19. oktobra, je na Blanci praznovala ljudska 
pesem. Kulturno društvo France Prešeren Blanca 
je pripravilo prireditev Jesenski koncert in 15 let 
ljudskega petja na Blanci.

Ob tej priložnosti so pevke in pevci skupine Ljudski 
pevci Blanca prejeli jubilejne Maroltove značke 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Območne 
izpostave Sevnica. Bronasto Maroltovo značko za več 
kot 5 let udejstvovanja na področju petja ljudskih 
pesmi je prejela Olga Gračner, srebrno Maroltovo 
značko za več kot 15-letno udejstvovanje na področju 
petja ljudske pesmi so prejeli Antonija Zakšek, 
Antonija Romih, Stanislava Puh, Antonija Mirt, 
Hendrik Božičnik in Nada Belinc. Častni Maroltovi 
znački za izjemno dolgoletno udejstvovanje na 
področju petja ljudskih pesmi sta prejeli Jožefa 
Prah in vodja skupine Ana Fakin. Skupina je za 
svojih 15 let delovanja prejela še priznanje Zveze 
kulturnih društev Sevnica. Dogodek so prijetno 
popestrili učenci Osnovne šole Blanca, Godba 
blanški vinogradniki in recitatorka Štefka Vidrih. 
Vezno besedo sta s humorjem začinila Milan Černel 
in Kristijan Majer. Pevkam je čestital tudi predsednik 
Krajevne skupnosti Blanca, Marjan Ločičnik. 

Katja Pibernik, za ZKD in JSKD OI Sevnica 

Foto: Romana Ivačič

Jesenski koncert in 15 let 
ljudskega petja na Blanci

 
Že kar v hladnem sobotnem popoldnevu 17. 
novembra smo se zbrali na Brunku pri družini 
Škoporc - Zavrl na prireditvi v počastitev praznika 
občine Sevnica. 
Naključje ali ne, letos je Kulturno-umetniško društvo 
Budna vas pripravilo prav prijetno kulturno druženje 
na meji med dvema občinama Sevnice in Radeč. 

Kultura in umetnost ne poznata meja, še manj pa 
prijateljstvo, ki druži vse ustvarjalce tega večera. Na 
prireditvi so sodelovali literarni ustvarjalci društva: 
Marija Bajt, Jožef Žnidarič, Eva Keber; iz Sevnice: 
Anica Perme, Tanja Košar, Tanja Mencin; iz Krmelja 
Zlatka Bec; iz KD Franc Bogovič Dobova Jožef in 
Anica Pirš, Nada Ravnikar - Srpčič in vsestranski 
sevniški kulturnik Rudi Stopar. Večina sodelujočih 
se je lani udeleževala literarnih delavnic z Rudijem 
Stoparjem v Budni vasi in Krmelju. Za popestritev so 
Ljudske pevke Solzice zapele nekaj ljudskih pesmi. 
Povezovalno nit pa je odvijala Magda Sigmund in tudi 
čestitala v imenu društva vsem občanom za praznik. 
Takšnega druženja in prijateljstva si želimo več, so ob 
odhodu zatrjevali letošnji ustvarjalci večera. 
  

Za Kulturno-umetniško društvo Magda Sigmund

Kulturno-umetniško 
druženje na Brunku

Na povabilo Kulturnega društva Primož Trubar Loke 
pri Zidanem Mostu je bila v petek, 9. novembra, 
v Trubarjevem domu upokojencev v Loki odprta 
samostojna slikarska razstava ljubiteljske slikarke 
Pavle Černigoj iz Sevnice. 

Kulturni del prireditve, namenjene tudi počastitvi 
občinskega praznika občine Sevnica, so s prijetnim 
programom popestrili učenci Glasbene šole Laško-
Radeče. Razstavo si lahko ogledate do 10. decembra. 
 

Katja Pibernik, koordinatorica JSKD OI Sevnica

Čas se ne ustavi, 
razstava ljubiteljske 
slikarke Pavle Černigoj 

PREDPRODAJA VSTOPNIC | od srede - 5.12.2018 - od 9. ure dalje | 
TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462 in pol ure pred predstavo.KU
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sreda - 12. DECEMBER 2018 - 19.30
Špas teater // Marko Pokorn, Boris Kobal // 
režija: Boris Kobal // igra: Boris Kobal
Verjeli ali ne, poštar je zelo vsestranski in nadvse 
odgovoren poklic že od Antike! 
In zaradi vse te raznolikosti, so poštarji daleč najbolj 
odporni primerki človeške vrste.
Pismonoša Slavko Golob vam bo razjasnil obzorja! 
V osebni izpovedi vas bo z vso strastjo prepričal, da 
je poštar eden najbolj karakternih poklicev – 
če vprašate grške bogove, kralje, zdravnike v UKC, 
pasje instruktorje ali politične veljake.
Ko vam (in vsem drugim) iz tedna v teden in iz leta 
v leto prinaša pisma, račune, državna in občinska 
obvestila, položnice, opomine, ljubezenska in 
anonimna pisma, pakete z vročo vsebino… to dela 
s posebnim poslanstvom in v ponos svoje rumene 
rodbine, ki sega že v paleolitik. 
Multipraktik v rumeni uniformi je pravi tajni agent, odporen na vse ljudske modrosti!

PISMO ROSNO!  VSEGA JE KRIV POŠTAR ... 
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torek - 18. DECEMBER 2018 - 17.00
Miškino gledališče // igrana predstava // igrajo: Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan, 
Martin Gerbec, Luka Slavic in Matej Korošec // od 2. leta // 30 minut
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RUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE

Palček Božo ureja v pisarni še zadnje 
podrobnosti s seznama prazničnih opravil. 
Pisma otrok so prebrana, darila zavita, sani 
podmazane in praznična obleka pripravljena 
v omari. 
Najprej obišče jelenčke in preveri, ali so vsi 
v dobri formi za polet okoli sveta. Tresko, 
Plesač, Skakač, Hudko, Komet, Kupid, 
Plamenko in Bliskač pridno telovadijo v 
Božičkovi telovadnici. Le enega jelenčka ni 
nikjer ... Kje je Rudi?
Ko ga palček Božo zagleda, ga skoraj ne 
prepozna. Rudiju je namreč od preveč 
sladkarij in nič telovadbe zrasel velik 
trebušček. Le kako bo vlekel praznične sani? 

Božo in otroci s skupnimi močmi pomagajo Rudiju priti nazaj v formo. Za srečen konec potrebujemo le 
ščepec prijateljstva, nekaj iznajdljivosti in praznične iskrice, ki jih lahko naredijo le otroci. 
Po predstavi nas bo obiskal DEDEK MRAZ ...

Humorna zimska pravljica, ki popestri praznične decembrske dni!

PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.KU
LT

UR
NA

 D
VO

RA
NA

 S
EV

NI
CA SLAVNOSTNI BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT

GODBE SEVNICA Z VELIKIM PEVSKIM ZBOROM
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zaključek praznovanja 110 let godbeništva
in 40 let delovanja godbe

nedelja, 23.12.2018, ob 18. uri
v Športnem domu Sevnica

vstop prost

in

Decembrski 
koncert

1. 12. 2018, ob 19. uri
Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa 

Boštanj

SEVNICA

Koncert so omogoèili:

in

Božièni koncert

5. 1. 2019, ob 18. uri
Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa 

Boštanj

16. 12. 2018, ob 18. uri
Veènamenski dom

Zabukovje

SEVNICA

Koncert so omogoèili:
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Junija je v atriju in okolici našega gradu potekal 
XVIII. mednarodni sevniški likovni shod Grad 2018, 
udeležilo pa se ga je 40 likovnih ustvarjalcev iz 
Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije. 
Mentor shoda Rudi Stopar je za letošnji shod izbral 
tri zanimive teme: kulturna dediščina, evropsko leto 
kulturne dediščine, skodelica kave ob 100-letnica 
smrti Ivana Cankarja in oblaki nad mojo streho, 
likovniki pa so lahko ustvarjali tudi po svoji svobodni 
izbiri. 

Dela, nastala na shodu, si je bilo mogoče ogledati 
od 15. novembra v Mosconovi galeriji na našem 
gradu. Ob odprtju razstave so bili podeljeni bronaste, 
srebrne in zlate plakete ter priznanja. 
Bronasto plaketo so prejeli: Irena Artač, Branko Babič, 
Pavla Černigoj, Gordana Dobriha, Marinka Fabijan, 
Stane Fabjančič, Andreja Fifolt, Nevenka Flajs, Giulia 
Gorlova, Nevenka Gošnik, Marijan Gregorc, Zdenko 
Grgeljac, Branka Hauptman, Marija Klakočar, Anton 
Klakočar, Tanja Košar, Alojz Krevh, Kristina Mailin, 
Sara Nunič Klun, Marko Okorn, Marija Oven, Marjan 
Perič, Dušan Pezelj, Andrej Pinterič, Marija Prah, 
Erika Puc, Milena Roštohar, Ulrih Rupret, Hanibal 
Salvaro, Senta Sirk, Marija Smolič in Stane Udvanc. 
Prejemniki srebrne plakete so Tomi Albreht, Andrej 
Blažon in Alojz Rak. 
Člane žirije pa je svojim delom Poklon kulturni 
dediščini prepričal in postal prvak XVIII. 
mednarodnega sevniškega likovnega shoda Roman 
Veras iz Medvod, prihodnje leto pa bo lahko imel 
samostojno razstavo v galeriji na sevniškem gradu. 
V oknu Mosconove galerije si je mogoče ogledati 
postavljeno likovno delo častnega gosta shoda, prof. 
Zorana Homna iz Hrvaške. Shod sta popestrila tudi 
filmska ustvarjalca Janez Meglič in Gregor Meglič, 
ki sta posnela dokumentarni film o našem gradu in 
XVIII. mednarodnem shodu. Film je bil premierno 
predvajan na odprtju razstave. V Oknu Radogost pa 
razstavlja lanska mlada prvakinja Jana Nunčič. 
Ob tej priložnosti smo v Stari galeriji odprli tudi vrata 
samostojne razstave Alojza Raka iz Boštanja, ki je v 
lani prejel naziv prvak XVII. Sevniškega likovnega 
shoda Grad 2017. 

Odprtje razstave je popestrila Pevska skupina 
Encijan, PD Lisca Sevnica. Dogodka se je udeležil tudi 
podžupan Janez Kukec. 
 

Katja Pibernik, za ZKD in JSKD OI Sevnica 
Foto: Milan Ogorevc

Odprtje razstave 
XVIII. mednarodnega
sevniškega likovnega 
shoda Grad 2018

 
Na sevniškem gradu je v ponedeljek, 5. novembra, 
v sklopu praznovanja občinskega praznika potekalo 
odprtje razstave klekljarske skupine Bucike. Bucike so 
tudi letos navdušile s svojimi novimi izdelki, vodilna 
nit letošnje razstave pa so bili glasbeni motivi. Ob 
tej priložnosti se je skupina s simboličnim darilom 
– klekljanim violinskim ključem – zahvalila Glasbeni 
šoli Sevnica za dolgoletno sodelovanje pri izvedbi 
njihovih dogodkov.

Mentorica skupine Tina Železnik je na kratko 
predstavila razstavljeno zbirko in opozorila na 
zahteven prosti slog klekljanja, s katerim so članice 
skupine ustvarjale svoje izdelke. Ob tem se je 
zahvalila predstavniku generalnega sponzorja 
skupine, podjetja HESS, d. o. o., ki že od ustanovitve 
podpira delovanje skupine. Damijan Ganc, direktor 
Družinskega inštituta Zaupanje, pod okriljem 
katerega deluje skupina Bucike, je v imenu skupine 
izročil klekljan violinski ključ Katji Krnc, ravnateljici 
Glasbene šole Sevnica. Članicam skupine je za 
opravljeno delo v nagovoru čestital tudi župan Srečko 
Ocvirk ter se jim zahvalil za kulturno obogatitev 
občinskega praznika. Odprtje so z izjemnimi točkami 
popestrile tri nadarjene mlade glasbenice, citrarka 
Neža Simončič, vokalistka Ema Štigl in flavtistka Zala 
Plazar, vse tri učenke Glasbene šole Sevnica. Ker 
se bucike že vsa leta uspešno povezujejo z drugimi 
klekljarskimi središči, ne preseneča, da so se odprtja 
udeležile predstavnice različnih klekljarskih skupin 
iz Slovenije in se bucikam zahvalile za uspešno 
sodelovanje. 
 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje 

Foto: Jakub Ač

Klekljarska »simfonija« 
na našem gradu 

 
November je mesec, ki je vsako leto posvečen 
mlademu prvaku lanskega, torej XVII. Mednarodnega 
likovnega Shoda – Grad 2017, ki v organizaciji JSKD 
OI Sevnica in ZKD Sevnica poteka vsako leto junija 
na našem gradu. Lanska mlada prvakinja je bila 
Jana Nunčič z Okroglic. Jana Nunčič je intermedijska 
umetnica, absolventka Ljubljanske likovne akademije. 

Vzporedno se je izobraževala v Šoli Uličnega 
gledališča in performansa gledališča Ane Monro ter 
intermedijskega diskurza v sklopu izmenjave Erazmus 
v Pragi. V delih preizprašuje izkušnjo insitu v povezavi 
do javnosti, gledalca in prostora. Z rekonstrukcijo 
rutine v vsakodnevnem življenju poveže gledalca in 
ustvarjalca. Njena zadnja dela so projekcije, video, 
glasba in performans. Aktivna je v društvu cirkuške 
pedagogike in Avtonomni tovarni Rog. Svojevrstna 
glasbenica je v Grajsko kapelo pripeljala svoje 
prijatelje – Duo Zajtrk, ki nas je razvajal s čudovitimi 
melodijami, v katerih je enaka sporočilnost v glasbi, 
kot nam jo podarja Jana s svojim slikarstvom. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Jana Nunčič 
v oknu Radogost   

 
 
 
 
 
 

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV 
SEVNICA 

 
 

vabi na 
  

spevoigro v treh dejanjih,  
avtorja Janeza Podlesnika 

GREMO MI TOTLE TA 
v izvedbi Kulturnega društva  

Franc Požun Zabukovje 
 
Dogodek bo popestrila likovna razstava. 

 
 

 

PONEDELJEK, 3. DECEMBER 2018,  
OB 18. URI,  

 KULTURNA DVORANA SEVNICA 
 

 
VSTOP PROST. 

 

Veseli bomo vašega obiska! 
 

 
 
 
 
 

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV  
SEVNICA 

Predlog za Podelitev 
Prešernovih Priznanj in Plaket 

zkd Sevnica 
za leto 2018

Zveza kulturnih društev Sevnica bo na 
osrednji proslavi ob kulturnem prazniku 

podeljevala Prešernova priznanja in plakete 
za dolgoletno uspešno in odgovorno delo 

ter posebne uspehe in dosežke na področju 
različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki imajo poseben pomen za razvoj kulture v 

občini Sevnica. 
 

Prireditev in podelitev bo 
v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri 

v Kulturni dvorani Sevnica. 
 

Vaše predloge za podelitev Prešernovih 
priznanj in plaket ZKD Sevnica  

 

pričakujemo do srede, 9. januarja 2019, 
na naslov Zveza kulturnih društev 

Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 
 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Občine Sevnica - www.obcina-sevnica.si
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 1. 12., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 1. 12., 
ob 8.00 Začetek čudežnega decembra 2018 v Sevnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica
sobota, 1. 12., 
ob 10.00 Žrebanje Nagradne kartice veselja 2018 Trg svobode KŠTM Sevnica
sobota, 1. 12., 
ob 15.00 Delavnica izdelovanja adventnih venčkov Dom krajanov Razbor KŠTD Razbor
sobota, 1. 12.,
ob 19.00

Decembrski koncert okteta Jurij Dalmatin 
in Gradskega zbora Franjo pl. Lučić iz Velike Gorice

Župnijska cerkev Povišanje 
Svetega Križa KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj

nedelja, 2. 12., 
ob 8.00 Razstava adventnih venčkov Gasilski dom Studenec OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Studenec
nedelja, 2. 12., 
ob 8. 00 Novoletni bazar POŠ Studenec Gasilski dom OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Studenec
nedelja, 2. 12., 
ob 14.00 Otvoritev Vencembra in 5. razstava adventnih venčkov Ograja sadovnjaka, sprehajalna 

pot ob Savi, Loka pri Zid. Mostu Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
ponedeljek, 3. 12., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 3. 12., 
ob 18.00 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica
ponedeljek, 3. 12., 
ob 18.00 Ta veseli dan sevniške kulture 2018 Kulturna dvoran Sevnica Zveza kulturnih društev Sevnica
torek, 4. 12., 
ob 9.00 Predavanjev U3 Hartman d.o.o. : Aktivno življenje z inkontinenco Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica
torek, 4. 12., 
ob 17.00 Čudežni december: Z lučko na grad Zbiranje: Glavni trg v Sevnici KŠTM Sevnica
sreda, 5. 12., 
ob 18.00 Vencember: O smehu, ki osvobaja - predavanje patra Karla Gržana Dvorana TDU, 

Loka pri Zidanem Mostu Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
sreda, 5. 12., 
ob 18.00

Radogost večer: Razstava osmih izbranih slikarjev 
na temo hommage Cankarju – 100-letnica smrti Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar 

četrtek, 6. 12., 
ob 10.00 Delavnica o stresu Ozara Sevnica Ozara Sevnica
četrtek, 6.12., 
ob 17.00 Praznični KINO s čajanko OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

POŠ Studenec OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Studenec
petek, 7. 12. 
ob 13.00 Izdelava voščilnic ter okraskov in pisanje voščil v obliki izvirnih rim Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
petek, 7. 12., 
ob 17.00 15. obletnica Mladinskega sveta občine Sevnica (MSOS) Do(m)ladih Mladinski svet občine Sevnica
sobota, 8. 12., 
ob 11.00 12. tradicionalno srečanje čebelarjev Cerkev na Brunku Čebelarsko društvo Šentjanž
sobota, 8. 12., 
ob 18.00 Vencember: Božični koncert Srđan Depolo in pevska skupina Amabile Dom kulture Loka KD Primož Trubar Loka
sobota, 8. 12., 
ob 18.00 koncert MePZ Lisca Sevnica in MePZ Camerata Slovenica iz Sarajeva Kulturna dvorana Sevnica MePZ Lisca
nedelja, 9. 12., 
ob 10:30 Obisk svetega Miklavža Nujna predhodna prijava Dom krajanov Razbor KŠTD Razbor
nedelja, 9. 12. 
ob 16.00 Miklavževanje na Studencu Župnijska cerkev na Studencu Župnija Studenec
torek, 11. 12., 
ob 10. 00 Predavanje U3 Inf. pooblaščenka RS: varstvo osebnih podatkov Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica
torek, 11. 12., 
ob 10.00 Delavnica o stresu Ozara Sevnica Ozara Sevnica
torek, 11. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico OŠ Sava Kladnika Sevnica OŠ Sava Kladnika Sevnica
torek, 11. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica v Izposojevališču Krmelj Knjižnica Sevnica - 

Izposojevallišče Krmelj Knjižnica Sevnica
torek, 11. 12., 
ob 18.00 Brati gore 2018 Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica
sreda, 12. 12., 
ob 13.00 Izdelava voščilnic ter okraskov in pisanje voščil v obliki izvirnih rim Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
sreda, 12. 12., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica

Info.: Toni, 031/643-338
sreda, 12. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica v Knjižnici Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica
sreda, 12. 12., 
ob 18.00 7 stebrov zdravega življenja - predstavitev knjige Aleksandra Zupančiča Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica
sreda, 12. 12., 
ob 19:30 Pismo rosno! Vsega je kriv poštar ... - predstava Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica
četrtek, 13. 12., 
ob 10.00 Delavnica o stresu Ozara Sevnica Ozara Sevnica
četrtek, 13. 12. 
ob 17.00 Praznični kino s čajanko OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

POŠ Studenec OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Studenec
petek, 14. 12., 
ob 18. 00 Vencember: Otvoritev razstave likovne kolonije Loka Dvorana TDU KD Primož Trubar Loka
sobota, 15. 12., 
ob 18.00 Novoletni koncert Glasbene šole Sevnica Športni dom Sevnica Glasbena šola Sevnica
sobota, 15. 12., 
ob 18.00 Predstava: Če bi za trenutek odložila svoj telefon Kulturna dvorana Sevnica ŠD  Partizan Sevnica
sobota, 15. 12., 
ob 19.00 Odprtje razstave Bogdana Baroviča Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj – likovna sekcija
sobota, 15. 12., 
ob 20.00 Vencember: Beerpong Orhideja bar, Orhideja bar
nedelja, 16. 12., 
ob 10.00 Vencember: Zimska sreča na vrvici POŠ Loka Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
nedelja, 16. 12.,
 ob 17.00 Predstava: Če bi za trenutek odložila svoj telefon... Kulturna dvorana Sevnica ŠD Partizan Sevnica
nedelja, 16. 12., 
ob 18.00 Božični koncert Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja in Jureta Klenovška Večnamenski dom Zabukovje KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj
nedelja, 16. 12., 
ob 18.00 Zimska dežela, novoletna produkcija PK Lukec Sevnica Športni dom Sevnica Plesni klub Lukec Sevnica
ponedeljek, 17. 12., 
ob 8.00 Krvodajalska akcija (od 8. do 15. ure). Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. 07 81 65 070
torek, 18. 12., 
ob 7.00 Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure). Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. 07 81 65 070
torek, 18. 12. 
ob 9.00 Prednovoletno srečanje članov U3 Kulturna dvorana U3 Sevnica
torek, 18. 12., 
ob 10.00 Delavnica o stresu Ozara Sevnica Ozara Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 18. 12., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico OŠ Sava kladnika Sevnica, 

POŠ Studenec OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Studenec
torek, 18. 12.,
ob 17.00 Rudolf in praznične kremšnite - otroška predstava Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica
sreda, 19. 12.,  
ob 13.00 Izdelava voščilnic ter okraskov in pisanje voščil v obliki izvirnih rim Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
sreda, 19. 12., 
ob 18. uri

Vencember: Vsak dar ima svoj čar: o kulturi obdarovanja na Slovenskem - 
predavanje Dvorana TDU Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 20. 12., 
ob 17.00 Praznični kino s čajanko OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

POŠ Studenec, OŠ Sava Kladnika Sevnica - POŠ Studenec
petek, 21. 12., 
ob 16.00 Prvenstvo osnovnih pol v parternem ju jitsu Športni dom Sevnica DBV IPPON
petek, 21. 12., 
ob 17.00 Zaključna prireditev nagradnega natečaja Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
petek, 21. 12., 
ob 18.00 Vencember: Enološko-kulturni večer: gost Lojze Kerin iz Hiše frankinje Trubarjev hram Loka Trubarjev hram in TD Loka
petek, 21. 12., 
ob 19.00 Razstava 110 let železnice v Krmelju Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj - foto sekcija
petek, 21. 12., 
ob 19.00 Koncert  Mance Izmajlove  z gosti »Silvestrski poljub« Kulturna dvorana Sevnica Nina Izmajlov, 070 817 437
petek, 21. 12., 
ob 20.00 Vencember: Zapojmo skupaj Trubarjev hram Trubarjev hram
sobota, 22. 12., 
ob 19:30 VI. Folklorni večer Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor z gosti Dom krajanov Razbor KŠTD Blaž Jurko Razbor 
sobota, 22. 12., 
ob 20.00 Vencember: Koncert El Kachon Dom kulture Loka KD Primož Trubar Loka
nedelja, 23. 12., 
ob 10.00 Vencember: Božično novoletna tržnica Svoji k svojim Park TDU Loka Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
nedelja, 23. 12., 
ob 10:30 Vencember: Dobrodelni tek radosti in veselja Park TDU Loka Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu in 

Rotaract klub Sevnica
nedelja, 23. 12., 
ob 17.00

Vencember: Prižig lučk s kulturnim programom POŠ Loka 
in prihod dobrega moža Trg Loka TD Loka, KS Loka, POŠ Loka

nedelja, 23. 12. 
ob 18.00 Naša (z)godba - Slavnostni Božično novoletni koncert Športni dom Sevnica KD Godba Sevnica
ponedeljek, 24. 12., 
ob 18.00

Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni 
Gostje: Nuša Derenda, Jarica, Marko Železnik Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 041 385 852

torek, 25. 12., 
ob 15.00 Vencember: Božični pohod na Lovrenc Trg Loka Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu
torek, 25. 12., 
ob 18.00

Žive jaslice ob gozdu na Šmarčni
Gostje: Nuša Derenda, Jarica, Marko Železnik Šmarčna ŠKD Večno mladi Šmarčna / Aleš / 041 385 852

četrtek, 27. 12., 
ob 17.00 Božiček na Lukovcu – kulturna prireditev z obdarovanjem otrok Kulturni dom Lukovec Inf. In prijave: KŠD Lukovec, Stanko 031 827 482
ponedeljek, 31. 12., 
ob 17.00 Silvestrovanje za najmlajše pred lokalom Centrals' KŠTM Sevnica
ponedeljek, 31. 12. 
ob 22.00 Silvestrovanje na prostem s skupino Rock Partyzani pred lokalom Centrals' KŠTM Sevnica

POHOD Z LUČKO
NA GRAD

torek, 4.12., ob 17.00
zbiranje na Glavnem trgu v Sevnici

OBČUTITE ČUDEŽ 
TUDI VI  - 

Čudežni december 2018

Božično novoletni koncert

sreda, 26.12.2018, ob 18. uri, Športna dvorana oš blanca

gostje: Vera in originali, Tamburaška grupa Simpatizeri, original Štajerci
Organizator: KD Blanški vinogradniki; Info.: Roman, 041-355-634
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Mladina

POČITNICE !

  
V soboto, 3. novembra, smo na gradu Sevnica 
pripravili edinstven grajski dan doživetij za otroke 
in družine, popeljali pa smo jih v čisto pravo grajsko 
dogodivščino. V atriju našega gradu nas je sprejel 
grajski skrbnik Ciril. Z njim smo po dolgih, lepo 
poslikanih grajskih hodnikih odšli v grajsko kapelo, 

tam pa nas je pričakal baron Moscon ter nam zaupal 
svojo skrivnost: pravljico, ki jo je sanjal tisto noč. 
Po končani pravljici smo se po hodniku z orožjem 
sprehodili mimo grajske ječe v atrij, v ječi pa je bil 
zaprt grajski lovec Mirko. Ko smo poiskali ključ od 
ječe in ga rešili iz nje, nam je v zahvalo skupaj s čisto 
pravim grajskim ansamblom zaigral nekaj pesmi, saj 
je tudi grajski glasbenik. Tudi zaplesali smo. Sledile so 
grajske igre, kot smo se jih igrali nekoč. Graščaki zelo 
radi ob večerih v grajskih sobanah na gradu Sevnica 
prepevajo, plešejo, igrajo na inštrumente in skupaj 
z njimi smo zapeli tudi mi, saj poznajo pesmi tudi 
iz današnjih dni. V Grajskem lutkovnem gledališču 
nas je čakal čarobni svet lutk, predstavila pa sta nam 
ga grajska lutkarja Snežka in Berni. Preizkusili smo 
se tudi v animaciji lutk in zaigrali pravo pravcato 
lutkovno predstavo. Mnogo še neodkritih grajskih 
skrivnosti pa boste morali odkriti sami, ko boste prišli 
k nam na obisk. 
Novi program je od zdaj mogoče izvesti za skupine 
več kot 20 oseb po predhodnem naročilu, prihodnje 
leto pa ga bo mogoče od aprila do novembra vsako 
prvo soboto v mesecu tudi za posameznike, družine. 
Tokrat smo ga pripravili skupaj s KŠTM Sevnica, 
društvom Sevniški graščaki in Grajskim lutkovnim 
gledališčem Sevnica.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Grajski dan doživetij 
za otroke in družine

 
Letošnje druge Grajske bučke so potekale v soboto, 
27. oktobra, od 17.00 do 20.00 v atriju gradu Sevnica, 
kamor so prišli obiskovalci iz celotnega Posavja. Za 
animiran in zabaven program so poskrbele prijazne 
čarovnice iz Mini kraljestva. 
Ob prihodu nas je pričakal prijazni Drakula in nas 
popeljal po svojem dvoru. Po njegovem prijaznem 
sprejemu nas je zabaval čarodej in nas dodobra 
nasmejal. 

Program smo nadaljevali z rezanjem buč in 
izdelovanjem lutk, pri katerih so nam pomagali starši, 
GLG in sodelavci KŠTM Sevnica. Poleg ustvarjalnic je 
potekala tudi delavnica poslikave obraze, prelevili pa 
smo se v prave čarovnice in čarovnike, v fotokotičku 
pa smo se fotografirali s prijaznim Drakulo za spomin. 
Da ne bi bili žejni in lačni, smo poskrbeli s posebnimi 
čudežnimi napoji iz Drakula bara, pečenim kostanjem 
in mafini, ki smo jih okrasili po svojem okusu. 
Ko smo pojedli vse mafine in kostanje, popili vse 
napitke, izdelali lutke in izrezali vse buče, smo se z 
velikimi nasmeški odpravili proti domu. Vsi pa smo 
bili težji za izrezano bučo, v katero smo doma dali še 
svečo.

Vir: KŠTM Sevnica

Grajske bučke 2018

 
Na povabilo slovenskega dramskega društva SDD Jaka 
Štoka iz Proseka pri Trstu smo zaigrali otrokom iz več 
slovenskih šol in vrtcev našo lutkovno uspešnico Trije 
prašički, in sicer v sklopu prireditev ob večdnevnem 
praznovanju sv. Martina. 

Navdušeni otroci in šolarji so kar dvakrat napolnili 
veliko dvorano Slovenskega kulturnega doma v 
Proseku, kjer se dogaja večina prireditev bogatega 
kulturnega programa naših rojakov iz okolice Trsta. 
Redko ob koncu predstave doživimo takšno 
navdušenje in aplavz, kot smo ju tokrat. To zanesljivo 
kaže, da gledalci poznajo lutkovno in gledališko 
kulturo, saj imajo že od mladih let priložnost doživljati 
in spoznavati kakovostno gledališče, predvsem zaradi 
njihovega kulturnega dramskega društva, ki ima ime 
po tržaškem gledališkem igralcu, režiserju, založniku 
in pisatelju Jaki Štoka. Po predstavah smo otrokom 
predstavili naše prašičke, Papija, Čičija in Čunkota, 
ki so ugnali požrešnega volka in srečno živeli v 
svoji hišici do konca svojih dni. Gostiteljem smo se 
predstavili tudi s promocijskim gradivom, in sicer 
smo jim predstavili Sevnico in turistični kulturni utrip 
našega mesta. 
Mesto Prosek je rojstni kraj priljubljenega 
italijanskega penečega se vina prosecco, po katerem 
ima vino tudi ime. Vendar so sosednji podjetni 
vinarji prestavili njegovo zgodbo bolj proti zahodu. 
Domačini ponovno oživljajo po izvirnem prastarem 
postopku pridelano mlado iskrivo peneče se vino 
iz sorte grozdja glera iz okoliških vinogradov kot 
prosekar. Martinovanje, ki ima tudi zaradi njihove 
vinske tradicije status velikega krajevnega praznika, 
se je začelo s slavnostnim odprtjem prve steklenice 
letošnjega prosekarja v društveni gostilni že v 
četrtek, 7. novembra, in s pestrim programom traja 
več dni. Imajo tudi tekmovanje vinogradnikov za 
nagrade najboljših vin. Kljub vabilu na praznovanje 
smo se morali zaradi obveznosti, polni lepih vtisov in 
doživetij, posloviti od prijaznih gostiteljev z obljubo, 
da se kmalu vidimo. 
 

 Bernard Pungerčič, G L G Sevnica 

Grajsko lutkovno 
gledališče med tržaškimi 
Slovenci 

 
V soboto, 17. novembra, smo s prireditvijo v Kulturni 
dvorani Sevnica zaznamovali 20 let delovanja društva 
Salezijanski mladinski center.

Polni dvorani gostov smo z besedo in pesmijo 
poskušali pokazati, kaj nas vsa ta leta tako močno 
združuje. Glede na odzive občinstva med prireditvijo 
in po njej nam je to tudi uspelo. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujemo vsem našim podpornikom in 
donatorjem, ki nam pomagate pri tem, da lahko 
uresničujemo svoje ideje in s tem izboljšujemo 
kakovost družbenega življenja v občini Sevnica. 
Veseli nas, da so naše delo prepoznali tudi na občini, 
saj so nas ob letošnjem občinskem prazniku nagradili 
z zlato plaketo Občine Sevnica. Več o dogodku in 
prerezu delovanja društva pa lahko preberete na naši 
spletni strani smc-sevnica.si.

 Jure Zelič

Prireditev ob 20-letnici SMC Sevnica

20 let Salezijanskega 
mladinskega centra 
Sevnica

Mladi v  
SevniciFB
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Kot na vsaki slovenski šoli ali vrtcu smo tudi pri nas 
zajtrkovali malo drugače. Jedli smo lokalno pridelano 
hrano in se s slovenskim tradicionalnim zajtrkom 
dodobra okrepčali. 

Učenci in učenke posebnega programa so zajtrkovali 
kar v svojih učilnicah. Pred zajtrkom so ob pesmi 
Lojzeta Slaka z naslovom Čebelar veselo prepevali 
o čebelicah in izdelali zanimive pogrinjke. Vsi drugi 
učenci so malicali v jedilnici. Na naših mizicah 
so nas pričakali cvetlični med, maslo, črn kruh, 
skodelica toplega mleka in slastno jabolko. Izvedbo 
tradicionalnega slovenskega zajtrka smo obogatili z 
različnimi spremljevalnimi dejavnostmi, pogovorom 
v razredu o zdravi prehrani in pripravljanju jedi ter 
ustvarjanju zanimivih risbic, s katerimi smo okrasili 
naše učilnice.

Maša Mohorko, prof. 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk na Ani Gale

 
Naslov novembrskega mini oratorija je bil Noe in 
parčkanje. Že naslov je zelo dobro nakazal, kaj bo 
glavna tema tokratnega druženja v Salezijanskem 
mladinskem centru.
Dan smo začeli z dvema bansoma, ki sta tudi tiste 
bolj zaspane popolnoma prebudila. Dramska igra 
nam je pokazala, kako je Noe zbiral po dve živali 
vsake vrste, da jih je rešil pred vesoljnim potopom. 
Prejeli smo pomembno sporočilo, da je vsako živo 
bitje pomembno, čeprav mi tega včasih ne vidimo. 
Po molitvi in priprošnji svetemu Frančišku Asiškemu, 
ki je zavetnik živali, je bila na vrsti delavnica. Iz papirja, 
storžev in rolic papirja smo izdelovali družine različnih 
vrst živali. Levi, sloni, pujsi, lisice in še mnoge druge 
živali so se sprehajale po mizah. Za tem je na vrsto 
prišel še športni del dneva. Igra Noetova barka nas je 
nasmejala do ušes, ko smo z oglašanjem posnemali 
živali. Pri kraji zastavic pa je ekipa Bobrov premagala 
Volkove s 4 proti 2.

Domov smo odšli nasmejani in zadovoljni, da smo 
spoznali nove stvari o živalih, predvsem tistih, ki se 
nam zdijo na prvi pogled povsem nepomembne za 
naš planet. Komaj čakamo naslednji mini oratorij, ki 
bo 22. decembra. Lahko vam namignemo, da bo zelo 
lepo dišalo.

Valentina Žveglič, animatorka

Mini oratorij, 
Noe in parčkanje

 
Učenci in zaposleni na OŠ Boštanj smo ponosni in 
veseli, da smo v petek, 5. oktobra, v sklopu projekta 
Najboljša riba je posavska riba ob zgornjem igrišču 
slovesno predali namenu naravoslovno učilnico na 
prostem. Dogodka, ki smo ga pospremili s krajšim 
kulturnim programom, se je udeležil tudi župan 
Srečko Ocvirk in poudaril pomembnost umestitve 
tovrstne učilnice v širši družbeni prostor, v koncept 
druženja in učenja za življenje. Ravnateljica pa je 
med drugim povabila k odgovornemu spoštovanju 
skupnega dobrega. 

Nova pridobitev je za šolo in učence nedvomno 
dodana vrednost in se že veselimo priložnosti, ki 
bodo nastajale pri pouku malo drugače.

 Silvestra Kotar, prof.

Slavnostni prerez traku

Odprtje naravoslovne 
učilnice pri OŠ Boštanj

 
Ajdovski gradec se je odel v prave jesenske barve, 
zato je bil dan odprtih vrat Zgodbe ajdov, ki smo ga 
KŠTM Sevnica, društvo Sevniški graščaki in zavod 
Insitu organizirali v nedeljo, 4. novembra, še bolj 
čaroben. Doživeli smo marsikaj zanimivega: obiskali 
Muco copatarico, spoznali arheološki park, kako so 
v njem nekoč živeli, kaj so kuhali, pekli, jedli, delali, 
spoznali boginjo Luno in med raziskovanjem našli 
pravcati zlatnik. Poskusili smo biti tudi arheologi, 
spoznali opremo in način izkopavanj, raziskovanj. 

Odšli smo tudi v srednji vek, saj smo spoznali 
srednjeveško orožje in opremo ter jo tudi preizkusili. 
Pobarvali smo si lahko tudi ščit in meč. Sklenili smo, 
da bomo še večkrat obiskali Ajdovski gradec. Več o 
njem lahko preberete na: www.ajdovski-gradec.com.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Zgodbe ajdov,
dan odprtih vrat 
Ajdovskega gradca

 
Študentski klub Sevnica je bil v soboto, 10. novembra, 
organizator celodnevnega dogodeka Delovni vikend 
dolenjske regije. Udeležilo se ga je 35 študentov 
iz Študentskih klubov dolenjske regije, ki so lahko 
sodelovali na delavnicah: Google orodja, pridobivanje 
aktivistov, digitalna promocija ter upravljanje časa. 
Dogodek je potekal v prostorih Mladinskega centra 
Sevnica, v sejni sobi Športnega doma Sevnica in v 
bivšem prostoru Knofa oz. zdaj imenovanem Domu 
mladih. 

Celodnevni program se je začel ob 10. uri z dogodkom 
Icebreaking na igrišču pred športnim domom, s čimer 
smo se študenti med seboj dodobra spoznali. Tako 
so nadaljnje delavnice lahko potekale v sproščenem 
vzdušju. Od 11. do 13.30 sta potekali delavnici google 
orodja v sejni sobi Športnega doma Sevnica. Po 
dopoldanskih delavnicah smo si udeleženci privoščili 
kosilo iz Pizzarije Plus. Popoldanske delavnice so 
se nadaljevale z delavnicama digitalna promocija 
v MC Sevnica ter pridobivanje aktivistov v Domu 
mladih, ki sta se končali ob 18. uri. Za tem smo se 
družili v lokalu Platz, prevoz in prenočitev pa sta bila 
organizirana v Hostlu Trimček na Blanci. Študentje 
bomo vsekakor lahko nove informacije s pridom 
uporabili pri nadaljnjem delu v svojih študentskih 
klubih. Da smo lahko organizirali ta celodnevni 
dogodek, se zahvaljujemo Zavodu KŠTM Sevnica, 
ki nam je omogočil uporabo prostorov, pa tudi 
Mladinskem svetu občine Sevnica za dovoljenje, 
da je dogodek potekal v novem prostoru Doma 
mladih. Zahvaljujemo se tudi Pizzariji Plus za dobro 
kosilo in večerjo, Hostlu Trimček na Blanci za 
prenočitev nekaterih študentov ter Platzu za odlično 
organizirano pogostitev. 
  

 Alen Žičkar, predsednik Študentskega kluba Sevnica

Delovni vikend 
dolenjske regije

 
Ne obstajajo negativna čustva, ampak le neprijetna. 
Čustva so naš kompas in nas usmerjajo k idealni liniji. 
Vse je povezano z vsem. Nič ni le dobro ali slabo, vse 
služi učenju in razvoju. 
Odnosi so glavni vir stresa, ne potrebujemo pa 
nobenega soglasja drugih, če želimo intenzivno 
oplemenititi odnose z vsemi in vsem okrog nas. 
Nekdo, ki se stalno razvija in uči, je deležen največ 
miru in zadovoljstva. Življenje ni peskovnik ali 
lunapark; življenje je ena velika živa učilnica. 

Najpomembnejši del dneva je kakovostna jutranja 
psiho-fizična priprava na dan. Sam si ne upam iz hiše, 
če se zjutraj ne vstanem pred soncem in naredim 
kaj zase, za srce, za dušo; branje, molitev, meditacija 
… Nekaj najtežjega, a nujnega, je najti in vzdrževati 
pravo ravnovesje med delom, počitkom, zabavo. 
Ne letno, ampak dnevno. Vzemi si čas zase; če si ga 
ne moreš vzeti 10 minut na dan, si ga moraš vzeti 
30 minut na dan. Vsako jutro znova zaželi vsem vse 
dobro, zvečer pa pozabi in odpusti vse manj dobro, 
kar si doživel čez dan. O vsem tem in še več smo se 
pogovarjali s predavateljem Andrejem Pešcem v MC 
Sevnica, v petek, 9. novembra.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Stres in izgorelost, 
najdi pravo ravnovesje
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Nogomet,  učenci l. 2004 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Boštanj 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
3. mesto: OŠ Krmelj 
4. mesto: OŠ Tržišče  

Nogomet, učenke l. 2004 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Tržišče 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šolski šport

 
V petek, 9. novembra, je v Kulturnem centru Janeza 
Trdine v Novem mestu potekala svečana prireditev 
izbora najboljših atletinj in atletov Slovenije, v 
organizaciji Atletske zveze Slovenije. Nika Dobovšek 
(AK Sevnica) je s svojimi izvrstnimi rezultati v tej 
sezoni med pionirkami zasedla odlično 2. mesto. 

Vir: AK Sevnica

Najboljša atlet in atletinja leta 2018: 
Nika Dobovšek, 2. mesto med pionirkami

Nika Dobovšek – 
2. mesto med pionirkami 
na izboru najboljših 
atletinj Slovenije

V sredo, 14. novembra, smo v Športnem domu 
Sevnica izvedli tekmovanje iz akrobatike. Udeležilo se 
ga je 46 tekmovalk in tekmovalcev iz štirih osnovnih 
šol (OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče, OŠ Blanca 
ter OŠ Boštanj). Tekmovali so v petih različnih 
kategorijah. Med najmlajšimi deklicami, ki so bile 
tudi najštevilčnejša kategorija, so bile najuspešnjše 
Maša Vilčnik, Nina Trbovc ter Iva Beršnak (vse OŠ 
Sevnica). Najmlajši dečki so se razvrstili Naj Kragl 
in Mark Mrežar (iz OŠ Sevnica) in Anže Lončar (OŠ 
Boštanj). Med mlajšimi deklicami so na stopničke 
stopile Bina Katarina Groboljšek (OŠ Blanca), Zara 
Stanič in Lia Falež (obe OŠ Sevnica). Mlajši deček je bil 
Tjaš Groboljšek (OŠ Blanca). Pri najstarejših deklicah 
so si prva tri mesta razdelile Ema Tretnjak, Lana Špec 
in Pia Naja Kukec (vse OŠ Sevnica). 

Vsem dekletom in dečkom čestitamo za dosežene 
rezultate. Vsem staršem, navijačem pa se 
zahvaljujemo za podporo s tribun. Hkrati se 
zahvaljujemo tudi občini Sevnica v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica za financiranje medalj. 
  

Tea Glavač, trenerka gimnastike, ŠD Partizan Sevnica

Občinsko tekmovanje 
iz akrobatike

V kinodvorani v Železnikih so se zbrali najboljši 
slovenski gorski tekači pretekle sezone. Svečano 
podelitev, ki je vsako leto pripravljena njim v čast, 
so letos organizirali organizatorji svetovnega pokala 
v gorskih tekih za veterane. Med nagrajenci so bili 

tudi trije sevniški atleti. Timotej Krašovec je postal 
zmagovalec gorskega pokala v kategoriji mlajših 

dečkov, Živa Slapšak je v gorskem pokalu med 
deklicami zasedla tretje mesto, prav tako tretji je 
bil tudi Dušan Krašovec v veteranski kategoriji. 
Atletskemu klubu Sevnica je pripadalo tudi skupno 
tretje mesto v celotnem seštevku gorskih tekem v 
letošnji sezoni. 
 

Vir: AK Sevnica

AK Sevnica, skupno tretje mesto v gorskem pokalu Slovenije

Sevniški atleti 
vnovič med najboljšimi 
gorskimi tekači

Dušan Krašovec, tretji med veterani 㔀⸀ 伀䈀䰀䔀吀一䤀䌀䄀 䴀匀伀匀
㈀⸀　　

倀䔀吀䔀䬀Ⰰ 㜀⸀ ㈀⸀ ㈀　㠀Ⰰ 倀䰀䄀吀娀 匀䔀嘀一䤀䌀䄀

䬀伀䈀刀䄀 刀伀䌀䬀匀䠀伀圀
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www.kstm.si
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Če ti v srcu ne gori močan ogenj, 
nima smisla poskušati.

 Dean Karnazes

 
Maša Medvešek, članica kadetske slovenske 
reprezentance (DBV Ippon Sevnica), se je s slovensko 
reprezentanco udeležila evropskega prvenstva v ju 
jitsu za kadete in mladince v Bologni v Italiji. Videli 
smo lahko lepe in čvrste borbe, zasedla pa je končno 
7. mesto. Ob izredno neugodnem žrebu je za najvišja 
mesta morda zmanjkal tudi kanček sreče. 

Glede na prikazano na njenem prvem velikem 
tekmovanju smo lahko prepričani, da lahko 
pričakujemo tudi to.

Miran Grubenšek

Trener Andrej Cešek (nosilec medalje iz EP in SP v ju jitsu 
in slovenska reprezentantka Maša Medvešek

Maša Medvešek odlična 
na evropskem prvenstvu v 
ju jitsu

 
V sevniškem športu bomo 8. decembra gostili 
najboljše mlade tekmovalce v ju jitsu, v kategoriji 
U15. 

Vablljeni k ogledu in spodbujanju mladih tekmovalcev 
Društva borilnih veščin IPPON Sevnica, ki letos 
praznuje 20 let delovanja. Mladi tekmovalci so letos 
v vrhu slovenskega ju jitsa.

Miran Grubenšek

Finale Slovenije v ju jitsu 
za mlade do U15

 

Istra in Slovenija open 2018
 
Novigrad, Hrvaška, Mednarodni kickboxing turnir 
8 medalj za sevniške kickboksarje, 5 zlatih, 2 srebrni 
in 1 bronasta 
3. Mednarodnega kickboxing turnirja Istra open 
2018, ki ga je organizirala hrvaška kickboxing zveza 
v sodelovanju z domačinom Kickboxing klubom 
Tomislav Gym iz Novigrada, so se udeležili tudi naši 
člani Kluba borilnih veščin Sevnica. V konkurenci 
tekmovalcev in tekmovalk iz BiH, Slovenije in Hrvaške 
so se naši tekmovalci odlično izkazali. V disciplini kick 
light so dominirali in se na koncu turnirja zadovoljili 
s petimi zlatimi, dvema srebrnima in eno bronasto 
medaljo.  V disciplini light contact -89 kg in v kick 
lightu je Aljoša Orač osvojil dve zlati medalji. V kick 
lightu pa so zlate medalje pri članih osvojili še Blaž 
Pečnik -74 kg, Jan Androjna -84 kg in Denis Orač 
-94 kg. Srebrne medalje sta osvojila Angel Antonio 
Fernandez -79 kg in Nejc Janežič pri starejših kadetih 
+69 kg. Bronasto medaljo pa si je priboril Amadej 
Božič pri starejših kadetih +69 kg.  

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:  
1. Aljoša Orač, člani light contact -89 kg 
1. Aljoša Orač, člani kick light -89 kg 
1. Blaž Pečnik, člani kick light -74 kg 
1. Denis Orač, člani kick light -94 kg 
1. Jan Androjna, člani kick light -84 kg 
2. Nejc Janežič, starejši kadeti kick light +69 kg 
2. Angel Antonio Fernandez, člani kick light -79 kg 
3. Amadej Božič, starejši kadeti kick light +69 kg 

  

Mednarodni GP kickboxing turnir 
Amadej Božič za sevniški kickboxing priboril bronasto 
medaljo, Blaž Pečnik letos v vlogi trenerja 
Pon-do Kwan klub Zagorje je v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Slovenije organiziral že 35. 
Mednarodni kickboxing GP turnir Slovenija open, ki 
se  ga je udeležilo 463 tekmovalcev iz 62 klubov iz 
7 držav.  Na tem najstarejšem kickboxing turnirju v 
Evropi, ki je v koledarju svetovne WAKO organizacije, 
nam je tudi letos uspelo iztržiti eno bronasto medaljo 
in dve 5. mesti. Nejc Janežič  je v kategoriji kick light 
starejši kadeti -69 kg osvojil  5. mesto, njegov klubski 
kolega Amadej Božič pa 3. mesto v kategoriji +69 kg. 
V članski konkurenci je nastopil še Jan Androjna, ki 
je v kick lightu -79 kg osvojil 5. mesto. Vsem iskrene 
čestitke za odlične borbe in osvojena mesta. 

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:  
3. mesto Amadej Božič, starejši kadeti KL +69 kg 
5.–6. mesto Nejc Janežič, starejši kadeti KL -69 kg 
5.–6 .mesto Jan Androjna, člani KL -79 kg 

Jurij Orač

Istra open 2018, člani KBV Sevnica

Wako kickboxing

 

Vzorno pripravljena športna prireditev Karate fest 
je v Športni dom Sevnica privabila številne mlade 
karateiste iz različnih krajev Slovenije. KBV Sevnica 
je prvo tovrstno prireditev za predšolske in šolske 
otroke, pod pokroviteljstvom turnirja podjetja Tanin 
Sevnica in v sodelovanju s Športno unijo Slovenije, več 
kot uspešno pripeljal do konca. Navzoče je nagovoril 
župan Srečko Ocvirk in izrekel prijazno dobrodošlico 
vsem gostom srečanja ter mladim tekmovalcem 
zaželel veliko uspeha. Po uspešno končanem prvem 
delu v prikazu karatejskih form za najmlajše je sledil 
še uradni del, nastop najboljših v full kontaktnem 
karateju. Številni obiskovalci, ki so dodobra napolnili 
tribuno in prireditveni prostor ob boriščih, so lahko 
videli »na delu« še najboljše borce v kategoriji full 
karate combat. 

Uvrstitev članov KBV Sevnica v katah: 
1. Gašper Štigl 
1. Nejc Zabasu 
2. Tadej Božič 
2. Ivana Ćerić 
3. Tilen Požun 
3. Maks Paskvale 
3. Lia Dragar 
3. Ažbe Kovačič 
5. Klara Štigl 
6. Matic Paskvale 
8. Matic Grilc 

 
DP v Full Karate Combat: 
Uvrstitev članov KBV Sevnica: 

1. Ažbe Kovačič, ml.dečki 
1. Tadej Božič, dečki 
1. Amadej Božič, kadeti 
1. Blaž Pečnik, člani -80 kg 
1. Denis Orač, člani -90 kg 
1. Denis Orač, člani absolutna 
2. Matic Grilc, dečki 
2. Tilen Cvelbar, dečki 1
2. Nejc Janežič, kadeti 
2. Blaž Pečnik, člani absolutna

Jurij Orač

Finalna borba članov

Full Karate Combat, 
Karate Fest
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Iz preteklosti v sedanjost

IZVOR PRAZNOVANJ
Prazniki so s svojimi navadami mejniki v človeškem 
življenju in ostajajo del ljudske kulture. So važna 
priča nekdanjega življenja in zato kulturna dediščina 
naroda. Marsikatero izročilo, šega, navada se je k nam 
preselila od drugod, a se je vanjo vtisnil naš pečat, ki 
jo je preoblikoval in prilagodil našemu okolju ter jo 
uvrstil med naše blago.
Večina tradicionalnih praznikov ima svoj izvor 
v religiji; če ne gre za čaščenje bogov, pa gre za 
čaščenje naravnih pojavov. Vsa zgodnja verovanja 
so povezana z naravo v vseh pojavnih oblikah, ki so 
kljubovale človekovemu nadzoru. Prazniki so bili 
nekakšna prošnja, poziv ali zahvala naravnim silam.
Mnogi običaji so ohranili predvsem verski značaji, 
spet drugi so v toku časa dobili posvetnega, pri 
nekaterih pa so še vidni ostanki pradavnega jedra 
poganskih verovanj v več bogov. Temu je prilagojeno 
tudi praznovanje in vsem praznikom je ostalo skupno 
to, da spremljajo mejnike v našem življenju ter 
zaznamujejo dogodke leta in oznanjajo letne čase.
Poleg državnih in cerkvenih praznikov ljudsko izročilo 
ohranjajo še razna druga praznovanja.
Šege in navade so se prenašale tudi iz roda v rod, se 
spreminjale in oblikovale. Nekatere so se v časovnem 
obdobjo porazgubile, druge pa tudi ohranile.

KAJ POMENI BESEDA GOD?
»Beseda 'god' s svetniškim spominom nima prav 
nobene zveze. O tem nas pouči Pleteršnikov slovar. 
God nam pomeni 'pravi čas' (za goda, ob godu, pravi 
god – že pri Trubarju), 'dozorel' (sad je po godu), 
'prijetnost, všečnost' (po godu biti, po godu storiti) in 
sploh 'praznik' (o velikih godih). Šele naknadno smo 
tudi praznovanje posameznika na dan 'njegovega' 
svetnika začeli imenovati 'god'. 
Tako so nastale tudi smiselne izvedenke: godovno, 
godovanje, godovnja, godovina, dalje: godovati, 
godov biti – godovnik, godovnjak, godovnica, 
godovnjača in kar je še podobnih.« Tako Niko Kuret. 
V Slovenskem etimološkem slovarju Marka Snoja pa 
preberemo, da je praslovanska beseda god verjetno 
pomenila »za poroko ugoden čas; čas, ko so se 
sklepale ženitovanjske pogodbe. To se je pri Slovanih 
in Indoevropejcih nasploh dogajalo jeseni in pozimi. 
Od tod so se razvili pomeni 'praznik', 'pogostitev' in 
'leto' …« Skratka: goduje se takrat, ko je nekaj (u)
godno.

O GODOVANJU
Godovanje se dandanes, zlasti v mestih celo pri 
starejših, opušča in je v glavnem vezano na pisna voščila. 

P o v o j n e 
g e n e r a c i j e , 
razen krščenih 
posameznikov, 
so ostale brez 
godu. Kljub 
temu god 
ostaja poseben 
in oseben 
praznik. Ta 
tradicija ostaja 
in je obstajala 
na deželi in 
v mestu. Na 
g o d o v a n j e 
se veže 
zelo bogata 
tradicija. Z 
godovi so 
povezana vsa 
imena. 
Staro reklo 
pravi: nomen 
est omen, ime 
je znamenje. 

Vsako ime nekaj pomeni. Za samim pomenom imena 
pa so skrita prastara poimenovanja. Poleg simbolike 
je še posebna moč, ki za vse življenje zaznamuje 
nekega človeka. Včasih so otrokom dajali le začasna 
imena. Ko pa so otroci dozoreli, so si jih morali sami 
prislužiti. Ko se je »preimenoval«, je bila to za njega 
velika stvar. Godovanje danes pomeni praznovanje 
osebnega praznika. Ta praznik »proslavljamo« samo 
na tisti dan, ko so koledar spominja svetnika. Tisto 
ime, ki se ujema z imenom nekega  svetnika ali je bil 
krščen na njegovo ime, ima na tisti dan god. Knjižno 
je god danes bolj dies lustricus (krstni dan), kot dies 
anniversarius (vsakoletni praznik). 

Vrnimo se h godovanju. Domači, sorodniki, prijatelji 
in znanci nas ob tem dnevu obiščejo, nam voščijo 
in nam izrekajo vse dobro, nas tudi obdarijo ali pa 
nam izročijo pisno darilo. Stari rek pravi: »Danes je 
tvoj god, used se v en kot, pij in pa jej pa dobro se 
imej!«  Šega pa naj bi se v razlagah kazala, da so nanj 
privezali voščilo ali dar. V 17. stoletju so slavljencu 
privezali voščilnico na obleko ali okrog vratu. To vse 
je povezano z verovanjem v moč. Če v to veruješ, se 
želje uresničijo. Ta šega se je očitno »izgubila«.
Voščilno pismo se je začelo opuščati. Znanci in prijatelji 
so prišli voščit in darovat že pred godovnim dnem. 
Z različnimi godali in ropotali so čisto potiho prišli 
pred hišo in na dan znak začeli ropotati. Navadno so 
to ponovili v treh »štikeljcih«. To po domače rečejo, 
da gredo »ofhret delat«. Ko je tretji »štiklc« končan, 
pride slavljenec na vrata. Nato nekdo pove slavljencu 
pesem ali pa mu vošči. Nato jih slavljenec povabi v 
hišo in jih pogosti. Navade godovanja so vsepovsod 
podobne, so pa tudi lokalne posebnosti. Godovanje 
so poznali tudi v katoliških krajih. Prav tako je stara 
vera, da na dan godovanja ne sme ugasniti ogenj, ker 
je znamenje luči. Godovanje ponekod imenujejo tudi 
ramplanje.

Vir: Almanah, moj kraj, moja občina, 
TZOS 2014 (učenci OŠ Krmelj)

 GODOVANJE - RAMPLANJE

Narava se že globoko utaplja,
v zadnjih zdihljajih jeseni.

Jesen je bila čudovita,
z darovi in tudi z dogodki nabita.

Letošnji november je za naše mesto
bil še posebej … in bogat.

Počastitev spomina na najdražje
v srcu nariše žalosti nov pečat.

Tudi Martin je svojo kupico že izpil, 
s prijatelji nazdravil, se obenem
občinskega praznika razveselil.

Zgodile so se še volitve
in naš župan brez konkurence
je gladko dobil še en mandat.

Mu privoščimo meščani, 
da glažek, dva na uspeh ga zvrne,

kdo ve, če se še kdaj taka priložnost vrne.

Smo pač sklenili Sevničani,
da župana našega ne damo.

Kaj teknilo bi zelje, štruklji, žganci,
če na njih, slasti Ocvirka ne zaznamo?

Zdravko Brečko

Župana ne damo

Mirna cesta, miren dom, nekaj mi manjka,
da srečna bom. To je ljubezen.

Vsi ljudje pravijo, da ljubezni izsiliti se ne sme,
s tem se strinjam, saj čustva odločijo vsaka zase.

Ljubezen je lepa bolezen brez meja, 
za njo sta potrebna le dva, v bistvu štirje, še njuna 

srca.

Ljubezen je močna, ljubezen je nepremagljiva in 
neustavljiva.

V njej nisi nikoli sam, saj vsak do nekoga čuti 
malo več kot samo prijateljstvo.

Ljubezen najde si vsak, ki ni bahav
in ni vsemogočni prvak, ampak tisti,

ki prijazen, spoštljiv in pravičen je
ter ve, da v ljubezni lepo je.

Učenki 5.b razreda OŠ Sevnica,
Brina in Manca

Ljubezen

Če praznike opustiš, prazniki zapustijo tebe. (slovenski pregovor)

Ramplači so zaigrali na instrumente, 
ki so jih imeli najhitreje pri roki.
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Utrip življenja

Pirini medeni piškoti z mandeljni
Potrebujemo: 

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

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

RECEPTI

Tofujeva majoneza
Potrebujemo: 

2 zavitka tofuja (500gr)
1 skodelica zmletih indijskih orehov, 
1/3 skodelice vode
¼ skodelice limoninega soka,
1 žlička čebule v prahu, 
1 žlička česna v prahu
½ žličke soli, 
3 žlice olivnega olja

Tofu nadrobimo v električni mešalnik, dodamo 
ostale sestavine in med mešanjem postopoma 
dodajamo olivno olje. Hranimo v hladilniku v 
zaprti posodi. Uporabljaš jo isto kot majonezo.

  
V Loki pri Zidanem Mostu smo se v soboto, 29. 
oktobra, v družinskem in ožjem prijateljskem krogu 
poslovili od pokojnega Alojza Rebule – pisatelja, 
esejista, profesorja, akademika, ki je v 95. letu starosti 
dokončal svojo plodovito zemeljsko življenjsko pot. 
Prof. Rebula je bil rojen v Šempolaju pri Trstu. Kot 
zamejski Slovenec se je šolal na italijanskih šolah. 
Po gimnaziji v Gorici in Vidmu je študiral na Univerzi 
v Ljubljani. Tam je spoznal študentko in literatko 
Zoro Tavčar iz Loke pri Zidanem Mostu. Prijateljstvo 
dveh oseb podobnih nagnjenj je preraslo v ljubezen. 
Po diplomah na univerzi sta se oba zaposlila na 
gimnazijah v Trstu. V prostem času sta se vsak po 
svoje predajala literarnemu ustvarjanju. Leta 1951 
sta se poročila. Rodile so se jima tri hčere. 

Družino smo Ločani spoznavali med šolskimi 
počitnicami in prazniki, ko so prihajali na Zorin dom 
k staršema. Nekaterim je bilo dano, da smo vsak dan 
dihali s pisateljevo delavnostjo in ustvarjalnostjo 
za pisalnim strojem. Prof. Rebula se je neverjetno 
zaljubil v Loko z njenimi hribi in gozdovi v zaledju. 
Na vseh krajših sprehodih in daljših pohodih je bil 
tenkočuten opazovalec in občudovalec vsega, s 
čimer se je bohotila narava v različnih letnih časih. 
Po upokojitvi sta se z ženo Zoro iz Opčin za stalno 
preselila na njen dom v Loko. Tako je Loka dobesedno 
postala njegov drugi dom. Oba sta se aktivno vključila 
v kulturno življenje kraja in obogatila pomembnejše 
kulturne prireditve. 

Breme let in zdravstveno stanje sta prof. Rebuli 
skrajšala sprehode, um in delavnost pa sta mu 
omogočala, da je z enako vnemo pisateljeval naprej 
in število del se je še namnožilo. Njegove izjemne 
volje in navdiha ni ustavilo niti pešanje vida, ki mu 
je onemogočilo pisanje. Z neverjetnim spominom je 
namreč narekoval piscem, da so na ta način nastajali 
prispevki za Credo in knjige. Na sprehodih smo ga 
vsa leta srečevali zasanjanega in razmišljujočega, 
kadar je hodil sam. Skoraj ga nismo upali pozdraviti 
ali ogovoriti, da mu ne bi prekinili rdeče niti njegovih 
neprekinjenih snovanj za nova dela. Sicer pa je bil 
zelo skromen človek, prijeten, zvedav sogovornik; 
dostopen vsem, ki smo ga imeli priložnost spoznati 
ali z njim prijateljevati. 

Za nas, Ločane, so zanimivi zlasti njegovi zapisi v 
dnevnikih. Presenetil nas je zapis 31. 12. 1999, ko sta 
se z ženo vrnila z obiska v Trstu. Takole je zapisal: »Naj 
se mi življenje izteče tu, pod Čelovnikom, kjer sem 
tudi imel največ od življenja.« Njegove hvalnice temu 
okolju zasledimo v raznih priložnostnih zapisih, tudi 
esejih. Koliko mu je pomenil ta kraj, je potrdil s tem, 
da si ga je izbral tudi za svoj zadnji dom. 

Profesor Rebula je kot pisatelj za svoja dela zasluženo 
prejel številne najvišje nagrade in priznanja. V svoji 
skromnosti je izjavil, da mu nad vsemi nagradami 
in nazivi največ pomeni biti človek. Bil je človek z 
veliko začetnico – Slovenec, ki je živel slovenstvo in 
slovensko besedo. Zapisan je med največje sinove 
svojega naroda. 

Franci Strajnar, st.

V spomin 
prof. Alojzu Rebuli

Kopalni dan Dobova 
V petek, 9. novembra, smo se člani Društva invalidov 
Sevnica odpravili na 4. kopalni dan, v sklopu 
ohranjevanja zdravja, in sicer v Dobovo. Iz Sevnice 
smo krenili proti Dobovi ob 13. uri, bilo pa nas je kar 
za en avtobus oz. 53 članov. Kopalni dan je potekal 
pod vodstvom naše socialne komisije in prevozništva 
AP Novak Sevnica. 
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli 
zelo okusno malico in druženje. Po nagovoru 
predsednika DI Sevnica, ki je vse pozdravil, smo 
obdarili še tri naše člane, ki v tem mesecu praznujejo 
rojstni dan, v večernih urah pa smo se zadovoljni 
odpravili proti domu. 

Kulturna prireditev 
V soboto, 17. novembra, smo v Krmelju ob prazniku 
občine Sevnica v kulturni dvorani Svoboda organizirali 
predstavo KUD Gruntovčani z naslovom Volitve v 
Gruntovcu. 
Dvorana je bila polna obiskovalcev, povabili pa smo 
tudi invalide iz DI Hrastnik in DI Krško ter posamezne 
invalide iz DI Brežic. V gledališki predstavi smo uživali 
v humoristični igri in se nasmejali do solz o predvolilni 
kampanji v Gruntovcu. Za sobotno veselje in druženje 
pa so poskrbele članice DI Sevnica poverjeništvo 
Šentjanž-Tržišče-Krmelj. 
Tekmovanja ob prazniku občine 
Sevnica 
Društvo invalidov Sevnica je v sklopu praznika občine 
Sevnica organiziralo tekmovanje v pikadu, potekalo 
pa je v gasilskem domu na Šmarčni, in sicer v torek, 
13. novembra. Sodelovalo je 28 članov DI Sevnica in 
povabljeni gosti iz DI Hrastnik. Bolj kot rezultati je bilo 
pomembno druženje, sklenili pa smo ga v prijetnem 
ambientu v spodnjih prostorih gasilskega doma s 
postrežbo gostinca Nandeta Strnada. Za uspešno 
izvedbo tekmovanja se zahvaljujemo predvsem 
Gasilski enoti Šmarčna in družini Dobovšek, ki so pri 
vsem zelo pomagali. 
V nedeljo, 18. novembra, smo se športniki DI Sevnica 
in povabljeni gosti iz DI Hrastnik, DI Zagorje, DI Krško, 
DI Ljubljana Moste Polje in DI Litija Šmartno zbrali 
v Športnem domu Sevnica. Zbor je bil ob 9. uri. Na 
tekmovanju, ki je bil posvečen prazniku občine 
Sevnica in šahovskem memorialu za naše preminule 
člane, ki so bili tudi ustanovitelji šahovske sekcije in 
društva DI Sevnica, je navzoče pozdravil predsednik 
DI Sevnica Franc Boljte, nato pa predal tekmovanje 
športnikom. 
Tekmovanja so potekala v namiznem tenisu in šahu. 
V namiznem tenisu se je tekmovanja udeležilo 14 
tekmovalcev iz DI Sevnica in NTK Sevnica. Potekal 
pa je tudi 5. Spominski turnir v šahu za preminule 
člane šahovske sekcije DI Sevnica. Turnirja so se 
udeležili predstavniki DI Zagorje, DI Hrastnik, DI 
Litija Šmartno, DI Krško in DI Ljubljana Moste Polje. 

Srečanje ob prazniku občine Sevnica smo sklenili 
ob prijetnem druženju v gostišču Vrtovšek z okusno 
malico in podelitvijo medalj najboljšim športnikom. 
Zadali pa smo si tudi, da se bomo v prihodnjem letu 
spet srečali.  

OBVESTILA 
Društvo invalidov Sevnica prireja prednovoletno 
srečanje, ki bo v prostorih jedilnice Lisca v četrtek, 
13. decembra, z začetkom ob 16. uri. Prijave 
sprejemamo v društvenih prostorih ob uradnih urah. 
Cena srečanja je 10 €.

Vir: DI Sevnica

Aktivnosti DI Sevnica

Preprosti keksi
Potrebujemo: 

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

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

 Pripravila: Cveta Jazbec

Fižolov namaz 
s tufujevo majonezo
Potrebujemo: 

2 skodelici kuhanega fižola
1 skodelica narezane gomoljne zelene
½ žličke suhe zelene, 
1 žlička čebule v prahu
½ žičke česna v prahu, 
1 skodelica tofujeve majoneze

Vse sestavine zmešamo v električnem mešalniku 
(blenderju) ali s paličnikom. Namaz hranimo v 
zaprti posodi v hladilniku.

 (Vir: publikacija; Marjanca Hari, delavnice TZOS)
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Oglasi

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

www.kz-sevnica.si

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

041 353 280

Hvala, ker ste bili tudi to leto z nami.
Še naprej se bomo trudili za vas.
Doživite nepozabni Božič in Srečno 2019.

BOŽIÈNE ZVEZDE
DARILNI PROGRAM

BOŽIÈNO - NOVOLETNA 
DEKORACIJA

OKRASNE SVEÈKE
EKO SLADILA, 

MOKE, ÈOKOLADE
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SOBOTA  | prostor Kmečke tržnice Sevnica

UVOD V MESEC 
PRAZNOVANJA IN DRUŽENJA
08.00: DELAVNICA ZA OTROKE 
izdelava velike božične smrečice iz volne.

 08.30: DELAVNICA ZA OTROKE 
izdelava voščilnic ter okraskov in pisanje voščil v obliki izvirnih rim. 
Na delavnici bo sodeloval raper Zlatan Čordić - Zlatko.
ODPRTJE NAGRADNEGA NATEČAJA ZA NAJBOLJŠO KRATKO ZGODBO

PREDSTAVITEV NAGRADNE KARTICE VESELJA 10.00: 
RAPER ZLATKO10.10:  – glasbeni nastop

 11.00: ŽREBANJE NAGRADNE KARTICE VESELJA 
pri žrebu sodeluje glasbeni gost ZLATKO

 11.10: ZAKLJUČEK
Vseskozi bo potekala ponudba hrane in pijače (palačinke, napitki…).

1. 12.

delovni èas: 
Delavniki: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

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

Domaèa darila
prižgejo

NOVA 
PONUDBA
 

praznièno iskrico sreèe. KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

Kralj med strehami
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.12.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

FORESTER: angleški pisatelj, ARECIBO: luka v Portoriku, ARAGUA: država v Venezueli

NEKDAJ
NITI,

NAPULJE-
NE IZ

RABLJE-
NEGA

PLATNA
ZA NA
RANE

SRAMO-
TEN

DOGODEK

MESTO V
FRANCIJI
V SAVOJI

(ZOI 1992)

JEZERO V
SREDNJI

IRSKI
PIJAČA IVO

BAN
IGLASTO
DREVO,

HOJA
RIBA

SLANIK

ARGENTIN.
DIRIGENT
AVSTRIJ.

RODU
(CARLOS)

BIBLIJSKI
KAJNOV

BRAT

LILI
NOVY

ORODJE
ZA

SEKANJE

KEMIJJSKI
ZNAK

ZA NEON

ITALSKO
PLEME
NEPRI-
JETEN

OBČUTEK

MELO-
DIČNI

OKRASEK

AJAK
FR. IZDE-
LOVALEC

KLAVIRJEV
IN HARF

PRITOK
KASPIJ.
JEZERA

STAR
SLOVAN

DELAVEC,
KI IZDE-

LUJE
JEDRA ZA

ULITKE

PREBI-
VALKE
ATEN

MANJŠA
LESENA
POSODA
Z DVEMA
UŠESOMA

KLEPAR
AVTO-

MOBILOV

TRPLJENJE
STARO-

SELCI
NOVE

ZELANDIJE

VRAČ

MUSLIMAN.
DOBRODEL.
USTANOVA
RADIOAKT.

PRVINA

ČETRT-
LETJE

IGRALEC
ŠERBE-
DŽIJA

DRŽAVA V
VENEZUELI

KORALNI
OTOK

SESTAVINA
PIVA

UMETNO
USNJE

RAFAEL
NADAL

BRITANSKA
DENARNA

ENOTA

ANGLEŠKI
PISATELJ

(CECIL
SCOTT)

SL. BIA-
TLONEC
(JAKOV)

MODEL VW
VOZILA

ČAROVNICA
IZ HOMER-

JEVE
ODISEJE

IVER

LEVI
PRITOK

ORINOKA
TERME PRI

PADOVI

TINE
LOGAR

ORIENTAL-
SKI NOŽ

VAS PRI 
PIVKI

VODE-
NIČNA

OTEKLINA

VRHNJA
PLAST

ZEMLJE,
DRN

IZRAZIT
SMEHLJAJ

AMERIŠKI
KOMIK

KEATON
ŽELODČNI

ENCIM

PESEM

NEMŠKI
FILOZOF
(ERNST)
ZNAK ZA

TITAN

DUŠAN
URŠIČ

LOJZE
ROZMAN

PESNIK
KOVIČ

ROKO-
METAŠ

PAJOVIČ

LUKA NA
SEVERU
PORTO-

RIKA

SVOJE-
GLAVOST

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
DONALD TRUMP.

Izžrebane so bile: 
1. nagrada: Marija Peternel, N.H.M. 19, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Urška Langus,  Zabukovje 44, 8290 Zabukovje
3. nagrada: Janja Glavač, Apnenik 4, 8294 Boštanj

VICOTEKA

Blondinka in računalnik
Zakaj blondinka naliva vodo v računalnik?
»Ker želi surfati po internetu.«

Sok

Zakaj so blondinke resne, ko pijejo sok iz 
tetrapaka ?
Ker na njem piše »concentrate«. 

Kaj je ekstrem?       
                                       
Če se poročita blondinka in policaj...

Pajek      
                                       
Da štorklja prinese otroka bi človek še razumel, 
ampak kako pajek odnese avto, to pa... !?

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje vila, skozi katero okno se vidi grajski park? 

I ZREK ZA LEPŠI  DAN

Ljubeznivost in vljudnost lahko 
povprečnega človeka dvigneta v odličnost. 

Brezbrižen odnos in pomanjkanje 
zanimanja pa spustita 

nadpovprečnega v povprečje.

Nagrade za mesec OKTOBER
1. nagrada: Srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
        Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: Srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
        Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: Srebrni uhani,  ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
        Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Štiri noge ima, 
a hoditi ne more, 
ne zna.
Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 avtobus

 Izžrebanka:
 Lara Rosa, Zgornje  Vodale 2, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Lipa se nahaja v krajevni skupnosti Tržišče, v kraju Škovec.

Izžrebanka:
 Milči  Tomažin, Gmajna 31,  8274 Raka 
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Oglasi

IMPERL
IMPERL d.o.o. Sevnica

Orešje nad Sevnico 22 a
8290 Sevnica

041 / 615 - 713 

www.avto.net/IMPERL
komerciala@imperl.si

BMW serija X3: xDrive 20d Aut..xLine 
EURO6 PANO DAK TOI BI-XENON

Mercedes-Benz E-Razred MB 220 E 4 matic

BMW serija 5: 520d touringBMW serija 5: 520d xDrive touring Avt.M Sportpaket

Mercedes-Benz E-Razred E 220 d Avantgarde Avt.

BMW serija 5: 520d xDrive Avt. Sport Line

Vozila na zalogi.
Za vas uvozimo tudi vozilo po vaši želji iz Evropske unije.

Prodaja rabljenih vozil:
MERCEDES, BMW, AUDI, VOLVO in ostalih

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

V primeru zdravstvenih težav 
se splača imeti zanesljivega 
partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

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



Doživite decembrsko vzdušje na prazničnem večeru penin, 
slajših vin in Grajskih mesnin! Spoznajte posavska vina in 
jedi iz lokalnih sestavin, ki bodo ob prijetnem glasbenem 
programu Vokalne skupine Vilinke ustvarile posebno vinsko-  
kulinarično doživetje!

Četrtek, 
13. decembra 2018, 

od 17. do 22. ure

Hotel Ajdovec 
Grajska in vinska dvorana,

 Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Organizator: Kmečka zadruga Sevnica  
v sodelovanju s KŠTM Sevnica

Vstopnina: 10 EUR

Vstopnina vključuje pokušine vin in hrane. 
Možen bo tudi nakup ponujenih vin.  Kotizacija za kozarec: 5 EUR

PRAZNICNI VECER PENIN, 
SLAJSIH VIN IN GRAJSKIH MESNIN

V V

V

RADIOCENTER.SI

“

“

SI ZA  
JEZIČNI  
CARDIO?

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO V DRUŽBI  
SAMIH ZVEZD!


