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Intervju

V Sevnici ste že kar nekaj časa aktivni organizator 
na športnem področju, še vedno pa tudi na 
športnih igriščih. Kaj vas motivira pri tem delu?

Letos je ravno 30 let, odkar me je v Sevnico 
»pripeljala« poklicna pot. Prva poznanstva in 
prijateljstva sem kot mlad policist sklepal med 
igralci malega nogometa in z njimi kar dve 
desetletji igral v občinski malonogometni ligi. Z leti 
smo se s soigralci nekoliko oddaljili, vendar skupaj 
še igramo v sevniški veteranski ligi, kjer vodim 
ekipo veteranov iz Sevnice.
Čeprav sem dejavnost na športnem področju v 
Sevnici začel z igranjem nogometa, je moje življenje 
povezano z aktivnostmi in delom v borilnem športu. 
Od prihoda v Sevnico do leta 1990 sem s prijatelji 
aktivno deloval v Karatejskem klubu Sevnica, 
v takratnem TVD Partizan. Po osamosvojitvi 
Slovenije sem bil kot pobudnik z drugimi trenerji 
ustanovitelj uspešnega Društva borilnih veščin 
IPPON Sevnica. V omenjenem društvu aktivno 
delujem kot trener še zdaj. Zaradi prepletanja 
nalog in organizacijskih ciljev sem vzporedno 
deloval še v TVD Partizan in ŠZS. Raziskovalno delo 
in organizacijske naloge nadaljujem v Ju-jitsu zvezi 
Slovenije. Letos sem z vso odgovornostjo prevzel 
vodenje Zveze športnih društev Sevnica. Motiv 
najdem vedno med mladimi, prijatelji, predvsem 
pa pri tistih, ki jih srečujem v športu. Najlepše je 
videti veselje na obrazu mladih in pri prejemanju 
odličij za športne dosežke na tekmovanjih.

Letos ste postali prvi predsednik in soustanovitelj 
Zveze športnih društev Sevnica (ZŠDS). S kašnim 
namenom je bila ustanovljena zveza?

Aprila letos smo predstavniki KK Hypo Sevnica, 
Klub borilnih veščin Sevnica, Judo klub Olimpija 
Krmelj, Trap klub Sevnica in Društvo borilnih veščin 
Sevnica ustanovili ZŠD Sevnica. Ustanovitev zveze 
nikakor ni antagonizem delovanju športa v Sevnici, 
temveč želja po sinergiji in razvoju strokovnosti 
in strateškemu načrtovanju športa v sevniškem 
okolju. Nikakor ni namen razvrednotenja 
dosedanjega dela in dosežkov na področju 
športa v občini. Vendar v članstvu zveze menimo, 
da je mogoče z novimi pristopi in strokovnim 
kadrom v Sevnici na področju športa dodati nove 
razsežnosti. Del pobud smo na začetku leta že 
podali takratnemu sekretarju ŠZ (ob pripravi 
na skupščino ŠZ), aktivnosti pa se že kažejo pri 
uspešnem delu. 

Kateri so temeljni cilji na novo ustanovljene Zveze 
športnih društev Sevnica?

Zveza športnih društev Sevnica želi predvsem 
skrbeti za napredek in razvoj kategoriziranih 
športnikov, ponuditi pomoč članicam pri 
pridobivanju dodatnih sredstev za razvoj športa v 
osnovnih šolah, uresničevati strategijo razvijanja 
množične rekreacije vseh starostnih skupin in 
nadaljevati konstruktivne pobude pri načrtovanju 
športne infrastrukture v lokalnem okolju.

V prvem letu delovanja je težko oceniti začeto 
delo, ste pa naredili že kar nekaj.

Res je, v tem kratkem času ni bilo mogoče 
prikazati vidnih rezultatov dela za 70 odstotkov 
kategoriziranih športnikov v občini, ki so člani 
Zveze športnih društev Sevnica. Lahko pa z 
gotovostjo trdimo, da smo s sodelovanjem pri 
nastajanju športnega parka na Savski cesti 
in izpeljavi rekreativnih prireditev skupaj z ZD 
Sevnica uresničili začetne cilje v letu 2010.
Kot je težak vsak začetek, je bilo težko začeti 
delo, saj veljavni pravilnik o vrednotenju programa 
športa v občini ne predvideva dodelitve finančnih 
sredstev društvom in zvezam v prvem letu 
delovanja. Omenjene začetne težave smo tudi 
pričakovali, zato nismo pristopili k organizaciji 
tistih projektov, ki zahtevajo določena finančna 
sredstva.
V tem času smo uredili vse formalnopravne 
obveznosti za registracijo zveze, akte, ki narekujejo 
korektno delo, pravice in dolžnosti članstva v 
zvezi. Predvsem smo uspešno izpeljali vključitev 
v Športno unijo Slovenije in posamezne katedre 
na fakulteti za šport ter poglobili sodelovanje s 
panožnimi zvezami vseh naših članic. Z novim 
letom bo mogoče naše delo spremljati tudi na 
svetovnem spletu.

Katere aktivnosti načrtujete v prihodnjem 
letu?

Predvidevamo, da bo v letu, ki je pred 
nami, nekoliko lažje pri uresničevanju 
načrtovanega dela in strateških ciljev, ki 
si jih je zadala ZŠD Sevnica. V sodelovanju 
z ustreznimi institucijami bomo začeli 
aktivnosti za pridobivanje sredstev iz 
skladov, ki so namenjeni za šport, ter 
tako poskrbeli za kategorizirane športnike  
članic naše zveze. S pobudami bomo 
sodelovali s KŠTM Sevnica in Balinarskim 
klubom Sevnica pri nadaljnjih aktivnosti 
za ureditev športnega parka na Savski 
cesti. S fakulteto za šport in Športno 
unijo Slovenije se bomo pripravili na 
»omizje« Nove dimenzije športa v Sevnici. 
V nadaljevanju bomo skupaj z ZD Sevnica 
izpeljali rekreativne projekte za vse 
starostne kategorije. 
Na podlagi pridobljenih sredstev iz razpisa 
v lokalni skupnosti bomo pristopili k 
organizaciji občinskih šolskih prvenstev v 
judu, karateju in ju-jitsu za osnovnošolce, 
ki so včlanjeni v naša društva in klube. V 
preteklosti so bili osnovnošolci na tem 
področju močno prikrajšani za razvojna 

tekmovanja.
V prihajajočem letu želimo s temeljnimi cilji 
»zaorati« v temelje razvoja vrhunskega športa, 
zdrave množične rekreacije občanov Sevnice ter 
dvigniti raven šolskih tekmovanj vseh članic naše 
zveze.

Kaj bi bilo treba storiti, da se športne panoge ne bi 
srečevale s finančnimi težavami in bi se razmere 
izboljšale? 

Res so razmere v športu dokaj neugodne. 
Proračunskih sredstev ni v izobilju. Kot izvajalci 
programa športa v občini se bodo članice Zveze 
športnih društev Sevnica samostojno prijavile na 
razpis. Zveza se bo osredotočila predvsem na 
razpise, ponujene za vrhunski šport. Menimo, da 
je treba še pomagati tistim, ki so dosegli rezultat 
državne ravni, in jim omogočiti nadaljnji razvoj. 
Hkrati bomo poskrbeli, da bomo pridobili tudi 
sredstva, ki bodo omogočila množično rekreacijo 
za izboljšanje zdravja občanov. Mislimo predvsem 
na vodeno organizirano vadbo odraslih na prostem 
in množične rekreativne prireditve, ki bi jih lahko 
imeli tudi na pridobljenih skromnih, rekreacijskih 
površinah ob nasipu na Savski cesti v Sevnici. 
V Zvezi športnih društev Sevnica menimo, da 
bo v lokalni skupnosti mogoče tudi z manjšimi 
sredstvi ponuditi širši zainteresirani javnosti kar 
nekaj rekreativnih prireditev. Zavedamo se tudi, 
da bo treba za individualne športe s strokovnimi 
argumenti predlagati bolj uravnotežen način 
financiranja programov športa.
      

Pogovarjal se je Matjaž Koritnik, KŠTM Sevnica

Miran Grubenšek – predsednik Zveze športnih društev 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 6.250 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.. 

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Marjeta Lamovšek - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Alenka Kozorog, Rok Petančič, Zvone Košmerl, Mojca 
Metelko, Jože Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Saša Kralj - šolski zvonec in šport, 
Božislava Čož - ostalo.
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.
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Mohorjeva družba d. o. o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: info@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
info@kstm.si; telefon: 07 81 61 070, www.kstm.si

Prihodnja številka izide februarja 2011, prispevke in reklamne 
oglase pošljite najpozneje do 12.1. Podatke za koledar 
prireditev pa do 14.1. Prispevki naj bodo v elektronski obliki, 
zajemajo naj do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon

In že smo vkorakali v novo leto in s tem v novo 
obdobje življenja. Dobili smo nove priložnosti. 
Spremenimo lahko, kar nam do zdaj ni bilo všeč, 
ali pa naredimo nekaj novega. Lahko gremo 
novim izzivom naproti. 
Včasih se bojimo, da bomo izgubili, kar imamo. 
Naj gre za naše življenje ali naše ustvarjanje. 
Strah mine šele, kadar stopimo na pot nečemu 
novemu, si upamo in ne obupamo in na koncu 
zmagamo oz. dosežemo svoj namen. Ob tem pa 
velikokrat ugotovimo, da lahko naredimo več, 
da izgubljeno dejansko ni izgubljeno, temveč 

smo zmagali, se nečesa novega naučili, storili 
korak naprej.
V prihodnjih mesecih se tudi v naši občini obeta 
kar nekaj dobrodelnih dogodkov in prireditev. 
Bodimo del tega tudi mi. Namera je tisto, kar 
naredi človeka. Tako kot močna in neutrudna 
volja premagata težave in nevarnosti. In volja 
naredi iz človeka velikana. 
Že jutri lahko vsak posameznik in vsi skupaj 
ugotovimo, da zgodbo svojega življenja pišemo 
sami in da je napisana z isto roko. 
      
   Mojca Pernovšek

Vsem obiskovalcem in 

soustvarjalcem prireditev, 

uporabnikom objektov in 

poslovnim partnerjem 

se zahvaljujemo za zaupanje in 

sodelovanje v tem letu. 

Naj vam praznični dnevi prinesejo 

veliko lepih, srečnih in mirnih trenutkov. 

V prihajajočem letu 2011 pa vam želimo 

obilo zdravja, sreče in 

novih poslovnih uspehov. 

Mojca Pernovšek,
direktorica KŠTM Sevnica

s sodelavci

obèina Sevnica si prizadeva za èim bolj enakomeren in uravnotežen razvoj 
vseh krajev v obèini, da bi ljudem omogoèili boljše razmere za življenje.
   

Brez korektnega sodelovanja s krajani, organizacijami, društvi, krajevnimi 
skupnostmi, gospodarskimi družbami in javnimi ustanovami gotovo ne bi 
bilo rezultatov, ki se jih lahko iskreno veselimo. Skupaj smo res naredili veliko.
    

Naj vas prihajajoèi božièni prazniki napolnijo z novimi prièakovanji, 
notranjim mirom in veseljem.
   

Naj bo dan samostojnosti spomin na zgodovinsko odloèitev našega naroda za 
življenje v samostojni državi, prijazni do državljanov.
  

V novem letu pa vam želim veliko prijetnih doživetij, delovnih uspehov in 
medsebojnega razumevanja. Želim, da bi tudi v prihodnje sodelovali, si 
zaupali in si pomagali.

S spoštovanjem,

Sreèko Ocvirk, župan 
obèine Sevnica

Spoštovani obèanke in obèani,

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�O�b� � �i�n�a�-� � �e�s�t�i�t�k�e

�1�6�.� �d�e�c�e�m�b�e�r� �2�0�1�0� �1�5�:�2�4�:�1�3



4 Januar 11

Občinske strani

V povezavi z gradnjo infrastrukturnih ureditev ob 
gradnji HE Blanca je minister za promet izdal tri 
odločbe za odpravo nivojskih križanj regionalne 
ceste Breg–Sevnica–Brestanica–Krško prek 
glavne železniške proge, in sicer dveh prehodov 
na Gobovcah in na Blanci. V tem tednu so 

se sestali predstavniki Infre, Direkcije RS za 
ceste, Direkcije RS za vodenje investicij v javno 
železniško infrastrukturo, Slovenskih železnic in 
občine Sevnica in se dogovorili o sofinancerjih in 
izvedbenih aktivnostih pri uresničenju odločb. Rok 
za izvedbo je do konca leta 2014, projekti pa so 
že umeščeni tudi v državni proračun za prihodnja 
leta. Upamo, da bo vsaka ustanova opravila svoj 
del nalog in bodo projekti končani v določenem 
času.

Odprava dveh 
nivojskih križanj

Železniški prehod na Blanci

www.obcina-sevnica.si

V sklopu praznovanja praznika občine Sevnica je 
bila v sevniški kulturni dvorani osrednja slovesnost 
ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi 
priznanja tistim, ki so s svojim delovanjem na 
različnih področjih družbenega življenja pomembno 
pripomogli k boljšemu, kakovostnejšemu in 
polnejšemu življenju občanov. Ob tej priložnosti 
so srebrno plaketo občine Sevnica prejeli Ivan 
Orešnik, Martin Gorenc in Skupina jasličarjev 
Tržišče. Zlato plaketo občine Sevnica sta prejela 
Mešani pevski zbor Primoža Trubarja iz Loke pri 
Zidanem Mostu ter Preis Sevnica proizvodnja in 
trgovina, d. o. o. Najvišje priznanje, to je grb občine 
Sevnica, je prejela Kmečka zadruga Sevnica. 

Kulturni program so oblikovali učenci Glasbene 
šole Sevnica, Godba Sevnica in učenci OŠ Boštanj, 
v videopredstavitvi z naslovom Od praznika do 
praznika je bilo prikazano delo občine v preteklem 
letu. Zbrane je nagovoril župan Srečko Ocvirk.

Osrednja slovesnost ob 
občinskem prazniku 
občine Sevnica

Občina Sevnica se že več let ukvarja z učinkovito 
rabo energije. Podlaga je sprejeta Energetska 
zasnova občine Sevnica leta 2006. Izpeljanih je 
bilo že veliko aktivnosti, pomembnejše so: projekt 
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za naselje 
Krmelj in poslovno cono, načrtna zamenjava 
potratnih starih svetil z varčnimi na področju javne 
razsvetljave, izdelani energetski pregledi za večino 
osnovnih šol in vrtcev, uporaba energetskega 
knjigovodstva v javnih ustanovah, pogodbeno 
varčevanje z energijo v nekaterih objektih. 
Občina Sevnica se redno pojavlja tudi na Dnevih 
posavske energetike, ki so bili 10.–12. novembra 
v Krškem. Za nekatere osnovne šole in vrtce je 
LEAD izdelal študijo glede možnosti uporabe 
streh za postavitev fotovoltaičnih elementov za 
pridobivanje električne energije. 
Na podlagi rezultatov se bo začela tudi celovita 
energetska sanacija nekaterih javnih objektov v 
naši občini. Smiselno je nadaljevati učinkovito rabo 
energije na vseh področjih in določiti kontaktno 
osebo, kjer bodo lahko občani dobili razne 
informacije. 

Učinkovita raba energije v 
sevniški občini 

Prejemniki priznanj

V občini se končuje sanacija plazu na Telčah. 
Spomnimo, da so močnejše padavine med 17. 
in 19. septembrom povzročile veliko materialno 
škodo tudi na lokalni javni infrastrukturi. Zato 
se je sprožilo kar nekaj plazov, med tistimi, ki so 
onemogočili normalno prevoznost cest, pa je 
bil tudi plaz na lokalni cesti Nova gora–Laze pri 
Boštanju na Telčah. Rob plazu, ki se je odlomil, je 
bil dolg 15 metrov in globok tri. Zaradi potrebe 
po čimprejšnji vzpostavitvi prevoznosti cestišča, 
saj po tej cesti poteka tudi prevoz šolarjev v šolo, 
je občina takoj po neurju poklicala geomehanika. 
Izdelal je geološki geotehnični elaborat o sanaciji 
plazu. Na podlagi pridobljenega dokumenta je  
sevniška občina izbrala najugodnejšega izvajalca. 

Izbrano podjetje Gradnje, d. o. o., iz Boštanja je 
tako na začetku novembra začelo delati. Sanacija 
plazu zajema kamnito zložbo v dolžini 25 metrov 
in višini treh metrov, montažo zaščitne odbojne 
ograje ter sanacijo cestišča z ureditvijo splazele 
zemljine.

Sanacija plazu na Telčah

Sanacija plazu na Telčah

Župan Srečko Ocvirk s sodelavci je ob koncu 
projekta Čistilna naprava in kanalizacijski sistem 
Sevnica na ogled projekta povabil predstavnike 
Ministrstva za okolje in prostor RS, Službe vlade 
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
Ministrstva za finance RS in podjetja IEI Maribor, 
ki so aktivno sodelovali pri uspešnem končanju 
projekta. Po uvodni predstavitvi projekta na 
sevniškem gradu in predstavljenimi pozitivnimi 

vplivi na okolje so si ogledali HE Blanca, njena 
gradnja pa je sovpadala s projektom ČN, zato je bilo 
potrebnega precej medsebojnega usklajevanja. 
V nadaljevanju je vse na Čistilni napravi na Logu 
pozdravil direktor Javnega podjetja Komunala 
Sevnica Mitja Udovč s sodelavci. To podjetje je 
začelo čistilno napravo upravljati na začetku 
oktobra. Poudaril je pomembnost tako velikega 
projekta za lokalno okolje. Pozneje sta bila na vrsti 
še ogled čistilne naprave in predstavitev njenega 
delovanja ter rezultatov čiščenja odpadnih voda 
med poskusnim obratovanjem. 
Kljub nekaterim zapletom so bili navzoči zadovoljni 
zaradi uspešnega projekta. Občina Sevnica bo do 
konca leta 2010 skladno s podpisanimi pogodbami 
prejela tudi vsa sofinancijska sredstva. 

Obisk predstavnikov 
Ministrstva za okolje in 
prostor RS in Službe vlade RS 
za lokalno samoupravo

Predstavniki MOP in SVLR na obisku v Sevnici

www.komunala-sevnica.si
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Občinske strani

Gradivo za objavo pripravila Občina Sevnica

Foto: arhiv Občine Sevnica

Na pobudo Ruperta Goleta, župana občine 
Šentrupert, so se župani občin Mirnske doline 
– občin Trebnje, Sevnica, Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert – na Mirni sestali z direktorjem 
Direkcije RS za ceste Gregorjem Fickom 
in vodjo sektorja za investicije na omenjeni 
direkciji Tomažem Willenpartom. Govorili so o 
posodobitvi celotne ceste Sevnica–Trebnje kot 
pomembne prometne žile v Mirnski dolini. Obnovo 
in rekonstrukcijo najbolj potrebujejo na Mirni in v 
Mokronogu z gradnjo obvoznice ter v Trebnjem 
z dokončanjem novega priključka na avtocesto. 
Občina Sevnica je poudarila, da je cilj obnove ceste 
Sevnica–Trebnje usklajen s projektom 3. razvojna 
os in da je cesta Sevnica–Trebnje primerna 
navezovalna cesta na avtocesto in tudi na bodočo 
3. razvojno os. Strateški cilj občine je gradnja 3. 
razvojne osi kot avtoceste ali hitre ceste, ki bo 
povezala območje Sevnice z avtocestnim križem 
v Sloveniji. Obnova ceste Sevnica–Trebnje je nujen 
del obnove državnega cestnega omrežja. Poudarili 
so tudi, da potekata obnova in rekonstrukcija 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo povečanje 
dejanske hitrosti na tej trasi in zmanjšujejo število 
omejitev hitrosti. Župan Srečko Ocvirk je omenil 
tudi pričakovani začetek reševanja prometa v 
Boštanju in da se leta 2011 opravi študija možnosti 
urejanja državne ceste v tem kraju. Glede na 
prevladujočo problematiko gradnje obvoznice na 
Mirni in v Mokronogu je bil imenovan koordinator 
Rupert Gole.

Sestanek županov z 
direktorjem 
Direkcije RS za ceste

V konferenčni dvorani sevniškega gradu je potekal 
redni delovni sestanek direktorjev in predstavnikov 
občinskih uprav ter zaposlenih v Medobčinskem 
inšpektoratu – Skupnem prekrškovnem organu 
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica. Gre za že četrto 
tovrstno srečanje od začetka delovanja organa, 
katerega namen je tekoče spremljanje dela 
medobčinskega inšpektorata, prepoznavanje 
potreb občin in občanov ter dajanje usmeritev in 
predlogov za nadaljnje delo. Vodja Medobčinskega 
inšpektorata Martin Cerjak je predstavil aktivnosti 
medobčinskega inšpektorata in nekaj konkretnih 
primerov iz prakse. Medobčinski inšpektorat ves 
čas sodeluje tudi s policijo in drugimi inšpektorati 
pri skupnih akcijah. Predstavniki občinskih uprav 
vseh občin ustanoviteljic so pozitivno ocenili delo 
Medobčinskega inšpektorata in pohvalili dobro 
sodelovanje z občinami. Vodja inšpektorata je 
občinam predlagal, da bi bilo smiselno razmisliti o 
kadrovski okrepitvi redarske službe, saj je zaposlen 
le en redar, to pa je glede na dosedanje izkušnje 
premalo za zagotovitev zadostnega nadzora glede 
na velikost terena in obseg pristojnosti. Navzoči 
so sprejeli tudi nekaj formalnih odločitev, ki so 
potrebne za poslovanje organa. 

 

Sestanek direktorjev, 
predstavnikov občinskih 
uprav in zaposlenih v 
medobčinskem inšpektoratu

Zavod KŠTM Sevnica je organiziral srečanje za 
vsa društva s sedežem v občini Sevnica, in sicer 
v Športnem domu Sevnica. Namen srečanja 
je bil, da se po lanski predstavitvi zavoda letos 
dialog z društvi nadaljuje o konkretnih vsebinskih 
vprašanjih. Direktorica Mojca Pernovšek je 
predstavila rezultate opravljenih anket med 
društvi glede njihovih aktivnosti, infrastrukturnih 
potreb in opreme. Društvom sta bila predstavljena 
problematika in postopek pridobitve statusa v 
javnem interesu, ki je različen glede na področje 
delovanja društva. Društva so si izmenjala 
tudi izkušnje z Društvom Sazas in plačevanjem 
avtorskih pravic ob javnem predvajanju glasbe 
na različnih prireditvah. Za vse informacije glede 
teh vprašanj se društva lahko obrnejo na Mateja 
Imperla, svetovalca za razvoj na Zavodu KŠTM 
Sevnica.

Srečanje sevniških društev 

V Kulturni dvorani Sevnica je bila zadnja seja 
Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi v letu 
2010. Uvodna beseda je pripadla sevniškemu 
županu, predstavil je pozitivne učinke grajene 
hidroelektrarne Blanca pri zagotavljanju poplavne 
varnosti občine med letošnjimi poplavami med 16. 
in 20. septembrom. Žal je bila to ena izmed redkih 
pozitivnih ugotovitev tega odbora, saj so bile vse 
druge veliko slabše. Pri pregledu dokončevanja 
gradnje akumulacijskega bazena hidroelektrarne 
Blanca je direktor javnega podjetja Infra, d. o. o., 
Vojko Sotošek pojasnil, da nekatera dela potekajo, 
druga ureditev pa je predvidena za dokončanje 
v letih 2011 in 2012. Nestrinjanje z dinamiko 
izvajanja del na zaključevanju hidroelektrarne 
Blanca je v nadaljevanju izrazil župan Srečko Ocvirk, 
ki je poudaril, da občina podjetju Infra, d.o.o., zaradi 
nedokončanih del na akumulacijskem bazenu 
hidroelektrarne Blanca ne bo mogla izdati soglasja 
za začetek rednega obratovanja hidroelektrarne, 
ki je v tej fazi še v poskusnem obratovanju. Pri 
pregledu aktivnosti gradnje hidroelektrarne 
Krško se poleg velikih finančnih težav, ki jih je 
imelo podjetje Infra, d. o. o., za zagotovitev 
finančne konstrukcije pojavljajo tudi velike težave 
pri izbiranju najugodnejšega izvajalca za gradnjo 
akumulacijskega bazena hidroelektrarne Krško. 
Glede na revizije postopka in nadaljnje pritožbe 
izvajalcev se bo gradnja akumulacijskega bazena 
po predvidevanju začela marca 2011. 

Tudi predstavniki ministrstva za gospodarstvo 
in ministrstva za okolje in prostor niso postregli 
z novimi novicami. Postopki pri sprejemanju 
državnega prostorskega načrta za hidroelektrarni 
Brežice in Mokrice so namreč že dlje časa na mrtvi 
točki. Zato je Odbor za hidroelektrarne na spodnji 
Savi sprejel sklep, s katerim bo pisno obvestil 
Vlado Republike Slovenije o zamudah in zastojih pri 
gradnji verige hidroelektrarn na spodnji Savi ter jo 
opozoril tudi na odškodninsko odgovornost zaradi 
neizpolnjevanja že sprejetih sklepov vlade. 

Seja Odbora za 
hidroelektrarne 
na spodnji Savi

Občina Sevnica je odgovorna za opravljanje 
zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah. 
Tako so določene ceste, ki se plužijo in posipavajo 
prednostno. To so lokalne ceste, po katerih 
poteka avtobusni in šolski promet, potem so na 
vrsti tudi preostale ceste. Je pa zagotovljeno, 
da imajo koncesionarji dovolj izvajalcev, tako da 
večjih težav in zastojev prometa ne bi smelo biti, 
seveda tudi ob ustrezni predpisani zimski opremi 
in dobri pripravi vozil na zimo uporabnikov cest. To 
pa ni vedno zagotovljeno. Za zimsko vzdrževanje 
kategoriziranih javnih poti so odgovorne krajevne 
skupnosti, vsaka na svojem področju. Občane in 
občanke občine seznanjamo, da so za čiščenje in 
vzdrževanje dovoznih in stranskih poti odgovorni 
sami.

Zimska služba v naši občini

V Krajevni skupnosti Boštanj je dokončana 
rekonstrukcija lokalne ceste Grahovica–Vrh. 
Novo pridobitev so predali namenu župan Srečko 
Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč, Silvo Rimc in Alojz Guček s prerezom 
traku. 

Dogodek so s pesmijo popestrili Ljudski pevci 
Boštanj, rekonstruirani odsek pa je blagoslovil 
boštanjski župnik Fonzi Žibert.

Odprtje rekonstruirane ceste 
Grahovica–Vrh

Seja Odbora za hidroelektrarne na spodnji Savi

Odprtje rekonstruirane ceste

www.obcina-sevnica.si

www.kstm.si
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Po občini

Od 15. do 19. novembra so imeli v Trubarjevem 
domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu dneve 
odprtih vrat. 

Vse dni je bila na ogled razstava ročnih del 
stanovalcev. Obiskovalci so si lahko ogledali     
čudovite vezenine, pletenine, izdelke iz ličkanja, 
pletene koše in košarice, izdelke iz domače 
shrambe, okraske. Pekovska skupina pod 
vodstvom prostovoljca Franca Planinca se je 
predstavila s svojimi izdelki. Domska kuhinja je 
pripravila razstavo jedi nekoliko drugače: meni in 
pogrinjek za nedeljsko kosilo ter dnevni obrok za 
sladkorne bolnike. Izdali smo tudi domski časopis 
Korenine, bogat s prispevki naših stanovalcev. 
Ob odprtju razstave se je predstavil domski 
pevski zbor Loški slavčki, otroci družine Lazar 
iz Jagnjenice in folklorna skupina Brusači iz 
Radeč s pevci. V večnamenski dvorani so na 
ogled fotografije Loke z okolico domačina Bojana 
Dremlja. Organizirali smo predavanje za svojce 
in stanovalce o demenci. Udeležencev je bilo zelo 
veliko. Predavateljica Danica Ložnar Kranjc se 
je s svojim načinom predavanja dotaknila prav 
vsakega poslušalca. Presenetilo nas je, da je prišlo 
zelo veliko svojcev, domačinov in obiskovalcev iz 
širšega okolja. To potrjuje, da delamo dobro in je 
spodbuda za naprej. Naša vrata so odprta vsak 
dan in veseli smo vsakega obiska. 
      
   Mojca Krošelj

Teden odprtih vrat 
Trubarjevega doma 
upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu V naši občini se je zaokrožilo desetletje, odkar 

poteka delo skupin starih ljudi za samopomoč. 
Skupine delujejo v sklopu Društva upokojencev 
Sevnica. Na začetku so bile ustanovljene tri, dve 
domski in zunanja. Vse so še vedno aktivne. V njih 
je pet članic in so vključene od vsega začetka. 
Ob tej lepi obletnici smo se 10. novembra zbrali v 
Domu upokojencev v Sevnici. Glavni organizatorki 
sta bili voditeljici skupin Cvetka Biderman in 
Darja Borin. Predstavljena je bila kronologija 
ustanavljanja in dela skupin, prisluhnili pa smo 
tudi glasovom in harmoniki boštanjskih fantov. 
Pri programu sta sodelovali tudi članici ene izmed 
skupin. Na koncu smo prisluhnili še besedam o 
kruhu. 

Desetletno delo so pozdravile predstavnice 
Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, 
Društva upokojencev Sevnica ter direktorica 
doma upokojencev in vodja enote v Sevnici. Vsem 
se lepo zahvaljujemo za izraženo priznanje za delo 
in vzpodbude za vnaprej. Še posebej pa hvala 
vodstvu in delavcem doma, ki so gostili srečanje, 
se spomnili vseh dosedanjih voditeljic ter slavljence 
in goste pogostili in pripravili še presenečenje s 
torto. 

 
 Majda Sečen

Praznovanje desetletja dela 
skupin

Srečanje krmeljskih starostnikov je odlično uspelo. 
Ekipa KORK je pripravila prijetno druženje. Vodi jih 
predsednica Justi Flajs in dela to z vsem srcem.
Učitelji in učenci so nam pripravili prekrasen 
program. Pela je pevska skupina, zaplesali sta 
plesni skupini na slovensko narodno glasbo, plesali 
pa so še standardne in sodobne plese. Ansambel 
Mladi Dolenjci nam je zaigral in zapel za ples, 
obiskal nas je mladi Serpentinšek. Program je 
povezovala Renata Mlinarič. 85-letni Angeli Zadnik 
sta čestitali Justi Flajs in Ivica Lindič.

Za tem so bili na vrsti kosilo, torta, pecivo, dobra 
kapljica, srečelov, klepet, stiski rok, objemi … 
V našem srcu bodo ostale besede voditeljice: 
»Pomembno je, kakšno energijo oddajamo. Kar 
dajemo, dobivamo tudi nazaj!«
Polni prelepih vtisov smo se poslovili in se razšli.
Iskrena hvala vsem donatorjem, KS Krmelj in 
OORK, da ste nam omogočili to prijetno druženje!
       
  Berta Logar

Novoletno srečanje v Krmelju

Kulturni dom v Zabukovju je 11. decembra spet 
zaživel z decembrsko prireditvijo za krajane ob 
prijetnem družabnem programu z ansamblom 
Florjan. Da je bila gradnja doma res potrebna, je v 
govoru pritrdil Jože Baumkirhner, novi predsednik 
KS Zabukovje.
V večernem programu je bila zajeta predstavitev 
uspehov, ki smo jih dosegli v preteklih letih na 
gasilskem področju. Letos so dobile naše članice v 
le enem popoldnevu pet pokalov. Predstavljena je 
bila tudi pomoč gasilcev ob morebitnih potrebah 
krajanov in tudi tistim, ki nismo iz Zabukovja. 
Poveljnik Matej in predsednik Tine se skupaj s 
člani trudita, da dobiva gasilski dom čedalje lepšo 
podobo, vrstijo se kakovostne prireditve, skrbijo 
za ustvarjalni razvoj gasilske mladine, k čemur 
uspešno pripomore Mirica. 

Leto smo tako končali z velikimi dosežki, predvsem 
zaradi naše velike povezanosti tudi s krajani. Tudi 
prireditev smo finančno podprli gasilci sami, s 
pomočjo ljudi, ki nam pomagajo, ter v sodelovanju 
z AKŽ Zabukovje in DPM Zabukovje. Vsem želimo 
srečno in uspešno novo leto 2011.

Darja Pačnik, tajnica PGD Zabukovje

Srečanje Brez meja v 
Zabukovju

V nedeljo zvečer je naše stanovalce obiskal prvi 
izmed prijaznih decembrskih mož – sveti Miklavž. 

S svojim spremstvom parkljev in angelov je najprej 
pozdravil in obdaroval stanovalce na negovalnem 
oddelku, nato pa še na stanovanjskem delu. Obiska 
so se vsi razveselili. Mnogi so se spomnili svojega 
otroštva, Miklavževega obiska in daril.
      
   Mojca Krošelj

Miklavževanje v Trubarjevem 
Domu upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu

… Za novo leto si navadno zadamo različne naloge, 
zaveze, kaj vse bomo storili, kako se bomo odvadili 
takšnih in drugačnih navad, kako bomo začeli 
zdravo živeti … Skratka, prisegamo si vse mogoče. 
Koliko pa od tega res v novem letu izpeljemo, je 
odvisno od volje in moči vsakega posameznika. 

E k o l o š k o 
d r u š t v o 
Sevnica vam 
v novem 
letu želi vse 
dobro. Hkrati 
ima tudi želje 
in priporočila 
za vas, dragi 
občanke in 
občani: ločujte 
o d p a d k e , 
o d l a g a j t e 
smeti na 
mesta, ki so 

za to namenjena, varčujte z vodo, ugašajte luči, 
kadar jih ne potrebujete, uporabljajte nakupovalne 
vrečke za večkratno uporabo.
Torej, bodite ekološki, strpni ter imejte radi naravo 
in jo spoštujte. Ekološki pozdrav.

Lea Kelemina, Ekološko društvo Sevnica

Piše se leto 2011 …



7Januar 11

Oglasi

F O F O  D.O.O.
Èistilni servis in trgovina
Naselje heroja Maroka 8

8290 Sevnica

gsm: 041 722 689

   

SREÈNO 2011
�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�F�o�f�o

�1�6�.� �d�e�c�e�m�b�e�r� �2�0�1�0� �1�5�:�0�4�:�5�0

LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★ KP 106.4

NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3

NAJVEČ

GLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBEGLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

GLASBENAJVEČ

V SLOVENIJI



8 Januar 11

Turizem, TZOS

Kot že nekaj let zapored je otroke s Telč in okolice 
tudi letos obiskal sveti Miklavž. Ti so skupaj s starši 
napolnili gasilski dom na Telčah in v sproščenem 
ozračju prisluhnili čarodeju Toniju. Ta jih je s svojimi 
malimi triki popeljal v svet čarovnij. Tudi otroci so 
sodelovali pri posameznih nalogah in bili so res 
pravi čarodeji. 

Seveda so posebno nestrpno pričakovali Miklavža. 
Ta je tudi letos obdaroval skoraj 70 otrok. Da je 
prireditev tudi letos dobro uspela, se moramo 
zahvaliti našim dobrim donatorjem, predvsem 
občini Sevnica, KS Tržišče in našim domačim 
podjetnikom, ki so s svojimi prispevki omogočili 
obdarovanje. 

Zvonka Mrgole 

Čarodej in Miklavž na Telčah

Če Miklavža nosiš v sebi, 
potem ga tudi srečaš. 
Tudi letos nas je na Razborju obiskal sv. Miklavž. 
Otroci in starši smo ga v domu krajanov na 
Razborju pričakali takoj po nedeljski sveti maši. 
Praznik svetega Miklavža je poseben praznik vseh 
otrok, saj sveti Miklavž, ki vedno vse vidi in vse ve, 
prihaja iz nebes. Vsako leto na predvečer svojega 
rojstnega dne, ki ga praznuje 6. decembra, začne 
potovanje na Zemljo. Na poti od zvezde do zvezde 
sreča Marijo, ki zbira prejo za srajčico božičnega 
otročiča. Miklavža prosi, naj gre spet k otrokom, 
naj jim da darila in pove, da je božič blizu in da se bo 
božično dete kmalu rodilo. 
Zato smo se na Razborju na prihod svetega 
Miklavža pripravljali že prej. Da bi ga laže dočakali, 
smo s sproščeno igro in pesmijo, kjer so nastopali 
angel, mama in 15 otrok, v otroškem pogovoru 
izvedeli, kdo je sveti Miklavž in kako prihaja med nas.
Ko je zazvonil zvonec, so se vrata na stežaj odprla 
in vstopil je angel. Ta je že na začetku nagovoril 
starše, naj darujejo v pehar na Miklavžev večer. 
S knjigo v roki, v kateri so bila zapisana vsa imena 
otrok, tistih pridnih in tistih malo manj, je angel 
pospremil svetega Miklavža – škofa z belo brado in 
škofovsko kapo, ogrnjenega v duhovniški plašč in z 
dolgo, zlato zakrivljeno škofovsko palico – do vseh 
zbranih otrok. 

Sveti Miklavž je pohvalil pridne in pokaral poredne 
otroke, nato pa razdelil darove. 
Zemlja je ob vseh otrocih na ta dan še večja. 
Povsod sveti Miklavž ne more sam, zato prosi 
dobre ljudi, naj dajo otrokom darila in jim povedo, 
da bo kmalu božič in da prihaja božje dete. Ko so 
vsi otroci prejeli darila, je sveti Miklavž odšel skozi 
vrata in njegov obisk je bil za letos končan, zbrani 
pa smo se ob otroškem veselju odpravili domov, 
da bi pričakali še domači Miklavžev večer.

Mojca Petrovčič, KŠTD Razbor

Sveti Miklavž na Razborju 

Foto: Jože Dobovšek

»Bližina odvzame moč bolečine.«
Tudi tokratni jubilejni Razborski večer, 60. po vrsti, 
je minil v prijeten ozračju. Idejni vodja in duhovni 
oče je bil osrednji gost večera in marsikdo se je z 
veseljem udeležil tega dogodka prav zaradi njega. 
Kulturni program so popestrili moška vokalna 
zasedba In Spiritus iz Vojnika ter članice Likovnega 
društva Laško s slikami iz slikarske kolonije v 
Jurkloštru, ki so se je udeležile letos.

Pater dr. Karel Gržan, stari znanec Razborja, 
ki je na Razborju živel in deloval več kot deset 
let, je v svoje misli vtkal aktualne teme našega 
vsakdanjika, kot so iskrenost do sebe, trpljenje 
posameznika, samopotrditev. Pater Karel je še 
predstavil nadaljevanje svojega raziskovalnega 
dela o ozvezdjih in vzporednice, ki jih je mogoče 
najti z njimi na Zemlji. 
Tudi tokratni večer je povezovala Breda Vidmar 
in ga končala s povabilom na pogostitev, ki jo je 
pripravil razborski aktiv kmečkih žena.

Mojca Petrovčič, KŠTD Razbor
Foto: Ljubo Motore

60. Razborski večer 

Pater dr. Karel Grzan

Svet' Martin iz mošta nar'di vin'
Na vetrovno Martinovo nedeljo se je pri Svetem 
Joštu pod Lisco zbralo kar nekaj obiskovalcev in 
članov Društva vinogradnikov Sevnica. Kot je že 
navada, je bil po sveti maši tradicionalni blagoslov 
vina, vinogradniki pa imajo priložnost, da dajo 
poskusiti, kar je obrodila trta. 
Letošnje mlado vino je ponudilo več vinogradnikov, 
pridne roke gospodinj pa so s prigrizki poskrbele, 
da z mladim vinom ni bilo telesnih navskrižij.
Martinova nedelja ali martinovo je god sv. Martina, 
škofa iz Tourusa, ki je umrl 11. novembra 397. 
Sveti Martin je bil škof, najbolj znan po tem, da je 
svoj plašč podaril revnemu beraču. K martinovanju 
spada slavnostno kosilo, na katerem ne smejo 
manjkati pečena gos ali raca, zraven pa mlinci 
in rdeče zelje, seveda pa jed potolaži tudi mlado 
vino. 

Na ta dan je bilo v Sloveniji kar nekaj prireditev, prav 
tako tudi precej priložnosti za pokušino mladega 
vina. Ker alkohol ubija največkrat nedolžne, je 
tudi to priložnost in svarilo, da je ob vsakem času 
s to opojno pijačo treba ravnati preudarno in 
pametno.

Mojca Petrovčič, KŠTD Razbor

Martinova nedelja pri 
Svetem Joštu pod Lisco

Foto: Matej Imperl

Turistična zveza občine Sevnica in KŠTM Sevnica 
sta na pobudo celovške Mohorjeve družbe 
organizirala kulturni večer v čudoviti Bregarjevi 
zidanici na Kamenškem.

Drago Medved je avtor knjige Sto resnic o vinu. 
Njegovo zanimivo razlago smo si ogledali tudi na 
projekciji. Med prijetnim klepetom z avtorjem 
knjige, v čudovitem okolju stoterih svečk, smo 
slišali veliko o zgodovini vina ter dogodkih in 
resnicah, povezanih z njim. 
Svoje gostoljubje sta nam svojevrstno predstavila 
lastnika zidanice, Bruno z degustacijo odličnih 
vin in gospodinja Milena z raznim zelo okusnim 
kruhom. Za vse se jima iskreno zahvaljujemo.
Pozdravil nas je mag. Martin Lisec, direktor 
Mohorjeve družbe, spregovorila sta tudi Mojca 
Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, in Boštjan 
Krmelj, predsednik KS Šentjanž. Njune besede so 
še polepšale večer, ta pa je bil za vse obiskovalce 
nepozabno doživetje.

 Cveta Jazbec

Kulturni večer z 
Dragom Medvedom

TURISTIÈNA
ZVEZA
OBÈINE
SEVNICA

Sreèno, za tisto sreèo,
ki nekje èaka nate,

za drobno in malo veèjo, 
ki zaboli, ko trèi vate.

Turistièna zveza obèine Sevnica
Cvetka Jazbec, predsednica

Veliko osebnega zadovoljstva, 
zdravja 

in 
poslovnih uspehov 

v letu 2011.
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Turizem, TZOS

Vaščani naselja Glino smo uredili ekološki otok za 
ločeno zbiranje odpadkov še za sosednje bližnje 
zaselke. Komunala, d. o. o., Sevnica obvešča, da 
je zbiralnica namenjena vsem gospodinjstvom 
zaselka Glino, Gaj, Srednik in Cerovec. Zakonodaja 
predpisuje obvezno ločevanje odpadkov zaradi 
zmanjševanja količin neposredno odloženih 
odpadkov na odlagališču in zmanjševanja 
obremenjevanja okolja. Lokacija ni namenjena 
zbiranju kosovnih, naravnih ali mešanih odpadkov.
Zaradi čistega in urejenega okolja, kjer stoji 
ekološki otok Glino, je poleg zabojnikov prepovedano 
odlaganje. Prosimo, da upoštevate navodila, ki so 
na zabojnikih. Zahvala za ureditev gre krajanom 
Glina, Janezu Zupanu za prostor, prejšnjemu 
predsedniku KS Šentjanž Ivanu Orešniku za 
odobreno finančno podporo in Mojci Jazbinšek iz 

Komunale Sevnica, ki nam je pomagala, da smo 
zabojnike dobili. V skupnem delu je uspeh. Varujmo 
svoje čisto okolje.

Cveta Jazbec

Ekološki otok Glino

Obisk turistično zanimivih točk 
se povečuje
Po smernicah razvoja turizma je treba turistom 
ponuditi čim več različnih doživetij in zanimivosti. 
To poskušamo doseči s spodbujanjem in 
organiziranjem kulinaričnih užitkov in tudi tako, 
da se obiskovalci aktivno vključujejo v programe. 
Vsako leto pripravimo nov turistični katalog z 
izletniškimi točkami in cenovnimi opisi programov 
izletov. Predstavljamo pa ga skupinam na raznih 
predstavitvah v občini in zunaj nje. Katalog 
turistične ponudbe 2010 smo predstavili na sejmu 
Turizem in prosti čas v Ljubljani in na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju. Turizem smo predstavljali 
tudi na večjih prireditvah, in sicer v Trbovljah na 
srečanju Posavsko-zasavskih turističnih društev, 
na vseslovenski predstavitvi gozdarske opreme 
na Kladju, v Kranju na Prešernovem trgu, na 
gorski hitrostni dirki Impoljca Studenec 2010. In 
tudi v trgovskih centrih v Ivančni Gorici in Sevnici. 

Za večjo prepoznavnost domačih ponudnikov 
med občani imamo vsako zadnjo soboto jeseni 
predstavitve na stojnici pred turistično agencijo 
Doživljaj in turistično pisarno Sevnica v Boštanju.
Precej se povečuje izletniški turizem, skupine 
pa najbolj obiskujejo grajsko pobočje Sevnice 
in ponudnike na Gornje-Dolenjski in Bizeljsko-
Sremiški vinski turistični cesti. Spodbudno je, 
da tudi Lisca pridobiva čedalje več obiskovalcev, 
ponudbo pa dopolnjujejo zanimivosti Razborja in 
dobra kulinarična ponudba na Okroglicah. 
Ponudba je zanimiva tudi za izletnike na obeh vinsko-
turističnih cestah. Tam jim domačini pokažejo tudi 
razna kmečka opravila ali vožnjo s konjsko vprego, 
povabijo pa jih tudi medse med raznimi igrami. 
Nasploh so zadovoljni s programi, ki vključujejo 
vodenje. Tako bolj spoznajo naše zanimivosti, 
organizatorji izleta pa so manj obremenjeni. 
Do decembra 2010 je naše storitve uporabilo več 
kot 1200 turistov, povprečno pa so obiskali štiri 
različne točke oziroma ponudnike. Teh obiskov je 
bilo 4800, kar je največ do zdaj. Na KŠTM Sevnica 
si prizadevamo za še večjo prepoznavnost, 
zato bodo kmalu pripravljeni novi katalogi in 
predstavitveno gradivo. Njihovo vsebino in opise 

si lahko ogledate na www.dozivljaj.si /katalogi in 
brošure, dobite pa jih tudi v TIP in T.A. Doživljaj v 
Mercatorjevem centru Boštanj (tel. št. 07/8165 
642).

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Turistično gibanje v Sevnici

Turistična zveza  občine Sevnica je v šolskem letu 
2010/2011 razpisala raziskovalno nalogo za 
osnovnošolce v občini Sevnica, z naslovom »Stara 
orodja našega področja«.

Posamezna šola je raziskovala drugo področje:
- OŠ Sava Kladnika Sevnica – Obrt: kovaštvo, 
  mlinarstvo, čevljarstvo, krojaštvo; 
- OŠ Boštanj – Ribištvo;
- POŠ Loka – Hmeljarstvo;
- OŠ Milana Majcna Šentjanž – Poljedelstvo; 
- OŠ Krmelj – Rudarstvo; 
- OŠ Tržišče – Vinogradništvo, kletarjenje; 
- POŠ Studenec – Pripomočki v gospodinjstvu; 
- OŠ Blanca – Sadjarstvo.

Učenci in njihovi mentorji so se zelo potrudili in 
izdelali zelo bogate in zanimive naloge.
Predstavitev nalog je bila planirana v decembru, 
vendar je bila zaradi vremenskih razmer 
prestavljena v januar, in sicer, 21. januar  2011, 
ob 11. uri v Kulturni dvorani Tržišče.
Dobrodošli  na predstavitvi.

Alenka Kozorog

Projekt Moj kraj, 
moja občina 2010

Ugodna 
prednovoletna ponudba
spominkov in daril v

 turistični agenciji Doživljaj:
 180 različnih spominkov in izdelkov, 

ki izhajajo iz Sevniškega območja, 

Fotografije spominkov si lahko ogledate v galeriji na: 
http://www.dozivljaj.si/pdf/katalog_spominkov.php

Turistično informacijska pisarna in T.A. Doživljaj, 
Boštanj (pri »M« centru) 80, 8290 Sevnica

00386 7 81 65 462,  051/ 680 287

VABLJENI
Od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure

sobote od 9. do 13. ure

majice, kape in spominki iz skupine »I FEEL  SLOVENIA«

 V LETU 2011 VAM ŽELIMO OBILO ZANIMIVIH TURISTIČNIH DOŽIVETIJ!
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Sadike jablan sevniških voščenk so našle svoj 
prostor in že rastejo na 60 novih mestih pri 
posameznikih ter v parkih vrtcev in šol v naši 
občini. Ne gre za sadjarski podvig, gre preprosto 
za to, da jo spet vzamemo za svojo. 
Naš skupni cilj smo dosegli: otroci, učenci, dijaki 
in pedagoški delavci smo se pogovarjali o tem, kar 
nam (tudi) gradi identiteto, bogati naš prostor in 
kulturo. Tema za nas ni bila (le) sadjarska, temveč 
smo ji dali vsebino, ki je povezana z drugačnim 
doživljanjem – z umetnostjo. Vsakdo po svoje 
in razstava je zasijala v vsej svoji različnosti in 
razsežnosti. 

Sodelovalo 
je 17 skupin 
predšolskih 
otrok, vse od 
enoletnikov do 
najstarejših. 
Pri delu jih je 
spodbujalo 
več kot 30 
vzgojiteljic. 
Na razstavi 
so ponosno 
pokazali več 
kot 200 
različnih 
voščilnic, ki so 
bile izdelane v 
zelo različnih 
tehnikah. Pa 
tudi v pestri 
paleti oblik 
(košarica, 
drevo, jabolko) 
in velikosti, saj 
je največja

nosila kar 22 najmanjših. Vrtečani so razstavi 
dodali še 25 slik. Sodelovalo je 12 skupin Vrtca 
Ciciban Sevnica in vsi oddelki vrtcev pri OŠ Krmelj 
in Blanca. Osnovnošolci vseh osnovnih šol v občini, 
tudi osnovna šola Ane Gale, so v različnih tehnikah 
(grafika, akvarel, barvna kreda, trganka, tempera) 
pod vodstvom 10 mentoric in mentorjev naredili 
skoraj 150 različnih slik. Razstavljali so tudi dijaki 
srednje šole, njihov izdelek je bila miniaturna 
jablana s sevniškimi voščenkami. Med izdelki so 
bile tudi zgodbice, pesmice in strip.

Ne gre le za 
preštevanje 
izdelkov 
in likovno 
vrednotenje. 
Pomembno 
je, da smo 
z domišljijo 
oživljali del 
naše lokalne 
identitete 
in najmanj 
500 otrok, 
učencev, 
dijakov 
je v času 
ustvarjanja 
spoznavalo,

govorilo in ustvarjalo z enako vsebino.
Ni mogoče pričakovati, da se bodo ti mladi do 
konca življenja zavedali pomembnosti avtohtonega 
jabolka z imenom našega kraja. A vredno je 
poskusiti, vredno je bilo pred tremi leti začeti 
s prvo košarico jabolk travniških sadovnjakov, 
nadaljevati in si vzeti čas, nabrati energijo za nove 
ideje. 
Ko sem urejala umetnine, sem bila solzna od 
veselja, kaj vse zmoremo. In kakšno bogastvo 
likovnega in besednega doživljanja smo lahko 
predstavili drug drugemu in obiskovalcem.

Iz jabolka preteklosti v 
jabolko prihodnosti

V četrtek, 2., in v petek, 3. decembra, je v Razstavni 
galeriji na sevniškem gradu v organizaciji Zveze 
kulturnih društev Sevnica in Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti OI Sevnica potekala likovna 
delavnica Avantura barve 2. Sodelovalo je deset 
udeležencev, ustvarjali pa so pod mentorstvom 
slikarke in oblikovalke Jerce Šantej. 

Delavnice niso bile namenjene le izobraževanju, 
ampak tudi druženju. To se je nadaljevalo tudi 
v soboto, 4. decembra. Udeleženci so kar 
sami pripravili razstavo in nanjo povabili svoje 
najdražje. 
Dela, ki so bila narejena na delavnici, bodo na 
odru kulturne dvorane na osrednji prireditvi ob 
kulturnem prazniku, 8. februarja. 

Katja Pibernik, Vesna Bevc – JSKD OI Sevnica

Avantura barve 2 –
likovna delavnica

V soboto, 23. oktobra, je bila v Radovljici v baročni 
dvorani Radovljiške graščine Revija izbranih 
malih pevskih skupin Slovenije 2010. Izbrali 

so tudi Oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja kot 
edinega predstavnika iz Posavja. Predstavili so 
se s pesmimi: Moj mu blagoslov! (Belokranjska 
narodna), Jaz bi rad rudečih rož (Joža Lovrenčič) 
in Minila je hladna že zima (Narodna iz St. Jurja pri 
Celju, zapisal prof. J. Kristan). Na reviji so nastopili 
še Vokalna skupina Carniolica iz Tržiča, Oktet žetev 
iz Luč ob Savinji, Nonet Vitra iz Ribnice, Vokalni 
ansambel Musica s Ptuja, Ženska pevska skupina 
pevskega društva Lipa Litija, Vokalna skupina 
Ingenium iz Ljubljane – Šentvid in Borovničke iz 
Iga. Za konec so nas prijetno presenetili mladi 
glasbeniki iz godalnega orkestra Glasbene šole 
Radovljica.
 

Andrej Lisec

Oktet Jurij Dalmatin

Dan brez vina je dan brez sonca 
Na večer napitnic in zdravic, ki so ga pripravili 
razborski fantje na Razborju pod Lisco, so se 
zbrali stari in mladi. Enajst fantov je v dveh 
samostojnih delih predstavilo pesmi o vinu in vsem 
znane slovenske vinske napeve. Nastop oziroma 
samostojni celovečerni koncert je bil poseben 
zato, ker so ga Fantje z Razborja popestrili z 
igralskimi vložki.
Največja skrb vsakega gospodarja, ki ima doma 
vsaj nekaj trt, je, da je vino v tem času pravočasno 
pretočeno. Vendar pa gospodar ne zmore vsega 
sam. Pomoč družine je sicer pomembna, vendar 
potrebuje moško družbo in domačo pesem. 
Skrbna gospodinja je pripravila dobrote, ki se ob 
takšni priložnosti postrežejo gostom. Kjer pa je 
v hiši mlado dekle, ki se zagleda v enega izmed 
pevcev, lahko gospodar kmalu pričakuje dodatno 
pomoč. Po končanem delu so se fantje poslovili 
od gospodarja in obljubili, da se bodo spet srečali 
naslednje leto.

Fantje z Razborja prepevajo že 13. leto, pred 
kratkim pa so dobili pomoč mladih. Glasovna 
zasedba temelji na štiriglasnem petju in uigrani 
zasedbi, kjer se mladi glasovi prelivajo z že 
odločnimi in prekaljenimi moškimi glasovi. 
Pregovor pravi, da vina ni nikoli toliko, da bi ga 
mogel gospodar spiti sam, in nikoli premalo, da 
ne bi mogel pogostiti svojih prijateljev, zato so 
obiskovalci ta večer v velikem številu prišli od 
blizu in daleč. Fantje z Razborja, pod vodstvom 
Marjance Ocvirk, pa so s svojo preprostosto 
odličnostjo in spontanostjo navdušili prav vsakega 
od več kot 200 poslušalcev.

Mojca Petrovčič, KŠTD Razbor

Samostojni koncert 
Fantov z Razborja

Foto: Lucija Hliš

Morda bo kdo rekel: Spet ta sevniška voščenka. To 
pomeni, da je aktualna. Na koncu še misel Milene 
Mastnak: »Naj ne bo to jabolko spora, naj bo to 
jabolko spoznanja.« Naj ostane jabolko našega 
sodelovanja. 

Hvala vsem za sodelovanje, podporo in  
razumevanje. Ustvarjalcem, mentorjem, KŠTM 
Sevnica in občini Sevnica. Ste pomislili, da bi 
letos novoletne želje napisali na unikatne in ročno 
izdelane voščilnice ali podarili sliko s sevniško 
voščenko? Razstava je končana, vprašajte 
ustvarjalce.
Ob izvirni razstavi smo v sodelovanju z Zlatarno 
Šalamon podelili 3 nagrade v obliki srebrnine. Te 
prejmejo: Jure Tratar (OŠ Tržišče), Hana Zakšek 
Lamovšek (vrtec pri OŠ Krmelj) in Jan Češek 
(vrtec Ciciban Sevnica). Vsem ustvarjalcem in 
nagrajencem čestitamo.

   Sonja Bobek Simončič
Foto: Vita Simončič

Okrasitev mesta Sevnica

Lansko leto je bila novoletna okrasitev že dotrajana 
in nujna prenove. Idejo o tematiki smo prejeli od 
Sevničanke Jerce Šantej, izvedbeno in finančno 
je sodelovalo podjetje Elektromehanika Gregorič 
Brane. Naj praznično vzdušje prikliče nasmeh na 
obraze in toploto v srca ljudi.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
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Fotoreportaža: Foto: Ljubo Motore, Rok Petančič 

Praznični december in čarobni obisk Gradu Sevnica                       

Sv. Miklavž je bil dobrotnik in je vse svoje 
premoženje razdajal ljudem. Tako še vedno ob 
njegovem godu dobivamo darila. Ker pa je svet 
velik, ne more vsega narediti sam, zato mu 
pomagata Božiček in Dedek Mraz. Prvi hodi po 
Ameriki in okrog, Dedek Mraz pa je na vzhodu. 

Miklavž pa je bil na večer sv. Nikolaja na sevniškem 
gradu in je zvestim poslušalcem podaril koncert, 
skupni koncert MePZ Lisca Sevnica in Pevske 
skupine Encijan PD Sevnica. Na kraju koncerta je 
poslušalce obiskal pravi Miklavž in jih obdaril, ker 
so kljub mrazu in »poledeneli« cesti prišli na grad in 
napolnili Felicijanovo dvorano do zadnjega kotička. 

In ni jim bilo žal, preživeli so lep zimski večer z lepimi 
slovenskimi napevi, prepletenimi z lepimi mislimi. 

  Nada Novšak

Miklavžev koncert 
MePZ Lisca Sevnica in 
Pevska skupina Encijan

Prevzet nad meglenimi jutri in igrivimi sončnimi 
žarki v Mirnski dolini je slikar Sebastjan Popelar 
na začetku leta svoje doživljanje prelil na platno. 
Tako je nastal sklop 25 slikarskih del z naslovom 
Vroče teme, zavite v megle Mirnske doline. Sklop 
uprizarja naravne in kulturne vrednote doline, 
od Lanpreža do Šentjurskega hriba, zavite v 
meglico. Dela je prvič razstavljal pod kozolcem na 
Bistrici v aprilu in tako dodal svoj delež k takratni 
čistilni akciji, saj imajo slike tudi ekološki pomen. 
Razočaran nad ravnanjem človeka z naravo pravi: 
»Prav tako, kot me navdušujejo prvi sončni žarki 
nekega jutra, nekje na polju, travniku, me boli, 
kadar videvam smeti ob cestah, v grapah, kupe v 
gozdovih.«

Iz slik je razvidna slikarjeva zaljubljenost v našo 
dolino in naravo. Ob hitrem ritmu življenja sploh 
ne opazimo, da živimo v čudoviti pokrajini, bogati 
z zelenimi travniki, obdelanimi njivami, šumeči reki 
in gričih, polnih rodnih vinogradov. Sebastjan je 
s svojim umetniškim očesom in čisto dušo našel 
lepoto naše doline tudi, kadar jo prekriva gosta 
megla. Prikazal nam jo je v očarljivosti, ki smo je 
domačini pogosto oropani in smo zanjo slepi. 
Na sevniškem gradu so ob odprtju njegove slike 
očarale marsikoga. Podporo sta Sebastjanu v 
kratkem govoru izrazila tudi Srečko Ocvirk in 
Mojca Pernovšek. Nepogrešljiv je bil tudi govor 
prof. dr. Marka Marina. 
Razstavo si lahko ogledate do 2. januarja 2011 na 
sevniškem gradu. 
 

Mateja Kopar

Lepote Mirnske doline, 
zavite v meglico

Foto: Sebastjan Popelar
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 25.12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna Info: ŠKD Večno mladi Šmarčna, 

Aleš, 041 385 852

sobota, 25.12., 
ob  19.00 21. koncert božičnih pesmi cerkev v Boštanju

Org.: MePZ župnije Boštanj; 
Info: Ciril Udovč, 031/740-270, 
ciril.udovc@kabelnet.net

sobota, 25.12., 
ob 19.30

Božično- novoletni koncert z Godbo slovenskih železnic 
z Janijem Krivcem ter septetom Fortuna telovadnica OŠ Šentjanž Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 

Šentjanž; Info.: Brigita 041/218-894

nedelja, 26.12., 
ob 8.00 Žegnanje konj na Štefanovo Vranje pri Sevnici

Org.: Konjeniško društvo rejcev in 
konjenikov Sevnica, 
Info: Pavlič Milan, 051-631-792

nedelja, 26.12., 
ob 10.30 Blagoslov konj parkirišče v Šentjanžu Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj 

Šentjanž; Info.: Brigita 041/218-894

nedelja, 26.12., 
ob 13.00 Tradicionalni novoletni odbojkarski turnir telovadnica OŠ Krmelj Org.: Odbojkarski klub Mokronog  

nedelja, 26.12., 
ob 18.00

Tradicionalni Božično novoletni koncert s 
KD Godbo Blanški vinogradniki in gosti

Športna dvorana v 
OŠ Blanca

Org.: KD Godba Blanški vinogradniki, 
Info.: Mirt Peter

nedelja, 26.12., 
ob 18.00 Žive jaslice Šmarčna Info: ŠKD Večno mladi Šmarčna,

Aleš, 041 385 852

nedelja, 26.12., 
ob 19.00 Božični koncert Okteta Jurija Dalmatina iz Boštanja z gosti župnijska cerkev v 

Sevnici Org.: Okteta Jurija Dalmatina

ponedeljek, 27.12., 
od 10.00 do 14.00 Praznični december 2010: Športne igre: nogomet  Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 27.12.,
ob 17.00 Predstava Veseli december in Dedek Mraz  Kulturna dvorana 

Tržišče Org.: OŠ Tržišče; Info.:Zvonka Mrgole

torek, 28.12., 
od 10.00 do 14.00 Praznični december 2010: Športne igre: namizni tenis Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

torek, 28.12., 
ob 15.00 16. Radejev memorial - osnovnošolci OŠ Blanca Org.: Šahovski klub Milan Majcen 

Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 28.12., 
ob 16.00 16. Radejev memorial - člani OŠ Blanca Org.: Šahovski klub Milan Majcen 

Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 28.12., 
ob 16.00 Praznično rajanje za najmlajše Športni dom Sevnica Org.: SMC Sevnica in KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070  

torek, 28.12., 
ob 17.00 Božični koncert cerkev na Studencu Org.: KD Studenec, Andreja, 

031/308-387

sreda, 29.12., 
od 10.00 do 14.00 Praznični december 2010: Športne igre: košarka Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

četrtek  30.12., 
od 10.00 do 14.00 Praznični december 2010: Športne igre: odbojka Športni dom Sevnica Org.: KŠTM Sevnica  

petek, 31.12., 
ob 8.00 Novoletni nočni pohod z baklami iz Krmelja na Kameniško Krmelj Org.: PD Lisca, PS Krmelj, Silva Dobnik, 

041-259-637

petek, 31.12., 
od 22.00 dalje Silvestrovanje na prostem s skupino Fantje izpod Lisce glavno prizorišče pred 

lokalom Central's Info.: KŠTM Sevnica, 07/81-61-070

sobota, 1.1., 
ob 8.00 Novoletni pohod Sevnica-Lisca-Ivce zbirno mesto: Krakovo Org.: PD Lisca Sevnica; 

Info.: Darinka, 041/481-697

ponedeljek, 3. 1.,
ob 16.00

Odprtje čipkarske razstave z naslovom »Evropa v čipki« 
klekljarske skupine »Cvetke« Žiri.

stari galeriji Gradu 
Sevnica:

Info: Rok 051 680 289 ali gsevnica@
gmail.com. 

ponedeljek, 3.1., 
ob 17.00 Šahovsko prvenstvo, veterani 1/12 ciklus 2011 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen 

Sevnica, Info: Ludvik, 031/615-672

torek, 4. 1., 
ob 18.00 Planinske urice Zavetišče pod sv. 

Rokom
Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka, 041/481-697

sreda, 5.1., 
ob 9.00

Predavanje U3: Dr. Bogdan Žorž: Razvajenost-rak sodobne 
družbe

Kulturna dvorana 
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko 
obdobje Sevnica, 
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

sobota, 8.1.,
ob 7.00 Sobotni planinski izlet k izviru Sotle zbirno mesto AP 

Sevnica
Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka, 041/481-697

sobota, 8.1., 
ob 18.00

Ponovoletno srečanje Društva upokojencev Sevnica na Studencu 
in ogled predstave (KD Studenec): Niti tat ne more pošteno 
krasti in večerja z druženjem. Avtobusni prevoz ob 17.15 iz Loke, 
17.30 iz Sevnice

KD Studenec in Gostilna 
Janc

Org.: Društvo upokojencev Sevnica, 
Info.: Marijana Kralj, 031/669-771

sobota, 8.1., 
ob 19.00 Premierna uprizoritev komedije Petra Shaffra: Črna komedija Kulturna dvorana na 

Blanci
Org.: KUD Poklek; 
Info.: Ana Anika Kragl, 041/491-555

torek, 11.1., 
ob 09.00

Predavanje: 
Marjana Peterman: Eko,bio,naravno, z bregov… je res Eko

Kulturna dvorana 
Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko 
obdobje Sevnica,
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 11.1., 
ob 18.00 Planinski urice Zavetišče pod sv. 

Rokom
Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka, 041/481-697

sreda, 12.1., 
ob 17.00 Odprto pospešeno šahovsko prvenstvo, 1/12 ciklus 2011 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen 

Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672

sreda, 12.1., 
ob 17.00 Pravljične urice Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica,

Info.: 07/81-40-304

četrtek,13.1., 
ob 16.00 Predavanje: dr. Vesna Vug Godina OŠ Sava Kladnika 

Sevnica
OŠ Sava Kladnika Sevnica; 
Info: Jelka Slukan, 030-433-181

četrtek, 13.1., 
ob 18.00 Potopisno predavanje Milene Keržič o Etiopiji Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 

Info.: 07/81-40-304 
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
nedelja, 16.1.,
ob 9.00 Odprto hitropotezno šahovsko prvenstvo, 1/12 ciklus 2011 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen 

Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 18.1., 
ob 9.00 Predavanje: Miša Pušenjak: Kombiniranje zelišč in vrtnin na vrtu Kulturna dvorana 

Sevnica

Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko 
obdobje Sevnica, 
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 18.1., 
ob 17.00 Odprto šahovsko prvenstvo invalidov, ciklus 1/12 2011 Športni dom Sevnica Org.: Šahovski klub Milan Majcen 

Sevnica, Info.: Ludvik, 031/615-672

torek, 18.1., 
ob 17.00

Otroški abonma: Janez Bitenc: TINKO POLOVINKO, igrano – 
lutkovna predstava

Kulturna dvorana 
Sevnica

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; 
Info.: Katja Pibernik, 07/81-60-970, 
041/328-166

sreda, 19.1., 
ob 18.00

Predavanje: docentka dr. Zdenka Zalokar Divjak: Samospoštovanje 
otroka je pogoj za uspeh OŠ Blanca Org.: OŠ Blanca;

Info.: Ana Mešiček, 07/81-62-830

četrtek, 20.1., 
ob 18.00 Predavanje Vide Petrovčič o hujšanju Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica, 

Info.: 07/81-40-304

petek, 21.1.,
ob 11.00 Predstavitev nalog: Projekt Moj kraj, moja občina 2010 Kulturna dvorana 

Tržišče
Org.: TZOS, Info.: Cvetka Jazbec, 
031/825-053 

sobota, 22.1.,
ob 18.00

Zvočna gong kopel 
Vstopnine ni!

Kulturna dvorana 
Sevnica Org.: Vladimir Janc 041 751 457

sobota, 22.1.,
 ob 19.00 Prva ponovitev komedije Petra Shaffra: Črna komedija TVD Partizan Boštanj Org.: KUD Poklek; 

Info.: Ana Anika Kragl, 041/491-555

torek, 25.1. Gledališka predstava
Org.: Društvo Univerza za 3. življenjsko 
obdobje Sevnica, 
Info: rihard.cernigoj@kabelnet.net

torek, 25.1., 
ob 17.00 Planinski večer Kulturna dvorana 

Sevnica
Org.: PD Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka, 041/481-697

torek, 25.1., 
ob 17.00 Pravljične urice

Izposojevališče Krmelj 
(enota Knjižnice 
Sevnica)

Org.: Knjižnica Sevnica, 
Info.: 07/81-40-304

sreda, 26.1., 
ob 17.00 Pravljične urice Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica,

Info.: 07/81-40-304

četrtek, 27.1.
ob 19.30 Odrasli abonma: Svetovalnica, komedija Kulturna dvorana 

Sevnica

Org.: ZKD in JSKD OI Sevnica; 
Info.: Katja Pibernik, 07/81-60-970, 
041/328-166

petek, 28.1., 
ob 18.00

Zdravstveno predavanje: Mladen Krsnik: Vegetarijanstvo, 
veganstvo - vpliv na zdravje MC Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 28.1.,
ob 18.00 Dobrodelni koncert Zimski glasbeni večer Kulturni dvorani v 

Tržišču
Info.: 07/818-54-70 , Zvonka Mrgole,
OŠ Tržišče
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Priznani fotograf Dejan Mijović (34) iz Sevnice je 
izkusil, kolikšna je meja med življenjem in smrtjo – 
letos poleti bi si lahko pri padcu zlomil tilnik in umrl. 
Preživel je, vendar ima popolnoma ohromelo telo 
(tetraplegik). Zdravniki mu niso dali skoraj nobenih 
možnosti, da bo še kdaj premikal kaj drugega kot 
glavo. Vendar Dejanu močna volja in duh nista 
dopustila, da bi se vdal. Do popolne rehabilitacije 
ga čaka še veliko ovir, najpomembnejša pa je 
finančna. 

Ker bo Dejan potreboval drago rehabilitacijo v 
Švici, smo se mu v društvu K. N. O. F. s pomočjo 
lokalne skupnosti in KŠTM Sevnica odločili 
pomagati z organizacijo dobrodelnega koncerta po 
valentinovem v športnem domu v Sevnici, in sicer 
20. februarja 2011. Na koncertu bodo nastopili 
različni znani popularni glasbeniki in zabavno ter 
narodnozabavne skupine, tako da bomo zadovoljili 
okusu mlajše in tudi starejše populacije.

Že zdaj vas vse prijazno vabimo, da se nam 
pridružite.

Lea Kelemina,
Društvo K. N. O. F.

Zgledujmo 
so po Dejanu, 
ki pravi: 
»Zmago 
iščem 
vsak 
dan
posebej!«

Humanost naj ne pozna meja

Srečanje mladinskih organizacij in sekcij občine 
Sevnica je bilo 27. novembra v Mladinskem centru 
Sevnica. Poleg stalnih članic Mladinskega sveta 
občine Sevnica (MSOS) so na srečanje prišli 
tudi župan Srečko Ocvirk, Mojca Pernovšek, 
direktorica KŠTM Sevnica, ter novo društvo iz 
Krmelja, vendar smo pričakovali večji odziv, saj 
vemo, da deluje še veliko mladinskih organizacij 
in sekcij, od gasilskih mladincev do podeželske 
mladine, ki bi jih to, o čemer smo govorili, gotovo 
zanimalo. Na srečanju smo prvič javno razgrnili 
osnutek Strategije razvoja mladinskih dejavnosti, 
ki ga je oblikoval MSOS na delovnem koncu tedna 
julija 2010. V strategiji smo želeli opredeliti 
različne mladinske akterje v obliki mladinskega 
trikotnika s tremi stebri: Odbor za mladino, MSOS 
z mladinskimi organizacijami ter mladinski centri 
in točke, v sredini trikotnika pa je javni zavod 
KŠTM Sevnica kot koordinator in podpornik vseh 
treh. Predstavili smo tudi primernejši načrt 
razdelitve proračunskih sredstev, namenjenih za 
mladinske dejavnosti, ter popravek pravilnika za 

sofinanciranje mladinskih dejavnosti naše občine. 
Po pričakovanju se je na srečanju začela burna 
debata, župan je postavil nekaj vprašanj, 
predvsem o smiselnosti odbora in financiranju, 
ter izrazil podporo oblikovanju širše Strategije 
razvoja mladih v občini. Direktorica KŠTM Sevnica 
je izrazila željo po tem, da bi se več, tudi drugih 
mladinskih organizacij obrnilo na KŠTM Sevnica 
po tehnično podporo in pomoč pri organizaciji, 
saj imajo na voljo precej prostorov za oddajanje, 
tehničnih sredstev in medijev za promocijo. Po 
pogovoru o strategiji bo na vrsti še več usklajevanj 
vseh akterjev, še enkrat pa k sodelovanju vabimo 
tudi vas organizacije, ki vas tokrat ni bilo, da 
pokažete svojo pripravljenost in zanimanje ter nam 
pišete na el. naslov msos.sevnica@gmail.com. 

Mojca Metelko, predsednica MSOS

O strategiji razvoja 
mladinskih dejavnosti v 
občini Sevnica

Pohod na Kobariški stol je bil v tem šolskem letu 
drugi izlet. Iz Sevnice smo se odpravili ob šestih 
zjutraj, triurna pot do našega izhodišča v mali vasici 
Breginj pa je zaradi vožnje po bližnjicah trajala štiri 
ure. Malo smo bili razočarani, ko smo videli, da je 
vrh odet v meglo, a kaj zato, pognali smo se v hrib. 
Začeli smo z lahkotnim korakom po gozdu, ko pa 
smo prečkali gozdno mejo, se je začel pravi vzpon 
– cikcak naravnost na vrh, ves čas odet v meglo. 

Malo pod vrhom so razmere postale bolj zimske, 
vrh je bil namreč pokrit s snegom. Na njem se 
je megla razkadila in prikazal se nam je čudovit 
razgled na vrhove. Kako se imenujejo, nismo 
vedeli, smo pa modrovali in jih poskušali uganiti. 
Kljub izjemnemu razgledu smo morali zapustiti 
1673 metrov visok vrh in se podati v dolino, da nas 
ni ujela tema. Prihodnjič se bomo podali na nam 
bližje vrhove, in sicer na dan brez megle.

B. P

Izlet na Kobariški stol

Lepega sobotnega dne smo se že navsezgodaj (za 
nekatere zaspance) zbrali v prostorih SMC, da bi 
skupaj izdelovali adventne venčke. Že naslednji 
dan nas je čakala prva adventna nedelja, venčki pa 
bodo krasili naše domove in nas opominjali, da se 

bliža čas božičnih praznikov. Deset animatorjev in 
animatork je pomagalo pri izdelovanju adventnih 
venčkov približno 30 otrokom. Skupaj smo jih 
naredili približno 40 iz najrazličnejših materialov 
in okrašenih na sto in en način. Po treh urah smo 
še pospravili prostore in si privoščili pico. Če vas 
letos ni bilo zraven, si za prihodnje leto ne pozabite 
rezervirati sobote pred prvo adventno nedeljo, da 
se nam boste lahko pridružili.

Grega Valič

Izdelovanje 
adventnih venčkov
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Delavnice, v organizaciji KŠTM Sevnica, so 
potekale vsak torek decembra, adventne venčke 
in aranžmaje pa smo izdelovali že novembra, da so 
bili na prvo decembrsko nedeljo na naših mizah. 

Čeprav so delavnice namenjene otrokom, ki radi 
ustvarjajo, so mnogi s seboj pripeljali svoje starše, 
stare starše, bratce ali sestrice. Tudi ti so se 
vključili v ustvarjalni ritem in pustili domišljiji prosto 
pot. Vsakdo je svoje izdelke odnesel domov. Res je 
december čas, ko imajo tudi v šolah, vrtcih in večjih 
trgovskih centrih ustvarjalne delavnice, zato smo 
še toliko bolj veseli tako številnega obiska. 
      
  Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Praznične delavnice v 
Mladinskem centru Sevnica

V soboto, 13. novembra, je bil za učence in 
učitelje  naše šole deloven dan. Ker ob sobotah  
običajno lahko malo polenarimo, smo bili tokrat še 
zaspani. 
Ko smo prišli v šolo, smo odšli v matične učilnice. 
Dan je bil namenjen ustvarjalni dejavnosti 
USTVARJAMO V DELAVNICAH. Ob pol osmih 
je zazvonil šolski zvonec in v učilnico je prišla 
učiteljica. Dala nam je navodila za delo v skupinah. 
Učenci vsakega razreda smo izdelovali novoletne 
izdelke. Napravili smo veliko čudovitih okrasnih 
predmetov. Mi smo  izdelovali adventne venčke iz 
naravnih materialov. Fantje so izdelovali škatlice, ki 
so jih na koncu okrasili s suhimi rožami. S sošolko 
Tino sva izdelovali voščilnice. Naše delo so si lahko 
ogledali tudi starši in ostali gostje. Veseli smo bili, 
ker nas je na delavnicah in na bazarju obiskalo 
veliko staršev. 

Vse izdelke smo v torek, 30. novembra, združili 
na razstavi, kjer so jih lahko kupili gostje. Prodali 
smo večino izdelkov in zbrali zelo veliko denarja, ki 
je namenjen šolskemu skladu.

Maša Blažič, 7. razred OŠ Tržišče

Dan odprtih vrat

Foto: Sebastjan Hercigonja

Na nedeljski večer, 5. decembra, nas je obiskal sv. 
Miklavž v spremstvu angelcev in parkljev. Vsi, ki 
so prišli na predstavo v kulturno dvorano, so lahko 
videli angele, kako pečejo piškote, in parklje, ki so 
vsem seveda ponagajali. Na koncu pa so vsi stopili 
skupaj in prinesli darila pridnim otrokom. Teh se je 
v Sevnici zbralo približno 700. 

V predstavo je bilo vloženo veliko truda, priprave 
so se začele že več tednov prej. Hvala animatorki 
Lini Senica za potrpežljivost z otroki in čas, ki ga je 
namenila vajam. Ne smemo pozabiti tudi starejše 
zakonske skupine, ki vsako leto brez oklevanja 
pripravi darila za otroke. Hvala prav vsem, ki ste 
pomagali pri miklavževanju.
Prihodnje leto nas bo Miklavž, če bomo pridni, 
gotovo spet obiskal!
www.smc-sevnica.si

B. P.

Obiskal nas je Miklavž

V šolskem letu 2010/2011 smo na Osnovni šoli 
Tržišče začeli z mednarodnim Comenius projektom  
z naslovom »Europe@the_stage« - Evropa na odru. 
Kot koordinatorji celotnega projekta smo gostili 
prvi sestanek za petnajst učiteljev iz šestih držav. 

Na sestanku smo se dogovorili o dejavnostih za 
tekoče šolsko leto, preizkusili video konferenčne 
klice v druge države, izbrali uradni logo projekta 
ter izmenjali maskote šol. 
V prihajajočih mesecih pa načrtujemo snemanje 
in izdelavo dvd-jev s folklornimi plesi šestih 
držav. Skupaj s plesom bomo posneli tudi nekaj 
o zgodovini teh plesov in predstavili folklorno 
izročilo posamezne države. Tako bodo učenci v 
petih državah spoznali slovenski folklorni ples 
ter se naučili nekaj o bogatem plesnem izročilu 
Slovenije. 
Naslednji korak bo spoznavanje in učenje šestih 
plesov, in sicer iz Madžarske, Češke, Belgije, 
Latvije, Katalonije in Slovenije. Države udeleženke 
bomo preko plesa predstavile sebe in svojo 
državo. Učenci OŠ Tržišče se bodo tako naučili pet 
novih plesov iz drugih držav, hkrati pa spoznali tudi 
države in njihovo plesno izročilo. Ob koncu šolskega 
leta bomo učencem, staršem in predstavnikom 
lokalnih oblasti predstavili naučeno.

Besedilo in foto: Sebastjan  Hercigonja

Aktivnosti »Europe@the_
stage« projekta na OŠ Tržišče 

Goste so pozdravili predstavniki učencev 

GREMO MI PO SVOJE

Petek,  7. 1., ob 18.00

Slovenski film

mladinska komedija, 97 min

GREMO MI PO SVOJE

Sobota,  8. 1., ob 19.00

Slovenski film

mladinska komedija, 97 min

HUDIČ

Petek,  21. 1., ob 19.00

misteriozni triler / grozljivka, 80 min

HARRY POTTER IN 
SVETINJE SMRTI - 1. del

Petek,  14. 1., ob 18.00

domišljijska akcijska pustolovščina, 146 min

Sobota,  15. 1., ob 19.00

HARRY POTTER IN 
SVETINJE SMRTI - 1. del

domišljijska akcijska pustolovščina, 146 min

Sinhronizirana


www.kstm.si

MEGAUM
Petek,  28. 1., ob 17.00 Sobota,  29. 1., ob 19.00

animirana družinska pustolovščina, 96 min

UPOKOJENI,
OBOROŽENI, 
NEVARNI
akcijska komedija, 111 min
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Mladina, šolski zvonec

Sevniška voščenka 
tudi v Tržišču

V soboto, 16. oktobra, je bil v telovadnici OŠ Blanca 
organiziran 8. tradicionalni  košarkarski turnir za 
mlajše in  starejše  pionirje. Turnir je potekal  v 
sklopu posavske šole košarke.

Pri mlajših pionirjih so največ znanja pokazali 
igralci OŠ Blanca, ki so zmagali obe tekmi, drugo 
mesto je po zmagi nad Krškim pripadlo ekipi OŠ 
Koprivnica.
Pri starejših pionirjih je zmagala OŠ Blanca, ki 
je premagala ekipi OŠ Globoko in Krško. Drugo 
mesto  je osvojila OŠ Globoko, tretje Krško. Domači 
so z zmago  potrdili lansko zmago v posavski 
košarkarski ligi. Najboljša  strelca turnirja sta  bila 
domača  igralca Nejc Ločičnik pri mlajših in David 
Dvoršak pri starejših pionirjih.
V petek, 22. oktobra, pa je bil še članski del turnirja 
s tremi povabljenimi ekipami: KK Kozje, KK Šentjur  
in domača ekipa. Na turnirju je bila najboljša ekipa 
KK Kozje, ki je zmagala  obe tekmi. Domača ekipa 
je nastopila s pomlajeno ekipo in doživela poraz z 
gostujočima ekipama. V metanju trojk je zmagal 
VANDURJan Šentjurc iz Šentjurja, najboljši strelec 
turnirja je bil Mario Stiplošek iz KK Kozje.
Po končanem turnirju je bilo družabno srečanje.
      
    Franci Kranjec

Dan košarke na Blanci

Dobra volja, otroški nasmeh, ljudski godci, dobri 
ljudje, šilce rujnega, dobrote iz peči. Tisti, ki ste 
bili v petek, 19. novembra, na sevniškem gradu, 
veste o čem pišem.
Sevničani smo zadihali enotno in bili enotnih 
misli. Vesela sem, da je uspela ideja, ki v sebi 
nosi zgodovino, zgodbe ljudi in prihodnosti. V sebi 
nosim občutek zadovoljstva, ker so/smo dokazali, 
da sta enotnost in prostovoljstvo še vedno mogoči 
in nista ostanka starih časov. Prihaja iz srca in ne 
iz žepa, v katerem je prazna denarnica.
Sevniški otroci z Jerco in Sonjo so s svojim 
pristopom pokazali pot uspeha. Veseli me, da smo 
se sevniški učenci in učitelji s Tinetom Zupančičem 
pridružili projektu  s prihodnostjo. Tine Zupančič 
je šestošolcem na konkreten in hudomušen način 
približal »sroto« voščenko, kot jo je v šali poimenoval 
in ostale sorte, ki jih je prispevalo Sadjarstvo 
Blanca. Pouk je ustvarjalen takrat, ko učenci sami 
konkretno izdelajo, sestavijo, zasadijo. 

Osnovnošolski sevniški sadovnjak je potreben 
prenove. Ob pomoči Milene Mastnak smo lansko 
leto obrezali drevesa in si nabrali znanj in idej. 
Letos pa smo s pomočjo Tineta Zupančiča in v 
sodelovanju s KŠTM Sevnica posadili tri sevniške 
voščenke, ki nam jih je podaril župan. Želimo si 
šolskega sadovnjaka, ki bo v večini skrbel sam 
zase. Otroci pa bodo njihovi obiskovalci v vseh 
letnih časih in ob njih spletali zgodbe, prijateljstva 
in mogoče ljubezni.

Erika Anzelc Intihar,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sevniška voščenka 
v sevniški šoli

Jabolko zeleno, jabolko rumeno.
čez vse leto se spreminja,

na stare čase me spominja.

In ko tam lepo visi,
spomine stare vrača mi.

Ko še zeleno je bilo,
bili so lepi dnevi.
A, ko orumeni,

se obrača čas k jeseni.

Tinka Golob,  8. r. , OŠ Tržišče

Sevniška voščenka

Znova je prišel čas, ko zaplešejo snežinke na bregu 
pred hišo. Ko nas za hip prevzame opojni izziv, ko 
se nas dotakne čarobna toplina prazničnih dni. 
Učenci in delavci OŠ Boštanj smo zato v petek, 3. 
decembra, dali krila naši domišljiji ter ustvarjalnosti 

in tako z različnimi izdelki ter okraski pričarali 
decembrsko vzdušje na naši šoli. Imeli smo tehniški 
dan, v okviru katerega so nastajali zanimivi izdelki 
iz naravnih materialov (svečke, venčki, svečni 
aranžmaji, voščilnice, dišeče suho pecivo…). 
Učenci so v tem dnevu resnično uživali in z 
nasmehom na obrazu vkorakali v mesec veselja. 
Naj se prižge tudi lučka v vaših srcih; tiho, brez 
bliska in groma, z mirom in srečo. In z ljubeznijo. 
Torej, pozdravljen čarobni december! 

Silvestra Kotar, prof.
OŠ Boštanj

Novoletne delavnice na 
OŠ Boštanj

Učenci OŠ Ane Gale smo imeli tehniški dan. Šli smo 
v Pekarno Kruhek. Iz testa smo oblikovali parklje in 
drugo pekovsko pecivo. Spekli smo ga v veliki peči. 
Naši izdelki so bili videti zelo lepi, še bolj pa so bili 
okusni. Z veseljem smo jih pojedli. 

Hvala gospodu Karliju Kozoletu za povabilo in 
pomoč pri delu.

OŠ Ane Gale

Bili smo peki

V okviru KŠTM Sevnica je bil izveden projekt 
Iz jabolka preteklosti v jabolko prihodnosti, v 
sklopu katerega so najmlajši iz vrtca ter učenci 
OŠ razmišljali in ustvarjali na temo  sevniške 
voščenke. 
Tudi učenci OŠ Tržišče so sodelovali v natečaju in 
oblikovali kar nekaj likovnih izdelkov, preizkusili pa 
so se tudi v pesništvu. Ugotovili so, da nekateri 
vendarle še poznajo voščenko, ki je bila nekoč 
najpogostejše jabolko v naših krajih. Da jo bomo še 
bolje spoznali, smo tudi na šolskem vrtu posadili 
dve sadiki z upanjem, da bo tudi to pripomoglo 
k ohranjanju te sorte jablane. Pri sajenju so 
sodelovali učenci razredne stopnje, ki bodo 
skrbno varovali sadiko in spremljali, kdaj bodo na 
njej obrodili prvi sadeži.

Veseli pa so bili, da se jim je pri akciji pridružil tudi naš 
mednarodni gost – Bodri. To je kužek, predstavnik 
Madžarske, ki spremlja naše dejavnosti v okviru 
mednarodnega projekta Comenius.

Zvonka Mrgole

Rumeno jabolko v soncu se blešči
zori, zori, kot še nikoli, žari in se smeji.

Smeji se v vsem svojem sijaju
kot prepovedano jabolko v raju.

Mikavno, kot še nikoli
le pazi, da te zob ne zaboli.

 

Roka že iztegne se za sadjem,
a oče pride ves vesel s peharjem.

Zavpije in jaz zbežim, 
nočem se več srečati z njim.

A oče se mi zasmeji 
in moji ljubi materi.

 

Na ves glas mi veli:
»Oj dekle, pomagat pridi mi.«

Če obereš celo drevo, 
za darilo dobiš jabolko.

Maruša Erpič, 8.r., OŠ Tržišče 

Rumeno jabolko
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Grajska skrinja

objavlja javni razpis za izbiranje ustvarjalca 
– umetniškega gosta na gradu Sevnica v letu 2011

GOSTOLENJE 
USTVARJANJA IN UMETNOSTI

GRAD SEVNICA 
februar 2011–februar 2012

Namen in cilji:
Namen javnega razpisa je izbiranje ustvarjalca – umetniškega gosta na gradu Sevnica v letu 2011 s 
ciljem promocije izbranega umetnika in splošne promocije kulturne dejavnosti, umetnosti in ustvarjanja 
s prispevanjem svežine in različnega osebnega dogajanja. 

Podatki o javnem razpisu: 
KŠTM Sevnica razpisuje javni razpis za likovne ustvarjalce (slikarje, kiparje …), ki delujejo in ustvarjajo 
v občini Sevnica. Med prijavljenimi bomo na podlagi posredovanih podatkov izbrali umetniškega gosta 
v letu 2011 (za leto dni, od februarja 2011 do februarja 2012).

Gostolenje ustvarjanja in umetnosti je ustvarjalni kulturni program, ki želi povezati ustvarjalca – 
umetnika v naši srenji z osrednjo javno institucijo za kulturo v občini Sevnica (KŠTM Sevnica), v korist 
občanom in gostom našega gradu. Gostolenje vnaša tradicionalne prireditve vse leto in živost dogajanja 
na gradu. 
Gostolenje je čast za ustvarjalca in nagrada za njegovo kulturno delo. Ne gre pa za »poklon«, ker mora 
izbrani ustvarjalec ponuditi v zameno svoj celotni angažma na gradu.

KŠTM Sevnica bo izbranemu ustvarjalcu omogočil: 
- samostojno razstavo del v galeriji na gradu,
- izdelavo razstavne zloženke, 
- splošno promocijo njegovega opusa,
- možnost in pomoč pri prodaji del,
- drugo podporo v sklopu finančnih, tehničnih in kadrovskih zmožnosti. 

Izbrani ustvarjalec mora ponuditi:
- enoletno spremljanje, soustvarjanje in čim večje udeleževanje kulturnih dogodkov na gradu, 
- živost enoletnega razstavljanja v galeriji na gradu z dopolnjevanjem in zamenjavo razstavljenih del,
- pomoč pri organizaciji in izpeljavi drugih razstavnih dogodkov (enkrat na mesec) na gradu (izbor    
  umetnikov, strokovno-tehnična opravila …),
- spremljanje naravne prirasti jablan sevniške voščenke in grajskih trt modre frankinje ter priprava 
  umetniških del o teh dveh tematikah. 
KŠTM Sevnica bo nastala dela sproti razstavljal v grajski vinoteki. Jeseni, ko je čas plodov, bomo izbrana 
dela namenili dobrodelni dražbi ob trgatvi v grajskem vinogradu. Izkupiček bo namenjen v humanitarne 
ali razvojne namene mladim ustvarjalcem na področju umetnosti.
 

Izbrani ustvarjalec bo z izborom leta 2011 postal t. i. kulturni ambasador. Predaja te časti bo ob 
kulturnem prazniku februarja 2011. Ustvarjalec – umetniški gost gradu bo to čast »štafetno« predal 
novemu izbrancu februarja 2012. 

Potrebni podatki za prijavo na javni razpis: 
- ime in priimek ter naslov prebivališča,
- kontaktni podatki (telefon, e-pošta),
- področje ustvarjanja in reference (priporočljivo z dokazili), 
- predlogi za kulturno umetniško obogatitev dogajanja na gradu. 

Prijava na javni razpis:
Vsi zainteresirani ustvarjalci pošljite zahtevane podatke do vključno 10. januarja 2011 na naslov KŠTM 
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. Pošiljka mora biti oddana po pošti kot priporočena pošiljka z 
napisom Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Gostolenje ali osebno dostavljena na upravo KŠTM Sevnica 
med uradnimi urami. 
Vse informacije dobite na tel. št. 051 680 289, Rok Petančič ali po e-pošti gsevnica@gmail.com. 

Zakaj gostolenje? Beseda je slovenska in jo v prenesenem pomenu lahko uporabimo za vseobsežno 
kulturno dogajanje. V korenu besede je gost. 
Pomen besede po slovarju slovenskega knjižnega jezika, DZ, 1994:
GOSTOLETI – žvrgoleti, peti, ptiči so gostoleli v jutranji tišini znal je gostoleti kakor slavček, žvižgati 
kakor kos. Živahno, lahkotno govoriti, pripovedovati: otroci gostolijo pred hišo/kar naprej je gostolela 
v njem, gostoleč, pela z gostolečim glasom. 
GOSTOLEVATI – žvrgoleti, peti: škrjanec veselo gostoleva,
GOSTOLEVEK – žvrgolenje, ptičje petje: slišati ni bilo niti ptičjega gostolevka; škrjančev gostolevek/
slavec je zapel svoj trepetajoči gostolevek.
GOSTOLEVKA – ptica pevka: po vrtovih so se oglasile naše znane gostolevke.
V besedi škrjanec je opazna simbolika, saj sta v našem sevniškem grbu prisotna dva poljska škrjanca 
Škrjanec se v staroslovanščini imenuje sev.

Torej je gostolenje - žvrgolenje ustvarjalno dogajanje – delo izvirno in pestro, seveda v tem, kaj umetnik 
nudi v popestritvi – npr. iz naslova literarne in glasbene vsebine, samostojno ali s svojimi gosti, kar 
apostrofira njegovo duhovno in življenjsko širino do lepih vrednot.
ŽVRGOLETI – je beseda soznačnica (sinonim) gostolenju. Po SSKJ – oglašati se s prijetnimi visokimi 
glasovi, spreminjajoč višino: v parku so žvrgoleli ptiči: veselo žvrgoleti/slavec, ščinkavec, škrjanec 
žvrgoli/ptica žvrgoli svojo pesem. S prijetnim visokim glasom živahno, lahkotno govoriti, pripovedovati: 
čakajoč nanj, je ves čas žvrgolela/njen smeh je nagajivo žvrgolel/žvrgoleče govorjenje.

Naj kmetom bode orna zemlja
dobro obrodila, brez hudega trpljenja,

obdari naj nas narava vseh dobrot
brez ujm in kakšnih katastrof.

Brezposelni naj službe si dobijo
in delavci lahkotneje živijo,
naj delo gre od rok lahko,

z elanom, voljo in marljivostjo.

Uspeh za uspehom naj se vrsti,
denar v denarnicah brsti,

v srcih ogenj naj gori,
ljubezen naj v njem živi.

Naj strah prežene blažen mir,
burja odnese prav vsak prepir.

Iz zlih ljudi  vse zle namene
dobrota daleč naj prežene,...

Naj SREČA spremlja vsak Vaš korak,
VESELJA poln naš nam bo zrak,

ZDRAVJE naj Vam poda roko,
da v novem letu boljše bo!

  Tanja Košar

Voščilo
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Novoletni sklep

Pogled v eno izmed številk domačega časopisa 
pokaže, da bo treba v novem letu še marsikaj 
izboljšati. Naštejmo nekaj primerov:

»Obstoječi zakonski predpisi« so sedanji, veljavni 
zakonski predpisi – »zainteresirani smo na 
velikih površinah« je napačno, ker smo lahko     
zainteresirani le za kaj, torej za velike površine, 
še lepše bi bilo: zanimajo nas velike površine 
– »odprta vprašanja« so nerešena vprašanja – 
»sledeče spremembe« naj bodo rajši naslednje 
ali kar tele spremembe – namesto »naprava je 
pričela z delom« recimo naprava je pričela delovati 
– namesto »pogajanja bo treba voditi« pa treba se 
bo pogajati. Kdor bi hotel »dati tozadevno izjavo«, 
naj rajši kar izjavi glede tega, »v doslejšnjemu 
delovanju« moramo popraviti, -u v pridevnikovem 
mestniku je napačen, pravilno je v doslejšnjem 
delovanju. Če bo »o nadaljnjem postopanju 
odločal kulturni odbor«, bo zgrešil svoj namen, 
saj mora odločati o nadaljnjem ravnanju, ne pa 
o »postopanju«, ki nikakor ne sodi med kulturne 
dejavnosti. 

Med sklepi ob novem letu naj bi bil tudi ta, da si 
bomo zavestno prizadevali za lepšo slovenščino.

Avtor teksta: France Vrbinc. 
Objavljeno v knjigi »366 × slovensko – z jezikovnimi 
kotički skozi leto«, izdajatelj: Mohorjeva družba Celovec.

Jezikovni kotiček
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Šport in rekreacija

V letošnjem letu je KŠTM Sevnica, ki je med 
drugim tudi upravljavec športnih objektov v občini 
Sevnica, poleg rednih vzdrževalnih del poskrbel za 
nabavo nove zaščite tal v Športni dvorani Sevnica, 

predvsem na veselje košarkarjev uredil dodatno 
garderobo in uredil motorni dvig košev. Glede na 
to, da je Športni dom Sevnica novejši, še ni potrebe 
po večjih investicijah in popravilih. Tu smo uredili 
hodnike, jih prepleskali in namestili zaščitne letve. 
V poletnem času, ko je dom minimalno zaseden, 
smo opravili generalno čiščenje celotnega 
objekta. 

Vse uporabnike športnih objektov in površin 
obveščamo, da bomo veseli vsake pobude, želje, 
kritike…, ki jo lahko podajo na tel.: 051-680-290 
(Mojca Švigelj) ali 041-516-344 (Matjaž Koritnik) 
ali po elektronski pošti. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Investicije v Športnem domu 
in Športni dvorani Sevnica v 
letu 2010  

Mladi športniki Judo kluba Olimpija-Krmelj 
vstopajo v novo leto pripravljeni na nove izzive, saj 
že od lanskega septembra prizadevno trenirajo 
in nastopajo na številnih tekmovanjih v Sloveniji in 
tujini. Najbolj odmevna dogodivščina za vse je bil 2. 
ekipni pokal občine Sevnica, ki ga je gostil naš  klub  
v okviru programa  praznika občine Sevnica.  
Na tekmovanje so bile povabljene ekipe Judo kluba 
Bushido iz Novega mesta in Judo kluba Olimpija iz 
Ljubljane. Domači klub je nastopil s tremi ekipami: 
Osnovna šola Krmelj, Osnovna šola Mokronog in 
združena ekipa Osnovnih šol Tržišče, Šentjanž in 
Šentrupert. Poseben gost je bila ekipa Društva 
borilnih veščin Ippon iz Sevnice.

Tekmovanje se je odvijalo v polno nabiti dvorani 
Judo kluba, zaznamovali pa so ga zelo lepi in 
atraktivni dvoboji.
Zmago je zasluženo slavila  ekipa Osnovne šole 
Krmelj, ki so jo zastopali:
Grega Jene, Tadej Juntez, Iztok Petre, Žan Repovž, 
Anže Jene, Ognjen Višekruna, Aljaž Končina, Jakob 
Končina in Matej Štih. 
Drugo mesto je osvojila združena ekipa osnovnih 
šol Tržišče, Šentjanž in Šentrupert, ki so jo 
zastopali: Peter Mikec, Rok Mikec, Matic Prijatelj, 
Timotej Perko, Luka Sokač in Franci Štirn.
Tretje mesto je pripadlo močni ekipi Judo kluba 
Bushido iz Novega mesta.
Napetost, želja po zmagi, skupno navijanje – to so 
neprecenljivi trenutki za mlade športnike in njihove 
starše. 
Čestitamo vsem športnikom in jim želimo veliko 
uspehov tudi v novem letu !

Inna Toropejeva

Judoisti so pripravljeni 
na novo sezono 

V mesecu novembru so se v organizaciji Športne 
zveze Sevnica in KŠTM Sevnica pričela tekmovanja 
za osnovnošolce. Vse informacije in rezultate 
o občinskih in področnih tekmovanjih dobite na 
spletni strani 
www.sportna-zveza-sevnica.si.

Matjaž Koritnik

Šolska tekmovanja
V soboto, 4. decembra, je DBV IPPON iz Sevnice 
organiziral že 9. tradicionalni mednarodni turnir 
v ju-jitsu borbah za prehodni pokal DBV IPPON.  
Najuspešnejši so bili tekmovalci ADK Maribor, ki 
so prejeli prehodni pokal, drugouvrščeni so bili 
tekmovalci ALJESAN iz Šempetra, tretje mesto so 
osvojili člani PKBV Celje. Najuspešnejši tekmovalci 
iz Posavja so bili domačini  z osvojenim 5. mestom. 
Na tekmovanju so bili iz Posavja še tekmovalci iz 
DBV Katana, ki so osvojili 10. mesto in Bušhido iz 
Novega mesta z osvojenim 12. mestom.

Uspešno formo in nastope sta pokazala domača 
tekmovalca Andrej Cešek med člani in Domen 
Božič med kadeti, ki sta na tekmovanju premagala 
vse nasprotnike v njunih kategorijah.
       
   Miran Grubenšek

9. mednarodni turnir v 
ju-jitsu borbah za pokal 
IPPONA v Sevnici

Člani Karate kluba HYPO osvojili štiri 
medalje

Učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ Boštanj, vsi 
člani Karate kluba HYPO iz Sevnice, so se udeležili 
3. mednarodnega karate turnirja za mlade 
športnike v 800 km oddaljenem nemškem Selbu. 
Na tekmovanju, 3. Porzelliner Cup kjer je nastopilo 
več kot 300 mladih športnikov iz Nemčije, Češke 
in iz Slovenije, so kot edini predstavniki nastopili 
tudi najmlajši člani KK HYPO Sevnica 8-letni 
Gaber Vandur ter 14-letni Uroš Cizerle, Matej 
Budna in Ivan Šribar. Njihovi nastopi so bili odlična 
predstava za prihajajoče DP. Naš Gaber Vandur 
je v kategoriji mlajših dečkov kar v štirih kolih 
premagal svoje nasprotnike ter se tako uvrstil v 
finale. Tu se je pomeril z nemškim nasprotnikom 
in dvoboj izgubil z 1:2 ter na koncu osvojil srebrno 
medaljo. Uroš Cizerle je šel v borbo s polno 
optimizma, vendar pa tokrat ni imel dovolj moči in 
sreče s svojim nasprotnikom ter borbo žal končal 
s porazom. Naslednji je nastopil Matej Budna, ki 
je na svoji poti premagal kar tri nasprotnike in se 
v polfinalu pomeril s klubskim kolegom Ivanom 
Šribarjem. Slednji je prav tako v isti kategoriji +50 
kg premagal že tri nasprotnike, borba s klubskim 
kolegom pa je bila zelo izenačena, saj je bil rezultat 
še 2 sekundi pred koncem 1:1. V zadnji sekundi pa 
je Ivan silovito krenil v napad in z odličnim ročnim 
udarcem v telo povedel na 2:1 in borbo zaključil v 
svojo korist in se uvrstil v finale. 

V finalnem obračunu se je pomeril z nemškim 
nasprotnikom iz Leipziga Felixom Bergerjem in 
ga premagal s 4:1. Ivan Šribar je tako v kategoriji 
dečkov 13-14 let osvojil zlato medaljo. Na koncu 
so bili še ekipni boji v športnih borbah, kjer je naša 
ekipa najprej odpravila ekipo iz Reichenbacha in 
v finalu z ekipo BSV Adorf remizirala z 1:1. Ker 
pa je bila točkovna prednost na nemški strani, 
je zmago slavila ekipa BSV Adorf z minimalno 
razliko ene točke pred ekipo Karate kluba Hypo, 
ki je osvojila srebro, tretji mesti pa sta pripadli 
ekipama iz Chemnitza in iz Reichenbacha. KK 
HYPO iz Sevnice se iskreno zahvaljuje svojemu 
generalnemu sponzorju, ki je omogočil prevoz in 
udeležbo na tem precej oddaljenem tekmovanju.

Pregled športnih rezultatov:

Kata posamezno dečki do 9 let:
1. Michael Sus , Chemnitz, D
2. Gaber Vandur, KK HYPO, SLO

Športne borbe dečki 13-14 let (+ 50 kg):
1. Ivan Šribar, KK HYPO Sevnica, SLO
3. Matej Budna, KK HYPO Sevnica, SLO

Športne borbe ekipno: 
1. BSV Adorf, D
2. KK HYPO, SLO 
     (Matej Budna, Ivan Šribar, Uroš Cizerle)

Jurij Orač in Jože Sečen

3. Porzelliner Cup 2010

Zmagovalci v borbah +50 kg 
Matej 3., Ivan 1. (z leve proti desni)
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Šport in rekreacija 

V letošnjem točkovanju za najboljši šahovski klub 
je ŠK Milan Majcen zasedel visoko 2. mesto. Pred 
nami je samo državni ligaš v članski konkurenci 
Radenska Pomgrad (250,33 točke), mi smo 
zbrali 213,87 točk in smo edini iz nižje članske lige 
tako visoko. Upošteva se uvrstitve v ligah članov, 
članic, mladincev, mladink, kadetov, kadetinj ter 
pokalnem tekmovanju članov. Pokal smo zaključili 
včeraj z nesrečnim porazom proti Velenju v Sevnici 
z 1,5–2,5. Potem ko je na šahovnicah še po treh 
urah boja kazalo na našo zmago, so naši igralci 
po vrsti zapravljali boljše pozicije. Na koncu se je 
izkazalo, da bi nam že pol točke več z Velenjem 
prineslo celo 3. mesto v pokalu in s tem 2. mesto 
v skupnem točkovanju klubov z veliko prednostjo. 
Res smola ob sicer izjemnem uspehu. Letos smo 
dosegli naslednje ekipne uvrstitve: člani 4. mesto, 
članice 5., mladinci 8., mladinke 2., kadeti 11., 
kadetinje 5. in v pokalu 6. mesto; izven ekipnega 
točkovanja pa še mladinke na pospešenem DP 2. 
mesto, učenke OŠ Blanca na šolskem DP do 12 let 
1. mesto in do 15 let 2. mesto. Letošnji uspeh bo 
v prihodnje težko ponoviti

Ludvik Cvirn

ŠAH – 
nov uspeh sevniškega šaha

Na DP v rokoborbi osvojili 8 medalj 
Sevniški rokoborci 14-letni Sven Novšak, Ivan 
Šribar, Matej Budna in Uroš Cizerle, vsi člani 
Kluba borilnih veščin Sevnica, so se v soboto, 
11. decembra, v Poljčanah udeležili državnega 
prvenstva v rokoborbi v prostem slogu. Na 
prvenstvu so v omenjeni disciplini nastopili prvič 
in poželi veliko aplavza za prikazane borbe in 
atraktivne mete. V kategoriji dečkov in kadetov, 
kjer so bili kar trije Sevničani, so vsi trije posegli 
po najvišjih mestih, najboljši med njimi pa je bil 
Ivan Šribar, ki je zmagal vse borbe in ostal edini 
neporažen. Ivan je poleg letošnjega naslova 
državnega prvaka v kickboxingu osvojil še dva 
naslova državnega prvaka v rokoborbi v prostem 
slogu v kategoriji dečkov in kadetov, kar ni uspelo 
še nobenemu sevniškemu ali slovenskemu 
športniku. Po končanem nastopu na DP je bil Ivan 
Šribar vidno utrujen, vendar zelo zadovoljen nad 
svojim uspehom. 
V nižji težnostni kategoriji je mladi Sven Novšak v 
kategoriji dečkov v finalu slavil zmago z atraktivnim 
metom in »tušem« že po dvajsetih sekundah 
borbe. Svoj uspeh bi skoraj ponovil še v kategoriji 
kadetov, vendar pa je tu izkušenost bila na strani 
njegovega nasprotnika in se je moral zadovoljiti s 
srebrom. 
Tudi Matej Budna in Uroš Cizerle sta se odlično 
borila, vendar pa tokrat nista imela sreče na svoji 
strani, saj je oba v polfinalu premagal njun klubski 
kolega Ivan Šribar, ki je imel svoj veliki dan in na 
koncu slavil zmago. Matej in Uroš sta osvojila 
bron.

Letošnjo tekmovalno sezono zaključujejo  s 
številnimi osvojenimi medaljami tako na domači 
kot na mednarodni sceni. Seveda pa ne moremo 
mimo dejstva, da brez pomoči Občine Sevnica in 
številnih sponzorjev, ki so klubu in tekmovalcem 
vedno stali ob strani, takšnih rezultatov ne bi mogli 
ustvariti. Številni kategorizirani vrhunski športniki  
državnega in mladinskega razreda s strani OKS pa 
so odraz trdega, strokovnega in načrtnega dela z 
mladimi. Pregled športnih rezultatov:

Rokoborba prosti slog – dečki:
  -47kg 
      1. Sven NOVŠAK 

  -59kg 
      1. Ivan ŠRIBAR 
      2. Matej BUDNA
      3. Uroš CIZERLE

Rokoborba prosti slog – kadeti:
  -50kg 
     2. Sven NOVŠAK 

  -58kg 
     1. Ivan ŠRIBAR 
     2. Matej BUDNA
     3. Uroš CIZERLE

Aljoša Orač

Državno prvenstvo v 
rokoborbi v prostem slogu

Svoj prvi nastop na ekipnem državnem prvenstvu 
je v soboto, 27. novembra, dočakala tudi ekipa 
Squash kluba igRaj in po dveh tesnih porazih 
zasedla 11. mesto. Za sevniški  squash so v Konex 
centru v Ljubljani igrali: Damir Škerl, Miha Černe 
in Tomaž Čampa. 

Sevničani so v žrebu najprej naleteli na zelo 
izenačeno ekipo Kranj 2 ter po popolnoma 
enakovrednem boju izgubili z 1:2, v drugem dvoboju 
pa na nekoliko okrnjeno zasedbo Bleda, za katero 
nista zaigrala Rožle Langus in Aleš Štendler. Tudi 
ta dvoboj je bil do konca zelo izenačen in bi se 
kaj lahko obrnil v prid Sevničanov, pa vendar so 
naši predstavniki po nekaj zamujenih priložnostih 
izgubili z 1:2. 
V boju za naslov ekipnega državnega prvaka se je 
potrdila premoč ekipe Konex 1, za katero so igrali 
Martin Mošnik, Klemen Gutman in Klemen Kristan. 
V finalu so tako zelo prepričljivo premagali ekipo 
Squashlanda, tretje mesto je osvojila ekipa Konex 
2, ki je za tretje mesto ugnala ekipo Maribor 1. 
Z izjemo nekaj igralcev se je v Konex Centru 
gnetlo odličnih igralcev squasha, ki so pokazali 
odlične tekme, Squash klub igRaj Sevnica pa je v 
svojem prvem nastopu drago prodal svojo kožo. 
Seveda navijamo za to, da v prihodnosti uspemo 
še izboljšati ta dosežek, za kar pa bo potrebno tudi 
kakšno squash igrišče v Sevnici. 
      
  Tomaž Čampa 

Sevniški squash enajsti na 
ekipnem državnem prvenstvu 

Veterani rokometnega kluba Kraljevina Krmelj 
dokazujejo, da se da aktivno ukvarjati s športom 
še krepko po 40. letu starosti, saj je povprečna 
starost »jedra ekipe« okoli 42. leta. Nekdaj aktivni 
in uspešni rokometaši so se ponovno zbrali pred 
osmimi leti in od takrat se aktivno udeležujejo 
povprečno 8 turnirjev na leto.
T. i. »asfalterji«, kot jim hudomušno pravijo 
predstavniki drugih ekip, se zelo uspešno borijo 
tudi na »parketu«. Na žalost pred leti niso uspeli 
doseči tega, da bi se zgradila rokometna dvorana, 
kar je posledično pripeljalo tudi do tega, da imajo 
v Krmelju danes zgolj veteransko zasedbo. Kljub 
težkim pogojem za treninge so letos dosegli: 
1. mesto (ponovno) na domačem »asfaltnem« 
turnirju v Krmelju (junij 2010), 2. mesto na turnirju 

v Preboldu (september 2010) ter  v novembru 
še 2. mesto na »prestižnem« veteranskem 
rokometnem turnirju v Trebnjem, kjer jim je bila 
kos le domača ekipa. Predvsem uspeh v Trebnjem 
predstavlja za fante enega največjih dosežkov v 
zgodovini veteranskega kluba. Polni zanosa se 
fantje že ozirajo v leto 2011, kjer bodo poskušali 
pridobiti še kakega novega »veterana« in doseči 
več od načrtovanega. Po letu, ki odhaja, lahko 
to zagotovo rečemo, da jim bo uspelo. Srečno 
»asfalterji«!

Damjan Kolovrat, član RK Kraljevina Krmelj

Za veterani RK Kraljevina 
Krmelj je zelo uspešno leto

Z mesecem oktobrom se je pričela nova strelska 
sezona. V tej sezoni se v pokalnih in ligaških 
tekmovanjih potegujejo strelci iz vse Slovenije 
za najboljša mesta, ki kasneje najbolj zaslužne 
popeljejo v državno reprezentanco.
Ekipa SD Marok je po treh odstreljenih krogih 
lige na drugem mestu s 3.210 krogi. Mladinec 
Klemen Juvan vodi s 14 krogi prednosti pred 
zasledovalci.
Istočasno pa poteka tudi tekmovanje za Pokal 
Slovenije.
Na tem tekmovanju je na drugi pokalni tekmi v 
Železnikih mladinka Mojca Kolman prepričljivo 
premagala konkurentke in osvojila zlato kolajno. 
Kadetinja Anuša Kovačič je v svoji konkurenci 
pristala na drugem mestu z doseženimi 351 

krogi. Slednja je svoje vrline prikazala že na prvi 
pokalni tekmi v Ljubljani, saj je takrat zmagala z 
doseženimi 352 krogi.

Mirko Ognjenovič

Spodbudni rezultati 
za začetek sezone

Mojca, Anuša ,Tajda, in Rok klubska udarna moč

www.kstm.si



20 Januar 11

Utrip življenja

Recepti

Potrebujemo: 
100 g masla,
100 g sladkorja, 
1 jajce, 
150 g mletih mandeljnov, 
150 g moke.
Iz vseh naštetih sestavin naredi testo in ga zavij v 
folijo. Počiva  naj 1/2 ure.
Nadev:
600 g jabolk, 
sok polovice limone, 
2 žlici ruma, 
malo piškotnih drobtin.
Jabolka naribaj, pokapaj z limono, dodaj rozine 
in rum. Testo razgrneš po pekaču, prepikaj, 
posuj s piškotnimi drobtinami in dodaj nadev. 
Po vrh narediš mrežico iz testa ali pa posuješ z 
mandljevimi lističi in spečeš.

Jabolčni kolač

Potrebujemo: 
Za biskvitno testo: 
4 jajca, 
24 dag sladkorja v prahu, 
20 dag moke, 
1/2 pecilnega, 
limonina lupina, 
vanilin, 
8 žlic hladne vode. 
Iz vseh sestavin naredimo biskvitno testo.
Krema: 
1 višnjev kompot, 
malo višnjevega ekstrata, 
2 sladki smetani za stepanje, 
1 malinov puding
Višnje odcedimo in soku dodamo toliko vode, 
da dobimo 1/2 litra tekočine. Iz tega skuhamo 
puding.
Ko se ohladi dodamo sesekljane višnje in višnjev 
ekstrat. Posebej stepemo smetano in ji rahlo 
primešamo ohlajen puding. Biskvit narežemo 
na tri tanke plasti. Spodnjo plast namažemo s 
kremo in nanjo polagamo naslednjo plast. Zopet 
premažemo s kremo. Okrasimo s stepeno 
smetano, naredimo krog iz višenj, posujemo z 
mletimi orehi. Torto postavimo čez noč na hladno, 
da se prepoji.

Višnjeva torta

Recepte pripravila Cvetka Jazbec

Leto 2010 je bilo za sevniškega atleta Roberta 
Lendaro izjemno uspešno. Nastopil je na 32 
tekmah, od tega je opravil 14 nastopov na 
državnih prvenstvih za člane in veterane. Na DP v 
gorskem teku štafet za člane so Robert Lendaro, 

Matej Samide in 
Stojan Švigelj pritekli 
3. mesto, kar je 
velik uspeh v močni 
konkurenci gorskih 
tekačev. Robert se 
je udeležil 7 državnih 
prvenstev za 
veterane in osvojil 7 
naslovov državnega 
prvaka: gorski tek 
na Osolnik, cestni 
tek na 10.000 m v 
Tržiču, 10.000 m na 
stezi v Novem mestu 

(izboljšal OR - 33,54), ter v Mariboru - steza na 
400 m, 800 m, 1.500 m in 5.000 m. Tudi na 
državnih prvenstvih za člane se je med mladimi 
atleti odlično znašel in osvojil 5. mesto v krosu 
na 3.000 m, 5. mesto na stezi na 5.000 m, 
(izboljšal OR - 16,11), 5. mesto na stezi na 3.000 
m, (izboljšal OR - 9,16), 7. mesto na stezi 10.000 
m, 7. mesto na cestnem teku na 10.000 m, prvič 
se je preizkusil na DP v ekstremnem gorskem 
teku na 12.000 m dolgi razdalji, kjer je kljub hudi 
konkurenci najboljših slovenskih gorskih tekačev 
zasedel 9. mesto. Na mitingu v Šentjerneju je na 
1.500 m osvojil 3. mesto. Na Maratonu treh src 
v Radencih je v konkurenci 1.172 tekmovalcev na 
10.000 m osvojil odlično 3. mesto. Uspelo se mu je 
uvrstiti tudi v finale APS, kjer je na 5.000 m osvojil 
6. mesto. Nastopil je še na 13 tekih po Sloveniji, 
kjer mu je uspelo kar sedemkrat premagati vso 
konkurenco in osvojiti absolutno zmago. 
      
   Vanja Lendaro

Uspehi Roberta Lendara 
v letu 2010

O dobrodelnih akcijah zbiranja zamaškov slišimo 
zelo veliko. Ljudje pridno prinašate različne 
zamaške na zbirna mesta. Nekateri vprašate, 
zakaj, drugi želite le pomagati sočloveku. Prav 
je, da ste seznanjeni o namenu in da tako 
pridobimo še katerega navdušenca (ekološkega in 
dobrodelnega).
Navajam podatke s spletne strani (http://www.
zamaski-mia.si/), ki jo vodi in sproti obnavlja ekipa, 
ki organizira akcijo za Mio, deklico iz Zidanega 
Mosta, ki je lani spomladi iz neznanega vzroka 
oslepela. 
Kaj se upošteva v zbiralni akciji? 
Ustrezni so zamaški plastenk, sadnih sokov, 
mineralne vode, mleka, olja, tekočih pralnih 
praškov in mehčalcev (te je treba prej nujno 
očistiti!), plastičnih delov jajčk Kinder in »pumpice« 
tekočega mila za roke (tem je treba odstraniti 
žičko in cev), pokrovi kislega zelja oz. repe in večji 
pokrovi, npr. večjih pakiranj, ki jih uporabljajo v 
restavracijah.

Na embalaži bodite pozorni tudi na P. Pri zamaških 
je pomembno, da je na njih oznaka PP, PE in še 
veliko drugih kombinacij (ali pa sploh nič), na 
pokrovčkih ne sme biti oznake oz. črk PS, kar 
pomeni polistiren. Vsi pokrovčki, ki so na embalaži 
z znakom za recikliranje, TRIKOTNIK, so veljavni.
Pokrovčki iz polistirena, ki so PREPOVEDANI, so 
na kozarčkih kisle smetane, skute, ovitki cedejev, 
paličice za mešanje kave.
Mnenje podjetja, ki prevzame zamaške:
Slovensko podjetje se je njihovi prošnji za 
sodelovanje v akciji velikodušno odzvalo in potrdilo 
sodelovanje. Po pogovoru o vsebini so sporočili, 
da je kakšen zamašek lahko iz polistirena PS. 
Ko jih zmeljejo, gre to v pranje. Polietilen PE in 
polipropilen PP sta lažja od vode in na njej plavata, 
polistiren PS pa je težji in potone. Zato je skrb, da 
bi se surovini pomešali, odveč.
Namesto sklepa:
Denar od zbranih zamaškov bo družina porabila za 
operacijo v tujini. Odkupna cena za tono zamaškov 
je 300 evrov. Omenjena operacija bo menda stala 
več kot 30.000 evrov, kar pomeni, da bi bilo treba 
zbrati več kot 100 ton zamaškov.
Naj dober glas seže v deveto vas in vabljeni, da 
prinesete zamaške na občino Sevnica, v Fitnes 
studio Sevnica in MC Sevnica ter na preostala 
zbirna mesta po vsej Sloveniji.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Dobrodelne akcije –
zbiranje zamaškov

500 g rozin, 
500 g suhih marelic, 
500 g suhih sliv, 
250 g suhih fig namočimo v mlačno vodo, ki ji 
dodamo malo ruma. Stoji naj čez noč pokrito v 
posodi.
500 g moke, 1 pecilni, malo cimeta, malo ingverja 
v prahu skupaj presejemo. Posebej stepemo 5 jajc 
in počasi dodajamo malo sladkorja, ne preveč in 
ščep soli. Masa more postati kremasta. Še naprej 
stepamo in prilivamo 2 dcl hladne vode, dodamo 
mešanico iz moke in primešamo še namočeno 
suho sadje. Dodamo lahko še pest orehovih 
jederc, pest mandeljnov in pest orehov. Stresemo 
v model, ki je pokrit s peki papirjem. Pečemo v 
predhodno ogreti pečici na 200 stopinjah eno 
uro. Da se preveč ne izsuši, testo tudi po vrhu 
pokrijte s peki papirjem. Pečenega obrnemo in ga 
ohlajamo kar pod pekačem. To pecivo more biti 
dobro zaprto v plastični posodi in je obstojno 1 
mesec. Režemo ga lahko sproti ali pa narezanega 
zložimo v posode in postavimo v hladno shrambo. 
To pecivo je primerno za vse letne čase in ga lahko 
ponudimo k vinu, kavi ali čaju.
Veliko pekovskih užitkov in srečno novo leto!

Sadni kruh

V soboto, 11. decembra, so čebelarska društva 
Radeče, Sevnica in Šentjanž organizirala že četrti 
tradicionalni Ambrožev pohod na Brunk. Pohoda 
se je udeležilo kar osemindvajset čebelarjev in 
simpatizerjev čebelarstva iz vseh treh društev. 

Tokratni pohod je potekal iz Dobrave nad Radečami.  
Na Brunku je bila po uvodnem pozdravu vseh treh 
predsednikov društev in radeškega župana v 
cerkvi Sv. treh kraljev tudi sv. maša, ki jo je daroval 
v čast Sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev, radeški 
župnik  Marinko. V nagovoru je poudaril predvsem 
pomen skrbi in dobrega odnosa do narave, ki jo 
gojimo čebelarji in opozoril na pomen prenosa 
znanja in tovrstne vzgoje na mlade generacije. 
Slovestnost so lepo popestrile pevke ŽPZ Solzice 
iz Budne vasi. Po maši pa so Skoporčeve gospe 
poskrbele za toplo okrepčilo pred cerkvijo, ki se je 
ob nizkih temperaturah prijetno prileglo. Prijetno 
druženje pa se je nadaljevalo še v ogrevanih kletnih 
prostorih pri Skoporčevih. Ob lepem, sončnem, a 
hladnem vremenu smo se v zgodnjem popoldnevu 
podali nazaj proti Radečam.

Besedilo in foto: Janez Levstik

Čebelarski pohod
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èišèenje vseh hišnih odtokov

èišèenje kanalizacije

odvoz in èišèenje bencinskih-oljnih in mašèobnih lovilcev ter greznic

TV pregledi cevi in odtokov od 20mm do1. 800mm (ATVM 143)

lokaliziranje kanalizacije z radio sondo

lokaliziranje vodovodnih napak (Sewerin)

vodotesnost kanalizacije (Sist en 1610)

sanacija kanalizacije brez izkopa

30
let

Lepe božiène praznike
in sreèno 2011

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�R�o�h�r�-�b�l�i�t�z

�1�5�.� �d�e�c�e�m�b�e�r� �2�0�1�0� �1�6�:�0�3�:�5�0

Strešne kritine

Izolacija

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...

Strešna okna
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ccc@@Tomaž Krnc s.p.

Ledina 1, 8290 Sevnica

Tel.: 07 81 41 651

GSM: 041 427 084

AKCIJA !

2
že od 5,65 € / m

Srečno
2011

S toplino božič naj vas greje,
srce naj vaše pomiri,
a novo leto naj zasije

vse, kar srce vam poželi!
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla pošljite na dopisnicah najpozneje

do 17. januarja 2011 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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RONSIN: francoski general, ARTOIS: francoska pokrajina, SASS: madžarska sopranistka, OVID: rimski pesnik

Rešitev decembrske križanke je: Sevniška voščenka.

Izmed 289 rešitev so bili izžrebani: 
   1. nagrada – Nina Krohne, Florjanska 6, 8290 Sevnica 
   2. nagrada – Tatjana Slak, Pesje 4, 8270 Krško 
   3. nagrada – Mojca Grilc, Krajna Brda 44 b, 8283 Blanca
   4. nagrada – Milena Hrup, Krmelj 48, 8296 Krmelj 

Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: dva v enem: srebrna broška – obesek, ki ga podarja:         
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
2. nagrada: srebrna ovratnica, ki jo podarja:
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja: 
Zlatarna Šalamon, Vera Šalamon s.p., Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada:  dežnik, ki ga podarja: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

VICOTEKA
ANGELČKI 
˝Mami a angelčki letijo??˝
˝Letijo, letijo. Zakaj sprašuješ?˝
˝Slišal sem, da je včeraj očka rekel naši hišni 
pomočnici, da je angelček. Kdaj pa bo letela?˝
˝Jutri zjutraj, ko pride k nam!˝

TAŠČA
Kako se po angleško reče, 
da tašča ne pride na kosilo.̀ `Yes!!!!!!!!!!!´´

ZREZKI 
V tovarniški kantini se je mlad uslužbenec 
pritoževal nad preveč zapečenim zrezkom.
»Dragi gospodič,« je rekel kuhar,« jaz sem 
zrezke pekel že, ko so vas še dojili.«
»In zakaj jih servirate šele sedaj?«

POTOVANJE  
»Po desetih letih zakona greva z ženo ponovno 
na medene tedne.« 
»No, to je pa res romantično. Kdaj pa gresta?« 
»Jaz avgusta, ona pa oktobra.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Kje stoji obeležje na 
fotografiji, kaj obeležuje, 
katerega leta je bilo 
postavljeno ter kdo ga je 
izdelal?

Rešitve pošljite na 
dopisnicah do 17. januarja 
na 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 
19, 8290 Sevnica. 
Izmed prispelih pravilnih 
rešitev bomo izžrebali dve 
praktični nagradi. 

Foto: Rok Petančič

IZREK ZA LEPŠI DAN
Objemite svoje sanje ...
občutite notranje veselje in energijo, ki vam 
sporočata, da je možno ... 
dovolite si občutiti navdih in radost ... dovolite si 
na glas zavpiti wiiiiiiiiiii ... 
dovolite si skakati po sobi, ker vam je uspelo ...
najdite svojega notranjega otroka, ki je znal 
izraziti navdušenje in veselje ... 
»spirit« ni depresiven ... spirit in božanskost - je 
ljubezen in veselje ... 
najdite ju zopet v sebi ♥

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke  
je: Javno dostopno stranišče stoji ob vznožju 
(dostopni poti) na Arheološko najdišče Ajdovski 
gradec nad Vranjem.

Izžrebana sta bila:

Jasmina Tratar, 
Naselje heroja Maroka 9, 
8290 Sevnica 

Božidar Jazbinšek, 
Naselje heroja Maroka 8, 
8290 Sevnica 
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Oglasi

gsm: 041/637 443
tel.: 07/81 62 960
fax: 07/81 62 961

e-mail: mirko.nov@siol.net

SMUČANJE na 
SMUČIŠČU CERKNO

ŽELIMO VAM 
SREČNO 

IN 
USPEŠNO 

V LETU 2011!

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�A�P� �N�o�v�a�k

�1�5�.� �d�e�c�e�m�b�e�r� �2�0�1�0� �1�7�:�3�8�:�5�7



Sevnica

Naj v letu 2011
vsakdo najde pot

do uresničitve
svojih želja! 

Se pogosto znajdete na tleh? Glavo pokonci. 
Talni epoksi premaz C-Guard® zašèiti betonska tla vaše garaže, kleti, shrambe...
Ugodno, enostavno in uèinkovito!
C-Guard® je epoksi paropropustna barva za beton, ki jo nanesete z lahkoto 
in brez dodatne pomoèi. C-Guard® vsebuje v pakiranju popolnoma vse za 
enostaven in hiter nanos - od nazornih navodil, posnetih na DVD 
in sestavin samega premaza do vseh potrebnih pripomoèkov.

Spravite se na tla! Z veseljem in brez zadržkov.

www.barvezabeton.si | tel: 07 81 63 550 | e-mail: kontakt@chemcolor.si

Èisto na tleh!

Lepe 
božiène praznike

in sreèno 2011
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HACCAP, ISO 9001: 2000, EUREPGAP
SEDEŽ:  Cesta 4. julija 134, 8270 KRŠKO
UPRAVA:  Blanca 7, 8283 BLANCA
Tel.:  07 48 80 920
Fax:  07 48 80 921
E-mail:  info@sadjarstvo-blanca.si

ENOTE:  DE Hladilnica Blanca
                   DE Èanje
                     DE Loka pri Zidanem Mostu

  

Pridelava jabolk na 125 ha.

Prisotnost na trgu preko celega leta.

Zagotovitev visoko kvalitetnih svežih jabolk

Trženje pod blagovno znamko .EVROSAD

SADJARSTVO BLANCA
KMETIJSKA PROIZVODNJA D.O.O.

Sreèno, zdravo in polno uspehov 2011
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