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Intervju

Z mladimi se ukvarjate že zelo dolgo. Vaša zagnanost 
z leti ne pojenja. Kako to? 
 
Res je. Že 12. leto sem prostovoljec in v teh letih 
sem sodeloval s skoraj vsemi mladinskimi društvi 
v Sevnici. Ko sem začenjal mojo pot prostovoljca 
v Mladinskem centru Sevnica, se mi niti sanjalo ni, 
da bom tako dolgo ustvarjal na tem področju. Za 
to se moram zahvaliti nekaj ljudem, ki so me ves 
čas podpirali z nasvetu, mi omogočali izražanje na 
področju dogajanja za mlade. Rok Petančič in Simon 
Hriberšek sta mi dejansko pokazala pot, po kateri 
hodim še zdaj, lahko sem se razvijal in svobodno 
mislil, hvala pa tudi Mojci Metelko, s katero še vedno 
sodelujeva. Za seboj sem imel dobro ekipo, ves čas 
sem se učil, spoznal sem veliko ljudi, predvsem v 
glasbi. Z glasbeno skupino smo zelo veliko nastopali 
po Sloveniji. V tem obdobju sem bil povezan z glasbo, 
zdaj pa sem že dve leti svetlobni tehnik na koncertih, 
gledaliških predstavah, otroških živ žavih in tudi 
vaških veselicah. To bi rad počel vse do upokojitve.

Zelo dobro poznate lokalno mladinsko okolje. 
Kakšne so razmere, v katerih živijo mladi v naši 
občini? 

Sevnica potrebuje alternativni prostor, kakršen je 
bil včasih Mladinski center Sevnica na Kvedrovi. Do 
zdaj je manjkala pobuda za aktivno participacijo. 
To je seveda povezano s prostim časom. Drugače 
pa so težava stanovanja za mlade družine, saj jih ni. 
Ponekod gradijo kampuse za mlade družine. In to 
izključno zato, ker se je Mladinski svet tega mesta 
boril na občini in vztrajal ter vztrajal. In tudi mi se 
bomo borili za še marsikatero stvar. Dokler smo 
mladi in nori, nam lahko uspe marsikaj.

Kako se je položaj mladih v občini spremenil v 
zadnjih letih vašega delovanja na tem področju? 
Gre na bolje, slabše ali nazaduje? 

Nazaduje. Ko sem prišel med prostovoljce, sta se 
cedila med in mleko. Bili so koncerti, Grand rock 
festival, dnevi mladih, delovne brigade, bilo je vsega 
dovolj. Po tem, ko so se pa določeni ljudje umaknili, si 
našli službe, je vse začelo nazadovati. Morda bo zdaj 
drugače.

Česa pa mladi v naši občini potrebujejo največ? 

Potrebujejo prostor, s katerim bi se poistovetili in v 
njem ustvarjali. To bi bilo še najlaže urediti. Trenutno 
se ukvarjamo s strategijo, v katero bodo vključene 
vse želje MSOS in mladih, glede vseh področij. Mladi 
lahko izpolnijo anketo, imamo pa tudi katalog želja. 
Tako jih bomo vključili v ustvarjanje strategije, želimo 
pa pripraviti tudi razmere za delo.

Vsi se nenehno ukvarjamo z motiviranjem mladih 
za sooblikovanje pri programih in udeležbo na 
dogodkih. Bi kaj predlagali tudi vi?

Iniciativo. Treba je samo dati občutek nekomu, 
da je nekaj vreden, in ga vključiti v programe, ki so 
potrebni za razvoj posameznika. Tako je bilo tudi pri 
meni. Mi smo z revijo Vejžde  aktivirali veliko mladih 
v Sevnici. Vsakdo si želi izraziti samega sebe, in to je 
šele začetek. 

Kaj lahko pričakujemo od ponovnega delovanja 
MSOS? Katere spremembe načrtujete? 

Večjo aktivnost na področju mladine. Borili se bomo 
za tisto, kar manjka v našem kraju. Izboljšali bomo 
raven sodelovanja med občino in mladimi. Občina 
je obljubila sodelovanje, še preden smo izpostavili 
MSOS, tako da pričakujemo njihovo stoodstotno 
podporo.

Kako mlade zadržati v Sevnici tudi po končanem 
šolanju? 

Sevnica je idealno okolje za mlade, ki se bodo nekoč 
vrnili v svoj rodni kraj. Imamo mir, idealne razmere 
za vzgojo otrok. Pri tem nagovarjam občino, da bo 
morala ustvariti normalne razmere za življenje. V 
Sevnici se je treba lotiti stanovanjske problematike. 
Treba bo več narediti na področju zaposlitve, ustvariti 
več pogojev za aktivno participacijo v družbenem in 
naravnem okolju. Dela je ogromno, je pa tudi res, da 
ni vse odvisno od nas. Za to bo potrebna popolna 
simfonija med nami in občino. Pričakujemo popolno 
podporo v občinskem svetu in pri županu. Tako bomo 
vedeli, da mislijo resno.

Najlepša hvala za pogovor. Veseli me, da je MSOS 
končno zaživel, in močno upam, da bo sodelovanje 
in povezovanje vseh akterjev v občini, ki delamo za 
mlade in z njimi, dobro in uspešno. 

Pogovarjala se je Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

predsednik MSOS, Bojan Zakšek Bobby
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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: Damjan Žužek
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 julija 2018 za julij in avgust (dvojna 
številka), prispevke, reklamne oglase in podatke za koledar 
prireditev pošljite najpozneje do 15. 6. na 
wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Razvoj je vedno pomenil napredek. Brez razvoja 
neka stvar le obstaja in čez čas izgubi prvotni 
čar in svoj prvotni pomen. Z razvojem prihajajo 
nova energija, drugačni pogledi, razmišljanje, 
dojemanje in razmere. Na spreminjajoče 
se razmere se nekateri bolj, drugi manj 
prilagodijo, kar pa daje vrednost in je kaže razvoj 
posameznika in napredek celotne družbe. 
  

Nihče v življenju ne more predvideti, kam nas 
bodo peljala dejanja. Čeprav smo prepričani, da

je napredek nekaj dobrega, ne smemo pozabiti, 
da je lahko samo ena naša napaka na poti 
razvoja naša poguba. 

Zato naredimo vsak korak s premislekom, 
vsako besedo prej pretehtajmo, vsako dejanje 
položimo na tehtnico. 
  

Mojca Pernovšek

Krajevna Skupnost

Vsem krajanom čestitke ob prazniku

Svet 
Krajevne skupnosti Blanca

Prijazno vabljeni.

Krajevna skupnost Blanca
bo krajevni praznik tudi letos 
obeležila z novimi pridobitvami.

V soboto, 16. junija 2018, bo ob 16. uri 
namenu najprej predan obnovljeni odsek javne poti 
skozi kraj Selce nad Blanco. 
Priložnostni dogodek bo v središču kraja.

Ob 17. uri bo sledilo odprtje obnovljenega odseka 
lokalne ceste Kladje–Krajna Brda. 
Pridobitev bo namenu predana v Krajnih Brdih. 

Osrednja slovesnost s pestrim kulturnim programom 
in podelitvijo priznanj Krajevne skupnosti Blanca 
bo nato ob 18. uri v Kulturni dvorani na Blanci. 
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

Razglasitev rezultatov je bila letos, ob visokem 
jubileju, še posebno slovesna. Navzoče je nagovoril, 
svoje prijetne spomine na prometno tekmovanje 
delil in pomen pridobljenega znanja ovrednotil 
osrednji gost dogodka, vodja službe za trajnostno 
mobilnost in prometno politiko Bojan Žlender. Ob tej 
priložnosti so organizatorji podelili posebne zahvale 
tudi nekdanjim in sedanjim mentorjem prometne 
vzgoje.

Spremljevalni program tekmovanja je zajemal 
zanimive izobraževalne vsebine s področja 
kolesarstva za vse učence in učenke 4. in 5. razredov 
vseh osnovnih šol sevniške občine, med njimi 
preizkus kolesarskega poligona, predstavitev vsebin 
dela policista na kolesu ter predstavitev Kolesarskega 
društva Sevnica in Kolesarskega centra Krško-Sevnica. 
Za kulturni program so poskrbeli učenci osnovnih šol 
Blanca, Milana Majcna Šentjanž in Sava Kladnika 
Sevnica.

Najboljši trije tekmovalci

 
Večjo kakovost življenja občanov in dober vtis v očeh 
zunanjih obiskovalcev poleg gostoljubja in prijaznosti 
kažejo tudi urejenost in dostopnost javnih objektov, 
varnost cest in kolesarskih stez, naravna in kulturna 
dediščina, precej pa tudi urejenost javnih površin, 
hortikulturne ureditve in ocvetličenost mesta. 
Zelene javne površine je treba urejati in zasajevati, 
tako urejene pa so hkrati tudi vzor drugim lastnikom 
zemljišč.

Lokalna skupnost pri tem na strokovni ravni sodeluje 
z Arboretumom Volčji Potok. Skupaj z njihovimi 
strokovnjaki je bil opravljen terenski ogled mesta 
in okolice ter postavljeni ciljni načrti. V prvi fazi 
je bil urejen rondo na stičišču novega in starega 
mestnega jedra Sevnice pri Sparu, načrtovana pa je 
tudi ureditev še več drugih bolj izpostavljenih točk, ki 
bodo izvedene skladno z zmožnostmi. 

Rondo pri Sparu

Urejanje 
zelenih javnih površin 
kot ogledalo kraja

Občina Sevnica namenja veliko pozornosti krepitvi 
trajnostne mobilnosti. Poleg infrastrukturnih 
projektov, ki zrcalijo skrb za zdravje človeka in narave, 
je močan poudarek dela namenjen sodelovanju z 
vrtci in osnovnimi šolami, katerih ustanoviteljica je. 
Poseben poudarek je namenjen vzgojnemu delu 
z mladimi v cestnem prometu, k čemur občina 
pristopa z organizacijo raznih preventivnih dogodkov. 
Še posebno pomembno je vsakoletno, letos že 50. 
občinsko oziroma kvalifikacijsko tekmovanje Kaj veš 
o prometu, ki sta ga 16. maja organizirala Občina 
Sevnica in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Sevnica v sodelovanju z osnovnimi 
šolami, Policijsko postajo Sevnica in Avtošolo Prah 
Sevnica. 

V uvodnem delu so tekmovalcem varno vožnjo zaželeli 
župan Srečko Ocvirk, ravnateljica OŠ Sava Kladnika 
Sevnica Mirjana Jelančič in komandir Policijske 
postaje Sevnica Daniel Žniderič. Predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Sevnica Drago Kovač in koordinator tekmovanja Jurij 
Kuhar sta tekmovalcem in tekmovalkam predstavila 
ključna navodila. Sledil je teoretični preizkus znanja 
iz cestnoprometnih predpisov, preizkus spretnostne 
vožnje s kolesom na poligonu, nato pa še ocenjevalna 
vožnja v mestu Sevnica. Preizkus znanja je skozi 
celotno dopoldne budno spremljala ocenjevalna 
komisija predstavnikov vseh sodelujočih institucij.

Med skupno 36 udeleženci iz šestih osnovnih šol je 
bil najuspešnejši Gaj Brudar iz OŠ Krmelj, ki je kot 
najbolje ocenjeni tekmovalec sevniško občino 26. 
maja zastopal na državnem tekmovanju v Ljubljani. 
Drugo mesto sta z enakim rezultatom osvojila Žiga 
Tibljaš iz OŠ Boštanj in Luka Lazar z Osnovne šole 
Majcna Šentjanž. Na vrhu skupinskega seštevka točk 
je bila OŠ Tržišče, druga OŠ Boštanj, tretja pa OŠ 
Blanca.

Predstavitev dela policista na kolesu

Zlati jubilej tekmovanja 
Kaj veš o prometu

 
Na podlagi pobud občanov je Občina Sevnica na 
vrhu osrednje turistično-rekreacijske točke sevniške 
občine, Lisca, postavila drog s slovensko zastavo, ki 
označuje pripadnost slovenskemu narodu. 

Postavitev je občina uresničila v sodelovanju s 
Planinskim društvom Lisca Sevnica ter v soglasju 
z Agencijo Republike Slovenije za okolje in celjsko 
območno enoto Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave.

Foto: Ljubo Motore

Simbol slovenstva 
na vrhu Lisce

 
V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž se je v zadnjih 
letih zvrstilo več investicij, pomembnih za celoten 
kraj. Nova telovadnica pri šoli omogoča prostor 
številčnemu občinstvu za razne prireditve, šola pa 
je bila tudi energijsko prenovljena. Prihajajoča nova 
pridobitev je gradnja in oprema nove kuhinje, katere 
izvedba se je začela po podpisu pogodbe in uvedbi v 
delo v maju, dela pa bodo končana jeseni. Pogodbo 
je Občina Sevnica kot investitor podpisala z dvema 
izvajalcema: SBS TIM Inženiringom, ki bo izvedel 
gradbeno-obrtniška in inštalaterska dela, podjetje 
Kovinastroj servis pa bo poskrbelo za tehnološko 
opremo kuhinje.

Prenova kuhinje 
OŠ Milana Majcna Šentjanž

 
Slovenska filantropija je od 14. do 20. maja organizirala 
Nacionalni teden prostovoljstva, katerega vsakoletni 
namen so predstavitev in praznovanje prostovoljstva 
ter prostovoljskih organizacij, druženje, povezovanje 
in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. V 
tem tednu so po vsej Sloveniji, tudi v sevniški občini, 
potekali številni dogodki.

V omenjenem tednu so bila podeljena posebna 
priznanja Slovenske filantropije. Podelitev je potekala 
v Krškem, strokovna komisija pa se je po podrobnem 
pregledu vsebin odločila, da naziv prostovoljstvu 
prijazno mesto potrdi oziroma v letu 2018 vnovič 
podeli tudi Občini Sevnica. Župan Srečko Ocvirk je 
na prireditvi prejel priznanje, ki potrjuje sistematično 
spodbudo in podporo prostovoljstvu, soustvarjanje 
pozitivne družbene vrednosti prostovoljstva z 
rednimi zahvalami ter lasten zgled sevniške občine 
pri promoviranju prostovoljstva med občani in širše.

Župan Srečko Ocvirk ob prejemu priznanja

Sevnica – mesto, prijazno 
do prostovoljstva
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Občinski svet Občine 
Sevnica je sprejel 
novi Pravilnik o 
s u b v e n c i o n i r a n j u 
komunalnega prispevka 
mladim družinam in 
mladim investitorjem 
za gradnjo individualnih 
stanovanjskih hiš v 
občini Sevnica.

Zakon o prostorskem 
načrtovanju v delu 
komunalnega prispevka 
ne pozna posebnih 
olajšav za mlade 
družine, zato je občina 
to področje že leta 2014 
uredila s posebnim 

občinskim pravilnikom. Mlada družina je družina z 
najmanj enim otrokom, v kateri najmanj eden izmed 
staršev ni star več kot 35 let ne glede na starost otrok 
in življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim 
ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer najmanj 
en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o 
komunalnem prispevku.
 
Novi pravilnik pa se dopolnjuje z možnostjo, da ta 
občinska subvencija velja ne le za mlade družine, 
temveč tudi za druge mlade investitorje. To pomeni, 
da so z novim pravilnikom do subvencije upravičeni 
vsi investitorji, tudi posamezniki, v starosti do 35. 
leta.

Občinske strani
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Javni razpis 
za sofinanciranje 

nakupa in vgradnje 
malih komunalnih 

čistilnih naprav 
ter izvedbo 

individualnih 
kanalizacijskih 

priključkov na javno 
kanalizacijo

 
Odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda je ena najpomembnejših 
gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Občina Sevnica 
na tem področju sistematično 
dela na podlagi postavljenih 
strateških ciljev za urejanje 
celotnega območja občine. 
Tudi letos je objavljen Javni 
razpis za sofinanciranje nakupa 
in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav ter izvedbo 
individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo. 
V letošnjem proračunu je za 
sofinanciranje na podlagi razpisa 
namenjenih 40.000 evrov. 
Sredstva za sofinanciranje teh 
ukrepov s področja varstva okolja 
so na voljo do porabe sredstev 
oziroma najpozneje do konca 
oktobra 2018. Zainteresirani 
lastniki stanovanjskih objektov 
lahko informacije o javnem 
razpisu in obrazce za prijavo 
pridobijo na spletni strani www.
obcina-sevnica.si pod rubriko 
Javni razpisi ali na Oddelku 
za okolje in prostor (Breda 

Markošek, 07 81 61 219).

 
Svoj praznik je s slovesnostjo v Kulturni dvorani 
Sevnica na začetku maja praznovala krajevna 
skupnost Sevnica. Praznik temelji na vsebini enega 
najpomembnejših kulturno-političnih zgodovinskih 
dogodkov za Sevnico in občino, sevniškim taborom, 
ki se je 2. maja 1869 vpisal med najpomembnejše 
slovenske tabore po številu udeležencev ter tudi po 
radikalnosti in zrelosti zahtev.

Krajevna skupnost Sevnica ob svojem prazniku 
podeljuje priznanja občanom, drugim 
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
klubom, združenjem, drugim organizacijam in 
skupinam, ki pomembno pripomorejo k boljšemu, 
kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, 
razvoju in ugledu krajevne skupnosti Sevnica na 
področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, 
vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, 
ekologije, znanosti in drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti.

Letošnja prejemnika zlate plakete Krajevne skupnosti 
Sevnica sta postala Alenka Krenčič Zagode za 
dolgoletno humano in predano delo, za prizadevanje 
na področju ozaveščanja in izobraževanja v domačem 
in regionalnem okolju za boj proti raku in za velik 
prispevek k ugledu sevniškega zdravstva ter Društvo 
borilnih veščin Ippon Sevnica za 20 let uspešnega 
dela in odličnega predstavljanja mesta, krajevne 
skupnosti in celotne občine Sevnica v lokalnem, 
državnem in mednarodnem okolju. V imenu društva 
je priznanje prejel Miran Grubenšek.

Skozi prelomnice preteklega in načrte aktualnega leta 
je navzoče v nagovoru popeljala predsednica Sveta 
Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar, občinstvo 
je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Prireditev je 
bila posvečena 130. obletnici rojstva Ernesta Kruleja, 
pomembnega Sevničana, ki si je močno prizadeval za 
razvoj in napredek domačega kraja. Igralska skupina 
Društva TRG Sevnica je izvedla igro iz življenja in dela 
Ernesta Kruleja v treh dejanjih, prizori pa so prikazali 
različna časovna obdobja, ki so pokazala Krulejevo 
prizadevanje in zasluge. Scenarij in režija gledališke 
igre sta delo Oskarja Zorana Zeliča.

Poleg dramske uprizoritve so kulturni program 
dopolnile še zapete melodije v izvedbi Mešanega 
pevskega zbora Lisca Sevnica, program pa je 
povezovala Annemarie Culetto.

Foto: Grega Vavtar

Gledališka igra o življenju in delu Ernesta Kruleja

Praznovala je 
krajevna skupnost Sevnica

Do subvencije upravičeni 
vsi investitorji do 35. leta

 

Občinski svet Občine Sevnica je dne 9. maja 2018 
sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2. 
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 33/2018 je bil 
objavljen dne 18. maja 2018, veljati pa je pričel dne 
26. maja 2018. 

Dostop do dokumenta je vzpostavljen preko spletne 
strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si. 

Sprejet Odlok o 
spremembah in 
dopolnitvah Odloka o 
Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Sevnica 2

Predsednica Stanka Žičkar s prejemnikoma priznanj, 
moderatorko in Mešanim pevskim zborom Lisca Sevnica
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Po občini

  

V središču starega mestnega jedra Sevnice na 
Glavnem trgu je bilo mogoče v organizaciji KŠTM 
Sevnica v petek, 18. maja, na uvodni prireditvi 
festivala Sevniško grajsko poletje 2018 že četrto leto 
zapored poskusiti vina vinorodne dežele Posavje s 
kraljico rdečih vin modro frankinjo na čelu. V njihovi 
družbi so obiskovalci odkrivali domače okuse izbrane 
lokalne kulinarike na Sevn'ški kuhinji na trgu, ki je 
zadovoljila tudi zahtevne gurmane.

Kuhalnice so vihteli Gostišče Dolinšek, Tri lučke, Hotel 
Ajdovec – Restavracija Ajda, Gostilna Kregl, Picerija 
Rondo, Gabaroni, Okusne dobrote, Kruhek Sevnica, 
Kavarna Graščakova hči, Okrepčevalnica Mica ter 
Grajske mesnine Kmečke zadruge Sevnica, izbrana 
posavska vina pa Vina Kozinc, Domaine Slapšak, 
Albiana – Vinska klet Žaren, Klet Krško, Hiša frankinje 
– Vinarstvo Kerin, Klet Pirc in Grajska vinoteka – 
KŠTM Sevnica.

Ponudniki hrane in vin so navduševali obiskovalce, 
ki jih je bilo največ do zdaj, uživali pa so tudi ob 
druženju v prijetnem okolju starega mestnega trga. 
Za najmlajše je poskrbelo Grajsko lutkovno gledališče 
Sevnica z lutkovnimi delavnicami. Sicer muhasto 
vreme nam je prizaneslo, zadovoljstvo ponudnikov in 
obiskovalcev pa nam daje voljo, da Sevn'ška kuhinja 
na trgu (p)ostane eden najbolj družabnih in privlačnih 
tradicionalnih vinsko-kulinaričnih prireditev v Sevnici. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sevn'ška kuhinja na trgu 
odprla sezono 
poletnih prireditev

VIKEND NAKUPOV
Gre za idejo, kako povezati čim več prodajaln, lokalov in drugih ponudnikov tržnih storitev, 

da kupcem v duhu skupne promocije našega vse bolj prepoznavnega mesta 
ponudijo zanimive ponudbe, nagradne igre, popuste oziroma druge ugodnosti.

Po jeseni že izvedenem bo 
drugi vikend nakupov v Sevnici

8. in 9. junija 2018
sodelujejo pa:

Frizerski salon Figaro d.o.o.
Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. (www.kz-sevnica.si)

Kopitarna Sevnica d.o.o. (www.kopitarna.com)
KŠTM Sevnica (www.kstm.si)

Lekarna Sevnica (www.lekarna-sevnica.si)
LinPapir, papirnica in knjigarna 

www.facebook.com/DalLinPosta)
Lisca d.d. (www.lisca.si)

Optika Bautin
Sava avto – Intersport, trgovina Bliss, 
BAR Desetka in Hiša vina Kamenško 

(www.sava-avto.si)
Stilles d.o.o. (www.stilles.si)

Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s.p. 
(www.avto-prah.si)

Vsi navedeni svojo ponudbo predstavljajo na svojih spletnih straneh, 
akcija pa poteka individualno, v poslovnih prostorih sodelujočih. 

Ker Občina Sevnica kot lokalna skupnost vseskozi deluje kot aktivni povezovalec 
skupne promocije lokalnega okolja, se je pridružila skupni promociji vikenda nakupov. 

S strani vseh sodelujočih tržnih ponudnikov na vas naslavljamo povabilo k udeležbi 
na prvem vikendu nakupov v Sevnici in vas lepo pozdravljamo.

Na Občino Sevnica je bila iz vrst sevniških gospodarstvenikov
naslovljena pobuda k organizaciji vikenda nakupov v Sevnici. 

SEVNICA
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OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

Na slavnostno odkritje spominske plošèe v spomin na usposabljanje 
novoustanovljene enote TO za posebne namene za obrambo 
obèin Sevnice in Krško v juniju 1991. Prireditev odkritja plošèe bo 
22. junija 2018,  ob 17. uri, ob stanovanjskem bloku Planinska cesta 29 v Sevnici.
Na osrednjo regijsko proslavo ob obletnici samoosvojitve Slovenije, 
ki bo  22.6.2018 ob 19. uri na gradu Sevnica.
Na drugo tekmo v streljanju s puško velikega kalibra, 
ki bo v petek 23.6.2018 
Informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13 h, 
ali na tel.št.  ali na spletni naslov 041-378-153 info@sevnica.zvvs.si

www.sevnica.zvvs.si

Naroèena objava

Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

Na hrib nad Trnovcem pelje ozka cesta, obdana z 
vinsko trto in zidanicami, vse do cerkvice sv. Jurija, 
ob kateri vsako leto za jurjevo poteka tradicionalni 
blagoslov konj.    

Sončno in poletno vroče dopoldne je v nedeljo, 22. 
aprila, ravno na god sv. Jurija, v lepo ozelenel travnik, 
skrit v objemu mladolistnatih dreves gozda, privabilo 
veliko obiskovalcev in občudovalcev konj in kar 17 
konjenikov. S svojimi lepotci so ponosno prijezdili na 
travnik pod okrilje mogočnega križa, na katerem je 
razpet Jezus v naravni velikosti človeka. Na privezih 
so konje konjeniki lepo pripravili na blagoslov. Sveta 
maša je potekala v cerkvici sv. Jurija, nato pa so vsi 
obiskovalci prispeli na bližnji travnik, na katerem so 
konji potrpežljivo čakali na privezih. 
Sevniški župnik Jože Brečko v družbi kaplana Primoža 
Korošca sta  konje blagoslovila in predsednik Društva 
konjerejcev in konjenikov Sevnica Anton Grilc je 
vsakemu konju podelil blagoslovljeni kruh. Konjeniki, 
konjerejci  in obiskovalci so si izmenjavali rejske 
ter konjeniške izkušnje ob rujni kapljici in malici. 
Najmlajši so se fotografirali ali jezdili konje, po jasi pa 
se je razlegala tudi zapeta pesem. 

Tanja Košar, Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica

Blagoslov konj

Blagoslov konj v Trnovcu

Dan pred svetovnim dnevom zdravja, 6. aprila, je 
sevniška Ozara organizirala srečanje iz enot Novo 
mesto, Trebnje, Krško in Sevnica.  Veselega dogodka 
se je udeležilo 43  članov društva Ozara.  
Vse prisotne je pozdravila Darinka Kozole, strokovna 
delavka na sevniški enoti – pisarna za informiranje in 
svetovanje Sevnica. Po kratkem spoznavanju, smo se 
iz železniške postaje z avtobusom Novak bus odpeljali 
proti gradu. Na poti smo si ogledali nekaj lepot in 
znamenitosti Sevnice, ki so bile nam gostiteljem v 
velik ponos. Ko smo prispeli na parkirišče, smo se 
odpravili nekaj metrov peš po potki, ki se vzpenja 
proti gradu.  

V  spremstvu turistične vodičke  je najprej sledil ogled 
kratkega filma o Sevnici in zgodovini  gradu. Ustavili 
smo se v atriju, kjer je prečudovit vodnjak želja, ob 
katerem si je vsak od nas zaželel kaj lepega.  Potem 
smo si ogledali še notranjost gradu. Občudovali smo 
prenovljene prostore in bogato poslikavo sten. 
Pozitivne vtise našega druženja smo strnili, ko smo 
se ustavili v kavarni Graščakova hči, kjer smo se 
okrepčali s sendviči ter pocrkljali s kavico in tortico. 
Za popestritev in dobro vzdušje je poskrbel muzikant 
s svojo harmoniko in vsi smo z veseljem zapeli in 
zaplesali. Imeli smo se zelo lepo in dogovorili smo se, 
da to naše srečanje zagotovo ponovimo prihodnje 
leto.
Zelo radi bi se zahvalili zaposlenima na sevniški Ozari, 
vsem pridnim prostovoljcem, osebju zaposlenih na 
Gradu Sevnica in Novak bus-u za brezplačen in varen 
prevoz na grad in nazaj.
                                                                          

Karmen Hribar in Ksenja Gorišek  
ter naša vodja Darinka Kozole 

Ozara
Svetovni dan zdravja

Aprila in maja je v prostorih MC Sevnica nastajala 
čudovita umetniška stvaritev, stenski mozaik. 
Domišljeno grafično podobo mozaika z motivi iz 
mladinskih dejavnosti in sevniške kulturne identitete 
je zasnovala slikarka Irena Ameršek, izdelavo pa 
je vodila mozaičarka Nataša Žičkar. Potekala je v 
sklopu programa Večgeneracijski center Posavje, ki 
ga v prostorih MC Sevnica izvaja Družinski inštitut 
Zaupanje. Med najbolj dejavnimi posamezniki pa so 
bili poleg umetniških vodij tudi Tanja Kralj, Kristijan 
Jožef, Pavel Bregar in Timi Krnc. V izdelavo mozaika 
so skupaj vložili več kot 750 ur dela in položili okrog 
10.000 koščkov keramike. Številni žulji so zagotovo 
poplačani ob pogledu na končni izdelek. Eden izmed 
pomembnih ciljev projekta je bil prenos znanja 
mozaičarstva na številne otroke in mladostnike, ki so 
z dodajanjem svojih koščkov sodelovali pri nastajanju 
umetnine. Izdelavo mozaika, v katerega je zadnji 
košček položil župan Srečko Ocvirk, so omogočali 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
Evropski socialni sklad, Občina Sevnica, KŠTM 
Sevnica, podjetja Extra-form in Keracel ter generalni 
sponzor programov Družinskega inštituta Zaupanje, 
podjetje Hess.

Vse ljubitelje umetnosti vabimo na odprtje mozaika 
v prostore Mladinskega centra Sevnica v torek, 
5. junija, ob 17.00. Dogodek bo popestril prijeten 
kulturni program. Vredno ogleda, prisrčno vabljeni.  
  

Damijan Ganc,Družinski inštitut Zaupanje

odprtje stenskega 
mozaika v MC Sevnica

Rezultati opravljenih analiz v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2017:

OBVESTILO ANALIZE PITNE VODE 
NA VODOVODNEM OMREŽJU KLADJE NAD BLANCO V LETU 2017

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za leto 2017, ocenjujemo, da je bila voda na 
vodovodu Kladje nad Blanco zdravstveno ustrezna. Več si preberite na www.vodovodkladje.si.
Pooblaščeni upravljalec vodovodnega omrežja: Tadej Klenovšek.                                                     Naročena objava

VODOVOD-ZAJETJE ŠTEVILO OSEB ŠTEVILO VSEH 
ANALIZ SKLADNIH VZORCEV NESKLADNIH 

VZORCEV
KLADJE NAD 

BLANCO 172 6 5 1
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TZOS

 
V soboto, 5. maja, se je napovedoval lep sončen 
dan. Okoli 60 pohodnikov, tudi večje organizirane 
skupine iz Krškega, Brežic in Vodic, se je zbralo pri 
pletenki v Tržišču. Pozdravili so jih predsednica TD 
Tržišče Milena Knez, podžupan občine Sevnica Janez 
Kukec in Miro Povše, domačin z Vrhka, kjer skrbijo 
za rastišče azaleje. V goste je prišel tudi Anton 
Lesnik, predsednik Pro Silve, Evropskega združenje 
za gozdove, ki je pohodnikom priporočil, naj bodo 
čuječni in prisluhnejo naravi z vsemi čutili. 

Pot nas je vodila mimo kmetije Stušek - Zgonc, tam 
pa smo se odžejali in prisluhnili Ljudskim pevcem 
z Vrhka. Pot se je obrnila navkreber in skozi gozd 
smo se podali do najvišje točke Vrhka, tam pa je 
pohodnike očaral prekrasen pogled daleč naokoli. 
Tu stoji kozolček s sodčkom »v štantu«, kjer so se 
pohodniki lahko odžejali z domačim cvičkom. Pridne 
in gostoljubne gospodinje z Vrhka in Aktiv kmečkih 
žena Tržišče pa so poskrbeli za polno mizo, bolje 
rečeno voz, okusnih dobrot. 
 Na poti so nas spremljali mladi muzikantje iz Tržišča, 
Domen, Nejc in Valentin in skrbeli za prešerno 
vzdušje.  Na citre pa je zaigrala osnovnošolka Nuša 
Štih iz Vrhka. Tu smo naredili še skupinsko fotografijo. 
Potem smo stopili v zavetje gozda, kjer je rastišče  
azaleje. Na začetku maju se grmovnica razcveti s 
svojimi živo rumenimi, omamno dišečimi cvetovi. 
Pohodnikom je o tej redki in zaščiteni rastlinski vrsti 
spregovorila Katjuša Okrošek, ki je pred leti izdelala 
diplomsko nalogo na temo ogroženosti rumenega 
sleča. Anton Lesnik pa je spregovoril o odgovornem 
odnosu do gozdov, o njihovem trajnostnem pomenu 
in tem, da gozd ne daje le materialnih koristi, ampak 
mnogo več. 

Pohodnikom so se s svojimi izdelki predstavile tudi 
zeliščarka Mili Majcen iz Jeperjeka s svojimi čajnimi 
mešanicami in likerji ter Čebelarstvo Kolenc z 
različnimi izdelki iz medu. Potem smo zapustili Vrhek 
in se podali v dolino, tam pa so domačini prikazali 
še  ročno košnjo trave. Pohod smo sklenili v gostišču 
Ulčnik v Tržišču s toplo malico. Vsi smo se zadovoljni 
vračali domov z lepimi vtisi iz naših krajev. To je veliko 
priznanje TD Tržišče in prizadevnim domačinom 
Vrhka, ki so nas prijazno sprejeli in pogostili, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Omamno dišeča azaleja zacveti v maju 
(foto: Stane Markovič).

Pohod k azaleji 
na Vrhek pri Tržišču

 
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen 
razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno 
sporočilo projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna, 
ki ga razpisuje Turistična zveza Slovenije in ki 
mu že vrsto let sledimo tudi pri Turistični zvezi 
občine Sevnica v sodelovanju z Občino in drugimi 
pristojnimi institucijami. Osnova projekta je 
tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju 
urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti, ki se 
začne na občinski ravni. Komisija se bo tako na ogled 
sevniških krajev odpravila v prvi polovici junija. 

Ocenjevali bomo splošno urejenost krajev, ravnanje 
z odpadki, ocvetličenost, informacijsko usmerjevalno 
infrastrukturo in gostoljubnost. Najbolje ocenjeni 
bodo predlagani naprej na regijsko tekmovanje. 
Ker smo v zvezi prepričani, da nam vsem živečim na 
območju občine Sevnica urejenost veliko pomeni, 
da radi bivamo v lepem okolju in da radi vidimo, da 
ga kot takšnega prepoznavajo tudi obiskovalci naših 
krajev, vas vabimo, da poskrbite za lepo in zgledno 
urejeno okolico. Naj vas pri tem vodita dve načeli, in 
sicer, da je manj več in da je lokalno dobro. Veselimo 
se odkrivanja biserčkov in srečanj z vami.

Vir: TZOS

Občinsko ocenjevanje 
krajev v sklopu projekta 
Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

 
Na Vrhku v Tržišču je bil na delu nepridiprav. Tablo, 
ki označuje, da je v bližini rastišče azaleje, je nekdo 
iz neznanega vzroka grdo poškodoval. Veseli smo, da 
smo poškodbo tablice videli še ravno pravi čas, da 
smo jo pred tradicionalnim pohodom Azaleja Vrhek, 
ki se ga vsako leto  udeleži veliko pohodnikov, lahko 
še pravočasno popravili in ponovno namestili. Škoda 
bi bila, da bi zaradi takšnih nepridipravov pohodniki 
in preostali obiskovalci, ki to opazijo, dobili negativno 
mnenje o našem kraju, naših prebivalcih in našem 
delu. Seveda so s popravilom tablice nastali tudi 
stroški, kar pa storilca verjetno ne zanima. 

Prav bi bilo, da bi se vsi,  ki naredijo takšno škodo, 
ravnali po znanem reku: »Če ne moreš nekomu 
pomagati, mu tudi ne škoduj.« Ampak to je že 
naslednja lekcija, ki jo je treba usvojiti. Zavedajmo 
se, da je takšno ravnanje nedopustno in tudi kaznivo, 
zato je bolje, da nepridipravi svojo negativno energijo 
usmerijo kam drugam, na primer v šport ali kakšen 
hobi,  kar bo koristilo njim in prav nikomur škodovalo.

Vir: Turistično društvo Tržišče

Poškodovana 
označevalna tabla 

Tradicionalno smo v Turističnem društvu Loka 27. 
aprila organizirali že 20. pohod po poteh KS Loka, 
ki je bil hkrati tudi prvi v vrsti pohodov v sklopu 
Posavskega festivala pohodništva. 

Okoli 70 pohodnikov se je iz Loke odpravilo peš 
preko Polane na Lovrenc, kot najviše ležeči točki tega 
pohoda, in preko Žirovnice na izhodiščno točko v 
Loki. Na poti smo si ogledali napajalno korito, ki smo 
si ga letos v društvu zadali obnoviti, saj je pomemben 
del etnološke dediščine, na eni od doživljajskih 
točk so svoje dobrote pripravili člani prijateljskega 
TD Majolka iz Gornje Radgone, manjkale niso niti 
njihove, pri nas že slavne, ajdove palačinke na 
bučnem olju. Na Lovrencu nas je pričakal Dušan 
Klenovšek iz Kozjanskega narodnega parka in tudi 
član PD Lisca Sevnica, ki si že leta prizadeva za 
ohranjanje rastišča clusijevega svišča oz. encijana, na 
ta dan pa je bil ravno v največjem razcvetu. Ogledali 
smo si tudi razstavo o naravnih danostih Lovrenca in 
njegove bližnje okolice v nekdanji mežnariji. Na poti 
so za okrepčilo skrbeli člani našega društva, loški 
zeliščarji in članice aktiva žena, suhomesne dobrote 
so kot vsa leta do zdaj prispevali domačini. Ob koncu 
so se pohodniki pri gasilskem domu v Loki okrepčali z 
bogračem, skuhala pa sta ga Polde Jurkovšek in Aleš 
Kocman. Zaradi lepega vremena je druženje potekalo 
v prijetnem duhu rekreacije in dobre volje, tako da 
smo se razšli šele ob mraku.

Vir: TD Loka

20. pohod 
po poteh KS Loka

 
Izvedli smo delavnico o peki z drožmi pod mentorstvom 
Cvetke Jazbec.  Vsaka članica je pripravila svoje testo 
iz pirine moke z drožmi, obnovila matične droži ter 
pripravila maso za palačinke z drožmi. 

Po končani delavnici smo poskusili pečene izdelke 
in ugotovili, da so res zelo okusni. Delavnice bomo 
izvajali na različnih lokacijah glede na zanimanje, ki 
ga bodo pokazala društva in organizacije.

Vir: TZOS

Delavnica peke z drožmi 
Skupinska fotografija pohodnikov in domačinov z Vrhka 

(foto: Stane Markovič)

NEDELJA, 3. junij 2018

Pohod po Marinkini poti

Start: ob 9. uri pri KMD Lukovec

Info.: KŠD Lukovec, Stanko, 031 827 482

LUKOVEC
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Turizem

 
Člani  ŠKD Večno mladi Šmarčna smo pod  
Dolinškovim kozolcem pripravili zanimivo razstavo 
modelov avtomobilčkov zbiratelja Roka Britovška. 
Prvi registrirani avto  na svetu daimler benz letnik 
1856 je bil prikazan na začetku razstave, ogledali 
pa ste si lahko kolekcijo vseh  zanimivih vrst 
Mercedesovih modelov znamk, ki so jih izdelali do 
zdaj. Na razstavi so bili prikazani tudi avtomobili, ki 
so jih vozili v nekdanji Jugoslaviji. Ogledali pa smo si 
lahko tudi avtomobilčke, ki so jih vozili v vzhodnih 
deželah, predvsem v Rusiji.     V osemdesetih letih 
je bila pri nas edina tovarna igrač Mehano tehnika 
v Izoli. Iz tistega čas pa so bili razstavljeni: njihove 
igrače od električnih železnic do električne avtoceste 
in raznovrstni modeli avtomobilov na baterije. Po 
ogledu razstave si je bilo mogoče ogledati tudi 
zbirko kmečkega orodja in različnih gospodinjskih 
pripomočkov na Dolinškovem kozolcu. 

Okoli tretje ure popoldne pa so se okoli kozolca 
pripeljali člani, ljubiteljev starih vozil Mirnske doline 
iz društva Hrast Tržišče s svojimi lepo obnovljenimi 
in ohranjenimi avtomobili oldtimerji. Obiskovalci so 
najbolj občudovali ford A letnik 1930 in dkw audi 
letnik 1936, svojim vnukom ali otrokom pa so očetje 
najraje pokazali fička, ki so ga  vozili pred leti. Bili je 
lepo in poučno. 
Zvečer po koncu razstave pa smo se zbrali vaščani 
Šmarčne ob večnamenskem domu in praznovali ob 
priznanju, ki smo ga dobili lani od Turističnih zvez 
Posavja za 3. mesto v kategorij izletniških krajev v 
regiji Posavje. 
Lepo poletje. 

Vir: ŠKD Večno mladi Šmarčna

Razstava modelov 
avtomobilčkov in 
igrač pod Dolinškovim 
kozolcem na Šmarčni

 
Sevnica se je uspešno predstavila na sejmu Pravo 
doba v Zagrebu, ki je potekal od 17. do 18. maja 
na zagrebškem velesejmu. Obiskovalcem smo 
predstavili pestro turistično ponudbo sevniškega 
območja, izpostavili smo naš kulturni biser grad 
Sevnica, možnost ogleda mesta, turističnih 
kmetij in degustaciije na vinjskoturističnih cestah. 
Obiskovalcem je bil na voljo pester izbor naših 
promocijskih katalogov in letakov z enodnevnimi 
izleti in večdnevno ponudbo. 

Odzivi so bili zelo pozitivni, predvsem se je 
obiskovalcem zdela privlačna naša lega, ki je v 
bližini hrvaškega glavnega mesta in je zanimiva 
ideja za enodnevne izletnike. Sevnica ponuja kar 
nekaj zanimivih aktivnosti za oddih, kolesarjenje in 
pohodništvo, kar jih je prav tako navdušilo. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

V Zagrebu predstavili 
sevniško  turistično 
ponudbo

Iz  Velikega Cirnika 
čez dve dolini na izhodišče
  
Parkiramo  na velikem parkirišču pri gasilskem domu 
in gremo proti središču vasi mimo Slopnega znamenja 
s freskami navzgor in pri prvi hiši na desni zavijemo 
desno navkreber mimo stavbe stare osnovne šole. 

Tako gremo po bližnjici poti proti Šentjanžu, na 
križišču ne gremo za Šentjanž,  ampak mimo hiše 
in takoj za njo desno po makadamski poti strmo 
navzdol v Slapšakovo dolino, kjer stoji gospodarsko 
poslopje s hišo, ki je kombinacija zidane in iz brun, 
kot je bilo značilno za te kraje. Dolino prečkamo in se 
po makadamu dvigujemo proti asfaltni cesti, ki pelje 
iz Velikega Cirnika za Mokronog, na asfaltu zavijemo 
levo in gremo navzdol do doline, ki ima ledinsko ime  
Cigajarjeva dolina. Ko pridemo na ravnino, zavijemo 
desno z asfalta na lepo gozdno pot,  ki vodi po levi 
strani dolini Kostanjščice do Artovskega hriba. Po 
tej dolini je speljana občinska meja med Sevnico in 
Šentrupertom ter tudi daljnovod Krško Beričevo. 
Hodimo po neposeljeni razgibani dolini in zagledamo 
hišo, pri kateri je bil včasih Rebolov mlin. Naprej je 
cesta speljana po soteski, kjer je zelo slikovito sklesana 
struga, ki je polna tolmunov in kamnitih pragov in 
ploskev, preko katerih žubori Kostanjščica. Naprej se 
dolina spet odpira in ima več manjših pritokov z desne 
strani, na levi je strma gozdnata reber, imenovana 
Mrtvaški hrib. Ko pridemo do križišča, vodi pot 
naprej čez most, mi pa zavijemo desno navkreber 
mimo daljnovodnega stebra. Dvigujemo se po gozdni 
lepo vzdrževani poti in pridemo do asfaltne ceste, 
po njej pa zavijemo desno navzgor do zaselka Suha 
gora in na krožišču spet desno ter gremo po asfaltu 
navzdol proti Cirniku. Hodimo mimo starejšega 
ohranjenega gospodarskega poslopja z bogato 
arhitekturo in napajališča na Češnjevcu.  Naprej 
mimo  »zaobljubne«  kapelice čez zaselek Vinji vrh 
med polji do Velikega Cirnika, kjer sredi vasi zavijete 
desno proti cerkvi do parkirišča. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

V cerkvi sv. Pavla pa smo tudi ubrano zapeli. Ob 
prihodu v Presladol nas je čakal avtobus s šoferjem 
Juretom in nas odpeljal nazaj na Poklek. Tam smo 
končali naš pohod ob dobrotah z žara in ob prijetni 
glasbi Mateja, Gašperja in Nejca. Da pa je dan 
potekal, kot je treba, sta poskrbela Jože Mirt in Janja 
Gorišek. 

Lepo je, ko se krajani zberemo na sredi vasi in se 
skupaj poveselimo.

 Vir: KUD Poklek

Drugi maj je dan, ko Kulturno-umetniško društvo 
Poklek že tradicionalno organizira pohod za 
krajane in vse ljudi dobre volje. Zbrali smo se pred 
gasilskim domom na Pokleku. Tam nas je pozdravila 
predsednica društva Mateja Strnad, nato smo se 
odpravili čez Selce in Kališovec ter se mimo cerkvice 
sv. Pavla spustili do Presladola. 
Ob poti so nas v svojih zidanicah in domovih pričakali 
prijazni domačini, ki so nam pripravili same dobrote. 

Tradicionalni pohod 
na Pokleku

 
20 pohodnikov in pohodnic, 6. maj, pohod v sklopu 
Pomladnega festivala pohodništva v Posavju 2018. 
Po pozdravu tajnice Planinskega društva Lisca Sevnica 
Darinke Avguštin in enega pobudnikov Ovnove poti 
Vinka Šeško (poleg Vinka Zalezine in Ljuba  Motoreta) 
se z avtomobili zapeljemo do Orešja nad Sevnico, 
kjer nas že čaka  Vinko Zalezina. 

Predstavi nam Ovnovo pot, na kateri se odslikava 
ozvezdje Ovna. Vodi nas proti Podgorici mimo mesta, 
kjer se je med drugo svetovno vojno skrival  nemški 
vojni ujetnik Paterson, potem pa do zapuščene hiše 
in mlina Zimškovih. Preko Dougerta in Feličnega dola 
pridemo do megalitskih kamnov na Točki Sigma, 
nakar se po gozdu 
dvignemo na plato Revanšce. Ob cvetočih drevesih 
malega jesena se spustimo v Orehovec. Postojimo na 
mestu, kjer je roparski ustaš leta 1944 ubil Vinkovega 
še ne 16 let starega bratranca. Ustavimo se še na 
vrhu piramidalne strukture z zelo močno energijo: 
vrhovi hrastov so suhi, bajalica (veja v obliki črke Y) 
se samodejno obrne. 
Ob zidu se spustimo do Zelenega okna, ki poudarja 
pogled v preteklost. Tudi tu merimo energijo z 
elektrodami, nihalom in bajalico. Pozitivno energijo 
občuti večina ljudi, ki se vzpenja ob tem zidu: niso 
utrujeni.
Pogledujemo proti cerkvi v Podgorju in smo žalostni 
zaradi propadajočih domačij na Jelovcu.

V bližini točke Oven

Po Ovnovi poti

Nad svojo domačijo nam Vinko razloži, kako se 
je spoznal s patrom Karlom Gržanom, potem pa 
obiščemo še Točko Oven z močnimi pozitivnimi in 
negativnimi energijami, ki jih tudi izmerimo. Hvala 
Vinku in njegovi družini za to zanimivo in lepo 
dopoldne.

Romana Ivačič
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Teden ljubiteljske kulture, Cankarjevo leto in 
evropsko leto kulturne dediščine smo združili na 
srečanju ljubiteljskih kulturnikov 12. maja v Kulturni 
dvorani Šentjanž. 

Oder so krasila likovna dela likovne sekcije ART Lipa 
iz KUD Budna vas in Tanje Košar ter Tanjini kvačkani 
dežniki. Prav posebna paša za oči so bili kvačkani 
izdelki, ki jih je na ogled postavila Tanja. Za božanje 
ušes in duše so z ljudsko pesmijo poskrbele Ljudske 
pevke Solzice. Berta Logar, Jožef Žnidarič, Marija Bajt, 
Anica Perme in Tanja Košar so nam s prebiranjem 
svojih literarnih del razkrili svoja občutenja, spomine 
in opažanja sveta. Eva Keber je malo pobrskala po 
kulturni dediščini na Slovenskem in na Češkem ter 
odkrila delovanje in povezavo različnih umetnikov v 
obeh državah v preteklosti in sedanjosti. Aleksandra 
Sigmund Krajnc in člani literarne sekcije Beseda iz 
KD Franc Bogovič Dobova so se s prebiranjem del in 
predstavitvijo življenjepisa spomnili našega prvega 
literata, ki se je preživljal s pisanjem in nam zapustil 
velik opus Ivana Cankarja. 
Vse skupaj je v prijetno druženje s povezovalno nitjo 
spletala Magda Sigmund, nadaljevalo pa se je v 
prelep majski večer. 
  

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Razstava likovnih del in kvačkanih izdelkov 
na prireditvi Mesec maj v Šentjanžu

Večer ljubiteljske kulture 
v Šentjanžu

 
V Posavju potrebujejo urbana območja revitalizacijo, 
oživitev, privlačnost in vpeljavo novega programa 
interpretacij, ki bo pomenil nov inovativen turistični 
produkt. Projekt Zelena doživetja Posavja (ReviZen), 
ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, 
nadgrajuje turistično znamko Posavje, polno 
priložnosti. Zajema ozelenitev posameznih urbanih 
območij Posavja s tradicionalnimi vrstami, zasaditvijo 
različnih rastlinskih vrst in dreves. Nastale bodo nove 
interpretacijske točke, ki povezujejo naravo, kulturno 
dediščino, igrifikacijo, urbana območja, predvsem 
pa prebivalce, nadgrajene pa bodo v program 
interpretacij. Tako sledimo viziji SLR, Dinamična, 
povezana in privlačna skupnost, ter sloganu Slovenije 
kot zelene, aktivne in zdrave dežele. 

Vodilni partner je Občina Krško, preostali partnerji 
pa smo Javni zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica, Občina Bistrica 
ob Sotli, Občina Radeče, Galerija Božidar Jakac ter 
Center za podjetništvo in turizem Krško.
V sklopu projekta ReviZen bo KŠTM Sevnica letos 
pripravil načrt upravljanja zelenih površin, ureditve 
parkovnega in gozdnega dela okolice gradu, ki 
v grajskem parku obsega dodatne zasaditve z 
rododendroni, bršljanom, ureditev travnate površine, 
redno nego krošnje na bukvah in platanah, pri čemer 
bodo iz krošnje odstranjene suhe in poškodovane 
veje. Krošnje platan bodo dodatno pregledane zaradi 
bolezni masarijsko odmiranje platan, ki je v Sloveniji 
močno razširjena. Če bo ugotovljena prisotnost te 
bolezni, bodo okužene veje odstranjene. V gozdnem 
delu okolice gradu pa posek osebkov tujerodnih 
drevesnih vrst in razraščenih grmov, odstranitev 
grmov leske, bezga, ovijalke (srobot, bršljan) in 
robido, izvedba rahljanja v mladem gozdu robinje z 
drugimi listavci z odstranitvijo šibkih in poškodovanih 
osebkov ter številne druge manjše ureditve. 
Narejena in nameščena bodo tudi inovativna lesena 
didaktična igrala na določenih interpretacijskih 
točkah, ki bodo povezane v doživljajsko grajsko pot, 
označeno s smernimi tablicami. Oblikovani bodo 
tudi novi programi interpretacij, ki bodo obenem 
usposobili interpretatorje in tako omogočili vodene 
oglede okolice gradu s ciljem oblikovanja novega 
privlačnega turističnega produkta za različne ciljne 
skupine.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Foto: Alojz Knez

Projekt Zelena doživetja 
Posavja in nove ureditve v 
okolici sevniškega gradu 

  
Pevci MePZ  Lisca že kar nekaj let gostujemo med 
Slovenci, ki živijo v tujini. Tako smo se v prvi polovici 
maja odpravili  v Prago. V sodelovanju s Slovenskim 
društvom Jože Plečnik smo priredili skupni koncert 
še z dvema zboroma iz Slovenije. Cerkev je 
rimokatoliška, zgrajena med letoma 1929 in 1932 po 
načrtu našega arhitekta Jožeta Plečnika z navdihom 
starokrščanskih in antičnih vzorcev. 

Pot nas je vodila v Češke Budejovice. Tam smo si 
ogledali največjo pivovarno na Češkem in pivo tudi 
poskusili. 
Veličasten pa je bil ogled »zlate Prage«, ki je prava 
zakladnica kulturno-zgodovinskih spomenikov, od 
koder izhajajo pomembna imena zgodovine, kot 
so Smetana, Kafka in Dvorak.  Sprehodili smo se 
po staromestnem trgu z znano astronomsko uro, 
ogledali smo si staro univerzo, židovsko četrt, se 
sprehodili po znamenitem Karlovem mostu iz leta 
1367, ki ga krasijo kipi svetnikov, si ogledali spomenik 
Janu Husu, sprehodili po Vaclavskih namestih, kjer je 
mestni utrip najmočnejši. 

Ogledali smo si Hradčane (mestni grad), ki zavzemajo 
precejšnji del okrožja praškega gradu, enega najbolj 
znanih gradov v Evropi, in se tam srečali z deli 
arhitekta Jožeta Plečnika. Od našega simpatičnega 
vodnika Rožleta smo izvedeli tudi vse skrivnosti 
»zlate uličke«. 
Praga, slavno staro mesto ob Vltavi, nas je osvojila 
s svojim šarmom, svetovljanskostjo in preprosto 
slovansko dostopnostjo. Zato ni čudno, da je 
svetovna turistična atrakcija, ki jo obiskujejo turisti z 
vsega sveta. Na poti domov smo se ustavili v Brnu, ki 
je drugo največje mesto Republike Češka in glavno 
mesto Moravske. 
Veseli in ponosni smo, da smo imeli priložnost 
prepevati v čudoviti akustični cerkvi, ki je bila 
polna slovenkih in čeških poslušalcev. Hvala vsem 
dobrotnikom, ki so nas preskrbeli s hrano, pijačo in 
darili. 
  

Vir: MePZ Lisca Sevnica

MePZ Lisca Sevnica 
prepeval v cerkvi
Jožeta Plečnika v Pragi

 
V nedeljo, 13. maja, zvečer so bili obiskovalci 
kulturnega doma v Loki priča premierni uprizoritvi 
komedije Pri zdravniku, ki so jo na domači oder 
postavili igralci Gledališke skupine Loka. Komična 
igra Vesne Šinko, ki jo je predelala in režirala Sergeja 
Seljak, je navdušila starejše in mlajše. 

Le kdo ne pozna najrazličnejših zgodb, ki jih lahko 
slišimo v čakalnici, v kateri se vsem zelo mudi? 
Znašli smo se namreč v čakalnici ambulante, kamor 
so prihajali pacienti z najrazličnejšimi težavami. 
Medicinski brat in čuteča zdravnica sta jih tolažila, da 
bosta pohitela in pomagala vsem. A še preden jima je 
uspelo obravnavati vse paciente, se je zgodilo nekaj 
presenetljivega. Ne bomo vam izdali vsega, saj vas 
vabimo, da se o vsebini in izvirnosti igre prepričate 
sami. Ustvarjalci predstave upamo in si želimo, da 
bomo kmalu ponovili nedeljski uspeh: da bomo 
spet zasedli prav vse stole v dvorani in nasmejali vse 
navzoče.

Kulturno društvo Primož Trubar Loka

Gledališka skupina Loka 
je navdušila domače 
občinstvo

sobota, 2. junij ob 20.uri

VRTNA VESELICA

ŠMARČNA
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sobota, 9.6.2018, ob 18. uri na Okiču
Vrh pri Boštanju 15 | 8294 Boštanj 

Anton Umek – Okiški
1838  ~  1871

slovesnost ob 180-letnici rojstva

Pohod po poti Antona Umeka – Okiškega 
v soboto, 16.6.2018, ob 9. uri iz Okiča

Kulturno umetniško društvo 
Anton Umek – Okiški

SEVNICA

KONCERT

PRODAJNA MESTA VSTOPNIC:

Trubarjev hram v Loki
Papirnica Lindič-Lin papir, Prešernova 1, Sevnica
Darlin/Pošta, Trgovski center Mercator Boštanju
Pisarna JSKD in ZKD Sevnica, Glavni trg 19
INFO: 041 926 469, Zoran

ORGANIZACIJA
KULTURNO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR LOKA
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Sevniško grajsko poletje 2018
Sreda, 6. junija 2018, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v  zbirki Ogled avtorja 
Rudija Stoparja 
Gost: BRANKO BABIČ – slikar – karikaturist, Novo mesto 
Vstopnine ni.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. 
Kontakt: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Četrtek, 7. junija 2018, ob 17. do 22. ure
na Gradu Sevnica: 
8. festival modre frankinje 
Za vas v idiličnem ambientu Gradu Sevnica, biseru v 
ogrlici gradov Posavja, pripravljamo edinstven vinsko-
kulinarični dogodek s pokušinami najboljših modrih 
frankinj, izbrano kulinariko, tržnico lokalnih dobrot, 
nagradno igro, vodenim ogledom gradu in zanimivim 
kulturno-glasbenim programom...
POKUŠINE NAJBOLJŠIH MODRIH FRANKINJ iz 
vseh vinorodnih območij modre frankinje, predstavitev 
pridelovalcev, tudi iz tujine!
IZBRANA KULINARIKA
Med festivalom bodo kulinarični del prevzeli vrhunski 
kulinariki, ki bodo pripravili značilne posavske jedi in 
osmislili kombinacije modre frankinje z njimi. Najboljše 
modre frankinje, ocenjene na festivalu, bodo tako 
s pokušino tvorile edinstveni kulinarični dvospev z 
izbranimi jedmi. Obiščite festival organizirano v skupini! 
Več informacij na: www.visit-sevnica.com

Vstopnine ni. Pokušina vin in hrane bo omogočena z 
nakupom bonov na festivalski blagajni. 
Več informacij o dogodku na: www.modra-frankinja.com 
Organizator festivala: KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
07 81 61 070, info@kstm.si, www.kstm.si, www.modra-frankinja.com 

Sobota, 9. junija 2018, od 10. do 18. ure 
v atriju in okolici Gradu Sevnica
XVIII. Sevniški likovni shod Grad 2018
Likovni ustvarjalci (slikarji, kiparji, fotografi …), vabljeni 
na enodnevni mednarodni XVIII. Sevniški likovni shod 
Grad 2018. 
Teme letošnjega likovnega shoda so »KULTURNA 
DEDIŠČINA - EVROPSKO LETO KULTURNE 
DEDIŠČINE«, »SKODELICA KAVE - 100 LETNICA 
SMRTI IVANA CANKARJA«, lahko pa tudi po 
»SVOBODNI IZBIRI«
Organizator: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava 
Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica Kontakt: oi.sevnica@jskd.si

Nedelja, 17. junija 2018, ob 19. uri
v Lutrovski kleti pod Gradom Sevnica
Melodije poletja in ljubezni 
z Vokalno skupino Vilinke
Pesem in prijateljstvo nas povezujeta pozimi, jeseni, 
pomladi … Vrata najtoplejšemu letnemu času pa 
bomo odprle s 5. tradicionalnim koncertom na 
sevniškem gradu. Naša glasbena gosta bosta citrarka 
Neža Simončič in pianist Maj Repovž, umetniški vodja 
Vilink pa je Tine Bec. Prijazno vabljeni v našo družbo. 
Vstopnine ni.
Organizator: Kulturno društvo Vokalna skupina Vilinke
Kontakt: vs.vilinke@gmail.com / 031 431 232

Ponedeljek, 18. junija 2018, ob 19. uri 
v kavarni Graščakova hči na Gradu Sevnica
Grajska tlaka 
Pogovorno glasbeni večer, na katerem tlačan(k)i 
predstavita osebo iz lokalnega okolja. Vabljeni, da 
spoznate zanimive ‘sosede’. Vstopnine ni.
Org.: Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči
Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Petek, 22. junija 2018, ob 19. uri  
v grajskem parku Gradu Sevnica:
Skupno posavsko praznovanje dneva 
državnosti s koncertom Godbe Sevnica
Skupno posavsko praznovanje dneva državnosti 
se tradicionalno povezuje z izbranim koncertnim 
repertoarjem Godbe Sevnica. Program bo obogaten z 
nagovorom slavnostnega govornika in spremljevalnim 
kulturnim programom. Vstopnine ni.
Org.: KD Godba Sevnica, Občina Sevnica in  KŠTM Sevnica, 
Kontakt: 07 81 61 200, obcina.sevnica@siol.net

Nedelja, 24. junija 2018, od 10. do 18. ure 
na Gradu Sevnica:
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica
ob 10.00 z začetkom v atriju gradu: – »Spoznaj barona 
Moscona!« - animiran ogled gradu za otroke z baronom 
Mosconom, grajsko gospodo in lutkami. Animacije 
z lutkami, grajske igre z lokostrelstvom in iskanjem 

grajskega zaklada.
od 10.00 do 18.00 v atriju gradu: Grajska tržnica 
starin in unikatnih izdelkov Prinesite starine in unikatne 
izdelke, ki jih želite prodati, zamenjati ali podariti. 
Pridite tudi, če jih želite kupiti. Na ogled in naprodaj 
bodo številne zanimive starine in unikatni izdelki. Za 
ponudnike so potrebne predhodne prijave (do 20. 6.) 
na 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si, kjer dobite 
tudi vse dodatne informacije.
ob 12.30, 14.30 in 16.30 z začetkom v atriju gradu: 
Brezplačni vodeni ogledi gradu za odrasle. Predstavljena 
bo vsa ponudba in programi na Gradu Sevnica. Na 
ogled bo tudi Lutrovska klet, predstavljena pa bo tudi 
obnovljena okolica gradu (grajski park, vila…).
Na vse programske vsebine vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica Kontakt: 051 680 289 / grad.sevnica@kstm.si

Torek, 26. junija 2018, ob 19.30. uri 
na Gradu Sevnica:
Koncert komorne glasbe 
SONC FESTIVAL 
Sonc Festival je mednarodni festival komorne glasbe v 
Sloveniji. Letos se bo odvijal tretje leto zapored in bo 
gostil 4 mednarodno uveljavljene glasbenike. Izvajali 
bodo dela Beethovna, Bartoka, Martinuja, Ravela in 
Šostakoviča. Na koncertu bodo nastopili:   
Tanja Sonc - violina / Larissa Cidlinsky - violina
Ribal Molaeb - viola / Anton Mecht Spronk - violončelo
Več informacij na: www.tanjasonc.com 
Org.: Kulturno umetniško društvo Sonc 

Petek, 29. junija 2018, ob 21. uri 
v grajskem parku Gradu Sevnica:
Premiera musicala Ameriške sanje
Zgodba se vrti okrog glavne junakinje Eme, katera 
je trdno odločena, da bo šla iskat pot do svojih sanj 
v obljubljeno deželo Ameriko. Toda, ko jo usoda res 
pripelje na ulice New Yorka ugotovi, da ta pot do uspeha 
niti ne bo tako lahka. Bo Emi uspelo premagati vse ovire 
ali bo obupala in se vrnila domov? Vstopnine ni.
Org.: KD Oktet Jurij Dalmatin Kontakt: praznik.sara@gmail.com,
041 235 278
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 1. 6., ob 8.00 – 
nedelja, 3. 6.,

Tridnevni pohod konjenikov 
po mejah občine Sevnica Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 

inf. Strnad Franci 031 873 722.
petek, 1. 6., 
ob 8.00 Degustacija mesnin na Kmečki tržnice Sevnica Kmečka tržnica KŠTM Sevnica

petek, 1. 6., 
ob 16.00 Demonstracijska vaja - večja prometna nesreča - Kal Kal pri Krmelju (odcep za 

Breško pri transformatorju) ZD Sevnica

petek, 1. 6., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Risanje domačih živali Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 2. 6., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 2. 6., 
ob 8:45 Kolesarjenje skozi Posavje Radeče-Sevnica-Brestanica-

Kostanjevica na Krki
KŠTM Sevnica, v sodelovanju z Občino Sevnica, 
KD Sevnica, KTRC Radeče, grad Rajhenburg, 
Galerija BJ

sobota, 2. 6., 
ob 9.00 XIV. Likovna kolonija Krmelj 2018 OŠ Krmelj Društvo Svoboda Krmelj

sobota, 2. 6., ob 15.00
 - sobota, 30. 6., Humanitarna akcija: izdelujemo ležišča za zapuščene živali Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 2. 6.,
ob 20.00 Vrtna veselica - igra ansambel Banovšek Šmarčna VO in GE Šmarčna

nedelja, 3. 6., 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti KMD Lukovec KŠD Lukovec 

inf.: Stanko 031 827 482
torek, 5. 6., 
ob 17.00 5. otroška likovna razstava "Paleta brez meja 2018" Knjižnica Sevnica Javni sklad RS za kulturne dejavnosti območna 

izpostava Sevnica in Knjižnica Sevnica
torek, 5. 6., 
ob 17.00 Otvoritev stenskega mozaika v MC Sevnica MC Sevnica Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica

sreda, 6. 6., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
sreda, 6. 6., 
ob 16.00 Družabno popoldan: druženje ob družabnih igrah Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 6. 6., 
ob 18.00

Domoznanski večer: 
Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu se predstavi Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 6. 6., 
ob 20.00

Radogost večer - gost: BRANKO BABIČ
 – slikar – karikaturist, Novo mesto Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 7. 6., 
ob 17.00

8. festival modre frankinje 
Pokušina vin in hrane bo omogočena z nakupom bonov na festivalski blagajni. Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 8. 6., 
ob 19.00

Prireditev od dnevu Primoža Trubarja: 
predstavitev pesniške zbirke Sabine Kožar

cerkveno dvorišče, pred kapelo 
sv. Frančiška Ksaverija, Loka  pri 
Zidanem Mostu

KD in TD Loka

sobota, 9. 6., 
ob 10.00 XVIII. Sevniški likovni shod grad  2018 Grad Sevnica in njegova 

okolica, 
JSKD OI Sevnica in 
Zveza kulturnih društev Sevnica

sobota, 9. 6., 
ob 18.00 Proslava ob 180-letnici rojstva Antona Umeka Okiškega Rojstna hiša Antona Umeka 

Okiškega, Vrh pri Boštanju KUD Anton Umek Okiški

sobota, 9. 6., 
ob 20.00 Koncert Kombinat ženski pevski zbor Kulturna dvorana Sevnica Kulturno društvo Primož Trubar Loka 

Inf: 041926469 Zoran
nedelja, 10. 6., 
ob 12.00

"Kdor poje rad v srcu je bogat" 
koncert ljudskih pesmi ob 20 letnici delovanja Ljudskih pevk Solzice

Cerkev Sv. Treh kraljev  na 
Brunku KUD  Budna vas

sobota, 16. 6., 
ob 9.00 Medgeneracijska likovna kolonija Loka 2018 Loka pri Zidanem mostu KD  Primož Trubar Loka 

Obvezne prijave: 041 926 469 do 11. 6. 2018.
sobota, 16. 6., 
ob 9.00 Pohod po poti Antona Umeka Okiškega Dom gasilcev in vaščanov Okič, 

Vrh pri Boštanju KUD Anton Umek Okiški

sobota, 16. 6., ob 9.00
 - nedelja, 17. 6. Mello Velo - Zabavna šola gorskega kolesarjenja Športni dom Sevnica Organizator: MTB Lisca  in KD Sevnica 

sobota, 16. 6.,
ob 14.00 20 letnica Aktiva žena Loka pri Zidanem Mostu Park pri gasilskem domu v Loki Aktiv žena Loka

nedelja, 17. 6., 
ob 19.00 Melodije poletja in ljubezni z Vokalno skupino Vilinke Grad Sevnica - Lutrovska klet, KD Vokalna skupina Vilinke

ponedeljek, 18. 6., 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

sreda, 20. 6.,
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica; 

Inf.: Toni, 031/643-338
petek, 22. 6., 
ob 19.00

Skupno posavsko praznovanje dneva državnosti
s koncertom Godbe Sevnica Grad Sevnica KD Godba Sevnica, Občina Sevnica in 

KŠTM Sevnica
sobota, 23. 6., 
ob 20.00 Gasilska veselica - PGD Zabukovje Gasilski dom Zabukovje Prostovoljno gasilsko društvo Zabukovje

nedelja, 24. 6., 
ob 10.00 Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 26. 6., 
ob 19:30 Koncert komorne glasbe Sonc festival Grad Sevnica Kulturno umetniško društvo Sonc 

sreda, 27. 6., 
ob 10.00 Ustvarjalnica: izdelovanje in okraševanje denarnic iz pene Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 29. 6., 
ob 10.00 Šport na prostem: košarka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 29. 6., 
ob 21.00 Premiera musicala Ameriške sanje Grad Sevnica KD Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 30. 6., 
ob 20.00 Vrtna veselica z ansamblom Roka Žlindre KMD Lukovec KŠD Lukovec, 

inf.: Stanko 031 827 482

V naslednji številki Grajskih novic bodo 
objavljeni dogodki za JULIJ - AVGUST.
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BAZEN SEVNICA
od 16. 6. dalje

JUNIJ
ponedeljek - petek 

12.00 - 19.00
sobota, nedelja 

8.00 - 19.00

ugodnosti��a�društva

popusti��a�podjetja

JULIJ - AVGUST
ponedeljek - nedelja 

8.00 - 19.00 NO�O�ET�n���i�ni�i
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in ljubezni,

Vokalne skupineVilinke
                    Pesem in prijateljstvo nas povezujeta pozimi, jeseni, pomladi …
  Vrata najtoplejšemu letnemu času pa bomo odprle s 5. tradicionalnim koncertom 

Melodije poletja 

Naša glasbena gosta bosta citrarka Neža Simončič in pianist Maj Repovž, 
                                   umetniški vodja Vilink pa je Tine Bec.

Vokalna skupina Vilinke: Maja, Mateja, Tadeja in Tanja

                                Ki bo 17. junija 2018 ob 19. uri 
                 v Lutrovski kleti  pod Gradom Sevnica.

Povabilo na letni koncert

Prijazno vabljeni v našo družbo.
Vstop je prost.

SEVNICA

KINO SEVNICA
JUNIJ 2018

Petek, 1.6., ob 18.00
ZAČARANI PRINC
animirana družinska komedija 
(Kanada, ZDA)

SINHRONIZIRANA
~

Sobota, 2.6., ob 18.00
ZAČARANI PRINC
SINHRONIZIRANA 

~

Sobota, 2.6., ob 20.00
KLUB ZADOVOLJNIH ŽENSK
komedija (ZDA)

~

Petek, 8.6., ob 18.00
JURSKI SVET: 
PADLO KRALJESTVO
akcijska z. f. pustolovščina 
(ZDA, Španija)

~

Petek, 8.6., ob 20.30
JURSKI SVET 
PADLO KRALJESTVO

~

Petek, 15.6., ob 18.00
NEVERJETNI 2
animirana družinska domišljijska 
pustolovščina (ZDA) 

~

Sobota, 16.6., ob 18.00
NEVERJETNI 2

~

Sobota, 16.6., ob 20.00
LJUBITI PABLA
biografska kriminalna drama
(Španija, Bolgarija)

~

Sobota, 23.6., ob 18.00
PODEDOVANO ZLO
grozljivka (ZDA)

~

Sobota, 30.6., ob 20.00
TI LOVIŠ!
komedija (ZDA) w
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Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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TEK NA 300M 
1. mesto: Hana Vukalić (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Lidija Zalokar (OŠ SK Sevnica) 

TEK NA 1000M 
1. mesto: Nika Dobovšek (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Lea Haler (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Nina Lisec (OŠ SK Sevnica) 

SKOK V VIŠINO 
1. mesto: Ana Sinkovič (OŠ Blanca) 
2. mesto: Tija Kolman (OŠ Boštanj) 
3. mesto: Janja Podlogar (OŠ MM Šentjanž) 

SKOK V DALJINO 
1. mesto: Ela Senica (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Eva Hribar (OŠ SK Sevnica) 

MET VORTEKSA 
1. mesto: Nika Krajnc (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Katarina Knez (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Ajda Mesojedec (OŠ Boštanj) 

SUVANJE KROGLE 
1. mesto: Nika Zupančič (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Kristina Guček (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Nina Gole (OŠ Krmelj) 

ŠTAFETA 4x100M 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Boštanj 

  
učenci l. 2003 in ml. 
TEK NA 60M 

2. mesto: Žan Resner (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Valentin Knez (OŠ Tržišče) 

TEK NA 300M 
1. mesto: Gašper Zidar (OŠ MM Šentjanž) 
2. mesto: Matevž Gačnik (OŠ Tržišče) 
3. mesto: David Kuhar (OŠ Boštanj) 

TEK NA 1000M 
1. mesto: Tomaž Sešlar (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Luka Lazar (OŠ MM Šentjanž) 
3. mesto: Niki Radovič (OŠ SK Sevnica) 

SKOK V VIŠINO 
1. mesto: Erazem Kranjec (OŠ Blanca) 
2. mesto: Jan Dvoršak (OŠ Blanca) 

SKOK V DALJINO 
1. mesto: Urban Gnidica (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Gaj Brudar (OŠ Krmelj) 

MET VORTEKSA 
1. mesto: Mitja Janc (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Leon Gregorič (OŠ SK Sevnica) 

SUVANJE KROGLE 
2. mesto: Mitja Svenšek (OŠ Krmelj) 
3. mesto: Domen Kunej (OŠ Tržišče) 

ŠTAFETA 4x100M 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
3. mesto: OŠ Tržišče 

  
  Petra Biderman, KŠTM Sevnica

  
V sredo, 16. maja, so nastopili najmlajši, predšolski 
telovadci Gym Žverc v Športnem domu Sevnica. 
Predstavili so svoje spretnosti, vrhunec pa je bila 
podelitev bronastih medalj Miške Eli. To je športni 
program pod okriljem Sokolske zveze Slovenije. Vsak 
je dobil tudi knjižico, v kateri smo vodili aktivnosti in 
dosežene rezultate in se iz nje učili lepega športnega 
vedenja v telovadnici in pri vadbi. 

19 medalj je podelil generalni sekretar Sokolske 
zveze Slovenije Dušan Gerlovič. Nastopali so tudi 
dečki in deklice gimnastičnih vrst iz našega društva. 
Pokrovitelja prireditve sta bila JZ KŠTM Sevnica in 
Sokolska zveza.  V nagovoru smo se zahvalili tudi 
županu in občini Sevnica ter Sokolski zvezi za dobro 
sodelovanje in sofinanciranje pri nakupu novih 
pripomočkov. 
  

Estera Savić Bizjak

Podelitev miške Eli

V petek, 11. maja, je bila na OŠ Sava Kladnika Sevnica 
sklepna prireditev za bralno značko. Po uvodnem 
programu je nastopil gost letošnje prireditve, Žiga X 
Gombač, pisatelj, novinar, radijski urednik in glasbeni 
poznavalec. Učence je navdušil s svojimi življenjskimi 
zgodbami, polnimi humorja, a resničnih dogodkov. 
Ob predstavitvi nas je popeljal na čudovito potovanje 
skozi zgodovino in svoje umetniško ustvarjanje. 
Predstavil je mladinske detektivke, pripovedoval je 
o številnih zanimivostih iz zgodovine, ki jih vključuje 
v dela, in nam predstavil književne junake iz svojih 
stripov. 

Na koncu je bila še podelitev spominskih priznanj 
zlatim bralcem, ki so bili vseh devet let zvesti knjigi 
in bralni znački.

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zaključek bralne značke 
na OŠ Sevnica 

NOGOMET
učenci l. 2005 in ml. 

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Tržišče 

učenke l. 2005 in ml. 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž 
3. mesto: OŠ Tržišče 

  
ATLETIKA – medobčinsko tekmovanje: 
učenke l. 2005 in ml. 
TEK NA 60M 

1. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca) 
2. mesto: Mija Mlakar (OŠ SK Sevnica) 

TEK NA 300M 
1. mesto: Klara Moškon (OŠ Blanca) 
2. mesto: Zala Ostrovršnik (OŠ MM Šentjanž) 
3. mesto: Vanesa Katlin Novšak (OŠ Boštanj) 

TEK NA 600M 
1. mesto: Ajda Slapšak (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Naja Zupančič (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Živa Slapšak (OŠ Boštanj) 

SKOK V VIŠINO 
1. mesto: Sara Rantah (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Tamara Gorenc (OŠ Tržišče) 
3. mesto: Ema Žvar (OŠ Blanca) 

SKOK V DALJINO 
1. mesto: Ina Starič (OŠ Blanca) 
2. mesto: Leja Musar (OŠ MM Šentjanž) 
3. mesto: Doris Blatnik (OŠ Boštanj) 

MET VORTEKSA 
2. mesto: Krnc Maruša (OŠ Boštanj) 

  
učenci l. 2005 in ml. 
TEK NA 60M 

1. mesto: Marcel Kovač (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Maj Zamida (OŠ Krmelj) 

TEK NA 300M 
2. mesto: Kristjan Brgant (OŠ Tržišče) 
3. mesto: Nik Medvešek (OŠ SK Sevnica) 

TEK NA 600M 
1. mesto: Tjaš Pelko (OŠ Tržišče) 
2. mesto: Nikola Ilinčić (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Leon Javornik (OŠ SK Sevnica) 

SKOK V VIŠINO 
2. mesto: Anže Božič (OŠ Boštanj) 

SKOK V DALJINO 
2. mesto: Matic Šinkovec (OŠ Boštanj) 
3. mesto: Miha Zidar (OŠ MM Šentjanž) 

MET VORTEKSA 
1. mesto: Jan Češek (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Damjan Lisec (OŠ SK Sevnica) 

  
učenke l. 2003 in ml. 
TEK NA 60M 

2. mesto: Tamara Debeljak (OŠ Tržišče) 
3. mesto: Lea Vozelj (OŠ Krmelj) 

Šolski šport
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Potepanje po Sloveniji s 
pripovedkami medveda Lovra 
 
Na OŠ Tržišče v sklopu šolske knjižnice različno 
spodbujamo bralno pismenost. Eden izmed njih je 
prirejanje noči v šolski knjižnici. Letos smo eno že 
izvedli, in sicer v sklopu tedna otroka, konec aprila pa 
se pridružimo vseslovenskemu dogodku Noč knjige, 
s katero poskušamo učencem na poseben način 
približati knjigo in jih popeljati v svet branja. 

Tokrat smo v šolsko knjižnico povabili učence 4. in 
5. razreda. S spalnimi vrečami in polni pričakovanj 
so se zbrali pred knjižnico, tam pa sva jih pričakali 
knjižničarka Irena Klukej in učiteljica Tjaša Hribar. 
Tokrat sva zanje pripravili potepanje po Sloveniji s 
pripovedkami medveda Lovra, ki jih najdemo v knjigi 
Dese Muck Pravljično potepanje medveda Lovra 
po Sloveniji. Z učenci smo se najprej pogovarjali 
o kulturni dediščini Slovenije in njenem pomenu. 
Predstavila sem jim knjigo in jih razdelila v dvojice. 
Vsak par je prebral eno pripovedko, ki jo je nato 
predstavil v skupini. Sledila sta ogled teh krajev na 
spletu in risanje glavnih junakov, kot so ajdovska 
deklica, Urška in povodni mož, vile rojenice … Nekaj 
učencev in učiteljica Tjaša so poskrbeli za večerjo. 
Spekli so rižev narastek. Medtem so preostali igrali 
družabne igre, predvsem so se zabavali z družabno 
igro Potepanje po Sloveniji. Nekateri učenci pa 
so brali knjigo. Pred spanjem smo si ogledali še 
animirani film in zadovoljno zaspali. 
Noč v šolski knjižnici je bila učencem zelo všeč, 
saj neformalno preživeli »pouk« in se sploh niso 
zavedali, da se učijo. Napisali so, da jim je bilo všeč 
vse: od branja, kuhanja, večerje, igre do spanja v 
vrečah. Zabavali so se in smejali ter izjavili, da je bila 
noč v šolski knjižnici nepozabna. 
Upam, da smo knjižnico, knjige in predvsem branje 
približale predvsem tistim učencem, ki ne berejo radi 
in za branje potrebujejo še veliko spodbude. 
  

Irena Klukej, knjižničarka na OŠ Tržišče 

Noč v šolski krnjižnici 

 
V letu, ko bomo prvič praznovali svetovni dan čebel, 
ki je nastal na pobudo slovenskih čebelarjev, se tudi 
najmlajši seznanjajo z vrednotami narave. 

Tako je skupina Polžev iz vrtca Ciciban Sevnica pod 
vodstvom Cvete Fakin 10. maja obiskala rastišče 
azaleja pontica in čebelarsko kmetijo Jeraj Janeza nad 
Boštanjem. Seznanili so se z dogajanjem v čebelnjaku 
in sodelovali pri točenju medu ter si ogledali nekaj 
vrst domačih ptic. Družini Jeraj in Virant pa sta otroke 
tudi lepo pogostili.

Janez Levstik

Sevniški cicibani na 
naravoslovnem izletu 
nad Boštanjem

Tudi letos so učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž 
sodelovali na natečaju Evropa v šoli. Tema letošnjega 
je bila Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča 
prihodnost. Letošnji razpis je mlade ustvarjalce 
spodbudil, da so razmišljali o lastni vlogi in 
odgovornosti pri ohranjanju kulturne dediščine. Svoja 
razmišljanja so predstavili z likovnimi, literarnimi in 
fotografskimi deli. 
Na državno raven so se iz naše šole uvrstili naslednji 
učenci: Maja Komljanec, Ajda Vozelj, Jure Renko, 
Petra Knez, Taja Ajnihar, Jožica Bec ter Gaja Ana 
Gorenc Markovič. Najbolje se je izkazala Jožica Bec, 
ki je s svojo fotografijo osvojila odlično 1. mesto in si 
z njo prislužila aktivne počitnice v enem od domov 
CŠOD. Iskrene čestitke. 

Nagrade so najboljši ustvarjalci dobili v sredo, 
9. maja, v Festivalni dvorani Pionirskega doma v 
Ljubljani. Poleg podelitve nagrad so imeli učenci 
možnost dialoga z evropsko komisarko za promet 
Violeto Bulc, ki jim je z veseljem odgovorila na vsa 
njihova vprašanja. Za zabavni del prireditve pa je 
poskrbel slovenski raper Trkaj. 
  
  

Alja Felser, OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Jožica Bec – zmagovalka 
fotografskega natečaja 
Evropa v šoli  2017/2018

V četrtek, 10. maja, je na Srednji šoli za gostinstvo in 
turizem Novo mesto potekalo 9. regijsko tekmovanje 
za zlato kuhalnico, na katerem so svoje kuharsko 
znanje pokazali učenci šestih osnovnih šol, in sicer 
OŠ Krmelj, OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Ferda Vesela 
Šentvid pri Stični, OŠ Luisa Adamiča Grosuplje, OŠ 
Bršljin iz Novega mesta in OŠ Blanca, katere ekipo so 
sestavljale učenke: Neja Pavlič, Neža Strnad in Žana 
Žnideršič. 
Kuharsko tekmovanje, ki poteka pod okriljem 
Turistične zveze Slovenije in Društva kuharjev in 
slaščičarjev, je namenjeno učencem osnovnih šol od 
6. do 8. razreda. Letos so se tričlanske ekipe pomerile 
v pripravi rižote kot glavne jedi in vaniljeve kreme s 
sadjem kot sladice, pod drobnogled pa je jedi vzela 
petčlanska strokovna komisija. 

Poleg pisnega izdelka so se učenci morali najprej 
predstaviti, potem pa je sledil najpomembnejši del, in 
sicer kuhanje. Učenke OŠ Blanca so pripravile rižoto 
s kurkumo in žafranom, za sladico pa pomladno 
tortico z vaniljevo kremo in sadjem. Dekleta so v 
priprave vložile veliko truda in si z odličnimi jedmi 
edine prikuhale zlato priznanje ter se tako uvrstile na 
državno tekmovanje, ki jih čaka prihodnje šolsko leto, 
oktobra v Portorožu. 
Čestitke in veliko kuharskih spretnosti še v prihodnje.  
  

Mentorica Olga Lužar

Zlate kuharice Dolenjske 
iz OŠ Blanca

  
V ponedeljek, 7. maja, so nas, četrtošolce, obiskali 
lutkarji Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. 
Učitelj Bernard nam je razdelil material glede na vlogo 
v predstavi. Razložil nam je, kako se izdelujejo lutke, 
in vsi smo komaj čakali, da začnemo. V pripravljeno 
osnovo smo namestili spužvico za prst, nato pa smo 
lutki vdihnili dušo z očmi, nosom in usti, ki smo jih 
izrezali in nalepili. Dodali smo lase iz volne, pokrivalo 
in na koncu lutko še oblekli v zanimiva oblačila. Po 
malici smo prvič preskusili lutke s sceno za vaje, 
drugič pa je šlo zares. Učitelj je našo lutkovno igrico 
posnel, da smo lahko pogledali, kje bi lahko izvedbo 
še izboljšali. Ta dan nam bo še dolgo ostal v spominu, 
saj nas bodo lutke razveseljevale tudi doma. 

Velika zahvala članom Grajskega lutkovnega 
gledališča Sevnica, ki so nas popeljali v poseben 
domišljijski svet. 
  

Nia Bedek, Martin Mastnak in Lana Vurnek, 4. c

Četrtošolci OŠ Sevnica in 
domišljijski svet lutk
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KŠTM Sevnica v sodelovanju s Kolesarskim društvom 
Sevnica za vas pripravlja vodni kolesarski izlet 
Kolesarjenje skozi Posavje. Projekt podpirajo Občina 
Sevnica,  KTRC Radeče, grad Rajhenburg s Kulturnim 
domom Krško, Občina Kostanjevica na Krki. 
Po letu premora znova pripravljamo kolesarski 
izlet za vsakogar. Vabljeni, da z nekoliko drugačne 
perspektive doživite kulturne bisere, urejenost 
bivanja in naravne lepote našega okolja. Želimo vam 
približati zanimive  možnosti za prosti čas, da bi vse 
to znali skupaj ponuditi turistom, ki čedalje pogosteje 
segajo po nekonvecionalni ponudbi in neraziskanih 
okoljih. 
Kdaj:  sobota, 2. junij, od 8.45 do14.30. 
Izlet vključuje: 
• vodeni kolesarski izlet (udeležba s svojimi kolesi) 
• spremstvo na kolesarskem izletu 
• strokovno vodenje 
• zavarovanje vsakega udeleženca 
• dobrodošlico in osvežitev na vmesnih postankih 
• ogled zbirke Primoža Kozmusa na gradu Rajhenburg 
• malica na končni postaji 
• prevoz na izhodiščno mesto je organiziran z 
avtobusom oz. kamion za kolesa 
 
Program (čas trajanja: približno 7  ur): 
• Ob 8.45 je zbirno mesto v Radečah (TRC Savus). 
Po pozdravnem nagovoru se bomo  peljali do gradu 
Sevnica. 
• Priključite se lahko tudi na gradu Sevnica in tudi na 
gradu Rajhenburg po časovnici. 
• Od 9.45 do 10.35 boste lahko na gradu Sevnica 
poskusili lokalno kulinariko, študenti in mentorji 
Fakultete za turizem Maribor pa vam bodo predstavili 
projekt ŠIPK, ki je tesno povezan s kolesarstvom. 
• Predvidoma ob  10.35 nadaljujemo pot še do enega 
zanimivega gradu Rajhenburg. 
• Predvidoma ob 11.35 do 12.25 smo na gradu 
Rajhenburg, na katerem bo na ogled zbirka 
olimpijonika Primoža Kozmusa. 
• Ob 12.25 bomo nadaljevali pot proti pravljični 
Kostanjevici na Krki (Kopališče otok), kjer bo 14.20 
do 16.00 zaključek in druženje. 
•  Za povratek ob približno 16.00 bo urejen prevoz za 
udeležence in kolesa (Krško 16.20, Brestanica 16.30, 
Sevnica 16.50, Radeče 17.20). 
• Izlet ponuja pestro naravo, obisk gradov, druženje ... 
  
Zahtevnost: ???? Nezahtevna 
Kolesarjenje za sprostitev. Primerno za vse z 
osnovno kondicijo in kolesi, s katerimi se lahko 
peljemo po asfaltiranih cestah. Vožnja skladno s 
cestnoprometnimi predpisi. Mladoletne osebe 
morajo voziti v spremstvu najmanj enega od staršev 
ali skrbnikov. 

Cena izleta:  6 evrov. Za šoloobvezne otroke je izlet 
brezplačen. 
Dolžina: celotna pot  Radeče 60 km, Sevnica 47 km, 
Brestanica 29 km. 
Prijave: so obvezne in jih sprejemamo na: www.
kdsevnica.com do 1. 6. 2018 in z lastnoročnim 
podpisom pred začetkom. 
 
 Informacije: 
www.kstm.si in www.kdsevnica.com 
info@kstm.si in kd.sevnica@gmail.com 
facebook.com/Kstmsevnica in facebook.com/
Kdsevnica 
gsm: 00386 31 703 982 
Izlet bo ob vsakem vremenu. 
  Lep pozdrav, 

Vir: KŠTM Sevnica in KD Sevnica

Kolesarjenje skozi Posavje

 
V petek, 11. maja, je bila v sevniškem športnem domu 
redna letna skupščina AK Sevnica, na kateri je upravni 
odbor predstavil svoja poročila za leto 2017, nagradili 
so vse atlete, ki so lani stali na najvišji stopnički na 
državnih prvenstvih, ter razglasili atletinjo in atleta 
leta 2017. Atletinja leta je postala Melani Knez, atlet 
leta pa že drugo leto zapored Miha Povšič. 

Atletinjam in atletom AK Sevnica je lani uspelo 
osvojiti kar 58 medalj na državnih prvenstvih, od tega 
33 zlatih, 18 srebrnih in 7 bronastih. 
  

Vir: AK Sevnica

Melani in Miha, atleta leta 2017

Melani Knez in 
Miha Povšič, 
sevniška atleta leta 

Rokometna tekmovalna sezona 2017/18 se počasi 
bliža koncu. Na sporedu so še zaključni turnirji 
otroških in mladinskih selekcij, ki so po posameznih 
kategorijah dosegli lepe uspehe. 
Mini rokometašice in rokometaši so se udeleževali 
turnirjev in dosegli lepe uspehe. Na turnirju v 
Zagrebu smo sodelovali z eno ekipo deklic in dvema 
ekipama dečkov in se v vseh kategorijah uvrstili 
v zaključne boje. Z istimi ekipami smo sodelovali 
tudi na Zajčkovem turnirju v Radečah in v močni 
konkurenci z vsemi selekcijami osvojili prvo mesto. 
Mlajši dečki B so letos prvič tekmovali v državnem 
prvenstvu. Čeprav leto mlajši od tekmecev, so 
pokazali veliko znanja in spretnosti. Na koncu so se 
borili za mesta od 17. do 23., pri čemer jih čaka še 
zaključni turnir v Trebnjem. 

Mlajši dečki A so v močni predtekmovalni skupini 
osvojili tretje mesto in se uvrstili v polfinale. Tam so 
pokazali še več borbenosti in se bodo v Velenju borili 
za mesta od 5. do 8. Njihovi nasprotniki bodo ekipe 
RK Gorenje Velenje, ŠD Mokerc-Ig in RD Urbanscape 
Loka. 
Starejši dečki B so bili v predtekmovanju drugi in so 
se uvrstili v močno polfinalno skupino. Tam so se do 
zadnje tekme borili za 4. mesto, a na koncu osvojili 
6. mesto in se bodo na finalnem turnirju v Trebnjem 
borili za mesta od 9. do 12. proti ekipam RK Trimo 
Trebnje, RK Krim-Olimpija in RK SVIŠ IV. Gorica. 

Najbolje so se tudi v letošnji sezoni izkazali starejši 
dečki A. Že v predtekmovanju so dosegli vse zmage, 
v polfinalni skupini pa samo enkrat igrali neodločeno. 
S tem so osvojili 1. mesto v skupini, kar jim prinaša 
borbo za mesta od 1. do 4., finalni turnir pa bo v 
Sevnici. Njihovi nasprotniki bodo ekipe RK Slov. 
Gradec, RK Grosist Slovan in RK SVIŠ Ivančna Gorica. 
Kadeti so v predtekmovanju osvojili prvo mesto in se 
v polfinalni skupini pomerili tudi s Celjani, Velenjčani, 
Ormožani. Na koncu so osvojili 7. mesto in se bodo v 
Sevnici borili za mesta od 13. do 16. proti ekipam RK 
Drava Ptuj, RK Izola in RK Krim Olimpija. 

V 2. državni ligi so nastopali tudi člani. Močno 
pomlajena ekipa sevniških fantov se je odločno borila 
na vsaki tekmi. Videlo se je, da so telesno močnejšim 
nasprotnikom teže kljubovali, a jim je na koncu 
uspelo osvojiti 12 točk in se uvrstiti na 8. mesto. 
Rokometni klub se počasi pripravlja tudi na jesensko 
praznovanje 60-letnice delovanja. V sklopu tega smo 
se udeležili močnega velikonočnega mednarodnega 
turnirja za otroke in mladino v Pragi, na začetku  julija 
pa potujemo na tradicionalni turnir Eurofest v Koper, 
na katerem bomo sklenili uspešno sezono in se že 
začeli pripravljati na novo.

... PLAVI, PLAVI, PLAVI.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Pred koncem uspešne 
rokometne sezone

 
Prvo majsko soboto je v Ljubljani potekal tradicionalni 
tek trojk, na katerem so vnovič slavile učenke OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, v večini tudi atletinje tamkajšnjega 
atletskega kluba. Nika Dobovšek, Lea Haler in Nina 
Lisec so suvereno zmagale, med tem ko je drugo 
mesto osvojila druga sevniška trojka v zasedbi 
Naja Zupančič, Eva Tratar in Iza Vencelj. Med deset 
najhitrejših osnovnošolskih trojk  je bila uvrščena še 
tretja sevniška ekipa, ki so jo sestavljale Julija Kermc, 
Ivana Sešlar in Sara Šantej. 

Prav tako v soboto je potekal atletski miting v 
Šentjurju, nastopala pa je predvsem fantovska 
zasedba sevniškega atletskega kluba. Domov so se 
vrnili s tremi uvrstitvami na zmagovalni oder. Zmago 
na 600 m v kategoriji U14 si je priboril Tjaš Pelko. 
Tomaž Sešlar je osvojil drugo mesto v kategoriji U16 v 
teku na 1000 m, v isti kategoriji je bil Luka Lazar tretji. 
Sevniški atletski klub je bogatejši še za sedmo mesto 
v članski kategoriji v teku na 1500 m, ki ga je osvojil 
Miha Povšič. Žan Vozelj je bil 13. v članski kategoriji v 
teku na 600 m. 
  

Vir: AK Sevnica

Zmagovalni oder, prvo in drugo mesto za sevniški ekipi

Tek trojk in atletski miting 
v Šentjurju

Javni poziv za uporabo 
Športnega dom in Športne dvorane Sevnica

Objava v juniju 
Več na: www.kstm.si/javni-razpisi
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V soboto, 12. maja, je potekalo na Senovem 18. 
športno srečanje posavskih veteranov.  Sevniški 
veterani so zmagali v treh disciplinah od štirih, v 
četrti disciplini pa so bili bili tretji. Strelska ekipa 
v sestavi Anton Jazbinšek, Marko Černič in Stane 
Kovačič je z 250 krogi osvojila prvo mesto. Šahovska 
ekipa v sestavi Rudi Prosenik, Franc Derstvenšek in 
Rado Bogolin je osvojila prvo mesto. Ekipa ribičev 
v športnem ribolovu v sestavi Ernest Šumej, Dušan 
Škoda in  Ivan Pajk je bila prva. Ekipa za met bombe 
v sestavi  Marjan Šalamon, Stane Repovž in Anton 
Repše pa je osvojila tretje mesto. 

V skupnem seštevku vseh športnih rezultatov so 
sevniški veterani zmagali in osvojili prehodni pokal. 

Mirko Ognjenovič 

Sevničanom 
prehodni pokal

 
Krajevna skupnost Sevnica in Društvo borilnih veščin 
Ippon Sevnica sta v soboto, 19. maja, organizirala 
tradicionalni turnir v ju jitsu za mlade športnike 
v kategorijah do U15. Vsako leto je tekmovanje 
namenjeno množični šoli mladih športnikov, ki 
celotno šolsko leto vadijo plemenito borilno veščino 
v  šoli samoobrambe ju jitsa Ippon Sevnica. Večji 
del mladih, skoraj 50 tekmovalk in tekmovalcev, 
se je zbralo v Športnem domu Sevnica, na treh 
tatamijih pa so pokazali znanje in si pomerili moči 
v parternem ju jitsu. Glede narave tekmovanja na 
mehkih blazinah je tovrstno tekmovanje izredno 
všeč mladim športnikom. 

Na začetku je tekmovanje mladih športnikov 
odprla predsednica Sveta KS Sevnica Stanka Žičkar. 
Tekmovalce, starše, dedke in babice, ki so močno 
navijali, sta pozdravila še poslanec DZ Tomaž Lisec in 
direktorica KŠTM Mojca Pernovšek. V nadaljevanju 
so podelili tudi odličja in pokale za osvojena mesta. 
Letos je prehodni Pokal KS Sevnica osvojila Osnovna 
šola Boštanj, 2. mesto je dosegla Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica, 3. mesto s pokalom pa bo krasilo 
vitrino Osnovne šole Blanca. 
Organizatorja se zahvaljujeta Pekarni Kruhek, Pizzeriji 
Rondo, Sadjarstvu Blanca in Vini. Z njihovo pomočjo 
je bilo tekmovanje za naše mlade ippončke precej 
bolj prijetno in pestro. 
S tem tekmovanjem so mladi zelo uspešno sklenili 
prvo polletje 2018 na tekmovalnem področju. V 
tujini in Sloveniji so na 8 tekmovanjih osvojili kar 
107 medalj. Doseženi rezultati kažejo, da vodstvo 
društva, ki letos praznuje 20 let delovanja, skrbi 
razvoj in uspešno pot mladih športnikov. 

Miran Grubenšek

Mladi tekmovalci DBV Ippon, 
udeleženci turnirja, nestrpni na začetku.

2. Tradicionalni pokal 
KS Sevnica v ju jitsu 
za mlade do U15

   
Dne 5. maja je DBV Katana iz Artič organiziral 3. krog 
slovenskega pokala v ju jitsu borbah za mlade do 
U15. Tekmovanje je štelo tudi za finale slovenskega 
pokala z upoštevanjem rezultatov iz 1. in 2. kroga, ki 
sta bila v Šempetru in Mariboru. Mladi tekmovalci 
DBV Ippon Sevnica so ponovno dokazali, da spadajo 
v vrh slovenskega ju jita v borbah do U15, saj so na 
tekmovanju osvojili dvajset (20) medalj. Enajst zlatih, 
pet srebrnih in štiri bronaste.  V kategoriji dečki/
deklice do U15 so sevniški tekmovalci pokazali odlične 
borbe in že zdaj opravičili povabilo na reprezentančne 
treninge ju jitsu – Ju jitsu zveze slovenije.  Njihovi 
dosežki na finalu Slovenije so rezultat uspešnega 
dela strokovnega sveta trenerjev DBV Ippon Sevnica. 
Čedalje več mladih iz male šole samoobrambe ju jitsu 
DBV Ippon Sevnica pa nestrpno čaka, da se jim pridruži 
na podobnih tekmovanjih v jesenskem delu 2018. 

rezultati 3. kroga slovenskega pokala 
– finale Slovenije od U8 do U15  

1. mesto Klemen Kajtna, 
1. mesto Anže Božič, 
1. mesto Špela Žnidaršič, 
1. mesto Iza Cvelbar, 
1. mesto Ajda Stritar, 
1. mesto Tilen Pfeifer, 
1. mesto Tjan Omerzel, 
1. mesto Jakob Stritar, 
1. mesto Aleks Švelc, 
1. mesto Žiga Mirt, 
1. mesto Eva Ganc, 
2. mesto Aljaž Simončič, 
2. mesto Nika Medved, 
2. mesto Lan Prah, 
2. mesto Žan Pokelšek, 
2. mesto Svit Cestnik, 
2. mesto Urban Jazbec, 
3. mesto Nikola Kocev, 
3. mesto Eneja Božič, 
3. mesto Špela Mirt, 
4. mesto Andreja Urh, 

Rezultati slovenskega pokala 2018, za mlade  do U15 
– po 3 krogih 

1. mesto Iza Cvelbar, 
1. mesto Ajda Stritar, 
1. mesto Tilen Pfeifer, 
2. mesto Špela Žnidaršič, 
3. mesto Jakob Stritar, 

Vodstvo DBV se iskreno zahvaljuje vsem sponzorjem 
in donatorjem, predvsem pa podjetjema Tanin 
Sevnica in Pleskarstvo Kozmus Franc, generalnima 
sponzorjema tekmovalnih ekip, ki sta omogočila, 
da so se tekmovalci lahko udeležili vseh krogov 
tekmovanj v prvem polletju. 

Miran Grubenšek 

Mladi iz DBV IPPON osvojili finale Slovenije 2018

20 medalj, mladi iz DBV 
Ippon Sevnica  osvojili 
finale Slovenije v ju jitsu 
2018

 

8. S. K. I. F. Kyu karate-do turnir 
Domžale, 12.5.2018 

 Mladi karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica so se 
v soboto, 12. maja, udeležili 8. SKIF kyu karate-do 
turnirja v Domžalah v organizaciji Karate društva 
Atom Shotokan-do Domžale in Shotokan Karate-
do International Federation zveze Slovenije. 

Tekmovanja se je udeležilo več kot 250 tekmovalcev 
iz 16 karatejskih klubov Slovenije. Tekmovanje je 
potekalo v prikazu osnovnih tehnik – kihon, v katah 
in borbah – kumite. Naša najmlajša tekmovalna 
ekipa je nastopila le v disciplinah kata in kumite in na 
omenjenem tekmovanju bila uspešna.  Na turnirju 
smo osvojili štiri medalje, dve četrti mesti, eno peto 
in eno osmo. Naša najuspešnejša tekmovalca sta 
bila Ažbe Kovačič v borbah (kumite) in Klara Štigl v 
katah. Po odličnih nastopih v prvem in drugem kolu 
v katah si je bronasto medaljo priborila Ivana Ćerić, 
Tadej Božič pa je v borbi za medaljo, eno tretje 
mesto, ugnal svojega klubskega kolega Tilna Cvelbar 
in na koncu osvojil bronasto odličje. Naši mladi upi so 
bili povsem konkurenčni svojim vrstnikom iz drugih 
klubov, trudili so se po svojih najboljših močeh in na 
koncu je prišel zaslužen rezultat. 
  
Pregled rezultatov članov Kluba borilnih veščin Sevnica:

 1. mesto Ažbe Kovačič,  kumite malčki 
 1. mesto Klara Štigl, kata ml. deklice 
 3. mesto Ivana Ćerič, kata malcice 
 3. mesto Tadej Božič, kumite ml. dečki 
 4. mesto Tilen Cvelbar, kumite ml. dečki 
 4. mesto Lia Dragar, kata ml. deklice 
 5. mesto Ažbe Kovačič, kata malčki 
 8. mesto Matic Grilc, kata dečki 
  

Jurij Orač

4 medalje 
za sevniške karateiste

 
V četrtek, 10. maja, se je končala liga za puško malega 
kalibra na razdalji 50 m. Potekala je v organizaciji SD 
Marok. Tekmovalci, ki so se udeležili tekmovanj, so 
bili različnih starostnih kategorij. Najmlajši so bili 
kadeti, najstarejši pa člani oziroma veterani. Liga je 
imela dva kroga, udeležilo pa se ju je 25 tekmovalcev. 
V seštevku obeh krogov je zmagal Stane Kovačič, ki je 

zbral 60 točk, drugi je bil Damjan Pinoza z zbranimi 
50 točkami in tretji  kadet Liam Kovačič, ki je kljub 
izkušnjam starejših zbral kar 44 točk.

Mirko Ognjenovič

Z leve Liam Kovačič, Stane Kovačič in Damjan Kovačič

Končana liga za MK-puško
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Iz preteklosti v sedanjost

V zgodovini našega naroda 
premoremo na tisoče 
drobcev, ki so zgradili ta 
naš skupni dom. Ki so mu 
dali vonj, okus, obliko in 
ne nazadnje dušo. Eden 
izmed teh koščkov je tudi  
Anton Umek – Okiški, ki se 
je že z rojstvom in kasneje 
s svojim delom, predvsem 
pa s pesmimi za vedno 
povezal z našimi kraji in 
ljudmi. A samo preko 
poznavanja in zavedanja 
pomena naše dediščine 
bomo vzpostavljali most 
med preteklostjo in 
sedanjostjo. Zato je prav, da 
ves čas kritično opazujemo, 
razmišljamo, raziskujemo 
»naše korenine«, saj 
smo iz njih zrastli, od 
tam nosimo kolektivni 
spomin, določajo nas kot 
nekakšen genski zapis – 
torej smo nujno povezani 
in zavezujoče odgovorni, 
da ga prenašamo naprej 
in ga s svojim doprinosom 
bogatimo. Ali kot je zapisal 
Anton Umek – Okiški: »Sedanjost, preteklost, 
prihodnost … kakor korenina, deblo in veje na 
drevesu, tako so zraščene ena z drugo.« 

Anton Umek se je rodil 12. 6. 1838 in otroška leta 
preživel na domačem Okiču v kmečki družini. Ko je 
bila v Boštanju ustanovljena šola, je uka željan stopil 
na pot učenosti. Boštanjski župnik Ignacij Kutnar 
je prepoznal njegovo nadarjenost in ga priporočil 
za nadaljnje izobraževanje na gimnaziji v Ljubljani. 
Šolanje, za katero ga je denarno podpiral boštanjski 
vitez Ludvik Gutmannsthal Benvenuti,  je opravljal 
z odliko, iz leta v leto pa je vse bolj razvijal pesniški 
talent. Po končani gimnaziji se je odločil za študij 
klasične filologije na Univerzi na Dunaju. Po zaključku 
je začel poučevati in postal profesor na gimnaziji 
v Celovcu, kjer je poleg slovenščine poučeval še 
matematiko, nemščino in latinščino. V Celovcu si je 
ustvaril tudi svojo družino, imel je ženo in hči. Zaradi 
velike ljubezni do svojega rojstnega kraja je deloval 
pod psevdonimom Okiški, svojo načelno držo pa je 
ves čas svojega delovanja izkazoval z geslom »Vse za 
vero in domovino!«.

Živel je v času, ki je bil za Slovence zelo pomemben, 
česar se je zavedal, zato je vedno opozarjal na moč 
ter pomen lastnega jezika, na jasno izražen pokončen 
narodnostni značaj, saj vemo, da se je pred in po 
revolucionarnem letu 1848 dogajalo marsikaj. Nazori 
in pogledi, ki so dajali ton ter smer slovenski kulturni 
dejavnosti, so bili različni. Na mladega Umeka je imel 
morda še največji vpliv Anton Janežič – slovenski 
literarni zgodovinar, slavist, slovničar, slovaropisec in 
urednik leposlovnih glasih, prek katerih so Okiškova 
dela v največji meri našla luč bralcev. Janežiču je 
pomagal pri sestavljanju in urejanju šolskih knjig, 
pri novem natisu slovenske ter nemško-slovenske 
slovnice in seveda pri urejanju Glasnika, kasneje 
pa še Besednika. Urejanje slednjega je na prošnjo 
samega Janežiča z l. 1869 prevzel  prav Anton Umek. 

Za slovstveno obdobje, v katerem je deloval Anton 
Umek, velja prehod med romantiko in realizmom, ki 
ni enotno, saj v njem poteka vzporedno več smeri. 
Zlasti močna je po l. 1848 težnja razsvetljenskega 
slovstva k razsvetljevanju, uporabi slovstva za širjenje 
moralno, nacionalno-vzgojnih in prebudnih idej, 
vidni pa so tudi vplivi predromantičnega pesništva. 

Čas.

Trenutki časa so stopnice,
po njih se hodi v dvojni svet:
po enem stavi ker temnice,
po drugem klije rajski cvet.

Lepota.

Lepota rahla je cvetlica,
ki pomlad zala jo rodi,
napaja svitla jo rosica,

en čas cvete – in več je ni.

Okó. 
Okó je most, duhá med svet ti vodi,
po njem nazaj pa svet ti v dušo hodi.

Najlepši dar prijazne je osode,
če duh in svet se združita brez škode.

Nedolžnost.
Nedolžnost bela golobica,

krilatcem božjim je sestrica,
če enkrat iz serca uide,

potem nikdar nazaj ne pride.

Poterpežljivost.
Poterpežljivost grenka korenina,
nje deblo bolj ko ruda je čverstó,

mladičje krasi rajska zelenina,
in s cvetjem venča samo ga nebó.

Prijateljstvo.
Prijateljstvo je roža plemenita,

ki dana jej dišava čudovita,
da dvojno dela ti veselje eno,

povzdiga serce v žalost zatopljeno.

Anton Umek - Okiški

Bratje, slúšajmo nauke,
ki jih daja zgodovina,

in slovenska domovina,
serce naj odpira njim.

Tužno gledamo nekdanjost,
terdi boji so rojili,

svitle zvezde zatemnili
in zaterli zlati čas.

Bolj prijazna je sedanjost,
vendar boj še ne miruje,

duh mogočno se vojskuje,
trud, junaštva zmago dá.

V listih zlatih pa odkriva
modra nam učiteljica,

kaj je zmota, kaj resnica,
kaj edinost, kaj prepir.

Pomenljive so besede:
»Človek sam si srečo kuje,
sam si rod osodo snuje.«
tud Slovencem naj veljá!

Anton Umek - Okiški

Pojavlja se oznaka, 
da je Umek »pesnik 
p oz n o r o m a nt i č n e g a 
formalizma, gladek 
stihopisec in preprost 
poučni pripovednik«. Od 
lirskih zvrsti so najmočneje 
zastopane domoljubna 
in refleksivna pesem, od 
oblik pa (verjetno pod 
Prešernovim vplivom) 
predvsem sonet, rad 
je posegal tudi po 
epskih pesnitvah. Veliko 
slovstveno delavnost je 
razvil že v dijaških letih 
ter sodeloval s pesmimi, 
večinoma verskega 
značaja. Leta 1865 je izdal 
svojo pesniško zbirko 
Pesmi. Predmet njegove 
lirike so v glavnem 
narava, Bog, domovina, 
življenje; v njih prevladuje 
nagnjenje do stalnih oblik, 
zlasti do že omenjenega 
soneta, in klasično-
mitološke alegorike. 
Velja pripomniti, da 
je bil Umek v skladu s 

svojim značajem izrazito iskren in lirskega občutja 
ni ponarejal, zato se kot bralec zlahkoma poistovetiš 
z njegovimi lirskimi subjekti. Dejstvo pa je, da je bil 
Umek v svojem času najbolj znan predvsem kot epski 
pesnik, zlasti zaradi pesnitve Telemak na spodnjem 
svetu (Pesmi, 1865) in dve leti poprej objavljenima 
epskima besediloma: Slovanska blagovestnika sveta 
Ciril in Metod ter Abuna Soliman. Slednjo, pesnitev 
o življenju misijonarja Ignacija Knobleharja, za katero 
je tudi prejel nagrado, so zaradi ustrezne tematike 
vključili celo v šolske programe. Ob tem pa ni brez 
pomena, da se je v rokopisu ohranil njegov prevod 
povesti Bernardina de Saint–Piera iz francoščine, 
Pavel in Virginija, ki je bil objavljen posthumno.

Okiškega torej označuje velika ljubezen do 
slovstvenega dela, zvezana z versko in narodno 
zavestjo. V njegovi zapuščini je ohranjen načrt za 
večjo pesnitev Sijonska slava, ki pa je zaradi bolezni 
in prezgodnje smrti žal ni dokončal. Znano je tudi, da 
je Umek v dunajskih letih poleg leposlovja objavljal 
več kulturnopolitičnih spisov, kjer je znal v svojem 
mirnem slogu, kot pesnik jasnega uma in dobrega 
srca, razumno in preudarno izraziti svoje misli.

Anton Umek, ki je po smrti Janežiča prevzel urejanje 
Besednika (1869–71), je bil pri tem delu zelo uspešen, 
a spričo vsega dela, odgovornosti in dolžnosti, ki 
jo je verjetno čutil, da upraviči zaupanje, je fizično 
izgoreval. Tako ga je v cvetu mladosti, sredi velikih 
ustvarjalnih načrtov leta 1871 prehitela smrt in žal ne 
bomo nikoli vedeli, v kakšnega pesnika oz. pisatelja bi 
lahko dozorel. Takole je pisalo v Pozivu v Besedniku 
kmalu po pesnikovi smrti: »Duševno zmožen, kakor 
je bil, obdarjen, kakor jih je le malo, bi bil blagi 
pokojnik lahko povsod našel sijajno prihodnost; a 
njegovo srce je gorelo le za blagor uboge slovenske 
domovine; slovenskemu narodu je daroval vse 
odlične svoje zmožnosti, njemu je bilo posvečeno 
vse njegovo delovanje. /.../ Bi le mogli kdaj pozabiti 
Antona Umeka, pesnika tako prijetnega, pisatelja 
tako vzornega, domoljuba tako značajnega?« Naj 
jim odgovorimo z odločnim in iskrenim ne, saj če 
parafraziram Vodnikove besede, »dovolj je spomina, 
ga pesmi pojo«. Vendar poudariti moram, da le pod 
pogojem, če damo tem sledem preteklosti naš glas 
prihodnosti!

Silvestra Kotar

 

Anton Umek – Okiški 
180 let 

Obeležujemo 180 let rojstva Antona Umeka – Okiškega 

Biserji

Opomin zgodovine
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Utrip življenja

Bučni njoki

Sestavine: 
  
20 dag krompirja, 30 dag bučnega mesa, 18 dag 
ostre moke, 2 dag pšeničnega zdroba, 3 dag 
masla, jajce, sol, 10 dag pršuta, 5 dag pinjol, 1,5 
dl sladke smetane, 2 dag oljčnega olja in 2 lista 
svežega žajblja. 
  
Priprava: 
  
Posebej skuhamo krompir in bučo. Kuhan 
krompir pretlačimo, bučo zmiksamo. Še vročemu 
krompirju dodamo maslo. Priporočamo, da 
zmiksano bučo odcedimo skozi prtič, ker le ta 
vsebuje veliko vode in njoki lahko ne bi uspeli. Ko 
sta krompir in buča hladna, ju zmešamo, dodamo 
moko, zdrob, jajce in sol. Na hitro pognetemo 
v testo, oblikujemo tanek svaljek in iz njega 
narežemo majhne njoke ter jih kuhamo v slanem 
kropu. Ko priplavajo na površje in spet zavrejo, so 
kuhani. Odcedimo. Na oljčnem olju prepražimo 
na rezance narezan pršut ali samo zelenjavo 
po izbiri, zalijemo s sladko smetano in dodamo 
njoke.
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Zdravstveni dom Sevnica je v soboto, 12. maja 2018, 
na mednarodni dan medicinskih sester, že dvajsetič 
organiziral Dan zdravja v občini Sevnica. Pomembno 
vlogi pri organizaciji in izvedbi dogodka prevzema v 
letu 2016 ustanovljen Center za krepitev zdravja ZD 
Sevnica. 
Skupaj z Območno enoto Rdečega križa Sevnica 
so bile med 8.00 do 12.00 uro na parkirišču pred 
Novo ljubljansko banko v Sevnici izvedli naslednje 
aktivnosti: 
• test hoje na 2 km; 
• presejanje za funkcijsko manjzmožnost; 
• merjenje krvnega tlaka; 
• merjenje krvnega sladkorja; 
• zdravstveno vzgojna stojnica; 
• temeljni postopki oživljanja; 
• promocija programa Svit – napihljiv model 
debelega črevesja; 
• model žile; 

 
Študijski krožek Spoznavanje naravnih vrednot v 
sklopu Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica se je v sredo, 9. maja, zbral na svojem 30. 
srečanju.  Uživali smo na pohodu po Šmarjeških 
Toplicah in Klevevžu. V študijskem letu 2017/18 
smo 21-krat spoznavali sevniško občino, 9-krat smo 
se potepali zunaj nje, najdlje po Šentrupertu ob 
Mednarodnem dnevu gozdov. Vseh članov in članic 
je 26, najpogosteje pa se nas je na pot odpravilo 13 
do 20. 

Svoja opažanja s pohodov smo posredovali krajevnim 
skupnostim, KŠTM in ribiškima družinama v Sevnici 
in Brestanici. Največ odziva je bilo od krajevnih 
skupnosti Sevnica in Vrhovo, svoje odgovore pa 
sta poslali tudi KŠTM Sevnica in Ribiška družina 
Brestanica. Hodimo, se družimo, spoznavamo 
naravo, kulturne spomenike in prijazne ljudi ob poti. 
Zapiske o naših spoznanjih in doživetjih lahko najdete 
na spletni strani U3 (http://u3sevnica.weebly.com/
spoznavanje-naravnih-vrednot.html). Zahvaljujemo 
se vsem, ki z nami sodelujete, Nevenki Vahtar in 
Ivanki Vintar pa za organizacijsko pomoč.
Drobec z našega pohoda.
Stali smo pred stavbo, v kateri so se včasih zbirali 
domačini in gosti iz tujine. Izpred nje se odpira krasen 
razgled na Sevnico in Boštanj. Letos praznujemo 
130. obletnico rojstva nekdanjega lastnika te stavbe, 
zaslužnega Sevničana. Ste že uganili? To je nekdanja 
zidanica Ernesta Kruleja na Zajčji Gori, uradno Ledini, 
ki je zdaj stanovanjska hiša.

Romana Ivačič (koordinatorka)

Obisk Šmarjeških Toplic (foto: Nevenka Vahtar)

 

Gledališka predstava v Hrastniku 
Dne 5. maja  smo se člani Društva invalidov Sevnica 
na povabilo  iz Društva invalidov   Hrastnik udeležili    
gledališke predstave Gruntovščani. Ogleda igre  se je 
udeležilo 52 članov DI Sevnica, ki so uživali v predstavi    
KUD Gruntovčani iz Koprivnice na Hrvaškem, 
uprizorili pa so like iz filma (Dudek, Cinober, Presvetli, 
Regica itd.). Igralci so predstavili  igro v ambulanti. V 
polni dvorani kulturnega doma v Hrastniku smo se 
prijetno zabavali in  do solz nasmejali.  In tako je spet 
minilo lepo popoldne za člane DI Sevnica. 
Kopalni dan Dobova 
V petek, 11. maja,  smo se  člani Društva invalidov 
Sevnica odpravili na 2. kopalni dan v sklopu 
ohranjevanja zdravja, in sicer v  Dobovo.  Iz Sevnice 
smo krenili ob 13. uri, bilo pa nas  je kar za en 
avtobus, in sicer 52 članov.  Kopalni dan je potekal 
pod vodstvom naše socialne komisije  in prevozništva 
AP Novak Sevnica. 
Po triurnem kopanju v Termah Paradiso  smo imeli zelo 
okusno malico in druženje. Po nagovoru predsednika 
DI Sevnica, ki je vse pozdravil,  smo obdarili še  5 
naših članov, ki  v tem mesecu praznujejo rojstni dan, 
v večernih urah pa smo se zadovoljni odpravili proti 
domu. 
Naslednji kopalni dan bo v petek, 7. septembra. 
Vabimo pa vas tudi, da se udeležujete  tudi preostalih 
naših dejavnosti. 
Balinanje 
Člani balinarske  sekcije  pri DI Sevnica so se udeležili  
območnega prvenstva  ZDIS, ki je bilo  5. maja   na 
balinišču v Trbovljah.  Po dveh porazih so zasedli  8. 
mesto,  med 12 ekipami v regiji  Zasavje – Posavje.  
Treninge izvajajo na balinišču v  športnem parku v 
drevoredu.  Za ekipo DI Sevnica so nastopili  Ivan Jeler, 
Anton Gorišek, Damjan Škerbec,  Branko  Gračner in 
Miran Čuden  ter mentor ekipe  Franc Ernestl. Ekipi 
za uvrstitev čestitamo.
Ribolov 
Člani ribiške   sekcije  pri DI Sevnica so se  udeležili  
območnega prvenstva  ZDIS, ki je bilo  6. maja   na 
trasi v Radečah.   Za ekipo DI Sevnica so nastopili   
Franc Boljte,  Miro Povše in Franc Dobovšek. Ekipi za 
rezultate čestitamo. 
Obvestila 
Vabimo vse člane DI Sevnica, da se pravočasno 
prijavijo za vse aktivnosti, ki jih organizira DI Sevnica 
v poletnih  mesecih. Prijave sprejemamo do zasedbe 
enega avtobusa pri poverjenikih ali v pisarni društva 
ob uradnih  urah, (kopanje na slovenski obali, ogled 
igre na Studencu pri Domžalah).

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Dan zdravja 
v občini Sevnica 2018

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica 

Spoznavanje vrednot

RECEPTI

Zrezki iz buč 

Pol kilograma mladih bučk operemo in naribamo 
kot jabolka, srednje veliko čebulo na drobno 
sesekljamo. Primešamo 10 dag moke, enako 
količino zelenjavnega sirovega namaza, dve jajci, 
žličko sesekljanega peteršilja, sol in  poper  ter 
malo česna. Dobro pregnetemo in oblikujemo 
majhne zrezke ter jih spečemo v vročem olju. 
Ponudimo s tatarsko omako ali paradižnikovo 
solato

• predstavitev društev z zdravstveno tematiko: 
Koronarni klub Sevnica, Društvo diabetikov Posavje, 
JZ Socio Celje – terensko delo z odvisniki od 
prepovedanih drog, OZARA… 

Dogodka se je udeležilo veliko število ljudi, ki so 
izkazali zanimanje za predstavljene zdravstveno-
vzgojne vsebine. Skrb za ohranjanje in izboljševanje 
zdravja postaja vse bolj pomembna v življenju 
vsakega posameznika, kar nam vsako leto znova 
pokažejo odziv občanov ob dnevu zdravja.

Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Gratinirane bučke 
  

Sestavine: 
  
1 kg majhnih bučk, 2 stroka česna, 3 žlice oljčnega 
olja, 3 jajca, 10 dag nastrganega ementalca, 1 
kozarček kisle smetane, 1 in 1/2 čajne žličke soli, 
sveže zmlet poper, oluščena sončnična semena 
  
Priprava: 
  
Bučke operemo, jim odrežemo konce, jih grobo 
nastrgamo, stresemo na kuhinjsko krpo, jih 
zavijemo in iztisnemo vso tekočino. Zdrobimo 
2 stroka česna, zmešamo z oljčnim oljem 
in vmešamo med bučke. 3 jajca stepemo z 
nastrganim sirom, kislo smetano, dodamo sol, 
poper, in malo rožmarina.. Zmes premešamo 
in zvrnemo v pomaščen  ognja varen pekač, 
potresemo s sončničnimi semeni in postavimo v 
vročo pečico. Pečemo približno 30 minut pri 200 C. 
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Oglasi

       NAJAVE: 

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

e    dozivljaj@kstm.si

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

Cena: 17,50 EUR €/osebo (izvedba ob skupni najavi minimalno 10 oseb)

Zbiranje vsako SOBOTO ob 10.00
TA Doživljaj, Trg svobode 10, Sevnica

Nujna predhodna najava

Za program potrebujete približno 5 ur časa. 

Program je primeren tudi za starejše in težje gibljive osebe.

Cena vsebuje: vodenje (mesto in grad), degustacijo salam, 
kruha in vin, zavarovanje in organizacijo izleta.

PROGRAM:

• novi del Sevnice: spomeniki, 
tržnica in šola, ki jo je obiskovala 
prva dama,

• prosti ogledi za okušanje jedi (pita, 
potica, torta …), obiski prodajaln 
lokalne ponudbe in spominkov,

• vodeni ogled gradu Sevnica in film,
• degustacija v grajski vinoteki.

        MESTO in GRAD SEVniCA 
              z  DEGUSTACiJO

4
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    Info: Mojca Švigelj, mojca.svigelj@kstm.si 

HUMANITARNI 
JUNIJ V 

MC SEVNICA 
Vsi, ki bi želeli pomagati pri 

izdelovanju ležišč za 
zapuščene živali vljudno 

vabljeni, da se nam 
pridružite vsak ponedeljek, 

sredo, petek in soboto v 
juniju, od 15.00 dalje. 

Oglasi

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

    NOVA 
PONUDBA
 

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

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

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

MAJICE
»VISIT SEVNICA«

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!

 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.

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do zapolnitve mest

031 855 490 / Sara

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

- večerne animacije (disco, pijama party ...)

CENA: 1
80 €

www.naucise.siNauci Se
Cena za 2 otroka: 3

00 € 

Cena vklju
čuje CD s slik

ami in
 m

ajic
o

                   
TERMIN: 

STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

INFO vsebina programa    

Dodaten termin8. 7. do 13. 7. 2018
15. 7. do 20. 7. 2018ZASEDENO
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.6.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ŠIPS: opazovalna ladja, GALLO: ameriški mikrobiolog, ASSISI: mesto v Italiji, ALGOL: zvezda v Perzeju

PRAZEN
RAVEN

PROSTOR
PRED POS-

LOPJEM

RAZPOR-
NIK,

RAZPORA

NEKDANJI
JAPONSKI

POLITIK
(HIROBUMI)

MINERAL
SLJUDA

IVAN
NAPOTNIK

GLEDA-
LIŠKI

PRIZOR

KITAJSKA
RASTLINA,
AKTINIDIJA

TLAK

PREBIVALCI
ZGODOVIN.

ITALIJANSKE
POKRAJINE

LACIJ

POSEBNA,
ALOTROPNA

OBLIKA
KISIKA

ELDA
VILER
GRŠKI

ZBORSKI
LIRIK

ŠPELA
PRETNAR

KANTAVTOR
KOVAČIČ

OPAREK,
POPAREK

GLASBILO
RENA

PREBIVALEC
BREŽIC

NEKDANJA
AMERIŠKA

TENIŠKA
IGRALKA
(CHRIS)

AMERIŠKI
MIKROBIO-

LOG
(ROBERT

CHARLES)

SKOPUŠTVO
OSVOBOJEN

SUŽENJ
V STAREM

RIMU

BOŽJA
SODBA V
SR. VEKU
ANDREJ

RUBLJOV

AM. IGRALKA
RYAN

PRIPRAVA,
KI KAJ

VARUJE

SLOVENSKI
ARHEOLOG
(MARIJAN)

MEHIŠKA
PASMA
PSOV

ZNAK ZA
ALUMINIJ

CELOTNO
ŠTEVILO

IZVODOV,
NAKLADA

FRANCOSKI
IGRALEC

(CHARLES)
RIMSKI

HIŠNI BOG

IRENA
BAAR

AMERIŠKI
DRAMATIK
(ARTHUR)
ST. IZRAZ
ZA KRAPA

RAJKO
LOŽAR

STAROGR.
OBREDNA

PESEM

ORODJE
ZA

SEKANJE

PLAČILO
NA RAČUN
MESTO V
SREDNJI
ITALIJI

ZEMELJSKA
OŽINA

NA
MALAKI

REKA V
ŠVICI

V JOGI PO-
LOŽAJ ZA

MEDITACIJO

VINKO
OŠLAK

NALEZLJIVA
ČREVESNA
BOLEZEN

PLANOTA
NA

NOTRANJ-
SKEM

ZVEZDA
V

OZVEZDJU
PERZEJA

TROJANE
V

RIMSKI
DOBI

STARINSKO
GODALO

POSELJEN
DEL

ZEMLJE

METEORO-
LOŠKA

OPAZOVAL-
NA LADJA

SKRIL,
SKRILA

MOŠKI
POTOMEC

LADO
LESKOVAR

ITALIJAN

TOMISLAV
NERALIĆ

STROKOV-
NJAK ZA
ASIRIO-
LOGIJO
RENIJ

OGLED
UMETNIŠKE
RAZSTAVE

PRED OTVO-
RITVIJO

DREVO
TROPSKE

AFRIKE

SKUPNO
IME ZA

OTOČJA V
TIHEM

OCEANU

MITOLOŠKO
GERMAN-

SKO
BIVALIŠČE

MRTVIH

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
MATIC OSOVNIKAR.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Luka Ošlovnik, Ribniki 15, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Rožle Horjak, Šmarčna 7, 8294 Boštanj, 
3. nagrada: Fani Borštnar, Tržišče 14b, 8295 Tržišče.

VICOTEKA

Okna
Zakaj je blondinka, ki dela za računalnikom stalno 
prehlajena?
Ker ima odprta okna!

Fila
Zakaj da blondinka superge v torto?
Zato, ker na njih piše Fila...

Ropar         
Vpraša sodnik roparja: 
- Zakaj ste oropali banko ?
Ropar :
- Oni so prvi začeli! ...

Bermudski trikotnik
Kaj je bermudski trikotnik?
Žena-hčerka-tašča...

Tam izgine ves denar!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kdo se je rodil v hiši in kje se nahaja?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
»Preoral sem njivo, posejal semena, 
zvečer utrujen legel v posteljo in 
še preden sem zaspal, 
sem zaslišal pesem dežja. 
Sreča! Se je znamo zavedati?« 

         (Rudi Kerševan)

Nagrade za mesec JUNIJ
1. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
                         Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: 4 kave po izbiri, ki jih podarja Bar Todi gostinstvo, Tanja Lončar s. p., 
        Dolenji Boštanj 61, 8294 Boštanj.
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
                         Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Ob lepem vremenu ves dan sije z neba,
po nosku zjutraj rad te požgečka.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 Likalnik

 Izžrebanka:
 Fanika Mešiček, Žigrski vrh 11, 8290 Sevnica  

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Zasebni razgledni stolp na Metnem vrhu

Izžrebanec:
 Jazbinšek Janko, Drožanje 14, 8290 Sevnica 
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Oglasi

RITA ME 
MOTIVIRA.

RADIOCENTER.SI

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Enoletnice in trajnice 
za gredice in grobove

         Eko sadike zelenjave
Poročna floristika 
(10% popust na gotovino 
pri naročilu celotne poročne dekoracije)

         Žalna floristika 
         ( 5% popust na gotovino 
         pri naročilu celotne žalne dekoracije)

Darilni program

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

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 



ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

ROK PETANČIČ

»Medsebojno spoštovanje in sodelo-
vanje. Strokovno, odgovorno, vestno 
in pošteno delo naj bodo osnova in 
gonilo našega skupnega napredka. 
Za posameznika, skupnost in državo. 
Za skupno in javno dobro. Za prijazno 
družbo, usmerjeno v prihodnost.«
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