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Intervju

Maja vsako leto poteka Nacionalni teden 
prostovoljstva, ki ga organizira Slovenska 
filantropija. Na Slovesni dan prostovoljstva 
Slovenska filantropija podeli tudi nagrade za 
dosežke v prostovoljstvu. V sklopu podelitve 
priznanj za najboljšega prostovoljca/-ko, 
zaposlenega/-o v javni upravi, je posebno 
priznanje za izjemno prostovoljsko udejstvovanje 
in širjenje solidarnosti v lokalnem okolju prejela 
tudi sodelavka v kabinetu župana Občine Sevnica 
Jelka Tršinar. Svoje dolgoletne izkušnje društvenega 
prostovoljnega dela s toplino in prijaznostjo vnaša 
tudi na delovno mesto na sevniški občini, pri čemer 
sta izjemno pomembna njena odprtost in prijazen 
odnos do različne javnosti in med sodelavci.
 

Prostovoljka ste že več kot 20 let. Je prostovoljstvo 
odločitev ali poslanstvo?
 
Lahko je eno ali drugo, odvisno od posameznika. 
Zame je prostovoljstvo poslanstvo, ki se je v moje 
življenje začelo vpletati povsem spontano. Spoznanje, 
da se dobro z dobrim vrača, me je tako navdušilo, da 
mi ni odveč razdajati svojega prostega časa in znanja 
za številne projekte, ki jih najlaže v sodelovanju 
z različnimi društvi v domačem kraju pomagam 
spraviti v življenje. Hvaležnost ljudi mi  je vedno znova 
napolnila baterije, veselje ob uspešno končanih 
projektih pa se je sčasoma nadaljevalo v čedalje 
večjo povezanost v kraju, medsebojno zaupanje 
in pripravljenost ljudi za sodelovanje pri skupnih 
akcijah. Četudi se sprva zdi nekaj težko izvedljivo, a se 
nato kljub vsemu ustvarjajo lepi dosežki in je ob tem 
čutiti veliko zagona za nove izzive, je prostovoljstvo 
zagotovo poslanstvo. Z vsakdanom se prepleta tako 
tesno, da postane že kar način življenja.

Kako kot aktivna prostovoljka, mati dveh otrok 
in zaposlena na Občini Sevnica usklajujete svoje 
dnevne aktivnosti?

Z dobro voljo gre vse, saj je, kjer je volja, vedno tudi 
pot. Ob podpori družine je vse veliko lažje.

Kot višja svetovalka 
župana se srečujete z 
najrazličnejšimi posamezniki 
in sodelujete z vsemi oddelki 
Občinske uprave. 

Tako je. Ob začetku dela 
na občini sem imela za 
seboj že desetletje dela v 
prostovoljskih organizacijah, 
tako na krajevni, kakor tudi na 
regionalni in nacionalni ravni. 
Delovala sem na področju 
turizma, kulture, gasilstva,  pri 
podeželkah, pri zvezi kmetic, 
bila sem organizatorka in 
moderatorka prireditev in 
turistična vodnica. Vse te 
raznovrstne izkušnje mi pri 
delu na občini pridejo še kako 
prav. 

Na katere svoje dosežke na 
področju prostovoljstva ste 
najbolj ponosni?

Ponosna sem na prav vsak 
opravljen projekt. Veliko 
jih je bilo, pri katerih sem 
sodelovala: pisali smo 
razvojne načrte, obnavljali 
vaški vodnjak, spomenik, 
postavljali informativne 
table, kipe, sadili lipe, 

urejali tematske poti, izdelovali promocijsko 
gradivo, organizirali turistične prireditve, delavnice, 
ekskurzije, vzpostavili e-točko, lani pa smo izdali 
zbornik ob 160-letnici šolstva na Bučki. V mojem srcu 
ima zagotovo posebno mesto prav ta zbornik, ki je 
povezal več kot 80  posameznikov in ustanov. To je 
bil velik organizacijski, pa tudi vsebinski in tehnični 
izziv, še posebno, ker smo zanj združili predvsem 
domače moči. Med nekoliko starejšimi dosežki pa se 
z navdušenjem spominjam  mentorstva turističnemu 
podmladku na različnih šolah in vseh z njimi doseženih 
odličnih uvrstitev na turističnih tekmovanjih.

Kako vidite vlogo mladih v prostovoljstvu? Mislite, 
da so mladi prostovoljci bolje opremljeni za življenje 
od sovrstnikov, ki se s prostovoljstvom ne ukvarjajo?

Mladi so s svojo energijo, idejami, inovativnostjo in 
neobremenjenostjo pomemben člen družbe, ki lahko 
precej pripomore k dinamiki razvoja društva, kraja in 
celotne skupnosti. Izjemnega pomena  je postopen 
prenos vrednot, znanja in odgovornosti s starejših 
na mlajše generacije. Tovrstno medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje je temelj obstoja 
vsake društvene organizacije. Menim, da je 
udejstvovanje mladih v prostovoljstvu pomembno 
za njihovo osebnostno rast, samopodobo, razvijanje 
raznovrstnih veščin, pridobivanje neformalnega 
znanja in dragocenih izkušenj. Ker prostovoljstvo 
poleg naštetega krepi vrednote, kot so solidarnost, 
spoštovanje, strpnost, odgovornost, razumevanje 
sočloveka in spodbujanje ekipnega duha, je mladim 
zagotovo odlična popotnica za življenje.

Kaj za vas pomeni priznanje, ki ste ga prejeli od 
Slovenske filantropije?
 
Priznanje sprejemam z veseljem, ponosom, 
hvaležnostjo in v imenu vseh ustvarjalcev zbornika 
Sonce sredi Bučke, ki je še posebej zaznamoval 
moje delo v letu 2018.  Pravzaprav je privilegij in 
čast puščati pozitivno sled in zgled s svojim delom v 
kraju. To in vsa v preteklih letih pridobljena priznanja 
potrjujejo, da je pot prava.

Poleg Nacionalnega tedna prostovoljstva je 
odmeven prostovoljski dogodek tudi Dan za 
spremembe. Letos je potekal 10. zapored. Tema je 
bila Odpravimo diskriminacijo. Na katerih področjih 
je diskriminacija po vašem mnenju najbolj očitna? 
Menite, da bi jo lahko učinkoviteje odpravljali, če bi 
se več pogovarjali o njej?
 
Letošnja akcija Dan za spremembe, ki se ji je 
pridružila tudi Občina Sevnica, je izpostavila starostno 
diskriminacijo kot najbolj očitno. Dogodek v Sevnici 
je opozoril na razumevanje, strpnost in pomen 
medgeneracijskega dialoga.  Staranje prebivalstva 
je zelo kompleksen svetovni demografski pojav, ki 
prinaša številne izzive za sodobno družbo na različnih 
področjih. Pogovor, izobraževanje in usposabljanje 
v tej smeri lahko pripomore k učinkovitejšemu 
odpravljanju diskriminacije na tem področju. Ne 
glede na starost pa je ključnega pomena medsebojna 
komunikacija in razumevanje potreb drug drugega.

Z Jelko Tršinar se je pogovarjala Neža Nemec.

Jelka Tršinar, dobitnica posebnega priznanja naj prostovoljka, 
zaposlena v javni upravi za leto 2018

Jelka Tršinar (Foto: osebni arhiv)

Ponosna prejemnica priznanja (Foto: Jasna Rajnar Petrović)
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.750 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

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

Prihodnja številka izide julija 2019, prispevke, reklamne oglase 
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 15. 6. 
na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Življenje niso samo besede in gibanje. Je tudi 
tišina in mirovanje. So dejanja, dogodki in stvari, 
ki so plod nas samih, ki prihajajo od nas in 
pomenijo poklon nekomu. 

Včasih so naši pogovori zgolj kramljanje, drugič 
potrebujemo bolj poglobljene pogovore ali celo 
bližino nekoga, ki nam ponudi svojo ramo. Spet 
drugemu je o srečnih trenutkih, nepozabnih 
doživetjih, težavah in tegobah lažje pisati ali na 
to opozoriti samo z dejanji. 

Tako želimo tudi mi, da strani v nadaljevanju 
ponudijo vse to. Pogled dlje, onkraj deljenih 
stališč. Želimo predstaviti vse zgodbe čim bolj 
razumljivo in dojemljivo, da lahko vsak zase 
presodi resnico, deli občutke, spozna drugega. 
Želimo podajati aktualnost – današnjost, a tudi 
brezčasne zgodbe. Predvsem pa želimo z vami 
čim bolj deliti naš vsakdan. Ob tem pa smo 
veseli, da nas sprejemate s takšno toplino. 

Hvala. 
  

Mojca Pernovšek

Krajevna Skupnost

Vsem krajanom čestitke ob prazniku

Svet 
Krajevne skupnosti Blanca

Vljudno vabljeni.

Krajevna skupnost Blanca 
tudi letos vabi na 
praznovanje krajevnega praznika.

V soboto, 15. junija 2019, bo namenu predan 
novo asfaltiran odsek javne poti proti 
domačiji Krnc v kraju Kladje nad Blanco. 
Priložnostni dogodek bo ob novi cesti ob 16. uri.

Ob 17. uri bo sledilo odprtje 
obnovljenega odseka lokalne ceste Kladje–Krajna Brda–Blanca. 
Pridobitev bo namenu predana v Krajnih Brdih, 
na križišču pri domačiji Hlebec. 

Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj 
in pestrim kulturnim programom bo ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Blanca. 

Petek, 
21. junija 2019, ob 19. uri,
v Grajskem park Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica).

Skupno 
posavsko praznovanje 
dneva državnosti s 
koncertom 
Godbe Sevnica

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI

Skupno posavsko praznovanje 
dneva državnosti se tradicionalno 
povezuje z izbranim koncertnim 
repertoarjem Godbe Sevnica 
pod vodstvom dirigenta 
Matica Nejca Kreče. 

Program bo obogaten 
s slavnostnim nagovorom 
in spremljevalnim programom.Vstop prost
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Sevnica je 10. maja praznovala 150. obletnico 
slovenskega tabora, ki se ga je v nedeljo, 2. maja 
1869, udeležilo blizu 7000 ljudi iz celotnega Posavja. 
V čast enega največjih kulturno-političnih in 
zgodovinskih dogodkov svoj praznik praznuje 
Krajevna skupnost Sevnica. Dogodek je potekal v 
soorganizaciji Občine Sevnica, Krajevne skupnosti 
Sevnica in KŠTM Sevnica.

Glavna zahteva taborov – sevniški je bil peti od 
skupno osemnajstih – je bila Zedinjena Slovenija, v 
kateri naj bi se rešilo slovensko narodno vprašanje, 
osrednje točke vseh taborov pa so bile zahteve po 
enakopravnosti slovenskega jezika. Sevniški tabor, 
ki je imel najpomembnejšo politično manifestacijo v 
Posavju na začetku avstrijske ustavnosti, je organiziral 
odbor 60 domačih politikov in mož iz vsega Posavja. 
Glavni organizator je bil Alojzij Lenček, državni in 
deželni poslanec, župan in veleposestnik z Blance, 
ki ga je na slovesnosti odlično upodobil in taborsko 
gibanje prek pomembne zgodovinske osebnosti 
opisal Oskar Zoran Zelič. 

»Tabor v Sevnici je bil pravi vsenarodni praznik 
skupnih zahtev in načrtov za prihodnost. Našim 
vizionarskim in narodnozavednim prednikom smo 
iskreno hvaležni za to pomembno dediščino, ki nas 
je oblikovala,« je v svojem slavnostnem nagovoru 
poudaril predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor in dodal, da je zdaj odgovornost na nas, 
da uvidimo naša prihodnja stremljenja. »Iz naših 
izkušenj in dosežkov je jasno, da moramo paziti drug 
na drugega, na našo samostojno državo in našo 
skupno Evropo.« Poudaril je, da je razvoj državnosti – 
politične, pravne, socialne in kulturne države – vzvod 
prihodnjega narodnega obstanka in razvoja, ter izrazil 
hvaležnost organizatorjem za ponosno spominjanje 
tradicije slovenskega narodnega bujenja.

Godba Sevnica

150 let tabora v Sevnici

Sevniški župan Srečko Ocvirk je spregovoril o 
taborskih zahtevah, ki so bile postavljene odgovorno 
in ambiciozno, za njihovo uresničenje pa je bilo 
potrebnega veliko časa. Po njegovem mnenju 
je nauk takratnih dni, ko je Sevnico tako močno 
zaznamoval tabor, zagotovo še vedno aktualen: da 
mora narod z večjo stopnjo enotnosti sprejemati 
odgovornost in zahtevati pravice. »Biti pa moramo 
pozorni in zahtevni pri oblikovanju in udejanjanju 
naših zahtev in potreb danes. Te so suverena politika, 
gospodarska odgovornost do okolja in odgovornost 
do sočloveka,« je povedal župan.

Navzoče je pozdravila tudi predsednica Sveta 
Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar, čestitala 
sokrajankam in sokrajanom ter se zahvalila za 
dobro sodelovanje: »Samo s sodelovanjem lahko 
dosežemo, da bomo živeli v lepi, čisti, varni in kulture 
polni krajevni skupnosti.«

Sevniška krajevna skupnost je svoj praznik tokrat 
praznovala petič, to pa je vsako leto tudi posebna 
priložnost zahvale še posebej zaslužnim, ki 
pripomorejo k bogatejšemu kulturnemu utripu v 
krajevni skupnosti in njeni prepoznavnosti. Letošnja 
dobitnika priznanja, zlate plakete krajevne skupnosti 
Sevnica, sta postala dolgoletna članica krajevnega 

Stanka Žičkar, predsednica Sveta Krajevne skupnosti Sevnica

sveta Ljudmila Hilda Lipovšek in Prostovoljno gasilsko 
društvo Sevnica ob 140-letnici delovanja, v imenu 
katerega je priznanje prevzel in občinstvo nagovoril 
predsednik društva Štefan Teraž.

Slovesnost je bila preplet izbranega kulturnega 
programa, ki ga je uvodoma, s sprejemom vseh 
gostov, začela Godba Sevnica. Iskreno sporočilnost 
ljubezni do domovine je pričarala mogočnost 
sozvočja Slovenskega okteta, vse navedeno pa sta 
z vezno besedo v celoto spletla moderatorja Hana 
Ćosić in Peter Teichmeister. Zahvalila sta se Ani 
Jazbec, ki je poskrbela za grafično podobo dogodka in 
v sodelovanju s podjetjem Inplet za scensko zasnovo, 
celotni tehnični ekipi, folklorni skupini Spomin za 
prijazno dobrodošlico ter Društvu vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj in Aktivu žena Sevnica za domače 
dobrote, ki so spremljale družabno nadaljevanje 
večera.

Foto: Ljubo Motore

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

 
Člani občinskega sveta so na 6. redni seji 24. 
aprila obravnavali in sprejeli zaključni račun 
proračuna Občine Sevnica za leto 2018. Soglasno 
sprejetje zaključnega računa potrjuje proračunsko 
uravnoteženost in realno načrtovanje preteklega leta, 
uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega 
cikla ter je zagotovilo za stabilno poslovanje vseh 
proračunskih uporabnikov.

Člani sveta so sprejeli sklep o oblikovanih cenah 
vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju 
občine, ki so na osmih lokacijah v skupno 42 oddelkih. 
Na ceno ključno vplivajo število oddelkov, število in 
starost otrok v oddelkih ter izobrazbena in starostna 
sestava kadra. Izhodišča za izračun plač, materialnih 
stroškov in živil so za vse vrtce enaka. Pri spremembi 
cen, ki so oblikovane glede na predloge vrtcev, gre 
v povprečju za okrog 4-odstotno zvišanje na podlagi 
sporazuma glede plač v javnem sektorju.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju storitve 
Pomoč družini na domu za leto 2018, ki je imela 
lani v povprečju 95 uporabnikov. Storitev, ki jo 
izvaja Center za socialno delo Sevnica, iz proračuna 
sofinancira Občina Sevnica v večjem znesku, kot 
je to določeno z zakonom. Z okrog 72-odstotno 
subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja cena in 
s tem prijaznejši dostop do te socialno-varstvene 
storitve.

Poslovni načrt za leto 2019 je članom sveta 
predstavil Mitja Udovč, direktor Javnega podjetja 
Komunala Sevnica, ki bo tudi v prihodnje nadaljevala 
kakovostno izvajanje vseh obveznih gospodarskih 
javnih služb, podpora obveznim službam pa je tudi 
tržna dejavnost.

Sledila je uskladitev cen komunalnih storitev, ki se 
na podlagi določil državne zakonodaje vsako leto 
usklajujejo na podlagi elaboratov o oblikovanju cen 
za vse obvezne gospodarske javne službe: za preskrbo 

6. redna seja 
občinskega sveta

Oskar Zoran Zelič v vlogi Alojzija Lenčka

Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije

Podelitev priznanj z nagovorom Štefana Teraža

Nastop Slovenskega okteta 
na odru športnega doma v slavnostni preobleki Ane Jazbec
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Ekvilib Inštitut je maja, ob mednarodnemu dnevu 
družin, 12 slovenskim podjetjem podelil certifikate 
Družini prijazno podjetje. Ta neprofitna organizacija 
certifikat podeljuje skupaj z Ministrstvom za 
delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. 
Podeljevalci certifikata pojasnjujejo, da podjetje 
sprva pridobi osnovni certifikat, ko revizorski svet 
pozitivno oceni zastavljeni načrt implementacije 
izbranih ukrepov posameznega podjetja. Po treh 
letih sledi vnovična ocena. Če so cilji oziroma ukrepi 
doseženi, podjetje pridobi polni certifikat.

Med osmimi prejemniki slednjega je tudi Javno 
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica z več kot 
60-letno tradicijo, ki na območju občine Sevnica 
izvaja gospodarske javne službe. Kot je zapisano 
v revizorskem poročilu ob izdaji certifikata, je 
podjetje uspešno implementiralo 12 ukrepov, ki so 

Komunala Sevnica –  
podjetje, prijazno 
do družine  

V sklopu 20. Nacionalnega tedna prostovoljstva je 
14. maja v Kulturnem domu Črna na Koroškem pod 
okriljem Slovenske filantropije potekala prireditev 
ob Slovesnem dnevu prostovoljstva. Na dogodku 
so podelili priznanja občinam in posameznikom, ki 
s svojim delovanjem aktivno pripomorejo k razvoju 
prostovoljstva v državi. Častni pokrovitelj in osrednji 
gost dogodka je bil predsednik Vlade Republike 
Slovenije Marjan Šarec.

Zaradi sistematičnega spodbujanja prostovoljstva 
in zagotavljanja podpore delovanju prostovoljskih 
organizacij je ponosna nosilka naziva prostovoljstvu 
prijazno mesto že tretje leto zapored postala tudi 
Občina Sevnica kot ena izmed 21 slovenskih občin. 
Priznanje so organizatorji dogodka izročili županu 
Srečku Ocvirku. Posebno priznanje za izjemno 
prostovoljsko udejstvovanje in širjenje solidarnosti v 
lokalnem okolju je na dogodku prejela tudi sodelavka 
Občine Sevnica Jelka Tršinar.

Prijazni do prostovoljstva

 
Eden večjih letošnji projetov je urejanje območja 
parkirišča pri Železniški postaji Sevnica in Kvedrove 
ceste na odseku med sedanjo avtobusno in železniško 
postajo. Naložbi sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Gre za investiciji oziroma projekta v skupni vrednosti 
475.000 evrov. Projekt Ureditev LZ na odseku 
Kvedrove ceste–parkirišče pri Ž. P. je sofinanciran v 
vrednosti 136.480 evrov, projekt Ureditev Kvedrove 
ceste pri Ž. P. Sevnica pa je sofinanciran v vrednosti 
88.250 evrov. Preostali delež bo iz proračuna 
zagotovila Občina Sevnica.

Zaradi posegov bo med izvajanjem gradbenih del 
na tem območju ovirana in spremenjena prometna 
ureditev. Dela se bodo začela izvajati na parkirišču 
nad železniško postajo, ki bo popolnoma zaprto, 
istočasno pa so predvidene tudi polovične in občasne 
popolne zapore Kvedrove ceste pri železniški 
postaji. Vodilni izvajalec del je Kostak iz Krškega. 
Vse uporabnike prosimo za pozornost in strpnost 
ter dosledno upoštevanje spremenjenih prometnih 
ureditev.

V sklopu investicije je predvidena ureditev parkirišča 
pri železniški postaji s hortikulturnimi ureditvami 
po prejetih kulturno-varstvenih priporočilih in 
štirimi polnilnimi mesti za električna vozila, skladno 
s pogoji razpisa. Po pogojih razpisa, ki spodbuja 
ukrepe trajnostne mobilnosti, torej uporabe javnega 
potniškega prometa, hoje peš in kolesarjenja, bo na 
tem parkirišču, ki bo pridobilo status P + R (Parkiraj 
in se odpelji), po gradbeni preureditvi uveden 
tudi spremenjeni način parkiranja. To bo tam 
tako dovoljeno uporabnikom javnega potniškega 
prometa. 
 
Na območju manjšega parkirišča med skladišči 
tovornega prometa in zelenico bo zgrajeno avtobusno 
postajališče, ki bo omogočalo lažje povezovanje ter 
prestopanja z vlaka na avtobus in obratno. Investicija 
zajema tudi celovito obnovo pločnika med sedanjo 
avtobusno in železniško postajo z ureditvijo javne 
razsvetljave območja ter preureditvijo sedanje 
avtobusne postaje v parkirišča za osebne avtomobile. 
V investicijski sklop spadajo tudi vse potrebne zaščite 
in preureditve komunalnih vodov.
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Začetek urejanja 
Kvedrove ceste v Sevnici 

Z namenom predstavitve dobrih praks in potreb 
lesnopredelovalnih podjetij za razvoj so Občina 
Sevnica, Srednja šola Sevnica, GZS Posavska 
gospodarska zbornica, Krško in Inštitut dr. Antona 
Korošca konec aprila pripravili omizje z naslovom 
Krožno gospodarstvo in vloga lesnopredelovalne 
industrije v Konferenčni dvorani Komunale Sevnica.

Župan Srečko Ocvirk je kot osrednji sklicatelj omizja 
v uvodu nagovoril predstavnike različnih podjetij 
s širšega področja lesne industrije in predstavil 
pomen, ki ga ima ta za sevniško občino. V sevniškem 
gospodarskem okolju se je lesna industrija uspešno 
prilagodila tržnim razmeram, dosegla svetovno 
konkurenčnost in se uspešno razvija, sevniška 
lesnopredelovalna podjetja pa so s svojim pristopom 
primer dobre prakse krožnega gospodarstva v 
gozdno-lesni verigi.

Srednja šola ima močno tradicijo izobraževalnega 
programa mizar ter se dobro povezuje z lokalno 
skupnostjo in gospodarstvom. Šolo je predstavil 
ravnatelj Matjaž Prestor in med drugim izpostavil 
potrebo po hitrejših tehnoloških posodobitvah 
opreme na šoli, ki bodo omogočale pridobitev 
sodobnega, konkurenčnega poklica. Primere dobrih 
praks celovite rabe lesa so predstavila podjetja Stilles 
Sevnica, Tanin Sevnica, Kmečka zadruga Sevnica in 
mednarodna fundacija Konrad Adenauer Stiftung.

Prikaz razmer v industriji, povezani z lesom, ki je zelo 
pozitivno in razvojno naravnana, je predstavil Darko 
Gorišek, direktor Območne gospodarske zbornice 
Posavje, predstavitev vizije razvoja Slovenije na 
področju lesnopredelovalne industrije pa je podal 
Primož Jelševar z Inštituta dr. Antona Korošca.

O izzivih lesne industrije v mednarodnem kontekstu 
je spregovoril poslanec v Evropskem parlamentu 
Franc Bogovič, o usmeritvah države in podpori 
razvojno uspešnim lesnopredelovalnim podjetjem 
pa predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo – Direktorata za lesarstvo Danilo Anton 
Ranc iz kabineta ministra.

Dogodek je bil dobro obiskan.

O pomenu 
lesnopredelovalne 
industrije

s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske 
odpadne vode, čiščenje komunalne odpadne vode 
in ravnanje z odpadki. Izhodišča za pripravo korekcije 
cen temeljijo na računovodskih izkazih letnega 
poročila za preteklo in poslovnega načrta za tekoče 
leto, osnovno izhodišče pa je čim manjše poseganje 
v cene storitev, ob upoštevanju zahtev zakonodaje. 
Delež končne cene za uporabnika je prek subvencij 
zagotovljen iz občinskega proračuna. Navedenim se 
je letos pridružila še nova, in sicer 24-urna dežurna 
služba v sklopu pogrebne in pokopališke dejavnosti, 
za kar je bil prav tako potrjen elaborat z izračunom 
cene.

Poročilo o delu v preteklem letu je predstavila Mojca 
Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica. Zavod opravlja 
dejavnosti na področjih kulture, športa, turizma in 
mladinskih dejavnosti. Namen in poslanstvo zavoda 
so organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na 
omenjenih področjih, KŠTM Sevnica pa organizira 
tudi razne javne prireditve in upravlja objekte, ki 
so v lasti občine. Močno pripomore k bogatitvi 
družbenega in družabnega življenja v najrazličnejših 
segmentih bivanja in delovanja občank in občanov.

Obravnavana sta bila tudi poslovno in finančno 
poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 
2018 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za leto 
2019. Vsebino je predstavil direktor Anton Krajnc. 
Po opravljeni razpravi je občinski svet sprejel sklep, 
da zaradi negativnega poslovanja lani podjetje in 
ustanoviteljica v šestih mesecih pripravita predlog 
rešitve za dolgoročno vzdržno poslovanje podjetja, ki 
vključuje racionalizacijo znotraj poslovanja podjetja, 
povezovanje z javnimi podjetji z območja Sevnice, 
vključitev drugih dejavnosti ter analizo prodaje 
trgovskega in omrežnega dela dejavnosti.

Občinski svet se je seznanil z uvedbo participativnega 
proračuna za leto 2020. Ker želi občinska uprava 
do oblikovanja končnega predloga proračuna 
za leto 2020 pridobiti še neposredne pobude 
občank in občanov, je ideja v proračun uvesti 
vzvod participativnega proračuna. Gre za sistem 
razporejanja dela proračunskega denarja na način, da 
o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo 
občani s svojimi predlogi. Participativni del je kvota 
občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po 
celotnem območju občine enakomerno in skladno 
z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni 
skupnosti ter njeno velikostjo. Podrobno pojasnilo 
načinu razporejanja dela proračunskega denarja 
ter o načinu sodelovanja in podaje predlogov je 
objavljeno na spletni strani Občine Sevnica, rok za 
podajo pobud pa je do konca junija.
 
Med kadrovskimi zadevami so člani sveta soglašali 
k imenovanju Anite Šiško za direktorico Knjižnice 
Sevnica in podali pozitivno mnenje lokalne skupnosti 
Gusti Mirt za ravnateljico OŠ Krmelj.

med zaposlenimi dobro prepoznavni in sprejeti, 
sistematično urejena dokumentacija je ažurno in 
vestno vodena, načela certifikata pa se uspešno 
vključujejo v organizacijsko kulturo podjetja. Sicer 
pa je Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica tudi 
prvo sevniško podjetje s polnim certifikatom Družini 
prijazno podjetje.
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V občini Sevnica smo v Zavodu Sopotniki aprila 
2017 začeli izvajati storitve brezplačnih prevozov za 
starejše, kar poteka v sodelovanju z Občino Sevnica 
in Javnim zavodom KŠTM Sevnica.   
Sopotniki trenutno izvajamo storitev v 14 občinah 
po Sloveniji in omogočamo prevoz več kot 1400 
starejšim. 
V Sevnici je storitev uporabilo že več kot 200 
starostnikov, prevoze pa izvaja ekipa 13 srčnih 
prostovoljcev. 
Zavod Sopotniki je nepridobitna, nevladna 
organizacija s prostovoljskim programom, ki smo jo 
ustanovili pred petimi leti. Nastali smo kot lokalna 
pobuda skupine prijateljev, ki je prepoznala stisko 
osmljenih starejših občanov. Sopotniki želimo 
preprečiti in prekiniti izoliranost ter osamljenost 
starejših prebivalcev iz predvsem manjših, 
odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti 
avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo 
doma. Poleg prevozov starostnikom zagotovljamo 
spremstvo prostovoljca, ki jih po potrebi pospremi k 
zdravniku, po nakupih ali drugih opravkih, ga počaka 
in odpelje domov. 

 Storitev je namenjena upokojencem, 
starejšim od 65 let (starostna meja). 

 Enota sopotnikov v Sevnici je organizirana na način, 
da ima na voljo lokalno koordinatorko enote vsak 
dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure, v 
prostorih Mladinskega centra Sevnica. Vsak dan 
se vam tako po telefonu oglaša Bernarda Kidžin, 
ki v delovnem času poleg odgovarjanja na klice 
starostnikov skrbi še za prostovoljsko ekipo. Je 
odgovorna, deluje pod vodstvom Zavoda Sopotniki 
in skrbi za kakovostno izvajanje storitve. 

Rezervacija prevoza je mogoča 
le na telefonski številki 031 338 187. 
Sopotniki v Sevnici NISMO dosegljivi 

na NOBENI DRUGI ŠTEVILKI.
Sopotniki NISMO TAKSI. Sistem vnaprejšnjih 
rezervacij nam omogoča, da zagotovimo prevoz kar 
največjemu številu starejših občanov. Starostniki ob 
klicu koordinatorki enote povedo, kdaj potrebujejo 
prevoz, kam gredo, koliko časa bo opravek trajal, 
ali potrebujejo spremstvo in kdaj predvidevajo 
povratek. 
IZVAJAMO BREZPLAČNE PREVOZE. Ker pa smo 
nevladna organizacija, nepridobitniški zavod, smo 
veseli donacij, ki jih pregledno nakažete na naš TRR 
ali ob obisku pri naši koordinatorki enote, v pisarni 
Mladinskega centra. Tam dobite tudi potrdilo o 
prejeti donaciji. Donacije, prejete v enoti Sevnica, 
ostanejo v tej enoti in se smiselno razporejajo na 
tista področja, kjer potrebujemo finančno podporo. 
Sopotniki smo več kot prevoz. To poslanstvo 
uresničujejo naši prostovoljci – vozniki, spremljevalci, 
družabniki, zaupniki, ki so srce naše organizacije. Ti 
izmenično vsak dan nesebično, brezplačno opravljajo 
prevoze z namenskim/službenim vozilom, ki ga 
zagotavlja Občina Sevnica. 
PREVOZE OPRAVLJAMO SAMO Z ENIM VOZILOM 
MODRE BARVE ZNAMKE FORD FUSION, KI 
JE POLEPLJENO Z MODRIMI NALEPKAMI 
SOPOTNIKI. 
Prostovoljci in koordinatorka enote poskrbijo, da so 
starostniki pravočasno na destinacijah. 
Vse, ki vas dodatno zanima delovanje oz. bi želeli 
način delovanja preveriti, vabljeni, da se obrnete na 
Anu Kahuna, vodjo programa, na številko 041 889 
592. 
Sopotniki smo zelo hvaležni za zaupanje starostnikov, 
ki smo ga pridobili v skoraj treh letih delovanja. Še 
naprej se bomo trudili, da se bo ob potovanjih po 
sevniških cesta udejanjal naš moto in bomo Človek 
človeku sopotnik. 

Več o nas lahko preberete na: 
www.sopotniki.org 
www.facebook.com/sopotniki. 

Vir: Zavod Sopotniki

SOPOTNIKI, 
brezplačni prevozi 
za starejše

 
V sklopu 13. regijskega preverjanja usposobljenosti 
ekip prve pomoči osnovnih šol je bilo v četrtek, 25. 
aprila,  tekmovanje ekip na Osnovni šoli XIV. divizije 
Senovo. Pomerilo se je 8 ekip iz  Posavja: 2 ekipi iz 
OŠ Leskovec pri Krškem, 2 ekipi iz OŠ Kostanjevica 
na Krki, OŠ Velika Dolina, OŠ Brežice, OŠ Senovo 
in OŠ Boštanj. Preizkusili smo se v teoretičnem 
znanju iz zgodovine gibanja RK in prve pomoči ter 
praktičnem znanju iz prve pomoči, ko smo pomagali 
poškodovanim. Vse ekipe smo se pripravljale celotno 
šolsko leto pod vodstvom mentorjev. Po mnenju 
ocenjevalcev iz Rdečega križa smo vse ekipe pokazale 
zelo veliko teoretičnega in praktičnega znanja. 

Prvo mesto smo zasedli člani ekipe prve pomoči iz 
OŠ Boštanja in se tako uvrstili na državno tekmovanje 
na Debelem rtiču. Boštanjsko ekipo prve pomoči 
sestavljajo Alen Andrejčič, Tajda Lisec, Pia Rak in 
Domen Krnc iz 9. b razreda, Maruša Krnc, Maruša 
Vidmar in Neža Simončič iz 8. razreda ter Doris 
Blatnik iz 7.a razreda. Vsem iskrene čestitke. 

Cvetka Pešec, mentorica

Zmagovalna ekipa OŠ Boštanj

Učenci OŠ Boštanj 
najboljši v regiji na 
področju prve pomoči

V soboto, 4. maja, smo veterani vojne za Slovenijo 
Sevnica organizirali tradicionalni pohod k enemu 
izmed tajnih skladišč orožja, tokrat k Pungerčarjevi 
zidanici na Malkovec. Na zbornem mestu pri pletenki 
v Tržišču nas je pred začetkom pohoda pozdravila 
predsednica Združenja borcev za vrednote NOB 
Sevnica Vladka Blas in naglasila pomen spoštovanja 
in obeleževanja odločilnih dogodkov za obstoj 
slovenskega naroda in države ter zaželela srečno pot. 

Po rahlo deževni poti skozi gozdove smo se ustavili 
pri spomeniku 51 žrtvam v boju proti okupatorju 
v NOB in požganih je bilo 42 poslopij, kar je bil 
ogromen davek te vasi za svoj kraj.  Na cilju pa  so 
nas pričakali in pozdravili Janez Pungerčar s soprogo, 
predsednik KS Tržišče Janez Virant in Janez Valant, ki 
je predstavil najtežje trenutke tega kraja v zgodovini. 
Pungerčarjeva sta nas tudi prijetno pogostila. Ob 
lepšem vremenu in dobrem razpoloženju smo se 
vračali po drugi poti v dolino.

Janez Levstik

Pohod sevniških 
veteranov vojne za 
Slovenijo na Malkovec

V soboto, 18. maja, smo se zbrali veterani vojne 
za Slovenijo na že 19. športnem srečanju, tokrat v 
Boštanju.

Prišlo nas je 130. Pomerili smo se v igranju šaha, 
metanju ročne bombe v cilj, streljanju z zračno puško 
in pikadu. Pri odprtju sta sodelovala Godba Sevnica 
in harmonikar Ivan Božičnik. Za jutranjo pogostitev 
in malico so poskrbele članice Aktiva kmečkih 
žena Boštanj. Uvodnim pozdravom vseh štirih 
predsednikov veteranskih organizacij in predsednika 
regijske veteranske organizacije je zbrane pozdravil 
še predsednik KS Boštanj. V tekmovalnih disciplinah 
so ekipe dosegle naslednja mesta: četrto mesto 
skupno so osvojili veterani OZVVS Krško z 72 točkami, 
tretje mesto policijski veterani društva Sever Posavje 
s 73, drugo mesto veterani OZVVS Brežice s 74 
točkami in prvo mesto veterani OZVVS Sevnice z 
82. Sevniški veterani s tremi zaporednimi zmagami 
smo tako dobili skupni prehodni pokal v trajno last. 
Najboljši posamezniki so dobili medalje in priznanja, 
najboljše ekipe pa pokale. Ljubiteljem balinanja zunaj 
tekmovanja so ponudili pomoč člani Balinarskega 
kluba Sevnica. Radovednim, ki so želeli spoznati 
Boštanj, pa smo omogočili tudi turistično vodenje po 
Boštanju do cvetoče azaleje.

Janez Levstik
Foto: J. Levstik, L. Motore

Veterani Posavja

V sklopu programa Večgeneracijski center 
Posavje, ki ga v Sevnici izvaja Družinski inštitut 
Zaupanje, je v četrtek, 16. maja, med 9. in 11. uro 
v prostorih Mladinskega centra Sevnica potekalo 
medgeneracijsko druženje z ustvarjalno delavnico, 
vodila pa jo je ustvarjalka Tanja Kralj. Ekipi Družinskega 
inštituta Zaupanje so se pridružili uporabniki društva 
Ozara in učenci Osnovne šole Ana Gale ter skupaj 
preživljali prijetne trenutke v ustvarjanju cvetja iz 
krep papirja in prijetnem pogovoru. Nekateri učenci 
so se navduševali tudi nad ustvarjanjem s hama 
perlicami in igranjem ročnega nogometa. Sproščeno 
in prijetno druženje je obogatilo vse udeležence z 
lepo izkušnjo in novimi vezmi. 

Srečanje je potekalo v sklopu tedna vseživljenjskega 
učenja. Izvajanje programa Večgeneracijski center 
Posavje v Sevnici podpirajo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Evropski socialni sklad, 
Občina Sevnica in podjetje HESS, d. o. o., generalni 
pokrovitelj Družinskega inštituta Zaupanje. 
  

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Damijan Ganc 

Foto: Jakub Ač

Medgeneracijska 
ustvarjalna delavnica
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Ker podjetje MPI Reciklaža ne bo več odkupovalo 
zamaškov, se akcija zbiranja zamaškov končuje. 

Hvala vsem, ki ste z zbiranjem pripomogli k pomoči 
pomoči potrebnih.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Obveščamo vas, da je akcija
zbiranja zamaškov zaključena.

Vsem, ki ste pridno zbirali zamaške,
se najlepše zahvaljujemo.

ZBIRANJE ZAKLJUČENO

SEVNICA

Končana akcija 
zbiranja zamaškov

»Včasih smo ga celo noč stražili. In čakali. Ali bo kdo 
prišel in nam ga požgal?! In vedno so prišli. Vsi fantje 
smo se zbrali, pripravili orodje, se skrili in stražili. Ko 
so prišli dovolj blizu, smo suvereno napadli nazaj. 
Eno leto se je celo zgodilo, da so fantje iz druge vasi 
začeli kres zalivati z bencinom in so zalili tudi nas, ki 
smo čakali nanje v kresu. Mislim, da zdaj nihče ne želi 
vedeti, kaj bi se zgodilo, če bi tisto noč prišlo do vžiga. 
Šlo je za las, rešili smo kres! To je zmaga, za katero 
smo se vsako leto borili. Če jim ga je uspelo kakšno 
noč prej požgati, smo poskrbeli, da smo jim še isto 
leto vrnili in požgali njihovega. In to sredi belega 
dne! Do večera jim ni uspelo postaviti novega. Nam, 
Ribničanom, pa je vedno!« 

In to so doživetja, ki nam jih vsako leto pripoveduje 
Gvido Kolman, med sokrajani znan pod imenom 
Roman. Čeprav se zgodbe niso nič spremenile, 
jih človek z veseljem posluša, ko začutiš, s kakšno 
strastjo jih pripoveduje. In kaj tu zmaga? Njegova 
predanost do kresovanja. Vsako leto znova in znova v 
času spomladanskega obrezovanja in čiščenja okolic 
domačinov vozi s svojim spretnim kultivatorjem na 
kup na Kolman hrib. Še vedno se vsako noč prej pazi 
na kres. Kdaj se zgodi, da tudi neuspešno. Takrat 
nam adrenalin preplavi telo in vsi Ribničani stopimo 
skupaj in spet postavimo kres. 
Ni ga lepšega, ko se na predvečer 1. maja lahko zakuri 
kres, in ni ga lepšega, ko se Ribničani podružimo ob 
njem. Da lažje počakamo na ta dan, večer sklenemo 
pri Dragu Cizlju, ki nas vedno srčno pogosti. 
Veseli in ponosni smo, da naša kulturna dediščina še 
živi. Že več desetletij, vsako leto zapored. Zgodovina 
pravi, da so s kresovanji delavci noč prej opozarjali 
na svoje pravice, zdaj pa so kresovanja namenjena 
predvsem druženju. V današnjem času, ko živimo 
skoraj mimo drug drugega, to tudi potrebujemo. 
Prav je, da se ustavimo, podružimo, skupaj obujamo 
spomine in ustvarjamo nove.

Tina Kolman 

Kresovanje 

 
Po dveh letih premora se je letos spontano zbrala 
pomlajena skupina mož in fantov, jurjevcev iz Brega 
in Šentjurja na Polju, k prijetnemu druženju pa jih je 
prignala predvsem želja po ohranjanju tradicije. Od 
nekdaj se je na 23. aprila zvečer, na predvečer sv. 
Jurja po starem, zbrala skupina mladih, neporočenih 
fantov in hodila od hiše do hiše ter prepevala Jurjevo 
pesem. Zdaj že leta jurjevce predstavljajo vsi moški in 
fantje z vasi, ki jih ženeta k ohranjanju tradicije tudi 
volja in želja po druženju, med njimi tudi poročene, 
kar v starih časih ni bil ravno običaj. Pred začetkom 
se pesem dvakrat, trikrat zapoje, da se vsi spomnijo 
besedila. Poje se triglasno, po domače »naprej, čez in 
bas«. Za darove so jurjevci dobili jajca, denar in vino. 

Kjer jih niso slišali, se je zapela pesem prav do konca. 
Pred hišami zaprtih vrat so Jurjevi pevci nekoč ostali 
malokrat, če pa že so, so ljudje verjeli, da bo v hišo 
tisto leto prineslo slabo in nesrečo. V hišo jurjevci 
niso vstopali, če pa so, so zanje dobro poskrbeli. Tako 
je bolj manj ostalo tudi zdaj. Jajc so vedno nabrali 
veliko, vina manj, denarja pa toliko, kolikor je kdo 
dal. Jurjeva pesem se je v noč razlegala od hiše do 
hiše, in to v obeh vaseh, pelo se je od osme zvečer 
do pol druge zjutraj naslednjega dne. Besedilo in 
melodija pesmi se razlikujeta od sosednjih vasi. 
Starejši pevci vedo povedati, da so se pred leti, ko je 
že bil postavljen novi most čez Savo, na sredini mosta 
srečali oboji, pevci z levega in desnega brega Save, ter 
se tako tepli, da je bilo prav težko za ušesa. Seveda 
so se tepli v melodiji in besedilu pesmi, smeh pa je 
zagotovljen še zdaj, ko se dogodek prenaša iz roda 
v rod kot anekdota. Jurjevci se vsem zahvaljujejo 
za prejete darove, porabili pa jih bomo za obnovo 
šentjurskih kapelic, prve na začetku, pa tudi druge 
na sredi vasi, z željo, da se ob letu spet zberejo in 
podajo na pomladno koledovanje in s pozdravom 
v hišo prinesejo zgodbo sv. Jurija in ga za sklenejo s 
prijetnim slovesom.

Vir: ŠKTD Breg

Obujena pesem 
Svet'ga jurja

OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO

v petek, 21. junija 2019 ob 15. uri, 
odkritje spominske plošèe na Tonèkovem domu na Lisci 
in na kasnejšo regijsko proslavo ob dnevu državnosti v Sevnici.
v sredo 3. julija 2019 ob 8. uri, z avtobusne postaje Sevnica
na spominski pohod veterana Kristijana Janca
Impoljca - Studenec - Loke.
Prijave in podrobnejše informacije dobite ob ponedeljkih med 10. in 12. uro 
v pisarni OZVVS Sevnica oz. 041 382 540 Ivan Cajner ali 051 326 112 Marjan Zidariè.

www.sevnica.zvvs.si
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Obmoèno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica vabi na:

 
V sredo, 8. maja, je Družinski inštitut Zaupanje, 
skupaj s partnerji MC Krško, KTRC Radeče in MD 
Bistrica ob Sotli, organiziral tiskovno konferenco, 
namenjeno predstavitvi regionalnega mladinskega 
projekta Rast(išče) sreče, ki je potekala v Mladinskem 
centru Sevnica.  

Predstavniki vseh organizacij, Mitja Valentinc (MC 
Krško), Damijan Ganc (DI Zaupanje), Dubravka Kalin 
(KTRC Radeče) in Andrej Černelič (MD Bistrica ob 
Sotli), so predstavili aktivnosti, dosedanje rezultate 
in potek projekta v njihovih okoljih. Partnerji 
projekta izvajajo preventivna središča in individualno 
delo z mladostniki po metodi case management. 
Preventivna središča so na voljo mladostnikom po 
koncu pouka za druženje, za pisanje domačih nalog 
in sodelovanje v delavnicah. Vključno do marca 2019 
so partnerji zabeležili 2000 obiskov mladostnikov v 
preventivnih središčih in vključili več kot 40 mladih 
posameznikov v stalno individualno delo. Poleg 
omenjenih aktivnosti partnerji izvajajo tudi ulično 
delo, s katerim se mladim približajo tam, kjer se 
največ zadržujejo – na ulicah, v parkih in drugje. 
Do zdaj so opravili 40 intervencij uličnega dela in 
vključili več kot 250 otrok in mladostnikov. Izkušnje 
dela z uporabniki sta opisali strokovni sodelavki Nina 
Krohne in Adrijana Čede. Program je povezovala 
vodja projekta Rast(išče) sreče Mihaela Kovačič. 
Projekt omogočata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
V Sevnici projekt podpirata tudi Občina Sevnica 
in podjetje HESS, d. o. o., generalni pokrovitelj 
Družinskega inštituta Zaupanje.

Nina Krohne, Družinski inštitut Zaupanje

Tiskovna konferenca 
projekta Rast(išče) sreče v 
Sevnici

www.mojaobcina.si/sevnica
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Na sončno soboto, 11. maja, se je okoli 100 
pohodnikov od blizu in daleč zbralo pri pletenki 
velikanki v Tržišču. Pohodnike je zaradi odsotnosti 
predsednice Milene Knez v imenu TD Tržišče tokrat 
pozdravila Irena Lindič.  Spet so se nam pridružili člani 
Društva za zdravje srca in ožilja Posavje iz Krškega in 
člani Turističnega društva iz Vodic. 

Pot smo začeli proti Krmelju. Tam je bil prvi postanek, 
Milena Bregar in Majda Boštnar pa sta poskrbeli za 
okrepčilo. Potem smo se obrnili v smer Govejega 
dola in kmalu prispeli na Vrhek. Tam je pohodnike 
očaral prekrasen pogled daleč naokoli. V kozolčku s 
sodčkom »v štantu« so se pohodniki lahko okrepčali 
z odličnim cvičkom. Vrhovčani so spet presenetili in 
med pohodnike pripeljali poln voz dobrot, ki so jih 
pripravile pridne in gostoljubne roke Vrhovčank in 
Vrhovčanov ter članic Aktiva kmečkih žena Tržišče. 
Tu je pohodnike nagovoril Miro Povše, domačin, ki že 
vrsto let skupaj s sokrajani skrbi za rastišče azaleje. 
Zapeli so še Ljudski pevci z Vrhka. Na violini se je 
predstavila mlada nadarjena glasbenica Povše Ema. 
Z Vrhka smo potem nadaljevali pot proti rastišču 
azaleje oz. rumenega sleča, ki je bila ravno  v polnem 
razcvetu. Vrhek je eno izmed treh večjih rastišč te 
zaščitene rastlinske vrste v Sloveniji. Po besedah 
Tanje Košar iz Zavoda RS za varstvo narave je skupaj 
zabeleženih že sedem rastišč. Rumeni sleč je v 
Sloveniji botanična redkost in posebnost, zato jo je 
prepovedano trgati ali izkopavati. Tanja Košar je 
poudarila tudi pomen biotske raznovrstnosti in skrbi 
za naravne vire, saj v svetu vsak dan izginjajo številne 
rastlinske in živalske vrste. 
Naslednji postanek je bil pri zidanici Edija Jankoviča, 
ki je prav tako poskrbel za okrepčilo. Na tej točki so 
se predstavili še čebelarji Društva čebelarjev Šentjanž 
in Mili Majcen iz Jeperjeka s svojimi zelišči in čaji. 
Lojzka Virant iz Polja pa je pokazala, kako so nekoč na 
kolovratu predli volno. 

Azaleja v polnem razcvetu (foto: Stane Markovič)

Pohod k azaleji na Vrhek

 
Dne 27. aprila smo v Turističnem društvu Loka 
organizirali že 21. tradicionalni pohod po poteh 
KS Loka. Lepo število pohodnikov se je iz Loke 
podalo v smeri proti Žirovnici. Ob Korenovem 
mlinu smo se spomnili bogate mlinske dediščine 
Žirovniškega potoka. S svojimi mlevskimi izdelki 
se nam je predstavila Barbara s Kmetije Zakrajšek. 

V Žirovnici smo se okrepčali pri Kajtnatovih in pot 
čez Zavrate nadaljevali proti najvišji točki pohoda 
Lovrencu. Tam smo si ogledali razstavo rastlinskega 
in živalskega sveta tega okolja, modro cvetoč nas je 
pozdravil encijan. Kot že nekaj preteklih let so nas s 
svojo kulinariko razveselili prijatelji iz Turističnega 
društva Majolka iz Gornje Radgone in suhomestnati 
izdelki naših sokrajanov. Po poti nazaj na izhodiščno 
točko nas je sicer ujela nevihta, a to ni vplivalo 
na razpoloženje pohodnikov. Ti so se ob koncu v 
gasilskem domu okrepčali z bogračem, ki sta ga 
skuhala Polde in Aleš, ter posladkali z dobrotami 
Aktiva žena in Loških zeliščarjev.

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

Tradicionalni pohod 
po poteh KS Loka

   
Urejeno ter čisto okolje sta odraz 
skrbnosti in osebnosti ljudi, ki živijo 
v njem. Hkrati je tudi pogoj za 
uspešen razvoj turizma, h kateremu 
v sodobnosti stremimo. To je tudi 
temeljni smisel in dolgoročno 
sporočilo projekta Turistične zveze 
Slovenije, Moja dežela, lepa in 
gostoljubna, pri  katerem že vrsto let 
sodeluje tudi Turistična zveza občine 
Sevnica. Tako se bo v prvi polovici 
junija na pot po občini odpravila 
komisija TZOS ter ocenila in izbrala 
najlepše kraje v naši občini, ki se 
bodo nato potegovali za priznanje 
na tekmovanju slovenskih mest in 
krajev na področju urejanja prostora, 
okolja in gostoljubnosti na regijskem 
ali celo državnem tekmovanju. 
Vemo, da tega v naših krajih ne 
primanjkuje, pa vendar naj bo 
to poziv, da olepšate še kakšno 
zapuščeno gredico na robu vasi, 
pokosite zelenico in ocvetličite 
kakšno zapuščeno korito. Ob tem 
pa poudarjamo, da je pri urejanju 
in ocvetličenju našega bivanjskega 
prostora najboljša zmernost. Včasih 
je namreč res, da je več manj. 
Komisija si bo ogledala vsa krajevna 
središča, mesto, šole, vrtce, 
gostinske in druge ponudnike  blaga 
in storitev ter javne objekte, saj je za 
celostno urejenost pomemben vsak 
kotiček našega bivanja. 
Hvala, ker z nami skrbite, da bivamo 
v urejeni in lepi občini.

Kozorog Alenka,TZOS 

Občinsko ocenjevanje 
krajev Moja dežela, 
lepa in gostoljubna Na poti v dolino so domačini Vrhka pohodnike 

povabili, naj se preizkusijo v ročni košnji trave. Pohod 
smo sklenili pri gasilskem domu v Tržišču s toplo 
malico iz gostilne Ulčnik. Za glasbeno spremljavo in 
prijetno vzdušje na pohodu sta poskrbela domača 
muzikanta Domen Kunej in Nejc Tratar ter Tone 
Jagodič iz Bizeljskega, ki se je predstavil na ustni 
harmoniki in kitari. 

V imenu TD Tržišče se zahvaljujemo domačinom 
Vrhka za pogostitev in stalno skrb za urejenost 
rastišča azaleje, še posebno Miru Povše, ki je tudi 
tokrat povezal domačine pri pripravi prijetnega 
srečanja na Vrhku. Zahvala tudi članicam AKŽ Tržišče 
in Gasilskemu društvu Tržišče za pomoč pri izvedbi 
tega že tradicionalnega pohoda. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Ena gasilska na najvišji točki Vrhka (foto: Stane Markovič)

Voz, poln dobrot na Vrhku (foto: Stane Markovič)
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Turizem

www.visit-sevnica.com

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

se predstavlja 

KMETIJA MATKO

z različnimi 

mesnimi izdelki za žar

 ter z degustacijo

njihovih izdelkov.

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 31.5.2019

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

   
Tudi letos se je Sevica udeležila sejma za zrelejšo 
generacijo Pravo doba v Zagrebu. Poudarek naše 
predstavitve je bil namenjen številnim možnostim 
enodnevnih izletov, ki so prilagojeni povpraševanju in 
zahtevam upokojencem. Primer takšnega programa 
so izlet, ki vsebuje pokušnjo sladice, ki je dobila ime 
po Melanii Trump, obisk gradu in možnost vodenja po 
mestu z obiskom prodajaln na drobno.  Obiskovalce 
so pritegnili tudi zemljepisno ugodna lega in dobre 
povezave z železniškim prometom, povabili pa smo 
jih tudi na prihajajoči že 9. mednarodni festival 
modre frankinje. Za kulinarično piko na i pa so 
poskrbeli degustacija pite Prva dama in tradicionalne 
sevniške salame. 

Dobili smo veliko pozitivnih odzivov ter navezali stik z 
raznimi društvi in interesnimi združenji. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Zagrebčani spoznavali 
sevniške turistične 
posebnosti 

V četrtek, 9. maja, je v organizaciji KŠTM Sevnica 
v sklopu projekta Modra frankinja – žametno 
vino regije Posavje na gradu Sevnica potekalo 
mednarodno ocenjevanje vzorcev modrih frankinj, ki 
so prispeli na ocenjevanje v sklopu 9. festivala modre 
frankinje Sevnica 2019. 

Ocenjevalna komisija: 
Robert Gorjak (predsednik komisije, mednarodni 
ocenjevalec vin, ustanovitelj vinske šole Belvin, 
WSET, Slovenija), 
Dušan Brejc (direktor Vinske družbe Slovenije, CMB 
Benchmark's Taster, Slovenija), 
Grega Repovž, (sommelier 3. stopnje, Gostilna 
Repovž, Slovenija), 
Igor Luković (direktor Vino & Fino, Srbija), 
Guillaume Antalick, (doktor enologije, Univerza v 
Novi Gorici, Francija/Slovenija), 
Jo Ahearne (MW, Avstralija/Hrvaška), 
Nicolas Neve (enolog, Francija/Slovenija) 

Komisija je ocenila 103 vzorce (iz Slovenije, 
Madžarske in Avstrije) modrih frankinj v treh 
kategorijah ((1) letnik 2018, (2) starejši letniki in 
barrique ter (3) posebna vina (predikati, rosé, penine 
…)) po mednarodno uveljavljenem 100-točkovnem 
sistemu ocenjevanja. 
Prvak ocenjevanja modrih frankinj na 9. festivalu 
modre frankinje Sevnica 2019 je postala vinska klet 
Bodri winery z modro frankinjo letnik 2016 Faluhely 
Gurovica iz Szekszárda, Madžarska.
Rezultati bodo objavljeni v predstavitvenem katalogu 
9. festivala modre frankinje, ki ga bo prejel vsak 
obiskovalec festivala, in na spletni strani www.
modra-frankinja.com.
Prisrčno dobrodošli na glavnem dogodku 
mednarodnega 9. festivala modre frankinje Sevnica 
2019, ki bo v četrtek, 6. junija, od 17. ure do 22. ure 
na gradu Sevnica. Podroben program festivala je 
objavljen na spletni strani 
www.modra-frankinja.com.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Mednarodno ocenjevanje 
modrih frankinj 2019

 
Grad Sevnica je osrednja kulturno-turistična 
znamenitost mesta in občine Sevnica. Nad starim 
mestnim jedrom Sevnice je na grajskem pobočju 
poleg gradu, Lutrovske kleti in Vrtnarjeve vile 
mogoče obiskati mogočna stara drevesa grajskega 
parka, ki se na severni strani gradu neopazno sklepa 
z grajskim gozdom. Kot sta grad Sevnica in Lutrovska 
klet kulturna spomenika, sta grajski park in grajski 
gozd zaščiteni naravni vrednoti, ki s številnimi in tudi 
posebnimi drevesi ponujata poleg občudovanja tudi 
možnosti učenja in izobraževanja o gozdu. Različne 
vsebine o drevesih, drevesnih vrstah, delih dreves in 
vlogi dreves za ljudi, živali in naravo se združujejo v 
tematski poti na gradu Sevnica, imenovani Gozd je 
kultura. Začetek in konec krožne poti je na spodnjem 
parkirišču (makadamsko parkirišče za avtodome in 
avtobuse) pod gradom. Pot je označena, lahko pa jo 
obiščete sami ali z vodnikom.

S sprehodom po tematski poti Gozd je kultura 
želimo, da obiskovalci spoznate drevesne vrste in 
delovanje posameznega drevesa kot celote. Zaznate, 
kaj pomeni vrednost gozdnega prostora z gozdnimi 
tlemi in različnimi funkcijami gozda, do fotosinteze. 
Še posebno pa želimo, da obiskovalec s svojimi 
občutji začuti in zazna ljubezen dreves, ki se prelije v 
samo grajsko poslopje Gozd je kultura.
Gozd je občutenje in ljubezen, ki nas zna nagovarjati 
v paradigmi povezovanja, spoštovanja, združevanja 
in zaupanja. Je dokaj mlad sistem na planetu Gaia, 
a ima kljub temu v svojih nedrjih izjemno živo bitje, 
staro več let. Gozd je odprta knjiga o zgodovini in 
prihodnosti. Sledovi človeške dejavnosti so vpeti v 
harmoničnost gozdne – grajske – slike. Drevesa, tla 
in skupna energija pričajo o dejanju naših prednikov. 
Na naši poti ne obstajajo ločnice med naravnimi toki 
kot snovmi, kot so npr. zrak, drevesa, voda, živalstvo, 
tla, veter … Vse je povezano v kibernetično spiralo 
fotosinteze.

Ob poti je didaktični objekt  »deblak«, ki ponazarja 
različne vrste lesa (kar 32 drevesnih vrst), sestavljen 
iz različnih desk, samostoječih, temeljene in pokrite s 
steklom. Postavljene v krog.
Ob poti je tudi nov čebelnjak, ki je nastal v sklopu 
projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje in 
so ga čebelice naselile spomladi 2019.
Kontakt za vodene oglede in preostale informacije: 
051 680 287, dozivljaj@kstm.si 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Tematska pot 
Gozd je kultura 
vabi na sevniški grad 

www.modra-frankinja.com
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www.grad-sevnica.com

 
V sredo, 8. maja, je na gradu Sevnica potekala 100. 
jubilejna razstava, t. i. Radogost večer v zbirki Ogled 
– Oknu Radogost in galerijah na našem gradu. Za 
ta praznik, ki nosi nostalgičen zbir na ustvarjalnost 
lepega, je že več kot 60 let mantra gostitelja Rudija 
Stoparja. Za to priložnost je našel gosta: slikarja 
»par excellence« Zorana Homna – hiperrealista iz 
Križevcev na Hrvaškem. Njegova razstava je dar za 
vse delo večerov Radogost, ki ga Rudi Stopar deli 
z zvestimi obiskovalci in tudi upravljavcem gradu, 
KŠTM Sevnica, ki vsa leta vztrajno podpira, spodbuja 
in razvija razstavno dejavnost na gradu. 

Zoran Homen se s slikarstvom ukvarja že več kot 50 let. 
Razstavljal je na številnih samostojnih in več kot sto 
skupinskih razstavah. Dela so v muzejih in galerijah, 
pa tudi na številnih zasebnih kolekcijah v domovini in 
tujini. Je eden redkih slikarjev, ki slika mrtvo prirodo 
in pejsaže, posebno portrete v hiperrealistični 
maniri. Likovna kritika ga uvršča v vrh slikarjev 
tega stila na Hrvaškem. Je organizator in pobudnik 
likovnega življenja v Križevcih in Bjelovarju. Za svoje 
predano in nesebično delo na področju muzeologije, 
likovne kulture in prebujanja tradicionalnih običajev 
je prejel nagrado za življenjsko delo mesta Križevci in 
pozneje tudi nagrado za življenjsko delo Koprivniško-
križevske županije. 
Jubilejni večer sta z glasbenim nastopom obogatila 
Elizabeta in Dragutin Križanič iz Brežic. Presenečenje 
večera je bil hrvaški glasbenik Stjepan Fortuna - Štef, 
s katerim je na orglice zaigral tudi gostujoči slikar 
Zoran Homen.
Rudiju Stoparju se je zahvalil tudi župan Srečko 
Ocvirk s podelitvijo listine Občine Sevnica za njegov 
prispevek k oživljanju kulturnega dogajanja na gradu 
Sevnica. 
Razstava bo na ogled do vključno 2. junija 2019 v 
odpiralnem času gradu. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Jubilejni 100. Radogost 
večer s slikarjem 
Zoranom Homenom

V sredo, 15. maja, so se učenci osnovnih šol občine 
Sevnica že sedmič srečali na tradicionalni likovni 
koloniji Otroške razglednice v organizaciji OŠ Boštanj 
v sodelovanju s KŠTM Sevnica. 

Kolonije se je udeležilo 56 učencev vseh osnovnih šol 
v občini. Kljub slabemu vremenu je sredino dopoldne 
zaživelo v barvah in sproščenem ustvarjalnem 
vzdušju. Mladi ustvarjalci so tokrat v kiparskih delih 
izražali svoje razmišljanje o človeku in njegovem 
odnosu do narave in planeta Zemlja.  
Ob delu so preizkušali izrazne možnosti različnih 
kiparskih tehnik ter novih materialov in sredstev. 

7. občinska 
otroška likovna kolonija 
Otroške razglednice 
na našem gradu

 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, je v četrtek, 
25. aprila, v Kulturni dvorani Sevnica gostila Regijsko 
srečanje lutkovnih skupin. V lutkovnem dopoldnevu 
se je predstavilo 5 lutkovnih predstav, tri skupine so 
prihajale iz občine Sevnica, ena iz občine Krško in ena 
iz občine Zagorje ob Savi.

Lutkovna skupina Pikapolonice iz OŠ Tržišče se 
je predstavila s predstavo Najmanjša sovica, pod 
dolgoletnim mentorstvom Andreja Umeka. Lutkovna 
skupina Vrtavke iz OŠ Boštanj je z mentorico Neno 
Bedek pripravila predstavo z naslovom Zabava v 
zabojniku. Lutkovna skupina Knapec iz OŠ Krmelj se 
je predstavila s senčnimi lutkami in predstavo Moj 
dežnik je lahko balon. Predstavo sta skupaj z lutkariji 
pripravili mentorici Urška Kugonič in Sanja Štefanič. 
Na regijsko srečanje je bila izbrana tudi Lutkovna 
skupina Pohajači iz OŠ Mihajla Rostoharja Krško, 
predstavila pa se je s predstavo Miška želi prijatelja. 
Mentorice predstave so Lucija Novšak, Vlasta Lekše 
in Maja Sakelič. Regijskemu srečanju se je pridružila 
tudi Lutkovna skupina Prosvetnega društva Čemšenik 
iz Zagorja ob Savi s predstavo Bobek in Barčica. 
Mentorica predstave je Ema Razboršek. 
Vse dopoldne sta lutkovno srečanje spremljala 
dramaturg, igralec, lutkar in oblikovalec svetlobe 
Anže Virant in Matjaž Šmalc, samostojni svetovalec 
za gledališko dejavnost pri JSKD. Srečanje so si 
ogledali tudi učenci iz OŠ Sava Kladnika Sevnica in 
otroci iz OŠ Boštanj. 
 

Vir: JSKD – Območna Izpostava Sevnica

Regijsko srečanje 
lutkovnih skupin 2019 
v Sevnici

 
Glasba je univerzalna govorica, razumljiva povsod po 
svetu, ki povezuje ljudi … 
Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti 
pripravljamo območna in regijska srečanja ter 
regijska in državna tekmovanja otroških in mladinskih 
pevskih zborov. 
Na letošnjem regijskem tekmovanju otroških 
in mladinski pevskih zborov sta tekmovala tudi 
otroška pevska zbora iz naše občine. V Semiču je na 
tekmovanju sodeloval Otroški pevski zbor Osnovne 
šole Boštanj, ki ga vodi zborovodkinja Tadeja Udovč. 

Regijsko tekmovanje 
otroških in mladinskih 
pevskih zborov 2019

 
Prireditev, ki ji rečemo tudi Posavski pevski praznik, je 
na štirih koncertnih večerih, na katerih je zapelo več 
kot 530 pevk in pevcev, tudi letos lepšala pomladne 
večere. Prvi koncert Pesmi Posavja je bil v prijetnem 
sakralno-kulturnem prostoru župnijske cerkve v 
Boštanju. Drugi koncert je bil na gradu Rajhenburg, 
tretji in četrti pa sta potekala v Cerkvi sv. Roka v 
Brežicah.
 

V 30 posavskih zborovskih in manjših vokalnih 
zasedbah iz brežiške, krške in sevniške, z izjemo ene 
iz trebanjske občine, smo lahko slišali 12 mešanih, 
7 moških in 3 ženske zbore ter 4 moške in 4 ženske 
vokalne skupine, ki jih je vodilo 25 zborovodij in vodij. 
V Boštanju so svoj nastop odlično opravili Oktet Jurij 
Dalmatin Boštanj, Mešani pevski zbor Lisca Sevnica, 
Moški pevski zbor Društva vinogradnikov Malkovec, 
Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki, Moški pevski zbor 
Bizeljsko, Septet Fortuna iz Šentjanža, Mešani pevski 
zbor Leo Fortis iz Trebnjega in Mešani pevski zbor 
Zvon iz Boštanja. 
Iz sevniške občine sta sodelovali tudi Pevska skupina 
Encijan iz PD Lisca Sevnica, predstavila pa se je na 
koncertu v Brežicah, ter Vokalna skupina Amabile 
iz Boštanja, ki je svoj nastop opravila na gradu 
Rahenburg. 
Vse štiri koncerte je strokovno spremljal zborovodja, 
glasbeni pedagog in organist Gregor Klančič. 
Pesem Posavja 2019 je potekala v Tednu ljubiteljske 
kulture, vseslovenske akcije, ki že šesto leto na 
poseben način promovira široko ljubiteljsko kulturno 
ustvarjalnost, kamor vsekakor spada tudi zborovska 
dejavnost. 
  

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica 

46. Pesem Posavja 2019
Zbor je prejel zlato priznanje in posebno priznanje 
za najboljšo izvedbo sodobne zborovske skladbe. 
Tekmovanja v Zagorju pa se je udeležil Otroški 
pevski zbor Osnovne šole Tržišče z zborovodkinjo 
Matejo Repovž Lisec. Prejeli so zlato priznanje z 
odliko in posebna priznanja za najboljši otroški 
zbor regijskega tekmovanja, za najboljšo izvedbo 
slovenske ljudske pesmi, za zborovodjo debitanta 
in za najbolj prepričljivo izvedbo nastopa v celoti. 
Njihov korepetitor Dejan Jakšič pa je prejel priznanje 
za najboljšega korepetitorja. 
Obema zboroma in zborovodkinjama čestitamo za 
odlično uvrstitev in želimo še veliko veselja in uspeha 
pri petju. 

Katja Pibernik, koordinatorica OI JSKD Sevnica 
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Kultura

  
Posavski muzej Brežice je svoja vrata v gradu Brežice 
prvič odprl 26. junija 1949. Od takrat, ko je dobil tudi 
svoje ime po našem območju, skrbi za dediščino 
Posavja. Naše delo čim bolj usmerjamo v vse dele 
občin, ki so nas ustanovile (Brežice, Kostanjevica 
na Krki, Krško in Sevnica), in se trudimo, da se v 
naših razstavah in programih občuti, da so v njih 
prepleteni načini življenja Posavcev in prišlekov, ki 
se na posavskih ravnicah, gričih in hribih srečujejo 
že tisočletja, pa čeprav je naš dom čisto ob koncu 
Posavja, v Brežicah. 

Veseli smo podpore Občine Sevnice, še bolj pa 
podpore vseh vas, ki nas obiščete in nam pomagate 
pri našem delu. To je razvidno tudi iz tesnega 
sodelovanja s šolami na likovnem in glasbenem 
področju, Knjižnico Sevnica in KŠTM Sevnica. Še 
posebno pa se veselimo naše skupne prihodnosti in 
načrtov, ki nas povezujejo. Med njimi ima posebno 
mesto uspešen projekt Gradovi Posavja. 
Osrednje praznovanje sedmih desetletij bo točno 
na rojstni dan, v sredo, 26. junija 2019, z osrednjo 
slovesnostjo ob 11. uri. Kot je bilo leta 1949. Odprli 
bomo novo razstavo Štirje elementi: 3 — ZEMLJA, 
na kateri bomo predstavili dediščino 35 Posavk in 35 
Posavcev, med njimi imajo pomembno mesto tudi 
Sevničanke in Sevničani. 
Hvala, dragi občani in drage občanske občine Sevnice, 
da nas podpirate v prizadevanjih, da Posavski muzej 
je in bo ostal odprta hiša za vse Posavce in obiskovalce 
Posavja, v katerem se srečamo z dediščino in njenim 
prenosom v sedanjost s številnimi možnostmi za 
načrtovanje naše prihodnosti. Pa naj bo tako še 
dolgo. 
  

Alenka Černelič Krošelj, direktorica 

Prikaz ribolova in ženskega prostoročnega lova na podusti ob 
drstu v Mirni na etnološki razstavi v Posavskem muzeju Brežice

Posavski muzej Brežice

Kaj želi 
kultura? 

Napraviti 
neskončnost 
razumljivo.

Umberto Eco

SEVNICA

Sevniško
grajsko
poletje
2019

www.grad-sevnica.com

Ob medsebojnem spoznavanju so si izmenjevali 
tudi likovne ideje in nastale so domiselne kiparske 
konstrukcije, ki so našle svoje mesto v grajskem 
ambientu. 
  

Nena Bedek, likovna pedagoginja

KINO 
SEVNICA

KINO 

www.gremovkino.si www.kstm.si
FB: KinoSevnica  Instagram: @kino_sevnica

Sobota, 1.6., ob 18.00
GODZILA II: 
KRALJ POŠASTI
akcijski (ZDA)  

Sobota, 1.6., ob 20.30
ROCKETMAN
biografska drama (VB, ZDA)

Četrtek, 13.6., ob 18.00
SKRIVNO ŽIVLJENJE 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2
animirana komična pustolovščina (ZDA)

SINHRONIZIRANO

Sobota, 15.6., ob 18.00
SKRIVNO ŽIVLJENJE 
HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2
SINHRONIZIRANO

Sobota, 15.6., ob 20.00
TUDI SONCE JE ZVEZDA
romantična drama (ZDA)

Četrtek, 20.6., ob 18.00
SVET IGRAČ 4
družinska animirana pustolovščina (ZDA)

SINHRONIZIRANO

Sobota, 22.6., ob 18.00
SVET IGRAČ 4
SINHRONIZIRANO

Sobota, 22.6., ob 20.00
OTROŠKA IGRA
grozljivka (ZDA)

Petek, 28.6., ob 20.00
ANNABELLE 3
grozljivka (ZDA)

SEVNICA

VSTOPNINE NI
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 1. 6., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 1. 6., 
ob 10.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Grajski dan doživetij za otroke in družine Z družino bomo graščaki
Prispevek na osebo: 6 EUR. Izkupiček dogodka bo v celoti namenjen za nakup novih didaktičnih igral

Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 1. 6., 
ob 17.00 35. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb Športni dom Sevnica Gasilska zveza Slovenije in 

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica
sobota, 1. 6., 
ob 17.00 Čas za kino Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 1. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Zaključni koncert 2. festivala posavski saksofonček

Grad Sevnica Glasbena šola Sevnica

sobota, 1. 6., 
ob 20.00

Vrtna veselica - igra ansambel Prava stvar 
Popoldan gasilsko tekmovanje s črpalko Tomos. Šmarčna VO in GE Šmarčna

ponedeljek, 3. 6., 
ob 15.00 Eko delavnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Radogost večer - Gost: Leander Fužir, slikar, Črna na Koroškem

Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 6. 6., 
ob 17.00

Sevniško grajsko poletje 2019
9. festival modre frankinje 
Pokušina vin in hrane bo omogočena z nakupom kuponov na festivalski blagajni.

Grad Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 7. 6., 
ob 17.00 Dobrodelna prireditev OŠ Ane Gale Sevnica: " To sem jaz" Kulturna dvorana Sevnica OŠ Ane Gale Sevnica
petek, 7. 6., 
ob 19.00 Obeležitev dneva Primoža Trubarja Pri spomeniku 

Primoža Trubarja v Loki TD in KD Loka

sobota, 8. 6.,
ob 10.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Mednarodni XIX. Sevniški likovni shod Grad 2019

Grad Sevnica JSKD - Območna izpostava Sevnica, 
Zveza kulturnih društev Sevnica

sobota, 8. 6.,
ob 15.00 Spoznajmo pot okoli sveta (družabna igra) Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 8. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Kulturno kulinarični večer ljubezenskih pesmi

Grad Sevnica Kulturno Društvo Oktet Jurij Dalmatin Boštanj 
in BMM Gostinstvo, d.o.o., PE Gabaroni

ponedeljek, 10. 6., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica;

Info.: Toni, 031/643-338
sreda, 12. 6., 
ob 15.00 MC ima talent Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
petek, 14. 6., 
ob 18.00 Predstavitev knjige Moje življenjske lekcije Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
sobota, 15. 6., 
ob 7.00 Dan slovenskih planinskih doživetij 2019 Tončkov dom na Lisci PD Lisca Sevnica 

nedelja, 16. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Koncert MePZ Zvon

Grad Sevnica KD Oktet Jurij Dalmatin

ponedeljek, 17. 6., 
ob 15:30

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 18. 6., 
ob 15:30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 18. 6., 
ob 18.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Koncert orkestrov Glasbene šole Sevnica

Grad Sevnica Glasbena šola Sevnica

četrtek, 20. 6., 
ob 20.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Odprtje razstave portretov Andreja Blažona "Face"

Grad Sevnica Andrej Blažon

petek, 21. 6., 
ob 15.00 Ustvarjalnica: šivamo Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 21. 6., 
ob 15.00

Odkritje spominskega obeležja 
na dogodke v vojni za Slovenijo na Lisci Tončkov dom na Lisci OZVVS Sevnica

petek, 21. 6., 
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Skupno posavsko praznovanje dneva državnosti 
s koncertom Godbe Sevnica

Grad Sevnica KD Godba Sevnica, Občina Sevnica in 
KŠTM Sevnica

sobota, 22. 6., 
ob 9.00 Pohod po poti Antona Umeka - Okiškega Dom gasilcev in vaščanov Okič KUD Anton Umek - Okiški
sobota, 22. 6., 
ob 17.00 Popoldan družabnih iger Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
sobota, 22. 6., 
ob 19.00 Kresovanje pri lovski koči LD Boštanj Lovska koča LD Boštanj, 

Jablanica Lovska družina Boštanj

sobota, 22. 6., 
ob 19:30

7. šentjanški kulturni večer
Koncert ob 10-letnici Septeta Fortuna Na trgu v Šentjanžu Septet Fortuna

nedelja, 23. 6., 
ob 9.00

Sevniško grajsko poletje 2019
Dan odprtih vrat Gradu Sevnica

Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 24. 6., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
petek, 28. 6.,
ob 15.00 Turnir XBOX iger Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 29. 6., 
ob 11.00 Sivka in dan odprtih vrat pri Kosmovih v Radežu Radež 5a Naravno in dišeče iz Radeža, Darko Kosem 

V primeru dežja, odpade.
nedelja, 30. 6.,
ob 14.00 Otroške likovne delavnice Kulturna dvorana Šentjanž KUD Budna vas 
ponedeljek, 1. 7., ob 
9.00 - 5. 7., ob 15.00 Oratorij 2019 – Imaš moč Društvo Salezijanski mladinski 

center Sevnica SMC Sevnica

SEVNICA
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TRADICIONALNI 
MESEČNI SEJEM

vsako prvo soboto v mesecu v Sevnici

SEVNICA pri HTC

Vabljeni tudi na Kmečko tržnico 

vsako sredo, petek in soboto.

V petek pred sejmom je od 8h do 12h

v notranji kmečki tržnici tudi degustacija.S
O

B
O

T
A

Ponudba domače obrti, krošnjarstva 
in izdelkov široke potrošnje.

TRADICIONALNI MESEČNI SEJEM V SEVNICI

V soboto 4. MAJA  tradicionalni  mesečni sejem, ki je vedno vsako prvo soboto v 
mesecu  v Sevnici.  
Ponudba  domače obrti, krošnjarstva in izdelkov široke potrošnje.
Vabljeni tudi na  Kmečko tržnico vsako sredo, petek in soboto.
Nakup iz rok gospodarja se splača.
info: 07/ 81 65 462
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Koledar prireditev

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288

OLIMPIJSKI TEDEN 2019
1.7. - 5.7.2019

Ponedeljek, 10.30h, pri Športnem domu Sevnica

Team building igre

Torek, 10.30h, pri Športnem domu Sevnica

Capoeira = ples, akrobatika in glasba

Sreda, 10.30h, teniško igrišče Sevnica (Gospod Ficko tenis)

Igre z loparji (tenis, crossminton, badminton, namizni tenis)

Četrtek, 10.30h, pri Športnem domu Sevnica

Šola rolkanja (skating, rolanje, inline hokej)

Petek, 10.30h, Bazen Sevnica

Vodne igre (plavanje, skoki v vodo,

igre z žogo, moštvene igre)

Aktivnosti so 
brezplačne!

Info na 
mojca.svigelj@kstm.si 

ali 07-81-61-070

Vljudno
vabljeni! 

Program in urnik;
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Mladina

JU-HU-HU...
POČITNICE !

  
V ponedeljek, 29. aprila, je v Mladinskem centru 
Sevnica potekal dogodek EU: tu in zdaj. Z organizacijo 
dogodka se je KŠTM Sevnica pridružil Evropskemu 
tednu mladih, ki ima letos naslov Demokracija in jaz.
Namen sevniškega dogodka je bil mladim v lokalnem 
okolju približati Evropsko unijo in njene temeljne 
institucije odločanja na inovativen in zabaven način. 
Prav tako je bil dogodek s podporo kampanje Tokrat 
grem volit naravnan v spodbujanje k udeležbi na 
evropskih volitvah.

Interaktivno izobraževanje o Evropski uniji, njenih 
ključnih institucijah in postopku sprejemanja 
odločitev, s katerim se je dogodek začel, se je 
nadaljevalo v skupinskem preizkusu igranja 
vlog pomembnih evropskih institucij in pozneje 
popestrilo z obiskom Hiše Evropske unije v Ljubljani. 
Udeleženci in udeleženke so utrdili svoje znanje in ga 
z uporabo multimedijskih postaj tudi razširili. Temu 
sta sledila še nagradni sprehod po Ljubljanskem 
gradu, ki je turistično zanimiva točka za obiskovalce 
in obiskovalke z vsega sveta, in pot nazaj v Sevnico.

Uvodni pozdrav direktorice KŠTM Sevnica Mojce 
Pernovšek je bil naravnan predvsem v izpostavitev 
pomena tovrstnih dogodkov za sevniško okolje 
in mlade. Med dogodkom se je pokazalo, da 
mladi udeleženci in udeleženke razmišljajo zunaj 
okvirjev možnosti konvencionalne politične 
participacije in imajo ideje o tem, kako bi lahko 
svojevrstno pripomogli k družbi, kar je za dogodek 
najpomembnejše. Evropska vprašanja so zanje 
pomembna, razvila se je konstruktivna razprava, 
izkazano je bilo tudi tehtno zanimanje za iskanje 
najustreznejše poti sodelovanja pri odločanju.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Evropske institucije 
približali sevniški mladini

Občina Sevnica in KŠTM Sevnica, ki pripravljata 
lokalno strategijo za mlade, sta v sodelovanju z 
Zavodom Dobra družba organizirala delavnico v 
četrtek, 25. aprila, v Mladinskem centru Sevnica.

Po spodbudnih uvodnih pozdravih župana Srečka 
Ocvirka, direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek 
in direktorice Zavoda dobra družba Andreje Pavlin 
so bile predstavljene dosedanje aktivnosti procesa 
priprave strategije. Med temi so: raziskovanje 
položaja sevniške mladine, delovna srečanja z 
Mladinskim svetom občine Sevnica in mladimi, 
opravljeni individualni pogovori s predstavniki 
organizacij, ki vključujejo mlade.
Delavnica pomeni naslednji korak v pripravi lokalne 
strategije za mlade in je bila namenjena vzpostavitvi 
skupne razprave o razvoju mladinskega področja 
v občini. Matej Cepin, izkušeni mladinski trener in 
direktor Socialne akademije, ki je delavnico vodil, 
je izpostavil pomen pridobitve tega razvojnega 
dokumenta in nakazal učinke podobnih procesov v 
drugih slovenskih občinah. Povedal je torej, da sta 
pregled ukrepov za mlade in opravljeni individualni 
pogovori s predstavniki organizacij dragoceni 
aktivnosti naše priprave strategije.
Ker so se vabilu na delavnico odzvali različni deležniki 
in v njej tudi aktivno sodelovali, je t. i. galerija izzivov 
kot del delavnice dosegla svoj cilj vzpostavitve 
skupne razprave in dopolnitve predlogov, ki so 
nastali v sklopu preteklih aktivnosti. Na delavnici se 
je še utrdil pomen načrtnega in celovitega urejanja 
lokalnega mladinskega okolja in izoblikovala se je 
skupna vizija vzpostavitve okolja, v katerem bodo 
mladi radi živeli in ustvarjali.
Osnutek strategije za mlade bo v nadaljevanju 
objavljen na spletni strani KŠTM Sevnica. Vse 
dopolnitve, komentarje in druge predloge sprememb 
sprejemamo na mladi.sevnica@kstm.si. 
  

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica 

Foto: Jakub Áč

Delavnica ob pripravi 
strategije za mlade

  
Od 15. januarja do 30. marca je v organizaciji 
KŠTM Sevnica na Instagramu mladivsevnici potekal 
nagradni fotografski natečaj na temo preživljanja 
prostega časa mladih. Z razpisanim natečajem smo 
želeli spodbuditi k ustvarjanju in obenem oblikovati 
naslovnico nastajajoče lokalne strategije za mlade.
Tričlanska komisija je aprila sodelujoče fotografije 
pregledala in izmed vseh prejetih določila izbor treh 
najboljših.

1. nagrado, kosilo za dve osebi v restavraciji Ajda, 
prejme Društvo Salezijanski mladinski center Sevnica. 

2. nagrado, vstopnici za ogled filma po izbiri v Kinu 
Sevnica, prejme Ana Možic. 

3. nagrado, knjigo Ukročena lepotica: Sava in njene 
zgodbe, prejme Žana Kopač. 
Nagrajencem iskreno čestitamo, vsem sodelujočim 
pa se zahvaljujemo za sodelovanje z izvirnimi 
fotografijami.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

@smc_sevnica (Jože Brečko)

Fotografski natečaj 
na Instagramu

  
Šolsko leto se počasi  bliža koncu in naši devetošolci z 
eno nogo že stopajo v svet. 

V petek, 17. maja, so se v spremstvu razredničarke 
odpeljali v Novo mesto  na maturantsko četvorko. 
Preživeli so prijetno dopoldne v plesnih ritmih. 

Zvonka Mrgole

Devetošolci OŠ Tržišče
na četvorki

@ancka_13_ (Ana Možic)

@zanabibagaja (Klemen Ajdnik)
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Konec aprila je v Puli potekalo 44. mednarodno 
srečanje harmonikarjev, pod okriljem katerega 
se odvija tekmovanje solistov, komornih skupin 
in orkestrov. Harmonikarski orkester Glasbene 
šole Sevnica se je mednarodno uveljavljenega 
tekmovanja udeležil že drugo leto zapored in nastopil 
odlično; za tekmovalni nastop je prejel 1. nagrado 
in bil prvouvrščeni orkester v kategoriji, v kateri sta 
tekmovala še orkester According to Rhythm iz Finske 
in Accord Orchestra iz Potsdama. Orkester je svojo 
kakovost dokazal z izvedbo izbranega programa: 
Pirates of the Caribbean – At World's End v priredbi S. 
Bulla, E. Morriconea v priredbi R. Longfielda Gabriel's 
Oboe s solistko, flavtistko Zalo Plazar in The Best of 
Queen v priredbi U. Polanca. 

Harmonikarski orkester Glasbene šole Sevnica je 
intenzivnejše delo začel marca 2015, ko so se sevniški 
harmonikarji odzvali povabilu Glasbene šole Brežice, 
da se kot združeni orkester udeležijo glasbenega 
festivala v Bratislavi. Na sevniški glasbeni šoli smo 
veseli in ponosni, da je orkester v kratkem času, letos 
praznujemo četrto leto njegovega delovanja, pod 
vodstvom dirigenta Uroša Polanca dosegel zavidljivo 
raven igranja. Orkestru in dirigentu iskreno čestitamo 
za izjemen dosežek, ki je rezultat kakovostnega 
dela na številnih vajah, ter želimo veliko uspeha in 
prijetnega druženja tudi pri nadaljnjem delu. 

Vir: Glasbena šola Sevnica

Harmonikarski orkester 
Glasbene šole Sevnica iz 
Pule s prvo nagrado in 
prvim mestom

V petek, 26. aprila, smo odšli nagrajeni učenci 
projekta Evropa v šoli v kulturni dom na Senovem. 
Tema letošnjega natečaja je bila Snemimo roza – 
modra očala in ustvarjajmo družbo enakih možnosti 
in priložnosti za dekleta in fante. Učenci smo lahko 
sodelovali z literarnimi, likovnimi, fotografskimi ali 
videodeli. 

V dvorani smo si najprej ogledali predstavo Mojca 
Pokrajculja, nato pa je sledila podelitev priznanj 
sodelujočih šol, popestrile pa so ga učenke s plesnimi 
in pevskimi točkami. 
Po podelitvi smo pojedli malico. Ker se je podelitev 
predčasno končala, smo odšli z avtobusi nazaj v šolo 
še na zadnjo uro. Te podelitve se je udeležilo veliko 
šol. Jaz sem se tega natečaja udeležila že dvakrat. Iz 
OŠ Tržišče se je kar  pet del naših učencev uvrstilo na 
državno raven. 
  

Hana Trebše, 5. razred

Nagrajenci Evrope v šoli
 
Prvošolci smo se učili o preteklosti. Za konec smo 
se odpravili na sevniški grad, obiskali staro šolsko 
učilnico in si ogledali šolske pripomočke, ki so jih 
uporabljali šolarji nekoč. 

Sprehodili smo se po galeriji in skozi park odšli nazaj 
proti šoli. Vsi skupaj smo ob koncu ugotovili, da 
je šola veliko bolj zabavna, prijetna … Za prijazen 
sprejem in poučne besede se zahvaljujemo gospodu 
Roku in gospe Karmen iz KŠTM Sevnica. 

Prvošolci z učiteljicami OŠ Sava Kladnika Sevnica

Potovanje v preteklost

“Mladost imamo zato, 
da delamo neumnosti, 

a starost, 
da te neumnosti 
obžalujemo.” 

Ernest Hemingway

  
V petek, 10. maja, smo imeli učenci OŠ Ane Gale 
naravoslovni dan. Zjutraj smo se z avtobusom 
odpeljali do Velikega Kamna, kjer deluje društvo 
Marengo. Ogledali smo si njihovo kmetijo, na kateri 
zadovoljno prebivajo konji, poniji, koze in zajci. 

Gospa Natalija nam je o živalih povedala kar nekaj 
zanimivosti, naučili pa smo se tudi, kako za konje 
skrbimo in jih krtačimo. Na koncu smo tudi vsi 
pogumno jahali. Imeli smo se zelo lepo.

Patricija Žokalj, OŠ Ane Gale Sevnica

Naravoslovni dan 
pri društvu Marengo

 
V petek, 10. maja, smo v MC Sevnica gostili Andreja 
Pešca, predavatelja in avtorja videov in zgodb o 
odnosih, stresu, intuiciji, nenavezanosti, ženskah in 
moških, čustvih in celostnem razvoju. Zanimivo in 
razgibano nam je s primeri približal svoje izkušnje in 
življenjsko zgodbo. 

Ko pomislimo na sadno kupo, pico ali čokolado, 
imamo hitro polna usta sline. Zelo podobno je z 
vsako našo mislijo in čustvom, a s to razliko, da um 
reakcije ne sprosti v usta, temveč v razne dele telesa, 
zato je tako zelo pomembno, da delamo na tem, da 
razumemo vlogo naših čustev. Naredite najbolje, kar 
lahko, ne obremenjujte pa se zaradi tega, na kar ne 
morete vplivati. Zaupajte življenju.  
»Aktivno sprejemanje sebe, drugih in življenja, 
kakršno je, je ključ do zdravja in miru.« Zelo 
pomembno je biti ti; biti to, kar si, in delovati skladno 
s svojo naravo. Vse vpliva na vse.« 

Andrej Pešec

Predavanje v MC Sevnica: 
Kako čustva vplivajo 
na naše bolezni in zdravje

 
V ponedeljek, 6. maja, smo že drugič zapored v MC 
Sevnica izpeljali eko delavnico izdelovanja novih 
stvari iz že odsluženih, ki bi drugače romale v koš. 

Tokrat smo z otroki ustvarjali prevleke za blazine in si 
tako center naredili bolj domač. Veseli smo, da lahko 
tudi v MC Sevnica vnesemo nekaj trajnostnega duha 
in z majhnimi koraki pomagamo pri zmanjševanju 
odpadkov. 

Vabljeni k ustvarjanju na eko delavnici spet prvi 
ponedeljek junija.

Mojca Švigelj

Eko delavnica 
v MC Sevnica uspela
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Dne 30. aprila je na Pagu na Hrvaškem potekal 
tradicionalni mednarodni polmaraton (21 km), na 
katerem se je pisana mednarodna udeležba tekačev 
pomerila v težkih tekmovalnih razmerah. Start 
maratona je bil v obmorskem mestecu Lun, kamor 
so tekmovalce pripeljali z ladjo iz Novalje, tek pa 
je potekal iz Luna do Novalje na Pagu. Tekači, ki se 
udeležujejo več mednarodnih maratonov, med njimi 
tudi ljubljanskega, trdijo, da je maraton na Pagu dokaj 
zahteven, saj ima specifičen nekajkilometrski vzpon 
na startu, kar tekmovalcem pobere precej moči. 
Trasa je vijugasta z neprestanimi vzponi in spusti, kar 
je neprimerljivo težje od teka po ravnini.

Član RK Sevnica 
pretekel maraton

  
Dne 8. maja je bil naporen dan za trenerje ŠD Partizan, 
a hkrati čudovit. V Športnem domu Sevnica je bilo v 
dveh zaporednih dogodkih več kot 200 otrok in še 
enkrat toliko gledalcev in spremljevalcev. Organizirali 
smo polfinalno tekmovanje v orodni gimnastiki za 
šole Posavja, dolenjske in celjske regije, udeležilo 
pa se ga je okrog 190 otrok z 12 različnih šol. Naše 
društvo so zastopale OŠ Sevnica, OŠ Blanca, OŠ 
Tržišče in OŠ Boštanj. Tekmovalo je 21 tekmovalcev 
v petih kategorijah (sicer pa šestih). 

ŠD Partizan Sevnica 
raztura!

Tradicionalni 28. gorski tek, ki je po zahtevnosti eden 
težjih v Sloveniji, je tudi letos privabil številčno zasedbo 
na start na Orehovo. Proga je dolga 8,5 kilometra, 
najprej so na njej prvi štirje kilometri vzpona, nato 
kilometer spusta in ponovno 3-kilometrski vzpon 
mimo vasi Polje in cerkvice sv. Jošta na Lisco, kjer je 
cilj. Pred tekači, otroška in odrasla kategorija, je bil 
organiziran tudi pohod. 

Vztrajni organizator, nekdanji sevniški tekač Pavle 
Drobne, ki je pred prireditvijo uredil potrebna 
dovoljenja za izvedbo, odlično pripravil celotno 
traso, na tekmovanju pa tudi moderiral celoten tek, 
je letos povabil tudi posebnega gosta. Obiskal ga je 
Tone Đurišič, ki je za Jugoslavijo nastopil na zimskih 
olimpijskih igrah leta 1980 v Lake Placidu in v teku 
na smučeh dvakrat osvojil 46. mesto na 15 in 30 km. 
Sevničana Pavleta in olimpijonika Toneta veže tudi 
posebna vez, saj je Tone omogočil Pavletu dvakrat 
udeležbo na svetovnem prvenstvu v Italiji, Švici. 
Leta 1987 je Pavle zasedel 12. mesto v svetovnem 
merilu. Pavle je bil namreč tudi tri leta jugoslovanski 
reprezentant. 
Vsi ti uspehi motivirajo organizatorja k organizaciji 
gorskih tekov in ga spodbujajo k organizaciji tudi v 
prihodnje. 
Rezultati 28. gorskega teka: 

1. mesto: Miran Cvet; čas: 38,33 
3. mesto (1. mesto v ženski kategoriji) 
Mojca Koligar; čas: 46,01 

Otroške kategorije: 
300 m 

1. mesto: Jure Slapšak  AK Sevnica 
2. mesto: Jakob Černe AK Sevnica 
3. mesto: Žiga  Belinc OŠ Blanca 
1. mesto: Ajdna Budna OŠ Blanca 
2. mesto: Nika Černe AK Sevnica 
3. mesto: Eva Koritnik Sevnica 

600 m 
1. mesto: Jan Gole Sevnica 
2. mesto: Nika Tisu AK Sevnica 

Otroci 1000 m 
1. mesto: Jan Dolmovič OŠ Blanca 
4. mesto: Gal Dolmovič OŠ Blanca 
5. mesto: Luka Ržen Loka pri Zidanem mostu   
  

Petra Biderman 

Foto: Smilja Radi

28. Gorski tek na Lisco

 
V sredo, 24. aprila, je v Športnem domu Sevnica 
potekalo gimnastično tekmovanje na orodjih.
Udeležilo se ga je 67 gimnastičark in gimnastičarjev iz 
petih osnovnih šol (Sevnica, Boštanj, Blanca, Tržišče 
in Krmelj). Tekmovanje je potekalo posamično na 
štirih različnih orodjih (dekleta: parter, preskok, gred, 
ženska bradlja; fantje: parter, preskok, drog, moška 
bradlja).

Med najmlajšimi dečki so prva tri mesta osvojili 
učenci OŠ Krmelj, Nejc Sevšek, Vedad Burzić in Lenart 
Gole. V najštevilčnejši konkurenci najmlajših deklic 
so vsa tri mesta pripadala učenkam OŠ Sevnica. Na 
stopničkah so stale Maša Vilčnik, Klara Gole in Iza 
Ulamec. Pri mlajših dečkih so se najbolje uvrstili Tjaš 
Groboljšek (OŠ Blanca), Oskar Lindič in Tim Kukec 
(oba OŠ Krmelj). Mlajše deklice Kaja Vilčnik (OŠ 
Sevnica), Hana Trebše (OŠ Tržišče) in Tjaša Svenšek 
(OŠ Krmelj). Pri starejših dečkih so si prva tri mesta 
razdelili učenci OŠ Krmelj, in sicer Maj Polanc, Mark 
Polanc in Domen Petre. Starejše deklice, ki so si 
razdelile prva tri mesta, so Ema Tretnjak in Lana Špec
(obe OŠ Sevnica) ter Alina Stanisavljević Smodiš 
(OŠ Krmelj). Vsem tekmovalkam in tekmovalcem 
čestitamo za dosežene rezultate, hkrati pa se 
zahvaljujemo vsem, ki ste s tribun navijali in izkazali 
podporo nadobudnim telovadcem. Zahvala pa velja 
tudi KŠTM Sevnica, v sodelovanju z Občino Sevnica 
za sponzoriranje medalj. Za gimnastičarke OŠ Sevnica 
je bilo to tekmovanje hkrati izbor ekip za uvrstitev v
nadaljnje, polfinalno šolsko tekmovanje.

Tea Glavač

Občinsko tekmovanje 
v orodni gimnastiki 

Težava so tudi visoke temperature, zato gasilci ob 
progi škropijo tekmovalce, da jih osvežijo. Letos 
so bile razmere za tek ugodnejše, saj je bilo okoli 
18 stopinj, pa vendar so tekmovalci na cilj prihajali 
močno opečeni od sonca. Med njimi je bil tudi 
Sergej Pipan (12 let), član RK Sevnica pod trenerskim 
mentorstvom Igorja Povšeta. Na tem maratonu je 
tekmoval naključno, saj je nadomeščal najstarejšo 
maratonko Roziko Flisar, ki se maratona udeleži vsako 
leto, letos pa ji je to preprečila poškodba kolena. 
Bil je najmlajši udeleženec, drugi so bili od njega 
starejši najmanj deset let. Čeprav ni imel izkušenj 
z maratonskim tekom, je pokazal jekleno voljo, 
nepopustljivost in vztrajnost, da bo tek pretekel do 
konca. 

 Na cilju je Sergeja pozdravila množica navijačev, med 
njimi veliko Sevničanov in drugih maratoncev. Vsi ti 
neizmerno spoštujejo vsakega udeleženca, ki preteče 
to naporno traso. Prav tako je organizator navdušeno 
ponavljal, da gre za najmlajšega udeleženca v vseh 
letih tega teka. Na koncu je z njim opravil intervju, 
dobil pa je tudi medaljo, pokal in nagrado. 
Vsi Slovenci na Pagu smo bili neizmerno ponosni 
na našega tekača, prav tako je z nami rajala celotna 
ulica dolgo v noč in proslavljala ta izjemni uspeh 
nepopustljivega tekmovalca. 
 

Boris Pipan

JAVNI  POZIV 
ZA  UPORABO  ŠPORTNIH 

OBJEKTOV 
V  OBČINI  SEVNICA

Za sezono 2019-20 bo poziv za vse športne 
objekte v občini Sevnica skupen. To pomeni, 
da zajema objekte: 

• Športni dom Sevnica, 
• Športna dvorana Sevnica, 
• telovadnice v: - OŠ Blanca,

                  - OŠ Boštanj, 
                  - OŠ Krmelj, 
                  - OŠ Tržišče, 
                  - OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
                  - OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Dokumentacija dosegljiva na spletnih straneh 
šol, KŠTM Sevnica in Občine Sevnica.

Rezultate si lahko ogledate v zavihku Rezultati, sicer 
pa so bili naši najboljši: 7. mesto posamezno pri 
NMDE Klara Gole, 3. mesto ekipno prva ekipa NMDE 
(Maša Vilčnik, Klara Gole, Nina Trbovc, Iza Ulamec in 
Tina Fabjančič). 21. mesto MDE Zara Stanič, 7. mesto 
posamezno SDE Ema Tretnjak, 2. mesto ekipno SDE 
(Ema Tretnjak, Lana Špec, Leticia C.P.Lisec, Pia Naja 
Kukec in Tamara Rak). Pri fantih je bil odličen 5. 
NMDE Naj Kragl. Na finalno tekmovanje se uvrstijo 
vse starejše deklice. 

Čestitke vsem, predvsem pa trenerkam za odlično 
organizacijo. Ponosni smo na naše otroke, da se 
znajo med seboj zelo lepo spodbujati, si priznati 
napake in vedeti, kako jih popraviti. Učijo se, da je 
do cilja pot dolga in naporna, a toliko bolj so veseli, 
ko cilj dosežejo. 
Druga prireditev na isti dan je bila zaključek 
nacionalnega programa sokolske športne šole Miška 
Eli. V programu je sodelovalo 36 predšolskih otrok, ki 
so pridni polnili svojo knjižico nalog. Ko so vse naloge 
izpolnili, so si prisvojili srebrno ali bronasto miško Eli. 
Na prireditvi je sodelovalo 20 otrok, ki so se staršem 
pokazali s poligončkom, ki je vseboval naloge iz 
knjižice. Poleg medalje so prejeli tudi balon, knjižico 
in nekaj sladkega. 
Miško Eli v Sevnici izvajamo drugo leto in prejemnikov 
medalj je veliko več kot lani, tako da bomo tako 
vsekakor nadaljevali.

Sara Martinšek
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Že 63. pohod ob žici, v sklopu katerega poteka prav 
tako tradicionalni tek trojk, je bil letos v znamenju 
posavskih šol. Med učenkami so s progo najhitreje 
opravile učenke OŠ Boštanj, Ajda in Živa Slapšak 
ter Lea Godec. Med 186. dekliškimi ekipami je 
boštanjska edina porabila za progo manj kot 13 
minut. Na drugo mesto so pritekle sevniške učenke 
v zasedbi Naja Zupančič, Sara Šantej in Ivana Sešlar. 

V fantovski konkurenci je najvišja stopnička pripadla 
prav tako posavski šoli. Nanjo so se zavihteli učenci 
OŠ Blanca, ekipo pa so sestavljali Maj Starič, David 
Slemenšek in Luka Kosar.

Vir: AK Sevnica

Boštanjčanke na najvišji stopnički

Boštanjčanke 
zmagovalke teka trojk

 
Na velenjskem stadionu ob jezeru je potekal državni 
pokal Slovenije za mlajše mladinke in mladince. 
Sevniški atletinji Nika Dobovšek in Lea Haler sta si 
pritekli nova naslova državnih prvakinj. Nika je slavila 
na 1500 m progi, medtem ko je bila Lea najhitrejša 
na daljši 3000-metrski preizkušnji. Odlične rezultate 
so nanizali tudi sevniški atleti. Vsi trije so tekli na 
3000-metrski razdalji. Tomaž Sešlar je dosegel tretje 
mesto, mesto za njim je končal Luka Lazar, Žan Vozelj 
pa je bil deveti. 

Nika Dobovšek je zmagala na 1500-metrski 
preizkušnji na mitingu v Radovljici. 
 

Vir: AK Sevnica

Lea Haler med tekom

Nova državna naslova 
za AK Sevnica

 
13. Mednarodni izobraževalni kamp borilnih veščin
 
Na Rogli je spet potekal eden največjih mednarodnih 
borilnih kampov v tem delu Evrope. Odličen 
tekmovalec, vrhunski športnik, zdaj trener, 
podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in 
izvrsten organizator ter promotor borilnih veščin 
Tomaž Barada je na 13. tradicionalni Barada kamp 
privabil več kot 400 ljubiteljev »trdih« kontaktnih 
borilnih veščin iz Slovenije, Evrope in Avstralije. 

Tomažu, ki je vodil treninge kickboxinga, je pomagal 
še svetovni boksarski prvak Dejan Zavec. Taekwondo 
sta usklajevala Stepfen Tapillatu iz Nizozemske in 
Mark Trotter iz Nove Zelandije, mešane borilne 
veščine MMA pa so bile zaupane neustrašnemu 
»cage fighterju« Zelgu Galešić iz Hrvaške. Treningi 
krav maga so bili pod domeno Willy Van De Mortel 
iz Nizozemske, treningi K-1 pa Miodraga Jotića iz 
Srbije. Ženski del se je predvsem osredotočal na 
zelo dinamično vadbo banbox pod vodstvom Biance 
Barada. Izobraževalnega kampa se je udeležila tudi 
10-članska ekipa tekmovalcev in trenerjev Kluba 
borilnih veščin Sevnica. Trenerji Denis Orač, Marko 
Stopar, Blaž Pečnik in Žiga Žveglič ter tekmovalci 
Tina Cigler, Kaja Rimc Lešnik, Primož Baumkirher, 
Gregor Divjak, Urh Oset in Damjan Krajnc so se v 
treh dneh dodobra preznojili in seznanili z novimi 
pristopi in metodami dela v različnih borilnih športih, 
kot so taekwondo, kickboxing, boks, MMA (mixed 
martial arts – cage fight) in krav maga. Pridružil 
se jim je tudi glavni trener kluba Jurij Orač in vse 
dogajanje ujel tudi v objektiv kamere. Treningi so bili 
zelo intenzivni in naporni, športniki in trenerji pa so 
različne borilne veščine vadili pod budnim očesom 
vrhunskih šampionov. Vrhunski treningi, vrhunski 
trenerji, izjemno vzdušje. Hvala organizatorju in 
vsem sodelujočim za nepozabno doživetje. Se vidimo 
prihodnje leto. 
 

Jurij Orač

Ekipa sevniških kickboksarjev

Barada kamp 2019

 
WAKO Popovača open 2019, mednarodni turnir v 
kickboxingu
 
Naša ekipa kickboksarjev je sodelovala na 
mednarodnem turnirju v kickboxingu Popovača open 
na Hrvaškem. Nastopilo je več kot 200 tekmovalcev iz 
Hrvaške, BiH in Slovenije, osvojili pa smo kar tri odličja. 
Naš komaj 11-letni Tadej Božič se je prvič preizkusil 
v kickboxingu in v kategoriji starejših kadetov od 13 
do 15 let uspešno opravil svoj debitantski nastop. 
V finalu se je srečal z bolj izkušenim in starejšim 

3 medalje 
za sevniške kickboksarje

V soboto, 18. maja, je Društvo borilnih veščin Ippon 
Sevnica v  sodelovanju z Ju jitsu zvezo slovenije, 
Občino Sevnica in KŠTM Sevnica organiziralo 3. krog 
tekmovanja v ju jitsu borbah za mlade do U16. Kot 
po navadi ob podobnih tekmovanjih v Sevnici je  
športni dom »pokal po šivih«. Mlade sta ob odprtju 
pozdravila župan Srečko Ocvirk in predsednik JJZS 
in EJJF Robert Perc. Mlade so s  tribune spodbujali 
veseli starši in obiskovalci. Tekmovanja so se udeležili 
klubi in društva, včlanjeni v Ju jitsu zvezo Slovenije, ki 
je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. 
Domačini se niso izkazali le kot dobri gostitelji, 
temveč tudi kot odlični tekmovalci z najštevilnejšo 
ekipo. Kot na preteklih dveh tekmovanjih so domači 
iz DBV Ippon Sevnica ponovno dokazali, da so v 
Sloveniji  med najuspešnejšimi tekmovalci v ju jitsu 
borbah v kategorijah do U16. 

Rezultati 
1. mesto Erik Pinoza
1. mesto Lan Prah
1. mesto Stefi Miletič 
1. mesto Nika  Medved  
1. mesto Andreja Urh
1. mesto Anže Traven 
1. mesto Jakob Stritar 
2. mesto Urban Jazbec 
2. mesto Tjan Omerzel 
2. mesto Ajda Stritar
2. mesto Eneja Božič 
2. mesto Žiga Mirt
2. mesto Lan Špan
2. mesto Aleks Švelc 

Uspeh mladih iz Ippona 
na finalu slovenije 
v ju jitsu – 17 medalj, 
3 prvaki Slovenije

hrvaškim borcem, ki se mu je takoj postavil po 
robu, vendar pa je bil izzid po dveh rundah v korist 
hrvaškega tekmeca. Na koncu je Tadej kljub temu 
zasluženo osvojil srebrno medaljo. Naš zadnji finalist 
v članski konkurenci Blaž Pečnik se je najprej pomeril 
v light contactu in osvojil srebrno medaljo, na koncu 
pa še v kick lightu in se v kategoriji -74 kg pomeril 
s hrvaškim reprezentantom in dvoboj tesno izgubil. 
Blaž je zasluženo osvojil še drugo srebrno medaljo in 
bil naš najboljši tekmovalec turnirja. 

Športni rezultati članov KBV Sevnica: 
2. mesto Tadej Božič, star. kadeti kick light -47 kg 
2. mesto Blaž Pečnik, člani light contact -74 kg 
2. mesto Blaž Pečnik, člani kick light 74 kg

Jurij Orač

Blaž Pečnik in Tadej Božič

3. mesto Špela Mirt
3. mesto Žan Pokelšek
3. mesto Nikola Kocev
3. mesto Eva Ganc

S tekmovanjem v Sevnici je bil končan tudi slovenski 
pokal za mlade do  U16. Mladi iz uspešne Šole borilnih 
športov Ippon Sevnica so se v prvem poletju udeležil 
vseh tekmovanj, ki so bila razpisana za navedene 
starostne kategorije. Nastopi in njihovi rezultati so 
dokazali, da so si nekateri prislužili laskave naslove 
mladih športnikov; 
prvaki slovenije v ju jitsu borbah za mlade do u16  v 
letu 2019 so postali: 

• Nika Medved, 
• Erik Pinoza, 
• Stefi Miletic,

Podprvak Slovenijie za leto 2019 
• Žiga Mirt  
• bron v skupni razvrsti za  pokal Slovenije  je 
pripadal Ajdi Stritar. 

 
 Vir: arhiv-www.ippon.si

Mladi iz Ippona Sevnica na finalu v ju jitsu
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

 
Nekoč je živela grofica. Imela je lep grad in veliko 
posestvo, a živela je popolnoma sama, neomožena, 
z majhno delovno družino. Starši so ji bili že davno 
umrli. Čeprav je bila grofica in plemenitega stanu, je 
ni bilo sram dela.

Sama je kuhala, sama je nosila vodo in sekala drva, 
sama je molzla krave in skrbela za krmo. Hodila je 
zanje žet travo na njivo.

Nekega dne je žela grofica deteljo na njivi, a kolikokrat 
je s srpom zamahnila, tolikokrat ji je bila zelena žabica 
pod srpom. Tako ni mogla grofica ničesar nažeti, ne 
da bi ranila živalce. Dvakrat jo je tako odnesla daleč 
stran, a žabica ji je bila še vedno pod srpom. Jezna 
položi grofica srp na stran, prime zeleno žival in jo 
odnese trikrat dlje, kakor jo je bila odnesla prvič in 
drugič.

»Tukaj bodi!« ji reče. »Ko pa boš imela mlade, takrat 
ti hočem biti babica.«

Pustila je žabo tam in odšla spet žet. Zdaj je lahko žela 
in nažela je dovolj detelje za živino, ker ji žaba ni več 
nagajala.

Potem je preteklo sedem let in grofica je spet žela 
travo na njivi. Mimo nje se pripelje gospod v črni 
kočiji, ki je bil oblečen v zeleno obleko in je imel rdečo 
čepico na glavi. Ko zagleda grofico na njivi, ustavi 
konje, stopi iz voza, pristopi h grofici in jo takole 
nagovori:

»Izpolnite torej zdaj obljubo, ki ste jo bili storili pred 
sedmimi leti!«

»Kakšno obljubo? Jaz se ničesar ne spominjam.«

»Pred sedmimi leti ste neki žabici obljubili, da ji boste 
za babico, ko bo imela mlade. Ali se spominjate?«

»Spominjam se; no — in kaj potem?«

»Žaba ima sedem mladih in zdaj sem prišel po vas, da 
ji boste za babico.«

Grofici se je stemnilo pred očmi, gospod v zeleni 
obleki in z rdečo čepico na glavi — ki je bil sam vrag, 
žaba pa njegova žena — pa je prijel grofico pod 
pazduho, jo odvedel k vozu in jo posadil vanj. Sam 
pa je sedel na voz, mahnil z bičem po konjih in ti so 
dirjali kot veter dalje. Grofica ni ničesar videla, kajti 
vrag ji je vzel vid. Vse naokrog je razsajala grozna 
burja, da grofica tudi slišala in čutila ni ničesar. Vozila 
sta se pod zemljo tri dni in tri noči. Četrti dan sta se 
pripeljala v pekel in šele tam so se grofici odprle oči. 
V zapuščenem kraju je stala vragova palača — pravi 
pekel. Grofica stopi v grad in zagleda tam sedem 
mladih žab in med njimi staro, ki jo je bila videla 
pred sedmimi leti na njivi. Vsaka izmed žabic je imela 
neko orodje v rokah, kakor: vilice, žlico, nož, sekiro, 
krožnik, kuhalnico in burkle.

Ko so žabe grofico zagledale, so jo prijazno pozdravile. 
Stara žaba pa ji je velela, naj gre zamesit pogače in jih 
speč, toda naročila ji je, naj vzame za vsako pogačo 
samo eno žlico testa, ki so ga imeli v peklu vedno 
dovolj, čeprav niso nikoli nosili žita v mlin. Testo je 
bilo namreč z zgornjega sveta, kjer imajo žene navado 
reči, kadar jim pade testo iz rok: »Idi k vragu!«

Želja gospodinj se izpolni in tako imajo v peklu vedno 
dovolj testa.

Grofica je tedaj odšla pogače peč, a je vzela namesto 
ene žlice testa dve. Tako je napekla obilo pogač.

Sedem dni je morala ostati grofica v peklu. Ko pa bi 
se smela vrniti na drugi svet, ji je takole govorila stara 
žaba:

»Moj mož te bo za to plačal, da si bila moji deci 
babica. Ponujal ti bo denarja, kolikor ga boš hotela, 
a ti ga ne smeš vzeti. Zahtevaj samo one dvoje hlače, 
ki vise tamkaj na klinu. Če se ne daš pregovoriti, boš 
hlače dobila, čeprav jih bo težko dal. Sicer ti jih bo 
dal, a jih bo hotel vzeti nazaj. Zato zdaj zelo pazi, kaj ti 
povem. Hlače deni v predpasnik in ga dobro pritisni 
k sebi, kajti moj mož bo prišel za teboj v taki nevihti, 
da se bo drevje podiralo in bodo letele strehe raz 
hiš. Tedaj trdno pritisni k sebi predpasnik, da ti veter 
ne odnese hlač. Ko pa prideš do prve konoplje, lezi 
na zemljo in burja bo takoj prenehala. Tako stori in 
dobro bo!«

Tako je govorila in svetovala vragova žena grofici, ko 
moža ni bilo doma.

Na večer se je vrnil mož domov in vprašal grofico za 
plačo, ker je bila njegovi deci babica, rekoč: »Kaj želiš 
za plačo, ko si bila moji deci babica?« »One dvoje 
hlače, ki vise tamkaj na klinu.« »Tega ne, tega pa ne! 
Dam ti pa tretjino drvenke penez!«

»Jaz želim samo hlače, ki vise tamkaj na klinu.« »Ne, 
ne! Dam ti rajši pol drvenke zlata.« »Jaz hočem samo 
hlače in nič drugega!« »Celo drvenko zlata ti dam 
namesto hlač!« Vrag je sprevidel, da se grofica ne da 
pregovoriti, pa ji je jezen dal hlače. Grofica jih dene v 
predpasnik, se poslovi in odide. Toda ni bila še daleč, 
ko je nastala taka burja, da so se lomila drevesa in se 
podirale strehe raz hiš. Grofica si je dobro zapomnila 
besede vragove žene in je trdno stiskala predpasnik 
k sebi, da bi ji veter ne odnesel hlač, ki jih je nosila v 
predpasniku.

Ko pa je prišla do prve konoplje, je legla na zemljo in 
burja je takoj minila. Vrag zdaj ni imel več moči do nje 
in se je z groznim rjovenjem in šumom odpravil nazaj 
v svoje kraljestvo.
Grofica pa je potovala sedem let in spet prišla v svojo 
domovino na svoj grad. Tam je položila hlače na mizo 
in glej! — Zletela sta dva bela goloba skozi okno proti 
nebu. Bila sta to grofičina oče in mati, ki sta bila do 
tedaj v peklu. 
  

Vir: Castles of Posavje  

 Pravljica o sevniški žabici

Spomini nikdar

ne zbledijo,

shranjeni v kotičkih

so srca,

vedno znova oživijo,

ko zberemo se vsi doma.

Se starši vnukov veselijo,

sreča jim sije iz oči.

Pravijo,

prehitro leta nam bežijo,

zdi se, kot da še včeraj

smo otroci bili.

Zdravka Brečko 

V kotičku srca

 
  

Minili so časi, ko smo po lastni državici hrepeneli 
in zdaj jo imamo, 

vendar nekateri ne vedo, kaj z njo bi počeli. 
Namesto združem v slogi, veseli, kar 

osamosvojitev je uspela, 
se na rdeče in bele dele, zasluge, 

 medalje bi zanjo eni in drugi radi na prsih imeli. 
Mnoge moti celo zvezda petokraka, 
tista zvezda, ki je nekoč bila ponos, 
partizan, borca in vsakega vojaka, 

ko se nesebično je za košček zemljice boril 
in zanjo žal marsikdo tudi svojo kri prelil. 

 
 

Je simbol prednamcev, ki so bili boj za naroda 
obstoj, 

 zanj se žrtvoval, ko sovrag rovaril je po naših tleh. 
Po kateri Bog mu je vedel storiti tako okruten 

greh? 
  

Kdo ve, če brez njih herojev bi mi danes življenje 
uživali na zemlji svoji 

in pod katerimi simbol bi brisali si znoj. 
Zvezda petokraka 

je le barve rdeče kakor kri, 
ki po naših žilah se pretaka, 

vir življenja vseh ljudi. 
  

Brez temeljev, vemo, nobena hiša ne stoji, 
zato ne zamegljujmo, raje spoštujmo vrednote 

zgodovine, 
tudi rdeča zvezda in vse žrtve so dedinje. 
Iz zgodovine se učimo, na njej prihodnost 

gradimo. 
Predvsem pa upam in vem, še vsi želimo, da se 

nje krutosti nikoli več ne ponove. 
 Kdor ne ceni zgodovine, ni vreden svoje 

domovine. 

Zdravka Brečko 

 Domovini!
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Utrip življenja

Polnjene bučke 
  
Sestavine: 

2 večji bučki
žlica parmezana
žlica nasekljanega peteršilja
ščepec bazilike
mala čebula, 3 stroki česna
sol
žlica kisle smetane
1 narezan paradižnik
sir 

  
Postopek 
Bučke prerežemo na pol in jih izdolbemo. Malce 
posolimo in potresemo s suhim ali svežim 
česnom. Zmes za polnjenje drobno nasekljamo.
Zrežemo manjšo čebulo in jo s sesekljanim 
česnom prepražimo na olivnem olju. Dodamo 
sesekljan paradižnik in še malo prepražimo. 
Dodamo nasekljano zmes  iz bučk, začimbe in 
ohladimo. Ohlajeni zmesi dodamo parmezan in 
kislo smetano.
Nadevamo bučke in damo na pomaščen pekač. 
Pečemo približno 25 minut pri 180 stopinjah, 
nato potresemo z naribanim sirom in pečemo še 
približno 7 minut, da se sir zapeče. 
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Mlade bučke iz pečice 
 
Sestavine: 

2 srednje veliki bučki
1,5 dcl paradižnikove omake
1 svež paradižnik
2 stroka česna
nekaj listov bazilike
prgišče grobo naribane mocarele
pest ribanega parmezana (50 g)
olivno olje
sol 

 
Postopek 
Bučki operemo, po dolgem narežemo na pol cm 
debele rezine, malo posolimo in popramo ter jih 
naložimo v pekač, ki smo ga na tanko premazali z 
olivnim  ali sončničnim oljem (po okusu). Pečemo 
pribl. 10 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj, da 
se bučke zmehčajo in rahlo zapečejo.
V paradižnikovo omako vmešamo drobno 
sesekljan česen, drobnjak, baziliko  in rahlo 
posolimo. Svež paradižnik zrežemo na zelo tanke 
rezine. 
Pekač z bučkami vzamemo iz pečice,  obložimo z 
rezinami paradižnika in prelijemo s paradižnikovo 
omako ter potresemo s svežo baziliko. Pečemo 
na 200 stopinjah približno 15 minut, nato 
potresemo z dvema vrstama sirov in zapečemo. 

DOBER TEK 

 
Družinski inštitut Zaupanje, skupaj s partnerji MC 
Krško, KTRC Radeče in MD bistrica ob Sotli, že dobro 
leto dni izvaja regionalni mladinski projekt Rast(išče) 
sreče. Projekt omogočata Republika Slovenija in 
Evropska Unija iz Evropskega sklada za Regionalni 
razvoj, podpirata pa ga tudi Občina Sevnica in 
podjetje HESS, d. o. o., generalni pokrovitelj 
Družinskega inštituta Zaupanje. 

Glavna aktivnost, ki jo Družinski inštitut Zaupanje 
izvaja v sklopu projekta Rast(išče) sreče, je t. i. case 
management oziroma dolgoročno spremljanje otrok 
in mladostnikov, ki se pri premagovanju vsakdanjih 
izzovov srečujejo z ovirami, ki jim sami niso kos. 
Pogosto so to posamezniki, ki doživljajo določene 
učne ali jezikovne težave, so žrtve medvrstniškega ali 
drugega nasilja, doživljajo določene čustvene ali druge 
stiske, ali pa se znajdejo pri odločitvah, ki jih sami ne 
morejo sprejeti. Spremljanje tovrstnih posameznikov 
poteka v različnih oblikah, od učne pomoči, do 
raznih pogovorov, svetovanj, sproščenega druženja 
in spodbujanja pri vključevanju v različne druge 
aktivnosti. Intervencije so prilagojene uporabnikom 
in njihovim individualnih potrebam, v osnovi pa 
temeljijo na razumevanju in iskanju ter spodbujanju 
posameznikovih interesov in kompetenc. Case 
management izvaja predvsem strokovna sodelovka 
in psihologinja, pri individualnem spremljanju pa 
sodelujejo tudi nekateri usposobljeni lokalni in 
mednarodni prostovoljci. Družinski inštitut Zaupanje 
v svoje kroge vedno vabi tudi nove prostovoljce – 
motivirane posameznike, ki si želijo na tak način 
pripomoči k boljši prihodnosti otrok in mladostnikov 
v Sevnici.

Nina Krohne, Družinski inštitut Zaupanje

Individualna 
podpora otrokom in 
mladostnikom v Sevnici

 
Življenje – niso dnevi, ki so minili, temveč dnevi, ki 
smo si jih zapomnili. (Pjotr A. Pavlenko)

V Loki pri Zidanem Mostu se vsako drugo leto 
zberejo krajani, ki štejejo več kot 75 pomladi. Tako 
je v soboto, 18. maja, krajevna organizacija Rdečega 
križa Loka povabila na srečanje vse modre in izkušene 
krajane. Druženje se je začelo s sveto mašo, ki jo je 
daroval domači župnik Janez Furman, spregovoril 
pa je o bogastvu starejših. Po končanem obredu 
smo se odpravili v dvorano Trubarjevega doma 
upokojencev na kratek kulturni program. Začeli 
smo veselo – s harmoniko in kitaro. Navzoče sta 
nagovorila predsednica občinskega odbora Rdečega 
križa Breda Drenek Sotošek in podpredsednik 
krajevne skupnosti Loka Zoran Cvar. S svojo besedno 
umetnostjo se je predstavila mlada domača pesnica 
Sabina Kožar. Predsednica občinskega odbora RK je 
skupaj s predsednico krajevnega odbora Martino 
Koritnik podelila skromno pozornost najstarejšima 
krajanoma Marti Prašnikar in Nacetu Klenovšku. 
Martina Koritnik se je zahvalila vsem starejšim, 
njihovim sorodnikom in članom RK, ki so pomagali pri 
izvedbi srečanja. Odlično kosilo je pripravila kuharska 
ekipa Trubarjevega doma upokojencev. Po obedu sta 
za glasbo poskrbela Bine in Srečko, pridružil pa se 
jima je tudi veseljak Nace Klenovšek. Dobro vzdušje v 
Loki je začutil tudi župan Srečko Ocvirk, ki so se ga vsi 
v dvorani zelo razveselili. 

Srečanje je bila odlična priložnost za pogovor s starimi 
znanci; navzoči so se poveselili, obudili spomine in 
ohrabrili drug drugega na poti v jesen življenja. Vsem 
želimo še veliko zdravih let in veliko lepega. 

Vir: Krajevna organizacija RK Loka

Srečanje starejših 
krajanov v Loki

 
Ob tednu Rdečega križa in Dnevu medicinskih 
sester je Območno združenje Rdečega križa Sevnica 
(RK) v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica 
pripravilo prireditev na stojnicah na temo Dan za 
zdravje. Potekala je v centru Sevnice poleg Kmečke 
tržnice. 

Na prireditvi so predstavili različne dejavnosti 
Rdečega križa, Zdravstveni dom pa je s Centrom za 
krepitev zdravja sodeloval z  zdravstveno-vzgojnim 
programom. 

Dan za zdravje v Sevnici

Svetovali so o zdravem načinu življenja in prikazali 
dejavnike tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Pripravili so tudi test hoje. Poleg svetovanja 
sta potekala tudi merjenje krvnega tlaka in krvnega 
sladkorja ter svetovanje o zdravi prehrani. 
Medicinske sestre in bolničarji prve pomoči 
RK so prikazovali temeljne postopke oživljanja. 
Obiskovalci so si lahko vodeno ogledali Svitov model 
debelega črevesa in se poučili o nevarnostih raka 
v tem delu telesa, pa tudi model dojk za učenje 
samopregledovanja. 
Rdeči križ je obiskovalce seznanil s svojimi različnimi 
dejavnostmi in vabil k prostovoljnemu delu v njihovi 
organizaciji. Na prireditev so povabili še druga društva 
s področja varovanja zdravja in preprečevanja 
bolezni: Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti 
raku, Društvo za preprečevanje osteoporoze, Društvo 
za fibromialgijo, Društvo sladkornih bolnikov Posavja, 
Koronarni klub Sevnica.  
Obiskovalci so se sprehodili med stojnicami in na 
vsaki so lahko dobili zanimive nove informacije, ki jim 
bodo pomagale varovati in krepiti zdravja. 
  

Mojca Pinterič Krajnc 
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Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

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

UGODNI
DARILNI »BONI« 
(ponudbe 
Slovenskih agencij 
in Term)

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

PONUDBA 
MAJIC IN KAP  
»VISIT SEVNICA«,
LEPO DARILO 
ZA TOPLE DNI

Trg svobode 10, 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
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam 

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

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

Kralj med strehami

RADIOCENTER.SI

“

“

NE ČAKAJ  
POMLADI,
NE ČAKAJ  
NA MILEY!

kz-sevnica.si

Grajski cevapcici, klobase ...
in slastna zorjena govedina,
izkljucno slovenskega
porekla.
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Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.6.2019 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ŠELF: dno obrežnega morja, AVIANO: mesto v Italiji, EN-KI: sumerski bog, MARASKA: vrsta višnje

RAZMERJE
MED

SVAKI
SOIGRALKA

NEKDANJI
FINSKI

POLITIK
KEKKONEN

ŠTERK
IGOR

SLOVENSKI
VESLAČ
(IZTOK)

GERMAN-
SKO

PLEME
IZDAJALEC,
ODPADNIK

IZPUŠČAJ,
IZPRIŠČ

KUŽNA
BOLEZEN,

KOZE

SLOVENSKA
PEVKA

(MAJDA)

NEKD. SLOV.
SMUKAČ
(PETER)
PLEME,

RASA

OSTANEK
DREVESA

PO
PODRTJU

MANCA
IZMAJLOVA

NA ŽARU
PEČEN KOS

MESA
TOMISLAV
NERALIĆ
PO ZOISU

IMENOVANA
RUDNINA

MOŠKI ZA
PLUGOM

SLOVENSKI
BIOLOG

(MIROSLAV)

LJUBITELJ-
STVO

NABIRALNI
VLAK

AM. IGRALKA
(DEMI)

INDONE-
ZIJSKO
OTOČJE

BUKOV
PLOD

VELETOK V
ZAHODNI
EVROPI

KRONIKA,
LETOPIS

SL. FILOZOF
(ANDREJ)

VRTNA
KULTURNA
RASTLINA

RISARSKI
OSNUTEK

TEŽKO
STRELNO
OROŽJE,

TOP

VIŠNJA S
TEMNO

RDEČIMI
DROBNIMI
PLODOVI

RUS. LUKA
NA OBALI

AZOVSKEGA
MORJA
KOŠČEK

MESTO V
EGIPTU

PRI ALEK-
SANDRIJI

PLITVA
KOTANJA V
ZEMLJIŠČU

ŽIVČNA
BOLEZEN

KEMIJSKI
ZNAK

ZA
TITAN

GL. MESTO
GRČIJE

MESTO V
SEVERNI
ITALIJI

VOJAŠKA
STOPNJA

ČISTILNIK

DRŽAVNA
BLAGAJNA

DNO
OBREŽNEGA

MORJA
NOVOZELAN.

DOMAČINI

ZNAK ZA
KOBALT

SLOVENSKI
KIPAR

(PETER)

DŽIP
JAPONSKE
TOVARNE
TOYOTE

PREBIVALEC
MAVČIČ

GIB TRUPA
NAPREJ ALI

NAZAJ

SLIKARJEV
IZDELEK

RELEJNA
POSTAJA

GORSKO
JEZERO

V
TATRAH

GRŠKI
OTOČEK

V PRESPAN-
SKEM

JEZERU

KLADA
ZA

SEKANJE
DRV

PODELITEV
KAKE

PRAVICE
ALFRED
NOBEL

VRSTA
NOŽA

SUMERSKI
BOG

MODROSTI
IN

ORAKLJEV

NASELJE
V ZGORNJI
SAVINJSKI

DOLINI

ŠPANSKI
NOGOMETNI

KLUB IZ
MADRIDA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
FRANZ BECKENBAUER.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Jože Majer, Vrhovo 6, 1433 Radeče 
2. nagrada: Domen Zelič, Telče 11a, 8295 Tržišče 
3. nagrada: Marija Metelko, Krmelj 87, 8296 Krmelj

VICOTEKA
Tako pač je
Ostareli mož reče svoji ostareli ženi: Kdor je 
pošten, sladko spi!
Žena jezno doda: Kdor pa ni, pa sladko živi!

Zajčki
Zajček je svojo zajkljo odpeljal v cirkus in tam sta 
videla nenavadno čarovniško predstavo. 
Čarovnik je iz klobuka vlekel majhne zajčke. 
Pa se je oglasila zajklja: “Ni slabo, toda meni je še 
vedno bolj všeč tako, kot to delava midva!”

Vreme      
Gresta prašič in pes po cesti, pa začne padat dež.
Reče prašič : “Pasje vreme”
Pa reče pes: “Ja, svinjsko lije”

Voda ima veliko moč      
Učitelj: “Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede 
primere?”
Janez: “Če moja mama joka, lahko dobi od očeta 
kar hoče.”

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

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

IZREK ZA LEPŠI  DAN

» Vedno se najde kdo, 
ki trdi da česa ni mogoče storiti. 

Toda zgodovina dokazuje, 
da so bili na čelu napredka vedno tisti, 

ki se jim nič ni zdelo nemogoče.
Skrivnost uspeha? 
Nikoli se ne vdaj.

Nagrade za mesec JUNIJ
1. nagrada: kosilo za dve osebi, ki ju podarja Hotel Ajdovec, 
        Trg svobode 1, 8290 Sevnica ,
2. nagrada: hamburger, ki ga podarja Hambi, 
        Planinska cesta, 8290 Sevnica, 
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
        Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

V ljudi se zaganja
in drevje priklanja,
brez britvice brije,

a videti ni je. 

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 kuhalnica 

 Izžrebanka:
 Cvetka Popelar, N.H.M. 8, 8290 Sevnica 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Rastlina na sliki se imenuje opojna zlatica.

Izžrebanec:
 Franc Hriberšek, Pot na zajčjo goro 15, 8290 Sevnica
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www.cvetlice-vct.si

Enoletnice in trajnice 
za grobove in gredice

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

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

Darilni program

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 27750
LET

Do specialista
v sedmih
dneh.

Za zdravje,
za zmage.

Specialisti

Specialisti+

Specialisti 
Nezgoda

Preprečite, da bi se vam
zdravstveno stanje 
poslabšalo zaradi 
predolgega čakanja na
pregled specialista.

Dostopajte do pregleda,
diagnoze in zdravljenja
hitreje.

Povprečna čakalna doba z zavarovanji Specialisti v letu 2018 je bila 7 dni.

Vaš partner za zdravje. www.triglavzdravje.si

Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme




