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Intervju
Marko Zabukovec

S kmetijstvom so se ukvarjali že vaši starši. Kako
daleč sega vaša družinska tradicija?
Čeprav je naša kmetija majhna, je raznovrstna
in je dajala pomemben dohodek družini mojega
očeta in mojega deda. Seveda je bilo treba iskati
dopolnilne zaslužke, da so lahko preživeli. Ded
je ta zaslužek poiskal s furmanstvom, oče pa z
delom v bližnjem rudniku in pozneje v bivši Metalni.
Življenje v naši družini je bilo že od nekdaj povezano
s kmetijstvom. Očitno sem del tega podedoval
tudi jaz, pa tudi za naprej tako kaže oz. si tega sam
želim. Svojih otrok kljub temu nisem in ne bom silil
v kmetovanje, o tem naj se odličijo sami.

ekopridelave in predelave. Vse vrste mok meljemo
sproti, na mlinu na kamne. Naš izbor zajema moko
in zdrobe iz pire, pšenice, koruze, trdinke in ajde.
Za naprej bomo ponudbo dopolnili še z ovsem in
prosom.
V našem premičnem kokošnjaku vsak dan
naberemo sveža jajca kokoši, ki se pasejo na
vedno ozelenelih površinah. Ko popasejo vso
travo, ga lahko premaknemo na drugo mesto.
Posebno zanimiv je kokošnjak za mestne otroke,
ki si lahko sami v košarico naberejo jajca in jih
odnesejo domov. V naši priročni prodajalni se na
pultu znajdeta tudi ekojabolčni kis in jabolčni sok.
Poleg naštetega imamo tudi vodeni ogled kmetije
in po dogovoru tudi degustacijo naših ekoloških
izdelkov.
Vsi našteti izdelki imajo ekološki certifikat.
Narejeni so v butičnih količinah, z veliko truda
in ljubezni, drugače pač na kmetiji ne gre. Naša
trženjska pot se gradi večinoma s prodajo z
domačega dvorišča, na katerem lahko kupci vidijo
način kmetovanja, se prepričajo o izvoru hrane
in preživijo z otroki kakšno urico na kmetiji, mi
pa izkoristimo njihov obisk za predstavitev naše
ponudbe in gradnjo pristnega osebnega stika, ki
bolj pomagala. Po svoji naravi sem preudaren in odpira zaupanje in krepi partnerski odnos.
tako sem dolga leta intenzivno kmetoval, vlagal
veliko denarja v repromaterial, krmila in gnojila. Občudovanja je vredno, kako vam uspeva
Ko sem na koncu preračunal vložek in iztržek, sem uravnotežiti pridelavo in prodajo. Kateri so največji
ugotovil, da za toliko garanja trud ni poplačan. izzivi, s katerimi se srečujete?
Poleg vsega je bilo na nitki tudi že moje zdravje. Ko
te to opomni, se začneš spraševati, kako živiš, kako Ni lahko. Veliko truda je treba vložiti, veliko
delaš, kaj vnašaš v svoje telo. In tako se je porodila odrekanja, izobraževanja, načrtovanja in tudi
ideja o ekološkem kmetovanju, brez uporabe korajže. Ekološko kmetovanje je zelo delavno
škropiv, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. To je intenzivno. Če ni delavnih rok in družinskih članov,
bil popolnoma nov način kmetovanja in v velik izziv. ki bi vsi šli v eno smer, to skoraj ni mogoče. Od lani
Kar naenkrat sem ugotovil, da znanja o ekološkem se je na kmetiji polno zaposlila tudi moja žena, ki
kmetovanju nimam dovolj. O veliko stvareh sem se je ves čas odgovorna za prodajo in iskanje novih
moral poučiti, predvsem pa izkusiti s prakso. Ko priložnosti na trgu. Če bo vse po sreči, se nama
so prišli prvi rezultati, je bilo že lažje.
bo po končanem študiju živinoreje pridružil še

Čeprav (ali pa morda prav zato) sta bila vaše
otroštvo in mladost poleg šolanja prežeta tudi s Kako ste izbirali prave produkte in jih nadgrajevali
pomočjo na domačem posestvu, ste se odločili za ter prilagajali tržni dinamiki?
študij kmetijstva …
Ker je bila kmetija živinorejska, smo ekološko
Kot otrok sem veliko časa preživel s starimi starši nadaljevali prav z živino, saj sem imel še največ
in sta name naredila velik vtis. Stari oče je imel znanja in izkušenj prav s tega področja. Na
lepe živali in je zanje lepo skrbel, bil je tudi čebelar trgu smo ponudili najprej samo sveže meso.
in sadjar. Zato so bili pri hiši vedno med, jabolka, Presenečeni smo bili, kako so se prvi kupci vračali,
suhi krhlji, suhe hruške in drugo. To sem občutil izkazovali zadovoljstvo in dajali priporočila še novim
kot izjemno bogastvo. Za kmetijstvo sem se kupcem. Tako smo dobili zagon in začeli urejati
navdušil že zelo zgodaj, še v osnovni šoli. Odločil razsekovalne prostore in hladilnico. Zakonodaja je
sem se za kmetijsko srednjo šolo na Grmu, pri tem kar zahtevna, naložbe pa so se kar vrstile.
čeprav sem občutil precej dvomov, ali bi šel kot Ko pa enkrat začneš, ni več poti nazaj. Ponudbo
odličnjak v kmetijsko šolo. Takrat ta poklic ni imel smo prav na odziv kupcev razširili še na razne
posebnega ugleda, prej nasprotno. Sem pa že kot mesne izdelke, kupili mlin in naredili premični
osnovnošolec sanjal o veliki farmi, na kateri bom kokošnjak za kokoši nesnice. Predelujemo jabolka
redil živali. Svojo izobrazbeno pot sem nadaljeval v sok in kis. Kupci so tisti, ki prinašajo ideje, samo
tudi s študijem na agronomski šoli v Mariboru prisluhniti jim moramo.
in ob delu dokončal višjo šolo. Nikoli pa si nisem
predstavljal, da se je pravo učenje takrat šele Kaj vse je mogoče kupiti pri vas zaradi različnih
začelo. Spremembe so naša stalnica in zahtevajo tipov pridelave in predelave?
od nas nenehno izobraževanje.
Naša primarna težnja je, da smo kot kmetija
Na začetku karierne poti ste se najprej zaposlili, čimbolj samozadostni, in to želimo ponuditi tudi
nato pa nadaljevali samostojno pot. Kje ste takrat našim kupcem. Na kmetiji imamo štiri stebre
gospodarstva: pašno živinorejo in meso, lastna
videli priložnosti v kmetovanju?
žita in predelavo žit v mlinu, pašne kokoši in jajca
Svojo poklicno pot sem začel v Kmetijskem ter sadje in njegovo predelavo. Naš peti steber
kombinatu Sevnica, najprej v Šentjanžu, potem pa je še v fazi priprave, to so čebele in čebelnjak.
kot kmetijski pospeševalec na terenu. Pri delu z Petstebrni način gospodarstva smo uvedli zaradi
ljudmi sem užival, s kmeti sem se hitro identificiral, varnejše razpršenosti prihodkov. Na naši kmetiji
saj sem bil tudi sam vpet v kmetovanje. Pridobil ponujamo sveže ekološko meso: govedino,
sem si veliko izkušenj, ki mi v nadaljnjem delu še teletino in svinjino, po predhodnem naročilu.
kako koristijo. Nato sem imel nekaj časa trgovino z Meso prodajamo večinoma v paketu, kar pomeni,
žiti, a se je izkazalo, da sem težko vpet v dva posla, da prodajamo mešane kose mesa, saj je prodaja
saj je kmetija zahtevala svoje. Opogumil sem se na kmetiji le nekoliko drugačna kot v mesnicah.
in začel samo kmetovati. Začetek ni bil lahek. Poleg mesa nudimo tudi mesne izdelke: paštete,
Vsi vemo, kako smo kmetje odvisni od naravnih zaseke, dimljene slanine, razne suhomesnate
razmer, kot so neurja, suša, toča, zdravje v hlevu. izdelke, čisto svinjsko mast in ocvirke.
A sem vztrajal. Sinova sta odraščala in mi čedalje Ponujamo tudi razne vrste mok in zdrobe iz lastne
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mlajši sin, kar bo gotovo pripomoglo k lažjemu
organiziranju del in aktivnosti na naši kmetiji.
Izzivov je še veliko. Kupci so čedalje bolj ozaveščeni,
povpraševanje po ekološki hrani pa se povečuje.
Kmetje potrebujemo le malo poguma, a hkrati bi
si želeli manj birokratskih ovir. Seveda rezultat
ne pride kar sam. Že več let sva z ženo aktivna
na vseh področjih, na katerih se pokaže priložnost
promoviranja ekološke hrane, udeležujeva se
raznih srečanj, izvajava prezentacije in delavnice
ter si prizadevava za prepoznavnost ekološkega
kmetovanja. Našo kmetijo so lani izbrali kot ena
kmetij dobre prakse ekološkega kmetovanja v
Sloveniji, na kateri se izvajajo izobraževanja, kar
nam je še posebno v ponos.
Kako vidite prihodnost v kmetijstvu in kaj bi
svetovali mladim kmetovalcem?
Vsem mladim kmetovalcem bi rad sporočil, da naj
bodo optimistični in odločni. Časi niso preprosti,
še posebno ne za začetnike, a kdor je pripravljen
trdo poprijeti za delo, se mu ni treba bati, da bo
lačen. Res s kmetovanjem ne bomo nikoli odskočili
visoko, a preživeli bomo. V precejšnji svetovni
konkurenci je čedalje težje prodajati, a na srečo je
povpraševanje po domači hrani vendarle postalo
zelo zaznavno. Zato je tudi delo na kmetiji čedalje
bolj cenjeno in spoštovano. Naše kmetije so majhne
in naj take tudi ostanejo, saj imajo velik potencial
za ekološko kmetovanje. Na ekoloških kmetijah bi
se tako lahko zaposlilo veliko mladih, brezposelnih
ljudi, ki imajo voljo in vizijo pridelovati in predelovati
dobro ekološko hrano, nad katero se navdušujejo
kupci. Sestaviti je treba svojo zgodbo, vložiti vanjo
vse potenciale, se izobraževati in stremeti k cilju.
Ekološko kmetovanje je priložnost, neposredna
prodaja pa pot.

Pogovarjal se je Zdravko Remar.

Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Največkrat se družimo z ljudmi, ki so nam
všeč, jih imamo radi, s katerimi želimo deliti
posebne trenutke. So pa tudi ljudje, ki tega z
nami ne delijo. Del teh je tudi takšnih, ki niti
ne dobijo priložnosti, da bi se lahko sploh
predstavili, da bi jih spustili bliže. Zaradi
prvega vtisa, ki smo si ga ustvarili o teh
osebah, morda zaradi slabe energije, ki jo
oddajajo v trenutku spoznavanja, se odločimo,
da to niso osebe, ki bi bile del naših zgodb.
Se pa tudi zgodi, da je med njimi kdo, ki je dobil
priložnost in se je z nami družil zelo kratek
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čas, ker je tako nanesla situacija, in ne ker bi
to želeli, in ugotovili smo, da ta oseba sploh
ni tako slaba. Lahko se je celo pokazalo, da je
čez čas postala naš prijatelj.
Zato moramo dopustiti, da ima lahko
vsakdo svoje slabe trenutke in slabo dnevno
razpoloženje. Ne ocenjujmo jih po prvem
dejanju. Dajmo jim možnost, da se predstavijo
celoviteje in šele nato odločajmo, kdo in na
kakšen način bo postal del naših zgodb.

Mojca Pernovšek

intervju
iz grajske skrinje
občinske strani
po občini
TZOS, turizem
kultura
koledar prireditev
mladina
šport
iz preteklosti v sedanjost
utrip življenja

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 6.350 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, Nataša Rupnik, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Cvetka Jazbec.
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: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide maja 2016, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 4. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

ČISTILNE AKCIJE
v občini Sevnica 2016

SOBOTA, 16.4.2016
Organizirane čistilne akcije bodo potekale:
petek, 1. 4. in sobota, 2. 4. 2016.
Podrobna navodila in kontakti področnih koordinatorjev:
na strani 8 Grajskih novic,
www.obcina-sevnica.si,
www.turizem-sevnica.si,
www.mojaobcina.si/sevnica/

START: Radece - 09.00
POSTANKI: Grad Sevnica,
Grad Brestanica,
Terme Paradiso

CILJ: Brdovec (hr) - 15.00; 70km

Vabljeni, da se akcij udeležite
v čim večjem številu.

Prijavnine ni!
www.kstm.si
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Občinske strani
Sevniški šoli
najvišje priznanje v šolstvu

Županovo vino
modra frankinja

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je letos že
17. zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja. Z
njimi prepoznava in se zahvaljuje za velike dosežke
pri zahtevnem delu z mladimi, za ustvarjalnost in
inovativnost ter kakovostno sodelovanje v vzgoji
in izobraževanju. Zavod vsako leto podeli pet
priznanj institucijam, skupinam in posameznikom.
Prejemnica je za izjemne dosežke pri razvoju in
uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso
postala tudi Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica.

V marcu je potekala družabna prireditev
z
razglasitvijo
županovega
vina
2016.
Izbor županovega vina vsako leto pripravijo
vinogradniška društva sevniške občine, letos
Društvo vinogradnikov Šentjanž v sodelovanju
z občino. Zmagovalec izbora tega vina, ki bo kot
do zdaj namenjeno promociji celotne občine,
vinogradništva in vinogradniške dediščine ter bo
protokolarno vino za različne priložnosti, je izmed
vseh prejetih vzorcev modre frankinje postal
Milan Jamšek.

Priznanje se podeljuje za odličen končni
izdelek, nove rešitve s področja načrtovanja in
uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh
oblikah informiranja in izobraževanja. Vsakoletni
dobitniki priznanja zato pomenijo tudi kakovostni
vrh in vzor tovrstnega izboljševanja vzgojnoZmagovalec izbora Milan Jamšek
izobraževalne prakse. Za vodstvo Osnovne šole
in povezovalka programa Vesna Perko
Sava Kladnika Sevnica je priznanje pohvala in
dokaz, da je njihovo strokovno delo prepoznano Prireditev je obogatil priložnostni kulturni program
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino tudi v širšem slovenskem prostoru in strokovni z nastopi Septeta Fortuna in Pevske skupine
Sevnica in KŠTM Sevnica organizirala tradicionalni javnosti.
Društva vinogradnikov Šentjanž, povezovalka
sprejem za najboljše športnice in športnike
je bila domačinka Vesna Perko. Navzoče so
sevniške občine v preteklem letu. Po uvodnih
pozdravili župan Srečko Ocvirk, predsednica
pozdravnih nagovorih so predsednik Športne
Društva vinogradnikov Šentjanž Renata Kuhar,
zveze Sevnica Rok Vodenik, župan Srečko Ocvirk
predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan
in osrednji gost, glavni trener Nogometnega kluba
Krmelj, predsednik Zveze društev vinogradnikov
Krško Tomaž Petrovič, skupaj podelili priznanja.
Dolenjske Matjaž Jakše in kralj cvička Franc Kobe.

Športnik leta 2015

Sistematično opremljanje
gasilskih društev

Dobitniki priznanj (foto: Boris Blaić/Dolenjski list)

Športnik leta 2015 je rokometaš Blaž Janc, v
imenu katerega je zaradi športnih obveznosti
priznanje prevzela njegova mama Mojca.
Športnica leta je tekačica Karin Gošek, športna
ekipa leta pa ekipa Mlajši dečki B, letnik 2003 in
mlajši, Rokometnega kluba Sevnica pod vodstvom
trenerja Bojana Dernovška. Priznanje za najbolj
perspektivno športnico je prejela Lori Škerl,
učenka Osnovne šole Sava Kladnika, sicer pa
vsestranska športnica.
Priznanje za športno osebnost leta je bilo letos
namenjeno celotni ekipi, ki je v sklopu projekta
Simbioza giba pod koordinacijo Športne zveze
Sevnica in KŠTM ter ambasadorstvom občine
oziroma župana Srečka Ocvirka pripravila
celotedenski program športa in rekreacije, ki
se ga je skupaj udeležilo 500 občanov, program
dejavnosti pa so izvajali še Dom upokojencev in
oskrbovancev Impoljca Sevnica, Društvo borilnih
veščin Ippon, Balinarski klub Hrasti Sevnica,
Društvo upokojencev Sevnica, Športni društvo
Partizan, Klub borilnih veščin Sevnica, Kolesarsko
društvo Sevnica in Planinsko društvo Sevnica.
Na prireditvi so podelili tudi jubilejna priznanja
športnim klubom, in sicer Kolesarskemu društvu
Sevnica za 20 let, KŠD Log za 30 let in Športnemu
društvu Blanca za 35 let delovanja. Športno
prireditev so z glasbo obogatili učenci Osnovne
šole Krmelj in Vokalna skupina Vilinke.
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V zahvalo vsem zaslužnim za prejeto priznanje so
na šoli pripravili slavnostno sejo, ki so se je udeležili
vsi delavci šole, učenci šolskega parlamenta in
zunanji sodelavci. Zaposlenim, ki ohranjajo in
širijo pedagoški optimizem, inovativne pristope in
sodelovalno kulturo v lokalni skupnosti in na državni
ravni, svetovalcem Zavoda Republike Slovenije
za šolstvo, Območni enoti Novo mesto, Občini
Sevnica za nenehno podporo pri razvoju zavoda
ter staršem za soustvarjanje boljšega jutri za
otroke se je zahvalila ravnateljica Mirjana Jelančič.
Razloge za podelitev priznanja je predstavil dr.
Anton Polšak, predstavnik novomeške enote
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Čestitke
so predali tudi podžupanja Danica Božič, poslanec
Tomaž Lisec, predsednica šolskega parlamenta
Tinkara Jene in predsednik Sveta staršev Rok
Vovk. Program je povezovala Tanja Žibert.

Občina Sevnica je gasilskim društvom skladno z
zakonodajo v sklopu Gasilske zveze Sevnica zaupala
naloge opravljanja lokalne javne službe varstva
pred požari. Sistem zaščite in reševanja temelji
na kakovostni povezavi služb in organizacij, ki z
izpolnjevanjem rednih in izrednih nalog pomembno
vplivajo na varnost. Sistem civilne zaščite je kar
najbolj oprt na gasilstvo. Povezanost 15 gasilskih
društev v gasilsko zvezo daje zvezi strokovno
moč in veliko gasilcev, primerno strokovno
usposobljenih in opremljenih s potrebno tehniko,
kar je pomembno tudi ob morebitnih večjih
nesrečah.

Podpis pogodbe
o sofinanciranju, nabavi in izdelavi nadgradnje

Učenci so prireditev kulturno obogatili z odigranim
prizorom iz Linhartove komedije Županova Micka,
najmlajši učenci pa so pod vodstvom učiteljice
Irene Železnik zapeli pesem To sem jaz, to si ti.
Prijetno in veselo vzdušje je sklenila komorna
zasedba s pesmijo O vrba.

Skupna skrb je, da so društva opremljena skladno
z merili in potrebami, in ta skrb se udejanja
postopoma po vseh društvih. Glede na načrt
opremljanja poteka za leto 2017 nabava nove
avtocisterne za prevoz pitne in požarne vode za
potrebe prebivalstva z območja krajevne skupnosti
Šentjanž in širše Mirenske doline, pomembne
pridobitve k dopolnjevanju učinkovitosti opreme
in vozil v III. sektorju Gasilske zveze Sevnica.
Vozilo bo skupna naložba Gasilske zveze Sevnica,
Občine Sevnica, Krajevne skupnosti Šentjanž in
Gasilskega društva Šentjanž.

Občinske strani
Ob dnevu Civilne zaščite

Folklorna skupina Spomin
Društva upokojencev Sevnica

Aktivnosti Civilne zaščite na področju Sevnice in
Posavja v zadnjem obdobju je v kamero ujela in
navzočim prikazala reportaža Bojana Kostevca,
v kulturnem programu pa sta sodelovali domači
kulturni zasedbi, Vokalna skupina Vilinke in
Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev
Sevnica.

Moška in ženska salamijada
Dobitniki priznanj

Navzoče sta nagovorila generalni direktor Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko
But in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. V
nagovorih sta se zahvalila vsem predstavnikom
štabov civilne zaščite, gasilskih zvez in društev,
Slovenske vojske in Policije ter vsem, ki so vpeti
v sistem zaščite in reševanja kot prostovoljni
ali poklicni reševalci. Vodja brežiške izpostave
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Zdenka Močnik in generalni direktor uprave
Darko But sta v nadaljevanju podelila priznanja
Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom
prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov
ter drugim posameznikom, skupinam, občinam
ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim
organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju
in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic
naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
Prejemniki bronastega znaka so postali Jurij
Pesjak, član štaba Civilne zaščite občine Sevnica,
odgovoren za področje prve pomoči, Prostovoljno
gasilsko društvo Kapele in Matjaž Kuhar, poveljnik
Prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica
na Krki. 51 bronastih znakov je bilo skupno
podeljenih tudi posameznikom in organizacijam za
nesebično pomoč ter sodelovanje pri reševanju
migrantske problematike. Srebrni znak je bil
podeljen poveljniku Civilne zaščite občine Krško
Vladu Grahovcu. Prejemnik letošnjega najvišjega
priznanja zlatega znaka pa je Planinsko društvo
Lisca Sevnica. Priznanje je bilo društvu sicer
vročeno že na državni slovesnosti ob dnevu Civilne
zaščite na Brdu pri Kranju. V imenu vseh dobitnikov
priznanj je navzoče nagovorila predstavnica
sevniškega planinskega društva Darinka Avguštin.

Ženska salamijada je povezala gospodarstvo z
modno revijo Kopitarne Sevnica (foto: Mediaspeed).

Moški salamijadi se je v Sevnici letos prvič
pridružila še ženska. V organizaciji podjetja
Kopitarna Sevnica je bilo na sevniškem gradu
organizirano prvo žensko tekmovanje za najboljšo
salamo, ki so ga popestrili z modno revijo, na
kateri so predstavili svoje modele za prihajajočo
pomlad in poletje. Med 32 prejetimi vzorci salam
je zmagala Jelka Robar.

Po mednarodnem dnevu žena 8. marcu so svoj
praznik praznovali tudi moški. Dne 10. marca
se po tradiciji, letos že 55. leto, v Sevnici odvija
salamijada, najstarejša tovrstna prireditev v
slovenskem prostoru, katere namen je poleg
družabne narave in bogatitve turistične ponudbe
tudi negovanje tradicije izdelave domačih suhih
salam in hrane z identiteto. Ta uspešna in v
slovenskem in evropskem merilu uveljavljena
zgodba je letos dobila svojo nadgraditev. Celoten
dan je bil namreč v Sevnici posvečen tej etnološkokulinarični in družabni vsebini, ki se je uspešno
povezala tudi s sevniškim gospodarstvom.
Na pobudo župana se je sestal socialnovarnostni
sosvet z udeležbo institucij in organizacij, ki izvajajo
javne naloge s področij sociale, zdravstva, javnega
reda, varnosti in izobraževanja. Letno sklicani
sosvet pomeni dodatno obliko sodelovanja,
izmenjave informacij in povezovanja med ključnimi
javnimi službami, ki skupaj skrbijo za varno bivanje
v občini.

Srečanje
socialnovarnostnega sosveta

Druženje delegacij salamarjev je bilo na Posestvu
Krakovo združeno s predstavitvijo grajske šunke.

V dopoldanskem času je v Vinski kleti Mastnak
na Posestvu Krakovo v sodelovanju Društva
salamarjev Sevnica in sevniškega župana potekal
sprejem za predstavnike delegacij iz tujine, ki se
vsako leto udeležujejo salamijade.

Predstavniki Občine Sevnica, Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, KŠTM Sevnica,
Policijske postaje Sevnica, Medobčinskega
inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa
posavskih občin, Centra za socialno delo
Sevnica, Upravne enote Sevnica, Zdravstvenega
doma Sevnica, Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, Aktiva ravnateljev osnovnih šol
občine Sevnica in Družinskega inštituta Zaupanje
so predstavili trende in izzive za oblikovanje
nadaljnjega preventivnega dela ter se zavezali k
skupnemu soustvarjanju prijetnega bivanjskega
okolja tudi vnaprej.

www.obcina-sevnica.si
Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Prvi marec je kot dan Civilne zaščite po vsem
svetu namenjen ozaveščanju javnosti o njeni vlogi,
življenjsko pomembnem spopadanju z naravnimi
ujmami in drugimi nesrečami ter pomenu
solidarnosti ob nesrečah. Letošnja tradicionalna
posavska prireditev ob dnevu civilne zaščite je v
skupni organizaciji brežiške izpostave Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje in
Občine Sevnica potekala v sevniški kulturni
dvorani.

Sprejem je Kmečka zadruga Sevnica obogatila
s kulinarično predstavitvijo, ki so jo poimenovali
Kulinarično potovanje z grajsko šunko. V Gostilni
Vrtovšek in pod prireditvenim šotorom je potekala
tradicionalna salamijada z družabno-kulinaričnim
programom in razglasitvijo najboljših salamarjev.
Med prejetimi vzorci je letos zmago z najbolje
ocenjeno salamo slavil Peter Selak iz Vinice pri
Šmarjeti.

Za prejem priznanja se je v imenu PD Lisca Sevnica
zahvalila Darinka Avguštin.
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Veterani vojne za Slovenijo

sodelovanju z občinsko borčevsko organizacijo
Sežana in krajevno borčevsko organizacijo Kozina,
za ureditev napisa na spomeniku na pokopališču
Volilni zbor veteranov območnega v Brezovici pri Kozini, na katerem je pokopan naš
združenja vojne za Slovenijo Sevnica ob občan, padli partizan, borec, komisar Komande
mesta Koper Janez Lenič Rudar, ki je padel na
25-letnici samostojne Slovenije
Primorskem novembra 1944 in je naveden med
neznanimi padlimi.
V soboto, 27. februarja, smo se veterani Povabljeni gosti so se aktivno vključili v razpravo,
območnega združenja Sevnica v velikem številu pohvalili delo organizacije, še zlasti zaradi velikega
zbrali na volilnem, letnem zboru.
števila kar 14 novih članov, odprtja spletne strani
in drugih aktivnosti v organizaciji.
Uradnemu delu zborovanja je sledila čestitka vsem
ženskam ob 8. marcu, dnevu žena, s podelitvijo
rdečega nageljna in pogostitvijo.

70 let
Društva upokojencev Sevnica
Društvo upokojencev Sevnica je s slovesnim
srečanjem članov in gostov marca praznovalo
70-letnico delovanja. Predsednica Marijana Kralj
je povedala, da društvo povezuje 1100 članov.
Je eno najštevilčnejših v občini in eno izmed 512
društev v Zvezi društev upokojencev Slovenije ter
eno izmed trinajstih v Pokrajinski zvezi društev
upokojencev Posavja.

Vladka Blas, predsednica

Zbor članov
Društva invalidov Sevnica
Foto: Ljubo Motore

Zbor so s svojo udeležbo počastili tudi gosti iz
sosednjih veteranskih organizacij in združenja
Sever, generalni sekretar slovenskega združenja
in Zveze društev izgnancev in združenja borcev
NOB občine Sevnica. Poleg osnovnih formalnost
smo zbor začeli s kulturnim programom, ki ga
je izvedla pevska skupina PD Lisca Encijan in
slovesnim veteranskim dejanjem, nadaljevali
pa s sprejetjem poslovnika za delo zbora. Po
lanskih zapletih s sekretarjem združenja in novimi
zakonskimi zahtevami smo sprejeli dopolnitve
in spremembe statuta, izvolili novo vodstvo in
sprejeli program dela. Organizacijo bo vodil Ivan
Cajner, za novo sekretarko združenja pa smo na
prvi seji predsedstva imenovali Branko Zagrajšek.
Veterani naj bi letos, po zahtevnih prigovarjanjih z
vlado, dobili povrnjeno odvzeto pravico do plačila
razlike zdravstvenih storitev do polne vrednosti
storitev v sklopu obveznega zavarovanja. Sevniške
veterane pa ob drugih nalogah letos čaka tudi
organizacija regijskega športnega srečanja v
Sevnici.

V sredo, 9. marca, je potekal redni letni zbor
članov Društva invalidov Sevnica. Udeležba je
bila zelo dobra, saj se je zbora udeležilo 136
članov DI Sevnica. Zbora so se udeležili tudi gosti
predsednik ZDIS Drago Novak, podžupanija občine
Sevnica Danica Božič, predsednk Športne zveze
Sevnica Rok Vodenik in gosti iz regije Zasavja in
Posavja, in sicer iz Zagorja predsednik DI Zagorja
Zvone Poznič,
tajnica DI Trbovlje Stanka Kink,
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar in predsednik
DI Radeče Franc Gros, s katerimi društvo lepo
sodeluje.

posameznih
Janez Levstik Predsednik društva in vodje
društvenih organov so podali poročila za leto
2015. Ugotovljeno je bilo, da smo v društvu
pozitivno in uspešno poslovali. Brez prostovoljnega
dela celotne ekipe rezultati seveda ne bi bili taki.
Kopalni dnevi v Dobovi so dodobra zaživeli, saj
se je štirih kopalnih dni za ohranjevanje zdravja
V torek, 8. marca, ob 15.00, je bila v zidanici udeležilo 260 članov. Skrb za ohranjanje zdravja,
Janeza Valanta na Malkovcu letna konferenca druženje, dobro telesno in psihično počutje je
oziroma zbor članov Krajevne organizacije osnova delovanja društva, saj ispolnjujemo vseh
Združenja borcev za vrednote NOB Tržišče, ki se osem programov FIHO in smernic ZDIS. Svojo
ustvarjalnost, ideje in
pridnost nam vedno
ga je udeležilo 36 članov od skupno 47.
Od povabljenih gostov so se zbora udeležili znova predstavijo naša dekleta s svojimi izdelki.
predsednik organizacije ZB za vrednote NOB Tudi tokrat je bila obložena miza paša za oči.
občine Sevnica Maks Popelar s sodelavko Faniko Zelo aktivno delovanje je bilo tudi na športnem
Gabrič, predsednik KS Tržišče Janez Virant in član področju, saj je komisija za šport in rekreacijo lani
glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije organizirala vidne prireditve na državni in območni
ravni.
Milan Gorjanc.
Zbor je pozdravil predsednik ZDIS Drago Novak,
pohvalil je delovanje društva v preteklem letu
in tudi delo prostovoljcev. Zbor so pozdravili
tudi preostali gosti podžupanija Danica Božič in
predsednik Športne zveze Sevnica Rok Vodenik,
ki je pohvalil delovanje športnega področja,
pozitivno so delovanje Društva invalidov Sevnica
pohvalili tudi predsedniki KOO Zasavja in Posavja.
Sprejeti so bili načrti za leto 2016. Vodstvo
obljublja, da se bomo še naprej trudili izpolnjevati
Foto: Tomaž Kužner
programe FIHO in smernice ZDIS. Posebno
Na letni konferenci je predsednica podala poročilo pozornost pa bomo namenili delovanju na lokalni
o delu za leto 2015 in program dela za leto 2016. ravni. Po končanem zboru in po okusni malici je
Poleg utečenih aktivnosti je povedala, da bo 16. bilo na vrsti prijetno druženje. Člani so bili zelo
aprila osrednja občinska proslava ob 75. obletnici zadovoljni z rezultati preteklega leta in ker smo
ustanovitve Osvobodilne fronte in spomina na skupaj preživeli še eno lepo popoldne.
odhod prvih malkovških fantov v partizane na
Vir: Društvo invalidov Sevnica
Malkovcu. Pomembna je aktivnost, ki poteka v

Zbor članov
ZB ZV NOB Tržišče
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Predsednica DU Sevnica Marijana Kralj sprejema
veliko plaketo državne zveze društev upokojencev.

»Obletnice so priložnost za praznovanje preteklih
uspehov in sedanjih naporov ter priložnost
za načrtovanje prihodnosti. Preteklost je bila
mnogokrat naporna, težka, krizni časi so bili in
so. Upokojenci, ki smo ta del poti že prehodili,
svetujemo mlajšim: drzni, samozavestni bodite
in pogumni in življenje vas bo nagradilo. Vsi smo
različni, vsi pa imamo nekaj skupnega, in to
je družabno življenje, ki nas povezuje in plete
niti v enoten trden klobčič, klobčič, ki stremi k
socialni varnosti in dostojnemu življenju,« so bile
misli, ki jih je predsednica namenila navzočim
članom in gostom. Izmed njih so spregovorili
še podpredsednik Zveze društev upokojencev
Slovenije Janez Sušnik, predsednik pokrajinske
zveze Jožef Žnidarič, direktorica hotela Delfin
Izola Nina Golob, v katerem posavski upokojenci
in upokojenke radi letujejo, ter sevniški župan
Srečko Ocvirk in društvu podelil listino občine
Sevnica. Žlahtni jubilej je zaznamovala še podelitev
priznanj Zveze društev upokojencev Slovenije za
požrtvovalno delo v društvu. Plaketo za zasluge
so prejeli Cvetka Biderman, Elizabeta Ernestl,
Franc Ernestl, Rudi Mlakar, Milena Žnidarič in
Marijana Kralj, malo plaketo je prejela Otilija Kus,
veliko pa celotno društvo. Program dogodka
so z glasbo in plesom popestrili baritonist Jure
Klenovšek in citrarka Anja Derstvenšek, folklorna
skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica in
mažoretke Društva Trg Sevnica.

Vir: Občina Sevnica

Foto: Nada Černič Cvetanovski

Športni dan
zaposlenih na OŠ Boštanj
V torek, 23. februarja, smo se zaposleni OŠ
Boštanj odpravili na pohod v okolico naše šole.
Prehodili smo del Naravoslovne učne poti Azaleja
in se povzpeli na Apnenik. Med potjo smo uživali
v lepotah narave, se naužili svežega zraka, pri
sodelavki, ki nas je postregla s kavico in piškoti,
pa tudi zapeli.

Obljubili smo si, da bomo kaj takega še ponovili.

Silva Žveglič, OŠ Boštanj

Po občini

»Dobrota, ubranost in iskrenost se zrcalijo tudi
skozi harmonije glasbe. V Sevnici res ni težko
organizirati dobrega koncerta, saj v naših krajih
ne samo delujejo, temveč odlično ustvarjajo
in vsakodnevno razveseljujejo številni glasbeni
sestavi,« so se glasile uvodne besede povezovalke
koncerta Tanje Žibert, s katerimi nas je v svojem
navadno elegantnem slogu pospremila v večer
odlične glasbe in dobrodelnosti.

V Rotary klubu Sevnica smo vrline »pripravljenosti
prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem
življenju« združili v obliko, katere rezultat je med
številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami tudi
tradicionalni dobrodelni koncert Imeti rad v
soorganizaciji Občine Sevnica. Prihodek koncerta
je v celoti namenjen letovanju otrok s posebnimi
potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale Sevnica.
Na dobrodelnem koncertu so nastopili Godba
Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo z
gosti: Manco Izmajlovo, Benjaminom Izmajlovom,
Oktetom Jurija Dalmatina in Glasbene šole
Sevnica. Med glasbenim programom so nas z
recitalom razveselili tudi učenci OŠ Ane Gale
Sevnica.
Predsednik Rotary kluba Sevnica Rado Kostrevc
je ob koncu koncerta ravnatelju OŠ Ane Gale
Sevnica Branku Terašu simbolično predal ček v
vrednosti 2300 EUR, kolikor je znašal celoten
izkupiček koncerta.
Prijeten večer pa ni minil le v znamenju
dobrodelnosti. 8. marec je tudi mednarodni
dan žena in džentelmenstva članov Rotary kluba
Sevnica, zato je vsaka predstavnica nežnejšega
spola ob odhodu iz dvorane dobila cvetlično
pozornost.
Plemenit namen in zadovoljstvo obiskovalcev
koncerta sta zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje
organizirali tovrstne prireditve in zbirali sredstva
za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

Vir: Rotary klub Sevnica/www.rotary-sevnica.si

Dobrodelni koncert
za učence OŠ Ane Gale Sevnica
Učenci in zaposleni na OŠ Ane Gale Sevnica se
zahvaljujemo glavnemu organizatorju Rotary klubu
Sevnica, ki nam že vrsto let pomaga in vlaga svoj
trud za izvedbo dobrodelnega koncerta Imeti rad.

75. Razborski večer –
»Želela bi, da bi lahko vsi
ostali doma.«
Doktorica Rosvita Pesek, umetnica Zdravka
Brečko in oktet Deseti brat so poskrbeli, da so
obiskovalci 75. Razborskega večera na jožefovo
soboto na Razborju pod Lisco doživeli čudovit
večer.

Naslovno misel je ob koncu pogovora na 75.
Razborskem večeru 19. marca po čudovitem
kulturno-družabnem
večeru
na
vprašanje
voditeljice večera Brede Vidmar Mandič podala
osrednja gostja večera dr. Rosvita Pesek.
Pojasnila jo je kot svojo iskreno domoljubno
pripadnost: »Ne želim si, da bi doma v domovini
ostal samo moj sin, želim si, da bi v domovini ostali
vsi mladi Slovenci – da bi bilo tu, doma, v Sloveniji
lepo živeti in bi si zato želeli tukaj živeti.«
V pogovoru, imenovanem Med domom in
službo, se nam je Rosvita Pesek razkrila kot
preprosta, iskrena, komunikativna, svetovljanska
in domoljubna ženska, ki jo vsi poznamo sicer
kot voditeljico informativne oddaje Odmevi
na nacionalni televiziji, pa tudi kot publicistko,
zgodovinarko, mamo, organizatorko koncertov in
drugih dogodkov ter kot izjemno poznavalko oseb,
dogodkov in dogajanja v Sloveniji od osamosvojitve
Slovenije do zdaj. V zahvalo ji je župan Srečko
Ocvirk podaril knjigo o Sevnici.
Večer so z izjemno glasbeno interpretacijo
slovenskih ljudskih pesmi in velikim glasbenim
razponom obogatili pevci iz okteta Deseti brat iz
Ljubljane. Tako kot znani ljudski junak prihajajo
že 35 let k ljudem po svetu in jih razveseljujejo
s svojimi pesmimi. Počaščeni smo bili, da smo
lahko prisluhnili pevcem, ki so že več kot 15 let
med najboljšimi tovrstnimi pevskimi skupinami v
Sloveniji in so prepevali celo s slovitim tenoristom
Lucianom Pavarottijem.
Umetniško podobo večera je dopolnila slikarka
in pesnica Zdravka Brečko iz Sevnice, pred
razborskim občinstvom pa se je predstavila tudi z
dvema svojima pesmima. Iskreno je spregovorila
o svoji nelahki življenjski poti in poudarila veličino
ustvarjanja, ki jo dviguje nad bolečino.
Lep, preprost, iskren večer smo nadaljevali še v
neuradnem delu ob domači hrani in pijači, kar so
nam pripravile sosede iz vasi Polje. Večer, poln
čudovitih vtisov in misli, ki bodo še dolgo odmevali,
nam je vsem najlepše vabilo na naslednji Razborski
večer, ki ga bomo pripravili jeseni.

Breda Vidmar Mandič

Hvala županu Srečku Ocvirku in vsem
pokroviteljem, ki ste se spet izkazali s svojo
prijaznostjo in priskočili na pomoč, da bodo naši
otroci junija spet lahko letovali na morju.

Za OŠ Ane Gale Sevnica Urška Volarič

www.mojaobcina.si/
sevnica

OBMOČNO ZDRUŽENJE
VETERANOV VOJNE ZA
SLOVENIJO SEVNICA
- Predsedstvo OZVVS Sevnica se najlepše
zahvaljuje vsem številnim udeležencem za
udeležbo na volilnem zboru članov 27.2.2016!
- Vse člane veteranske organizacije vabimo
na proslavo ob Dnevu upora, ki bo v soboto
16. aprila 2016 pri spomeniku na Malkovcu.
Prijavite se lahko na
051 389 362 ali 031 200 627.
- Vse veterane, ki ste socialno ogroženi- ste
prejemniki socialne pomoči, prosimo, da
se javite s potrdilom na sedežu območnega
združenja Kvedrova cesta 30 A- pri avtobusni
postaji v Sevnici, lahko vsak ponedeljek od 10h
- 13h ali pokličete na zgornji telefonski številki,
da vam uredimo društveno plačilo vaše
članarine in druge ugodnosti, ki vam pripadajo.
- Vse člane, ki še niste poravnali članarine
OZVVS za 2016 lepo prosimo, da to storite
najpozneje do konca aprila 2016.
						
Predsedstvo OZVVS Sevnica
		
NAROČENA OBJAVA

Ekskurzija
Društva kmetic Sevnica
Članice Društva kmetic Sevnica so se marca
odpravile na strokovno ekskurzijo na avstrijski
sejem Ab Hof Wieselburg, kar v našem jeziku
pomeni prodaja z dvorišča. Na sejmu so si ogledale
predstavitve manjših strojev in pripomočkov ter
embalaže za različne dejavnosti na kmetiji, od
žganjekuhe in vinarstva do predelave mesa, peke
kruha in peciva ter izdelave testenin.

Udeleženke ekskurzije

Ogledale so si tudi družinsko pekarno Haubi´s, ki je
ena večjih na svetu, vodi pa jo že šesta generacija.
Njihovi začetki segajo v leto 1906, ko so med
prvimi začeli kruh razvažati na motorju, s košem
na rami. Pekarna je najbolj znana po kajzericah,
ki jih v eni uri pripravijo kar 24.000. Udeleženke
so imele poleg ogleda možnost narediti vsaka
svoj pekovski izdelek. Ekskurzija je prinesla veliko
novih in zanimiv idej, s katerimi so si članice
društva kmetic obogatile svoje znanje in jih bodo v
prihodnje s pridom uporabljale pri dejavnostih na
svojih kmetijah.

Vir: Društvo kmetic Sevnica

VRT - ODDAM
V Dolenjem Boštanju,
40 kvadratnih metrov
s toplo gredo in vodo,

brezplačno oddam
za letošnje leto.

Tel: 041 623 066
april 2016

NAROČENA OBJAVA

Dobrodelni rotary koncert
Imeti rad
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TZOS
Kontakti lokalnih koordinatorjev

Čistilne akcije
v občini Sevnica 2016
Namen vseslovenskih spomladanskih čistilnih
akcij je urejati okolje, da bo privlačno za prebivalce
in obiskovalce Slovenije, pripomoči k ozaveščanju
in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki
so hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa
in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega
okolja, podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in
morja, gozdnega prostora, okolice prometnih
poti. Kot vsako leto bo tudi letos potekala čistilna
akcija v občini Sevnica, in sicer:

Termin izvedbe na vseh lokacijah:
v petek, 1. 4., in soboto, 2. 4.,

(ob morebitno določenem drugem datumu se
je treba glede odvoza dogovoriti s Komunalo
Sevnica).
Akcije bodo izvajali številna društva, krajevne
skupnosti, javni zavodi, druge organizacije in
posamezniki. Osrednji koordinator čistilnih
akcij je Turistična zveza občine Sevnica (TZOS)
v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica
in
Komunalo Sevnica, ki bo med akcijo po
predhodnem dogovoru z lokalnimi koordinatorji
poskrbela za brezplačen odvoz mešanih odpadkov.

Turistična društva:
- TD Tržišče: Milena Knez, 041 270 7477,
- Društvo Zagon Tržišče:
Stanko Lazar, 041 685 786,
- TD Telče: Zvonka Mrgole, 041 240 407,
- TD Šentjanž: Petra Majcen, 041 392 567,
- TD Loka pri Zidanem Mostu:
Milan Culetto, 041 466 560,
- TD Preska: Anka Lisec, 031 570 634,
- KŠD Lukovec: Stanko Lisec, 031 827 482,
- Društvo Trg Sevnica:
Breda Drenek Sotošek, 041 642 157,
- KŠTD Blaž Jurko Razbor:
Matej Imperl, 041 254 217,
- TD Boštanj ob Savi:
Aleš Germovšek, 031 655 936,
- TD Studenec: Tone Žnidaršič, 041 500 968.
Krajevne skupnosti:
KS Sevnica: Stanka Žičkar, 041 880 522
KS Boštanj: Jože Udovč, 041 725 402
KS Blanca: Marjan Ločičnik, 041 594 968
KS Dolnje Brezovo: Tanja Rantah, 041 327 109
KS Zabukovje: Jože Baumkirher, 041 823 409
KS Studenec: Janoš Janc, 031 312 651
KS Primož: Silvo Vintar, 041 657 557
KS Tržišče: Janez Virant, 041 910 335
KS Krmelj: Slavica Mirt, 041 897 515
KS Šentjanž: Boštjan Krmelj, 041 709 287
KS Loka pri Zidanem Mostu:
Janko Metelko, 041 727 536
PD Lisca Sevnica: Rok Petančič, 051 680 289
Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj
udeležimo v čim večjem številu in skupaj
pripomoremo k celostno urejeni podobi našega
bivanjskega prostora.

Priporočilo podjetja Komunala:
– pravočasno naročite postavitev zabojnika za
odlaganje odpadkov iz akcije,
– v posamezni KS naj bo po možnosti eno zbirno
mesto za odpadke,
– sporočite mesto postavitve najpozneje do srede,
30. 3. 2016 (031 653 298),
– zbirajo se izključno samo odpadki iz narave.

MOŽNOSTI ODDAJE KOSOVNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV:
• Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno s
posebno naročilnico naroči na Komunali Sevnica
brezplačni individualni kosovni odvoz v količini 2 m3.
Naročilnica je dostopna na spletni strani podjetja
komunala.sevnica@siol.net, ali jo Komunala pošlje
tudi po pošti na naslov gospodinjstva.

Z načinom odlaganja neposredno v zabojnik
imamo namreč dobre izkušnje, saj tako tudi
okolica zbirališča odpadkov ostane čista, odpadki
bodo v ponedeljek odpeljani veliko hitreje, manj
je brskanja po odpadkih. Ker nam bodo lokacije
zbirališč znane, tudi ne bo vračanja na že pobrane
trase in naknadnega pobiranja.

• Kosovne odpadke lahko vsako gospodinjstvo,
ki plačuje storitve ravnanja z odpadki v občini
Sevnica, dostavlja brezplačno vse leto tudi na
Zbirni center za odpadke Sevnica, v sklopu
odpiralnega časa objekta.

Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že
ustaljenem redu, in sicer:
– Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo
predstavniki turističnih društev, ki se bodo v
svojem kraju z drugimi društvi dogovorili o datumu
čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva,
bo koordinacijo in izvedbo čistilne akcije prevzel
predstavnik krajevne skupnosti.
– Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov
čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število
udeležencev, popis črnih odlagališč).
– Koordinatorji prevzamejo vreče za odpadke v TA
Doživljaj po 21. 3. 2016 vsak dan od 9. do 16. ure.
– Koordinatorji določenega območja sporočijo
na Komunalo Sevnica lokacijo zbranih mešanih
odpadkov.

nagrajenci

Ker je letos za TZOS volilno leto, so bili izvoljeni novi
organi zveze: predsednica Annemarie Culleto,
podpredsednica Cvetka Jazbec, sekretarka
Alenka Kozorog.
Vsako leto se najzaslužnejšim na področju turizma
podelijo priznanja turistične azaleje. Tudi tokrat
smo jih podelili, dobili pa so jih Grega Repovž, Rok
Petančič, Jerca Šantej, Loški zeliščarji in Stane
Markovič.
Skupna ocena je, da je delo Turistične zveze občine
Sevnica zelo dobro, projekti potekajo premišljeno,
sistematično in trajnostno, rezultati so vidni na
področju različnih področij turizma.

Alenka Kozorog, sekretarka TZOS

Občni zbor
Turističnega društva Tržišče
V petek, 4. marca, je TD Tržišče organiziralo
vsakoletni občni zbor, tokrat v prijetnem ozračju
gostilne Majcen – Ulčnik v Tržišču. Predsednica
društva Milena Knez je zbranim članom in
gostom predstavila delo društva v letu 2015 in
drzne načrte za leto 2016. Člani društva so bili
aktivni vse leto. Društvo je organiziralo veliko
prireditev, dobro obiskano razstavo Prihodnost,
prijazna naravi v sklopu krajevnega praznika,
sklop prireditev z naslovom Jesen na vasi in leto
sklenilo z božičnim koncertom. Stane Markovič je
pridno beležil dogajanje in ga na zboru predstavil
v kratkem filmu. Seveda so vsi ti dosežki in dobri
rezultati izraz zelo dobrega sodelovanja med
lokalnimi društvi, Turistično zvezo občine Sevnica,
Krajevno skupnostjo Tržišče in Občino Sevnica.

Vir: TZOS

Volilni občni zbor
Turistične zveze občine Sevnica
Dne 14. marca smo se člani TZOS zbrali na
rednem letnem občnem zboru. Dogodek je
potekal na gradu Sevnica. Pregledali smo poročila
o uspešnem preteklem letu, jih potrdili in pripravili
letošnji načrt dela. Delegati društva so pohvalili
vodstvo zveze za dobro in pregledno delovanje.
Nadzorni odbor je pozitivno ocenil delo organov
zveze in pohvalil zelo lepo in pregledno urejeno
dokumentacijo.

Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica:

• Turistična zveza občine Sevnica:
• Cvetka 031 825 053,
Annemarie 031 344 916, Alenka 051 680 288,
• Občina Sevnica: Bojan Kostevc 051 348 039,
• kontakti področnih koordinatorjev in datumi
akcij po posameznih lokacijah bodo objavljeni na
spletnih straneh www.obcina-sevnica.si, www.
kstm.si, www.turizem-sevnica.si.
Kontakt za sporočanje lokacije pobranih
odpadkov Komunali Sevnica:
• Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298).
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Tudi program dela za 2016 je zelo pester, pohod k
azaleji maja. Razstava v času krajevnega praznika
bo tokrat namenjena Lovski družini Tržišče in
njenemu visokemu jubileju. Osrednje dogajanje
jeseni pa bo potekalo z naslovom Praznik na vasi.
To so le nekatere prireditve, ki bodo popestrile
dogajanje v Tržišču, že zdaj pa vabljeni, da se jih
udeležite v čim večjem številu.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Turizem
Boštanj na gregorjevo

Promocija Sevnice
na mednarodnem sejmu
turizma v Zagrebu

Krajevna skupnost Boštanj in Turistično društvo
Boštanj ob Savi tradicionalno organizirata
prireditev, s katero se enkrat na leto predstavijo
vse pevske zasedbe na območju krajevne
Letos smo že tretjič zakupili manjši razstavni
skupnosti Boštanj.
prostor na sejmu v Zagrebu. Zaradi dobre lanske
izkušnje smo del prostora odstopili predstavnikom
Krškega in skupaj predstavljali vsak svoje
turistične zanimivosti.

Letos je sodelovalo 12 pevskih skupin, in sicer
Otroški zbor Osnovne šole Boštanj (vodja Tadeja
Udovč), Mladinski zbor Osnovne šole Boštanj
(Mateja Lisec Repovž), kvintet Boštanjski prijatelji
(Matej Fon), Šmarčanke (Renata Felicijan Šturbej),
Ljudski pevci iz Boštanja (Alojz Fon), Ženski pevski
zbor Azaleja (Mimi Šuster), ansambel Florjan
(Danijel Cajnar), Mešani pevski zbor župnije
Boštanj (Ciril Udovč), Vokalna skupina Triola
(Tadeja Udovč), Oktet Jurij Dalmatin in Mešani
pevski zbor Zvon (Tine Bec).
Kot osrednji glasbeni gosti so bili dijaki Glasbenoinstrumentalne skupine Srednje šole za gostinstvo
in turizem Celje. Prepevajo na šolskih in občinskih
prireditvah, gostovali so na mednarodnem
festivalu, enkrat ba leto pa organizirajo samostojni
koncert. Posneli so himno šole in sodelovali s
profesionalnimi glasbeniki. Njihov umetniški vodja
je boštanjska rojakinja mag. Ingrid Slapnik, včasih
Ingrid Redenšek.

za družine ali manjše skupine z

lo (posamezno si izbirate meni)
ala v bližini)
oramski ogled mesta Sevnica iz
»balkona«
eni ogled Gradu Sevnica
vaši družini
Z glasbenim dogodkom se organizatorji

želijo
pokloniti številnim praznikom v marcu, tematika
pa je vsako
leto drugačna.
Letos so jo namenili 25.
50€/ osebo
in vključuje
kosilo,
obletnici
samostojnosti
Slovenije,
n vodenje po Gradu Sevnica in zato tudi naslov
Domovini v pozdrav ni bil naključje.
lni bon
v rednosti 1€/ oseba, ki se
Moderatorka dogodka sem bila mag. Klaudija
napitek
ali nakup
Redenšek.
Ob spominka.
koncu sta se vsem sodelujočim
zahvalila
predsednica
komisije v Krajevni
m potrebujete približno 5kulturne
ur časa.
skupnosti Boštanj Jelka Bec in predsednik
Turističnega društva Boštanj ob Savi Aleš
**************************************
Germovšek.
***********
Zaključni pesmi so v premajhni dvorani TVD
Partizan za vse obiskovalce nastopajoči zaokrožili
onudba:
pod z vodstvom
Udovča. Za čarobnost
d mesta
vodenim Cirila
sprehodom
nadaljnjega družabnega večera in praznovanje
ko bogatem
parku kamnitih
gregorjevega sta poskrbela Aktiv žena Boštanj in
rce Save«,
Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj ob pesmih
domačih
mladih
talentov. na
ustacije
vin pri
ponudnikih

stičnih cestah.

Klaudija Redenšek

Foto: Janez Levstik

»V naravi ni ničesar nekoristnega...«
Michel Eyquem de Montaigne

Vse se je dogajalo tri dni sredi marca, sevniško
turistično ponudbo pa smo predstavljali na sejmu
Place2go v Zagrebu. Bili smo v družbi še s približno
190 razstavljavci, ki so Zagrebčanom ponujali
različne svetovno znane destinacije.
KŠTM Sevnica je imel s TA Doživljaj promocijski
prostor, vabljivo pa smo ga opremili s fotografijami
grajskega pobočja, vinorodnih območij in
predvajali turistični promocijski film ter razstavili
promocijski material v hrvaškem jeziku. Glavni
poudarek je bil na promociji programov za družine
in manjše skupine ter vsebini kataloga turistične
ponudbe, ki vključuje programe enodnevnih in
večdnevnih izletov na naše območje in širše v
Posavje. S posebnimi publikacijami smo izpostavili
še možnost krajših izletov s kosilom pri različnih
ponudnikih, ogledom našega gradu in degustacijo
vin na našem območju s poudarkom na sevniški
salami z vključenimi prireditvami. Zanimanje za
naš prostor smo povečali tudi z nagradno igro.
Sejem je bil zaradi prostega vstopa in tudi lepega
vremena dobro obiskan.

NAMIG ZA PREMIK
Obisk rastišč azaleje
V tem spomladanskem času vam v naši okolici
priporočamo ogled rastišča rumenega sleča na
Vrku pri Tržišču in na Gavgah nad Boštanjem,
kjer bo kmalu vzcvetel. V Sloveniji so znana štiri
rastišča, od teh so kar tri na območju naše
občine: rastišče na Gavgah nad Boštanjem in
rastišče na Vrhku pri Tržišču sta dva izmed treh z
opisnimi tablami urejenih rastišč in sta uvrščena
v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, ter
rastišče na Vrhu pri Topolovcu.

Foto: Judith Zgonec

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica Rastišča rumenega sleča so botanična redkost
in posebnost ter so med cvetenjem privlačen
izletniški cilj, saj s svojo lepoto in čudovitim
delovni čas: vonjem cvetov očarajo vsakega obiskovalca.
Rumeni sleč (Rhododendron luteum) IZKORISTITE
ali Azalea
Delavniki:
pontica je listopaden grm iz družineDODATEN
vresovk in ima
POPUS
9.00 – 16.00 podolgovate, ozke liste na kratkih pecljih. Zacveti
na spominke al
Sobote:
ob ugodnih vremenskih razmerah konec aprila ali
vodeni
ogled
9.00 – 13.00 na začetku maja z velikimi dišečimi, živo
rumenimi
cvetovi, ki jih spremlja močan vonj. V
višino
zraste
Gradu Sevnica
Trg svobode 10, 8290 Sevnica
tudi do 4 metre. Na slovenskih tleh so rumeni sleč
odkrili na Gorjancih, leta 1954. V Sloveniji je še
okoli 1000 grmov sleča, je ogrožena rastlinska
vrsta in je zavarovan od leta 1976.
za družine ali manjše skupine
več tudi
na povezavi
Poti so označene in primerne
za družine.
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexc
z najavo
Pohodniki se lahko okrepčajo ob poti Tržišče-· Kosilo (posamezno si izbirate meni) Vrhek v Gostišču Majcen, kjer je tudi izhodiščna
tabla. V Boštanju je okrepčilo mogoče dobiti pri
(otroška igrala v bližini)
večjih gostinskih ponudnikih, izhodiščna tabla pa
je ob parkirišču
pri pokopališču.
Več podrobnosti
· Panoramski ogled mesta Sevnica
PODARITE
NAJDRAŽJIM
SKUPNA DOŽIV
o lokacijah rastišč in ponudnikih so dostopne tudi
iz Grajskega »balkona«
na spletni strani www.dozivljaj.si.

DOŽIVETJA

AKTUALNO - IZLET:

· Vodeni ogled Gradu Sevnica
prilagojen vaši družini
Cena: 19,50 EUR/osebo in vkljuèuje kosilo,
vstopnina in vodenje po Gradu Sevnica in okolici,
darilni bon v rednosti 1 EUR/osebo,
ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur èasa.

Dodatna ponudba:
· ogled mesta z vodenim sprehodom
po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur
»srce Save«,
· degustacije vin pri ponudnikih
na Vinsko turističnih cestah.
najave in informacije na:

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Družinska snidenja

Zdravko
Remar,
KŠTM Sevnica
·Krepko
kosilo
(otroška
igrala v bl
·prilagojen ogled vaši družini,
Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

Cena: 14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnin
Zadovoljstvo
je darilni bon v vred
vodenje po Gradu Sevnica in okolici,
1EUR/ osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spomi
program potrebujete približno 5 ur časa.
naravnoZabogatstvo,
razkošje je
umetna
» že zarevščina.
24,00 EUR po osebi«

Sokrat
april 2016
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Kultura
Območno srečanje
otroških gledaliških skupin
občine Sevnica 2016

Od tišine do glasbe
in Jure Ivanušič
na Glasbeni šoli Sevnica

Kulturna dvorana v Krmelju je spet gostila
Območno srečanje otroških gledaliških skupin
občine Sevnica, ki ga pripravlja JSKD, Območna
izpostava Sevnica. Na srečanju so sodelovale
gledališke skupine s petih osnovnih šol naše
občine.

V tednu pred zimskimi počitnicami smo
na Glasbeni šoli Sevnica gostili dramskega
igralca, pianista, skladatelja in režiserja Jureta
Ivanušiča. Ob glasbeni monokomediji Od tišine
do glasbe, ki jo je Ivanušič ustvaril skupaj z
Markom Vezoviškom, smo zgodovino glasbe,
komponiranje, problematiko plagiatov in razne
glasbene posebnosti spoznali na čisto drugačen,
anekdotičen način.

Deklica z vžigalicami. Mentorica skupine je Silva
Žveglič.

Srečanje je odprla domača gledališka skupina
Knapec z OŠ Krmelj pod mentorstvom Nataše
Možic. Odigrali so predstavo Nagajiva zima in
Srečanje je sklenil Gledališki klub OŠ Sava
pričarali zimsko vzdušje.
Kladnika Sevnica, ki združuje učence iz 7., 8. in
9. razreda. Skupaj z mentorico Jelko Slukan so
nam za srečanje pripravili predstavo Skrivnosti
iz šolskega veceja. Videli smo, kakšne skrivnosti
vse si zaupajo učenci na šolskih vecejih. Gledališka
skupina Klopotec pod mentorstvom Helene
Hribar in Jožice Pelko, ki deluje na Osnovni
šoli Milana Majcna Šentjanž, pa se bo s svojo
predstavo Poslednja želja Rozalije M. predstavila
na območnem srečanju na Senovem. Gledališke
skupine je vse dopoldne posebej budno spremljal
dramski in filmski igralec, voditelj, lutkar, pevec in
plesalec Gašper Jarni. Srečanje so si ogledali tudi
učenci z OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, POŠ Studenec ter
otroci iz Vrtca Krmelj in Vrtca Šentjanž.
Sledil je nastop Našega malega gledališča z OŠ
Tržišče. Mentorica skupine Polona Trebše je
skupaj z otroki pripravila predstavo Starši, v
kateri so nam odigrali, kako se otroci zabavajo,
kadar staršev ni doma.

Kot tretja je nastopila Gledališka skupina
Studenček z OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica
Studenec, pod dolgoletnim mentorstvom Andreje
Janc. Lotili so se znane pravljice Sneguljčica malo
drugače in pri ustvarjanju predstave neizmerno
uživali.
Predstavo Deklica z rožami nam je odigrala
gledališka skupina Fantastičnih 9 z OŠ Boštanj,
nastala pa je po motivu Andersenove pravljice
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Ivanušič se v monokomediji predstavi kot izjemen
igralec, pianist, pevec, skladatelj in dirigent.

Predstava, izvedena je bila v dveh terminih, da so si
jo lahko ogledali vsi učenci šole, je bila navdušujoča
učna ura. Skratka, imenitno; tako nasmejani se že
Katja Pibernik, dolgo nismo ničesar naučili.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Sevnica
Vir:Glasbena šola Sevnica

Kultura
Uspehi učencev
Glasbene šole Sevnica
Sedem učencev sevniške glasbene šole se je po
prejetih zlatih priznanjih na regijskem tekmovanju
uvrstilo na osrednje državno tekmovanje,
Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
– TEMSIG, ki je od 1. do 13. marca potekalo na
glasbenih šolah primorske regije – v Novi Gorici,
Postojni, Cerknici, Tolminu, Idriji in Podružnični
glasbeni šoli Cerkno ter v Kopru. Tekmovalne
discipline letošnjega tekmovanja so bile: klavir,
flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet,
fagot, petje, diatonična harmonika, komorne
skupine s trobili in komorne skupine jazz.

Odprtje samostojne slikarske
razstave Iz duše za dušo
avtorice Irene Ameršek

Odprtje likovne razstave
Antona Klakočarja
na kulturni praznik v Krmelju

V torek, 15. marca, je bilo v Zdravstvenem domu
Sevnica v sodelovanju s Centrom za krepitev
zdravja ter Posavskim in obsoteljskim društvom
za boj proti raku odprtje slikarske razstave
ljubiteljske slikarke Irene Ameršek.

Na Prešernov dan je potekalo v Kulturnem
domu Krmelj odprtje prve samostojne slikarske
razstave ljubiteljskega slikarja Antona Klakočarja
iz Sevnice. Zbranemu občinstvu je predstavil svoj
slikarski opus v akvarelni tehniki. Anton Klakočar
je redni udeleženec likovnih kolonij v Krmelju, ki
jih vsako leto organizira likovna sekcija DKŠD
Svoboda Krmelj.

Flavtistka Zala Plazar, pri klavirju Špela Troha

Učenci Glasbene šole Sevnica so na državnem
tekmovanju nastopili zelo uspešno. Flavtistka
Zala Plazar je v svoji starostni skupini prejela
zlato plaketo in bila med tridesetimi tekmovalci
najboljša. Nastopila je na zaključnem koncertu
prvonagrajencev na Konservatoriju za glasbo
in balet Ljubljana. Zala je iz razreda Ane Mlakar,
prav tako Elizabeta Požun, ki je prejela srebrno
plaketo. Iz razreda Pije Hočevar je flavtistka Neli
Markl osvojila bronasto plaketo, pevka Sara
Praznik iz razreda Martine Prevejšek pa srebrno.
Saksofonisti Katarina Traven, Martin Zeme in
Nik Podpadec so pod vodstvom učitelja Matjaža
Škoberneta vsak v svoji starostni kategoriji prejeli
srebrno plaketo. Vse tekmovalce je na klavirju
spremljala Špela Troha.

Avtorica Irena Ameršek

Obiskovalce
je
nagovorila
direktorica
Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič.
Sledili sta predstavitvi preventivnih programov
predsednice Posavskega in obsoteljskega društva
za boj proti raku Alenke Krenčič Zagode, spec.
ginekologinje in porodničarke, in predstavnice
Centra za krepitev zdravja Mojce Vidmar, dipl. m.
s. Za glasbeno popestritev dogodka je poskrbela
učenka Glasbene šole Sevnica Tinkara Jene, ki
je na harfi zaigrala Arabesko Clauda Debbusyja.

Saksofonistka Katarina Traven, pri klavirju Špela Troha

Že konec februarja so se mednarodnega
tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu udeležili
trobilci iz razreda Francija Lipovška: hornistka
Lea Ivandič, pozavnist Žan Repovž in z evfonijem
Matej Štih. Vsi so si z odličnimi nastopi priigrali 1.
nagrado, Lea in Matej pa sta bila v svoji skupini
najboljša – laureata. Njihova korepetitorka je Saša
Božič.
Čestitamo.

Umetniško kritiko razstavljenih del je napisala in
prebrala profesorica likovne pedagogike Elena
Sigmund. Ob koncu prireditve je spregovorila
tudi avtorica Irena Ameršek. Razstava obsega
40 slikarskih del, ki so razobešena na hodnikih
Zdravstvenega doma Sevnica, in bo na ogled do
sredine junija.

Vir: Glasbena šola Sevnica

Irena Ameršek

Iz duše za dušo

Antonu Klakočarju je najljubša tehnika akvarel,
prav tako mu je ljubo delo z akrilnimi barvami.
Udeležuje se raznih slikarskih kolonij, svoja dela pa
razstavlja na raznih skupinskih razstavah.
Obiskoval je več delavnic in tečajev pri Moji
ustvarjalnici v Celju, likovni krožek pri U-3 v Sevnici
pod vodstvom Toneta Zgonca, se vključil v društvo
ljubiteljskih slikarjev Krško Oko in ustvarjal pod
vodstvom mentorjev, akademskih slikarjev Rajka
Čubra, Jožeta Marinča in Lovra Inkreta, slikarke
Jerce Šantej in slikarja Jožeta Kotarja. Anton
Klakočar se zahvaljuje predvsem sestri Mariji
Klakočar za spodbudo in tudi kritiko.

V spremljajočem kulturnem programu je
zapela domača ženska vokalna skupina Lokvanj,
predstavili so se članice in člani DKŠD Svoboda
Krmelj ter učenci OŠ Krmelj s poezijo in glasbo,
obiskovalke in obiskovalce pa sta nagovorila tudi
vodja likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj Ana
Hočevar in likovni pedagog Tone Zgonec. Kulturni
dogodek je povezoval predsednik DKŠD Svoboda
Krmelj Izidor Močnik.

N. Flajs

Foto: J. Teraž

»Vse se da v poeziji naučiti, samo dvoje ne. Ako nima tvoje oko svojih žarkov,
ako nima tvoja kri svojega utripa - nikdar ti ne bo pesem sijala, nikdar ne bo pela.«

Oton Župančič
april 2016
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Koledar prireditev
Datum in ura
petek, 1. 4. sobota 2. 4.
petek, 1. 4.
ob 18.00
petek, 1. 4.
ob 19.00
sobota, 2.4.
ob 8.00
ponedeljek, 4. 4.
ob 18.00
torek, 5. 4.
ob 7.00 - torek,3. 5.
torek, 5. 4.
ob 9.00
torek, 5. 4.
ob 17.00
torek, 5. 4.
ob 18.00
sreda, 6. 4.
ob 18.00
sreda, 6. 4.
ob 17.00
četrtek, 7. 4.
ob 17.00
četrtek, 7. 4.
ob 18.00
četrtek, 7. 4.
ob 19.00
sobota, 9. 4.
ob 18.15
sobota, 9. 4.
ob 9.00
ponedeljek, 11. 4.
ob 18:30
torek, 12. 4.
ob 17.00
torek, 12. 4.
ob 18.00
sreda, 13. 4.
ob 17.00
sreda, 13. 4.
ob 18.00
četrtek, 14. 4.
ob 18.00
četrtek, 14. 4.
ob 17.00
četrtek, 14. 4.
ob 18.00
sobota, 16. 4.
ob 19.00
sobota, 16. 4.
ob 10.00
ponedeljek, 18. 4.
ob 15.30
ponedeljek, 18. 4.
ob 16.00
torek, 19. 4.
ob 15.30
sreda, 20. 4.
ob 9.00
sreda, 20. 4.
ob 17.00
četrtek, 21. 4.
ob 15.30
četrtek, 21. 4.
ob 18.00
petek, 22. 4.
petek, 22. 4.
ob 11.00
petek, 22. 4.
ob 10.00
torek, 26. 4.
ob 16.00 sreda,
27. 4. ob 16. uri
sreda, 27. 4.
ob 9.00
sreda, 27. 4.
ob 18.00
petek, 29. 4.
ob 19.00
sobota, 30. 4.
ob 8.00
sobota, 30. 4.
ob 9.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Čistilne akcije v občini Sevnica 2016

Območje občine Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica
www.turizem-sevnica.si

Poletite z orli - predava Akrura Alex iz Londona

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in Društvo Pandurang

Recital flavtistke Lare Šalamon

dvorana Glasbene šole
Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Sevniški mesečni sejem

Trg svobode – parkirišče

KŠTM Sevnica,
inf. 07/ 81 65 462

Karma in reinkarnacija – predava Adi Purusha iz Indije

Grad Sevnica

Društvo Pandurang

Zgodbe v kolažu - likovna razstava Borisa Koteskega

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Srečanje z županom

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Izposojevališče Krmelj
(Knjižnica Sevnica)

Knjižnica Sevnica

Predstavitev knjige Zale Resnik Poljašević Kavbojski klobuk

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Radogost večer: Gost: Rado KALIŠNIK, kipar, steklar – Hrastnik

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

»Lepo mi poje črni kos«
Nastop pevske skupina društev upokojencev občine Sevnica

Kulturni domu v Krmelju

Društvo upokojencev Sevnica, 031 669 771

Lutkovna predstava Grdi raček v izvedbi GLG Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Gladališka predstava-komedija RADIKALNA KURA

Kulturna dvorana Sevnica

Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje

Recital pianista Zoltana Petra

dvorana Glasbene šole
Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Čistilna akcija, urejanje kraja in mladinski program ob dnevu Zemlje

Dom krajanov Razbor

KŠTD Razbor

Srečanje Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Vzgoja in pridelovanje ekološke zelenjave

Kulturna dvorana Sevnica

VCT Ramovš - Peklar, društvo Ajda Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

JSKD Sevnica, OI Sevnica

Preprosto življenje, visoko razmišljanje

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in Društvo Pandurang

Monokomedija: Moška copata (Ranko Babić) Vstopnina: 17 EUR.
Predprodaja vstopnic v TA Doživljaj in 1 uro pred koncertom na
blagajni dvorane.

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupščina Zavoda kabelske televizije NHM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Zavod KATV Sevnica

Predstavitev knjige: "Reci življenju Ja"

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Loka pri Zidanem Mostu

TD Loka pri Zidanem Mostu

pri Vinskem dvoru Deu na
Malkovcu

Org.: ZZB NOB Sevnica, KS Tržišče, KO borcev
za vrednote NOB Tržišče, Občina Sevnica

prostori RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica,
Inf. 07 81 65 070

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

Avtošola Prah Sevnica;
Inf: Toni, 031 643 338

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo
znanje obnoviti

prostori RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica,
Inf. 07 81 65 070

Usposabljanje za delo na varnih točkah

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Izpit iz prve pomoči

prostori RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

Noč knjige v sodelovanju s Slavističnim društvom Posavje

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Koncert Planinske pevske skupine ENCIJAN z gosti

Kulturna dvorana Sevnica

PD Lisca Sevnica

Svetovni dan zemlje saditev sevniške voščenke

POŠ Loka pri Zidanem
Mostu

Informiranje mladih o alkoholu – pristopi in informacije

Mladinski center Sevnica

TZOS s podružnično osnovno šolo Loka pri
Zidanem Mostu, KŠTM Sevnica in Občina Sevnica
KŠTM Sevnica Prijave zbiramo do ponedeljka,
18.4.2016, na mojca.svigelj@kstm.si

24 ur Lisce

Lisca

PD Lisca Sevnica

Tradicionalni pohod po poteh KS Loka

Zbor pri Trubarjevem
hramu v Loki

TD Loka pri Zidanem Mostu

Koncert NA POTEP

Športni dom Sevnica

Ansambel Potep

Mažorete se predstavijo

Kulturna dvorana Šentjanž Mažuretno društvo Šentjanž

Tradicionalni pohod po nemško okupacijski meji od Murenc do Telč

zbiranje: Murence;
KO DIS Šentjanž
6.45 - avtobus iz AP Sevnica

Državno prvenstvo v ju jitsu in Ne waza-borbe

Športni dom Sevnica

Predavanje Miše Pušenjak Načrtovanje in oblikovanje ekološkega
vrta
Poj z menoj 2016 - Revija predšolskih, otroških in mladinskih
pevskih zborov občine Sevnica 2016

Deset zeliščnih: čajanka za prebuditev in osvoboditev naših čutil z
Loškimi zeliščarji in Evijo
Proslava v spomin na Malkovške dogodke 1941-1945
in Dneva upora proti okupatorju
Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje
obnoviti

DBV Ippon Sevnica

Koledar prireditev
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Moska copata letak tisk
17. marec 2016 12:14:27

Logo 24 UR LISCE tisk
23. marec 2016 10:16:59
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Mladina
Vzpostavljanje srčnih ciljev
v MC Sevnica

Mažoretno društvo Šentjanž

Sevniška šola prejela najvišje
priznanje na področju šolstva

Mineva že dobro leto, odkar je začelo delovati
novo društvo in uresničilo dekletom iz Šentjanža
V petek, 4. marca, smo na delavnici v Mladinskem in širše okolice željo po učenju in izpopolnjevanju Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeli vsako
centru Sevnica vzpostavljali naše srčne cilje in poti mažoretnih osnov in veščin, udejstvujejo pa se leto priznanja Blaža Kumerdeja. Prejmejo ga le
do izpopolnjenega življenja. Evija Evelin Zavrl nas je tudi različnih tekmovanj in nastopov.
najboljše institucije, posamezniki in skupine, ki so
po delavnici popeljala v treh sklopih.
odlični pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah. Letos je to nagrado zaradi inovativnih
dejavnosti v poučevanju in vzgoji mladih prejela
naša šola.
Učenci naše šole smo ob prejemu nagrade zelo
ponosni in veseli. To pomeni, da imamo urejeno
in dobro šolo, različne projekte, s katerimi
spremljamo naš napredek, spoznavamo svoje
talente in se kot velika skupnost povezujemo.
Menimo, da nam šola nudi veliko prostorov
za učenje in zabavo, kot so naravoslovna,
računalniška in gospodinjska učilnica, kemijski
laboratorij, več telovadnic, dve tehnični učilnici in
vrt. Poleg naravoslovnih, športnih in kulturnih dni
Glede na to, da je nastala prva ekipa v razmeroma so nam omogočeni tudi šola v naravi in dejavnosti
kratkem času, so se dekleta kmalu pokazala na za nadarjene učence. Omenjenih dejavnosti se
različnih prireditvah v sklopu OŠ Šentjanž, OŠ lahko udeležijo tudi učenci iz socialno šibkejših
Tržišče, predstavile so se na sejmu Megadom družin, zato vsako leto organiziramo novoletno
Krško, bile gostje Miklavža Siliko Boštanj, Božička tržnico decembra in Pozdrav pomladi maja,
v Radečah, zaplesale so konec leta Društvu prireditvi, s katerima zbiramo denar za šolski
upokojencev Šentjanž, bile so presenečenje na sklad.
V prvem delu smo z delom njene življenjske zgodbe dveh rojstnih dnevih. Prva udeležba na državnem
spoznali pomembnost pozitivnega pogleda na tekmovanju aprila lani je prinesla osem srebrnih
svet. Ugotovili smo, kako močan vpliv ima na naše in eno zlato priznanje v posamičnem nastopanju,
življenje namen, s katerim hodimo po svetu, in da zato si dekleta pod mentorstvom Sare Sotlar želijo
je to tudi skrivnost vseh uspešnih ljudi.
pokazati svoje znanje tudi v drugih kategorijah na
V drugem delu smo se naučili postaviti cilje, ki državnih prvenstvih, teh pa se je težko udeleževati
nas nato kot navigacija peljejo skozi naše srčno brez sredstev pokroviteljev in seveda pomoči
življenje.
staršev deklic.
V tretjem delu smo se dodobra nasmejali na jogi Kot lani bomo tudi letos organizirali prireditev,
smeha. Začutili smo svojo jezo in jo z različnimi in sicer v petek, 29. aprila, ob 19. uri, v Kulturni
dihalno-smejalnimi vajami za vedno spustili iz sebe. dvorni Šentjanž.
Za konec smo se razvajali še s kratko meditacijo. Veseli bomo vašega obiska invsake podpore za
Smeh na vašem obrazu je res najboljše zdravilo.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

nadaljevanje.
Vabljeni.

V šoli lahko spoznavamo nove osnove na drugačen,
Vir: Mažoretno društvo Šentjanž inovativen način in s tem ugotavljamo, da je
učenje lahko tudi zabavno. Spremljanje lastnega
napredka z novimi strategijami se kaže v velikem
številu udeležencev na različnih tekmovanjih, na
katerih dosegamo odlične rezultate. Udeležujemo
se športnih in tekmovanj iz znanja. Verjamemo, da
nam bo znanje prišlo prav tudi v nadaljnjem šolanju
in življenju.
Ob prejeti nagradi smo v šoli pripravili slavnostno
sejo, udeležili pa so se je vsi delavci naše šole,
učenci šolskega parlamenta in zunanji sodelavci.
Svoje občutke so z nami delili ravnateljica Mirjana
Jelančič, podžupanja, poslanec v državnem
zboru Tomaž Lisec in številni drugi ugledni gosti;
program je povezovala Tanja Žibert. Učenci so
vse razveselili s prizorom iz Linhartove komedije
Županova Micka, najmlajši učenci pa so pod
vodstvom učiteljice Irene Železnik zapeli pesem To
sem jaz, to si ti. Prijetno in veselo vzdušje je sklenila
komorna zasedba s pesmijo O vrba, ki jo je uglasbil
Vlado Kreslin. Sledil je še klepet ob dobrotah, ki so
jih skrbno pripravile naše kuharice.
Čestitamo celotnemu kolektivu šole in si želimo, da
bi še naprej z veseljem in zanosom opravljali svoje
delo. Staršem in skrbnikom pa se zahvaljujemo za
vso podporo in spodbudo.

Tinkara Jene, 9. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

www.kstm.si
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Mladina
Otroški parlament
na OŠ Boštanj

Ustvarjalni marec
v MC Sevnica

V četrtek, 18. februarja, je na OŠ Boštanj
potekal otroški šolski parlament z naslovom
Pasti
mladostništva.
Mladim
boštanjskim
parlamentarcem so se pridružili župnik Fonzi
Žibert, ravnateljica Vesna Vidic Jeraj, učiteljica
Maja Tamše in šolska psihologinja Vesna Kralj.

S praznovanjem mednarodnega dneva žensk
(slovensko poimenovanje dan žena je nekoliko
neustrezno, saj ne gre za dan poročenih žensk,
ampak za dan vseh žensk, tudi deklic), se
spominjamo pridobitve ekonomske, politične
in socialne enakopravnosti, kar se žal premalo
poudarja. Dobiti šopek rož v dar je lepa gesta,
zato smo z našimi malimi ustvarjalci poskrbeli,
da vsem ženskam – babicam, mamam, tetam,
sestram polepšamo 8. marec. Dva dni za tem, ko
so svoj praznik častile ženske, svoj dan praznujete
tudi moški.

in goste je ob 9. uri nagovoril Marko Meden, vodja
projekta med dvema ognjema, in ravnateljica
Mirjana Jelančič.
V dvorani so navijači bučno navijali za svoje
tekmovalce. Vzdušje je bilo čedalje bolj napeto,
saj so si vse ekipe prizadevale zmagati. V prvih
tekmah so vse tri sevniške ekipe učencev od
prvega do šestega razreda zmagale. Sledil je
napet boj za prvo mesto. Tudi naši učenci so se
zelo izkazali.
Najmlajši učenci so osvojili tretje mesto, učenci
3. in 4. razreda pa drugo. Najboljši med ekipami
petošolcev in šestošolcev so bili naši fantje
in dekleta, saj so premagali vse nasprotnike.
Srečanje se je končalo s podelitvijo spominskih
daril vsem otrokom, ki so sodelovali na tekmovanju.
Res smo preživeli lepo športno dopoldne.

Alja Možina, 8. b OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sevniški učenci uživali
v Mini Planici pred šolo
Najprej smo se predstavniki razredov razdelili
v tri skupine. Prvo, v kateri so se pogovarjali
o nasilju, je vodil župnik Fonzi Žibert, v drugi,
ki jo je usmerjala psihologinja Vesna Kralj,
so se pogovarjali o medvrstniških odnosih in
odvisnostih. Pri učiteljici Maji Tamše smo govorili
o varni rabi spleta oziroma interneta. Vsak član
skupine je povedal svoje mnenje, saj smo govorili
o pozitivnih in negativnih stvareh, kako si lahko
pomagamo in kje lahko najdemo pomoč. Nato
smo izdelali še plakate in jih v zaključnem delu
predstavili preostalim predstavnikom. Ugotovili
smo, da se mladi na svoji poti srečujemo z manj
in bolj nevarnimi pastmi mladostništva, ki pa jih
lahko s pomočjo vrstnikov, staršev, učiteljev in
strokovnjakov zlahka premagamo oziroma se jim
izognemo. Ob koncu smo se pogovorili o delu,
svojih mnenjih in občutjih ter se še malo posladkali
z zdravim sadnim prigrizkom.

Lea Lisec, učenka 6. b OŠ Boštanj

Dobrodelni koncert
na OŠ Boštanj
V torek, 8. marca, se je na naši šoli dogajalo veliko
lepega. Glede na to, da je bil dan žena, je bilo to
kar pričakovano. Učitelji in učenci smo namreč
pripravili dobrodelni koncert. Vsakdo je prispeval
svoj delček ustvarjalnosti. Obiskovalci so izrazili
navdušenje nad sceno, predstavo in seveda
nastopajočimi učenci. Ob obisku smo vsakemu
podarili simpatična darila, ki smo jih učenci
izdelali sami. Program koncerta je bila zanimiva
kombinacija humorja, iskrivih točk posameznih
razredov in čustvene zgodbe o deklici z rožami.

10. marec je na koledarju zaznamovan kot praznik
mučenikov, dan moških. Na ta dan se po tradiciji
podarjajo suhe veje s trnjem, na katere so nabodene
suhe slive. Je pa dan moških zanimiv še z enega
vidika. Na ta datum, ki ga enačimo s pogumom in
trdnostjo moških, namreč praznuje svoj rojstni
dan Chuck Norris. Nepremagljivi, najspretnejši
in najmočnejši človek na svetu, čigar sposobnosti
so nam vsem znane vsaj iz vicev na njegov račun,
se je rodil prav na dan, ki ga zaznamujeta pogum
in odločnost moških. In ker nam nabiranje suhih
vej ne bi predstavljalo dovolj velikega podviga,
smo se odločili, da našim pogumnim dedkom,
očetom, stricem ustvarimo in podarimo obeske
za ključe z motivi Chucka Norrisa. Gregorjevo
je praznik, povezan z zaljubljenci. Tega dne (12.
marca) se po izročilu ptički ženijo. V ta namen
smo si v mladinskem centru krajšali popoldneve
z ustvarjanjem zaljubljenih ptičkov. Ustvarjanje je
bilo zanimivo in kot vedno nasmejano. Upamo, da
so bili vsi obdarovani veseli prejetih daril.

V prvem tednu marca so najmlajši učenci OŠ
Sava Kladnika Sevnica uživali v nenavadni športni
dejavnosti. Obiskal nas je Franci Petek, avtor
projekta Mini Planica, ki želi na ta način mladim
ponuditi inovativen način promocije Planice
in smučarskih skokov. Petek je eden naših
najuspešnejših skakalcev, saj je leta 1991 v
italijanskem Predazzu osvojil naslov svetovnega
prvaka na veliki skakalnici.
Učenci so preizkusili mobilno smučarsko
skakalnico pod strokovnim vodstvom. Poleg
gibanja na svežem zraku so premagovali strah
pred skakanjem in z veseljem spoznavali, kakšne
občutke ob skokih doživljajo naši uspešni skakalci.
Starejši učenci so bili kar malo žalostni, saj so bili
prikrajšani za čudovite športne trenutke.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Veselo športno dopoldne
na sevniški šoli
V soboto, 12. marca, je na OŠ Sava Kladnika
Sevnica potekala športna prireditev med dvema
ognjema. Že v jutranjih urah so se pripeljali
tekmovalci s sedmih osnovnih šol, da bi se družili
in pomerili med seboj.
Sevniški učenci so pripravili transparente, s
katerimi so spodbujali tekmovalce. Nastopajoče

Prvošolci so nam zaupali svoje vtise:

Takšen je bil tudi naslov dobrodelnega koncerta,
Deklica z rožami, katerega izkupiček bo namenjen
za natis in izdajo knjige osmošolke Tamare Špan.
Ob koncu koncerta so nam presenečenje pripravili
še učitelji, saj so nam v zboru zapeli pesem Dan
ljubezni. Prireditev se je končala z dobro voljo
obiskovalcev, ki so morda v srcih obudili čas, ko so
tudi sami obiskovali osnovno šolo. Učenci si želimo
še takšnih dogodkov, ki ne povezujejo le učencev in
učiteljev, ampak tudi našo šolo s krajem.

Jan: Bilo je fantastično.
Matej: Dobili smo smučke, čelado in drese s
številko. Smešno je bilo, ko so zalivali progo z vodo.
Super se je bilo spustiti po skakalnici.
Kimi: Všeč mi je bilo skakanje in da sem na čeladi
nosil kamero. Z njo so snemali moj skok.
Val: Vesel sem, da sem daleč skočil. Dobili smo
čelado, priznanje in pašteto.
Tinkara: Všeč mi je bila hoja s smučkami po
stopnicah navzgor. Vesela sem bila tudi, da sem
lahko videla svoje fotografije na internetu. Uživala
sem, ko sem lahko brez skrbi padala na zadnjico.
Anže: Všeč mi je bilo, ko sem skakal, dobil priznanje
in govoril pred televizijsko kamero. Komaj čakam,
da se vidim na televiziji.
Anja: Skoki so mi bili všeč. Všeč so mi bile tudi
smučke in čelada.

Literarni krožek OŠ Boštanj

Učenci 1. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Šport
Šport mladih –
šolski šport v občini Sevnica

Košarkarska liga Sigas

Blaž Kunšek
brez olimpijske kvote za Rio

Športna zveza Sevnica ob podpori Zavoda
KŠTM in tehnični izvedbi Košarkarskega
kluba Sigas Sevnica organizira košarkarsko Blaž Kunšek je na evropskem prvenstvu v
Rezultati osnovnošolskih tekmovanj
tekmovanje rekreativne narave z naslovom SIGAS madžarskem Győru za 12 krogov zgrešil kvoto
na občinskih in področnih tekmovanjih
za poletne olimpijske igre, ki bodo avgusta v
KOŠARKARSKA LIGA.
brazilskem Rio de Janeiru. Tudi drugi nastopajoči
NOGOMET, učenke letnik 2001 in mlajše
v slovenski reprezentanci Rajmond Debevec, Živa
Področno tekmovanje:
Dvoršak, Kevin Venta, Željko Moičević, Katja Vodeb
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Majda Raušl in drugi so ostali brez vozovnic. Slabe
Ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica se je uvrstila na
uvrstitve so izziv za slovensko trenersko stroko,
polfinalno tekmovanje.
ki že načrtuje spremembe v sistemu treniranja.
ROKOMET, učenci letnik 2001 in mlajši
Polfinalno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
NAMIZNI TENIS – posamezno tekmovanje:
Področno tekmovanje:
Učenci letnik 2003 in mlajši:
3. mesto: Anže Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5.-8. mesto: Tomaž Urh (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5.-8. mesto: Samec Brin (OŠ Sava Kladnika Sevnica) Tekme se odvijajo samo ob petkih ob 17.30 v
5.-8. mesto: Sven Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica) športnem domu v Sevnici. Tekmovanje logistično
podpira lokalni licenčni kader, ki je plod usmeritve
Športne zveze Sevnica v usposabljanje domačih
Učenke letnik 2003 in mlajše:
Kevin Venta, Blaž Kunšek in Zlatko Kostanjevec
3. mesto: Sara Rantah (OŠ Sava Kladnika Sevnica) športnih delavcev z željo, da se v športne
Kunšek za prihodnje olimpijsko obdobje načrtuje
4. mesto: Laura Strajner (OŠ Sava Kladnika aktivnosti privabi več mladih, ki lahko s svojim
dodatne ukrepe za povečanje stabilnosti pištole
znanjem
in
energijo
aktivno
sooblikujejo
občinski
Sevnica)
in intenzivnejše vaje za doseganje in vzdrževanje
športni utrip.
vrhunske koncentracije.
Učenci letnik 2001 in mlajši:
Kunšek pričakuje, da bodo nekateri rezultati
4. mesto: Dejan Jankovič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
novega pristopa vidni že aprila na državnem
5.-8. mesto: Jakob Zelič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
prvenstvu.
5.-8. mesto: Jan Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Enej Jagodič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Mirko Ognjenovič
Učenke letnik 2001 in mlajše:
2. mesto: Lori Škerl (OŠ Sava Kladnika Sevnica) –
uvrstitev v četrtfinale
5.-8. mesto: Nina Lindič (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
5.-8. mesto: Nina Rman (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
5.-8. mesto: Zala Ramovš (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
NAMIZNI TENIS – ekipno tekmovanje:
Področno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

REZULTATI:
19. 2., RADEČE : BLANCA, 29 : 54
RADEČE: Boštjan Gradič 12 točk, Matjaž Gradič
KOŠARKA, učenke letnik 2003 in mlajše:
9 točk, Teo Podlesnik 4 točke, Andraž Vorina 2
Področno tekmovanje:
točki, Nejc Novak 2 točki, Danijel Milič
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
BLANCA: Tadej Strojansek 17 točk, Jure Robar
2. mesto OŠ Blanca
Najboljša igralka tekmovanja: Lea Haler, OŠ Sava 13 točk, Davor Štefanič 10 točk, Gregor Mirt 7
točk, Lovro Milič 3 točke, Klemen Radej 3 točke,
Kladnika Sevnica
Najboljša strelka tekmovanja: Lea Haler, OŠ Sava David Ločičnik 1, Anže Dolničar, Nejc Gorišek,
Tadej Mirt, Danijel Zavrl
Kladnika Sevnica

Sevniški strelci uspešni
na regijskem prvenstvu
Na regijskem prvenstvu z zračnim orožjem 12. in
13. marca v Sevnici in Novem mestu so sevniški
strelci dosegli osem norm za nastop na državnem
prvenstvu. Mlajši pionirji v sestavi Miha Janc, Liam
Kovačič in Tilen Prijatelj, so s 490 krogi dosegli
prvo mesto v jugovzhodni regiji. Obenem je Miha
Janc s 162 krogi v posamezni konkurenci osvojil
tretje mesto in bronasto kolajno. Njegov starejši
brat Aleš Janc je v pionirski kategoriji s 173 krogi
prav tako osvojil tretje mesto in dosegel normo za
državno prvenstvo. Tretje mesto je dosegla ekipa
pionirjev v sestavi Tim Prijatelj, Domen Špan in
Aleš Janc.

Na 1. krog državnega šolskega tekmovanja,
četrtfinale, Košarkarski superšolar, se v skupino 4. 3., RADEČE : BOŠTANJ, 44 : 52
5 uvrsti zmagovalna ekipa OŠ Sava Kladnika RADEČE: Boštjan Gradič 16, Andraž Vorina 15,
Matjaž Gradič 8, Nejc Novak 5, Ignac Šalamon,
Sevnica.
Teo Podlesnik, Danijel Milič, Marko Marjanovic
BOŠTANJ: Jani Rogelj 28, Matjaž Bec 19, Gregor
SMUČARSKI TEK na Pokljuki –
Radej 3, Matjaž Pešec 2, Jernej Dragan, Danijel
ekipno tekmovanje:
Lindič
Državno tekmovanje:
5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

11. 3., BLANCA : BOŠTANJ, 37 : 47
BLANCA: Jure Robar 8, Gregor Mirt 7, David
Ločičnik 6, Klemen Radej 6, Anže Dolničar 3, Tadej
Mirt 3, Danijel Zavrl 2, Lovro Milič 2, Nejc Gorišek
BOŠTANJ: Matjaž Bec 17, Jani Rogelj 10, Aljaž
Močnik 10, Jaka Bedek 5, Danijel Lindič 3, Matjaž
Pešec 2, Jernej Dragan, Goran Mikerevič
ŠPICA LESTVICA STRELCEV:
1.# 8 Jani Rogelj, BOŠ 38 točk
2.# 41 Matjaž Bec, BOŠ 36 točk
3.# 32 Boštjan Gradič, RAD 28 točk
4. # 33 Jure Robar, BLA 21 točk
5 # 7 Andraž Vorina, RAD 17 točk
6 # 13 Matjaž Gradič, RAD 17 točk
7 # 23 Tadej Strojanšek, BLA 17 točk
8 # 10 Gregor Mirt, BLA 14 točk
9 # 11 Davor Štefanič, BLA 10 točk
Petra Biderman, KŠTM Sevnica 10 # 33 Aljaž Močnik, BOŠ 10 točk

SMUČARSKI TEK na Pokljuki –
posamezno tekmovanje
Državno tekmovanje:
5. mesto: Lea Haler (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9. mesto: Eva Tratar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
12. mesto: Ela Senica (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
13. mesto: Nadja Starič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
16. mesto: Iva Močan (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
17. mesto: Maša Medvešek (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
23. mesto: Nejc Pesjak (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
24. mesto:Anže Trebše (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
29. mesto: Tomaž Sešlar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
34. mesto: Urban Gnidica (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
39. mesto: Luka Zupančič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
43. mesto: Leon Gregorič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
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Med najuspešnejšimi članicami v regiji je bila
Mojca Kolman, ki je s 375 krogi prepričljivo
zmagala, osvojila zlato kolajno in napovedala boj za
stopničke na državnem prvenstvu ter povratek v
sestavo državne reprezentance.
Med člani v regiji je s 560 krogi zmagal Klemen
Juvan, Danilo Petrin je s 557 krogi zasedel drugo
mesto. Ekipna zmaga na regijskem prvenstvu z
doseženimi 1660 krogi je pripadla ekipi SD Marok
v sestavi Matej Kolman, Klemen Juvan in Danilo
Petrin.

Mirko Ognjenovič

Šport
Petrin in Kolmanova
na najvišjih stopničkah
V šestem krogu druge slovenske strelske lige
v Brežicah 5. marca si je Danilo Petrin priboril
prvo mesto posamezno v skupni razvrstitvi vseh
šest krogov lige. Z dvema zmagama in štirimi
drugimi mesti je zbral 138 točk in tako za šest
točk prednosti pred drugouvrščenim pridobil
naslov zmagovalca druge slovenske lige za sezono
2015/2016.

Uspeh v omenjeni kategoriji sta dopolnila še Tjaš
Pelko z drugim mestom in Živa Slapšak, ki je bila
pri deklicah tretja. V isti kategoriji sta tekla še
Naja Zupančič, ki je bila peta, in 8-letni Timotej
Krašovec, ki je dosegel 12. mesto. Sevniški
atleti so tako v kategoriji U12 pridobili tudi naslov
ekipnega prvaka pri deklicah in tudi dečkih.
V kategoriji U14 si je Lea Haler pritekla drugo
mesto, tretja je bila Nika Dobovšek. Ekipni uspeh
sta dopolnili še Nina Lisec s sedmim in Deja Udovč
z osmim mestom. Tudi v kategoriji deklic U14 so
atletinje osvojile ekipno zmago. Pri dečkih U14 je
Tomaž Sešlar dosegel osmo mesto.
AK Sevnica sta zelo dobro zastopala tudi Robert
Lendaro in Miha Povšič ter med člani na kratkem
krosu dosega 6. in 7. mesto, Melani Knez pa je
bila peta v kategoriji mlajših mladink.

Državno tekmovanje
v smučarskem teku na Pokljuki
Dne 4. marca se je 12 učencev in učenk od
sedmega do devetega razreda OŠ Sava Kladnika
Sevnica pod vodstvom učitelja Igorja Povšeta
odpravilo na Pokljuko, na državno tekmovanje
osnovnih šol v teku na smučeh. Tekmovanje je
bilo na Rudnem polju, na katerem smo tekli dva
kilometra v kategoriji nekategoriziranih dečkov in
deklic.

Vir: AK Sevnica

Lisička open 2016

Podali smo se na progo, težave pa nam je povzročal
novozapadli sneg, zato so bile naše smuči precej
počasnejše. V cilj smo pritekli zelo utrujeni in hkrati
zadovoljni, da nam je uspelo prehiteti kar nekaj
učencev. Po krajšem počitku smo se odpravili na
planino Javornik, oddaljeno šest kilometrov. Na
planini smo se ustavili, da bi se spočili, vendar se
je počitek kmalu spremenil v napet boj v kepanju.
Res smo uživali in težko smo se poslovili od tako
idilične pokrajine. Vrnili smo se na Rudno polje, na
njem pa so bile postavljene zmagovalne stopničke
za najboljše smučarje tekače. Za prvič smo se
odlično izkazali, saj smo ekipno dosegli peto mesto
v državi, najbolj pa je izstopala Lea Haler, ki je tudi
kot posameznica zasedla peto mesto. Na koncu
smo prejeli še manjše nagrade za vse udeležence
in se zadovoljni odpeljali domov.

Regijski turnir v karateju
Danilo Petrin, zmagovalec druge lige

Mojca Kolman s 378 krogi do zlate kolajne

V soboto, 12. marca, je Klub borilnih veščin
Sevnica gostil regijski turnir karateja v katah
za osnovnošolce. Na Lisički open se je za odličja
borilo 11 klubov. Tekmovanje je potekalo po
stopnjah kyu, tako da so se imeli priložnost
pomeriti tudi začetniki, za nekatere izmed njih
je bilo to prvo tekmovanje, na kar je organizator
še posebno ponosen. Spremljali smo lahko tudi
tesne dvoboje izkušenih karateistov. Na koncu so
bili na vrsti še ekipni nastopi. Na podelitvi medalj,
diplom in pokalov so bili nasmehi na otroških
obrazih zadosten dokaz, da je organizatorjev cilj
dosežen. Športno druženje v prijetnem vzdušju.
Osnovnošolci, člani Kluba borilnih veščin Sevnica,
so na turnirju osvojili 11 medalj, 4 zlate, 3 srebrne Nadja Starič, Iva Močan, 8. r. OŠ Sava Kladnika Sevnica
in 4 bronaste. Pregled uvrstitev članov KBV
Sevnica:

Mojca Kolman je v šestem, zadnjem krogu
prepričljivo zmagala (378 krogov) in dobila 30
točk. S seštevkom točk le petega in šestega
kroga (preostale kroge ni streljala) Kolmanova
ni mogla poseči na vrh razpredelnice. Bo pa
to zagotovo drugače septembra, ko se začne
naslednja sezona. Ekipno se je SD Marok v skupni,
ekipni razvrstitvi uvrstil na tretje mesto in za
drugouvrščenimi Novomeščani zaostal le za eno
točko.

Blagoslov kolesarjev
na Šmarčni

Mirko Ognjenovič
11 medalj za KBV Sevnica

Odlična predstava
sevniških atletov na
državnem prvenstvu v krosu
V Gorici pri Slivnici je bilo državno prvenstvo v
krosu, udeležili pa so se ga tudi sevniški atleti
ter dosegli izvrstne rezultate predvsem v mlajših
kategorijah. AK Sevnica je tako bogatejši za dva
naslova državnih in tri naslove ekipnih prvakov v
krosu. Naslov državnega prvaka sta si pritekla
Ajda Slapšak in Tomi Bajc v kategoriji U12.

Posamezno:
1. Dragar, Lia, letnik 2008–2007, 1. nivo
1. Kocman, David, letnik 2006–2005, 1. nivo
1. Kajtna, Tomaž, letnik 2004–2003, 2. nivo
1. Kelen,c Tinkara, letnik 2002–2001, 2. nivo
2. Zavrl Zupanc, Lina, letnik 2009
2. Šantej, Sara, letnik 2006–2005, 2. nivo
2. Maljenović, Dejan, letnik 2002–2001, 3. nivo
3. Kožuh Šantej, Ana, letnik 2006–2005, 1. nivo
3. Božič, Amadej, letnik, 2004–2003, 1. nivo
3. Dragar, Lan, letnik 2002–2001, 2. nivo
Ekipno:
3. KBV Sevnica, mlajše deklice (Dragar, Lia, Zavrl
Zupanc, Lina in Klara Štigl)

Blagoslov kolesarjev na Šmarčni je na prvi
pomladni dan in že tradicionalno na cvetno
nedeljo v lepem pomladnem popoldnevu pritegnil
okrog 130 udeležencev dogodka z dobrim
namenom. Boštanjski župnik Fonzi Žibert se je
v obredu priporočal za varno in uspešno vožnjo
in pomembnost gibanja kot temeljno življenjsko
potrebo.

Jurij Orač

»Če mi spodleti, nisem poraženec uspel sem, ker sem poskušal.«

neznan avtor
Sevniška ekipa na DP v krosu

V spomin in opomnik na dobre misli so članice
KD Sevnica med kolesarje razdelile butarice in
spominske nalepke. Po obredu je je bilo na vrsti
še druženje s pogostitvijo pri gostoljubnih krajanih
Šmarčne ob gasilskem domu.
Nekateri so si dan dopolnili še z ogledom etnološke
zbirke na Dolinškovem kozolcu. Varno in uspešno
vožnjo, čez leto dni pa dogodek ponovimo.

Robert Kosaber

april 2016

17

Iz preteklosti v sedanjost
Svetovni dan lutk 2016
Na svetovni dan lutk 21. marca je minilo natanko
šet let, odkar so vsebino sevniškega gradu še
dodatno obogatile številne in raznovrstne lutke
– velike in majhne, naprstne in ročne, javajke,
marionete, od telesnih do lutk človeške velikosti.
Takrat je bil ustanovljen zasebni Zavod Grajsko
lutkovno gledališče Sevnica, ki je s posluhom
Občine Sevnica in KŠTM Sevnica dobil prostore
in začel delovati v prostorih sevniškega bisera,
našega gradu. Za kakovostno ustvarjalno pot
od začetka delovanja gledališča skrbi Snježana
Pungerčič, strokovni in umetniški vodja, ki si je
svoje lutkarske in gledališke izkušnje pridobivala
kot igralka v Mestnem lutkovnem gledališču Rijeka.
Lutke in scenografijo izdeluje Bernard Pungerčič,
pri tem pa sodeluje tudi likovna pedagoginja Nena
Bedek. V stalni zasedbi gledališča igrajo Snježana
Pungerčič, Marjana Štojs, Jasna Pinoza in Brigita
Bedek, pomembna pa je tudi podpora drugih
sodelavcev, prostovoljcev in ljubiteljev lutkarstva.
Za bogat program porabimo na leto skoraj 3000 ur.

Svetovne lutkovne organizacije Unima. Obiskali so
nas tudi župan Srečko Ocvirk, Mojca Pernovšek,
direktorica KŠTM Sevnica, mag. Igor Teršar,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
in Jana Šmitova, predstavnica veleposlaništva
Republike Češke v Sloveniji. Videli smo tri lutkovne
predstave: Zvezdica zaspanka Lutkovne skupine
Bukvica iz Valvasorjeve knjižnice Krško, O zeleni
žabici Emi, ki ni marala vode Pravljičarne iz
Slovenskih Konjic in Kašparkoviny – Kaspar the
superstar marionetnega gledališča iz Prage.
V programu so bile še lutkovne delavnice za
otroke, pogostitev sevniške Pekarne Kruhek
Mizica, pogrni se!, animacije različnih tipov lutk in
razstava likovnih del 3. lutkovno-slikarske kolonije
Lutkart 2015.
Da bi lutke in lutkarstvo čim bolj približali otrokom
in mladini, bomo letos že četrto letos zapored
organizirali lutkovno-slikarsko kolonijo Lutkart
2016, ki se vsako jesen ob tednu otroka dogaja na
našem gradu. Na njej sodelujejo otroci slovenskih
osnovnih šol, ustvarjena likovna dela pa v obliki
potujoče likovne razstave gostujejo na sodelujočih
šolah.

Pomlad
Počasi in tiho
v sveže se jutro
prebuja pomlad.
Odeta v sivino
sta breg in dolina,
a kmalu meglo bo pregnal sonček zlat,
ko posijal prek vrtov
bo in pisanih trat.
Iz grmovja že sliši se
ptičji nemir in cvrčanje,
časa ni več zdaj za spanje,
vsak parček veselo si spleta kvartir.
Saj ptički drže se
še starih manir,
ki jim zagotavljajo
zaroda vir.
Ne menijo se
za napredek, novosti
modernih ljudi,
ko na internetu dekle fant dobi.
Na daljavo kljunčkata se
in kramljata,
morda še vse skrivnosti svoje
zaupata si in izdata.
Le tega nihče
pogruntal še ni,
kako se prek spleta
otročke rodi.

Zdravka Brečko

Sončni zahod
Leta uspešnega ustvarjanja so številnim
gledalcem pripravila različne lutkovne predstave,
v programu gledališča pa so tudi organizacija
lutkovnih delavnic, pomoč pri ustanavljanju novih
lutkovnih skupin, lutkovno izobraževanje otrok,
mladine in odraslih – predvsem v posavski regiji,
po Sloveniji in v tujini. Z izdelavo lutk, režijo in
scenografijo svetujemo in pomagamo tudi drugim
lutkovnim skupinam. Pripravljamo avtorske
lutkovne predstave, s katerimi oživljamo grajske
zgodbe, ter aktualne in pretekle sevniške lokalne
posebnosti, kot na primer sevniško voščenko, da
jih najmlajši ne bi pozabili.
Pestro je tudi letos. Prvi večji dogodek je bil
v soboto, 19. marca, ko je Grajsko lutkovno
gledališče Sevnica pripravilo 7. praznovanje
svetovnega dneva lutk. Letos je bilo še posebno
slovesno, saj se je predstavila češka marionetna
skupina iz Prage s predstavo Kaspar the
superstar.
Dogajanje se je začelo z lutkovno-kulturnim
dogodkom in branjem slovesne poslanice

To leto se je za Grajsko lutkovno gledališče Sevnica
tudi sicer začelo z velikim uspehom. Uvrstili smo
se na ugledni mednarodni festival amaterskih
gledališč Strawanz Focus 2016, ki bo od 16.
do 19. junija v kraju Bregezwald ob Bodenskem
jezeru. Lutkovno predstavo Grdi raček avtorja
H. C. Andersena je mednarodna strokovna žirija
med 63 kandidatkami z vsega sveta izbrala med
11 finalistk, in sicer kot edino lutkovno predstavo
festivala. Sevniška skupina se bo tako pridružila
zasedbam iz Južnoafriške republike, Armenije,
Madžarske, Izraela, Švice, Kameruna, Nemčije,
Islandije in Avstrije.
Načrtov je še veliko. Za dodatno promocijo, oživitev
in popestritev gradov v Posavju pripravljamo
mednarodno slikarsko kolonijo Akvarela 7–5–3,
ki bo vključevala 5 gradov, 3 vinarje in bo trajala
7 dni. Za mednarodno sodelovanje in delovanje
gledališča ter uresničitev vseh ciljev seveda
upamo na čim večjo podporo družbe in regije ter
donatorjev in pokroviteljev.

Bernard Pungerčič

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Mrak ovija Zemljo vso
v večerno nam oblekico.
Veter lovke že pospravlja
sonce tiho se poslavlja.
Utaplja se z mavrico barv v morje,
veličasten je zahod,krasno obzorje
iz trenutka v trenutek bolj tema postaja
a lepota na nebu me s kremplji obdaja.
Železne okove sem na noge dobila
in moj pogled daljava je nase privila.
Opaja oko mi trudno to barvno simfonijo,
požene nemir v kosti,srce polni z energijo.
Na obzorju je le oblak v kričeče oranžno zaobljen,
barve bele,rumene z žareče rdečo zarobljen...
Okrog njega vse žgoče rumeno se razliva
le tu in tam se lila med oranžno in rdečo preliva.
Pretkano se sončni žarek še v ozadju obotavlja,
s trenutki spreminja paleto barv,ki se poslavlja.
Narava ni slikar,je pa prava čudodelka,
niti najboljši umetnik nima tako popolnega izdelka.

Tanja Košar

Utrip življenja

21 let delovanja KO DIS Krmelj – Tržišče.
Člani naše KO smo se v petek, 11. marca, kljub
deževnemu vremenu v velikem številu udeležili
rednega letnega srečanja. Z veseljem smo v naši
sredi pozdravili goste, predsednico IO DIS Ivico
Žnidaršič, podpredsednika IO DIS in predsednika
KO DIS Boštanj Alojza Ruparja, Rezko Repovž,
predsednico KO DIS Šentjanž, in Vinka Zalezino,
predsednika Koordinacije in KO DIS Sevnica.

Govor Ane Hočevar,
predsednice KO

Govor predsednice DIS
Ivice Žnidaršič

Srečanje so z bogatim kulturnim programom začeli
učenci Osnovne šole Krmelj pod mentorstvom
učitelja Marjana Direnbeka, v pesmi in besedi so
obudili spomine na težke čase naše mladosti in
opozorili na dogodke, ki se ponavljajo.
Program, ki smo ga lani izvedli v KO Krmelj –
Tržišče, smo predstavili v besedi in sliki s projekcijo.
Veliko skrb namenjamo ohranjanju spomina
na izgnanstvo in begunstvo, sodelujemo pri
aktivnostih v organizaciji DIS, obiskujemo starejše
člane in jim pomagamo. Upešno sodelujemo z
mladimi, od vrtca naprej.
KO DIS Krmelj – Tržišče deluje že 21 let. Na
srečanju smo predstavili bogat program aktivnosti
od ustanovitve leta 1995, in sicer:
– pohod ob nemško-italijanski meji od Murenc do
Telč že 14. leto privablja pohodnike iz vse Slovenije,
– tri spominska obeležja, prvo postavljeno leta
1996 v severnem delu Krmelja, delo Rudija
Stoparja, drugo leta 2002 v Vrhku, tretje
leta 2004 na Telčah, delo arhitekta Damijana
Popelarja, trajno opozarjajo na razkosanost naše
države med Nemčijo in Italijo med vojno,
– zapisi naših spominov so objavljeni v knjigah
SPOMINI I, II, III in v knjigi IZGNANCI, ki jih je izdalo
DIS, v knjigi ŠE POMNIMO, ki smo jo izdali leta
1999 skupaj s KO DIS Šentjanž, v knjigi HUDA
LETA, ki jo je leta 2004 izdal Koordinacijski odbor
KO DIS Sevnica, in leta 2007 v knjigi Dejavnosti
KO DIS Krmelj – Tržišče v letih 1995–2005, ki jo je
izdala KO DIS Krmelj – Tržišče,
– leta 2005 smo v prostorih Jakilove graščine
odprli Stalno muzejsko zbirko Krmelj in Krmeljčani
v vojnih letih 1941–1945,
– vsa leta redno sodelujemo z Osnovno šolo
Krmelj s srečanji izgnancev z učenci ob obujanju
spominov, z obiski in učnimi urami v muzeju,
zbiranjem in zapisovanjem spominov babic in
dedkov, pa tudi z Osnovno šolo Mokronog in
Osnovno šolo Tržišče. Na rednih letnih srečanjih
članov KO sodelujejo učenci Osnovne šole Krmelj
in Osnovne šole Tržišče.
Svoje spomine smo člani predstavili tudi na TV
Slovenija v oddaji Odkrito in skrito. Na srečanju
smo spet spregovorili o neporavnani vojni škodi,
ki jo je povzročila Nemčija. Na protestno pismo,
ki smo ga dr. Miru Cerarju in vodjem poslanskih
skupin naslovili lani, nismo dobili odgovora.
Zato bomo to storili spet skupaj z vsemi KO DIS
naše občine. Kljub prizadevanju društva, da bi
parlament obravnaval zahtevo o poplačilu vojne
škode od Nemčije, do zdaj še nobena vlada tega ni

storila, čeprav so ji bila posredovana verodostojna
dokazila. DIS ja lani izdalo knjigo Ivice Žnidaršič
Nemčija še ni plačala vojne škode.
Zahvalili smo se Ivici Žnidaršič, ki je 25 let svojega
dela kot predsednica DIS posvetila skrbi za
priznanje pravic žrtvam vojnega nasilja pri nas in
v drugih evropskih državah, skrbi za ohranjanje
spominov na čas izgnanstva in begunstva ter
povezovanju vseh žrtev vojne. Prav tako hvala tudi
mag. Francu Žnidaršiču in Zdenki Kaplan.
Avguština Lah je ob koncu opozorila na čedalje
večji pohlep po vodnih virih in državljanski pobudi o
dopolnitvi 70. člena Ustave RS, da ne bi bilo morda
s kakšnim podzakonskim aktom omogočeno
podeljevanje koncesij. Voda mora ostati naše
javno dobro.

Za tem je bilo na vrsti prijetno druženje izgnancev
in beguncev ter gostov.

Recepti
Lahek pomladni skutni kolač
Potrebujemo:
500 g skute
400 g grškega jogurta
100 g kisle smetane
4 jajca
180 g moke
nastrgano limonino lupino
malo ruma
suho sadje (rozine, brusnice, marelice, slive)
pomladne cvetove: trobentice, vijolice,
marjetice
med
Skuto, jogurt in kislo smetano dobro zmešamo,
dodamo jajca, nastrgano limonino lupino in suho
sadje, ki smo ga pred tem drobno sesekljali in
namočili v rum. Maso prelijemo v pekač, obložen
s papirjem za peko. Pečemo uro in pol pri 160
stopinjah/ventilacijska pečica. Ohlajen kolač
potresemo s pomladnimi cvetovi in postrežemo
narezanega na tanke rezine, ki jh po želji prelijemo
z medom.

Ana Hočevar

ZOLA

Mala, navihana in zelo
bistra mešanka, stara
približno 2 meseca.
Potrebuje skrbnega,
aktivnega in
odgovornega lastnika, ki
bo zanjo vzorno skrbel.

LUMPA

Čemažev namaz
Potrebujemo:
pest svežega čemaža
2 žlici sončničnih semen
2 žlici oljčnega olja
2 žlici skute ali sirnega namaza
po želji ščepec soli

Odrasla mešanka,
srednje rasti, vajena hoje
na povodcu, mirnega in
prijaznega znaèaja.
Primerna za starejšega a
še vedno aktivnega
lastnika.

V multipraktiku najprej drobno sesekljamo
sončnična semena, dodamo nasekljan čemaž,
skuto ali sirni namaz, oljčno olje in po želji sol.
Dobro zmeljemo in postrežemo na popečenem
kruhku. Primerno za zajtrk, malico ali večerjo.

LAJKA

Enoletna razigrana
mešanka. Srednje rasti,
živahnega znaèaja išèe
aktivne in skrbne
lastnike.

CORGY

Psièek manjše rasti, zelo
prijazen do odraslih in
otrok, star približno pol
leta. Zanj išèemo prijazne
lastnike, mogoèa bi bila
tudi posvojitev v družino
z otroki.

Slika je simbolna
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Recepta je pripravila Annemarie Culleto.

Letno srečanje
Krajevne organizacije društva
izgnancev Krmelj – Tržišče

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

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

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!

barve, ki ščitijo vaš dom

Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

www.chemcolor.si

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

NARAVNO POMLAJEVANJE OBRAZA
– JAPONSKI COSMO LIFTING –

je kombinacija različnih metod obrazne refleksoterapije

Vabilo na predavanje
RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

12. aprila 2016, ob 17. 00
Kulturna dvorana Sevnica

Vzgoja in pridelovanje
Ekološke zelenjave

predavateljica Fanèi Perdih (Amarant)
v sodelovanju z društvom Ajda.

AKCIJA

sadike vrtnic po

1,90 EUR

Velika ponudba balkonskega cvetja
· odlično prekrvavitev kože
· izločanje toksinov
nav telesu
Vrtnariji v Ribnikih
· izločanje kisika v celice
· stimulira proizvodnjo elastina in kolagena
in Cvetlièarnah
· pomaga koži, ki je nagnjena k aknam in velikim poram
KAJ PRINAŠA?

· učvrščuje kožo in izboljša tonus obraznih mišic
· vitalizira in sprošča celotno telo

Sprejemamo korita
· na obrazu stimuliramo 21 tradicionalnih akupunkturnih točk skozi kožno
tkivo, ki se tako regenerira. S pritiski na
učvrstimo obrazne
zate točke
zasaditev
balkonsk
mišice, minimaliziramo gubice, koža pa je videti sveža in sijoča. Masaža se
KAKO DELUJE?

ročno izvaja na obrazu, pri tem pa se uporablja naravne ekološke izdelke
· s stimulacijo točk na obrazu masiramo tudi notranje organe in živčevje,
kar ugodno vpliva na hormonsko ravnovesje in tako na celo telo.
Tretma je primeren tako za moške kot za ženske vseh starosti. Pri mlajših
ljudeh se izkaže kot odlična preventiva proti nastanku drobnih gubic in
izgubi kolagena. S terapijami ostane koža napeta in zdrava. Pri zrelejši koži
Japonski lifting zmanjša učinke obraznega staranja, kot so gubice in
upadla koža.
· Tretma traja 60 min in je izjemno blagodjen in neboleč.
· Rezultati so vidni po prvem tretmaju.

Vljudno
vabljeni

Ob obisku Japonskega cosmo lifting obraza
PODARIMO
TIBETANSKO REFLEKSNO TERAPIJO VRATU IN GLAVE.
Lenka Možič s.p. I Trg svobode 1 I 8290 Sevnica

040 220 363

Tretmaji se izvajajo v prostorih Hotel Ajdovec po predhodnem naročilu.
april 2016
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Razvedrilo
VICOTEKA
Prostovoljni prispevki
Bodoči policaj je opravljal pripravniški izpit.
Predsednik komisije mu postavi vprašanje:
»Če bi na Gorenjskem zagledal veliko množico
ljudi, ki bi jo moral razgnati brez uporabe sileKaj bi storil?

Razpoloženje
»Si videl, kako je sosedom prijal naš obisk?«
reče Jasna možu.
»Ne vem. Nekam jezni so bili, ko smo prišli.«
»To je že res, ampak kako dobro razpoloženi
so bili, ko smo odhajali!«

Sluh
Ali tvoj ded po operaciji ušes kaj bolje sliši?
»Seveda. Vsakič ko je nevihta in kam trešči,
se zadere: Naprej!«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Mnogo dobrega smo prejeli v dar že kot otroci,
zato imamo prav vsi skrite zaklade v sebi,
od nas pa je odvisno,
ali bomo te zaklade v življenju prav uporabili,
ali pa ne.

Uganka za brihtne glavce
Poletje
Ob 12 uri zvečer v mesecu avgustu pada dež.
Ali se lahko pričakuje, da bo za 72 ur vreme
sončno?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JACK NICHOLSON.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Maša Gracar, Blanca 69, 8283 Blanca
2. nagrada: Jan Gole, N.H.M. 8, 8290 Sevnica
3. nagrada: Milan Turičnik, Prežihova 4, 2392 Mežica
4. nagrada: Andrej Perko, Šentjanž 84, 8297 Šentjanž

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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.4.2016 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Rešitev: Nobena, ker krave na znajo govoriti.
Izžrebanka:
Kožar Mojca, Jagnjenica 13c, 1434 Radeče

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje kraj na sliki?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Kraj na sliki se imenuje
Razbor – krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu.
Izžrebanka:
Ana Kosmač, Gubčeva 2, 8290 Sevnica

lasično

•

o

L o kaln

•

•

Grajska šunka

K

Oglasi

Recept ni skrivnost:

sol, poper, dim in veliko truda.

•

Grajske mesnine
z odgovornostjo nadaljujejo tradicijo
in vam na mizo prinašajo šunko,
kot ste jo poznali nekdaj.

KZ Sevnica z. o. o., Cesta na grad 15,
8290 Sevnica, grajske.mesnine@kz-sevnica.si

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

T: (07) 81 63 640

Strešne kritine

AKCIJE
od 4,80 € / m2
barvni

do 25,6 %

popusta

novi model
JUPITER

že od
13,23 € / m2

Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
april 2016
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Ride & Bike

Čezmejni projekt Ride & Bike v fazi zaključevanja aktivnosti
Čezmejni projekt Ride & Bike, ki je v sklopu Operativnega
programa Slovenija -- Hrvaška 2007--2013 povezal tri slovenske
in tri hrvaške partnerje, se približuje svoji zaključni fazi.
KŠTM Sevnica kot partner pri projektu od marca 2015 izvaja
več različnih aktivnosti, ki so povezane s kolesarstvom in
konjeništvom na širšem območju Posavja.
Osrednja vsebina projekta KŠTM Sevnica je trasiranje in
digitalizacija šestih kolesarskih in treh konjeniških poti.
Večina kolesarskih poti je daljših in delujejo povezovalno do
območij partnerjev v projektu in se stikajo s kolesarskimi
potmi partnerjev ter tako tvorijo mrežo kolesarskih poti na
celotnem čezmejnem območju, ki zajema Posavje, Kozjansko,
spodnjeceljsko regijo ter širše območje hrvaškega Zagorja.
V delu projekta KŠTM Sevnica je bilo pri pripravi poti
upoštevano načelo uporabnikov, zato so poti prilagojene
različnim uporabnikom, družinam, gorskim kolesarjem in tudi
rekreativnim kolesarjem, hkrati pa so oblikovane tudi vsebinsko.
Tako so nastale naslednje kolesarske poti:
•
•
•
•
•
•

Sevniški cokelj,
Sevniška kolobasa,
Po sledeh kavsarjev,
Grajske legende,
Puntarska sled in
Potep po dolenjskih gričih.

Konjeniške poti so tri in so urejene pretežno po območju
občine Sevnica, pri tem pa se pri teh predvidevajo tudi
povezave na konjeniške poti, ki se našemu območju približajo.
Več o vsebini poti in njihovem poteku je na spletni strani www.
BikeRideWalk.si, namen pa je na eni spletni strani združiti čim
več aktualnih kolesarskih, konjeniških in pohodnih vsebin iz
Posavja.
Pomemben sklop aktivnosti KŠTM Sevnica so kolesarke
delavnice, med katerimi bo osrednja tista, ki jo pripravlja
Kolesarsko društvo Sevnica v soboto, 16. aprila, z naslovom
Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle. Dogodek je praktična
manifestacija projekta, saj bodo udeleženci brezplačnega izleta
lahko praktično preizkusili eno izmed poti projekta.
Izlet s kolesom ob Savi preko Sotle

Kolesarski izlet je skupna promocija kolesarstva in turizma
kot združenega produkta Posavja in čezmejnega sodelovanja.
Namenjen je vsem, ki želite potovati s kolesom in spoznati
lepoto našega okolja s kolesa.
Za okrepčila in počitek je poskrbljeno na vsakem posameznem
mestu postanka.
Celotna dolžina izleta je ravninskih 74 km poti.
Priključite se lahko tudi na postojankah po časovnici, ki je
priložena v nadaljevanju.
Povratek s hrvaškega Brdovca je organiziran s prevozom, ki bo
omogočen samo prijavljenim. Prevozi bodo organizirani samo
do mest Krško, Sevnica in do izhodišča v Radečah.
Prijave so mogoče do 13. aprila na kdsevnica.com
(Prijave: S kolesom ob Savi preko Sotle) in elektonski naslov
kdsevnica@gmail.com (ime, priimek, naslov, starost in želeni
kraj povratnega prevoza Krško, Sevnica, Radeče).
PRIJAVNINE/STARTNINE NI.
Obvezna registracija na kraju dogodka in veljaven osebni
dokument za prečkanje državne meje.
Potek izleta: trasa poteka po asfaltiranih lokalnih in državnih
cestah, vsak posameznik pa mora upoštevati cestnoprometne
predpise in organizatorjeva navodila.
Predviden potek kolesarskega izleta Po sledeh kavsarjev:
START: Radeče, 9.00
Radeče– Loka pri Zidanem Mostu–Breg–Šmarčna–Kompolje–
Boštanj–Sevnica
1. POSTANEK: sevniški grad (9.45–10.30)
Gornje Brezovo–Dolnje Brezovo–Blanca– Rožno–Brestanica
2. POSTANEK: grad Brestanica (11.20–11.50)
Sotelsko–Krško– Vrbina–spodnji stari grad–Libna–Pesje–Zgornji
Obrež–Trebež–Brežice
3. POSTANEK: grad Brežice (12.40–12.50)
Mostec–Dobova
4. POSTANEK: Terme Paradiso (13.20–13.50)
Rigonce, državna meja, 13.55 – Harmice, 14.10 – Sveti Križ–
Marija Gorica–Celine Goričke–Trstenik Puščanski
CILJ: Brdovec (15.10–17.00)

