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DUHOVNA MISEL 
 

V SVETIŠČU TRPLJENJA 

 

 Danes popoldne sem v bolnišnici obiskal nekega bolnika. Moral sem od oddelka do oddelka 

skozi to mesto trpljenja in ugibal, kakšne drame skrivajo ti svetli zidovi in cvetje na tratah. 

Moral sem skozi prvo dvorano; hodil sem po prstih in iskal svojega bolnika, z očmi sem se narahlo 

dotikal ležečih kot bolničar nežno otipava rano, da ne bi povzročil bolečine. Prav nič dobro se 

nisem počutil, kot zbegan vpeljanec v skrivnostnem templju, kot pogan v ladji kake cerkve. 

Prav na koncu druge dvorane sem našel svojega bolnika in momljal sem pred njim in nisem vedel, 

kaj naj mu rečem. Gospod, trpljenje me teži, tlači me. Ne morem razumeti, zakaj ga pustiš. Zakaj, 

Gospod? Zakaj mora trpeti ta nedolžni otrok, ki zaradi strašne vročine že en teden ječi? Ta mož, ki 

se že tri dni in tri noči bori s smrtjo in kliče svojo mater? Ta žena, ki ima raka in se je v enem 

mesecu postarala za deset let? Ta delavec, ki je padel z zidarskega odra in je kot polomljena lutka 

pri manj kot dvajsetih letih? Ta tujec, uboga osamljena para, ki ga je ena sama gnojna rana? To 

dekle v mavcu, ki je že trideset let prikovano na desko? Zakaj, Gospod? Ne razumem. Zakaj je na 

svetu to trpljenje, ki zadaja rane, ki zapira srca, ki izziva k uporu, ki ljudi stre? Zakaj to pošastno in 

ostudno trpljenje, ki udarja na slepo in se nič ne opravičuje; po krivici pade na dobrega in prizanaša 

hudobnemu? Ko se zdi, da se je umaknilo, ker ga je znanost odpodila, se vrne z drugačnim 

obrazom, ki je še močnejši in zahrbtnejši. Ne razumem. Trpljenje je ostudno in bojim se ga. Zakaj 

morajo trpeti prav ti in ne drugi? Zakaj ti in ne jaz? Dragi otrok, trpljenja nisem hotel jaz, tvoj Bog, 

ampak ljudje. Vnesli so ga na svet, ko so vanj prinesli greh, kajti greh je nered in nered povzroča 

bolečino. Vsakemu grehu, veš, odgovarja nekje in ob določenem času na svetu neko trpljenje. In 

več ko je greha, več je tudi trpljenja. Toda prišel sem jaz in vzel sem nase vse vaše trpljenje, ko sem 

sprejel nase vse vaše grehe, vzel sem ga in vse trpel prej ko vi. Prevrednotil sem ga, spremenil in 

naredil iz njega zaklad. Trpljenje je res še zlo, vendar zlo, ki ni brez koristi, kajti iz vašega trpljenja 

sem naredil Odrešenje. 

 
Michel Quoist 

 

BAKLADA 2011 
 

Mladinski krožek društva F.B. Sedej je tudi letos organiziral baklado, a z eno spremembo. 

Zmenili smo se za dve štartni točki, ena iz Ščednega in ena iz Bukovja. Ob 22.40 smo verniki 

štartali in ob 23.00 smo se vsi dobili v Sedejevem domu, kjer smo se ogreli s toplim čajem in s 

kuhanim vinom. Ob polnoči pa je bila polnočnica, ki jo je daroval gospod župnik Mirko Butkovič. 

GABRIJEL LANGO 

 

MOJE JASLICE 
 

Letos smo se člani mladinskega krožka odločili, da bomo natečaj »Moje jaslice« organizirali 

malo drugače. Z otroki smo se dvakrat dobili in izdelali kipce, ki so bili v božičnem času rastavljeni 

pred cerkvijo. Kipci so bili izdelani iz odpadnega materiala: iz steklenic, kartona in starega blaga. 
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Ko smo si zamislili to delavnico, smo pričakovali več udeležencev, škoda. Kljub temu so 

bile jaslice zelo lepe in vsi otroci so se zelo izkazali. Zaradi tega so nagrado prejeli kar vsi 

udeleženci in sicer: Petra in Ivan Devetak, Lara in Eva Komjanc ter Ema in Bernard Terpin. 

Vsem se še enkrat iz srca zahvalimo. 

STEFANIA BERETTA 

 

BOŽIČNI KONCERT 
 

V petek, 6. januarja, se je v števerjanski farni cerkvi odvijal tradicionalni božični koncert, ki 

ga je organiziralo S.K.P.D. »F. B. Sedej«, tokrat v sodelovanju z italijansko zvezo pevskih zborov 

USCI-FVG. Koncert je bil namreč vključen v program Nativitas, to je program več kot stotih 

koncertov v adventem in božičnem času, ki se v glavem odvijajo v deželi Furlaniji – Julijski krajini, 

nekaj pa tudi v Sloveniji in Avstriji.   

Letošnji koncert je uvedel domači mešani pevski zbor, pod vodstvom Aleksandre Pertot, ob 

orgelski spremljavi g. Mirka Butkoviča. Števerjanski pevci so najprej zapeli srednjeveški napev Eno 

je dete rojeno, v priredbi Matije Tomca, nato Vrabčevo priredbo znane Poslušajte vsi ljudje ter še tri 

sodobnejše skladbe: Otrok v božični noči, besedilo Aleksija Pregarca je uglasbil tržaški skladatelj 

Aleksander Vodopivec, Sveta noč Adija Daneva in Božična uspavanka angleškega skladatelja 

Johna Rutter-ja. Gospod Butkovič je poskrbel tudi za glasbeni intermezzo na orglah s skladbo Dors 

mon enfant, ki jo je napisal italijanski skladatelj in organist Marco Enrico Bossi. 

Glavni del koncerta pa je oblikoval letošnji gost, to je mešani pevski zbor Obal'ca iz Kopra; 

zbor je bil ustanovljen leta 2001 na pobudo številnih ljubiteljev vokalne glasbe, željnih ubranega 

petja in sproščenega družabnega okolja. Ideja za ustanovitev izhaja iz ožjega odbora članov Obale 

in takratnega zborovodje Ambroža Čopija, ki je Obal'co tudi vodil do marca 2003. Njihov program 

obsega kompozicije različnih obdobji in slogov, ki segajo od renesanse skozi celotno zgodovino 

evropske glasbe do današnjih dni in vključuje med drugim sakralno glasbo in priredbe slovenskih 

ljudskih pesmi. V desetih letih delovanja so zbor vodili: Ambrož Čopi in Maja Cilenšek, Walter Lo 

Nigro, Aleksandra Pertot, Mirjana Gvozdenac, od jeseni 2010 pa Valentina Vočanec. V preteklih 

sezonah je zbor osvojil dve srebrni in eno zlato plaketo na regionalnem tekmovanju pevskih zborov 

v Postojni, udeležil pa se je tudi Sozvočenj, kjer je bil leta 2007 izbran za najboljši zbor z ustreznim 

programom. Števerjanski publiki se je predstavil z raznolikim programom; slišali smo Miškinisovo 

Gloriosa dicta sunt nr. 2, Salve Regina Charlesa Gounoda, Svetonočne misli sodobnega 

slovenskega skladatelja Damjana Močnika, Leskovarjevo priredbo Schubertove uspavanke Lahko 

noč, spet slovenski napev Zvezde gorijo Matije Tomca ter ob koncu še irski napev Irish blessing 

Jamesa Moora. Koncert sta zbora ponovila že naslednji dan, 7. januarja, v Kopru, v cerkvi sv. Ane.  

V nedeljo 20. januarja pa je bil na sporedu, v domači cerkvi, koncert sakralne glasbe, ki so 

ga oblikovali pevci Goriškega mladinskega zbora Primož Trubar pod vodstvom Davida Bandlja. 

Goriški Mešani mladinski zbor Primož Trubar je nastal februarja leta 2008 na pobudo Zveze 

kulturnih društev Nova Gorica s ciljem združitve slovenske mladine v starosti od 14. do 25. leta 

obmejnega prostora v skupen slovenski zbor.  V svoj repertoar uvršča slovensko in tujo umetno 

zborovsko glasbo vseh obdobji in smeri, slovensko ljudsko pesem, pop in gospel. Števerjanski 

publiki so se predstavili z bogatim programom: koncert so mladi pevci uvedli z Berthierevo Per 

crucem iz Litanij vseh svetnikov, nato smo slišali Iesu, rex admirabilis, renesančnega skladatelja 

Giovannija da Palestrina; sledile so skladbe sodobnih avtorjev, kot Ave Maria baska Ramira Real, 

Merkujeva priredba ljudskega napeva Kjer je Jezus karvavi pot potil ter Kickstatova Soli Deo 
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Gloria. Posebno pozornost poslušalcev pa sta gotovo pritegnili pesmi Doamne Iisuse Hristoase 

Paula Costantinescu, prirejena za zbor v prostoru in Or mira questo giardino iz Dantejevega Raja za 

zbor in osem kozarcev; skladbo Giovannija Bonata so pevci spremljali s kozarci, napoljenimi z 

vodo, zvok, ki je tako nastal je usklajeno in prijetno spremljal petje. Koncert se je zaključil s 

slovensko božično Pastirci iz spanja vstanite nocoj, furlansko ljudsko O staimi atenz in psalmom št. 

100 Iubilate Deo, v uglasbitvi Silvana Zavadlava.  

Koncerti v mesecu januarju so bili tako še dodaten način in priložnost za poglobljeno doživljanje 

božičnih praznikov. 

MARTINA VALENTINČIČ 

 

OBIČAJNO KOLEDOVANJE SVETIH TREH 

KRALJEV 

 

 Tudi letos so našo prelepo vas obiskali Sveti trije kralji. Sicer so se z vzhoda pripeljali že 

nekaj dni prej, da bi pri gospej Snežici, kateri gre velika zahvala za vsakoletno pripravo kostumov, 

pomerili obleke in vadili koledniško pesem. Letos je kraljev bilo kar šest. Porazdeljeni so bili  v dve 

skupini, od hiše do hiše pa so se pomikali z dvemi motoriziranimi, pet mestnimi kamelami, tako da 

so lahko v krajšem času obiskali več družin. Pričeli so zjutraj, ob 10.30, ko je bila prva skupina 

prisotna pri sveti maši v Števerjanu, druga pa je obiskala cerkvi v Podgori in v Pevmi. Po končanih 

obredih so se koledniki podali po Števerjanu.  

 Peli so ljudsko kolednico in blagoslavljali domove z napisom 20+G+M+B+12. Zaključili so 

ob 18.30 in se peljali še na nekaj domačij v Štmaver, Podsabotin, Podgoro in Gorico ter k gospodu 

župniku Antonu Lazarju v Gabrje, ki je bil presrečen za ta obisk. Nabrali so 1600 evrov, 1100 so jih 

namenili materinskemu domu v Solkanu, 500 pa združenju »ABC Onlus, associazione per i 

bambini chirurgici del Burlo«.  

Modri se zahvaljujejo vsem tistim, ki so s svojim darom osrečili skupino ljudi v stiski, bodisi 

materjalni, kakor zdravstveni.  

Naj omenim še, da je dolgoletni član skupine zasledil natečaj z imenom »Za Gorami«, ki ga 

je organizirala RTV Slovenija. Projekt je nameraval posneti čim več ljudskih slovenskih pesmi in 

jih po radiju predvajati najprej v živo, potem pa v ponavljanjih. Prijavilo se je čez dvajset skupin iz 

vseh krajev Slovenije, pa tudi iz zamejstva. Deveti na vrsti so bili Sveti trije kralji iz Števerjana, ki         

so 17. decembra 2011, ob 20.30, v živo prepevali dvoglasno kolednico na postaji Radijo Slovenija1. 

Seveda so za to dobili denarno nagrado, ki jo bodo uporabili za vsakoletne stroške ter spominsko 

zgoščenko. Ponosni so, da so lahko predstavili Sloveniji dolgoletni dobrodelni običaj briške 

zamejske vasi. 

DAMJAN KLANJŠČEK 

 

BOŽIČNA LOTERIJA 
 

Letošnja novost med božičnim časom je bila »Božična loterija«. Organizirali so jo člani 

mladinskega krožka. Kupovanje listkov je bilo mogoče med adventim in božičnim časom. Žrebanje 

pa je potekalo 8. januarja po sv. maši pred cerkvijo, pod krasnim sončkom. Obljubili smo bogate 

nagrade in tako je tudi bilo. Tretja nagrada, ki jo je dobil Robi Beretta je bil koš z mnogimi 

gastronomskimi dobrotami. Druga nagrada je prav tako vsebovala koš, tokrat še z oljnato sliko, ki 
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nam jo je podarila gospa Ivanka Škorjanc. Prejel jo je Simon Komjanc. Prva nagrada pa je bil pršut 

in koš, ki je osrečil dobitnika in sicer Mihaela Corsija. Vsem, ki so sodelovali se zahvajujemo in 

hkrati vabimo že vnaprej na naslednjo Božično loterijo.  

STEFANIA BERETTA 

 

IZLET NA SNEG 
 

Mladinski krožek društva F.B. Sedej je tudi letos organiziral izlet na sneg. V nedeljo 22. 

januarja 2012 se je zgodaj zjutraj na trgu pred cerkvijo zbrala velika množica ljudi, in se z dvema 

avtobusoma odpeljala proti Zoncolanu. Nekateri so smučali, nekateri so se sankali in nekateri pa so 

se sprehajali. Bil je res en lep sončen dan in smo se vsi zabavali. Ko se je začelo temniti smo se vsi 

zbrali pri avtobusu, kjer smo pripravili majhno zakusko in žrebanje loterije. Potem pa smo se vsi 

trudni vrnili proti domu. 

GABRIJEL LANGO 

 

200. OBLETNICA ROJSTVA PISATELJA 

CHARLESA DICKENSA 
 

 Mojster viktorijanske dobe Charles Dickens se je rodil kot drugi v vrsti osmih otrok leta 

1812 v Landportu blizu mesta Portsea v grofiji Hampshire. Krščen je bil pod imenom Charles John 

Huffam Dickens. Njegov oče John Dickens je delal kot uradnik pri angleškem pomorstvu. Njegovi 

materi je bilo ime Elizabeth Dickens. Mali Charles se je šolal pod budnim nadzorstvom Williama 

Gilesa, živel je v pristaniškem mestu in užival med sprehodi v naravi. Na enem izmed takih 

sprehodov je tudi opazil vilo, ki ga je neznansko očarala. Isto vilo je proti koncu svoje življenjske 

poti, torej leta 1856,  kupil in se v njej naselil leta 1860. Chathamska idila je Dickensa zaznamovala 

za celo življenje, danes stoji v Chathamu zabaviščni park poimenovan po avtorju (Dickens World). 

Tako blagostanje pa ni dolgo trajalo. Leta 1822 so očeta premestili v London, kjer je zabredel v 

hude dolgove. Leta 1823 so ga priprli; mladi Charles, ki je tega leta dopolnil dvanajst let, pa je bil 

primoran delati v tovarni, ki je proizvajala kremo za čevlje. Preživljal se je z bornimi šestimi šilingi 

dnevno, delovnik je trajal od osme pa do dvajsete ure. Mučno življenje delavca v pristaniški četrti 

Londona, prekinjeno šolanje in dnevni obiski očeta v ječi so bila ponižanja, ki jih Dickens ni nikoli  

prebolel. Oče je bil izpuščen iz zapora, njegovi sorodniki so poplačali dolgove in mladi Charles je 

spet smel v srednjo šolo. Med leti 1824 in 1827 se je šolal na akademiji, kjer so ga imeli za veselega 

in rahlo objestnega fanta. Tam je Charlesa opazil gospod Blackmore, priznan odvetnik, v odvetniški 

pisarni je zaposlil Charlesa kot pomočnika. Pridobil si je mnogo izkušenj in znanja, ki ga je kasneje 

s pridom izkoristil. Leta 1836 se je poročil s Catherine Hogarth, ki mu je rodila kar deset otrok. 

Začelo se je zanj prelomno obdobje, saj je začel objavljati feltone, humoreske in skice o 

londonskem predmestju. Od 1836 do 1839 je požel z njimi velikanski uspeh. Dickens se je zato 

odločil za kariero pisatelja, skoraj vsako leto je izdal kako novo delo. Med svojim pisateljevanjem 

pa je napravil tudi dva izleta v Severno Ameriko. Med svojim prvim potovanjem je živel v New 

Yorku in se preživljal kot pisatelj, igralec in režiser. Drugič je v Ameriko potoval leta 1867, tri leta 

pred svojo smrtjo. Med letoma 1844 in 1846 je napravil še dva krajša izleta v Italijo in Švico. 

Charles Dickens je v svoji priljubljenosti rasel in rasel. Leta 1856 je bil že tako uspešen, da si je 

kupil posestvo Gad's Hill Palace v Chathamu. Naslednjega leta je Dickens med vajo za dramsko 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1812
http://sl.wikipedia.org/wiki/1856
http://sl.wikipedia.org/wiki/1860
http://sl.wikipedia.org/wiki/1822
http://sl.wikipedia.org/wiki/London
http://sl.wikipedia.org/wiki/1823
http://sl.wikipedia.org/wiki/Odvetnik


 

7 

uprizoritev enega svojih del spoznal Ellen Ternan, ki je bila najeta, da odigra neko žensko vlogo. 

Dickens se je nanjo navezal. Pisala sta si pisma in obstajajo domneve, da je Ternanova imela 

ljubezensko razmerje z avtorjem. Dokaz tega je tudi ločitev od svoje bivše žene Catherine Dickens 

leta 1857. Charles je leta 1865 doživel hudo železniško nesrečo pri Staplehurstu, ko se je vračal iz 

Francije z Ellen Ternan. Na srečo njegov vagon ni iztiril, preživel je in pomagal mnogim 

udeležencem. Leta 1867 je še drugič odšel v Ameriko, kjer je gostil več turnej, na katerih je bral 

svoja znana dela. Umrl je leta 1870 zaradi kapi. V skladu z njegovo željo so ga pokopali v 

Westminstrski opatiji, kjer leži v Poets' Cornerju, torej Kotičku pesnikov. 

 V Dickensovih delih je glavna snov angleško meščansko in malomeščansko življenje v prvi 

polovici 19. stoletja. Njihove odnose v družbi je opisoval stvarno, na trenutke humorno in včasih 

groteskno. Izrazito je izpostavljal socialne probleme tistega časa, kot so bile sirotišnice, šolstvo, 

uradništvo, prenaporno delo proletarcev, izkoriščanje otrok in žensk v industriji ipd. Upravičeno ga 

štejemo med utemeljitelje socialno-kritičnega romana. Z velikim zagonom in strastjo je namreč 

slikal prizor najnižjega londonskega sloja, ki je živel v bedi, revščini in kriminalu. 

Med najvažnejša dela prevedena v slovenščino sodijo:  

 Oliver Twist; prevod Oton Župančič, založba Schwentner LJ, leta 1911. 

 David Copperfield; prevod Oton Župančič, izdala Mladinska knjiga LJ, leta 1965. 

 Božična pravljica o duhovih; prevod Janko Moder, izdala Obzorja MB, leta 1992. 

 

PREMIERA DRAMSKE DRUŽINE 
 

V soboto 18. februarja se nam je Dramska družina predstavila z Modendorferjevo igro 

Limonada Slovenica v režiji Franka Žerjala. Uvodno besedo je podala Katja Dorni, ki tako pravi: 

«Ko se ozremo okoli nas, lahko opazimo kako čas drvi naprej. V velikih mestih se dan za dnem 

spopadajo s tehnologijo, inovativnostjo in hitenjem časa. A kaj pa tu v Števerjanu? Ali so se tudi v 

tej majhni vasici stvari spremenile? Meščane, ki gledajo na vas, ko na neko oazo, morda tišina noči 

preseneti in si mislijo, da se je v vaseh čas ustavil. Mi pa, ki v tej skupnosti živimo lahko rečemo, 

da se stvari spreminjajo tudi za nas. A ne glejmo samo negativno plast. Novi obrazi, nove ideje, 

nove spodbude, to je na kar moramo biti pozorni, da bodo naše vasi še živele. To so tisti izzivi, 

katerim se moramo posvetiti. In ravno na tem sloni dramski odsek društva Sedej. Dramska družina 

mu pravimo tu pri nas. Skupina ljudi, ki se druži in skupaj raste z vnemo ter goji slovenski jezik in 

vrednote.  

Ko »Brez miru okrog divjamo…« v tej razburjeni družbi, dobimo tu skupino mladih in tistih, 

ki so mladi v srcu, ki se v večernih urah dobijo na vaji in vadijo, vneto vadijo, da bi z malim dosegli 

čim višje rezultate. Včasih utrujeni, a vedno nasmejani in nasuti z dobro voljo.« 

Igra prikazuje, kako si dve nasprotni politični stranki, ob izenačenih volilnih izidih, na 

različne načine prizadevata pridobiti zase mladega, v Ameriki uveljavljenega ekonomista, 

Vasilija.Ko se zavejo, da je slep, ga ogorčeni zapustijo, češ da jih je prevaral, ker jim ni razkril 

svojega hendikepa. Ne zavedajo se, kako so sami slepi za resnične potrebe ljudi in zaslepljeni od 

političnega prerivanja za oblast. Režiser je s pomočjo Jasmin Kovic prikazal dogajanje in pogajanje 

obeh strank. Jasmin je svoje študijsko znanje iznajdljivo postavila v prakso tako, da je dinamično 

dogajanje omogočeno tudi s tehničnimi efekti. 

Pri igri so sodelovali Matej Pintar - dr. France Počivavšek, zazrt v svoje rdeče nogavice; 

Branko Terčič – Gabrijel Urban, njegov uslužni tajnik; Mihael Corsi - bojevit Počivavškov 
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nasprotnik Vlado Kremžar; Martin Komjanc - Anton Tomažinčič in Ilarija Bergnach – Alojzija 

Grandovec, kot politika, ki bi se tudi sama rada uveljavila. Nato še sekretarka Helena – Monika 

Zajšek, ki želi zavesti mladega Vasilija. Vasilij pa – Nikolaj Pintar je profesor, ki živi že dvajset let 

v Washingtonu in se za nekaj časa vrne v domovino. Njegov asistent in tajnik je mladi Tadej 

Lukman, v vlogi Alana. Vlogo starša sta dobro odigrala Simon Komjanc in Marinka Černic.  

Eleganto sta poskrbeli za menjavo scen Stefania Beretta in Liza Terčič.  

Tehnično ekipo so sestavljani še Jože Napotnik, Franko Kovic, Janez Terpin, Vasja 

Križmančič, Marko Lutman, Jan Leopoli, Hijacint Jussa. V zakulisju sta bili še kostumografinja 

Snežica Černic in šepetalka Katja Dorni. V TV posnetkih pa so sodelovali Daniel Agbetiafa, 

Lucrezia Bogaro, Alessandro Frandolič in Anka Komjanc.  

Igro je Dramska družina ponovila v nedeljo 4. marca v Kulturnem Centru Lojze Bratuž, 17. 

marca v Šempasu, 22. v Idriji ter 25. v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici na svečani 

prireditvi Linhartovega tekmovanja. Marinka Černic je dobila priznanaje za najboljšo žensko 

stransko vlogo srečanja gledaliških skupin Severne Primorske – Linhartovega srečanja 2012. 

Čestitamo! 

K.D. 

 

PUST 
 

Na pustni torek smo se kot običajno zbrali na »placu« pred cerkvijo, da bi praznovali 

letošnji pust. Zbralo se je veliko mladih, saj je števerjanski pust že prava tradicija. Letošnja zamisel 

za preobleko so bili gusarji. Naši števerjanski fantje so poskrbeli za voz, s katerim smo se pomikali 

od hiše do hiše. Vaščani nas nestrpno pričakujejo, saj jih z obiskom razveselimo. Običajno pri vsaki 

hiši zapojemo kako pesem ter z njimi poklepetamo. Še posebej pa nas radi sprejmejo starejši ljudje, 

katere radi obiščemo. Torej lahko rečemo, da pust ni samo za nas mlade pravo veselje, pač pa tudi 

za same števerjance, ki se za naš obisk lepo pripravijo, saj nas vsaka števerjanska hiša lepo 

postreže.  

 Pust je torej praznik druženja in zabave, kjer zagotovo ne primanjkuje dobre volje in veselja. 

GABRIJEL LANGO 

 

REDNO DELOVANJE MEŠANEGA ZBORA 
 

 V soboto 25. februarja je MePz sodeloval na 50. obletnici Kulturnega centra Lojze Bratuž 

ter skupaj z MePz Hrast in Lojze Bratuž izoblikoval slovestno prireditev Teh naših petdeset. Naslov 

je prireditev dobila po besedilu, ki ga je za to priložnost napisal Jurij Paljk. Besedilo je nato uglasbil 

skladatelj Patrick Quaggiato, ki je tudi dirigiral orkester ArsAtelier. 

Po novem letu so se pevci redno zbirali na pevskih vajah in takoj po božičnem času začeli s 

pripravljanjem programa za Koroško poje, ki je letos slavila kar 40. obletnico. Prireja jo Krščanska 

kulturna zveza. V nedeljo 11. marca ob osmih so pevci in njihovi zvesti spremljevalci štartali proti 

Celovcu. Takoj ob prihodu je vse čakalo slastno kosilo, ki so si ga pevci zaslužili, kajti so že pred 

restavracijo zapeli kar nekaj pesmi. Revija se je pričela ob 14.30. Zbor je pred ugledno publiko kar 

solidno zapel in se izkazal. Moška zasedba se je najprej predstavila s pesmijo Davi, nato pa je zbor 

zapel Oj ti španeč in Kje so tiste stezice v priredbi Hilarija Lavrenčiča. Revija se je zaključila s 

skupno pesmijo Zeleni Jurij z instrumentalno spremljavo, ki je publiko tako očarala, da so izvedbo 

kar ponovili. Prireditve so se med drugim udeležili krški škof Alois Schwarth, ljubljanski pomožni 
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škof Anton Jamnik, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, vodja komisije 

državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Franc Pukšič, generalna konzulka Dragic 

Urtelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka, evropski poslanec Lojze Peterle in 

drugi zastopniki političnih, kulturnih in gospodarskih organizacij.  Nastopili so še: MePZ J. P. 

Gallus, Celovec; MePZ Podjuna, Pliberk; MePZ PD Sele; MoPZ Bilka, Biločvs; MoPZ Trta, Žitara 

vas; Bernarda Fink in Janez Gregorič; Vokalna skupina Slovenji Plajberk in Vokalna skupina 

LAWA, Slovenji Plajberk; Ženski zbor Karantanija, Prevalje in Zahomški tamburaši. Povezovala je 

Monika Novak-Sabotnik.Veselega navdušenja pa še ni bilo konec, kajti organizator je poskrbel tudi 

za zakusko, na kateri je zbor kar hitro nekaj zapel. Ministerci Ljudmili Novak je osebno zbor zapel 

Danejevo Bratje.  

Veselje, petje in zvok kitare so nas spremljali do Števerjana. Neutrudni kitarist Elija ter vsi 

pevci so neprestano prepevali celo pot. Odbor zbora se zahvaljuje vsem, ki ustrajno in neutrudno 

sodelujejo ter Zvezi Slovenske Katoliške Prosvete za pokroviteljstvo.  

Zbor se bo posvetil ljudskemu programu tudi za Primorsko poje, na kateri bo nastopil v 

nedeljo 1. aprila v Postojni.  

F.B. 

 

SVETA SI, ZEMLJA 
 

 SKPD “F. B. Sedej« iz Števerjana je v četrtek 8. marca, v Sedejevem domu, organiziralo 

prešernovo proslavo z naslovom "Sveta si, zemlja". Kulturni večer je povezovala ga. profesorica 

Lučana Budal; v njenih mislih je prevladovala tematika navezanosti na lastno zemljo in slovensko 

besedo. Recitatorja Stefania Beretta in Nikolaj Pintar sta, ob klavirski spremljavi Martine 

Valentinčič, večer obogatila z recitacijo odlomkov znanih slovenskih pesnikov in pisateljev, saj je 

iz umetniških duš naših besednih ustvarjalcev vzklilo veliko del, ki govorijo o slovenski zemlji in 

domovini ter opisujejo lepoto naših pokranj in našo zgodovinsko usodo. Slišali smo tako umetniške 

stvaritve nekaterih velikanov slovenske literature, kot so Ivan Cankar in Oton Župančič, briških 

pesnikov Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta, pa tudi sodobnih umetnikov Klavdije Vončina in 

Davida Bandlja.  

 V uvodnih mislih je profesorica podčrtala pomen navezanosti na zemljo, kot na prostor kjer 

ljudi povezujejo jezik, kultura, način življenja; slovenski človek se je moral mnogokrat boriti za 

svojo domovino, svoj davni prostor, kamor ga je prinesel preseljevalni tok že v 6. stoletju. Poseben 

poudarek pa je bil postavljen na tiste trenutke, ko človek razkrije, da je ogrožen, da mu sovražnik 

jemlje zemljo in svobodo; dramatično izkušnjo vojnega obdobja je  ponazoril pogovor dveh kmetov 

iz dela Izgnanci Alojzija Resa: v trenutku, ko se morata odpraviti v izgnanstvo občutita kako težko 

je zapustiti kmetijo, s trudom obdelana polja in vinograde, domačo vas;  tudi trdni in delavni Brici 

so imeli solze v očeh, ko so odhajali in gledali na razdejano zemljo, uklonjene vasi, porušene 

zvonike. Žal pa konec svetovnih vojn ni prinesel miru naši krajem; prvi je sledil temačen čas 

poskusov narodnega izničenja, po drugem spopadu pa je bila določena meja, ki je slovenski prostor 

razdelila med dve državi.  

 Vsak je šop obsežnih poezij doživel na svojstven način, misli pa so se konkretizirale v 

kratkotrajnem filmu goriškega režiserja Marca Devetaka "La terra degli ospiti - Zemlja gostov". 

Film ponazarja življenske utrinke podeželjskega kmeta v povojnem obdobju, ko je bila v naših 

krajih postavljena meja s takratno Jugoslavijo. Ta je v mnogih primerih ločila kmeta od lastne 

zemlje, ki je postala dosegljiva samo potom zastraženih mejnih prehodov, mimo katerih so pa lahko 
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šli samo kmetje, ki so imeli posebno dovoljenje, dvolastniški dokument.  Meja pa ni razparala samo 

zemljišč in kmečih posestev, ampak je pretrgala prijateljske in sorodstvene vezi, kot tudi 

gospodarski pretok; večrat pa je segla tudi po življenju, saj je bil nelegalen prehod kaznovan s 

strelom. Še danes nam ni dano vedeti koliko prebežnikov je za vedno zakrila briška zemlja. 

Domačini pa so se tudi v takem položaju znašli, nešteti so, tudi s tihotapljenjem, pomagali svojcem 

in znancem onstran meje, kjer je primanjkovalo osnovnih dobrin. Gledalci so film, ki je bil sneman 

deloma tudi na Valerišču, res lepo sprejeli, saj so se starejši spomnili trenutkov in dogodkov, ki so 

jih takrat doživljali, mlajši rodovi pa so na platnu odkrili stvari za katere so slišali le potom spomina 

svojih prednikov. Mnogi namreč sploh niso vedeli, da je v prvih povojnih letih tudi v naših krajih 

veliko ljudi, ki je iskalo svobodo in priložnost za preživetje, našlo le smrt. Sam režiser, ki je bil 

prisoten na kulturnem večeru, je povedal, da je v času, ko je pripravljal film in iskal primerno 

lokacijo, ob meji spoznal veliko ljudi, ki so mu razkrili svoje spomine na ta čas; mnogo je še zgodb, 

ki so vredne, da se jih napiše in ohrani v zgodovinskem spominu, preden gredo za vedno v pozabo.  

 Tok zgodovine pa je vendarle umaknil bodečo žico in čas je spremenil tudi ljudi: sodobni 

človek se vse manj istoveti z zemljo, je zaključila profesorica Budal; prepoznaven je po maternem 

jeziku, ki ni zgolj občevalno sredstvo, ampak je izraz posameznikove in narodove duše, izraz 

kulture in njenega bogastva. Kdor pretrga vezi s svojim rodom, s svojim jezikom, postane kot 

izkoreninjena rastlina, ki usahne; profesorica je še navedla dejstvo, da se, kot prikazuje podatek 

inštituta Slori, le 19% dijakov prvega letnika višjih šol prepoznava za Slovenca, kar odseva veliko 

spremembo v demografski sliki naše skupnosti. Večer pa smo vsekakor zaključili z željo, da bi nas 

vrednote naroda in ljubezen do jezika vendarle spremljale tudi v prihodnosti, saj, kot pravi Cankar: 

“bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo 

– ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor 

velikonočno potrkavanje”. 

MARTINA VALENTINČIČ 

 

OSNOVNOŠOLCI PIŠEJO 
1. RAZRED 

Srečna sem, ko me mama in 

oče objameta.  

LARA 

 Srečna sem bila, ko sem dobila 

psička in ko sem šla v živalski 

vrt.  
NIKA 

   

Srečen sem, ko sem v šoli. 
MANUEL 

 

 
 

Srečen sem, ko smo z mamo in 

očetom v miru. MOSE’          Mosè 

 

   

Moja sreča je, ko spim z 

mamo.  
LAPO 

 Srečna sem, ko imam 

Alexandra v naročju. 

VERONIKA naročju. Veronika  

 Srečen sem, ko me mama in 

oče objameta.  
ALAN 

 

 

 

SREČA 
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2. RAZRED   

 Jaz sem zmeraj srečna.  

LARA 

 

Jaz sem srečna, ko grem v šolo. 

VIDA 

 Srečna sem, ko sem s celo družino.  
MOJCA 

 

 

 

 

 

Srečen sem, ko rišem in sem z 

mamo.  
MATTEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečna sem, ko grem na počitnice. 
PETRA 

 

 

 

Srečna sem, kadar hodim v hribe. 
VALENTINA 

Srečen sem, kadar se igram s 

svojim psom. 
SIMON 

 

 Jaz sem srečen, ko sem doma. 
RICCARDO 
 

 Srečen sem, kadar sem s 

prijatelji. 
IVAN 
 

 

 

3. RAZRED 

SREČEN /NA SEM, KO... 

 

...me mamica stisne k sebi, ker se počutim dobro. MIRA 

... igram klavir, šivam goblen, sem s  prijatelji, sem v šoli. TEREZA 

...grem v hribe smučat in na morje plavat, se sprehajam v gozdu. IVAN 

... se z  bratom igram in se zabavam, ker se imava rada. SILVIA 

... se igram na dvorišču, grem pohajat z družino, praznujem rojstni dan.VALENTINA 

... sem v družbi prijaznih prijateljev in ko so počitnice. VERONIKA 

... grem ob nedeljah na obisk k prijateljici. SARA 
 

4. RAZRED 

PRODAJAMO SREČO!!! 

MALI OGLASI. 

 

Prodajam podkev, ki sem jo izkopala na vrtu za hišo. Ne odlašajte, sreča čaka prav na vas! Cena po 

dogovoru. 

JANA 

 

Prodajam štiriperesno deteljico. Kdor jo kupi, bo štirikrat srečen! Cena je primerna!!! 

IVAN 

 

Prodajam neapeljski rožiček, ki odganja nesrečo. Dam vam še en nasvet: imejte ga vedno v žepu in 

ne boste nesrečni. Prodajam ga za 5€(saj je iz plastike)! 
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Vašo odločitev potrdite na sledeči številki: 123456789. Ne bo vam žal!!!! 

BERNARD 

 

Prodajam poseben gumb sreče, ki si ga lahko prišijete na vaše najljubše obleke. Prinašal vam bo 

super mega veliko srečo. Pokličete lahko na tel: 987654321. Ne bo vam žal!!!!!  

JASNA 
 

5. RAZRED 

 

PRIPOVED ŠTIRIPERESNE DETELJICE 

 
Drage bralke in bralci, 

imenujem se Deteljica in sem štiriperesna deteljica. Pripovedovala vam bom, kako prinašam srečo 

deklici po imenu Ema.  

Živela sem na obširnem travniku z vsemi mojimi prijateljicami cvetlicami. Najraje pa sem imela 

svojo prijateljico Vijolico. Ta je bila cvetlica dobrega srca, ki je vsem cvetlicam dajala različne 

nasvete. Vijolica je bila mlada cvetlica mojih let. Vsako novo pomlad jo je krasila čudovita 

vijolična barva. Njeni listi pa so bili nežni in elegantno so se premikali. 

Na travniku sem vsak dan čakala Emo. To je bila deklica, ki je živela v majhni vasici, po kateri se je 

sprehajala v spremstvu dobrega psička Tobija. Bila je vedno nasmejana, dolge svetle lase je imela 

spletene v kitki.Nekega dne me je z njenimi svetlo modrimi očmi opazila. Skrbno me je s pomočjo 

lopatke posadila v lepo vazo.Nato je legla med vse moje tovarišice in me začela nagovarjati:«Kako 

se imenuješ? Veš, danes sem prišla brez svojega kužka, saj se je včeraj izgubil v gozdu.« 

 

Odnesla me je domov. Ko je hodila po stezi skozi gozd, me je močno stiskala k sebi. Naenkrat je iz 

nekega grmiča opazila štrleti dve tački. Približala se jima je in opazila svojega dobrega psička 

Tobija. Začela se mi je zahvaljevati :«Kakšna sreča, da ima tebe, našla sem svojega kužka in ni me 

več strah prečkati gozda.« (ODLOMEK) 

EMA 

 

Dober dan, dragi bralec/ka! 

Sem Rozalinka, štiriperesna deteljica. Rodila sem se v prijetnem vrtu. Tam sem se igrala s 

prijateljico Marijo-vijolico in Tanjo-trobentico.Skupaj smo se zelo zabavale, igrale smo se skrivanje 

in lovljenje. Moje življenje je bilo zelo lepo, mislila sem, da nihče ni lahko tako srečen kot jaz. 

Nekega sončnega dne se je neki otrok usedel prav blizu mene, se ulegel na hrbet, obrnil glavo in me 

zagledal. Hitro me je pobral. Prijateljic nisem uspela pozdraviti. Dal me je v svoj žep in me odnesel 

domov.  

Od tistega dne sem mu prinašala srečo: otrok Aleš je spoznal veliko novih prijateljev, na vseh 

tekmah je zmagal, pri vseh kontrolkah je bil odličen…(ODLOMEK) 

AGNESE 

 

Drage bralke in bralci! 

Ime mi je Cveta. Živim na lepi jasi, kjer venomer cvetijo rože. Jasa se nahaja v Trenti, tik ob izviru 

Soče. 

Imam pet bratov in tri sestre, a nihče mi ni podoben.Jaz imam štiri listke, ostali le tri. 

Nekega dne je na jaso prispel fantiček, ime mu je bilo Frančišek. Bil je star sedem let, imel je rjave 

lase in prav take oči. Oblečen je bil revno.  
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Ko me je zagledal, mu je srce prekipevalo od sreče. Stekel je k meni in me hotel utrgati. Tedaj sem 

na ves glas zavpila:«Prosim, prosim te, ne me utrgati!« Na srečo me je slišal in se začudil. 

Sramežljivo sem se mu predstavila in to je storil tudi on. Hitro sva se spoprijateljila. Vsak dan me je 

obiskoval. Zaželjene stvari sem mu izpolnila. 

Za moj rojstni dan mi je podaril nageljček in ga posadil zraven mene…(ODLOMEK) 

MICHELA 

 

Nekega poletnega dne sem bila na vrtu. Prišel je neki fant in me strgal z  vrta. Zelo sem se ustrašila, 

ko me je strgal. 

Prinašala sem mu veliko sreče. Vsepovsod kamor je šel, me je nesel s seboj. Nekega dne, ko se je 

sprehajal v gozdu, sem padla iz otrokove torbe. Zgubila sem se in nisem našla nikogar, ki bi me 

rešil. Kar naenkrat je prišel stari gospod in me je vrnil dečku. Deček mi je rekel, da me ne bo več 

nosil s seboj, tako me je položil na vrt in jaz sem sladko živela dalje. 

ERIK 

 
 

 

POBARVAJ! 

 

NASTOP MoPZ OB PRAZNOVANJU SV. 

VALENTINA V ŠTMAVRU 
 

Od 10. do 12. februarja 2012 je na sedežu Prosvetnega kulturnega društva Sabotin v 

Štmavru  potekalo običajno praznovanje vaškega zavetnika sv. Valentina. Po začetnem petkovem 

večeru, ko se je odvijalo tekmovanje briškole, je prišel na vrsto sobotni kulturni večer. Oblikovala 

sta ga  nastopa domačega pevskega zbora pod vosdtvom Nadje Kovic in našega pevskega zbora pod 

vostvom Aleksandre Pertot. Tokrat so Števerjanci nastopili v  moški zasedbi in odlično izvedli 

pozdravno pesem »Mnoga leta srečni bili«, »Karlinco« in pesem »Davi«.. Prvi del programa sta 

zbora sklenila s skupno pesmijo »Oj Triglav moj dom« in s tem na poseben način obeležila 

prijateljsko sodelovanje med sosednjimi vasmi in društvi. 

Drugi del večera je bil namenjen fotografski razstavi Ashe Past z naslovom Notranje 

kraljestvo. Umetnica Asha Past je doma iz Gorice, njene korenine pa segajo tudi v Števerjan. 

Trenutno živi v Ljubljani, kjer obiskuje drugi letnik Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 

smer fotografija. Mlado fotografinjo sta predstavili umetnostni zgodovinarki Alenka Di Battista in 

Serenella Ferrari. Vsaka je na svoj način predstavila delovanje umetnice in publiki približala opus 
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razstavljenih del. Fotografije z abstraktnimi in figuralnimi motivi  so bile izvedene pretežno v 

analogni tehniki. Tematsko so bile razvrščene v spodnjih in zgornjih društvenih prostorih, skupna 

značilnost vseh pa je bilo raziskovanje in odkrivanje človeške notranjosti ter iskanje posebnih 

atmosfer.  

Po predstavitvi umetnice je predsednik društva Sabotin Valentin Devinar nagovoril navzoče 

in spregovoril o pomembnosti gojenja tradicije praznovanja vaškega zavetnika ter razsvetlil perečo 

problematiko pomanjkanja finančnih sredstev, ki je privedla do skromnejšega, a obenem mogoče 

tudi pristnejšega praznovanja. S prerezanjem traku je bila razstava uradno  odprta. Obiskovalci so se 

lahko sprehodili po prostorih, uživali v gledanju umetnosti, domačih štrukljih ter briškemu vinu. 

Praznik so v Štmavru sklenili v nedeljo 12. februarja s sveto mašo, ki sta jo darovala župnik 

Marijan Markežič in gvardijan s Svete gore Bogdan Knaus ter s skupnim kosilom, na katerega so 

bili vabljeni vsi vaščani. 

ALENKA DI BATTISTA 
 

PRIZNANJE ALENKI DI BATTISTA 
 

Za nami so praznovanja Dneva slovenske kulture, ko stopi v ospredje kulturni utrip našega 

naroda, ko se v iskanju poti v prihodnost zamislimo v njegovo preteklost.  Ponosni smo na glasnike 

svojega slovenskega sveta in duha, vendar bogastvo vsake narodne skupnosti niso zgolj vidnejši in 

razglašeni kulturni dosežki posameznikov, temveč tudi uspešno intelektualno delo  -  širšemu krogu 

nevidnih raziskovalcev – ki odkriva širino ustvarjalnih osebnosti in jih postavlja na pravo mesto v 

zgodovini človeškega duhovnega razvoja. 

Zaslugo za tovrstno uspešno odkrivanje ima tudi domačinka Alenka Di Battista. Naša 

Alenka se je namreč po klasični maturi odločila, da nadaljuje svoje višje izobraževanje v Sloveniji. 

Vpisala se je na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer se je posvetila študiju umetnostne 

zgodovine in  zgodovine, smerema, ki se medsebojno oplajata in dopolnjujeta. Ko je njena študijska 

priprava dozorela, se je začela zanimati za urbanizem in se odločila, da bo kot Primorka prispevala 

stroki svoje izsledke iz svojega bližjega življenjskega prostora. V tem okviru je posvetila svoje 

zanimanje gradnji središča slovenskega Primorja, Nove Gorice, za katero so se pojavile prve 

zamisli že na mirovni konferenci v Parizu leta 1947,  potem ko je Gorica »ostala brez duše«, 

odrezana od Soške in Vipavske doline. Raziskovalka se je poglobila v gradnjo novega mesta ob 

meji,  ki je zacementiralo urejene njive z nasadi trt, oljk in sadnega drevja, nekdanje goriško 

pokopališče (1880-1916), opekarno »frnažo«, nekaj kmetij in stanovanjskih poslopij v bližini 

postaje. Raziskala je različne osnutke in poglobila analizo načrtov glavnega projektanta arh. 

Edvarda Ravnikarja. Da bi v njeni  študiji o tej urbanistični ureditvi zadihal čas, v katerem je Nova 

Gorica rasla (1947-1960), je upoštevala tudi odzive v lokalnem italijanskem časopisju in seveda 

slovenskem, ki so ji bili poleg arhivov dragocen vir informacij o poteku gradbenih del.  

Svoje ugotovitve je podala v diplomskem delu z naslovom Nova Gorica in Velenje, Čudeža 

socialistične gradnje v drugi Jugoslaviji, ki se je od začetne zasnove razširilo, ker je avtorica med 

iskanjem literature o nastanku Nove Gorice večkrat naletela na primerjavo Nove Gorice z mestom 

Velenje, ki pa je zraslo kot potreba ob intenzivnem razvoju premogovništva v Šaleški dolini. Zato 

se je odločila za raziskavo tudi tega mestnega pojava in za primerjalno analizo obeh novih, povojnih 

mest Slovenije. V čem pa je urbanistična novost takih mest? 

Nova mesta, ki so začela nastajati predvsem po letu 1945, so upoštevala načela 

decentralizacije industrije in sploh gospodarskih dejavnosti, omejitve urbanizacije zgodovinskih 
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mest in reševanja problema pomanjkanja stanovanj. Nova Gorica in Velenje sta nastali kot 

funkcionalistični mesti, čeprav je prvo mesto zraslo iz političnega razloga, drugo pa iz 

gospodarskega. Obe mesti označujejo coniranje mestnih funkcij, ločevanje prometa na kategorije, 

kakovostno bivalno okolje, pozidano z večstanovanjskimi tipi blokov ter opremljeno s storitvami v 

neposredni bližini in urejena zelena območja ter športne rekreacijske površine. Vse to vsi mi 

ugotavljamo, ko prestopimo mejo, vendar prvotna urbanistična načrta Nove Gorice kot tudi Velenja 

nista bila v celoti uresničena. 

Diplomska naloga Alenke Di Battista, s katero je diplomirala leta 2011, je obsežna, saj poleg 

urbanističnih izsledkov nudi tudi pregled družbenopolitičnega in ekonomskega razvoja Jugoslavije 

v obdobju 1945-1960 ter izčrpen prikaz evropskega urbanizma med leti 1900 in 1960, še predvsem 

tistih urbanističnih smeri, ki so oblikovale slovenske arhitekte in urbaniste. Opremljena je tudi z 

izčrpno literaturo in viri, tako da bo dragocen vir vsem, ki bodo segli po njej.  

Obseg raziskave in kakovost njenega prikaza, ki je sad prirojene raziskovalne radovednosti, 

metodološke natančnosti in prodornosti diplomiranke, nista bila samo vir osebnega zadoščenja, 

ampak sta si prislužila priznanje, in sicer  podelitev Prešernove nagrade, ki jo Filozofska fakulteta v 

Ljubljani letno namenja svojim uspešnim študentom.  

Alenkina študijska zagnanost, neutrudnost in strokovnost pa so bile še dodatno priznane in 

so ji odprle vrata v svet nadaljnjega raziskovanja: zaposlena je namreč kot mlada raziskovalka na 

Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, 

kjer se posveča raziskovanju moderne slovenske arhitekture in urbanizma.  

Upravičeno smo nanjo ponosni, ker je uspešno pokazala svoje sposobnosti, in tudi potrdila 

intelektualno živost mladih v naši skupnosti.  

L.BUDAL 

LIKOF 2012 
 

Vinoteka Števerjanski griči obvešča, da se bo Likof 2012 odvijal v petek 18. in v soboto 19. 

maja na razgledni točki posestva grofic Tacco. Na razpolago bo seveda pokušnja domačih briških 

jedi in vina števerjanskih kmetij. V petek bo na programu tudi pokušnja olja. V soboto pa bo, poleg 

tradicionalne otvoritve s prihodom rumenih vešp, zelo zanimiva okrogla miza Vino v verstvih in v 

kulturi. V popoldanskih urah bo tematska pokušnja vin Friulano, Sauvignonasse in Sauvignon. 

Poskrbeli bomo tudi letos za otroški kotiček.  

K.D. 

 

ŽUPANJA, OBČINSKI ODBORNIKI IN SVETOVALCI  

ŽELIJO OBČANOM BLAGOSLOVLJENE IN 

UMIRJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE  

 
 

ODBOR DRUŠTVA »SEDEJ«, MEŠANI PEVSKI ZBOR, OTROŠKI IN MALI 

OTROŠKI ZBOR, DRAMSKA DRUŽINA, MALA DRAMSKA SKUPINA, 

MLADINSKI KROŽEK, ODBOR FESTIVALA IN UREDNIŠTVO 

ŠTEVERJANSKEGA VESTNIKA  

ŽELIJO 

VESELO VELIKO NOČ VSEM BRALCEM IN BRALKAM. 
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ROJSTVA: 

 

Domačina Miklus Damjana in Corsi Hadrijano je 27. decembra razveselila mala Vida s 

katero se bosta sedaj lahko igrala tudi Mila in Franc. Čestitajo jim člani društva, cerkveni pevski 

zbor in uredništvo Števerjanskega vestnika, novorojenki pa želijo, da bi postala pridna in delavna. 

 

 Agati Pipan in očku Teotu Škaperju se je 4. januarja rodila mala Taja. Novonastali družini 

čestitamo, mali Taji pa želimo obilo veselih dni in življenjskih uspehov. 

  

Andrejko Hlede in Martina Drufovka je 3. februarja osrečil mali Ivan. Novi družini čestitajo 

člani društva, mešani pevski zbor, odbor Števerjanskega Festivala ter odbor Števerjankega vestnika. 

Ivanu žeilmo, da bi postal bister in zvest Slovenec. 

 

 Očka Mitja Miklus in mamica Helena Istinič sta 17. februarja povila Aleksandra. Staršema 

in sestrici Veroniki čestitamo. 

ČESTITKE: 

 Saša Hlede in Sanela Savić sta 28. januarja stopila na skupno življenjsko pot. 

Novoporočencema želimo veliko lepih trenutkov. 

 

 Alessio Stasi Dipl. Theol., Mag. Hist. Eccl., Akademik Goerresove družbe je pred kratkim 

dosegel magistrsko specializacijo iz cerkvene zgodovine in umetnosti z izjemno oceno «summa cum 

laude» (z najvišjo pohvalo) in vpisom v častno knjigo najboljših študentov papeške univerze 

Gregoriana v Rimu. Ob pomembnem dosežku in mnogovrstnih drugih uspehih, med katere sodi 

izvedba njegovih načrtov za stebrenik, latinski napis in grb Svetega Očeta  pri cerkvi Tevtonika ob 

baziliki Svetega Petra v Vatikanu, mu prav iz srca čestitamo  ter mu želimo še obilo uspeha na 

pričeti poti doktorata in v nadaljnjem duhovniškem življenju.  

  

DAROVI: 

 

 Ob smrti očeta Markota Hlede daruje Danila Hlede za zbor € 50,00. 

 

SMRTI: 

 

ALBINA TOMAŽIČ MEDVEŠČEK, rojena 22.4.1927 v Števerjanu, umrla. 12.10.2011; 

 

VIDA ŠKORJANC KNEZ, rojena 26.4.1924 v Števerjanu, umrla 25.12.2011; 

 

MARKO HLEDE, rojen 17.4.1929 v Števerjanu, umrl 15.2.2012. 

 

LUCIA MUGERLI por. CARLI,  Lucia (Lučka) Mugerli se je rodila 05.12.1939 v Marijinem Celju, 

otroštvo in mladinska leta, do poroke, pa je preživela v Števerjanu, pri teti Frančiški Mugerli 

Vogrič, na Klancu; tu je tudi obiskovala osnovno šolo. Umrla je 19.03.2012 v goriški bolnici. 

 

Svojcem izrekamo iskreno sožalje. Bralcem pa se opravičujemo, a nismo dobili drugih informacij. 
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KUHINJSKI RECEPTI 
 

PEČENI OREHOVI/LEŠNIKOVI ŠTRUKLJI 

Sestavine za testo: 70 dag moke, žlička soli, 2 dag kvasa, 3 dag sladkorja, 2 rumenjaka, 2 žlički 

ruma, limonina lupina, 6 dag margarine, ½ l mleka. 

Sestavine za nadev: 30 dag zmletih orehov ali lešnikov, 4 žlice sladkorja, cimet, 2 žlici smetane 

(sladke ali kisle),1 jajce, 1,5 dl mleka, 10 dag rozin. 

Moko stresemo v skledo in na sredini naredimo jamico, v katero damo rumenjake, sladkor, rum, 

nastrgano limonino lupino in sol. Dodamo margarino in dobro pregnetemo, da testo postane gladko 

in se loči od sklede. Vskledi ga pustimo pokritega s prtičem vzhajati 1-2 uri. Za nadev vse sestavine 

skupaj zmešamo v gladko maso,jajce posebej v posodici razžvrkljamo, saj ga bomo porabili za 

mazanje štrukljev. 

Vzhajano testo razvaljamo na približno cm ali manj debelo ter ga namažemo z nadevom. Testo 

tesno zvijemo in ga narežemo na 4 enakomerno dolge dele, ga položimo v pekač na peki papir, 

namažemo z razžvrkljanim jajcem ter jih pustimo pokrite vzhajati še eno uro. Vzhajane štruklje 

pečemo v predhodno ogreti pečici na 200 stopinjah, približno 20 minut. Štruklje narežemo na do 2 

cm debelo in jih postrežemo hladne. 

 

ČOKOLADNA KRALJICA 

Biskvit: 10 beljakov, ščep soli, 300 g mletih orehov, 250-300 sladkorja . 

Kreme: 3 x 300 ml sladke smetane, 300 g čokolade za kuhanje, 300 g mlečne čokolade, 300 g bele 

čokolade. Iz beljakov in ščepa soli stepemo trd sneg. Vanj dodamo sladkor in mlete orehe, 

premešamo s kuhalnico, ne mešalnikom, vlijemo v okrogel pekač za torte, ki smog a prej namazali 

z margarino in posuli z drobtinami. Biskvit pečemo cca. 30 minut na 180-200 stopinj. Med tem, ko 

se bisavi peče, na rahlem ognju v 300 ml smetane stopimo 300 g jedilne čokolade. Enako ponovimo 

z mlečnoin belo čokolado. Vse tri stopljene kreme damo v hladilnik, da se ohladijo. Ohlajene 

stepemo v čvrsto kremo in po vrsti od najtemnejše do najsvetlejše namažemo na bisavi. Fino je, da 

jo naredimo dan pred uporabo, da “prenoči” na hladilniku. 

 

SKUTINA-JABOLČNA PITA Z LEŠNIKOVIM POSIPOM 

Sestavine: 150 g ostre moke, 100 g masla, 70 g sladkorja, ščep soli, 1/3 žličke pecilnega praška, 

vanilin sladkor, 3-4 žličke ruma; 400 g skute, 2 jajci, sladkor, vanilin sladkor, rum; 5 jabolk, 

sladkor, vanilin sladkor, cimet, rum; marelična ali breskova marmelada, sesekljani lešniki.  

Iz moke, hladnega masla, sladkorja, soli, pecilnega praška, vanilinega sladkorja in ruma na hitro 

zamesimo testo. Mesimo kakšno minuto in nič več, da se testo ne zmehča preveč od toplote rok. 

Testo naj počiva v hladilniku 20 minut do pol ure. Med tem si pripravimo nadeva.  

Skutin nadev: zmešamo skuto, jajci, sladkor, vanilin sladkor in malo ruma v tekočo enotno zmes. 

Jabolčni nadev: jabolka olupimo in naribamo ter jim dodamo cimet, sladkor, vanilin sladkor in rum. 

Ohlajeno testo razvaljamo na cca. ½ cm debelo ter z njim obložimo okrogel pekač premera 24 cm. 

Testo premažemo z marmelado. Na to zlijemo skutin nadev, vrh njega pa razporedimo jabolčni 

nadev. Jabolka tako morda malo potonejo v skutin nadev, a se ne potopijo popolnoma. Po vrhu 

posujemo še s sesekljanimi lešniki. 

Pito pečemo v pečici ogreti na 175 stopinj cca. 40 minut. 
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ZA KRATEK ČAS 

E.S

. 
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RAZPIS 42. FESTIVAL NARODNO ZABAVNE 

GLASBE  

“ŠTEVERJAN 2012” 
 

Slovensko katoliško prosvetno društvo “F. B. SEDEJ” iz Števerjana razpisuje 42. Festival 

narodno zabavne glasbe “Števerjan 2012”, ki bo v Števerjanu 6., 7. in 8. julija 2012 med 

Borovci. 

 

TEKMOVALNI POGOJI 

 

- Festival je tekmovalnega značaja. Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki gojijo slovensko narodno 

zabavno glasbo. 

- Festival se odvija v treh dneh. Na prvih dveh polfinalnih večerih nastopijo vsi prijavljeni 

ansambli. Vsak ansambel mora izvajati dve skladbi v živo v slovenskem jeziku ali samo v 

instrumentalni izvedbi. 

Prva skladba mora biti iz zakladnice slovenske narodno zabavne glasbe (posneta na plošči ali 

že izvajana na drugem festivalu).  

Druga skladba mora biti povsem izvirna ter prvič predstavljena javnosti!   

Avtor glasbe in besedila zagotavljata, da gre za njihovo izvirno delo ter z izvajalci in 

morebitni založniki jamčijo, da ni bila se nikoli javno izvedena ali objavljena v kakršnikoli 

obliki. S tem v zvezi sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke 

tretjih oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala.  

- V finalnem delu Festivala nastopijo najboljši ansambli prvih dveh večerov z istima skladbama. 

Njihov izbor in število določi strokovna komisija za glasbo.  

- Ansambli, ki so prepuščeni v finale, lahko prejmejo samo po eno nagrado. 

- Ni dovoljena uporaba instrumentov, ki elektronsko proizvajajo zvok. 

- Ansambli, ki nastopijo na nedeljskem programu, morajo ostati v nošah do konca festivalskega 

nagrajevanja. 

 

NAGRADE 

 

Finalisti se potegujejo za sledeče nagrade: 

 

A) nagrado za najboljši ansambel Festivala in trofej društva “F. B. Sedej” v vrednosti 1.500,00€ 

podeli strokovna komisija za glasbo za splošni vtis ansambla (izvedba, melodija, izvirnost in 

predstavitev ansambla na odru itd.) izključno za izvirno skladbo; 

B) nagrado občinstva v vrednosti 600,00€ podeli publika z glasovanjem na posebnih obrazcih. 

Ocena občinstva je osnovana izključno na izvedbi skladbe iz zakladnice; 

C) nagrado za kvintet v vrednosti 400,00€ podeli strokovna komisija za glasbo kvintetu na podlagi 

izvedbe izvirne skladbe; 

Č)   nagrado za trio v vrednosti 400,00€ podeli strokovna komisija za glasbo triu na podlagi izvedbe 

izvirne skladbe; 

D) nagrado za melodijo v vrednosti 400,00€ podeli strokovna komisija za glasbo na podlagi 

najboljše melodije izvirne skladbe; 

E) nagrado za debitanta v vrednosti 200,00€ podeli strokovna komisija za glasbo najboljšemu 

ansamblu med tistimi, ki prvič nastopi na Festivalu. 
 

Vsi nastopajoči ansambli se potegujejo za sledečo nagrado:  
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F) nagrado za besedilo v vrednosti 200,00€ podeli komisija za besedilo na podlagi najboljšega 

besedila izvirne skladbe. 

 

- Strokovna komisija za glasbo si pridržuje pravico, da po lastni presoji podeli posebno priznanje 

posamezniku ali ansamblu za kakovostno izvedbo tekmovalne skladbe. 

- Denarne nagrade bodo nakazane do 31. julija 2012. Organizator bo v tem času preveril, da so 

se ansambli držali pravil razpisa.  

 

STROKOVNI KOMISIJI 

 

- Strokovno komisijo za glasbo sestavljajo glasbeni strokovnjaki in predsednik društva.  

- Strokovno komisijo za besedilo sestavljajo literati, jezikoslovci in predstavniki društva. 

 

PRIJAVA IN OBVEZNE PRILOGE 

 

- Prijava na 42. Festival narodno zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2012« je veljavna, če vključno 

do torka 1. maja 2012 ansambel pošlje izpolnjeno prijavnico in obvezne priloge ter dokazilo o 

plačilu kavcije v znesku 50,00€. Organizator bo upošteval poštni žig ali datum elektronske 

pošte. Priloge dobite na spletni strani www.sedej.org. 

 

Ansambel, ki se bo držal vseh predpisov in pogojev razpisa, bo en teden po zaključku festivala 

dobil vrnjeno kavcijo. 

 

- Prijavo in priloge morate poslati ali po:  

 

             elektronki pošti: ali pa na sledeči naslov: 

info@sedej.org 

 

S.K.P.D. “F. B. SEDEJ” 

Trg Svobode, št. 6, 

34070 Števerjan – Gorica (I) 

 

- Podatki morajo biti čitljivi in popolni. Ansambel mora poslati organizatorju sledeče:  

 

a) prijavo; 

b) podatke o ansamblu; 

c) fotografijo ansambla;  

c) število članov ansambla in njihova funkcija; 

č) izjavo avtorja glasbe; 
d) izjavo avtorja besedila; 

e) izjavo izvajalcev; 

f) izjavo založbe; 

g) prijavo za sodelovanje na 20. ALPEN GRAND PRIX 2012; 

l) besedilo in notni zapis izvirne skladbe ter posnetek (DEMO); 

m) kopijo osebnih dokumentov vseh članov ansambla; 

n) potrdilo o plačilu kavcije; 

 

ZAVAROVANJE 

 

- Zaradi italijanskih zakonskih predpisov mora vsak član ansambla imeti zavarovanje ENPALS.  

  

- Italijanski državljani morajo priložiti oprostitev ali dokazati, da plačujejo dajatve v italijanski 

zavarovalni sistem (ENPALS).  

mailto:info@sedej.org
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- Tuji državljan mora obvezno poslati zavarovanje (obrazec A1) veljavno od 6. do 8. julija  2012, 

ki je v Italiji potrebno za vsak javni nastop. Obrazec dobi na Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje. V nasprotnem primeru mora vsak član, tako slovenski kot italijanski državljan, 

sporočiti organizatorju italijansko davčno številko ali izpopolniti obrazec za pridobitev le te in 

na dan prihoda na festival plačati organizatorju 15,00€ na osebo.   
 

ALPEN GRAND PRIX 

 

- Organizacijski odbor števerjanskega festivala je z organizatorji Alpen Grand Prix –a določil, da 

bo komisija, v sklopu finalnega dela 42. festivala narodno zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 

2012«, izbrala tri finaliste, med tistimi, ki privolijo k sodelovanju. Kot predstavniki Slovenije 

bodo nastopili na 20. izvedbi Alpen Grand Prix-a v Meranu.  

 

PRENOČIŠČE  

 

- Po zaključku polfinalnega nastopa organizator poskrbi za prenočitev ansambla. 

- Ansambel mora organizatorju sporočiti število članov, ki bojo prespali.  

- Ansambel, ki se odreče tej storitvi je to dolžan sporočiti organizatorju najmanj 8 dni pred 

pričetkom festivala. V nasprotnem primeru si bo organizator pridržal kavcijo (50,00€) za 

poravnanje nastale škode neizkoriščenih ležišč. 

- Ansambel, ki ne želi prespati in to izrazi v prijavnici bo teden dni po festivalu dobil vrnjeno 

kavcijo. 

- Organizator poskrbi za topel obrok na dan tekmovanja. 

 

PRAVICE ORGANIZATORJA DO POSNETKOV  

 

- Organizator ne odgovarja za morebitne drugačne pogodbene obveznosti med ansamblom, 

avtorji izvirne skladbe in založniki.  

- Avtorji, izvajalci in njihove morebitne založbe dovoljujejo premierno objavo skladb na nosilcih 

zvoka in slike (npr.: za izdajo festivalske zgoščenke ter snemanja TV oddaje) in za omenjeno 

nimajo nobenega zahtevka.  

 

PRAVICE ORGANIZATORJA 

 

- Ansambel, ki bo kršil razpisane pogoje bo diskvalificiran in organizator Števerjanskega 

festivala bo odločal o bodočih prijavah ansambla na festivalu. Organizator pa bo zahteval 

odškodnine za organizacijske stroške. 

- Uredniški odbor ne odgovarja za morebitne napake v brošuri, ki nastanejo zaradi 

pomanjkljivosti prijav posameznih ansamblov. 

- Organizator si pridržuje pravico, da po potrebi spreminja navedena pravila, brez nikakršnih 

predhodnih obvestil. 

- S podpisano prijavo na 42. Festival narodno zabavne glasbe »ŠTEVERJAN 2012« ansambel 

sprejme vse pogoje navedene v razpisu in ne osporava odločitvam komisij. 

 

Števerjan, 31. december 2011 

 


