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Intervju

V naši občini vsako leto razglasimo športno 
osebnost. To je posebno priznanje za visoke, 
zaslužne rezultate na športnem področju. Za leto 
2017 sta to priznanje prejela Estera Savić Bizjak in 
Ludvik Cvirn.
 
Ste prejemnica in prejemnik priznanja športna 
osebnost leta za življenjsko delo na področju 
športa. Kateri so ključni mejniki in dosežki na vaši 
športni poti?
 
Estera Savić Bizjak: Moj oče je bil predvojni sokolec in 
je vsako jutro pred službo doma telovadil skoraj eno 
uro, tako da se je pri nas vsak dan začel s telovadbo, 
medtem ko sva z mamo še spali. Kot mlajša pionirka 
nisem bila ravno športnica, čeprav sem hodila na 
telovadbo v TVD Partizan Sevnica. Potem pa me je 
v četrtem razredu OŠ pokojni učitelj telesne vzgoje 
Milan Pipan pred celotnim razredom pohvalil, da 
mi je po polovici leta truda uspelo splezati na vrh 
droga v telovadnici. To je bila zame spodbuda, ki 
me je zapisala na mojo športno pot. Nekaj časa 
sem trenirala v TVD Partizanu vse: judo, rokomet, 
gimnastiko, in ta je bila zame tista ta prava. Ko je 
prišel v Sevnico učitelj Stane Kralj, je kot načelnik in 
vaditelj prinesel nov veter. Vrste so se okrepile, nekaj 
vaditeljev je zaradi nadaljnjega šolanja prenehalo 
vaditi in z Hermino Androjna sva jeseni 1972 dobili 
svojo vrsto mlajših pionirk. Čez leto dni sva se 
udeležili prvega tečaja za vaditelja I v Mozirju. In od 
takrat vadim kot vaditeljica, trenerka, organizatorka 
rekreacije in inštruktorica neprekinjeno 45 let. V tem 
času se je v TVD Partizan zvrstilo verjetno  več tisoč 
vadečih in velik del jih je bilo tudi v mojih vrstah, 
od cicibančkov do seniorjev, deklic in dečkov. Tudi 
med študijem sem ves čas vadila kot pomočnica v 
Sokolskem domu v Zagrebu in takrat sem prvič dobila 
za to tudi mesečno nagrado, ki sem jo lepo kupčkala 
vse leto, nato pa z izkupičkom potovala po Evropi. V 
TVD Partizan pa smo za nagrado za celoletno vodenje 
telovadnih vrst vsako drugo leto dobili copate in na 
vsake tri, štiri leta še trenirko, na koncu leta pa smo 
nekajkrat  odšli na taborjenje na morje – bilo je super. 
Takrat je TVD Partizan pomenil šport, če si rekel, da 
greš v TVD, si to rekel s ponosom, to je pomenilo, 
da si rokometaš, morda nogometaš ali gimnastičar, 
telovadec, ali da treniraš borilne veščine ali pa igraš 
namizni tenis, odbojko, smučaš, plešeš … skratka, si 
športnik. 
Bili smo skromni in ponosni, nikoli ni bilo težko 
izvesti kakšne delovne akcije, priprava in izvedba 
veselic (pustovanje) pa je bila vrhunec vsega na 
naše in splošno ljudsko veselje. Z izkupičkom smo 
si gimnastičarji kupili kakšen pripomoček,  blazino, 
odskočno desko ... Pred 35, 36 leti je bil v Ljubljani 
prvi tečaj vadbe aerobike. Takrat sva se ga s Tanjo 
Walland udeležili. Od takrat vodim aerobiko in imam 
v Sloveniji najdaljši staž vodenja te rekreacije. Ne 
da bi se hvalila s tem, ampak tudi na vsakoletnem 
potrjevanju licence inštruktorice skupinske vadbe 
in fitnesa sem (žal) najstarejša. Vadbo sem v vseh 
teh letih imela v Šentjanžu, Blanci, na Bregu, v Loki, 
Telčah, v Leskovcu, na Raki, Planini, dolga leta v 
Krmelju, Boštanju, Radečah in seveda v Sevnici. 

Ludvik Cvirn: S športom oz. šahom se ukvarjam od 
otroških let in je ves čas pomembna sestavina mojega 
življenja. Pomemben mejnik je bilo leto 1951, ko smo 
imeli učenci z Blance v Sevnici prvo uradno šahovsko 
tekmovanje. Nižjo gimnazijo sem obiskoval v Artičah, 
kjer smo veliko igrali šah in uspešno tekmovali. 
Artičani so bili uspešni šahisti in večkrat že prej med 
najboljšimi na šolskih prvenstvih v Sloveniji. Srednjo 
šolo sem nadaljeval v Kranju in se včlanil v šahovsko 
društvo ter osvojil III. šahovsko kategorijo. Igrali 
smo več simultank z najboljšimi šahisti sveta, med 
drugim sem igral s takratnim mladinskim svetovnim 
prvakom Brunom Parmo. Na Bledu sem se srečal tudi 
z Bobijem Fišerjem, ki se je tam prebil med najboljše 
na svetu. Tik pred končano srednjo šolo sem se začel 
aktivno ukvarjati z atletiko in ji ostal zvest 7, 8 let. 
Že na prvem tekmovanju na Bledu sem v teku na 
1500 m osvojil 3. mesto na mladinskem prvenstvu 
Gorenjske. Z rednim treningom sem kot član AK 
Triglav Kranj hitro napredoval in na mladinskih in 
članskih državnih prvenstvih osvajal odličja v tekih 
na 3000, 5000 in 10000 m, nekaj časa sem imel celo 
slovenski rekord v hoji na 3000 m. V tistih letih sem 
postal tudi atletski sodnik. 
Po preselitvi v domačo Sevnico leta 1969 sem 
se ponovno vrnil k šahu, ker takrat tukaj še ni 
bilo organizirane atletske dejavnosti. V Sevnici 
sem bil kmalu pobudnik, da smo začeli igrali tudi 
šah s počasnim tempom, do takrat so igrali le 
hitropoteznega. Začeli smo osvajati šahovske 
kategorije in se vključevali v redna tekmovanja 
v sklopu šahovske zveze. Naj omenim, da sem 
postal občinski prvak pred takrat sicer najboljšim 
šahistom Levičarjem. Že v tistem času sem se začel 
čedalje bolj ukvarjati z mladimi. Organizirali smo 
tekmovanja, jih vključevali v klub in z njimi sodelovali 
na uradnih tekmovanjih; začeli smo igrati v ligah v 
raznih konkurencah, v mladinski, ženski in članski. 
Nastopali smo na drugih ekipnih državnih prvenstvih 
in v posamični konkurenci. Z rednim delom v 
šahovskih krožkih po šolah in pozneje dodatno v 
šahovski klubski šoli so zlasti mladi šahisti čedalje 
bolj napredovali in dosegali čedalje boljše uspehe na 
državnih prvenstvih. Vrstili so se nastopi na evropskih 
in svetovnih prvenstvih, v ligah in na ekipnih DP smo 
bili čedalje boljši med mladimi ter tudi člani in v 
ženski konkurenci. Po osamosvojitvi Slovenije smo v 
prvih letih v Sevnici organizirali dve državni prvenstvi 
za mladino, posamično in ekipno, na katerih sem bil 
poleg nosilca organizacije tudi glavni sodnik. Leta 
1993 sem na Bledu kot prvi v našem okolju opravil 
izpit in pridobil licenco šahovskega sodnika, kmalu 
pozneje pa še za državnega sodnika. V naslednjih 
letih sem poskrbel, da smo dobili še 5 novih 
šahovskih sodnikov. Kot šahovski sodnik vodim že 
vsa desetletja redno skoraj vsa tekmovanja v našem 
okolju, poleg tega pa me za sodniško delo pridobijo 
številna društva, organizacije, zveze in združenja, 
pri katerih opravim kompletno tehnično izvedbo 
tekmovanja. Bil sem med drugim tudi sodnik na 
šahovski olimpijadi na Bledu. Vsa pretekla desetletja 
smo redno in dobro sodelovali s šolami. Po svoji 
upokojitvi od leta 1995 nepretrgano vodim šahovske 
krožke po šolah. Sem tudi športni ribič in uživam v 
naravi ob vodi. Sam ne tekmujem, bil pa sem že 
dvakrat sodnik na evropskem in svetovnem ribiškem 
prvenstvu. 

Kateri uspeh vam pomeni največ? 

Estera Savić Bizjak: Največ mi pomeni to, da sva 
z možem Borutom (nekdaj rokometašem, zdaj 
aktivnim rekreativcem)  s svojim zgledom vzgojila 
otroke tako, da je bil šport že nekdaj njihov obvezni 
spremljevalec med šolanjem in je tudi zdaj na njihovi 
uspešni poklicni poti. Mojca, Sara in Borutov Borči 
so bili gimnastičarji, Borči pozneje tudi rokometaš, 
zdaj pa so rekreativci v različnih športih in prenašajo 
športnega duha na svoje otroke, najine vnuke. Sara 
je predsednica ŠD Partizan Sevnica in nadaljuje 
družinsko tradicijo (tast Drago Bizjak je bil več let 
predsednik – dosmrtno častni predsednik TVD, en 
mandat je bil predsednik tudi Borut). To so, ne le 

moji, največji uspehi v življenju. Veliko mi pomenijo 
tudi uspehi mojih nekdanjih vadečih na športnem, 
poklicnem in osebnem področju, na primer Matej in 
Andrej Flajs sta vrhunska športnika, včasih pa sta bila 
moja cicibančka in takšnih biserčkov je za ogromno 
ogrlic. Uspeh je, ko večino mojih bivših vadečih 
vidiš, da se po svoje še vedno ukvarjajo s športom 
in rekreacijo. Neprecenljivo pa je, ko nekdanji vadeči 
Dušan na FB napiše: »Partizan me je rešil ulice.« 

Ludvik Cvirn: Najpomembnejši uspehi, ki sem jih 
dosegel, so v atletiki dosežena odličja na državnih 
prvenstvih in mogoče tudi 11. mesto na Partizanskem 
maršu v Kumrovcu 1967. Več pa jih je v šahu, in 
sicer so to uspehi članov ŠK in ekip ter šolskih ekip 
OŠ Blanca: osvojena odličja na DP in nastopi na 
mladinskih EP in SP Alenke Radej, Jelene Topič, Borisa 
Mitrovič, Suzane Pavlič, Petre Pavlič, Lucije Krošelj, 
Pie Rožmanec; naslov državnih prvakinj ženske ekipe 
ŠK. 1. mesto članske ekipe 2. liga vzhod in 1. liga 
vzhod, nastopi v državni članski ligi, večkratni naslovi 
ekipnih državnih prvakinj OŠ Blanca.
Ponosen sem na generacije svojih nekdanjih 
varovancev iz krožkov in s številnih tekmovanj. 
Priložnostno srečanje mi vsakokrat znova potrdi, da 
je tudi moje delo vsaj kanček pripomoglo k njihovi 
osebnostni rasti.

Bo imelo to priznanje kakšno posebno mesto v 
vašem domu? Vam veliko pomeni? 

Estera Savić Bizjak: Priznanje bo v vitrini ob moževem 
priznanju. Ja. 

Ludvik Cvirn: To priznanje se pridružuje enakemu 
priznanju športna osebnost leta iz leta 2006 v 
delovnem kabinetu, preostali pokali in medalje 
pa ostajajo v vitrini v dnevni sobi. Priznanje mi kar 
veliko pomeni, nisem ga pričakoval, je pa nekakšno 
zadoščenje za dolga desetletja prostovoljnega dela. 
  
Kaj vaju, poleg športne angažiranosti, v življenju še 
posebej razveseljuje? 

Estera Savić Bizjak: Da se čedalje več starejših redno 
rekreira. S ponosom lahko rečem, da živim v občini, 
v kateri je verjetno odstotek tistih, ki se redno, 
tedensko udeležujejo kakršnekoli vadbe ali pohoda, 
med večjimi v Sloveniji. V Športnem domu Sevnica 
ŠD Partizan organizira tudi brezplačno vadbo za 
starejše od 65 let, tako da tudi denar ni tisti, ki bi 
preprečil, da se udeležite vadbe, če ne, pa pojdite na 
dolgi sprehod in verjemite, počutili se boste bolje in 
zato boste tudi srečnejši. 

Ludvik Cvirn: V veselje in sprostitev so mi sprehodi, 
izleti, potovanja in letovanja z življenjsko sopotnico, 
otroki in vnuki, spremljanje športnih dogodkov, 
branje knjig, delo na vrtu in ribolov. 
  
Iskrene čestitke ob prejemu priznanja in veliko 
športnih let še naprej.

 Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Športni osebnosti 2017 v naši občini: Estera Savić Bizjak in Ludvik Cvirn
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.750 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, 
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Zdravko Remar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, 
wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide maja 2018, prispevke, reklamne oglase 
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 15. 4. 
na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
Zgodbo o Pandorini skrinjici poznamo verjetno 
vsi. Ta naj ne bi bila odprta, ker pa zaradi 
radovednosti posameznice ni bilo tako, naj 
bi svet spoznal sovraštvo, zavist, bolezen in 
podobno. 
  

Gre za na videz nepomembno dejanje, ki pa v 
sebi nosi veliko sporočilnost, predvsem o večjih 
negativnih posledicah, ki jih podobna dejanja 
lahko povzročijo. Vseh teh negativnih stvari 
je na svetu preveč. Včasih se zdi, kot da ne bo 

nikoli drugače. Še več, kot da smo s tem čedalje
bolj zadovoljni. Kot da ne znamo več videti tisto 
nekaj več, razbrati lepote, prepoznati dobroto, 
deliti spoznanja, znanja in sočustvovanje. 

Človek nosi v sebi strast po odkrivanju novega in 
željo po ustvarjanju. Dovolj je, da si dovolimo biti 
to, kar smo v svoji biti. 
  

Mojca Pernovšek

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
VAS  VABIMO NA

SEVNICA

ZASADITEV

SEVNIŠKE VOŠČENKE

v petek, 20. aprila 2018,

ob 11. uri

pri OŠ Krmelj
Učenci OŠ Krmelj bodo pripravili kulturni program.

Organizatorji: TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica 

TOPLO VABLJE
NI!

dan za povezovanje
vseslovenska prostovoljska akcija 
»DAN ZA SPREMEMBE V SEVNICI«
petek, 6.4., 10:00 do 12:00, MC Sevnica
Druženje in ustvarjalna delavnica. V sprošèenem vzdušju si bomo izmenjali 
izkušnje, se poveselili ob zvokih narodno-zabavne glasbe ter skupaj 
ustvarjali kolaž, ki bo prièal o izkušnjah starejših s Sopotniki. 
  
sobota, 7.4., 9.00 do 11.00, stojnica na kmeèki tržnici
Predstavitev prostovoljskih organizacij ki delujejo v obèini in programov, 
kamor se prostovoljci lahko vkljuèijo. Zbrane bo pozdravil tudi župan.
   
Èistilne akcije po obèini Sevnica. 

Organizator: KŠTM Sevnica, Obèina Sevnica in prostovoljstvo.org
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

25 let delovanja je lani praznoval Atletski klub 
Sevnica. Športna zveza Sevnica je poleg jubilejnega 
priznanja podelila tudi posthumno priznanje za 
Rafka Povheta, ustanovitelja in dolgoletnega trenerja 
kluba. Sine Karlovšek pa je v imenu atletov športni 
zvezi predal trenirko Rafka Povheta, ki bo uokvirjena 
na častnem mestu v Športnem domu Sevnica.

Športno prireditev so s prikazi vaj in plesno-
akrobatskimi nastopi popestrili: Plesna šola Lukec 
Sevnica, Športno društvo Partizan Sevnica in člani 
plesnega krožka Osnovne šole Krmelj. Državno 
himno je zapela Polona Vencelj, učenka Glasbene 
šole Sevnica. Posebni gosti so bili tudi člani sevniške 
Šole zdravja, poskrbeli pa so za uvodno ogrevanje 
celotnega občinstva. Organizacijsko so prireditev 
pripravili Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Športna 
zveza Sevnica, povezovalca programa pa sta bila 
Samo Omerzu in Tanja Žibert.

Intervju z osrednjim gostom, Tomažem Kavčičem

 
V Sevnici je v sredini marca potekala prireditev 
Športnik leta, na kateri so izpostavili najpomembnejše 
sevniške športne dosežke, zaznamoval pa jo je 
razgiban športni spremljevalni program. Osrednji 
gost dogodka je bil selektor slovenske nogometne 
reprezentance Tomaž Kavčič, v družbi župana Srečka 
Ocvirka in predsednika Športne zveze Sevnica Roka 
Vodenika pa je podelil tudi priznanja.

Športnik leta občine Sevnica 2017 je postal 
rokometaš Blaž Janc, športnica leta 2017 je 
košarkarica Aleksandra Krošelj, najbolj perspektivna 
športnika pa sta Žan Škoda in Maša Medvešek, ki 
odlične rezultate dosegata na področju ju-juitsa. 
Naziv športni osebnosti leta 2017 sta za življenjsko 
delo na področju športa prejela Estera Savič Bizjak in 
Ludvik Cvirn.
 
Športna zveza Sevnica je ob tej priložnosti podelila 
tudi jubilejna priznanja klubom in društvom, ki so 
lani praznovali okrogli jubilej delovanja. Veteranski 
rokometni klub Sevnica je prejel priznanje za 10 
let delovanja, Košarkarski klub Sevnica za 15 let 
delovanja, Judo klub Olimpija Krmelj, Odbojkarsko 
društvo Bombe Sevnica in Klub malega nogometa 
Sevnica pa za jubilejnih 20 let delovanja. Šahovski 
klub Milan Majcen Sevnica je dopolnil 60, Športno 
društvo Partizan Sevnica pa 65 let delovanja.

Prejemniki priznanj

Športnik leta

 
Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško je vseh šest 
posavskih županov, med njimi tudi župana Občine 
Sevnica, povabilo na delovno srečanje. 

Namen srečanja je bil izmenjava mnenj in pogledov 
na sobivanje med lokalnimi skupnostmi in edino 
slovensko jedrsko elektrarno. Predsednik uprave 
Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman je gostom 
predstavil tehnološko nadgradnjo za dolgoročno 
obratovanje elektrarne, za tem pa so si jo tudi 
ogledali.

Obisk nuklearne elektrarne

Posavski župani na 
srečanju z vodstvom NEK

 

Marca je svoja vrata odprl Hostel Trimček na 
Blanci, in sicer v objektu, v katerem delujeta tudi 
okrepčevalnica Trimček in pogodbena pošta. Prijetno 
in udobno prenočitev lahko ponudi 22 popotnikom. 

Kolektiv Trimčka deluje pod okriljem samostojne 
podjetnice Vesne Mirt, ki je otvoritveni trak prerezala 
v družbi hčere Valerije Mirt in župana Srečka Ocvirka.

Ob prerezu traku

Vrata je odprl 
hostel na Blanci

 
Brežiška izpostava Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ter Občina Krško sta v Kulturnem 
domu Krško na začetku marca pripravili osrednjo 
regijsko prireditev ob dnevu Civilne zaščite s slovesno 
podelitvijo priznanj. Vodja brežiške izpostave Uprave 
za zaščito in reševanje Zdenka Močnik ter namestnik 
generalnega direktorja Branko Dervodel sta 
podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim 
pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom 
in organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in 
krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in 
pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih 
nesreč v preteklem obdobju.

Iz sevniške občine je bronasti znak Civilne zaščite na 
predlog Občine Sevnica prejel Mitja Udovč, poveljnik 
Civilne zaščite občine Sevnica. 

Srebrni znak Civilne zaščite pa je na državni prireditvi 
na Brdu pri Kranju, ki je potekala 1. marca, prejela 
Marija Mira Šraj na predlog Občine Sevnica in Štaba 
Civilne zaščite občine Sevnica.

Priznanje Mitji Udovču

Priznanji Civilne zaščite 
tudi Mariji Miri Šraj 
in Mitji Udovču

Lepo urejeni prostori

Priznanje Mariji Miri Šraj

Prejemniki jubilejnih plaket
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Javna razpisa: 
gospodarstvo 

in turizem
 

Predmet javnega razpisa s področja 
gospodarstva je dodeljevanje nepovratnih 
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov: promocija 
izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje 
odpiranja novih delovnih mest, naložbe v 
nakup nove opreme in nematerialnih investicij 
ter finančne spodbude za lokalne turistične 
ponudnike. Skupna višina razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 96.000 

evrov. Rok za prijavo na razpis je 18. maj 2018.
 

Dodatne informacije Vlasta Kuzmički 
(07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) 

in Jasmina Veselinović (07 81 61 205, 
jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si). 

Odprt je tudi javni razpis za sofinanciranje 
turističnih prireditev v občini Sevnica, katerega 
predmet je sofinanciranje izvedenih turističnih 
prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega 
obiska oziroma promocija kraja, in prireditev, ki 
vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja 
in celotne občine. Višina sredstev, namenjenih za 

izvedbo javnega razpisa, je 13.000 evrov. 
Rok za prijavo na razpis je 10. april 2018.

 
Dodatne informacije Vlasta Kuzmički 

(07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) 
in Jasmina Veselinović (07 81 61 205, 

jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).
 

Celotna vsebina razpisov je dostopna na spletni 
strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, 
pod rubriko Javni razpisi. Roki za vse preostale 
razpise, med njimi s področij kmetijstva, kulture, 
športa, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega 

varstva in sociale, so se za letos že iztekli.

 
Protokolarno vino Občine Sevnica za leto 2018 je 
cviček PTP letnik 2017, ki ga je pridelal Zvone Vidmar 
iz Gabrijel, član Društva vinogradnikov Šentjanž. 
Prireditev z razglasitvijo je potekala na Studencu 
v sklopu občnega zbora Društva vinogradnikov 
Studenec.

Županovo vino, protokolarno vino Občine Sevnica in 
uspešen promotor občine, sevniških vinogradnikov 
in vinogradniške dediščine, je hkrati darilo, priznanje 
ali nagrada, ki omogoča, da se prepoznavnost in 
kakovost sevniških vin širi onstran meja občine. 
Komisija je letos izbirala med 20 vzorci, najvišje 
ocenjeni pa je bil cviček Zvoneta Vidmarja, člana 
Društva vinogradnikov Šentjanž.

Navzoče so poleg gostitelja dogodka, župana 
Srečka Ocvirka, nagovorili tudi predsednik Društva 
vinogradnikov Studenec Branko Arih, predsednik 
Sveta Krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc, 
predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 
Miran Jurak in 19. cvičkova princesa Dragica Ribič. 
Program prireditve sta povezovala Melanija Mlakar 
in Žiga Mikolič, za kulturni utrip je poskrbela dramska 
skupina Kulturnega društva Studenec, za glasbo pa 
ansambel Vesela dolina.

Prejemnik priznanja v družbi župana, cvičkove princese, 
predsednika DV Studenec in predsednika Zveze društev 

vinogradnikov Dolenjske

Županovo vino 2018

Z ubrano pesmijo je velik aplavz požel tudi Oktet 
Jurij Dalmatin iz Boštanja, posebej pa tudi umetniški 
vodja okteta Tine Bec s pevskimi solističnimi točkami 
ob spremljavi godbe. Prav vsi nastopajoči prihajajo iz 
domačega okolja, zato je bilo zadovoljstvo občinstva 
še toliko večje. 
  
Predsednica Rotary kluba Sevnica Mirjana Jelančič je 
Alenki Štigl simbolično predala donacijo v vrednosti 
3000 evrov. Občinstvo sta poleg obeh pozdravila tudi 
župan Srečko Ocvirk in Janez Lipec, bodoči guverner 
Rotary Slovenija v naslednjem rotarijskem letu.

Foto: Rok Petančič

Člani DV Šentjanž, iz katerega je tudi zmagovalec.

 
Koncertni program Godbe Sevnica in več glasbenih 
gostov je 8. marca v sevniški kulturni dvorani navdušil 
številne obiskovalce dobrodelnega koncerta Rotary 
kluba Sevnica z naslovom Imeti rad. 

Tradicionalni, letos že šesti koncert v soorganizaciji 
Rotary kluba Sevnica in sevniške občine, vselej 
poteka na mednarodni dan žena, z vstopnicami ter 
donacijami in sponzorstvi pa so bila zbrana sredstva 
tokrat namenjena nakupu glasbil za otroke iz 
glasbeno izjemno nadarjene družine Štigl z Razborja. 

Poleg Godbe Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica 
Nejca Kreče sta nastopila dva izmed otrok iz družine 
Štigl. Zaigral je Jakob, absolutni zmagovalec 12. 
mednarodnega tekmovanja harmonikarjev za veliko 
Avsenikovo nagrado, na violino pa je zaigrala in ob 
spremljavi kitarista Milana Mitrovića zapela Ema. 

Zahvala Alenke Štigl ob predaji donacije

Dobrodelni koncert 
Rotary kluba Sevnica 
vnovič navdušil

Godba Sevnica in Oktet Jurij Dalmatin

Nastop Eme Štigl in Milana Mitrovića

Odlična energija v sevniški kulturni dvorani

Tine Bec ob spremljavi Godbe Sevnica
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Po občini

 
Vse se je začelo daljnega 19. marca 1911, ko so 
ženske dobile svoj mednarodni dan. Vse od leta 1917 
pa ta posebni dan praznujemo 8. marca. 

Pri nas smo se za ta praznik še posebej pripravili in že 
navsezgodaj delili prikupne ročno izdelane pozornosti. 
Dan smo oplemenitili s kulturno prireditvijo, ki so jo 
posebej za nas pripravile mlade glasbene umetnice, 
sestre Tinkara, Patricija in Katjuša Udovč iz Boštanja. 
Najprej se nam je na klaviaturi predstavila Tinkara 
ter suvereno in povsem mojstrsko zaigrala svoj 
repertoar. Prav posebno lepoto in čarobnost sta na 
zaigrane citre predstavili Patricija in Katjuša ter brez 
napak zaigrali svoj skupek glasbenih del. Vsakokrat 
znova so prejele bučen aplavz našega številčnega 
občinstva. Za konec so nas mlade umetnice navdušile 
še s skupnim nastopom. Najmlajša Katjuša nam je 
zapela ob glasbeni spremljavi njenih starejših sester, 
Tinkare na klaviaturi in Patricije na citrah. 
Čas, ki smo ga preživeli skupaj, je bil za nas neprecenljiv 

in kot navdih, ki nas je pobožal s svojo mehkobo in 
toploto. Naj to čarobnost podarjenih nesebičnih 
dejanj delimo tudi z vami v obliki fotografij. 
Našim mladim gostjam se iskreno zahvaljujemo za 
nastop. 

D. P. 

Glasbeni nastop v 
počastitev dneva žena v 
Domu Impoljca

Nadaljevanje prijetnega večera je potekalo ob 
odličnih tekmovalnih salamah, vrhunski modri 
frankinji, domačih izvirnih aperitivih in dišeči potici, 
za izvedbo pogostitve in degustacije pa so skupaj 
poskrbele članice Aktiva žena Sevnica in članice 
Loških zeliščarjev. 

 
Tanja Žibert, Občina Sevnica

 Foto: Mediaspeed

 

V stari sevniški trški gostilni Vrtovšek in pod 
prireditvenem šotorom je 10. marca potekala 
v organizaciji Društva salamarjev Sevnica že 57. 
salamijada, ki jo upravičeno imenujemo mati vseh 
salamijad, saj je sevniška najstarejša slovenska 
salamijada. Letošnje prireditve se je udeležilo več kot 
700 gostov in zvestih obiskovalcev od blizu in daleč. 
Pobudnika za njeno nepretrgano delovanje sta bila 
sevniški  frizer in brivec Rudi Mlinarič ter gostilničar 
Peter Vrtovšek. Na salamijado po tradiciji ženske 
nimajo vstopa, edina ženska, ki je imela dosmrtno 
dovoljenje za vstop, je bila priznana sevniška šivilja 
in podjetnica Marija Vidic, ki je za društvo sešila prvi 
prapor. 

Posebna komisija, ki so jo sestavljali Franci Sotošek, 
Bogomir Vidic, Karel Kozole, Braco Miroševič, 
Dušan Lipej in Bojan Zagorc, je dan pred osrednjo 
prireditvijo ocenila 142 vzorcev salam in na dan 40 
mučenikov podelila najboljšim izdelovalcem salam 
priznanja in praktične nagrade. 
  

Sevničan Anton Es je osvojil prvo mesto in prehodni 
pokal med 102 izdelovalcema domače salame, drugo 
Janez Lenart iz Tomažje vasi pri Škocjanu, tretje 
skupina Ljubiteljski izdelovalci sevniške salame, ki 
jo sestavljajo Damjan Habinc, Milan Daničič, Tomaž 
Krnc, Tomo Habinc in Zvone Es. Na 4. salamijadi 
rejcev, na kateri je s svojimi salamami tekmovalo 
19 prašičerejcev iz sevniške občine, se je nagrade in 
prvega mesta razveselila družina Tomažič z Otavnika 
pri Tržišču, drugega Stanko Judež s Kompolja pri 
Boštanju, tretjega pa Tomaž Krnc z Ledine pri 
Sevnici. V kategoriji prijateljev, v kateri so tekmovali 
salamarji iz prijateljskih društev iz tujine že sedmo 
leto zapovrstjo, so med 21 tekmovalci slavili trije 
slovenski zamejci z avstrijske Koroške, prvi je bil 
Reinhard Prutej, drugi Lukas Krojnik, tretji Reinhold 
Jammer.  

Vir: Društvo salamarjev Sevnica 

Domačin Zvone Es je postal zmagovalec 
57. sevniške salamijade. 

Mati vseh salamijad 

  
Grad Sevnica je 10. marca zvečer gostil 3. žensko 
salamijado. Osrednji del damskega programa v 
skupni organizaciji Kopitarne Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Krajevne skupnosti Sevnica in Občine Sevnica je 
bila modna revija podjetja z najstarejšo tradicijo v 
sevniški občini, Kopitarne Sevnica, ki jo je popestril 
glasbeni gost, 6pack Čukur, podeljene pa so bile 
nagrade najboljšim izdelovalkam salam. 

“Ta butična prireditev je modno in srčno pripravljena. 
Z njo želi Kopitarna Sevnica, podjetje z najdaljšo 
tradicijo v sevniški občini, v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo pocrkljati šopek sevniških dam v zahvalo 
za to, da dame smo. Da smo pripadni domačemu 
podjetju in da je podjetje pripadno okolju, v katerem 
deluje,” se je glasil uvodni pozdrav moderatorke 
Tanje Žibert številčnemu občinstvu. 
Zvrstili so se modni izhodi v izvirnih kreacijah priznane 
oblikovalke Maje Štamol Droljc s predstavitvijo 
različnih modelov obutve Kopitarne Sevnica. Revijo 
je odprla kolekcija Kopitarna Handmade z maksi 
dekoracijami, svetlečimi kristali in kovinskimi 
barvami. Nasmešek na obraze obiskovalk je pričarala 
linija Smile, namenjena internetni generaciji z veliko 
izbiro živahnih barv. Še posebno navdušenje in velik 
aplavz pa so poželi najmlajši modeli s predstavitvijo 
otroške kolekcije v bleščečih barvah za dekleta in 
fante. 

Vrhunec revije je bil izhod trendovske obutve s super 
modnimi dodatki bogatih cofov, rož in pentelj. Za 
odlično vzdušje med modnimi izhodi je poskrbel 
glasbeni gost 6pack Čukur, za celostno podobo 
modelov pa poleg modne oblikovalke Maje Štamol 
Droljc tudi Nuška Planinc iz frizerskega salona Ella. 
Na 3. žensko salamijado je prispelo 27 vzorcev salam, 
ocenjevanje pa je potekalo 6. marca na Turistični 
kmetiji Grobelnik. Članice ocenjevalne komisije 
so bile Majda Jurše, Anica Ocvirk, Vladka Tomšič, 
Hermina Šantej, Zinka Krnc in Darja Pompe, za 
logistično podporo pa so skrbele Slavica Grobelnik, 
Tatjana Šinkovec in Marica Grm. Komisijo je vodila 
predsednica Majda Jurše, diplomirana inženirka 
živilstva in prehrane, ki je v nagovoru pohvalila prav 
vse sodelujoče. 
Predstavnice organizacijskega odbora, med njimi 
predsednica Krajevne skupnosti Sevnica Stanka 
Žičkar, direktorica marketinga Kopitarne Sevnica 
Tatjana Šinkovec in direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek so podelile nagrade in priznanja trem 
najboljšim. Tretje mesto je osvojila Tonika Daničič, 
druga je bila Petra Jazbar, prvega mesta pa se je 
razveselila Jožica Habinc. 

Modno-kulinarični večer 
razvajal sevniške dame
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OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

NA PRVO TEKMO V STRELJANJU S PUŠKO MALEGA KALIBRA 
ki bo 19.4.2018 na strelišèu in jo soorganizira strelsko društvo Marok Sevnica.

Dodatne Informacije dobite v pisarni vsak ponedeljek od 10. - 13. ure 
ali na tel. št. 041-378-153 Branka Z.

www.sevnica.zvvs.si

Naroèena objava

NA KOLESARJENJE PO POTEH 
obeležij tajnih skladišè  vojne 1991 27.4.2018 - smer Sevnica - Drožanje 

NA 16. TRADICIONALNI POHOD
ob nemško- italijanski okupacijski meji, ki bo 28.4.2018
in ga organizira Društvo izgnancev Sevnica  (info 051-813-564).

Po občini

www.visit-sevnica.com

 
Kavarna Graščakova hči, ki je svoja vrata na gradu 
Sevnica odprla januarja 2017, je praznovala svoj prvi 
rojstni dan. Lastnici Marja Kocbek in Janja Šašek sta 
obiskovalce pogostili s penino in torto. Zabaval jih 
je brežiški duo MaryJane, zabava pa je trajala do 
jutranjih ur. 

Graščakova hči je v preteklem letu poskrbela za 
precej pestrih vsebin. Med tradicionalne dogodke 
se uvrščajo Grajska tlaka vsak tretji ponedeljek v 
mesecu, Pravljice in mini grajski disco vsak torek v 
zimskih mesecih in Knjižnji klub vsako tretjo sredo v 
mesecu. Pestro vsebino dopolnjujejo s potopisnimi 
predavanji, sommelierskimi večeri, delavnico 
mešanja koktajlov, odprtji fotografskih ali slikarskih 
razstav, koncerti, predavanji in še kaj bi se našlo. 
Aprila poleg tradicionalnih dogodkov pripravljajo 
večer družabnih iger, večer koktajlov, karaoke in 
večer rocka.  Več o pestrih vsebinah najdete na 
njihove Facebooku Graščakova hči.

Vir: Graščakova Hči

Prva obletnica 
Graščakova hči

V prostorih Mladinskega centra Sevnica vsak 
ponedeljek od 10. do 12. ure poteka tečaj slovenskega 
jezika za priseljence, ki ga v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica izvaja Družinski inštitut Zaupanje. Učenje 
slovenskega jezika poteka na več težavnostnih 
ravneh, udeleženci pa ob učenju jezika spoznavajo 
tudi slovensko kulturo in dogajanje v naši občini. 
Tečaj pomaga priseljencem in njihovim družinam 
pri uspešnejšem vključevanju v lokalno okolje, letos 
pa se ga udeležujejo uporabniki iz devetih evropskih 
držav.

Aktivnost poteka v sklopu projekta Večgeneracijski 
center Posavje, ki ga na območju naše občine 
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad, 
Občina Sevnica in podjetje Hess. V aktivnost se 
je mogoče vključiti tudi aprila. Več informacij o 
programu je na voljo na številki 041/77 22 45 ali 
e-naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com. 
Lepo vabljeni k vključitvi.
 

 Vir: Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Tečaj slovenskega jezika 
za priseljence
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TZOS

V petek, 23. februarja, je TD Tržišče organiziralo 
vsakoletni občni zbor. Zbrali smo se v gostilni Malus 
v Tržišču. Po pozdravu predsednice Milene Knez 
in izvolitvi delovnega predsedstva smo pregledali 
poročila o uspešno opravljenem delu v preteklem 
letu, ki je bilo v znamenju praznovanja 15-letnice 
delovanja društva. Od tradicionalnih prireditev so 
bili to pohod k azaleji v maju in martinov pohod v 
novembru ter razstava v času krajevnega praznika, 
tokrat posvečena 15-letnici TD Tržišča. V jesenskem 
času pa so  postali že tradicionalni fotografska 
razstava in prireditve v sklopu Jeseni na vasi. Leto 
pa smo tudi tokrat sklenili z organizacijo božično-
novoletnega koncerta. Posebej pa smo v  društvu 
ponosni na uspešno izpeljano prireditev, ko smo na 
odru v Tržišču gostili zelo uspešen muzikal Cvetje v 
jeseni.  

Stane Markovič je dogajanje v KS Tržišče zbral in 
predstavil v zanimivem filmu. Vsi ti dosežki in dobri 
rezultati pa so plod dobrega sodelovanja med 
lokalnimi društvi, Turistično zvezo občine Sevnica, 
Krajevno skupnostjo Tržišče in Občino Sevnica. 
Seveda pa ne smemo pozabiti številnih krajanov, ki 
so vedno pripravljeni nesebično priskočiti na pomoč 
pri organizaciji in izpeljavi raznih dogodkov v kraju. 
 
Tudi program dela za 2018 je zelo pester, na novo 
izvoljeno vodstvo društva pa ga bo poskušalo kar 
najbolj uspešno izvesti.
 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Občni zbor društva (foto: TD Tržišče)

Občni zbor TD Tržišče

 
V torek, 13. marca, je v večnamenski dvorani 
Trubarjevega doma upokojencev v Loki potekal redni 
letni občni zbor Turistične zveze občine Sevnica, letos 
pa so ga gostili člani Turističnega društva Loka pri 
Zidanem Mostu. 

V uradnem delu, ki ga je spretno vodil član 
nadzornega odbora zveze Zdravko Remar, smo 
med drugim sprejeli tudi plan dela za tekoče leto. 
Že ustaljenim projektom, kot so spomladanske 
čistilne akcije, saditev sevniške voščenke ob 
svetovnem dnevu zemlje, ocenjevanju krajev v 
sklopu projekta Turistične zveze Slovenije Moja 
dežela lepa in gostoljubna, podeljevanju posebnih 
občinskih priznanj v sklopu istoimenskega projekta, 
odpiranju gozdnega okna ob svetovnem dnevu 
turizma, svetovanju in sodelovanju z društvi, ki so 
člani zveze, bomo letos dodali še natečaj Spomin(č)
ek iz moje občine in se septembra priključili svetovni 
akciji Očistimo svet. Občnega zbora se je poleg 
predstavnikov turističnih društev udeležila vodja 
oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica 
Vlasta Kuzmički ter zbrane pozdravila in predstavila 
novi pravilnik ter merila za pridobivanje sredstev za 
sofinanciranje turističnih prireditev Občine Sevnica. 
Razpis je bil v sodelovanju z zvezo v zadnjih mesecih 
leta 2017 spremenjen in je odprt do 10. aprila 2018. 
Kot vsako leto smo tudi letos ob tej priložnosti podelili 
priznanja, azaleje za prepoznavno in prizadevno delo 
na področju turizma. Prejemnica zlate azaleje je Jelka 
Bec, srebrno je prejel Jernej Klinc, bronasto pa Stane 
Gorenjc. 

Prejemnikom priznanja še enkrat čestitamo in 
želimo, da bi bila poleg pohvale in zahvale spodbuda 
za nadaljnje delo in udejstvovanje na področju 
turizma in drugje.

Vir: TZOS

Delovno predsedstvo (z leve Annemarie Culetto, 
Zdravko Remar, Alenka Kozorog in Cveta Jazbec

Redni letni občni zbor 
Turistične zveze 
občine Sevnica

  
V soboto, 17. marca, smo se zbrali v kulturnem domu 
na Lukovcu. Naprej so otroci pod vodstvom Stanke 
Žnidaršič pripravili program ob materinskem dnevu.  

Za tem je potekal  redni letni občni zbor KŠD 
Lukovec. Pregledali smo delo v letu 2017, finančno 
poročilo in poročila sekcij društva.  Dela in dogodki 
so bili izvedeni po načrtu, ocena delovanja društva je 
pozitivna. Potrdili smo načrt dela in finančni načrt za 
leto 2018. Po končanem uradnem delu je potekalo 
družabno srečanje ob dobrotah, ki smo jih pripravili 
ženske in moški Lukovca. 

Vir: KŠD Lukovec

Praznovanje 
materinskega dne 
in občni zbor KŠD Lukovec

 
V prvi polovici marca so člani upravnega odbora 
Turističnega društva Loka sklicali redni letni občni 
zbor, na katerem so podali poročilo dela in finančno 
poročilo za leto 2017 ter sprejeli načrt za tekoče leto. 

Že utečenim projektom se bodo pridružili še nekateri 
novi, pri katerih si bomo člani društva prizadevali 
slediti strategijam razvoja turizma v občini. V istem 
tednu smo se odpravili še na izlet v Hišo frankinje 
h Kerinovim v Stražo pri Krškem. Tam smo ob dobri 
kapljici krepili društvene vezi in si nabirali moči za 
nove podvige, ki naj bi jih bilo v prvi polovici leta še 
kar nekaj.

Annemarie Culetto

Foto: Urban Culetto, vir TD Loka

Občni zbor TD Loka

 
Na gradu Sevnica (in tudi drugod v občini Sevnica) 
izvajamo številne poučne in tudi zabavne vzgojno-
izobraževalne programe za otroke:    
~ Animirani ogled gradu Spoznaj barona Moscona
 ~ Lutkovne in ustvarjalne delavnice
 ~ Lutkovne predstave (Grdi raček, Janko in Metka, 
Trije prašički, Zajček Ajček, Cesarsko jabolko)

 ~ Grajske igre
 ~ Učna ura Primoža Trubarja
 ~ Naravoslovni in tehnični dnevi
 ~ Doživetja v naravi ...   

Še posebno živahno je v maju in juniju v času 
zaključnih izletov vrtcev in osnovnih šol. 
 
Zaradi velikega zanimanja priporočamo, da pohitite 
s prijavami za programe v šolskem letu 2017/2018.   

Več o programih za otroke si lahko pogledate na 
spletni strani www.grad-sevnica.com na podstrani 
Programi za otroke.  

Omogočite našim najmlajšim prijetno, poučno, 
vzgojno in hkrati nepozabno (grajsko) doživetje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Ponudba 
vzgojno-izobraževalnih 
programov za otroke

Prejemniki priznanj in podeljevalci (z leve): Cveta Jazbec, 
podpredsednica TZOS, Annemarie Culetto, predsednica 

TZOS, Stane Gorenjc, prejemnik bronaste Azaleje, Jelka Bec, 
prejemnica zlate Azaleje, Jernej Klinc, prejemnik srebrne 

Azajele in Milan Culetto
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Turizem

  
Letos smo tretji konec tedna predstavljali sevniško 
turistično ponudbo na sejmu Place2go v Zagrebu v 
družbi približno 90 razstavljavcev iz različnih držav. 
KŠTM Sevnica je imel s Turistično agencijo Doživljaj 
promocijski prostor skupaj s Krškim, vabljivo pa smo 
ga opremili z našimi fotografijam in promocijskim 
materialom. 

Glavni poudarek je bil na promociji vsebine kataloga 
turistične ponudbe, ki vključuje programe eno- in 
večdnevnih izletov na naše območje in širše v Posavje 
ter zloženke Sevnica, oboje v hrvaškem jeziku. S 
posebnimi publikacijami smo izpostavili še možnost 
enodnevnih izletov za družine in manjše skupine. 
Izvajali smo tudi občasne degustacije sevniške 
salame in modre frankinje ter z letaki promovirali 
festival modre frankinje in organizirane pohode pri 
nas. Sejem so obiskali Zagrebčani ter razna turistična 
združenja in agencije. 
 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevnica na mednarodnem 
turističnem sejmu v 
Zagrebu Obisk in spoznavanje 

rastišč azaleje
  
V tem spomladanskem času vam v naši okolici 
priporočamo ogled rastišča rumenega sleča na Vrku 
pri Tržišču in na Gavgah nad Boštanjem, ki bo vsak 
čas tudi vzcvetel. V Sloveniji je več znanih rastišč, 
od teh so kar tri na območju naše občine: rastišče 
na Gavgah nad Boštanjem in rastišče na Vrhku pri 
Tržišču sta označena in urejena z opisnimi tablami  
in sta uvrščena v evropsko ekološko omrežje Natura 
2000 ter rastišče na Vrhu pri Topolovcu. 

Rastišča rumenega sleča so botanična redkost in 
posebnost, ki so v času cvetenja privlačen izletniški cilj, 
ki s svojo lepoto in čudovitim vonjem cvetov očarajo 
vsakega obiskovalca. Rumeni sleč (Rhododendron 
luteum) ali Azalea pontica je listopadni grm iz družine 
vresovk in ima podolgovate, ozke liste na kratkih 
pecljih. Zacveti ob ugodnih vremenskih razmerah 
konec aprila ali na začetku maja z velikimi dišečimi, 
živo rumenimi cvetovi, ki jih spremlja močan vonj. 
V višino zraste tudi do 4 metre. Na slovenskih tleh 
so rumeni sleč odkrili na Gorjancih, leta 1954. V 
Sloveniji je še okoli 1000 grmov sleča, je ogrožena 
rastlinska vrsta in je zavarovan od leta 1976.  Na 
omenjeni dveh pri nas so poti označene in primerne 
tudi za družine. Pohodniki se lahko okrepčajo ob 
poti Tržišče–Vrhek v Gostišču Majcen, kjer je tudi 
izhodiščna tabla. V Boštanju je okrepčilo mogoče 
dobiti pri večjih gostinskih ponudnikih, izhodiščna 
tabla pa je ob parkirišču pri pokopališču. 

Turistično društvo Tržišče že tradicionalno organizira 
pohode in letos bo 5. maja, ob 10. uri, pri Pletenki z 
imenom Pohod azaleja Vrhek Tržišče na Dolenjskem. 
Več informaciji lahko dobite na 041/270747 (Milena) 
ali turisticno.trzisce@gmail.com. 

Turistično društvo Boštanj ob Savi bo letos 
organiziralo Pohod po naravoslovni poti azaleja 
Boštanj 5. maja, ob 9. uri. Zbrali se bomo na prostoru 
pred župniško cerkvijo, informacije 031/655 936 ali 
ales.germovsek@gmail.com. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Foto: Judith Zgonec

Namig za premik

Slovenija se je od 21. do 25. februarja 2018 
predstavljala tudi na sejmu  f.re.e. München, ki 
je največji sejem za rekreacijo in prosti čas na 
Bavarskem. Med obiskovalci je priljubljen zaradi 
inovativnega koncepta, saj dogajanje ni omejeno le 
na stojnice in razstavne prostore, ampak je razširjeno 
na zunanja prizorišča, ter zaradi raznovrstnosti: leta 
2017 je na sejmu sodelovalo 1300 razstavljavcev 
iz 65 držav, sejem pa je obiskalo več kot 135.000 
obiskovalcev. Dogodek je idealna priložnost za 
osebno srečanje z novimi partnerji. Slovenija se je 
predstavila v hali B5, na 100 m2. 

Na povabilo CPT Krško smo se posavski turistični 
delavci s turistično agencijo Visit Posavje odpravili 
na strokovno ekskurzijo v München, med turističnim 
sejmom. 
Drugi dan smo opravili ogled mestnih znamenitosti 
z ostanki mestnih vrat: Ludwigstrasse, stare in nove 
pinakoteke, obelisk zmage, palača pravde … se 
sprehodili skozi staro mestno jedro in si med drugim 
ogledali mogočno mestno hišo, ribji vodnjak, cerkev 
sv. Petra … 
Poleg ogleda sejma in mesta so se rodila številna 
nova poznanstva, prijateljstva in skupna želja, da 
se tesneje povežemo, sodelujemo in uresničujemo 
skupne cilje.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Posavje na sejmu 
f.re.e. München

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

se predstavlja

KMETIJA KORBER

z mlečnimi izdelki

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 6.4.2018

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

 
Člani PGD Veliki Cirnik smo kot že nekaj preteklih 
let v počastitev dneva žena organizirali potopisno 
predavanje našega člana Franca Hočevarja o Islandiji 
in Grenlandiji. Povabili smo vse vaščane Velikega 
Cirnika in tudi prebivalce okoliških vasi. 

Našemu vabilu se je odzvalo kar nekaj ljudi, za kar 
smo bili zelo veseli. Zbrali smo se v soboto, 10. marca, 
ob 19. uri v gasilskem domu na Velikem Cirniku. 
Gasilci smo za vse udeležence pripravili pogostitev, 
sladke in slane dobrote izpod rok naših gasilk. Franc 
pa nas je s slikami popeljal na prečudovito Islandijo 
in Grenlandijo in nam povedal kar nekaj zanimivih 
prigod.

Vir: Gasilci PGD Veliki Cirnik

Gasilci PGD Veliki Cirnik 
poskrbeli za druženje 

www.mojaobcina.si/sevnica
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V KNOF KNKT je v petek, 16. marca, po uradnem 
odprtju potekal prvi mednarodni dogodek. Linda 
Ozga, Knofova EVS prostovoljka iz Madžarske, je 
povedala: „Zamisel o medkulturnem madžarskem 
večeru Hunger/y games se mi je porodila, ko sem 
ugotovila, da me bodo domači prijatelji obiskali v 
Sloveniji med madžarskim državnim praznikom. 
Razmišljala sem, da bi bilo dobro, če bi madžarski 
dogodek potekal okoli datuma, ki veliko pomeni 
madžarskim državljanom.” 

Za prireditev je s prijatelji pripravila tipične klobase in 
papriko kot predjed, nato pa madžarski klasični gulyás 
in palačinke s slivovo marmelado. Tako so lahko vsi 
obiskovalci, tudi vegetarijanci, pokusili tradicionalno 
madžarsko hrano in na poseben način zaznamovali 
madžarski praznik. Obiskovalci so bili zelo zadovoljni 
s hrano, dva lonca sta se hitro izpraznila. Tudi naš 
domači madžarski aperitiv (pálinka) je bil zelo 
priljubljen. Za ljudi, ki so se počutili bolj razigrano, 
smo ponudili madžarske tradicionalne karte in 
svetovno znani madžarski izum, Rubikovo kocko. Ko 
smo si napolnili želodčke, smo udeležence zabavali s 
kratkim kvizom o madžarski kulturi. Tisti, ki so ostali 
z nami, so za nagrado dobili madžarsko čokoladico 
Pöttyös, iz skute, oblite s čokolado. Za konec dogodka 
smo ponudili madžarska vina za degustacijo in 
madžarsko pop glasbo. Tako se je madžarski večer 
podaljšal v pozno noč. 
„Vesela sem, da lahko ponudim nekaj novega 
in razburljivega lokalnim ljudem in da imam kaj 
pokazati o svoji ljubljeni državi. Enega Sevničana 
mi je že uspelo spraviti na mednarodni trening v 
Madžarsko. Upam, da bom lahko motivirala še več 
mladih, da bi dejansko obiskali našo državo, ker je res 
vredna ogleda!”

 Vir: Knof Sevnica

Linda Özga iz Madžarske 
se predstavi

  
Na predvečer mednarodnega dneva žena smo v 
Oknu Radogost in Stari galeriji predstavili izjemno 
slikarko Valerijo Sever. Njena močno poduhovljena 
dela, pod skupnim imenom Dotik neba, so drugič 
na ogled s svojo »nebeškostjo«. To je njena druga 
samostojna razstava. Je slikarka, ki jo poveličuje 
bogastvo skromnosti. Od zdaj smo bogatejši tudi 
Sevničani, saj ima Valerija globoke in močne sevniške 
korenine, kar smo odkrili pred letom dni, ko je 
nastopila s kulturnim programom na razstavi svoje 
prijateljice slikarke Joce Jamšek. 

S svojo virtuoznostjo so nam v prazničnem vzdušju z 
glasbenim recitalom odprli srca profesorji in učenci 
Glasbene šole Laško – Radeče, tako je bil sprehod 
skozi slikarstvo Valerije Sever srčno lep. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Valerija Sever razstavlja 
na gradu Sevnica

  
V torek, 6. marca, smo se zbrali prijatelji TŽU,  moji 
prijatelji, sopotniki ... v kulturni dvorani v Sevnici, da 
bi počastili 8. marec, dan žena. Povabili so me, da 
sem predstavila svojo življenjsko pot. Ta izziv sem 
sprejela z veseljem, čeprav se borim že šesto leto z 
rakom. Pripovedovala sem jim o simfoniji svojega 
življenja. Pri tem so mi pomagali moji učenci, učenke, 
prijatelji. Vsakdo izmed njih je odlično opravil svoje 
delo. Hvala jim. 

Obiskovalcem smo predstavili moje delo, prednike, 
družino Hlebec,  otroštvo v Sevnici pod gradom,  
šolanje na učiteljišču v Novem mestu, delo učiteljice 
in ravnateljice na OŠ Krmelj, zahvalila sem se  
prijateljem, ki so mi stali ob strani ... 

To so bili Mateja Janežič, Branka Marolt – moja 
nečakinja, nekdanja Sevničanka in učenka naše 
šole, Katja Pibernik, Klementina Žvar, Leon Ribič, 
ravnateljica OŠ Krmelj prof. Gusta Mirt z učenci 
in  zborovodkinjo Ano Verhovšek, Nataša Kovač,  
generalna sekretarka v uradu predsednika Republike 
Slovenije, predsednik države Republike Slovenije 
Borut Pahor, župan naše občine Srečko Ocvirk, 
prejšnja predsednica Marija Jazbec in sedanji 
predsednik TŽU  Sašo Jejčič, predsednik Sožitja 
Miran Štern, ravnateljica  Nataša Pozderc z Ireno 
Simončič, Urška Udovč z učenkami OŠ Ane Gale, 
Bojana Štrasner, vodja VDC Sevnica, s prijateljicama  
Ivanko in Marjanco in prijateljema Andrejem in 
Jožetom moje Maje, predsednica KS Krmelj Slavi 
Mirt, predsednica Svobode Krmelj Nevenka Flajs, 
Rudi Stopar, vsestranski umetnik in kulturnik – moj 
prijatelj iz otroštva in mentor,  Romana Ivačič, Ljubo 
Motore in Marta Brežan. Za odlično pogostitev pa 
so poskrbeli moji nekdanji učenci Bruno Vidmar s 
svojo ženo Nuško in ekipo slaščičarne Julija, Alojz 
Vidmar s svojo ženo Tatjano in otroki, Melita Vidmar 
– Škrajnar, OŠ Krmelj, družina Jamšek in Jožica Knez. 

Zahvalila sem se jim z Aleševo sliko Nedokončana 
zgodba. Družina Vidmar ima posebno mesto v 
mojem srcu. Vedno so mi stali ob strani. Mama 
Fanika in oče Bruno sta bila čudovita človeka. Mama 
Fani umirjena, skrbna mama, oče Bruno odličen 

Spominjali smo se
– plastili smo spomine

pripovedovalec, Slovenec z vsem srcem, s katerim 
sem zelo rada debatirala in se učila od njega in 
žene Fanike, rad je obujal spomine. Prekmalu je 
odšel, ostali pa so njegovi otroci in mami Fani, ki  
nadaljujejo njegovo delo. Rada bi se jim zahvalila, 
da so mi pomagali v najstniških letih mojega Aleša. 
Vseskozi gojimo prijateljstvo. Hvala družini Vidmar, z 
vami nam je bilo lepo.

Berta Logar 
Foto: Ljubo Motore

 
V soboto, 17. marca, sta boštanjsko Turistično 
društvo in KUD  Anton Umek Okiški pripravila prijetno 
kulturno prireditev, posvečeno Ivanu Cankarju ob 
100. obletnici njegove smrti, prihodu letos že težko 
pričakovane pomladi in materinskega dne.  

Člani KUD  Anton Umek Okiški v režiji Jelke Bec so 
skupaj z OŠ Boštanj pripravili čustveno dramaturško 
uprizoritev o življenju in delu slovenskega literarnega 
velikana ter o njegovem osebnem, moralnem, 
čustvenem  in političnem boju. V drugem delu pa je 
prireditev popestrilo kar osem boštanjskih pevskih 
sestavov: ŽPZ Azaleja, MPZ župnije Boštanj, Ljudski 
pevci Boštanj, Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji, 
Oktet Jurij Dalmatin, MPZ Zvon, Šmarčanke in Fantje 
s Preske. Glasbena spremljava je bila v rokah Tineta 
Beca, pestro prireditev je povezovala Silvija Švelc, 
za luč in zvok pa je skrbel Matej Maver. Ker pa se 
skoraj nobena prireditev v Boštanju  ne konča brez 
družabnega zaključka, so tudi tokrat za kulinaričnost 
poskrbele članice Aktiva žena Boštanj in Društvo 
vinogradnikov Sevnica – Boštanj. 

Janez Levstik

Pozdrav pomladi v 
Boštanju letos 
posvečen Ivanu Cankarju
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Marec zaznamuje ženska energija in zato je 
v večnamenski dvorani Trubarjevega doma 
upokojencev v Loki na povabilo Kulturnega društva 
Primož Trubar Loka svoja poslikana platna razstavila 
Severina Trošt-Šprogar, akademska oblikovalka in 
slikarka. Razstavo je odprl prof. Aleš Gulič, z glasbo je 
številne obiskovalce pobožal kantavtor Peter Andrej. 

Ob občudovanju večinoma ženskih portretov, 
upodobljenih z živimi barvnimi odtenki in 
dopolnjenih s številnimi simboli, ki, po avtoričinih 
besedah, skrivajo številne pomene, so čutne zaznave 
večera lepo zaokrožila še vina Kobal. Razstava bo na 
ogled do srede aprila.

Annemarie Culetto

Foto: Stanka Bantan

Razstava 
Severine Trošt-Šprogar

KINO SEVNICA
APRIL 2018

Petek, 6.4., ob 18.00
MARIJINA ZEMLJA
igrani dokumentarni (Španija)

~

Petek, 6.4., ob 20.00
DVOJNI LJUBIMEC
romantična drama / triler
(Francija, Belgija)

~

Sobota, 7.4., ob 18.00
LEO DA VINCI: 
MISIJA MONA LISA
pustolovski animirani film (Italija)

~

Sobota, 7.4., ob 20.00
IGRALEC ŠT. 1
z.f. akcijska pustolovščina (ZDA)

~

Petek, 13.4., ob 20.00
RAMPAGE: 
VELIKO RAZDEJANJE
akcijski (ZDA)

~

Sobota, 14.4., ob 20.00
NE Z MOJO HČERKO
komedija (ZDA)

~

Petek, 20.4., ob 20.00
TAKSI 5
akcijska komedija (Francija)

~

Sobota, 21.4., ob 18.00
GASTON ZGAGA
komedija (Francija)

~

Sobota, 21.4., ob 20.00
ŽELJA PO MAŠČEVANJU
akcijska srhljivka (ZDA)

~

Petek, 27.4., ob 20.00
POČUTIM SE LEPO
komedija (ZDA)

~

Sobota, 28.4., ob 20.00
RESNICA ALI IZZIV
nadnaravni triler / grozljivka (ZDA)

 
Območna prireditev Skupaj se znajdemo mi je 
namenjena skupinam in posameznikom, ki ohranjate 
ali poustvarjate slovensko ljudsko glasbeno dediščino. 
To ste ljudski pevci in godci, na drugi strani pa sodobni 
poustvarjalci, ki delujete znotraj folklornih skupin ali 
drugih kulturno-umetniških društev.

Na prireditvi v Boštanju je sodelovalo devet skupin, 
Ženski pevski zbor Azalea iz Boštanja, Ljudske pevke 
Blanca, Ljudske pevke Solzice iz Budne vasi, Fantje s 
Preske, Pevska skupina Lokvanj iz Krmelja, Ljudske 
pevke s Telč, Ljudski pevci FS Spomin Društva 
upokojencev Sevnica, pevska skupina Rosa iz 
Zabukovja in Ljudski pevci Boštanj. 
Sodelovanje na srečanju nista le nastop in druženje 
z drugimi pevci in godci, ampak tudi spodbuda in 
pogovor s strokovnim spremljevalcem. Srečanje 
je letos strokovno spremljal Gregor Volk, ki je širši 
javnosti najbolj znan kot član družinskega tria Volk 
Folk, pri katerem poje in igra violino. Prireditev je z 
nagovorom zaokrožil naš podžupan Janez Kukec. 

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Foto: Nevenka Flajs  

Skupaj se znajdemo mi –  
srečanje pevcev ljudskih 
pesmi v Boštanj
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 2. 4., 
ob 13.00 Velikonočni pohod - nezahtevna pot pred GD Blanca PGD Blanca

torek, 3. 4., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf  in prijave na 07 81 65 070
torek, 3. 4., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 3. 4., 
ob 19.00 Filmska Kritika Bazen Sevnica Knof KNKT

sreda, 4. 4., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: pozdrav pomladi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4. 4., 
ob 19.00 Why So Series? Bazen Sevnica Knof KNKT

sreda, 4. 4., 
ob 19.00

Radogost večer - gostja: Kristina MAILIN, 
slikarka iz Grafensteina, Avstrija Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

 četrtek, 5. 4., ob 7.00 
- sobota, 5. 5., Razstava del Nevenke Flajs Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 5. 4., 
ob 11.00 Evropski Podjetniški Tečaj / European Business Course Bazen Sevnica Knof KNKT

četrtek, 5. 4., 
ob 17.00

Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 
"Poj z menoj" 2018 Kulturna dvorana Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

območna izpostava Sevnica
četrtek, 5. 4., 
ob 19.00

Predstavitev knjige »Slovenija, vinska dežela« 
avtorja Roberta Gorjaka Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 6. 4., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica - degustacija Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

petek, 6. 4., 
ob 10.00

Vseslovenska prostovoljska akcija 
» Dan za spremembe v Sevnici« Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in zavod Sopotniki

petek, 6. 4., 
ob 18.00i Intimni KNKT / Intimate KNKT Bazen Sevnica Knof KNKT

petek, 6. 4., 
ob 21. 00 Rock večer Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 7. 4., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 7. 4.,
ob 9.00

Vseslovenska prostovoljska akcija 
» Dan za spremembe v Sevnici Kmečka tržnica Sevnica Občina Sevnica in KŠTM Sevnica

sobota, 7. 4., 
ob 16.00 KNKT With /Poveži se z... Mojca Žganec Metelko Bazen Sevnica Knof KNKT

sobota, 7. 4., 
ob 17.00

Potopis: Anton Tomažič: 
Katera je najlepša dežela na svetu? Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 7. 4., 
ob 19.00 Sofa Party Bazen Sevnica Knof KNKT

sobota, 7. 4., 
ob 19:30 Naj se sliš' Dom krajanov Razbor pod 

Lisco KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

ponedeljek, 9. 4., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 10. 4., 
ob 9.00 Srečanje z županom Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 10. 4., 
ob 17.00 Pravljična urica in ustvarjalnica Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 10. 4., 
ob 17:45 Torkova Čajanka Mladinski Center Sevnica DI Zaupanje in Knof KNKT

torek, 10. 4., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 11. 4., 
ob 17.00 Pravljična urica in ustvarjalnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 11. 4., 
ob 18.00 Predavanje Ekološko kuhanje in peka za vse generacije Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 11. 4., 
ob 19.00 Why So Series? Bazen Sevnica Knof KNKT

četrtek, 12. 4., 
ob 11.00 Evropski podjetniški tečaj / European Business Course Bazen Sevnica Knof KNKT

petek, 13. 4., 
ob 20.00 Večer družabnih iger Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 14. 4., 
ob 16.00

Gost meseca: Matjaž Holc, 
motivator in avtor knjige "Odloči se zase" Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 14. 4., 
ob 19.00 - 14. 5.

“Obrazi Madžarske”, 
fotografska razstava Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 14. 4., 
ob 19:30 Koncert ob 20-letnici Fantov z Razborja Župnijska cerkev sv. Janeza 

Krstnika Razbor KŠTD Razbor

sobota, 14. 4., 
ob 20.00 Dobrodelni Strawberry Champagne Party Rezidenca bar Rotaract klub Sevnica

ponedeljek, 16. 4., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 16. 4., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica; 

Info.: Toni, 031/643-338
ponedeljek, 16. 4., 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

torek, 17. 4., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 17. 4., 
ob 19.00 Filmska Kritika Bazen Sevnica Knof KNKT

sreda, 18. 4., 
ob 18.00 Knjižni klub Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sreda, 18. 4., 
ob 19.00 Why So Series? Bazen Sevnica Knof KNKT

četrtek, 19. 4., 
ob 11.00 Evropski Podjetniški Tečaj / European Business Course Bazen Sevnica Knof KNKT
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Koledar prireditev

 

Kje: Dom krajanov Razbor pod Lisco 
Kdaj: sobota, 7. april 2018, ob 19:30 uri 
Organizator: KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco 

 

NAJ SE SLIŠ’ 
Koncert Jakoba Štigla  

s prijatelji za prijatelje. 
Letošnjemu absolutnemu zmagovalcu Avsenikovega tekmovanja harmonikarjev in 
dobitniku prestižnega Avsenikovega kipca, se bodo v dvorani Doma krajanov na 
Razborju pod Lisco pridružili še družinski člani in prijatelji. 
 

 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
četrtek, 19. 4., 
ob 18.00

Predstavitev knjige Brata
in pogovor z avtorjem Ernestom Jazbinškom Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 20. 4., 
ob 11.00

Zaključek čistilnih akcij in obeležitev svetovnega dneva zemlje 
s saditvijo sevniške voščenke Pri OŠ Krmelj Org. Turistična zveza občine Sevnica v 

sodelovanju z OŠ Krmelj
petek, 20. 4., 
ob 16.00

Delavnica ob svetovnem dnevu zemlje; 
"Ponovna uporaba odpadnih izdelkov". Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 20. 4., 
ob 21.00 Karaoke večer Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 21. 4., 
ob 16.00

Gost meseca: Vesna Campagnaro; 
"Kako premostiti željo po prekomernem užianju hrane" Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 22. 4., 
ob 14.00 Veselo srečanje starejših krajanov na Studencu Gasilski dom in Gostilna Janc Krajevna organizacija RK Studenec

ponedeljek, 23. 4., 
ob 8.00

Krvodajalska akcija (od 8. do 15. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

Info na 07 81 65 070
ponedeljek, 23. 4., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 24. 4.,
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Info na 07 81 65 070
torek, 24. 4., 
ob 17.00 DIY Delavnica Bazen Sevnica Knof KNKT

torek, 24. 4., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25. 4., 
ob 17.00 Pravljična urica in ustvarjalnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 25. 4., 
ob 19.00 Why So Series? Bazen Sevnica Knof KNKT

četrtek, 26. 4., 
ob 11.00 Evropski podjetniški tečaj / European Business Course Bazen Sevnica Knof KNKT

petek, 27. 4., 
ob 9.00 Tradicionalni pohod po poteh KS Loka Zbor 

pri Turbarjevem hramu v Loki TD Loka pri Zidanem Mostu

petek, 27. 4., 
ob 20.00 Večer Iger / Game Night Bazen Sevnica Knof KNKT

sobota, 28. 4., 
ob 18.00 Mednarodni Večer / International Evening Bazen Sevnica Knof KNKT

sobota, 28. 4., 
ob 20.00 Cocktail večer Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

ponedeljek, 30. 4., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 30. 4., 
od 9.00 – 13.00 Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev Učni čebelnjak ČD Šentjanž 

v Šentjanžu ČD Šentjanž

Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarskih društev

20. aprila med 9. in 13. uro
Učni čebelnjak ČD Šentjanž v Šentjanžu
Čebelarsko društvo Šentjanž tudi letos, v letu kulturne dediščine, 
pristopa k dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. V svojem 
Učnem čebelnjaku v Šentjanžu bomo od učencev osnovnih šol prevzeli 
panjske končnice, ki jih učenci izdelujejo z namenom namestitve na 
panje čebelarjev. 
Obiskovalcem bodo razkazali lastni čebelnjak, namenjen obiskovalcem 
ter usposabljanju čebelarskih krožkarjev, predstavili delo v čebelnjaku 
in življenje čebel.
Poleg življenja čebel, pa bodo predstavili tudi 
čebelje pridelke s poudarkom na shemah višje kakovosti, 
pripravili pokušino medu iz čebelnjaka 
ter poskrbeli še za kako presenečenje.

Vljudno valjeni učenci šol, krajani in vsi, 
ki vas zanimajo čebele ali pridelki iz panja. 
Se vidimo v Šentjanžu, 20. aprila!

Org.: Čebelarsko društvo Šentjanž | 041/342-070 | ciril.kolenc@siol.net

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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Mladina

 

Marec je prvi pomladni mesec, je pa tudi mesec 
mater, žena, mučenikov, velike noči. Več kot preveč 
praznikov, s tem pa tudi možnosti in priložnosti za 
ustvarjanje. Vse te praznike smo izkoristili tudi v 
mladinskem centru in ustvarili čudovita, unikatna 
darila. Prepričana sem, da so jih bili obdarovanci 
veseli in, kot pravijo, najlepša darila so tista, ki jih ni 
mogoče zaviti niti kupiti. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Marčevske ustvarjalnice 
v MC Sevnica

 
Knjiga, ki jo je napisala 
Evije Evelin Zavrl, ni za 
bralce, ki se jim v življenju 
še ni nič stresnega zgodilo 
ali pa sploh kaj posebnega 
dogodilo, niti za bralce, 
ki so navajeni živeti brez 
razmišljanja, sanjarjenja 
pri ustvarjanju in po 
trenutnih normativih 
živijo normalno življenje, 
sploh pa ni za bralce, 

ki prebirajo doktorromane. Ta knjiga te pri branju 
pripravi do razmišljanja in zato ti vzame čas, mogoče 
te lahko spravi celo nekoliko ob potrpežljivost, 
vsekakor pa te pripravi, da vsaj malo pogledaš vase 
ali v svojo dušo in mogoče jo je treba prebrati celo 
dvakrat, mogoče večkrat ... 
Poleg tega pa lahko rečem, da je knjiga napisana 
z veliko vnemo in željo, da bi ustvarili nekaj, kar bi 
bilo dobro in koristno za pisatelja, ki med pisanjem 
izraža svoje občutke, nezadovoljstvo do življenja, do 
trenutnih situacij, do različnih trenij in nesporazumov 
z bližnjimi in z okolico v družbi, sploh pa z iskanjem 
istega sebe, svoje vloge v svojem mestu v vsem tem 
vesoljnem svetu, in za ljudi, ki se ne morejo najti, a 
bi to radili storili. Vsekakor nam je avtorica s knjigo 
odprla nova obzorja, za katere do zdaj še nismo 
vedeli. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige 
Najboljše zdravilo je 
nasmeh na tvojem obrazu

  
KNOF KNKT #povežise je projekt skupnosti, ki ponuja 
predvsem mladim prostor za ustvarjanje, navdih in 
mreženje. Z uradnim odprtjem prostora KNOF KNKT 
na bazenu Sevnica v petek, 16. marca, smo uradno 
naznanili tudi odprtje COWORKING SEVNICA, 
programa sodela, ki je v istem prostoru na voljo vsak 
dan, v dopoldanskih urah. Coworking nudi mizo, stol, 
omarico in wi-fi, pride pa prav predvsem mladim 
podjetnikom, nevladnikom, svobodnjakom, ki iščejo 
sproščen in kreativen prostor za redno ali občasno 
delo ali kakšen sestanek. 
Zakaj KNOF KNKT? Na podlagi analize sevniške 
mladinske scene smo s pomočjo prostovoljk iz tujine 
ugotovili, da je premalo dogodkov, prilagojenih 
mladim, starim več kot 18 let, na področju 
ustvarjalnosti, podjetništva in osebnega razvoja ter 
da ni pravega kraja za pametno srečanje in izmenjavo 
idej mladih. Z namenom, da bi to dejstvo spremenili 
in aktivno vključili mlade v družbo, se je rodil program 
KNOF KNKT [konekt] #povežise. 

Dne 19. januarja smo organizirali dogodek Sevnica 
youth meetup in na njem zbrali sevniško mladino, 
viharili ideje, razmišljali o priložnostih in oblikovali 
program po svojih potrebah. Mladi so nato 
organizirali delovno akcijo in za potrebe izvajanja 
programa prebelili in obnovili prostor Socialnega 
inkubatorja KNOF ob bazenu Sevnica. Program 
KNKT se je začel februarja 2018 in poteka s podporo 
Občine Sevnica in programa Erasmus +, Evropske 
prostovoljne službe, kjer v Zavodu KNOF gostimo 
Catarino Gomes iz Portugalske in Lindo Özgo iz 
Madžarske. Do zdaj smo organizirali 17 dogodkov, v 
obsegu 90 ur in vključili 110 mladih. 
Aprila so mladi za vas pripravili več kot 50 dogodkov, 
od filmskih večerov, evropskega podjetniškega tečaja 
do »intimnega dotika« in predstavitve lokalnih 
navdihujočih gostov. Tudi vas vabimo k organizaciji 
vaših dogodkov, delavnic, predavanj, ki vas zanimajo 
ali so vaša strast. Povežite se, rezervirajte si mizo za 
sodelo ali potrdite svojo udeležbo na dogodkih na 
Facebooku KNOF KNKT ali pišite na evs@knof.si.

Vir: Knof Sevnica

KNKT, prostor za 
sodelo, ustvarjalnost, 
podjetništvo in drugo

 
S svojimi programi se tudi na področju mladinskih 
dejavnosti trudimo ponuditi vsebine, ki bi bile 
primerne za vse starostne generacije, saj je 
medgeneracijsko druženje prijetno in vsekakor tudi 
obojestransko koristno. Na tokratni delavnici smo 
izdelovali orhideje iz najlona. Udeleženke so bile 
stare od 13 do 55 let. Glede na to, da je delavnica 
trajala le 4 ure, nam ni uspelo dokončati celotne 
rože, smo pa si pridobili znanja, veščine in spretnosti, 
da jo je  mogoče končati doma. 

Medgeneracijsko druženje naj bo način življenja in ne 
puhlica, saj se drug od drugega lahko veliko naučimo. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Medgeneracijsko 
druženje ob ustvarjanju v 
MC Sevnica

 
V sklopu projekta Koalicija mladih smo se 8. marca 
na povabilo Mreže MAMA udeležili regijskega 
srečanja posavskih mladinskih centrov in zavodov za 
zaposlovanje. 

Namen srečanja je bil odpiranje teme zaposlovanja 
in aktivne participacije mladih za izboljšanje položaja 
mladih ter medsebojno mreženje in povezovanje med 
kariernimi središči in mladinskimi centri v regiji. Naš 
mladinski center je predstavil programsko vsebino, 
v katero bi se lahko aktivno vključile brezposelne 
osebe. Gre za različna neformalna izobraževanja in 

usposabljanja. Prav tako smo izpostavili 
možnosti opravljanja prostovoljnega 
dela. Strinjali smo se, da mora 
občina stremeti k temu, da zadrži 
mlade v svoji občini, zato je ob vsem 
zaposlitev ena najpomembnejših. 
Mladinski centri lahko ponudimo 
kakovostno preživljanje prostega 
časa in pridobivanje neformalnega 
znanja, s tem pa ponovno vključitev 
brezposelnih v družbo. S pridobljenim 
znanjem vsekakor laže konkurirajo 
na trgu dela, na zaposlitev oz. večjo 
zaposljivost mladih pa žal ne moremo 
vplivati.  
  

  Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Iskanje skupnih sinergij za 
sodelovanje mladinskih 
centrov z Zavodi za 
zaposlovanje na regijskem 
srečanju v Brežicah

Vabilo k vključitvi 
v mladinsko gledališko skupino

  
Mladi ustvarjalci. Vse, ki vas zanima 

gledališko ustvarjanje, vabimo k vključitvi 
v mladinsko gledališko skupino. 
Srečanja skupine bodo potekala 
v prostorih MC Sevnica. Iščemo 

nadobudne igralske talente, scenariste, 
asistente režije in kostumografe. Prijave 
in informacije na e-naslovu: vgc.posavje.
sevnica@gmail.com. Pridite, zabavno bo.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje
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Zimske počitnice so sevniški animatorji in otroci tudi 
tokrat preživeli na smučanju v Bohinjski Bistrici. S 
ponosom lahko povedo, da je od prvega smučanja, ki 
ga je organiziral njihov salezijanski mladinski center, 
minilo že okroglih 10 let.
Natanko 50 mladih in otrok se je na sobotno jutro, 
24. februarja, odpravilo proti Gorenjski. Bolj ko so 
se ji bližali, več snega je bilo in takoj so vedeli, da 
jim dobra smuka ne uide. Prvi dan so se udobno 
namestili in se že predajali zimskim radostim. Imeli 
so pravo snežno vojno. Ob župnišču, v katerem so 
bivali, je bilo toliko snega, da so lahko zgradili zaščitne 
pregrade in jarke, se kepali in na koncu še tekmovali 
v izdelovanju snežakov. Po večerji so se odpravili še 
na drsališče ter preizkušali svoje ravnotežje in malo 
povadili umetnostne figure. Prvi dan so se imeli sicer 
lepo, a misli so jim že uhajale na smučišče, zato so se 
močno veselili nedelje.

Na smučišču so preživeli štiri dni, trikrat so smučali 
na Voglu, enkrat pa zaradi slabih vremenskih razmer 
na Soriški planini. Vreme je bilo res zelo zimsko 
in nekaterim tudi topla oblačila niso preprečila 
zaledenelih prstov na rokah in nogah, zato so se 
nekateri malo dlje greli na toplem. Sicer so imeli 
tudi dva sončna dneva, tako da so lahko naredili 
nekaj čudovitih fotografij. Popoldneve in večere so 
preživljali ob igranju družabnih iger, šli so na bazen 
in imeli zaključni plesni večer. V nedeljo in torek so 
obhajali tudi sveto mašo ter se Gospodu zahvalili za 
lepo preživete počitnice in varstvo pred poškodbami.
Zahvaljujejo se tudi šoferju Marjanu, ki jih na 
smučanje vozi že vrsto let, njihovi kuharici Meliti, 
ki v zelo majhni kuhinji dela čudeže, Gorazdu, ki je 
celotno smučanje organiziral, župniku Jožetu, ki si 
je vzel čas in šel z njimi, ter družinam Gorišek, Grilc, 
Imperl, Jene, Kozmus, Sešlar in Sinkovič, ki so za v 
kuhinjo prispevali veliko domačih dobrot. Šolarji 
upajo, da bo leto hitro minilo in se bodo spet srečali 
v Bohinjski Bistrici.

Vir: SMC

Mladi iz Sevnice na Voglu

Zimovanje 2018

V soboto, 3. marca, je v Kulturni dvorani Šentjanž 
potekala prireditev Mažoretnega društva Šentjanž 
z naslovom Pozdrav čebel. Ker je letos naša mini 
obletnica, to je namreč naša že 5. prireditev po vrsti, 
smo se jo odločili pripraviti malo drugače. Letos je leto 
čebel in ker so uniforme društva v njihovih barvah, 
smo za rdečo nit prireditve izbrali malo, nagajivo 
čebelico Majo. Z gledališko-plesno uprizoritvijo, ki 
smo jo oblikovali po njenem rahlo nagajivem zgledu, 
so se nam na odru poleg njenih prijateljev Vilija in 
Flipa pridružili tudi povabljeni gosti. Našemu povabilu 
so se prijazno odzvali Vokalna skupina Fortuna iz 
Šentjanža, skupina Mokre tačke iz Mokronoga  ter 
mladi šentjanški ansambel, ki nastopa pod imenom 
Šentjanci. Ti so za vzdušje v dvorani poskrbeli tudi 
po prireditvi. Glasbo za nastope smo izbirali na 
tematiko čebel oziroma pomladi. Večino točk so 
pripravila naša dekleta, pa tudi kak fant se je našel 
vmes. Na prireditvi so pokazale svoje talente prav 
vse naše mažoretke, tudi najmlajše iz obeh ciciskupin 
iz Šentjanža in Mokronoga. K sodelovanju smo 
povabili tudi starše mažoretk, po prireditvi pa so 
pripravili manjšo pogostitev, za kar se jim najlepše 
zahvaljujemo. Nekaj dni po prireditvi smo že trenirali 
naprej za naše nove izzive. Poleg naših nastopov se 
pripravljamo že na državno prvenstvo, ki bo 19. in 20. 
maja v Brežicah.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri izpeljavi prireditve, pa tudi vsem, ki ste 
si jo prišli ogledat in ste s tem podprli naša dekleta. 
Še posebej pa se zahvaljujemo vsem za prostovoljne 
prispevke, ki ste nam jih namenili za nakup novih, 
še prepoznavnejših uniform. Te bomo predstavili 
novembra na koncertu, ki ga pripravljamo skupaj 
z ansamblom Pogum, v Športni dvorani Šentjanž.  
Lepo vabljeni v našo družbo. 
                                                                  

Helena Matjašec

Pozdrav čebel,
mažoretna prireditev

 
V petek, 23. februarja, smo se na okrogli mizi 
šolskega parlamenta zbrali predstavniki in namestniki 
oddelkov SUŠ, kamor smo povabili štiri gostje, te 
pa so se kot mame naših učencev prijazno odzvale 
našemu povabilu. Gospe so nam iz prve roke izčrpno 
in slikovito predstavile šolstvo v svojih domovinah, 
saj je tema letošnjega šolskega parlamenta Šolstvo in 
šolski sistem. 
Tako smo odstrli vrata in za kratek čas pokukali v štiri 
različne šolske sisteme: Ivana Grubešić je predstavila 
šolstvo v Bosni in Hercegovini, Mirjam Ten Veen je 
spregovorila o šolstvu na Nizozemskem, nato je 
ukrajinsko šolo v času svojega šolanja predstavila 
Olena Sukhobrus, nazadnje pa je šolstvo na Češkem 
opisala tudi naša učiteljica Hana Aupič. 

Učenci so z zanimanjem spremljali predstavitve 
vseh štirih gostij, tako da nam je na koncu skorajda 
zmanjkalo časa za številna vprašanja, ki so se porajala.

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Okrogla miza 
na OŠ Sevnica
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V soboto, 16., in nedeljo, 17. marca, je v Kidričevem 
potekal šesti, zadnji krog državne lige, na katerem 
so se sevniški strelci povzpeli v vrh. Kadeti v sestavi 
Miha Janc, Liam Kovačič in Aleš Janc so s 1034 krogi 
zasedli tretje mesto. Najboljši posameznik Aleš Janc 
je s 370 krogi zasedel prvo mesto posamezno, Liam 
Kovačič s 346 krogi šesto in Miha Janc s 318 krogi 
13. mesto. Kadeti so po seštevku šestih krogov lige 
zasedli 4. mesto. 

Članska ekipa v sestavi Danilo Petrin, Mojca Kolman 
in Klemen Juvan je s 1090 krogi zasedla tretje mesto. 
Najboljši posameznik je bil Klemen Juvan, ki je s 
374 krogi zasedel prvo mesto. Člani so po seštevku 
šestih krogov lige zasedli 1. mesto v 1.B slovenski ligi 
z zračno pištolo.

Mirko Ognjenovič

Kadeti SD Marok Miha Janc, Liam Kovačič in Aleš Janc

Člani in kadeti tretji 
v zadnjem 6. krogu 
državne lige

 
Med počitnicami naše mlade šahistke niso počivale. 
V Portorožu je od 24. februarja do 3. marca potekalo 
letošnje mladinsko DP, na katerem so se mladi šahisti 
v 6+6 starostnih skupinah borili za državne naslove v 
standardnem in pospešenem tempu. Kajtna Klemen 
se je tudi uvrstil na DP, vendar je imel v tem času tudi 
DP v jiu-jitsu. 
Z rezultati naših šahistk smo lahko zadovoljni, vse 
so dosegle vsaj pričakovane rezultate v močni 
konkurenci in si zaslužijo pohvalo.   
Standardni šah (24. 2.–2. 3.) (211 igr.) 
D8 (11 igr., 7 kol) 
7. mesto: Teja Jesih - 3,5 (Sevnica) 
D10 (16 igr., 9 kol) 
5. mesto: Tjaša Jesih - 5 (Sevnica) 
D12 (13 igr., 7 kol) 
2. mesto: Pia Rožmanec - 6 (Blanca) uvrstitev na EP in SP   
Pospešeno DP (3. 3.) (264 igr.) 
D10 (25 igr., 9 kol) 
17. mesto: Ajda Vozelj - 4 (Šentjanž)  prvi nastop na DP 
D12 (14 igr., 9 kol) 
3. mesto: Pia Rožmanec  - 7 (Blanca) 
D16 (8 igr., 7 kol) 
6. mesto: Nina Bobnič - 2 (Blanca) 
  

Ludvik Cvirn

Mladinsko državno 
prvenstvo v šahu

 
V znamenju zahtevnih vremenskih razmer in še 
zahtevnejše razmočene proge se je na letališču v 
Postojni odvijalo državno prvenstvo v krosu. Sevniški 
atleti so tekmovali izvrstno, saj so se domov vrnili s 
kar osmimi odličji in tremi naslovi državnih prvakov. 

Prvega je v kategoriji najmlajših dečkov osvojil Timotej 
Krašovec, Tjaš Pelko je bil najhitrejši v kategoriji 
dečkov letnika 2005–2006, Nika Dobovšek pa je 
postala prvakinja med deklicami osmih in devetih 
razredov. Drugo mesto so si pritekli Ajda Slapšak v 
kategoriji deklic 2005–2006, Lea Haler v kategoriji 
višje in Tomaž Sešlar v kategoriji dečkov letnika 2003–
2004. Na zmagovalni oder sta se s tretjim mestom 
uvrstila tudi Tomi Bajc in Naja Zupančič. 
Sevniške uspehe so dopolnili še Miha Povšič s petim 
mestom, Živa Slapšak, Nina Lisec in Luka Lazar z 

uvrstitvijo na šesto mesto, Iza Vencelj s sedmim 
mestom in Dušan Kraševec z enajstim med člani na 
8-kilometrski progi. AK Sevnica je tako osvojil skupno 
tretje mesto v ženski kategoriji in četrto v moški. 
  

Vir: AK Sevnica

Lea, Nika, Nina
 – skupne zmagovalke v kategoriji deklic letnika 2003–2004

Na državnem prvenstvu
v krosu Sevničani 
do osmih odličij

 
V soboto, 27. januarja, je v Ljubljani potekalo 
državno dvoransko tekmovanje v atletiki za pionirje 
in pionirke U16. Udeležilo se ga je veliko brežiških 
atletov, med katerimi je bila tudi Sevničanka Ela 
Senica. Tekmovala je v troskoku in osvojila naslov 
državne prvakinje, s skokom, dolgim 10 m in 71 cm. 

Poleg troskoka je odlična tudi v skoku v daljino, pri 
čemer je pred dvema letoma prav tako postala 
državna prvakinja. 
  

Božo Senica

Državna prvakinja v 
kategoriji pionirjev U16

Tomaž Sešlar, drugo mesto na DP v krosu

Ekipa SD Marok zmagovalka 1. državne lige z zračno pištolo

    

VELESLALOM
učenke l. 2005 in ml. 
Področno tekmovanje: 
5. mesto: Sara Šantej (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
10. mesto: Uma Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
10. mesto: Ina Starič (OŠ Blanca) 
19. mesto: Pia Paulina Pinoza (OŠ Blanca) 
učenci l. 2005 in ml. 
Področno tekmovanje: 
1. mesto: Žak Hostnik (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
3. mesto: Jan Češek (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
učenke l. 2003–2004 nekategorizirane 
Področno tekmovanje: 
1. mesto: Lea Haler (OŠ Sava Kladnika Sevnica) – 
uvrstitev na državno tekmovanje 
11. mesto: Liza Senica (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
12. mesto: Kristina Guček (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
učenci l. 2003 -2004 nekategorizirani 
Področno tekmovanje: 
5. mesto: Enej Jagodič (OŠ Sava Kladnika Sevnica) – 
uvrstitev na državno tekmovanje 
9. mesto: Maj Starič (OŠ Blanca) – uvrstitev na 
državno tekmovanje 
26. mesto: Tomaž Sešlar (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
ekipno mlajši učenci in učenke 
Področno tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
ekipno starejši učenci in učenke 
Področno tekmovanje: 
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica – uvrstitev na 
državno tekmovanje     

KOŠARKA
učenci l. 2005 in ml. 
Področno tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Najboljši igralec tekmovanja: Žak Hostnik OŠ Sava 
Kladnika Sevnica 
Najboljši strelec tekmovanja: Žak Hostnik OŠ Sava 
Kladnika Sevnica 
V četrtfinale državnega prvenstva OŠ v košarki – 
Košarkarski Superšolar, za učence l. 2005 in mlajše 
se uvrsti OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
učenke l. 2005 in ml. 
Področno tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 
Najboljša igralka tekmovanja: Laura Strajnar OŠ Sava 
Kladnika Sevnica 
Najboljša strelka tekmovanja: Uma Šunta OŠ Sava 
Kladnika Sevnica 
Na 1. krog državnega šolskega tekmovanja v košarki 
za učenke l. 2005 in mlajše – četrtfinale, 
Košarkarski superšolar, se v skupino 5 uvrsti 
zmagovalna ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica.     

ŠAH
učenke do 9 let – ekipno 
Področno tekmovanje: 
1. mesto:  OŠ Šentjanž 
5.  mesto: OŠ Blanca 
učenke do 12 let – ekipno 
Področno tekmovanje: 
2. mesto:  OŠ Šentjanž 
6.  mesto: OŠ Blanca 
učenci do 9 let – ekipno 
Področno tekmovanje: 
5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica – podr. Loka 
6. mesto: OŠ Boštanj 
7. mesto: OŠ Tržišče 
učenci do 12 let – ekipno 
Področno tekmovanje: 
5. mesto:  OŠ Šentjanž 
učenci do 15 let – ekipno 
Področno tekmovanje: 
3. mesto:  OŠ Boštanj     

ROKOMET
učenci l. 2003 in ml. 
OŠ Boštanj se uvrsti v finale. 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica 

Šolski šport
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V Sveti Nedelji je potekal največji mednarodni 
karatejski turnir kyokushinkai v Evropi pod okriljem 
IKO Kyokushinkai kan Matsuhime Hrvatska. Na tem 
prestižnem tekmovanju je nastopilo več kot 300 
nastopajočih iz 14 držav: Avstrije, BiH, Estonije, 
Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, ZDA, Slovaške, 
Češke, Slovenije, Srbije, Španije, Ukrajine in Hrvaške. 

Naš klub je imel štiri tekmovalce, najprej pa so se 
pomerili v disciplini kata, vendar se jim ni uspelo 
uvrstiti v nadaljnje izločilne boje za medalje. V 
popoldanskem delu so nastopili še tekmovalci 
v borbah, disciplina kumite polnega kontakta. V 
kategoriji dečkov – 45 kg je naš Tilen Cvelbar na 
svojem »pohodu« do odličja premagal vse tri svoje 
nasprotnike, v polfinalu pa žal izgubil z minimalno 
razliko. Ponovno se je podal v boj za bronasto medaljo 
in v repasažni borbi svojega nasprotnika gladko 
premagal ter prvič v zgodovini sevniškega karateja 
osvojil zasluženo bronasto medaljo v karateju 
polnega kontakta – kyokushin (karate full contact). 
Veselje v sevniškem taboru je bilo nepopisno, zmage 
pa so se poleg Tilna veselili tudi preostali naši dobri 
tekmovalci Nejc Janežič, Nejc Zabasu in Tadej Božič, 
ki so ga ves čas nastopov bučno spodbujali. 
Iskrene čestitke vsem nastopajočim za prikazane 
izjemne nastope in še posebno za osvojeno prvo 
medaljo v karateju kyokushinkai. OSU! 

  
Jurij Orač

3. Tilen Cvelbar na zmagovalnih stopničkah

15. domenica
Kyokushinkai pokal

 
WAKO – državno prvenstvo v kickboxing v kick lightu 
V soboto, 10. marca, so se najboljši kickboksarji 
pomerili za naslove državnih prvakov. Prvenstvo v 
organizaciji KBV Fearless Fighters s sodelovanjem 
Kickboxing zveze Slovenije je privabil 225 bork in 
borcev vseh generacij. Po številčnosti in prikazani 
kakovosti borb so se na boriščih telovadnice 
Osnovne šole Trebnje ponovno izkazali tekmovalci 
discipline kick-light in gledalcem postregli s številnimi 
do zadnjega trenutka izenačenimi obračuni. 
Naslove članskih državnih prvakov v disciplini 

kick-light so osvojili v ženski konkurenci Kristina 
Stojchevska (Klub center borilnih športov Ljubljana) 
v kategoriji do 55 kg, Tina Jakopič do 60 kg, Manca 
Mihalič do 65 kg in Polona Mihalič do 70 kg (vse tri 
KBV Ljubljana – FCL), v moški konkurenci pa Jakob 
Šimnic (TKD klub GEPARD Ljubljana) v kategoriji do 
63 kg, Peter Spasenić (ŠD BUDOKAI Nova Gorica & 
Fight Factory Slovenia) do 69 kg, Dejan Zarič (Klub 
center borilnih športov Ljubljana) do 74 kg, David 
Lukman (KBK Pomurje) do 79 kg, Stefan Stanić (ŠD 
BUDOKAI Nova Gorica & Fight Factory Slovenia) 
do 84 kg, Edi Jerman (KBK Koper) do 89 kg, Peter 
Verčon ((ŠD BUDOKAI Nova Gorica & Fight Factory 
Slovenia) do 94 kg in Rok Plahuta (KBK Koper) nad 
94 kg. V kategoriji –84 kg je po daljšem premoru s 
tekmovanj naš Jan Androjna ponovno presenetil in 
osvojil odlično 3. mesto, Blaž Pečnik pa v izjemno 
močni konkurenci kar dveh evropskih prvakov v 
kategoriji –74 kg osvojil 5. mesto in tudi prvo mesto 
v ekickboxingu, na katerem je nastopilo kar 20 
tekmovalcev. Drugo mesto si je v isti disciplini prislužil 
Jan Androjna. 
Športni rezultati naših članov kluba: 
3. mesto Jan Androjna, kick-light –84 kg 
5. mesto Blaž Pečnik, kick-light –74 kg 
  

Denis Orač 

Blaž Pečnik in Jan Androjna

Bronasto odličje 
v kickboxingu

Mali vitezi so osebe, ki so se v času otroštva 
soočali z težko boleznijo rak, imeli operacije, 
terapije, kemoterapije in so tako v najlepšem 
trenutku življenja bili izpostavljenim vsem tegobam 
zdravljenja. To zdravljenje pa je pustilo posledice na 
njihovih telesih v obliki poškodb tkiv, manjkajočih 
udov, poškodovanih udov, predvsem pa je pustilo 
posledice na njihovi psihi in samozavesti in/ali 
samopodobi. Vse te posledice zdravljenja nosijo 
naprej v življenje – v mladostniško dobo in kasneje v 
dobo zrelosti in odraslosti. Malih vitezov je v Sloveniji 
preko 1000.

 
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica, ki v letos 
praznuje 20 let nepretrganega uspešnega delovanja, 
skrbi med mladimi tudi za izobraževanje in učenje 
samoobrambne veščine ju jitsu.  V dobro obiskani 
številni mali šoli samoobrambe so na začetku marca 
končali preverjanje znanja in izpite za pasove v ju 
jitsu. Višjo stopnjo pasu je uspešno pridobilo 45 
mladih ju jitsarjev. V nadaljevanju mlade športnike 
čakajo zahtevna tekmovanja v borbah in tehnikah ju 
jitsu. 

Vsi želijo, da bi v tem letu praznovanja uspešno nastopili 
in se domov vrnili z veliko »bero« odličij kot lani. 

Vir: arhiv DBV Ippon Sevnica

V Ipponu uspešni na izpitih 
v samoobrambi, ju jitsu

Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh 
je največji tovrstni projekt v Sloveniji v letošnjem letu 
in je namenjen pomoči ustanovi Mali vitez in njenim 
malim vitezom.   
Bogomir Dolenc je tekač, triatlonec, vrhunski 
ekstremist in predvsem človek, bo v 42 dneh odtekel 
42 maratonov. Za tiste, ki se ne ukvarjajo s tekom 
ali teka ne poznajo tako podrobno: gre za tekaško 
disciplino dolžine 42,195 metrov. Vrhunski maratonci, 
ki tekmujejo, se v enem letu udeležijo največ dveh 
ali treh maratonov. Za tekaškega rekreativca, ki gre 
na kakšnega od slovenskih maratonov, en maraton 
pomeni več mesecev tekaških priprav, tekmi pa 
sledi vsaj nekaj dni, če že ne več kot teden tekaškega 
počitka. Bogomir pa bo takšne teke izvajal iz dneva v 
dan, ko bo na pripravljenih krožnih tekaških progah 
tekel maratone.   
Športno-dobrodelni projekt se začenja 25. avgusta 
z uvodnim tekaškim dogodkom v Velenju, nato se 
nadaljujejo dnevni tekaški dogodki po različnih krajih 
Slovenije. Projekt se zaključuje 5. oktobra s tekom na 
trasi Trojane–Velenje, ko se bo tekač s pričakovano 
večjo skupino tekačev podal proti cilju v Velenju, 
kjer bo zaključek z dobrodelnim koncertom in 
programom na trgu mesta.   
Športno-dobrodelni projekt 42 maratonov v 42 dneh 
je namenjen pomoči malim vitezom, cilj je zbiranje 
denarnih sredstev za ustanovo Mali vitez. Denarna 
sredstva se zbirajo z donacijami podjetij, z sms-
donacijami (številka in geslo bosta objavljena pred 
pričetkom projekta) in z zbiranjem prostovoljnih 
prispevkov posameznikov na tekaških dogodkih.   
Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika države Boruta Pahorja, saj je predsednik 
prepoznal delo, trud in prizadevanje tekača in s 
tem nazivom daje projektu prav poseben pomen. 
Pomembno vlogo ima tudi ambasadorka in 
podpornica projekta Vlasta Nussdorfer, varuhinja 
človekovih pravic. Več: www.42maratonov.si  
Športno-dobrodelni projekt podpira tudi Občina 
Sevnica, saj se zaveda njegove sporočilnosti in želi 
pomagati malim vitezom, med katerimi jih nekaj 
prihaja tudi iz sevniške občine. Tekaški dogodek bo 
tako v parku ob Savi v Sevnici potekal v nedeljo, 2. 
septembra 2018, v dopoldanskih urah. Več o samem 
programu bo predstavljeno v naslednjih številkah 
Grajskih novic.   

Vabilo je namenjeno vsem 
športnikom in tekačem 
rekreativcem, prav tako 
pa vsem občanom, saj 
je pomemben element 
navijaška spodbuda: »Vabim 
vas, da se mi pridružite 
v gibanju za male viteze. 
Pomembno je gibanje, ki je 
v obliki hoje, rekreacije, teka 
– je lahko en krog, 5 minut 
ali več – ni pomembno. 
Pomembno je le gibanje, ki 
ga bomo skupaj ustvarili na 

tekaški progi. Vesel bom vsakega vašega obiska in 
podpore – pridružite se mi in skupaj pomagajmo 
malim vitezom. Se vidimo 2. septembra v Sevnici,« 
sporoča Bogomir Dolenc.

Odtekel bo 42 maratonov, 
enega tudi v Sevnici

Bogomir Dolenc



18 april 2018

Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Letos bo minilo 11 let, odkar smo člani vinogradniških 
društev sevniške občine, ob sodelovanju Občine 
Sevnica in KŠTM Sevnica, z modro frankinjo zasadili 
grajsko pobočje. Veseli nas, da se v uspešno zgodbo 
sevniškega gradu, in vsega kar je povezano njim, 
vključuje tudi prepoznavnost naše vinogradniške 
tradicije. 

Vabimo vas, da tudi v letošnjem letu v svojem 
vinogradu posadite vsaj kakšno trto. Nekaj nasvetov, 
kako bomo pri tem najbolj uspešni navajamo v 
nadaljevanju (povzeto iz http://www.kunej.com/
nasveti-vinogradniki.html) .

Trsne cepljenke lahko do sajenja shranimo na različne 
načine. Če jih kupimo neposredno iz hladilnice, 
jih lahko zapakirane hranimo naprej v hladilnici 
pri temperaturi + 1° C, v nasprotnem primeru pa 
je potrebno sadiko vinske trte čim prej zakopati - 
najbolje v vlažno mivko. V mivki morajo biti cepljenke 
zagrnjene do višine parafiniranega dela sadike. 
Mivka mora biti primerno vlažna in to vlažnost 
mora ohraniti ves čas skladiščenja. Če se mivka med 
skladiščenjem posuši, se po zakonu osmoze posuši 
tudi sadika. Če je mivka mokra, da voda v prostoru ne 
more odteči, lahko korenine zgnijejo. Pred sajenjem 
korenine cepljenke prikrajšamo na dolžino pesti ali 
do zdravega svežega dela korenin in jih do sajenja 
namakamo v vodi 6 do 12 ur, če pa imamo občutek, 
da so delno izsušene pa lahko tudi dan ali celo dva. 

  
Je čas pomladnega bujenja, 

po toplih dnevih hrepenenja, 
ko narava ozeleni, vzbrsti, 
s cvetovi drevje se krasi. 

  
Je čas potočkov žuborenja, 

ko topi se zadnji sneg, 
nežnih krošenj šelestenja, 

dežnih kapljic po laseh. 
  

Je čas, ko sončni žarki 
grejejo nam bledo lice, 
uho posluša petje ptice, 

ki leta pod oblaki. 
  

Je čas lahkotnosti, veselja, 
čas sprehodov, prerojenja, 

ko te narava pomladi, 
saj vse več je sončnih dni. 

  
Je čas obljub, spoznanja, 

da imaš nekoga rad, 
je čas ljubezni, hrepenenja 
in v srcu veš, to je pomlad. 

  

   Jana Cvirn 

Se je pust malo prezgodaj drznil 
trdovratno zimo od nas pregnati, 

da bi v deželo čimprej privabil 
toplo zeleno pomlad. 

Trobentice, teloh, mačice, zvončki 
so se že sredi januarja ponujali z livad, 

nato pa kar čez noč, kot naročena, 
za čas počitnic je naravo prikrila zimska idila 

in z njo razveselila vso otročad, 
da bi tako dostojno zaključila svoj mandat. 

  
Minil je dan žena, na svoj način so prišli 
salamarji in mučeniki, prezeble rožice, 

ki so bile pod snežno belino skrite ves ta čas 
se spet smejijo s sončnih jas. 

Svežega šopka se razveseli vsaka mama, 
če zanjo je za materinski dan z ljubeznijo nabran. 

Že so tu dnevi velike noči, ko bo spet po domovih 
po mesnih dobrotah, slaščicah in poticah dišalo, 
v spovednicah pa nešteto ljudi se svojih grehov 

pokesalo. 
  

Da se velika noč zgodi na dan laži, 
je bolj izjema kot pravilo, 

in če bomo tega dne koga naplahtali, 
se najbrž bodo še vsi svetniki in angeli smejali.

 
Potegavščine so le en dan v letu dovoljene, 
mnogim pa laži pridejo v navado in naslado, 

kot lizali bi marmelado, češ, saj Bog nam greh 
že jutri oprosti. Pomislim: je mar vreden 

cene lastne vesti? 

  
   Zdravka Brečko

Dobro namočene sadike po sajenju hitreje vzbrstijo.
Še posebej, če trte sadimo v večjem obsegu, zemljišče 
v vinogradu pravočasno pripravimo. Po predhodni 
kemijski analizi zemljišče pognojimo s potrebnimi 
organskimi in mineralnimi gnojili, potem zrigolamo 
do globine 80 cm. Vinsko trto sadimo v zavetne in 
osončene lege, v globoka in odcedna tla. 

Trsne cepljenke sadimo na različne načine. Poleg 
klasičnega načina, ko za vsako cepljenko skopljemo 
jamo, lahko sadimo v izorano brazdo. Najhitrejši način 
sajenja pa je s posebnim strojem za sajenje trsnih 
cepljenk. V primeru, če smo tla pravočasno zagnojili 

s potrebnimi 
organskimi in 
mineralnimi gnojili 
po rezultatu 
kemijske analize, 
lahko trsne 
cepljenke posadimo 
brez dodatkov gnojil.
V primeru 
d o s a j e v a n j a 
izkopljemo približno 
40 cm široko in 
40 cm globoko 
sadilno jamo, če 
so tla slabša, pa 
skopljeno večjo in 
bolj globoko jamo. 
Cepljenke sadimo 
v višino tako, da je 
cepljeno mesto 6 do 
10 cm nad površino 
zemlje. V težka tla 
sadimo plitveje kot 
v lahka. V dno jame 
zabijemo kol in v 

njo nasujemo kompost ali drug podoben substrat 
pomešan z zemljo, iz tega oblikujemo stožec, ki 
ga primerno potlačimo, na njem pa razporedimo 
korenine. Te obsujemo z mešanico zemlje, komposta 
ali šote in jih blago potlačimo. Ob obodu jame, v 
višini korenin in tik pod površino nad koreninami - 
vmes mora biti vsaj 10 cm prsti, razporedimo dobro 
preperel hlevski gnoj, ga potlačimo in jamo zasujemo 
z zemljo do vrha ali malo čez, saj se sčasoma posede. 
Pri sajenju trte moramo biti previdni, da gnojila pri 
sajenju ne pridejo v neposredni stik s koreninami, ker 
jih lahko poškodujejo. Po saditvi moramo trto redno 
negovati pred pleveli, boleznimi in škodljivci.

Vir: https://www.drustvo-vinogradnikov.si/

Tudi letos posadimo kakšno trto

Pomladni čas

Čas prihajajoče pomladi
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Utrip življenja

Regratov čaj
 
Regrat ima številne blagodejne učinke na telo. 
Krepi delovanje jeter, odpravlja žolčne kamne, 
pospešuje odvajanje vode iz telesa, raztruplja in 
čisti telo, učinkuje anticelulitno, protivnetno in še 
bi lahko naštevali. Za čaj uporabljamo suhe liste 
ali suhe korenine.

Za skodelico čaja iz suhih regratovih listov 
potrebujemo 4–10 g posušenih regratovih listov, 
ki jih pripravimo kot poparek ali prevretek.
Uživamo ga do trikrat dnevno, po želji slajenega 
z žličko medu.
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Volilni zbor članov 
Društva invalidov Sevnica  
  
V sredo, 7. marca, ob 16. uri je potekal volilni zbor 
članov društva invalidov Sevnica, in sicer v spodnjih 
prostorih jedilnice Lisce. Volilnega zbora se je 
udeležilo 93 članov DI Sevnica, kar pomeni dobro 
udeležbo. Med 15-minutnim odmorom so učenke 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Ela in Mia 
zaigrale na citre in klarinet nekaj skladb v počastitev 
praznika dneva žena. 

Volilnega zbora so se udeležili tudi gosti: predsednik 
ZDIS  Drago Novak, predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, 
predsednik DI Zagorja Zvone Poznič, predsednica DI 
Krško Mimica Stopinšek in predstavnik DI Radeče. 

Predsednik društva in predsedniki društvenih 
organov  so podali poročila za leto 2017. Ugotovimo 
lahko, da smo v društvu pozitivno in uspešno 
poslovali. To potrjujejo tudi poročila predsednika DI 
Sevnica, predsednika nadzornega odbora in častnega 
rasodišča. Poročila so bila soglasno sprejeta. 

Načrt, ki ga je podal predsednik za leto 2018, in 
letni načrt sta bila potrjena. Sprejeti so bili načrti za 
leto 2018. Vodstvo obljublja, da se bomo še naprej 
trudili izpolnjevati programe FIHO in smernice ZDIS. 
Posebno pozornost pa bomo namenili delovanju na 
lokalni ravni. Skrb za ohranjanje zdravja in druženje 
so temelj za dobro telesno in duševno počutje 
invalida, kar je temelj delovanja društva. 

Na volilnem zboru smo soglasno izvolili novo vodstvo 
v organe DI Sevnica za obdobje 2018–2022 in 
predsednika DI Sevnica. Zbor je pozdravil predsednik 
ZDIS  in pozitivno ocenili delo Društva invalidov 
Sevnica, gosti pa so se pohvalno izrekli o delovanju 
in medsebojnem sodelovanju. Po končanem zboru 
in okusni malici je bilo na vrsti prijetno druženje. 
Člani so bili zelo zadovoljni z rezultati preteklega 
leta in druženja, saj smo skupaj preživeli še eno lepo 
popoldne. 
  

Kopalni dan Dobova 
V petek, 9. marca, smo se člani Društva invalidov 
Sevnica odpravili na prvi kopalni dan, ki je v sklopu 
ohranjanja zdravja, in sicer v Dobovo. Iz Sevnice smo 
krenili proti Dobovi ob 13. uri, bilo pa nas je kar za en 
avtobus, in sicer 45 članov DI Sevnica. Kopalni dan 
je potekal pod vodstvom naše socialne komisije in 
prevozništva AP Novak Sevnica. 

Po triurnem kopanju v Termah Paradiso smo imeli 
zelo okusno malico in druženje. Po nagovoru 
predsednika DI Sevnica, ki je vse pozdravil, smo se 
v večernih urah zadovoljni odpravili proti domu. 
Naslednji kopalni dan bo 11. maja. 

Vabimo pa vas, da se udeležujete tudi preostalih 
naših dejavnosti.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

  
Grad Sevnica je osrednji zgodovinski, protokolarni, 
kulturni in turistični objekt v občini Sevnica. Zaradi 
povečanega obiska predvsem v toplejšem delu 
leta k sodelovanju vabimo nove vodnike, ki bi nam 
pomagali predstavljati naš kulturno-zgodovinski 
biser. V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) vabimo 
vse zainteresirane (turistične vodnike in ostale), ki bi 
želeli izvajati vodenja na Gradu Sevnica, da se nam 
pridružite. 

Osnovni pogoji za izvajanje vodenja na Gradu 
Sevnica:
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
- komunikativnost,
- možnost izstavitve računa za opravljeno storitev  
  vodenja. 
  

Dodatne informacije in prijave: 
 07 81 61 075 ali 
 051 680 289 ali 
 grad.sevnica@kstm.si
Kontaktna oseba je 
Rok Petančič, skrbnik Gradu Sevnica. 
Obenem vse zainteresirane za vodenje po Gradu 
Sevnica vabimo na skupno srečanje vodnikov, ki bo v 
petek, 6. aprila 2018, ob 18. uri v kavarni Graščakova 
hči na Gradu Sevnica, kjer boste dobili tudi vse 
potrebne informacije za izvajanje vodenja po gradu. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Aktivnosti DI Sevnica Povabilo za opravljanje 
vodenja na Gradu Sevnica    RECEPTI

Regratov namaz s skuto
 
Za 2 osebi:

2,5 žlici polnomastne skute
1 žlica kisle smetane
strok česna
25 g očiščenega regrata
1 žlica olivnega olja
grobo mleta sol
mlet bel poper
1 srednje velik paradižnik
kruh

Česen in regrat drobno sesekljamo. Dodamo 
skuto, kislo smetano, olivno olje, grobo mleto 
sol, poper in vse sestavine dobro premešamo. Na 
ponvi, namaščeni z nekaj kapljicami olivnega olja, 
popečemo dve rezini kruha. Namaz namažemo 
na kruh in nanj položimo rezine paradižnika.

Regrat v solati 

Za 2 osebi:

velika skleda regrata
2 jajci
1 večji ali dva manjša krompirja
za dva palca debel kos špeha
sol
kis
bučno olje
strok česna po želji

Regrat očistimo, narežemo čez polovico in 
dobro operemo. Krompir olupimo in skuhamo. 
Kuhanega pretlačimo in shranimo. Jajca skuhamo 
in olupimo. Na ognju prepražimo špeh, ki smo ga 
narezali na manjše koščke. Zalijemo s približno 
pol decilitra kisa, da zacvrči in vse skupaj takoj 
prelijemo čez regrat, v katerega smo že prej 
vmešali pretlačen krompir in ga začinili z malo 
soli. Po vrhu narežemo trdo kuhani jajci, dodamo 
nasekljan česen in pokapamo s kapljicami olja. 
Postrežemo s popečenim kosom kruha.
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Oglasi

17,90 €*/osebo (izvedba ob potrditvi najav vsako soboto ob 10:00)

Cena vključuje: vodenje po mestu, sladica, vstopnina grad in 
maketa, vodenje po gradu, 1 ura bowlinga, družinska pizza

PROGRAM:

• Ogled novega dela mesta z 
   vodnikom in gibljive makete 
   železnice,
• Okušanje sladice, (pita Prva dama  
   ali torta Melanija)
• Ogled fitnesa na prostem 
   (možna uporaba),
• Ogled gradu z možnostjo s    
   slikanja v vitezovi obleki,
• Bowling z družinsko pizzo.

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

              SEVNIŠKE ZANIMIVOSTI
za družine

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

17

Opis: 
Program izleta za okvirno 6 ur. Zbiranje v TA Doživljaj,
* otroci do 3 leta brezplačno in do 10 let 50% popust.

RITA ME 
MOTIVIRA.

RADIOCENTER.SI

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!



21april 2018

Oglasi

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

kz-sevnica.si

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

kz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.si

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.4.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

TAKELAŽA: ladijsko jadrovje, BOULEZ: francoski skladatelj, INAH: argoški kralj, AIDAN: igralec Quinn

GRLO
RIMSKA

PRESKRBA
Z ŽITOM

SLOVENSKI
SKLADATELJ
IN DIRIGENT
(KRISTIJAN)

HRVAŠKI 
OTOK V

KVARNERJU

PESNIK
LJUBE-

ZENSKIH
PESMI

LANENI
IZDELKI

AMERIŠKI
KOMIK

BURLESK
(STAN)

PRESTOL-
NICA

TURČIJE

GORA V 
KANINSKEM

POGORJU
(2208 m)

NEMŠKA
PISATE-

LJICA
SEIDEL

TITAN
ELEKTRON-
KA Z DVEMA

ELEKTRO-
DAMA

SL. FIZIK
(JULIJ)

MOSTOVŽ,
TIN

KRZN-
ENA KUČMA 

TATAROV

BRITAN-
SKI FILMSKI 

IGRALEC
(PETER)

AMERIŠKA 
IGRALKA

(PATRICIA,
“HUD”)

TIBETANSKO
GOVEDO

24. IN 10.
ČRKA

TAJSKA IN 
KITAJSKA 
UTEŽNA 
ENOTA

LETOVIŠČE
OPATIJSKE

RIVIERE
KMEČKO
ORODJE

OPRAV-
LJANJE
KONZU-
LARNE
SLUŽBE

NEKDANJI 
SLOVENSKI 
ALPINIST
(JANKO)

ZEMELJ-
SKO OLJE

BREZ-
BOŽEC

AMERIŠKI
IGRALEC
QUINN
NOČNA

POSODA
NAJVIŠJI 
DELUJOČI 
OGNJENIK 
NA SVETU
(MAUNA)

LADIJSKO
JADROVJE
ITALIJAN.
ZNAMKA

VOZIL

SEMI-
FINALE

MATJAŽ
FARIČ

ANGLEŠKO-
AVSTR. POP

SKUPINA

ANTON
LAJOVIC

MIT. KRALJ
V ARGOSU
FR. SKLA-

DATELJ
(PIERRE)

NAŠA 
OPERNA
PEVKA

...... OTTA
KLASINC

TOLKAČ,
KIJ

OBVEZNI
RASTLINSKI
ZAJEDAVCI

PERZIJSKO-
TURŠKA

NARODNA
JED

POKRAJINA
VZHODNE
FRANCIJE
EG.BOG
SONCA

ENOVALENTNI RADIKAL
IZ OGLJIKA IN VODIKA

BRISANJE
Z BRISAČO

KOPICA,
MNOŽINA

NOETOVA
BARKA

MADŽARSKA
OPERNA
PEVKA

(SYLVIA)

NOJU
PODOBEN

AVSTRALSKI
PTIČ TEKAČ

EMIL
ADAMIČ
RIMSKA
BOGINJA

JEZE

FR. SLIKAR
(EDGAR)

NEKD. SL.
HOKEJIST
ZUPANČIČ

PRISTAŠI
OSAME BIN

LADNA

DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE

DAVID
NIVEN

FRANCOSKI
DEPARTMA
Z GLAVNIM

MESTOM
GRENOBLE

ŠTUDENT-
SKA KNJI-

ŽICA Z
OCENAMI

POLŽ
BREZ

HIŠICE

AMERIŠKA
ZVEZNA
DRŽAVA

(TOPEKA)

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: LEONARD COHEN.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Marija Rak, Bohorska ulica 18, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Zofija Lisec, Lukovec 26, 8294 Boštanj 
3. nagrada: Zvonimir Blas, Florjanska 24, 8290 Sevnica
4. nagrada: Roman Kozinc, Florjanska 74, 8290 Sevnica 

VICOTEKA

Kino
Zakaj se policist v kinu, ko gledajo komedijo, 
usede v zadnjo vrsto?
Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje...

Cukr

Otrok: »Mami mami, cukr mi je padu.« 
Mami: »Pejd, pa pojej čokolado.« 
Otrok: »Mami no, cukr.« 
Mami: »Na, pa  pojej že  to čokolado !!« 
Po pol ure pride mami v kuhinjo, pa se dere: »Za 
božjo voljo, kdo je stresu ceu cukr po tleh ??« 
Otrok: »Ja pa sej sem ti reku, da mi je cukr padu, 
pa si rekla, da naj  že pojem tisto čokolado.«

Kaj dela štorklja         
                                       
Mami, kaj dela štorklja potem, ko prinese 
dojenčka v hišo? 
Večino časa leži na kavču, je, pije pivo, igra igrice 
in včasih gre ven gledat nogomet ali pa kartat.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje kraj na sliki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Razumen človek je tisti, ki pogumno stopa 
naravnost dalje, ki polaga stopala odločno 
in samozavestno predse, čeprav ne more 

videti nadaljevanja poti.« 

(William Walker Atkinson)

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

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Katera beseda iz šestih črk, ki jo vsak 
dijak izgovori narobe?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 Čebula

 Izžrebanka:
 Valentina Žveglič, Podgorje ob Sevnični 4, 8292 Zabukovje  

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Nekdanja osnovna šola Podgorje, 
 za njo pa cerkev v Podgorju!
Izžrebanka:
 Taja Novšak, Gornje orle 26a, 8293 Studenec  
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Oglasi

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Nudimo:
EKO sadike zelenjave
Eko semena Amarant
Balkonsko cvetje, enoletnice,
zemlja , korita, lonci ...

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

Zdaj je čas,
da prinesete
korita in
posode za
poletno zasaditev.

delovni èas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 13.00

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

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

Obèina Sevnica 
z cca. 58% gozdov 
spada med najbogatejše 
gozdne površine v Sloveniji.

Za obmoèje 
je znaèilna 
trda in odporna bukev 
iz katere so izdelali 
gospodinjsko desko 
»Visit Sevnica«, 
ki jo lahko kupite 
za uporabno darilo, 
na  Gradu Sevnica
ali v , TA Doživljaj
Trg svobode 10 Sevnica.

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

Naročila oglasov:

grajske.novice@kstm.si

051 680 288



ČISTILNE AKCIJE 
                             v občini Sevnica 2018

Organizirano bodo potekale:

petek, 23.3. in sobota, 24. 3. 2018,

petek, 6. 4 in sobota,7. 4. 2018.
Podrobna navodila in kontakti:

 www.obcina-sevnica.si, 

www.turizem-sevnica.si, 

www.mojaobcina.si/sevnica/

Vabljeni, da se akcij udeležite 
v čim večjem številu.

 www.kstm.si, 

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA
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Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si, www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

Na posamezne pohode se je OBVEZNO predhodno prijaviti!

Dan Datum in ura Naziv prireditve Lokacija / izhodišče Organizator in informacije

Čet 27.4. ob 8.00 TRADICIONALNI POHOD PO POTEH KS LOKA
Start pred Trubarjevim hramom v 
Loki pri Zidanem Mostu

 TD Loka (031/344 916)

Sob

5.5. Pohod po USKOŠKI POTI Po dogovoru
Društvo Terra vera in PD Polom (07 4988152 
tic-gbj@galerija-bj.si TIC Kostanjevica na Krki)

5.5. ob 9.00 POHOD PO POTI TRAPISTOV Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663319,Tone Zakšek)

5.5. ob 10.00 POHOD »AZALEJA« VRHEK Tržišče na Dolenjskem
Turistično društvo Tržišče (041/270 747, Milena)
 turisticno.trzisce@gmail.com)

5.5. ob 9.00 POHOD PO NARAVOSLOVNI POTI AZALEJA BOŠTANJ Boštanj TD Boštanj (031/655 936, Aleš)

Ned 6.5. ob 8.00 POHOD PO OVNOVI POTI Sevnica
PD Lisca Sevnica (041/481 697, Darinka
pdlisca@siol.net )

Sob 12.5. ob 9.00 POHOD PO POTI DR. SLAVKA SUŠINA Pišece (vaški kozolec) TD Pišece (051/225 549)

Tor 15.5. ob 20.30 POHOD PO ČATEŽEVI ENERGIJSKI PEŠPOTI ob prazni luni
Parkirišče Avtocestnega 
počivališča Grič (Motel)

ZPTM Brežice ( 07/620 70 35, TIC Čatež ob Savi)

Sob 19.5. ob 9.00 POHOD PO KREKOVIH STEZICAH Šentjanž izpred gostišča Repovž
TD Šentjanž (041/392 567, Petra,
info@sentjanz.si)

Ned 27.5. ob 10.00 SEVNIŠKI KOLESARSKI MARATON    Start pri Športnem domu Sevnica  
Kolesarsko društvo Sevnica, (040/297 179, 
Robert Kosaber kdsevnica@kolesarstvo.org)

Pet 1.6. ob 17.00 PO UČNI POTI SAVUS TRC Savus, Radeče KTRC Radeče (03/568 79 41)

Sob 
2.6. ob 9.00 POHOD OKOLI BRESTANICE Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663 319,Tone Zakšek)

2.6. ob 9.00 POHOD PO POTI ŠTIRIH SLAPOV Jablance TD Senovo (031/866 831, Tone Petrovič)

Ned 3.6. ob 9.00 POHOD PO MARINKINI POTI Start Kulturni dom Lukovec KŠD Lukovec, 031/827 482

Sob 9.6. ob 9.00 KOLESARJENJE OKOLI BRESTANICE Start Trg Brestanica TD Brestanica (031/663 319,Tone Zakšek)

Sob

16.6. ob 15.30 POHOD PO OSTROVRHARJEVI VINSKI POTI (daljši pohod) Zagrad (Cumarjev mlin)
TD Ostrovrharji Svibno,  (041/629 912, Janez Kmetič) 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

16.6. ob 18.00 POHOD OD ZIDANICE DO ZIDANICE Zagrad (domačija Celestina)
TD Ostrovrharji Svibno, (041/629 912, Janez Kmetič) 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

Ned 17.6. ob 8.30 VIDOV POHOD
Bizeljsko (Etnografska zbirka 
Marije Sušnik)

TD Bizeljsko, 041/970 215

Ned 25.6. ob 9.00 ŠENTJANŠKI VINOGRADNIŠKI POHOD Start in cilj v Šentjanžu DV Šentjanž (031/ 344 669, Renata)

Sob 30.6. ob 20.00 POHOD NA TK-PAV ob polni luni
Izpred informacijske table v 
Koludrju

TD Šentjanž (031/825 053, Cveta)

Ned 1.7. ob 9.00 BOSONOGI POHOD NA SV.VID Z LOJZETOM OGOREVCEM
Parkirišče Avtocestnega 
počivališča Grič (Motel)

Lojze Ogorevc, 040 881 146


