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Intervju

Matjaž Jakše

Matjaž Jakše, večletni predsednik 
Društva vinogradnikov Studenec je tudi 
predsednik Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske, ki s 45. Tednom cvička uspešno, 
s številnimi vidnimi rezultati končuje 
svoj mandat. Je ponosen vinogradnik 
in goji posebno ljubezen do vinske 
trte. Na poti vinogradništva pa ni sam, 
vsebine načrtuje skupaj s svojo ženo, 
doc. dr. Leo-Marijo Colarič - Jakše, sicer 
prvo cvičkovo princeso, in tremi otroki 
Ajdo-Leo, Urbanom-Urhom in Zarjo-Vito, 
ki soustvarjajo njegovo pestro zgodbo 
življenja.

 
Prodaja vina je bila na slovenskih kmetijah vedno 
pomembna dejavnost. Ali zdaj kmet lahko dobro 
živi od prodaje vina? 

Že od osamosvojitve opažamo v vinarstvu 
negativni trend na površinah, količinah in tudi po 
cenah, predvsem pa je v končni ceni delež vina 
čedalje manjši, drugo so marže in davki. Cene 
škropiv se zvišujejo, pa tudi goriv in kmetijsko-
vinogradniške mehanizacije, čedalje višji so 
različne dajatve in davki. V takih okoliščinah je 
težko obstati, kaj šele dobro živeti. Hkrati pa se 
pojavljajo uspešne zgodbe, predvsem tam, kjer je 
veliko znanja, inovativnosti in je združeno delo več 
generacij. Prednost je, če se družine ukvarjajo z 
gostinsko-turistično dejavnostjo, saj je pri njih 
zagotovljen trg za del pridelka. Tisti, ki ima za 
dobro življenje osemurni delovnik, brez težav in 
skrbi, popoldanski počitek ali sprehode, nima v 
vinogradništvu kaj iskati.

V kakšnih razmerah lahko mlad človek z 
vinogradniško dejavnostjo kakovostno preživi 
družino? 

Potrebna je velika mera znanja na vseh področjih, 
predvsem poznavanje biologije, kemije, strojništva, 
enologije, trženja in računovodstva. Mlad človek 
s poslovno žilico potrebuje veliko ustvarjalnosti, 
eksperimentiranja in drznosti. Njegove vrednote 
morajo biti delavnost, vztrajnost, predvsem pa 
velika strast in volja. Vinogradništvo predstavlja 
dobremu vinogradniku slog in način življenja, 
prilagajati se je treba trgu, vremenskim razmeram, 
trendom, modnim muham, odjemalcem in še 
marsičemu. In če želi biti dolgoročno uspešen, 
mora s tem živeti vsa družina. Če imamo otroke, 
jih moramo v spoštovanje do narave, pridelkov iz 
zemlje in ljubezen do vinske trte s svojim zgledom 
popeljati že v otroštvu. Biti morajo vključeni v 
tok dela, odprto se je treba pogovarjati in skupaj 
načrtovati. Ni dovolj le dobro obdelati vinograd 
in skletariti vino, pomembno se je vključevati v 
strokovno in politično področje panoge ter se 
družbeno udejstvovati na različnih področjih. Le 
tako je mogoče povezan in v sožitju za prihodnost 
panoge omogočiti uspeh v stroki.

 
Kaj pravite na to, da v Sloveniji pridelamo manj 
vina, kot ga popijemo? 

To se nam je začelo dogajati v zadnjih treh letih in 
bojim se, da se bo negativni trend še nadaljeval. 
Vsekakor je največji problem pomankanje znanja. 
Pa ne mislim, da ne znamo pridelati dobrega 
vina, nasprotno. Predvsem nam manjka znanje s 
področja trženja. Moti me prepričanje nekaterih, 
da so za naše neuspehe vedno krivi drugi – država, 
velikim kletem male, malim pa velike. Zelo nevarno 
je, ker temelji 95 % prodaje samo na enem vinu, 

npr. cvičku. Saj nismo elektrarna. Skrb vzbujajoče 
je tudi, da le malokdo, ki se ukvarja s prodajo vina, 
pa naj bo to mali ali največji vinogradnik, ve, kje je 
zdaj in kam bo usmerjen čez deset let. Brez prave 
analize stanja vinogradništva, pridelave vina, vizije, 
ciljev, načrtovanih aktivnosti oziroma strategije je 
vinogradništvo ter vinarstvo lahko le stihija in ne 
prinaša napredka. Zavedati se moramo, da smo 
državljani Evrope in da poslujemo na največjem 
svetovnem trgu z več kot 100 milijoni odjemalcev. 
 

Zanimivo je, da čedalje več vinarjev na Dolenjskem 
prideluje peneča vina. Čeprav so prodajne cene 
penin višje kot pri drugih vinih, so morda lahko 
obeta nova prihodnost dolenjskega vinarstva? 

Potrošnja penin se povečuje že več kot 20 let in 
verjetno bo poraba še naraščala. Prav gotovo 
ima vinorodna dežela Posavje veliko možnosti 
in priložnosti v peninah. Tudi avtohtone sorte 
so zelo primerne za penine, vendar se moramo 
zavedati, da je Šampanja samo ena in da so pravila 
trženja, ki veljajo za preostala vina, pri peninah še 
pomembnejša. Lahko pridelamo penino zase, za 
prijatelje, tudi za nekaj lokalov, teže pa je prodajati 
penino, ki bo svetovni igralec in ki potrebuje visoka 
proračunska sredstva za oglaševanje.

 
Po čem so izmed vseh 32 društev, povezanih 
v zvezo, štiri sevniška društva (Sevnica-
Boštanj, Malkovec, Studenec, Šentjanž) najbolj 
prepoznavna? 

Ta sevniška vinogradniška društva so stabilna, 
številčno močna, pa tudi kar nekaj uspešnih tržnih 
pridelovalcev je v njih. In moram poudariti, da so 
v njih združeni plemeniti in srčni ljudje. Zelo rad 
sodelujem z njimi. Lahko smo ponosni tudi na 
projekt Županovo vino in na grajski vinograd pri 
sevniškem gradu, kjer člani društva s prijatelji 
in širšim okoljem vinske trte skupaj obrežejo 
in potrgajo grozdje. Izjemnega pomena je tudi 
Festival modre frankinje, ki je edinstven in s 
svojim pestrim programom sooblikuje promocijo 
Sevnice.
 

Grad Sevnica bo 8. junija gostil 7. festival modre 
frankinje. Kakšen je po vašem mnenju razvoj 
»modre« zgodbe v Sevnici? 

Vsekakor je festival z vso spremljajočo ponudbo 
gradu in lokalnih pridelovalcev eden najboljših in 
inovativnih projektov, ki se je izpeljal v samostojni 
Sloveniji za promocijo nekega vina. Kultno vino v 
Sevnici je postala modra frankinja. Sevnica se je 
tako vpisala na seznam vinskih mest. Vsekakor je 
Sevnica poleg tradicionalne in odmevne prireditve 
Sevniška salamijada, mati vseh salamijad, s 
Festivalom modre frankinje veliko pridobila pri 
pomembnosti in prepoznavnosti ponudbe. Ta 
vsebina je povezana z udejanjanjem strategije 
razvoja turizma občine Sevnica in turističnim 
razvojem destinacije. Modri frankinji je treba 
odpreti vrata na stežaj pri vseh prireditvah 
občine Sevnica in jo kot kozarček ob hrani zaradi 
spajanja kulinarike in vina umestiti na jedilne liste 
gostišč. Prvo mesto, ki si ga je Sevnica pridobila 
pri modri frankinji, se morda lahko zgodovinsko 
primerja samo s sevniško ali boštanjsko voščenko 
ali pa Azalea pontica in je dokončen. Izkoristila je 
pravi trenutek in se postavila na čelo gibanja za 
uveljavitev modre frankinje in s tem postala mesto 
modre frankinje. Tega ji ne more nihče odvzeti.

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože 
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p., 
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 2017, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 6. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Človek je naravnan tako, da potrebuje 
druženje, bližino človeka, sodelovanje in 
deljenje razmišljanj. 
Zadnje čase lahko po televiziji spremljamo 
veliko izzivov, ki jih različne medijske hiše 
postavljajo pred ljudi. Gre za izzive, pri katerih 
od ljudi pričakujejo drugačnost, da si ljudje 
upajo iti prek ustaljenih navad in odstopajo od 
»normalnega«. Spet drugi merijo človekovo 
vzdržljivost in predvsem to, ali je sposoben biti 
sam v svojih izzivih. 
Največkrat pa se izkaže, da ne glede na 
to, kakšne so poti do cilja, tudi takrat, ko 
so nesprejemljive in polne očitkov, vedno 
zmaga oziroma doseže cilj tisti, ki je v svojem 

ravnanju dopadljiv, čeprav drugačen, ki ni 
samozadosten, in predvsem tisti, ki se zna 
družiti in predvsem prilagoditi, kakršnakoli 
prilagoditev je to. 
Tistemu pa, ki je v izzivu sam, največkrat 
ne uspe priti do cilja, ker nima podpore 
pri sočloveku in predvsem zato, ker je v 
razmišljanju in deljenju trenutkov sam. 

Družimo se veliko, vsak trenutek, ker 
osama ne prinese nič dobrega. Ljudje, ki se 
zavedajo, kako pomembno je druženje in kako 
pomemben je čas, vam tega tudi naklonijo. 
  

Mojca Pernovšek

Krajevna Skupnost

Vsem krajanom čestitke ob prazniku

Krajevna skupnost Blanca bo krajevni praznik 

tudi letos obeležila z novimi pridobitvami. 

Infrastrukturne investicije oblikujejo lepšo in prijetnejšo podobo 

krajev, še predvsem pa so pomembne za zagotavljanje višje 

kakovosti vsakdana krajank in krajanov 

ter za večjo cestno-prometno varnost.

Spoštovani.

Svet Krajevne skupnosti Blanca

Vljudno vabljeni.

Istega dne bo ob 18. uri sledilo odprtje 

prenovljene lokalne ceste Poklek–Podvrh 

z osrednjo proslavo ob prazniku Krajevne skupnosti Blanca, 

ki bo na prireditvenem prostoru pri Gasilskem domu na Pokleku. 

Ob spremstvu glasbeno-kulturnega programa bodo podeljena 

priznanja.

V petek, 16. junija 2017, bosta ob 17. uri 

namenu najprej predana obnovljeni odsek lokalne ceste 

Blanca–Čanje in del javne poti na Čanju. 

Priložnostni dogodek bo v vasi Čanje. 

Petek, 
23. junija 2017, ob 19. uri,
v atriju Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica)

Koncert 
Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI

Koncert bo obogaten 
z dodatnim kulturnim programom 
in nagovorom slavnostnega govornika.

Pred koncertom vabljeni na priložnostno obeležitev 
16. obletnice odhoda enote za posebne namene 
Teritorialne obrambe Sevnica v Krakovski gozd, 
ki bo v organizaciji OZVVS Sevnica pred blokom
na Planinski cesti 29 ob 17. uri.Vstop prost
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na področju razvoja turističnih potencialov. 
Člani sveta so v razpravi podali več predlogov in 
usmeritev za nadaljnje delo zavoda.
 
Direktorica Centra za socialno delo Sevnica 
Danica Božič je predstavila poročilo o izvajanju 
storitve Pomoč družini na domu za leto 2016. 
Storitev, ki poteka v sklopu Centra za socialno delo 
Sevnica, iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, 
s subvencijo pa se uporabnikom zagotavlja 
nižja cena in tako sledi trendu povečevanja 
deleža storitve pomoči na domu v primerjavi z 
vključevanjem v institucionalno varstvo.

Med drugimi vsebinami je bilo obravnavanih nekaj 
kadrovskih zadev s področja šolstva. Svetniki so 
podali pozitivna mnenja k imenovanju dr. Tadeja 
Bračka za ravnatelja OŠ Ane Gale Sevnica, mag. 
Vincenca Freceta za ravnatelja OŠ Blanca, Vesne 
Vidic Jeraj za ravnateljico OŠ Boštanj in Marije Brce 
za ravnateljico OŠ Milana Majcna Šentjanž. V Svet 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski 
center Krško-Sevnica, katerega ustanoviteljica je 
država, je bila kot predstavnica lokalne skupnosti 
imenovana Helena Zidarič Kožar.

Poročilo 23. redne seje, ki je potekala 24. maja, 
bo objavljeno v prihodnji številki Grajskih novic.

 
Na gradu Sevnica je konec aprila potekala 22. 
redna seja sevniškega občinskega sveta. V 
uvodnem delu seje se je svet seznanil s poročilom 
o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 
2016, ki ga je navzočim podal direktor agencije 
Martin Bratanič. V nadaljevanju je direktor 
Regionalne razvojne agencije Posavje predstavil 
aktualne smernice sprememb Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020 in izvajanje dogovora 
za razvoj regij. V razpravi sta bili izpostavljeni 
problematika dolgotrajnega sprejemanja odločitev 
na ravni države in potreba po čimprejšnji realizaciji 
uporabe evropskih sredstev za projekte, ki so jih 
predlagale regije, tudi posavska. 

Na podlagi konstruktivne razprave so bili 
sprejeti sklepi, s katerimi Občina Sevnica poziva 
k aktivnemu črpanju sredstev, in sicer: Občina 
Sevnica podpira čimprejšnje izvajanje dogovora 
za razvoj regij in čimprejšnje črpanje sredstev iz 
dogovora za razvoj regij. Občina Sevnica zahteva, 
da se v dogovoru za razvoj regij upoštevajo 
regionalni projekti po načelu »od spodaj navzgor«, 
saj je zmanjševanje razvojnih razlik ključni cilj in 
tudi namen kohezijskih sredstev. Občina Sevnica 
podpira spremembo dogovora za razvoj regij in 
operativni program zajemanja evropskih sredstev 
v pomenu spodbujanja regionalnih projektov, ki 
podpirajo regionalni razvoj. Sklepi so bili soglasno 
sprejeti.

Obravnavana sta bila poslovno in finančno 
poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 
2016 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za 
leto 2017, kar je članom sveta predstavil direktor 
Anton Krajnc. Po tem, ko se je Plinovod Sevnica v 
preteklosti spopadal z zaostreno tržno situacijo na 
področju prodaje plina, je iz finančnih dokumentov 
razvidna dosežena finančna vzdržnost, poslovanje 
je stabilno.

Pestro vsebino dela in poslovanja v letu 2016 
je predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek. Zavod je na vseh področjih – kulturi, 
športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – 
dosegel rezultate z izvajanjem rednih dejavnosti in 
jih tudi nadgradil, korektno upravljal javne objekte, 
nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter 
opravljal razne druge naloge s področja družbenih 
dejavnosti, v zadnjih mesecih z močnim poudarkom 

22. redna seja 
občinskega sveta

 
Občina Sevnica je s projektom Sanacija okolice 
gradu Sevnica sodelovala na tekmovanju 
EU projekt, moj projekt 2017, ki ga je aprila 
razpisala Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V spletnem 
glasovanju so se po posameznih statističnih regijah 
Slovenije za glasove potegovali različni projekti, ki 
so bili podprti s sredstvi Evropskega socialnega 
sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali 
Kohezijskega sklada.

V posavski statistični regiji je največ glasov 
prejel projekt Sanacije okolice gradu Sevnica, v 
sklopu katerega je bil celovito obnovljen grajski 
park, opravljena rekonstrukcija sprehajalnih 
poti in obnova vrtnarjeve vile. S tem je okolica 
gradu zažarela v svojem prvotnem sijaju. Grad 
privablja veliko obiskovalcev in ponuja številne 
kulturno-izobraževalne vsebine in tudi možnosti za 
rekreacijo. Regijski zmagovalci bodo predstavljeni 
na dnevih odprtih vrat EU projekt, moj projekt 
2017, ki bodo po Sloveniji potekali 9. in 10. junija, 
na gradu Sevnica pa 10. junija.
 
Dogajanje v sklopu dneva odprtih vrat bo na 
sevniškem gradu vključevalo kulturno-družabne 
in tudi strokovno vsebino ter program za otroke. 
Več informacij s podrobnejšim programom bo 
objavljenih naknadno na spletnih straneh 
www.obcina-sevnica.si in www.visit-sevnica.si.

Grad Sevnica zmagovalec 

 
Svoj praznik je s slovesnostjo v Kulturni dvorani 
Sevnica 5. maja zaznamovala Krajevna skupnost 
Sevnica. V nagovoru je navzoče s prelomnicami 
leta in dosežki seznanila predsednica Sveta 
krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar, vse 
je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. Glasbeno 
sta prireditev dopolnila pevski zbor Vrtca Ciciban 
Sevnica in instrumentalna skupina Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica, z dramaturškim vložkom 
pa tudi učenci gledališkega kluba Osnovne šole 
Ane Gale Sevnica.

Letošnja prejemnika zlate krajevne skupnosti 
Sevnica sta Oskar Zoran Zelič in podjetje Preis 
Sevnica, d. o. o. Oskar Zoran Zelič je prejel zlato 
plaketo za raziskovalno strokovno delo, razširjanje 
poznavanja lokalne zgodovine, pomoč pri 
izvedbi različnih projektov, razvijanje kulturnega 
sodelovanja in za dolgoletno delo v blagor mesta 
Sevnica. Podjetje Preis Sevnica, d. o. o., pa je 
prejelo zlato plaketo kot vzor na gospodarskem 
področju, za zaposlovanje delavcev in za dobro 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. V njegovem 
imenu je priznanje prevzel direktor Peter Millonig.

V cikel praznovanja krajevne skupnosti se je 
dejavno vključil tudi Balinarski klub Hrasti Sevnica. 
Ob tem so pri lepo urejenem balinišču v parku ob 
Savi namenu predali novo brunarico in organizirali 
balinarski turnir dvojk. Navzoče člane so pozdravili 
predsednik kluba Franc Ernestl, predsednica 
Sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar 
in župan Srečko Ocvirk.

Praznično v Sevnici

Igralski nastop OŠ Ane Gale Sevnica 
(foto: Grega Vavtar)

Oskar Zoran Zelič, Peter Millonig in Stanka Žičkar 
(foto: Grega Vavtar)

Lep dogodek v parku ob Savi
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Po nedavnem prejemu priznanja za najvarnejšo 
občino je Sevnica prejela tudi priznanje 
prostovoljstvu prijazno mesto. Na gradu 
Negova v občini Gornja Radgona je v sklopu 
nacionalnega tedna prostovoljstva, v organizaciji 
Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij, 18. maja potekala 
slavnostna podelitev priznanj. Med 18 slovenskimi 
občinami, ki zgledno podpirajo prostovoljske 
organizacije, je priznanje prejela tudi naša občina.
 

Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za vlaganje 
in spodbujanje k aktivnemu sodelovanju na lokalni 
ravni največ posluha. Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot 
20 let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. 
Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do 
prostovoljskih organizacij in prostovoljcev. S 
podelitvijo naziva prostovoljstvu prijazno mesto 
izpostavijo občine, ki po mnenju Slovenske 
filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega 
dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo 
njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije 
in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj 
prostovoljstva v svoji občini.
 
V obrazložitvi priznanja, ki ga je v imenu Občine 
Sevnica sprejel podžupan Janez Kukec, so 
podeljevalci priznanja med drugim zapisali, 
da je v občini Sevnica v prostovoljstvu aktivna 
skoraj tretjina vseh občanov. Prostovoljskim 
organizacijam občina nudi finančno podporo in 
uporabo občinskih prostorov za prostovoljske 
aktivnosti – za programe, redno delo, izobraževanja 
in usposabljanja. Prostovoljske organizacije 
dodeljena sredstva uporabijo za delovanje, nakup 
opreme in obnovo prostorov, potrebnih za njihovo 
delovanje. Načrtno so sofinancirane aktivnosti s 
področja prostovoljskega dela mladih. Župan in 
zaposleni v občinski upravi k razvoju prostovoljstva 
pripomorejo tudi sami.

Sevnica – mesto, 
prijazno do prostovoljstva

Sprejemanje priznanja

 
V organizaciji območnega združenja Rdečega 
križa Brežice, Občine Brežice in brežiške uprave 
za zaščito in reševanje je 20. maja na Veliki Dolini 
potekalo 23. regijsko preverjanje usposobljenosti 
ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa.
Preverjanje z različnimi scenariji nesreč je 
potekalo na štirih delovnih točkah. Med šestimi 
sodelujočimi ekipami je zmagala ekipa NEK 2, ki 
bo regijo Posavje oktobra zastopala na državnem 
preverjanju v Kobaridu. Drugo mesto je osvojila 
ekipa območnega združenja Rdečega križa (OZRK) 
Sevnica I, tretje OZRK Krško, četrto Gasilska 
zveza Sevnica, ekipa občine Kostanjevica na Krki 
je bila peta, OZRK Sevnica II pa šesta.

Regijsko tekmovanje 
ekip prve pomoči

Na začetku aprila je delo na območju sevniške 
občine začela nevladna, prostovoljska organizacija 
Zavod Sopotniki z namenom opravljanja prevozov 
starejših občanov, ki si prevoza ne morejo 
organizirati sami.
Prevoze opravljamo od ponedeljka do petka, 
razen ob praznikih. Storitev smo najprej ponudili v 
kraško-brkinskih občinah Divača, Hrpelje-Kozina in 
Sežana, v katerih uspešno delujemo že tretje leto. 
Sevniško enoto smo odprli s podporo Družinskega 
instituta Zaupanje in lokalne skupnosti. 
Temelj delovanja Sopotnikov so prostovoljni 
vozniki. Prvi so že vstopili v svet Sopotnikov ter 
opravljajo delo pridno in predano. 
Ste lahko prostovoljec Zavoda Sopotniki tudi vi? 
Če vas veseli delo s starejšimi, radi vozite, ste 
zanesljivi in odgovorni ter želite prispevati delček k 
boljšemu svetu, lepo vabljeni v naše vrste. Deležni 
boste uvajanja in mentorstva, da prvi koraki 
ne bodo pretežki, za tem pa boste  starejšim 
omogočili, da bo njihovo življenje polnejše in lepše. 
Vabljeni, da se nam pridružite starejši občani in 
novi prostovoljci. Pokličite na 031 33 81 87 in se 
dogovorite z nami.
 

Anu Kahuna, 
koordinatorka programa Zavoda Sopotniki

Sopotniki v akciji 

 
S predstavitvijo dejavnosti in opreme različnih 
služb in društev, ki se vključujejo v sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, so v 
spremljevalnem programu dogodka sodelovali 
Prostovoljno gasilsko društvo Velika Dolina, 
Radioklub Elektron Brežice, Planinsko društvo 
Brežice, Kinološko društvo Brežice, Kinološko 
društvo IZAR, Jamarski klub Brežice, Zdravstveni 
dom Brežice, Društvo potapljačev VIDRA Krško, 
Policijska postaja Brežice, Uprava za obrambo 
Novo mesto in Slovenska vojska. 
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Na deževni petek, 5. maja, se je kljub slabemu 
vremenu zbrala petnajsterica pogumnih veteranov 
vojne za Slovenijo 91 na Bregu pri Sevnici in krenila 
po znameniti Jurkovi poti na Razbor k obeležju 
tajnega skladišča orožja pri domačiji Jožeta in 
Slavice Imperl. 

Območna zveza veteranov vojne za Slovenijo 
tradicionalno vsako leto organizira pohod k enemu 
izmed obeležij. Domačina sta nas toplo sprejela 
in pogostila, za kar se jima je v imenu vseh lepo 
zahvalil predsednik Območnega združenja Sevnica 
Ivan Cajner. Jože je v obujanju spominov na 
odločilne čase za osamosvojitev povedal, da ni bil 
niti najmanj v dilemi, ali spraviti orožje pod strogo 
tajnostjo v svojo domačijo ali ne, ne glede na to, kaj 
bi se dogajalo pozneje. »Spominska plošča krasi 
vhod v hišo in ponosen sem na takratno dejanje,« 
je povedal. 

Pozdravil pa nas je tudi predsednik KS Loka 
Janko Metelko. Pot smo nadaljevali na Okroglice 
k gostoljubnemu kmečkemu turizmu Močivnik 
na malico in potem v dobrem razpoloženju kljub 
neprestanemu dežju nazaj v dolino na izhodišče. 

Janez Levstik

Sevniški veterani kljub dežju 
po poteh tajnih skladišč

 
V Vrtcu Ciciban Sevnica želimo pomagati Mateju, 
ki je zbolel za neozdravljivo duchennovo mišično 
distrofijo. Gre za gensko motnjo, zaradi katere mu 
mišice slabijo in krnijo. V ta namen smo pripravili 
dobrodelni koncert Cicibanov vrtiljak za Mateja, 
v četrtek, 18. maja, v Športnem domu Sevnica, 
v sodelovanju z Občino Sevnica, Rdečim križem 
Sevnica in KŠTM Sevnica. 

Z iskricami v očeh so koncert začeli najmlajši v 
vrtcu, PPZ Ciciban z zborovodkinjo Melito Železnik, 
korepetitorji Dorotejo Koroša, Kajo Pavlič in 
Markom Travnom. Član zbora je tudi Matej. S 
svojimi prijatelji je vse poslušalce navdušil. Najbolj 
ponosno pa sta ga občudovala njegova starša. 
Mlade pevce so spremljali Silvija Švelc na klavirju, 
pozavnist Florijan Jazbec in Marko Traven na 
kitari. 
Zbrane na koncertu sta nagovorila ravnateljica 
vrtca Vlasta Fele in župan Srečko Ocvirk. Poudarila 
sta pomen solidarnosti in da dobrodelni koncert 
potrjuje, da družina v stiski ni ostala sama. S 
tenkočutnostjo in izbranimi besedami je koncert 
povezovala Renata Žnidar. 

V glasbenem delu koncerta so nastopali še 
ansambel Veseli Dolenjci, Špela in Boris Pokorn ob 
spremljavi Janeza Hameršaka, Vokalna skupina 
Coronke in Vokalna skupina Corona's, ansambel 
Jodel Express, sevniška pevka Kaja Pavlič, pevec 
Ivan Hudnik, ansambla Potep in Florjan. Mateja pa 
so razveselili Modrijani in mu poklonili zgoščenko, 
čeprav se koncerta niso mogli udeležiti. 
Matejeva mama Jasmina Župevc se  je v imenu 
družine zahvalila vsem, ki so prispevali za obnovo 
hiše na Studencu. Hišo bodo morali zaradi bolezni 
prilagoditi za invalidski voziček, saj Matej sčasoma 
ne bo mogel več hoditi. 
Dokazali smo, da znamo stopiti skupaj v 
težkih situacijah in pomagati Matejevi družini 
pri spopadanju z neozdravljivo boleznijo. S 
prireditvijo smo zbrali skoraj 4800 EUR, od tega 
s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev koncerta 
skoraj 3000 EUR in  nekoliko manj kot 1850 EUR 
donatorjev na  račun Rdečega križa. 
Koncert smo končali s skupno pesmijo Imejmo 
se radi. S krogom prijateljstva, z roko v roki, pa 
smo zaposleni vrtca obkrožili zbrane v dvorani. 
Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da 
je koncert uspel. 
  

Mali in veliki Vrtca Ciciban Sevnica

Cicibanov vrtiljak 
za Mateja

Krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj 
je v Boštanju 12. maja v sodelovanju s krajevno 
skupnostjo, osnovno šolo in župnijo organizirala 
dobrodelni koncert. Izkupiček večera je bil 
namenjen zbiranju sredstev za nakup prenosnega 
defibrilatorja za pomoč pri reševanju življenj ob 
zastoju srca. 

Večer je minil v mladostnem razpoloženju, saj so 
ga oblikovali mladi, učenci Osnovne šole Boštanj in 
dijaki srednje šole za gostinstvo in turizem iz Celja. 
Prireditev je povezovala Jelka Bec. 
Najprej se je z odličnim izborom pesmi predstavil 
Mladinski pevski zbor Osnovne šole Boštanj pod 
vodstvom Tadeje Udovč, za tem nas je presenetilo 
sedem deklet, ki sestavljajo ekipo prve pomoči 
na osnovni šoli. Delujejo pod mentorstvom 
učiteljice Polone Šintler Ciglar. So zelo delavne, 
zato ni presenečenje, da zmagujejo na regijskih 
in državnih tekmovanjih. Zelo zanimiva sta bila 
prikaz oskrbe poškodovanca z zlomljeno roko in 
reševanje osebe, ki je doživela srčni zastoj. Tako 
so nas praktično poučile o uporabi defibrilatorja. 

S svojim delom koncerta nas je navdušila in 
požela velik aplavz Vokalno-instrumentalna 
skupina srednje šole za  gostinstvo in turizem 
iz Celja. Čeprav prihajajo novi dijaki in odhajajo 
stari, delujejo že 10 let. Družijo jih veselje do 
petja, optimizem, pozitivna energija in zagnanost, 
zato so dosegli več vidnih uspehov in velikokrat 
nastopili v šolskem okolju in širom po Sloveniji. 

Dvorano so napolnili s prepletanjem izredno lepih 
barv glasov, dobro instrumentalno spremljavo 
in pestrim izborom skladb raznih zvrsti. Zbor je 
odlično pripravila profesorica Ingrid Slapnik. 
Na koncertu smo zbrali 830 EUR. Krajani pa so 
lahko darovali še v posebni nabiralnik v župnijski 
cerkvi Boštanj ali pa z nakazilom na transakcijski 
račun OZ Rdečega križa Sevnica. 
Posebna zahvala je veljala cvetličarni Zelena pika 
za prispevek v cvetju in podjetju Yumbo za izdelavo 
plakatov.  
Nekateri štejejo dobrodelnost za privilegij. Pa 
je več kot to, je presežek srca. Koncert smo 
zapuščali z dobrim občutkom, da smo naredili 
nekaj dobrega, za sočloveka in zase.

Jelka Bec

Dobrota združuje, 
dobrodelni koncert v Boštanju

Pohod  
DV Šentjnaž 
24.6., ob 9. uri
iz trga v Šentjanžu

Org.: DV Šentjanž, 
031 344 669 

Zaradi farnega žegnanja 
prestavljen pohod 
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Člani in članice Društva invalidov Sevnica se 
poleg športa in niza drugih interesnih dejavnosti 
ukvarjamo tudi z raznimi ročnimi deli. Skupina 
članic, ljubiteljic ročnih spretnosti, se sestaja v 
društvenih prostorih enkrat na teden. Izpod naših 
spretnih prstov nastanejo  izdelki  lepega videza in 
nam v veselje. Znanje nam podajajo članice, ki se 
udeležujejo raznih delavnic, organizira pa jih Zveza 
delovnih invalidov Slovenije. 

Namen teh je tudi druženje, izmenjava znanja s 
tega področja in nasploh izpolnitev prostega časa. 
Lepo bi bilo, da bi te umetnine pokazati tudi širši 
javnosti, a smo v Sevnici  žal omejeni  z dostopom 
do prostorov, saj niso primerni za težje gibalno 
ovirane invalide.
 

Jožica Ameršek

Aktivnosti DI Sevnica

 
akupili smo manjši razstavni prostor in ga s TA 
Doživljaj vabljivo opremili s  fotografijami grajskega 
pobočja in  naše ponudbe, tudi v hrvaškem jeziku in 
s promocijskimi filmi. 

Glavni poudarek je bil na promociji programov za 
družine in manjše skupine ter vsebine kataloga 
turistične ponudbe in ponudnikov, ki vključuje 
tudi programe  enodnevnih in večdnevnih izletov 
na naše območje in širše v Posavju. S posebnimi 
publikacijami smo ponudili tudi krajše izlete s 
kosilom pri različnih ponudnikih, ogled gradu in 
našega mesta ter pokušino vin na našem območju 
s poudarkom na sevniški salami in številnih 
prireditvah. 
Sejem je bil, tudi zaradi prostega vstopa in naše 
nagradne igre, dobro obiskan. Obiskovalci so bili iz 
Zagreba in tudi raznih turističnih združenj s širše 
Hrvaške. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevniška 
turistična predstavitev na 
sejmu Prava doba v Zagrebu  

Poglavitna aktivnost društva Šola zdravja je 
jutranja telovadba na prostem. Vsak dan (razen 
nedelje in praznikov) se bomo v Sevnici zbirali ob 
7.30, v vseh letnih časih, zunaj na prostem, in 
sicer ob torkih in četrtkih pred športnim domom 
pri bazenu. 
Kontaktna oseba je 
Marija (Mici) Jeler (040 240 078). 
Udeležba je brezplačna. 

Namen društva je izobraževanje posameznika. 
Vsak udeleženec jutranje telovadbe stori prvi in 
poglavitni korak v svojem izobraževanju na poti do 
zdravega življenja. Organizirana so tudi različna 
predavanja in praktične delavnice, ki jih izvajajo 
različni strokovnjaki. Cilji tega so usposobljenost 
posameznika za kakovostno in zdravo življenje v 
družbi, vse pa je odvisno od posameznika, njegovih 
navad in konjičkov. Za svoje zdravje lahko največ 
naredimo sami.

Zdravko Stopar

Jutranja telovadba 
na prostem tudi v Sevnici

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Sevnica.

Če je osrednja naloga časnikov, televizije, radia in spletnih medijev hitro 
poročanje o vsakodnevnih temah, je vloga glasil, kakršno je Grajske 
novice, nekoliko drugačna. Je trajnejša in je povezovalna. V uredništvu 
Grajskih novic skrbimo za združitev pomembnejših dogodkov, ki jih v 
veliki meri zapišete in na portal Moja občina vnesete sami, s tem pa v 
celoto povežete mesečni utrip vseh krajev sevniške občine: vsestransko 
družbeno angažiranje ter odraz nenehnega dela in ustvarjalnosti številnih 
društev in posameznikov. 
Veliko je zvestih bralcev in avtorjev Grajskih novic, ki pripravljate članke in 
pošiljate fotografije. Ker si želimo, da bo to naše skupno glasilo v bodoče 
še boljše in še bolj povezovalno, ter da bi ga radi še z večjim veseljem 
prebirali, želimo spoznati vaše mnenje o glasilu. S tem razlogom vas 
vljudno naprošamo za izpolnitev priložene ankete, ki jo izpolnjeno po pošti 
ali osebno vrnete na naš naslov: 

Uredništvo Grajskih novic, 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 

Izpolnjene ankete zbiramo do 30. junija 2017.
__________________________________________________________

Anketa je anonimna, v kolikor pa želite sodelovati v žrebanju za 
praktične nagrade, vas naprošamo za pripis podatkov:

Ime in priimek:    ____________________________________________

Naslov:    __________________________________________________

GSM:    ____________________________________________________

E-pošta:    __________________________________________________

Hvala za vaš čas in sodelovanje. 

Uredništvo Grajskih novic

Grajske novice izhajajo mesečno. Ali ste s tem zadovoljni?
¤ Da
¤ Ne
Če ne, kakšen je vaš predlog glede periodike izhajanja?
_____________________________________________________

Grajske novice berem:
¤  Redno (vsak mesec)
¤ Pogosto (izpustim morda kakšno številko)
¤ Redko
¤ Nikoli
¤ Rubrika, ki jo najpogosteje berem: _________________
_____________________________________________________

V Grajskih novicah preberem:
¤ Vse članke
¤ Polovico člankov
¤ Nekaj člankov
¤ Ne berem, pogledam samo fotografije
¤ Nič, jih le prelistam

Z izborom vsebine Grajskih novic sem:
¤ Zadovoljen/zadovoljna
¤ Srednje zadovoljen/srednje zadovoljna
¤ Nisem zadovoljen/nisem zadovoljna
Moji predlogi za izboljšanje vsebine Grajskih novic so:  _________
_____________________________________________________

Z obliko Grajskih novic sem:
¤ Zadovoljen/zadovoljna
¤ Srednje zadovoljen/srednje zadovoljna
¤ Nisem zadovoljen/nisem zadovoljna
Moji predlogi za izboljšanje oblike Grajskih novic so: ___________
_____________________________________________________
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Na praznično jutro, 2. maja, smo se člani KUD 
Poklek, krajani in vsi ljudje dobre volje odpravili na 
Mrzlo Planino. Pri Klenovškovih so nas pričakali 
odprtih rok, pri njih smo se okrepčali in naredili 
gasilsko fotografijo. Za tem smo se odpravili proti 
Bohorju. Pot nas je vodila čez travnike in skozi 
gozd, do partizanske bolnišnice in mimo Petrove 
skale do koče na Bohorju. Na poti smo krepili 
medsebojna prijateljstva, se spoznavali in se imeli 
lepo. 

Na Bohorju smo se odpočili in se čez Javornik, 
skozi Zalog vrnili na Mrzlo Planino. Pri Klenovškovih 
smo se spet dobro okrepčali in tudi skupaj zapeli.

Mateja Strnad

Pohod KUD Poklek na Bohor

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 

Občinsko ocenjevanje krajev 
Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

__________________________________________________________

Katerih vsebin bi v Grajskih novicah želeli več?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Kako pogosto berete portal Mojaobcina.si – Sevnica, preko katerega 
poteka oddaja oziroma vnos člankov za Grajske novice in kjer so članki 
objavljeni tudi v spletni različici? 

¤ Redno
¤ Pogosto
¤ Redko
¤ Nikoli

Starost
¤ Do 15 let
¤ Od 16 do 25 let
¤ Od 26 do 35 let
¤ Od 36 do 50 let
¤ Od 51 do 65 let
¤ Od 66 let naprej 

Spol
¤ Moški
¤ Ženski

Izobrazba
¤ Osnovnošolska
¤ Srednješolska
¤ Višje- in visokošolska ali več

Vabljeni k soustvarjanju Grajskih novic.

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 tekomvanju. 
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. 

Vir: Turistična zveza občine Sevnica
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Pohod ob polni luni v skrivnostni svet 
pragozda na predelu Aplejek, Tk Pav
 
Enkrat si vzemite čas ... Ko boste v dilemi  in 
ne boste vedeli, kam, si vzemite čas za ogled in 
spoznavanje prostora v naravi. 

Kam vas vabimo? 
Turistično društvo Šentjanž organizira pohod ob 
polni luni v skrivnostni svet pragozda, ki nastaja na 
gozdnatem predelu Aplejek, kjer so nekoč kopali 
premog. 

Kdaj? 
V petek, 9. junija, ob 20. uri se dobimo na Vidmu 
pri domačiji Grom. Imeli se boste lepo, skupaj pa 
bomo sledili zaobljenim sencam, ki jih rišejo junijski 
sončni žarki. Korak za korakom in stopinje, ki rišejo 
sledi. V gozd bomo vstopili pri prvem slovenskem 
gozdnem oknu in se seznanili s pomenom 
gozdnega roba. Sledilo bo malo strmine. Pa ne 
preveč, ravno prav. Želimo vam pokazati sanje, 
mimo katerih hodimo in jih ne vidimo. Spremljala 
nas bo mehka poetičnost, ko se krajina pogreza 
v temo, in opazovali bomo, kako luna predramlja 
nočno življenje. Kmalu se bomo srečali z duglazijo, 
se malo ustavili in prisluhnili nočnemu življenju. 
Tam se bo začela rdeča nit tematske poti. Kot 
bi stopili čez prag skozi nizke duri, bomo prišli v 
predverje mladega pragozda. 

Po mehkem terenu bomo hodili do drugega 
gozdnega okna, ki nas bo opozoril na nizko barje.  
Še streljaj in hoja po mehkem nizkem barju in 
že bomo pri Črni mlaki, ki je srce rudarske poti. 
Prostor, ki je kakor velika dvorana,  je opremljen z 
informacijsko tablo z opisom delovanja dnevnega 
kopa premoga nekoč. Spremljali nas bodo 
usmerjevalne puščice in piktogrami, na katerih je 
Knapec.  Pot se bo nadaljevala naprej do Krmelja, 
opremljena pa je še s tremi informacijskimi 
tablami. 

Pot na Tk pav je nastala leta 2011 in naslednje 
leto že bila razglašena za najlepšo pohodno pot 
v Posavju, na kar smo v turističnem društvu 
ponosni. To nam je dalo še dodatno moč, da ob 
poti iščemo zanimive vsebine in jih opremljamo z 
gozdnimi okni.  Če se boste odločili hoditi z nami, 
pridite, ne bo vam žal. Lahko potujete sami, ne 
boste se  izgubili, ker je pot lepo opremljena z 
informacijskimi tablami. 
Težavnost poti je srednja, dolga je 5100 m, 
krožna, opremljena z devetimi infotočkami in 
usmerjevalnimi piktogrami. Če želite dodatne 
informacije, vas čakajo na: info@sentjanz.si in 
www.sentjanz.si. 
Želimo vam srečo pri raziskovanju, naj vas 
spremlja sonce ali luna, vedno je lahko lepo. 

Cveta Jabec

Namig za premik

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

V petek, 3.6.2017

od 8. do 12. ure 

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

degustacija dobrot 

novih ponudnikov. 

Predstavlja se  

KMETIJA JAZBEC
z mlečnimi izdelki. 

Nakup iz rok gospodarja se splača.

SEVNICA

KMEČKA 

TRŽNICA

SEVNICA
Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

 
V soboto, 6. maja, se je tradicionalnega pohoda po 
naravoslovni poti azelee v Boštanju udeležilo več 
kot 40 ljudi iz Posavja in Zasavja. Pohod je eden 
številnih v Posavju, ki ga v Turističnem društvu 
Boštanj organiziramo v sklopu festivala tematskih 
poti prijetnih doživetij.

Letos smo traso delno spremenili in vanjo vključili 
ruševine obeh boštanjskih  gradov, rojstno hišo 
največjega slovenskega medaljerja (kiparja) 
Vladimirja Štovička, najseverovzhodnejše 
območje pridelave cvička – vinorodni koliš Apnenik, 
sadjarsko in arheološko območje Potovec,  Kravjo 
dolino,  čebelarstvo in cvetoče naravno rastišče 
rumenega sleča, Azelee pontice. 
Za gostoljubnost  na  Apneniku smo hvaležni  
družinama Pešec in  Simončič,  družini Jeraj 
v Kravji dolini in članom Kulturno-športnega  
društva Log, saj so na koncu za vse udeležence 
pripravili pražen krompir. Aktiv žena Boštanj pa 
nas je že zjutraj pogostil z zajtrkom. K dobremu 
vzdušju sta pripomogla tudi lepa vreme in razgled 
(več v fotogaleriji KS Boštanj na: ks-bostanj.si/
events/76). 

Janez Levstik

Prijeten in dobro obiskan 
pohod v Boštanju 

Na sončno soboto, 6. maja, se je okoli 70 
pohodnikov od blizu in daleč, tudi večje 
organizirane skupine, zbralo pri pletenki v Tržišču. 
Vse so pozdravili predsednica TD Tržišče Milena 
Knez, predsednik KS Tržišče Janez Virant in 
Miro Povše, domačin iz Vrhka, kjer je rastišče 
azaleje. Za prijetno vzdušje sta poskrbela mlada 
harmonikarja, Valentin Knez in  Žan Knez. 

Pot smo začeli proti vasi Polje pri Tržišču in tam 
so domačini prijazno postregli pohodnike. Iz 
Polja smo se skozi gozd  podali proti Krmelju in 
se obrnili v smer Govejega dola. Pot se je obrnila 
navkreber in kmalu smo prispeli na Vrhek, od 
koder je pohodnike očaral prekrasen pogled daleč 
naokoli. Tam stoji znameniti kozolček s sodčkom 
»v štantu« in pohodniki so se lahko okrepčali z 
odličnim cvičkom. Seveda pa ni manjkala polna 
miza, bolje rečeno voz, dobrot, ki so jih pripravile 
pridne in gostoljubne roke domačinov Vrhka. 
Pot smo nadaljevali v osrčje gozda, kjer je lepo 
urejeno rastišče rumenega sleča (Rhododendron 
Luteum) ali azaleja pontica. V maju zacvetijo grmi s 
svojimi živo rumenimi in omamno dišečimi cvetovi. 
Zaradi redkosti  in ogroženosti je že od leta 1976 
zavarovana vrsta. Velika zahvala vaščanom Vrhka, 
ki s svojim prostovoljnim delom redno čistijo in 
vzdržujejo to rastišče. Tu je pohodnike nagovoril 
mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega 
parka, in poudaril pomen krajine kot naravnega 
bogastva Slovenije ter strpnosti do narave. 
Pri zidanici Eda Jankoviča so se predstavili še 
čebelarji Društva čebelarjev Šentjanž. Predsednik 
društva Ciril Kolenc je poudaril pomen čebel za 
opraševanje in s tem za pridelavo hrane, pohodniki 
pa so lahko tudi poskusili različne vrste medu in 
medenjake. 

Pohod smo končali v gostilni Ulčnik, v kateri so 
nam postregli okusno malico. V imenu TD Tržišče 
se zahvaljujemo domačinom Polja in Vrhka ter 
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi tega 
pohoda. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Pohod k azaleji na Vrhek

Azaleja pontica na Vrhku 
je bila v polnem razcvetu (foto: Stane Markovič).

Pohodniki in vaščani na Vrhku 
ob polno obloženem vozu (foto: Stane Markovič)

Mag. Teo Hrvoje Oršanič je pri azaleji na Vrhku 
spregovoril o pomenu krajine in sobivanju z naravo 

(foto: Janja Tratar).
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Teden ljubiteljske kulture je vseslovenska akcija, 
namenjena promociji in dostopnosti ljubiteljske 
kulture, ki je letos potekala med 12. in 21. majem.

Vseslovenski Teden ljubiteljske kulture zaznamujejo 
kulturni dogodki, ki se po vsej Sloveniji in zamejstvu 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije 
in prek območnih izpostav JSKD pripravljajo 
skupaj s številnimi kulturnimi društvi in njihovimi 
zvezami, kulturnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, 
šolami, vrtci, knjižnicami, muzeji itd. Po Sloveniji 
in zamejstvu se je v tem času zgodilo več kot tisoč 
kulturnih dogodkov. 
Tudi v sevniški občini se je zvrstilo kar nekaj 
prireditev v tem tednu, in sicer Slikarska kolonija 
z naslovom Harfe naših polj v Loki pri Zidanem 
Mostu, Koncert vseh generacij v Boštanju, 
koncert Mešanega pevskega zbora Lisca Sevnica 
z gosti v Sevnici in kulturna prireditev z naslovom 
Mesec maj v Šentjanžu. 
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture 
pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto 
poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem 
ter opozorijo na pomen, kakovost in množičnost 
ljubiteljske kulture v sodobni družbi. S Tednom 
ljubiteljske kulture ozaveščajo in pod enotno 
podobo predstavljajo vse, ki svoj talent, čas in 
energijo namenjajo ljubiteljski kulturi ter tako 
bogatijo sebe in družbo. 
Teden ljubiteljske kulture je potekal pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja. 
  

Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica

Teden ljubiteljske kulture 2017  
  
Pesem Posavja je tradicionalen in odmeven 
posavski pevski praznik, letošnji je bil že 44. po 
vrsti. Letošnjo pevsko revijo odraslih pevskih 
zborov in vokalnih zasedb je v vseh štirih koncertih 
oblikovalo 33 pevskih zasedb s 570 pevci in 
pevkami.
Prvi koncert je bil 6. maja v župnijski cerkvi v 
Boštanju, drugi in tretji na gradu Rajhenburg, 
revijo pa smo sklenili s četrtim koncertom v cerkvi 
sv. Roka v Brežicah. Iz občine Sevnica je sodelovalo 
8 pevskih zasedb, in sicer Mešani pevski zbor 
sv. Janeza Krstnika Razbor, ki je na koncertu v 
Boštanju prejel prehodni pokal za najbolj zanimivo 
pevsko zasedbo po izboru poslušalcev, Moški 
pevski zbor Društva vinogradnikov Malkovec, 
Septet Fortuna iz Šentjanža, Oktet Jurij Dalmatin, 
Mešani pevski zbor Lisca Sevnica, Pevska skupina 
Encijan pri PD Lisca Sevnica, Vokalna skupina 
Coronas in Mešani pevski zbor Zvon. 

Vse koncerte in nastopajoče je pozorno spremljal 
strokovni spremljevalec revije  Gregor Klančič,   
priznani organist, glasbeni pedagog in zborovodja. 
Posavski pevski praznik poteka v organizaciji 
brežiške, krške in sevniške območne izpostave 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. 
  

Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica

Pesem Posavja 2017

 
V petek, 19. maja, sta v polni boštanjski cerkvi 
Oktet Jurija Dalmatina in Mepz Zvon organizirala 
večer, ki so ga poimenovali Koncert vseh generacij. 
In res je bilo slišati ubrano petje žametnih glasov 
v pesmih različnih žanrov, izvajalcev različnih 
generacij. 

Večer je odprl Oktet Jurija Dalmatina in nas s 
svojim petjem popeljal po Sloveniji ter pričaral 
tudi delček vzdušja z letošnjega gostovanja po 
Avstraliji. Nadaljevale so domačinke, članice ŽPZ 
Azaleja, ki skupaj prepevajo že 16 let. Za njimi so 
zapele tudi predstavnice najmlajše generacije, 
skupina Gospel act, vodi pa jo Boštanjčanka Sara 
Praznik. Domiselno obarvani pevski večer so 
sklenili člani Mepz Zvon, ki že 6 leto prepevajo pod 
taktirko Tineta Beca. 
Po skupni pesmi se je druženje nastopajočih 
in obiskovalcev nadaljevalo še pozno v noč. Vsi 
so pokramljali ob kozarčku rujnega in poskusili 
dobrote, ki so jih pripravile članice Aktiva žena 
Boštanj.

Andrej Lisec

Koncert vseh generacij 
v Boštanju

Že četrto leto zapored, za kar lahko rečemo, 
da je postalo tradicija, imamo v 6. razredu prav 
poseben kulturni dan, ko obiščemo stari del mesta 
Sevnice, si ogledamo »naš« sevniški grad, nato pa 
se odpeljemo v malo vasico velikega imena – Okič. 

Tam se je namreč rodil in preživljal mlada leta 
znani pesnik Anton Umek Okiški. Čeprav te kraje 
kar poznamo, smo 14. aprila izvedeli še marsikaj 
novega, zanimivega in poučnega. Prav posebno 
doživetje je bil ogled gradu v družbi grajskega 
oskrbnika Cirila in barona Moscona – prostori so 
oživeli pred nami in lahko smo začutili utrip nekega 
davnega časa. 
Kot vedno smo bili tudi toplo sprejeti na Okiču, 
pred rojstno hišo našega rojaka, ki je služboval v 
Celovcu. Pri tem gre zahvala družini Žužek, ki se 
trudi ohranjati izročilo pesnika in nas vedno znova 
na koncu gostoljubno pogosti. Nedvomno nam bo 
dan ostal v prijetnem spominu. 
  

Silvestra Kotar, prof. OŠ Boštanj

Od Sevnice do Okiča

 
V četrtek, 11. maja, smo se trije učenci in 
mentorica Jelka Slukan iz Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica odpravili v Ljubljano na sklepno 
prireditev natečaja Evropa v šoli. 
Na avtobusu smo se zbrali učenci sevniških 
osnovnih šol. Bilo nas je kar za poln avtobus, 
velikih in najmlajših, kar dokazuje, kako razširjen in 
priljubljen je ta natečaj.  Med vožnjo smo klepetali 
in tako poskušali odmisliti vznemirjanje, ki je 
plesalo v naših glavah. Pred vhodom v Festivalno 
dvorano nas je pričakala razstava likovnih in 
fotografskih izdelkov nagrajencev osnovno- in 
srednješolcev. V levem kotu dvorane smo ugledali 
drevo v obliki Slovenije, na katerega so obiskovalci 
lepili listke v obliki drevesnih listov z željami. Tudi 
mi smo na listke napisali svoje želje, in sicer: Želim 
si, da ne bi bilo vojne v  svetu. Želim si, da bodo vsi 
dobili službe in zaslužili denar. Želim si, da ne bi bilo 
lakote in revščine.

Ko smo prilepili listke, smo nagrajenci sedli 
v sprednje vrste, povabljenci, obiskovalci in 
mentorji pa so sedeli zadaj. Prireditev je vodila 
osnovnošolka ene izmed osnovnih šol v Ljubljani. 
Z odločnim glasom je napovedala nagovore 
pomembnih gostov. Po njih je bila na vrsti podelitev. 
Najprej je bila podelitev nagrad literarnega, 
nato fotografskega in videonatečaja. Na platnu 
nad odrom so se vrteli izdelki nagrajencev. Bili 
so izvrstno narejeni in videl se je vloženi trud. Iz 
naše občine je bila nagrajenka likovnega natečaja 
Lea Lisec, učenka Osnovne šole Boštanj, zasedla 
pa je tretje mesto v tretji triadi. Nato so začeli 
klicati nagrajence literarnega natečaja in kot 
drugouvrščeno v tretji triadi so  poklicali mene, 
Aljo Možina, učenko Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica. Stopiti na oder, pod žaromete je v meni 
prebudilo tremo, a sem jo hitro premagala. 
Prejela sem priznanje in nagrado. Počutila sem 
se kot na krilih. Ko so poklicali vse nagrajence 
literarnega natečaja, je sledila skupinska 
fotografija. Prireditev je popestril repar Nipke in 
odrepal tri pesmi ter se z nami tudi fotografiral. 
Nekaj nagrajencev, med njimi sem bila tudi jaz, je 
ujela novinarka in nas prosila za izjavo in mnenje o 
prihodnosti Slovenije. 
Tega dneva ne bom pozabila, saj je dosežek, ki 
sem ga dosegla, zelo zaznamoval moje pisateljske 
izkušnje. Pisala bom še naprej in nekoč morda 
izdala tudi knjigo. Do takrat pa lahko pišem 
predvsem zase. 
  

Alja Možina, 9. b 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Učenka OŠ Sevnica druga v 
državi na literarnem natečaju
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Sevn'ška kuhinja na trgu
19.5.2017 Sevniško

grajsko poletje
2017

Sreda, 7. junija 2017, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer 
v zbirki Ogled avtorja Rudija Stoparja 
Gostja: slikarka in keramičarka 
Giulia Gorlova – Percorsi iz Rusije
Pokrovitelj: Pekarna Kruhek. 
Vstopnine ni.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica / Info: 051 680 289, 
grad.sevnica@kstm.si

Četrtek, 8. junija 2017, ob 17. - 22. ure 
na Gradu Sevnica:
7. festival modre frankinje 
Napovedujemo najbolj moder festival v Sloveniji!
Za vas v idiličnem ambientu Gradu Sevnica, biseru v 
ogrlici gradov Posavja, pripravljamo edinstven vinsko-
kulinarični dogodek s pokušinami najboljših modrih 
frankinj, izbrano kulinariko, tržnico lokalnih dobrot, 
nagradno igro, vodenim ogledom gradu in zanimivim 
kulturno-glasbenim programom...
POKUŠINE NAJBOLJŠIH MODRIH 
FRANKINJ
iz vseh vinorodnih območij modre frankinje, 
predstavitev pridelovalcev, tudi iz tujine!
IZBRANA KULINARIKA
Med festivalom bodo kulinarični del prevzeli vrhunski 
kulinariki, ki bodo pripravili izbrane posavske jedi in 
osmislili kombinacijo modre frankinje z njimi. 
Obiščite festival organizirano v skupini! Več informacij 
na: www.visit-sevnica.com
Več informacij na: www.modra-frankinja.com 
Organizator festivala: KŠTM Sevnica / Info: 07 81 61 070, 
info@kstm.si, www.kstm.si, www.modra-frankinja.com 

Sobota, 10. junij 2017, od 10. do 19. ure 
na Gradu Sevnica:
XVII. Sevniški likovni shod 
Grad 2017
Likovni ustvarjalci (slikarji, kiparji, fotografi …), 
vabljeni na enodnevni (prvič mednarodni) XVII. 
Sevniški likovni shod Grad 2017. 
Tema shoda je po »svobodni izbiri«, lahko pa tudi 
»Oblaki nad mojo streho«.
Razstava del z izborom bo v novembru ob 
prireditvah občinskega praznika, kjer bo v Stari 
galeriji na ogled postavljena tudi razstava 
lanskega prvaka shoda Staneta Udvanca iz 
Šentjerneja. Kotizacije ni.
Org.: JSKD - Območna izpostava Sevnica in Zveza kulturnih 
društev Sevnica / Info: 041 328 166, oi.sevnica@jskd.si

Petek, 16. junija 2017, ob 20. uri 
v atriju na Gradu Sevnica: 
Koncert kitarista 
Tilena Pusarja

Skladatelj, kitarist in producent Tilen 
Pusar, ustvarja močno čustveno glasbo, 

ki prodre globoko v poslušalčevo 
srce. Njegova pristna komunikacija s 

publiko pričara čudovite glasbene 
večere za glasbene sladokusce. 

Njegov album “Notranja moč” 
kritiki uvrščajo med deset 

najboljših med domačo in 
tujo konkurenco. 

Z instrumentalno glasbo pove več, 
kakor bi lahko s tisočimi besedami, 
pravi Tilen o svoji glasbi. Vstopnine ni, 
zaželeni pa so prostovoljni prispevki. 
Koncert bo v vsakem vremenu 
(v lepem vremenu v atriju, sicer pa v dvorani 
Alberta Felicijana).
Org.: KŠTM Sevnica

Torek, 20. junija 2017, ob 18.00 
v atriju Gradu Sevnica:
Koncert orkestrov 
Glasbene šole Sevnica
Vstopnine ni.
Org.: Glasbena šola Sevnica

Petek, 23. junija 2017, 
ob 19.00 
v atriju Gradu Sevnica:
Koncert Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti
Koncert bo obogaten z dodatnim kulturnim 
programom in nagovorom slavnostnega govornika. 
Vstopnine ni.
Org.: KD Godba Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Nedelja, 25. junija 2017, od 10. do 18. ure 
na Gradu Sevnica:
Dan odprtih vrat 
Gradu Sevnica
ob 10.00 z začetkom v atriju gradu:
 »Spoznaj barona Moscona!« - animiran ogled gradu 
za otroke z baronom Mosconom, grajsko gospodo 
in lutkami. Animacije z lutkami, grajske igre z 
lokostrelstvom in iskanjem grajskega zaklada.
od 10.00 do 18.00 v atriju gradu: 
Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov 
Prinesite starine in unikatne izdelke, ki jih želite 
prodati, zamenjati, podariti ali kupiti. Za ponudnike 
so potrebne predhodne prijave (do 20. 6.) na 051 680 
289 ali grad.sevnica@kstm.si, kjer dobite tudi vse 
dodatne informacije.
ob 13.00 in 16.00 z začetkom v atriju gradu: 
Brezplačna vodena ogleda gradu za odrasle. 
Predstavljena bo vsa ponudba in programi na Gradu 
Sevnica. Na vse programske vsebine vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica / Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si,
www.grad-sevnica.com 

Petek, 30. junija 2017, ob 20. uri 
v atriju Gradu Sevnica:
Koncert 
»Od Adele do Broadwaya«
Mlada pevka Sara Praznik in pianist Tine Bec, oba iz 
Boštanja, nam bosta pričarala sproščen poletni večer 
v ritmih jazza, pop balad, zimzelenih skladb (tako 
slovenskih kot angleških) tudi iz svetovno znanih 
musicalov in filmov. Vstopnine ni.
Org.: KŠTM Sevnica / Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si, 
www.grad-sevnica.com 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
V primeru slabega vremena se prireditve iz okolice Gradu 

Sevnica prestavijo v notranjost gradu ali v Kulturno 
dvorano Sevnica. Vse spremembe bodo objavljene na 

www.grad-sevnica.com in www.kstm.si.Vir: KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev 
Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
četrtek, 1. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

petek, 2. 6. 
ob 8.00

Pogled v modro - 
potapljanje v montažnem bazenu, ob potopu podvodna razstava

igrišče pri 
Športnem domu Sevnica

PGD Sevnica; 
Inf.: Gašper Janežič, 041/205-191

petek, 2. 6. ob 8.00 
- 4. 6. 15.00 Tridnevni pohod konjenikov po mejah občine Sevnica Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,

inf. Strnad Franci 031 873 722
petek, 2. 6. 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki in nosečnic Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 6. 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Ustvarjanje s sizzix-om Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 6. 
ob 19.00

»Skupaj se znajdemo mi« 
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Zabukovje JSKD OI Sevnica

sobota, 3. 6.
ob 8.00

Pogled v modro - 
potapljanje v montažnem bazenu, ob potopu podvodna razstava

igrišče pri 
Športnem domu Sevnica

PGD Sevnica; 
Inf.: Gašper Janežič, 041/205-191

sobota, 3. 6. 
ob 8.00 mesečni sejem v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 3. 6.
ob 9.00

XII. Likovna kolonija Krmelj 
Predhodne prijave na 031 629 372 do 30. 5. 2017. OŠ Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj - likovna sekcija

sobota, 3. 6. 
ob 20.00 Vrtna veselica - Šmarčna - ansambel Banovšek Šmarčna GE in VO Šmarčna

nedelja, 4. 6. 
ob 9.00 Literarne delavnice Stara šola Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj - literarna sekcija 

041 843 300
nedelja, 4. 6. 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti KMD Lukovec KŠD Lukovec 

inf.: Stanko 031 827 482
ponedeljek, 5. 6. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 5. 6. 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Trio SPN

torek, 6. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 6. 6. 
ob 17.00 4. Paleta brez meja Knjižnica Sevnica JSKD OI  Sevnica

torek, 6. 6. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 6. 6. 
ob 18.00 kreaTorek Kavarna Graščakova hči Zavod Qra Icc

sreda, 7. 6. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 6. 
ob 20.00

Radogost večer
gostja: slikarka in keramičarka Giulia Gorlova – Percorsi iz Rusije Grad Sevnica KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

četrtek, 8. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 8. 6. 
ob 17.00 7. festival modre frankinje Grad Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 6. 
ob 19.00 Prireditev ob dnevu Primoža Trubarja

dvorišče pred cerkvijo 
svete Helene v Loki pri 
Zidanem Mostu, 

KD  Primož Trubar Loka in 
TD Loka pri Zidanem Mostu

petek, 9. 6.
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki in nosečnic Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 6. 
ob 16.00 Ustvarjalnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 10. 6. 
od 10.00 do 13.00

»EU projekt, moj projekt 2017« 
dan odprtih vrat na sevniškem gradu

Grad Sevnica in njegova 
okolica Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

sobota, 10. 6. 
ob 10.00

XVII. Sevniški likovni shod Grad 2017
Prijave do 2.6.2017

Grad Sevnica in njegova 
okolica

JSKD - OI Sevnica in Zveza kulturnih društev 
Sevnica, oi.sevnica@jskd.si

sobota, 10. 6. 
ob 10.00 XVII. Sevniški likovni shod Grad 2017 Grad Sevnica JSKD - OI Sevnica in 

Zveza kulturnih društev Sevnica
sobota, 10. 6. 
ob 14.00 Delavnica: Izdelava Keopsove piramide Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica Obvezna prijava do 9.6.2017 

oz. do zapolnitve mest, kotizacija za material
nedelja, 11. 6.
ob 9.00 Literarne delavnice Stara šola Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj - literarna sekcija 

041 843 300
nedelja, 11. 6. 
ob 12.00

Koncert ljudskih pesmi
Kdor poje rad v srcu je bogat

Cerkev Sv. Treh Kraljev, 
Brunk, KUD Budna vas

ponedeljek, 12. 6. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 12. 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, 13. 6.
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 13. 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, 13. 6. 
ob 18.00 kreaTorek Kavarna Graščakova hči Zavod Qra Icc

torek, 13. 6. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 6. 
ob 9.00

Usposabljanje mreže Mama: 
Osnove mladinskega dela Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 6. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 15. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Posavje Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 15. 6. 
ob 18.00

Graščakova hči in duhovnost: 
Mateja Vavtar - Matrika prostora in časa Kavarna Graščakova hči Cvetličarna Harmonija in 

Kavarna Graščakova hči
petek, 16. 6. 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki in nosečnic Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 16. 6.
ob 17.00

Praznik KS Blanca: Odprtje obnovljenega odseka lokalne ceste 
Blanca–Čanje in del javne poti na Čanju Čanje KS Blanca
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Koledar prireditev
Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek, 16. 6.
ob 18.00

Praznik KS Blanca: Osrednja proslava ob prazniku s podelitvijo 
priznanj in glasbeno-kulturnim programom, odprtje prenovljene 
lokalne ceste Poklek–Podvrh

pri Gasilskem domu 
na Pokleku KS Blanca

petek, 16. 6. 
ob 20.00

Koncert kitarista 
Tilena Pusarja Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 17. 6. 
ob 9.00 Pohod po poti Antona Umeka Okiškega Dom gasilcev in vaščanov KUD Anton Umek Okiški

sobota, 17. 6. 
ob 16.00 Ping Pong turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 18. 6. 
ob 9.00 Literarne delavnice Stara šola Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj - literarna sekcija

041 843 300
ponedeljek, 19. 6. 
ob 9.00

Usposabljanje mreže Mama: 
Medvrstniško informiranje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 19. 6. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 19. 6. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 19. 6. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

Avtošole Prah Sevnica
AŠ Prah Sevnica; 
Inf.: Toni, 031/643-338

torek, 20. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Posavje

torek, 20. 6. 
ob 18.00 kreaTorek Kavarna Graščakova hči Zavod Qra Icc

torek, 20. 6. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 20. 6.
ob 18.00 Koncert orkestrov Glasbene šole Sevnica Grad Sevnica Glasbena šola Sevnica

sreda, 21. 6. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

petek, 23. 6. 
ob 9.00 Srečanje mamic z dojenčki in nosečnic Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 23. 6. 
ob 19.00 Koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti Grad Sevnica KD Godba Sevnica, Občina Sevnica, 

KŠTM Sevnica
sobota, 24. 6. 
ob 9.00

Vinogradniški pohod DV Šentjanž,
smer: Breško, Svrževo Šentjanž – trg Inf. 031 344 669

sobota, 24. 6. 
ob 17.00 Kino večer Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 24. 6. 
ob 20.00

Gasilska veselica in tekmovanje Mini fire combat - 
PGD Zabukovje Gasilski dom Zabukovje PGD  Zabukovje

sobota, 24. 6. 
ob 21.00 Muzikal Cvetje v jeseni Športni park Tržišče TD Tržišče

nedelja, 25. 6. 
ob 9.00 Literarne delavnice Stara šola Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj - literarna sekcija 

041 843 300
nedelja, 25. 6. 
ob 10.00 Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 26. 6. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 27. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Posavje Družinski inštitut Zaupanje

torek, 27. 6. 
ob 18.00 kreaTorek Kavarna Graščakova hči Zavod Qra Icc

četrtek, 29. 6. 
ob 13.00 Skupinske družabne igre in delavnice za otroke in mladostnike Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

petek, 30. 6. 
ob 10.00 Ustvarjalnica Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 30. 6. 
ob 20.00 Koncert »Od Adele do Broadwaya« Grad Sevnica KŠTM Sevnica

BAZEN SEVNICA
od 17. 6. dalje

JUNIJ
ponedeljek - petek 

12.00 - 19.00
sobota, nedelja 

8.00 - 19.00

ugodnost���a�društva

popust���a�podjetja

ZOR��NO�O�ET
OTVORITVENA�ATRAKCIJA

JULIJ - AVGUST
ponedeljek - nedelja 

8.00 - 19.00

NOV
O

predprodaja�se�ons�����art

v èetrtek, 8. 6. 2017, ob 19. uri

na cerkvenem dvorišèu, 
pri kapeli sv. Franèiška Ksaverija.

V kulturnem programu
bodo nastopili uèenci POŠ Loka. Or
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Tamara Špan je navadno štirinajstletno dekle, 
ki hodi v zadnji razred osnovne šole, se druži s 
prijatelji in uživa življenje. Je pa tudi talentirano 
ustvarjalno dekle, ki je že pri 14 letih napisala svoj 
prvenec z naslovom Nore ali samo zaljubljene.  

Za roman z več kot 200 stranmi je prejela veliko 
pohval, čestitk in nagrad. Roman Nore ali samo 
zaljubljene je 12. maja predstavila v Mladinskem 
centru Sevnica, predstavitev pa je vodil mag. 
Martin Lisec, ki je s Tamaro lepo in živo predstavil 
knjigo z ravno dovolj drobtinicami, da so nam 
vzbudile radovednost po spoznanju zgodbe. 

Predstavitev je spremljal tudi Tamarin glasbeni 
nastop, njen čudoviti glas pa je še dodatno 
popestril dogodek. Ni treba reči, da smo ostali 
brez besed. Na koncu predstavitve je direktorica 
javnega zavoda KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
Tamari podarila praktično darilo ter ji prenesla 
čestitke in pohvale župana Srečka Ocvirka. 
Tamara pravi, da ni dovolj videti, ampak je 
treba gledati s srcem in biti samo tisto, kar si. 
Vsekakor bomo s srcem spremljali njeno literarno 
in glasbeno pot  ter njene nadaljnje uspehe in 
dosežke. Bravo, Tamara.

Vir: KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige Nore 
ali samo zaljubljene?

 
V torek, 16. maja, je na Srednji šoli za gostinstvo in 
turizem Novo mesto potekalo regijsko tekmovanje 
za zlato kuhalnico, svoje kuharsko znanje pa so 
pokazali učenci šestih osnovnih šol: OŠ Krmelj, 
OŠ Ob Rinži Kočevje, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri 
Stični, OŠ Šmarjeta, OŠ Bršljin in OŠ Blanca. S te 
so bile Staša Strnad, Eva Županc in Neja Pavlič. 

Kuharsko tekmovanje, ki poteka pod okriljem 
Turistične zveze Slovenije in Društva kuharjev in 
slaščičarjev, je namenjeno učencem osnovnih šol 
od 6. do 8. razreda. Letos so se tričlanske ekipe 
pomerile v pripravi kranjske klobase kot osnovne 
sestavine glavne jedi in sladkih skutinih štrukljev 
kot sladice, pod drobnogled pa je jedi vzela 
petčlanska strokovna komisija. 

Poleg pisnega izdelka so se morali učenci najprej 
predstaviti, potem pa je sledil najpomembnejši del, 
in sicer kuhanje. Učenke OŠ Blanca so pripravile 
zelenjavno pirino rižoto z ocvrto kranjsko klobaso 
v koruznih kosmičih in gorčično omako, za sladico 
pa sladke skutine štruklje s pehtranom in medenim 
prelivom. Dekleta so v priprave vložile veliko truda, 
z odličnimi jedmi pa so si prikuhale zlato priznanje 
in se uvrstile na državno tekmovanje, ki jih čaka 
prihodnje šolsko leto, in sicer oktobra v Kranjski 
Gori. Čestitke in veliko kuharskih spretnosti še 
naprej. 
  

Mentorica Olga Lužar

Zlate kuharice 
z OŠ Blanca

V četrtek, 4. maja, je bil za vse nas prav poseben 
dan. Po malici, 4. šolsko uro, smo se vsi učenci 
in učitelji naše šole odpravili v športno dvorano. 
Nismo vedeli, kaj nas čaka, zato smo polni 
pričakovanja vstopili v dvorano, v kateri so se 
zbrali predstavniki različnih športnih društev 
in organizacij. Program se je začel z nastopom 
Modre minute, mladinskega pevskega zbora 
in instrumentalne glasbene skupine naše šole. 
Po nastopu izjemno nadarjenih glasbenikov 
sta ravnateljica in pomočnik ravnateljice vsem 
učencem, ki so lani in letos dosegli zavidljive 
rezultate na državni ravni, čestitala in podelila 
simbolične nagrade. Učencev športnikov z 
nazivom državni prvak in osvojenimi izjemnimi 
rezultati na ravni države je bilo 50, kar dokazuje, 
da je naša šola res športna. Po čestitkah našim 
športnikom je ravnateljica napovedala posebnega 
gosta, Marka Soršaka Sokija. 

Vrhunski glasbenik je takoj popestril vzdušje in 
navdušil navzoče, saj je na oder povabil učence in ti 
so zaigrali na različne inštrumente. Kmalu je razkril 
namen svojega obiska: skupaj s Študentskim 
klubom Sevnica je naši šoli podaril kar tri glasbila. 
Učenci smo bili presenečeni, pa tudi navdušeni in 
nadvse hvaležni, saj bomo zdaj lahko uporabljali 
nove bobne, akustično in električno kitaro. Da smo 
bili res veseli novega darila, dokazujejo fotografije 
in zapis našega drugošolca Bora: »Zelo lepo je 
bilo bobnati z Markom. Počutil sem se zelo dobro. 
Nikoli še nisem bobnal.«

Učenci OŠ Sevnica se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da lahko 
ustvarjamo glasbo z novimi inštrumenti. Trikrat 
hura za Sokija in ekipo. 
  

Novinarski krožek OŠ Sevnica

Nepozaben dan 
na OŠ Sava Kladnika Sevnica
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V petek, 5. maja, je v Ljubljani potekalo državno 
tekmovanje mladih tehnikov osnovnih šol s 
prilagojenim programom. OŠ Ane Gale Sevnica 
sva zastopala Matej Ivnik in Andraž Revinšek. 
Tekmovala sva v disciplini tekstila in lego education. 
Pri nalogah sva se potrudila po najinih najboljših 
močeh. Naloge so bile zahtevne, a sva kljub temu 

osvojila srebrno in bronasto priznanje. Bila sva 
zelo vesela, saj sva tekmovala z najboljšimi učenci 
iz celotne Slovenije. Vesela in ponosna je bila tudi 
najina učiteljica in mentorica Gizela Škoda.  
Iz Ljubljane sva se vrnila z lepimi vtisi in vsak s 
svojim priznanjem. 
    

Matej Ivnik 9. r in Andraž Revinšek 8. r 
OŠ Ane Gale Sevnica

Uspešni mladi tehniki 
iz OŠ Ane Gale Sevnica 

Predzadnji petek aprila smo na OŠ Tržišče  
organizirali dan odprtih vrat. Odločili smo se, da 
združimo nekaj aktivnosti, ki so na svojevrsten 
način povezane med seboj. Učence in starše 
smo povabili k sodelovanju pri izmenjavi oblačil. 
Glede na to, da vemo, da so oblačila pogosto prej 
premajhna kot dotrajana, smo zbrali oblačila, 
ki so posameznikom premajhna in jih ponudili v 
zamenjavo za  druga, še uporabna. 
Učenci so se  udeležili izmenjave in marsikdo je 
našel kaj, kar mu jr bilo všeč in  pravo zanj. Dan 
smo namenili tudi malemu knjižnemu sejmu. 
Ob selitvi v novo šolo se je namreč pokazalo, da 
imamo na šoli precej knjig, ki  niso več aktualne 
in uporabljane v šolski knjižnici. Pomislili smo, da 
si želi kdo z njimi obogatiti domačo knjižno zbirko, 
zato smo jih za prispevek v šolski sklad ponudili 
obiskovalcem.

Popoldne je bilo namenjeno tudi staršem in 
krajanom, ki jim še ni uspelo obiskati naše nove 
šole. Vsem zainteresiranim smo odprli šolska 
vrata in jih popeljali po šolskih prostorih. Posebno 
doživetje je bil dogodek noč knjige. Učenci petega 
in šestega razreda so se v petek zvečer zbrali v 
šolski knjižnici in pod mentorstvom knjižničarke 
Irene klukej prebirali knjige ter izvajali druge 
dejavnosti v povezavi s znjimi. To noč so preživeli v 
knjižnici. Po vodstvom učiteljice Tjaše Hribar pa so 
poskrbeli tudi za večerjo. 
Dogodek je bil  zelo zanimiv in prijeten, zato smo 
se dogovorili, da bomo kaj podobnega še pripravili.
 

 Zvonka Mrgole

Dan odprtih vrat na OŠ Tržišče

 
Na OŠ Tržišče se že od leta 2011 učenci prve 
triade učijo angleščino, kar s financiranjem 
omogoča občina. S šolskim letom 2015/16 smo 
začeli prenovljeni način poučevanja prvega tujega 
jezika v osnovni šoli. Učenci, ki so to leto obiskovali 
1. razred, so se lahko odločili za sodelovanje 
pri neobveznem izbirnem predmetu tuji jezik 
angleščina. Zanj so se odločili prav vsi in začeli 
spoznavati osnove tujega jezika. 

V šolskem letu 2016/17 ta prenovljeni način 
nadaljujemo. Tudi zdaj so se zanj odločili vsi 
v prvem razredu, drugi razred pa je vstopil v 
obdobje obveznega učenja prvega tujega jezika 
angleščine. Tako ima letos vseh 23 učencev 
drugega razreda poleg drugih predmetov tudi dve 
uri angleščine na teden. Pouk poteka sproščeno, 
največkrat z igro. Učenci se učijo določenih fraz, 
poslušajo melodijo jezika in tako pridobivajo 
občutek za jezik ter si bogatijo besedni zaklad. 
Med učenjem se veliko gibljejo, prepevajo in delajo 
naloge, pri katerih sodelujejo različna čutila. Tako 
učenci na različne načine usvajajo novo znanje. 
Pouk je tudi zelo sodoben, saj učitelj uporablja 
sodobno izobraževalno tehnologijo – računalnik, 
interaktivni projektor in kamero. Z vsem tem 
dobijo učenci takojšnjo povratno informacijo o 
pravilnosti njihovih rešitev, ustreznosti akcije ali 
izgovarjave. Ta način jim je še posebno zanimiv in 
jih še dodatno motivira k zavzetemu sodelovanju. 
Pouk si je ogledala tudi strokovnjakinja z zavoda za 
šolstvo in potrdila ustreznost in visoko kakovost 
poučevanja. Menila je, da so bile ure, ki se jih je 
udeležila, med najboljšimi. 
  

Magda Flajs

Zgodnje učenje tujega jezika 
na OŠ Tržišče

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do 10. 7. 2017 
051 680 290 / Mojca

INFO vsebina programa 

031 855 490 / Sara

SEVNICA

NOSILEC
PROJEKTA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

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

CENA: 1
80 €

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

00 € 

Cena vklju
čuje CD s slik

ami in
 m

ajic
o

                   
TERMINA: 23. 7. do 28. 7. 2017

30. 7. do 4. 8. 2017

STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

POČITNIŠKI 
ODPIRALNI ČAS 

MC SEVNICA
od 26.6. do 31. 8. 2017, 

od 10.00 do 15.00

sobote 
od 15.00 do 19.00
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NOGOMET, učenci l. 2004 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Boštanj 
3. mesto: OŠ Tržišče 
4. mesto: OŠ Blanca 

NOGOMET, učenke l. 2004 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Tržišče 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šolski šport

 
Na državnem prvenstvu, ki je bilo 1. in 2. aprila na 
Rogli, so kadeti SD Marok Sevnica dosegli tretje 
mesto ekipno v disciplini zračna pištola. Aleš Janc 
je dosegel tretje mesto v posamični konkurenci 
in osvojil bronasto kolajno. Bron je osvojila tudi 
Mojca Kolman v konkurenci članic. Člani so zasedli 
šesto mesto v konkurenci osemnajstih ekip. 

Osemnajstega aprila je bila končana tudi občinska 
veteranska liga za puško in pištolo. Najboljši 
z zračno puško je bil Anton Jazbinšek, drugi 
Stane Kovačič in tretji Stane Mirtelj. V disciplini 
zračna pištola rekreacijski program je zmagal 
Janko Božič, drugi je bil Marko Černič in tretji 
Toni Kovačič. V disciplini zračna pištola športni 
program je zmagal Stane Mirtelj, drugi je bil 
Roman Ribič in tretji Jože Košir.

MIrko Ognjenovič

Kadeti uspešni 
na državnem prvenstvu 

Ekipa SD Marok: 
Liam Kovačič, Aleš Janc in Domen Špan

 
V soboto, 13. maja, je v Gabrovki potekal že 38. 
Tek na Petelinjek, ki je štel za Dolenjski pokal. Na tej 
tekmi je nastopilo tudi nekaj tekačev AK Sevnica. 

Na 11-kilometrski zelo razgibani progi je pri moških 
absolutno zmagal Miha Povšič, absolutna zmaga v 
ženski kategoriji pa je pripadla Melani Knez. Žan 
Vozelj je zmagal v kategoriji  starejših fantov v teku 
na 1000 m, na krajši, 500-metrski razdalji pa 
je bil v kategoriji fantov do 11 let najhitrejši Maj 
Repovž. Nika Tisu je med dekleti v kategoriji do 11 
let osvojila četrto mesto.  
V nedeljo za tem je na atletskem pokalu Slovenije 
za mlajše mladince in mladinke nastopila sevniška 
štafeta v postavi Nika Resnik, Nika Dobovšek, 
Nives Novšak in Lea Haler ter zasedla 7. mesto. 
  

Vir: AK Sevnica

Melani in Miha 
znova absolutna zmagovalca

Miha Povšič in Melani Knez na zmagovalnem odru

 
Balinarji so počastili praznovanje krajevnega 
praznika KS Sevnica s turnirjem balinarskih  dvojk 
in odprtjem hišice. 
V sredo, 3. maja, je na balinarskem igrišču v 
Sevnici potekal  turnir balinarskih dvojk. Posvečen 
je bil praznovanju krajevnega praznika Krajevne 
skupnosti Sevnica. Na turnirju je sodelovalo 
šest ekip,  s  tremi igralci (2 + 1). Ekipe so bile  
sestavljene z  igralci  domačega balinarskega 
kluba Hrasti iz Sevnice  po lokacijah igralcev.  
Nastopale so ekipe Dobrava, Šmarje, Naselje 
heroja Maroka, KS Boštanj, KS Krmelj in Invalidi. 
Zmagala je ekipa KS Krmelj pred Dobravo in 
Šmarjem.  Prvim trem ekipam so bile podeljene 
tudi medalje. 

Med turnirjem sta bila opravljena tudi slovesnost 
ob praznovanju krajevnega praznika in formalno 
odprtje zgrajene balinarske hišice. Slovesnost 
so opravili s kratkimi govori predsednik BK 
Hrasti, župan Srečko Ocvirk in predsednica KS 
Sevnica Stanka  Žičkar.  Župan in predsednica sta 
prerezala trak ob odprtju  balinarske hišice. 
Z organizacijo tega turnirja in odprtjem so se 
balinarji zahvalili za vso pomoč, ki jo občina 
in tudi  KS Sevnica namenjata za obogatitev 
rekreacijskega parka Drevored. Vsi, ki na tem 
prostoru uporabljajo ponujeno, si želijo, da bi 
to okolje res postalo zbirališče za druženje vseh 
generacij meščanov Sevnice.

Franc Ernestl

Balinarji za krajevni praznik

 
Odprto KV (kratkovalovno) prvenstvo Zveze 
radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji 

Amatersko radiogoniometriranje, popularno 
imenovano lov na lisico, je radioamaterska 
športno-tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo 
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin, razporejeni pa so v več kategorij. 
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več 
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni 
razdalji od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec je 
tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno 
število oddajnikov, odvisno od kategorije. 
Od posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub 
AMATER iz Sevnice. 
Uvrstitve odprtega prvenstva: 

PIONIRJI : 6. mesto Leon Kmetič  
Vsi Posavci pridno nabirajo točke za uvrstitev 
v državno reprezentanco, starejši, ki bodo 
septembra odpotovali na evropsko prvenstvo 
v Litvo, in mlajši do 15 let, ki bodo letos julija 
zastopali Slovenijo na evropskem prvenstvu in 
bodo odpotovali na Slovaško. 73 ali lep pozdrav.                                                                                  
                                                                                                                                    

Za ARG POSAVJE – Jani Kuselj

ARG KV Domžale

 
Drugi konec tedna maja je na Rogli spet potekal 
eden največjih mednarodnih kampov borilnih 
veščin v tem delu Evrope. Odličen tekmovalec, 
vrhunski športnik, danes trener, podpredsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije in izvrsten 
organizator ter promotor borilnih veščin Tomaž 
Barada je na tradicionalni kamp privabil več kot 
300 ljubiteljev »trdih« borilnih veščin iz Slovenije 
in sosednjih držav. Tomažu, ki je vodil treninge 
kickboxinga, je pomagal še svetovni boksarski 
prvak Dejan Zavec. Treninge taekwondoja sta 
usklajevala Stepfen Tapillatu iz Nizozemske in Edi 
Višković iz Hrvaške, mešane borilne veščine MMA 
pa so bile zaupane neustrašnemu »cage fighterju« 
Zelgu Galešiću iz Hrvaške. 

Omenjenega kampa so se udeležili tudi člani 
in trenerji Kluba borilnih veščin Sevnica Denis 
Orač, Žiga Žveglič  in Blaž Pečnik. Udeleženci so 
se 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. Treningi so bili zelo intenzivni in 
naporni, športniki in trenerji pa so različne borilne 
veščine vadili pod budnim očesom vrhunskih 
šampionov.

Jurij Orač

Barada kamp 2017

Sevniška ekipa z Dejanom Zavcem
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V organizaciji Športnega društva Berg-lauf Lisca 
Sevnica je 2. maja potekal 26. gorski tek na 
948 metrov visoko Lico s startnega mesta na 
Orehovem, ki leži na nadmosrki višini 188 metrov. 
Na zahtevno 8,5 kilometra dolgo pot se je podalo 
80 tekačic in tekačev, med katerimi je na cilju slavil 
Miran Cvet (KGT Papež). S časom 38 minut in 20 
sekund je postavil tudi nov rekord gorskega teka 
na Lisco. Med tekačicami je s časom 55:08 slavila 
Melani Knez (AK Sevnica). Najmlajša tekmovalka 
je bila 16-letna Nika Jančič (Kladivar Celje) in je na 
cilj pritekla s časom 61:05. Najmlajši tekmovalec 
je bil 15-letni Luka Pavlin (Marathon Novo mesto), 
njegov čas je bil 68:15. Najstarejši tekmovalec je 
bil 72-letni Branko Lipnik iz Horjula, skozi cilj pa je 
pritekel s časom 76:15. Najstarejša tekmovalka je 
bila 55-letna Brigita Karlovšek iz Sevnice, osvojila 
pa je vrh Lisce s časom 61:26. 

Po uspešno končanem glavnem teku odraslih je 
bil na vrhu Lisce še tek za najmlajše v različnih 
starostnih kategorijah. V kategoriji letnika 2010 
in mlajši sta v teku na 500 metrov slavila Sofija 
Motore (AK Sevnica) in Anže Kocjan z OŠ Sava  
Kladnika Sevnica, v kategoriji letnika 2009–
2006 sta bila v teku na 1000 metrov najhitrejša 
Živa Slapšak in Maj Repovž (oba AK Sevnica), v 
kategoriji letnika 2005–2002  v teku na 2000 
metrov pa Nika Dobovšek in Leonard Škrabec 
(oba AK Sevnica). Najmlajši med otroki je bil 3-letni 
Nik Lakič iz Sevnice. 
Pokale, priznanja in praktične nagrade sta na 
prireditvenem prostoru pri Tončkovem domu 
na Lisci podeljevala prvim trem uvrščenim v 
posameznih tekaških preizkušnjah sevniški župan 
Srečko Ocvirk in vztrajni pripravljalec gorskega 
teka na Lisco Pavle Drobne. 

Vir: AK Sevnica 

26. gorski tek na Lisco

Gorski tek na Lisco
 je letos privabil 80 tekačic in tekačev.

 
Mladi tekmovalci Ipponove šole ju jitsa iz Sevnice 
so se  14. maja udeležili  finala v ju jitsu borbah za 
tekmovalce od U8 do U15.  Bili so izjemno uspešni. 
Domov so se vrnili s 13 medaljami. Skupno pa 
so ekipno osvojili odlično 2. mesto med vsemi 
slovenskimi klubi.  

Ekipna uvrstitev finala borbe 2017,  U8–U15 
• mesto KBV Fudoshin Šempeter 
• mesto DBV IPPON Sevnica 
• mesto SD Sibor 
• mesto ŠK Sibor 
• mesto KBV Obala 
• mesto ADK Maribor 

Rezultati 3. kroga ju jitsu borbe U8–U15 
U 15 

1. mesto Urban Jazbec,
2. mesto Anže Božič,
2. mesto Tomaž Urh, 
2. mesto Klemen Kajtna, 
5. mesto Rok Omerzel, 

U12 
1. mesto Dejan Mirt, 
1. mesto Aleks Švelc, 
2. mesto Nejc Očko Bizjan, 
3. mesto Teodor Škornik, 
4. mesto Tjan Omerzel, 
4. mesto Lan Prah, 

U10 
2. mesto Jakob Žnidaršič, 
3. mesto Iza Cvelbar, 
3. mesto Tilen Pfaifer, 

U10 
1. mesto Svit Cestnik, 
1. mesto Eva Ganc, 
4. mesto Žan Pokelšek, 
4. mesto Nejc Turšič, 

Uvrstitev v slovenskem pokalu, skupno za leto 
2017, borbe 

2. mesto Eva Ganc, 
3. mesto Svit Cestnik, 
3. mesto Tjan Omerzel, 

Miran Grubenšek

DBV Ippon Sevnica, ekipni 
podprvaki finala Slovenije v 
ju jitsu borbah 2017 

Ippon Sevnica, slovenski podprvaki v borbah do U15

 
Blaž Pečnik in Žiga Žveglič zmagovalca turnirja, 
Mateja Pompe in Aleksandra Spaseski odlični 
drugi

7. Mednarodnega kickboxing turnirja Brod open 
2017, ki ga je organizirala Hrvaška kickboxing 
zveza v sodelovanju z domačinom KBK Gym 
iz Slavonskega Broda, so se udeležili tudi naši 
člani Kluba borilnih veščin Sevnica. V konkurenci 
tekmovalcev in tekmovalk iz Srbije, BiH, Slovenije 
in Hrvaške je našim športnikom uspelo priti 
v popoldanski finale. Blaž Pečnik je začel svoj 
zmagoviti pohod v kick lightu do 74 kg in v finalu 
gladko s 3:0 premagal hrvaškega tekmeca 
Patrika Šimašeka iz Našic. Njegov klubski kolega 
Žiga Žveglič se tudi ni dal presenetiti in v težji 
kategoriji do 79 kg gladko slavil zmago, ko je 
moral njegov nasprotnik Marko Žovin iz KBK Hus 
Osijek predčasno predati borbo. Blaž in Žiga sta 
na koncu zasluženo slavila zmago in osvojitev 
zlate medalje v kick lightu. Sledile so še borbe 
žensk, mladinka Aleksandra Spaseski pa je v 
finalu po neizprosni izmenjavi ročnih in nožnih 
udarcev  z Laro Matoševič, KBK Hus Osijek, žal 
izgubila dvoboj s tesnim izzidom 1:2 in tako na 
koncu kljub temu zasluženo osvojila odlično 2. 
mesto in srebrno medaljo. Mateja Pompe, naša 
debitantka, je v kategoriji članic do 60 kg naletela 
na veliko izkušenejšo nasprotnico Ančico Anđelić 
iz Našic in po zelo izenačenem boju tesno izgubila 
dvoboj z 1:2. Na koncu borbe ji je nasprotnica 
čestitala za izjemen odpor, ki ga je nudila naša 
debitantka.  Mateja v klubu marljivo trenira šele 
dobre štiri mesece in je tako dobro pripravljena, 
da se lahko enakovredno spopada tudi s tistimi 
bolj izkušenejšimi tekmovalkami. V sevniškem 
taboru so bili izjemno zadovoljni nad prikazanimi 
borbami in celotnim izkupičkom osvojenih medalj. 
Dve zlati in dve srebrni medalji so bili dobra 
popotnica za obračun v Pulju na Alpe Adria open 
mednarodnem Grand prix kickboxing turnirju. 
Nastop na mednarodnem kickboxing turnirju Brod 
open 2017 je članom KBV Sevnica omogočila 
Gen energija, d. o. o., iz Krškega in podjetje Tanin 
Sevnica, d. d., katerima se vodstvo kluba iskreno 
zahvaljuje za izkazano pomoč. Pregled uvrstitev 
članov KBV Sevnica:  
1. Blaž Pečnik, člani KL, 74 kg  
1. Žiga Žveglič, člani KL, 79 kg 
2. Aleksandra Spaseski, mladinke KL, 60 kg 
2. Mateja Pompe, članice KL, 55 kg

Jurij Orač

WAKO, turnir v kickboxingu, 
7. Brod open 2017 

Finale kick light, 74 kg

www.planinskimaraton.si

NEDELJA, 4. junij 2017
Pohod po Marinkini poti

Start: ob 9. uri pri KMD Lukovec

Info.: KŠD Lukovec, Stanko, 031 827 482
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Iz preteklosti v sedanjost

Kdor piše 
si svet nariše

 
Prostrana pokrajina se vije iz doline Save na oba 
bregova te nadaljše slovenske reke, preko lepo 
urejenih krajevnih središč. Smo 12. največja 
slovenska občina z okrog 17.500 občani. Mesto 
Sevnica šteje okrog 5000 prebivalcev.

Sevnica je mesto in je občina za vse okuse. Za 
tiste, ki se želijo spočiti, ali pa aktivno kolesariti, 
obiskati planinske ali konjeniške poti. Poti ob 
akumulacijskih jezerih hidroelektrarn so prostor 
za izvrstne ribiške proge ter nudijo možnost 
rekreacije.

Odlikuje nas urejenost javne infrastrukture in visok 
nivo javnih storitev in služb, kar omogoča varnost 
in dobro počutje.Z uspešnim črpanjem evropskih 
sredstev ter državnimi in občinskimi investicijami 
v cestno, komunalno in družbeno infrastrukturo 
se je podoba prostora v preteklem desetletju 
bistveno izboljšala.

Prijazna je otrokom in mladim družinam, mladim 
in starejšim. Povezana je z optičnim omrežjem 
po skoraj vseh krajih. Otroška igrišča in park ob 
Savi nudijo prostočasne aktivnosti na prostem, 
urejeni športni in drugi večnamenski javni objekti 
pa skozi vse leto. Z odpravljanjem arhitektonskih 
ovir smo prijazni mladim mamicam in vsem, ki jim 
to olajšuje gibanje.

Ime kraja in občine v svet ponašajo in so nam v 
velik ponos uspešna - tradicionalno sevniška 
podjetja, med njimi Lisca, Stilles, Kopitarna. 
Pomembna gospodarska panoga je kmetijstvo; 
pokrajinski mozaik sestavljajo obdelana polja, 
pašniki, sadovnjaki in vinogradi.

Utrip življenja skozi vse leto vnašajo tradicionalne 
prireditve, od vsakoletnih Salamiade in Festivala 
modre frankinje, festivala Sevniškega grajskega 
poletja, študentskega Vejžde žura.
  
Dogajanje bogatijo številna društva - roko si 
podajata prostovoljstvo in kreativnost.
 

Turizem 
  
Prostrana pokrajina, urejena krajevna središča, 
kulturne in naravne lepote. Oko se spočije ob 
pogledih na čudovito prostrano pokrajino.
  
Najlepši razgled na mesto Sevnica je z mogočnega 
gradu nad starim mestnim jedrom, Gradu 

O Sevnici - Naša občina, naše mesto

Sevnica. Je kulturno in družabno srce občine - 
ponos občine in prostor, kjer se zgodijo najlepše 
grajske poroke.
  
Hribčke krasijo številne cerkve, središča krajev 
spomeniki in znamenja. Za arheološke navdušence 
je še posebej zanimiv sprehod do skrivnostnega 
arheološkega najdišča Ajdovski Gradec.
  
Povsod po občini se je mogoče odpraviti na 
čudovite izlete in piknike. Urejene so poti za 
planinarjenje, kolesarjenje, konjeništvo, zelo 
zanimive so pohodne in tematske poti, pa tudi 
učne poti.
  
Najbolj poznana izletniška in planinska točka je 
Lisca, zanimiva planincem, kolesarjem, jadralnim 
padalcem, ali pa preprosto samo ljubiteljem 
okusnih domačih dobrot, ki jih nudi Tončkov dom.
  

Ob urejenih akumulacijah so ene najlepših ribiških 
prog v Evropi.
 
Obiščete nas lahko tudi z avtodomi, parkirišče z 
vso infrastrukturo je pod gradom Sevnica.
  
Kot del Nature 2000 je sevniška občina pravi raj 
za ljubitelje naravoslovja. Še predvsem poznani 
sta dve avtohtoni rastišči cvetja: rumeni sleč 
(Rhododendron luteum) kot botanična redkost 
Evrope raste in v maju cveti nad Boštanjem, 
travnike na Lovrencu pa v maju v svojo kraljevsko 
modrino odene encijan (Clusijev svišč).
  
Nadvse mikavna je nastanitvena ponudba, tudi 
na turističnih kmetijah in v zidanicah. Iz pridelka 
številnih vinogradov nastajajo edinstvena vina, 
od lahkih in svežih belih in rdečih vin, od cvička in 
modre frankinje celo do edinstvenih penin.
  
V košarici domačih dobrot so domače salame, 
najrazličnejši pekovski izdelki, domača mleko in 
med. V središču mesta deluje kmečka tržnica, 
kjer so na voljo razne domače dobrote.
  
Restavracije in kmečki turizmi ponujajo vrhunska 
kulinarična doživetja za vse okuse, številni 
gostinski lokali in drugi ponudniki pijač pa ob dobri 
kavici še sprostitev in počitek.
 
Sevnica, zakladnica doživetij! 

Vir: www.grad-sevnica.com

Že davno pogrešani prvomajski so kresovi
in prazniki pozabljeni.

Užaljen kmet, sadjar, vinogradnik, vrtnar 
neskončno bemti nad neusmiljenimi Bogovi,
ki so  s pozebo prizadeli, uničili sadovnjake, 

vinograde, vrtove, 
mu pridelek vzeli skoraj ves.

Tako prosili smo dežja, a Zofka še dolgo je imela,
 pipica trdno povito,

 ko pa lulati začne več nehati ne zna 
in skoraj vsak dan po malem iz nje curlja.

Kot, da  jo inkontinenca daje
ali pa morda na svoje igra kaprice, 

češ, da dobro mora zaliti nam gredice.

Le še malo pa nas spet suša bo dajala
in ko najbolj bo vroče se bomo obračali v nebo

Oh, joj, Bog obvaruj nas toče!
Potem bo, pač kar bo.

Zdravka Brečko 

Zofkine kaprice

Na obrobju mesta mi teče reka,
reka, popolnoma odeta v mrak.

Megla gosta je njena obeka,
odeva jo temen, temen oblak.

A to ni oblak, ki jo odeva,
to je tema, temna kot smrt.
In tam ob obali midva greva,
molk je v nama v noči zažrt.

Lepa je, krasna naša reka,
teče čez mesta, čez mesta svetla.

V luči se sveti v barvi sonca
in v sreči sva z roko v roki midva.

Zanima me, ko se reka vije,
ali vidi koga, ki se tako ljubi kot midva?

Ljubezen krije, a jo zalije?
Morda ima oči le za naju, za dva.

Ne mrzim te reke,
zaradi nje živim kot jaz.

Preko sanj črnih preobleke
mi je pokazala sveta pravi obraz.

Tamara Špan

Tiha voda
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Utrip življenja

Recepti

1/5 kg bučk, 
3 krompirji, 
1 čebula, 
1 žlica moke, 
sol, poper, 
ščep rožmarina, 
žlička sesekljanega peteršilja, 
malo sesekljane bazilike 

  
Bučke operemo in naribamo. Olupljen in na kose 
narezan krompir skuhamo v slanem kropu. Na 
olju popražimo sesekljano čebulo, da postekleni, 
dodamo naribane bučke in zalijemo s podmetom, 
ki smo ga naredili iz žlice moke in vode. Dodamo 
kuhan krompir in zalijemo ter pustimo vreti 15 
minut. Juho zmešamo s paličnim mešalnikom 
in dodamo zelišča in začimbe. Razdelimo jo po 
krožnikih, na sredo pa damo žlico kisle smetane in 
okrasimo z vejicami peteršilja ali bazilike. Takšno 
juho lahko ponudimo tudi pri svečanih kosilih. 
  
Iz nje pa lahko naredimo tudi nasitno različico, 
ki jo pojemo s kosom kruha: na dveh žlicah 
olja hrustljavo prepražimo na tanko narezano 
hrenovko, kranjsko klobaso ali šunko in jih 
potresemo po juhi.

Bučna kremna juha
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www.kstm.si

Za biskvit: 
4 jajca, 
5 žlic ajdove moke, 
5 žlic sladkorja, 
malo pecilnega praška, 
limonina lupina, 
maščoba za pekač 

Preliv: 
1/2  l vina, 
0,25 l vode, 
šilček ruma,  
20 dag sladkorja, 
limonina lupina, 
klinčki 

Iz penasto umešanih rumenjakov, sladkorja  in 
beljakovega snega naredimo gladko rahlo zmes, ki 
ji dodamo moko in s pecilnim praškom spečemo 
biskvitno testo. 

Za preliv prekuhamo vse sestavine in prelijemo po 
biskvitu. 

Vse te jedi se lahko pripravijo prej in se ohlajene 
ponudijo v vročih poletnih dneh. 
Ajdov trijet in ajdovo pogačo so nekoč postregli ob 
žetvi in mlatenju žita.

Ajdov trijet

  
Kar nekaj naših vinogradov je žal prizadela aprilska 
pozeba, zato je treba zdaj v vinogradih namenjati 
skrb ohranjanju mladic, ki so ostale. Pri pletvi 
se bomo zato najbolj posvetili zračni in dobro 
osončeni listni masi, pazili bomo tudi na to, da 
ohranimo les za prihodnje leto. 
Na večini mest propadlih mladic bodo pognale 
nove (nerodne) mladice. Stroka priporoča, da 
zaradi varovanja rezervnih priočes prizadetih 
poganjkov ne trgamo, temveč jih pustimo, da 
odpadejo sami. Izjemoma, kjer trta ob prizadetem 
poganjku ne nastavi rezervnega očesa (rumeni 
muškat, chardonnay in praviloma sorte z velikimi 
grozdi), prizadete poganjke prikrajšamo na čep, 
do 2 cm dolžine. 

V vinogradih, ki jih pozeba ni prizadela, bomo v teh 
dneh opravili zelena dela, tj. pletev odvečnih mladic. 
Pri pletvi odstranjujemo vse odvečne mladice, ki jih 
trta ne potrebuje, ali bi nam poslabšale pridelek. 
Če pletve oz. odstranjevanja odvečnih mladic 
ne opravimo temeljito, se posledice izražajo kot 
gozd, grmičast trs, ki otežuje vzdrževanje vzgojne 
oblike in dobro zaščito. Tudi grozdje na neopletih 
trtah bo bolj podvrženo gnitju, oploditev pa bo 
slabša. Ukrepamo takoj, ko na poganjkih opazimo 
kabernike. Pletev moramo končati najmanj deset 
dni pred cvetenjem, ki se bo letos, kot kaže, začela 
junija. 
Pri pletvi odstranjujemo: 
 
• vse jalovke na starem lesu, kolikor jih ne bomo 
uporabili kot nadomestni reznik ali za pomladitev 
trsa, šparonov sli reznikov, 
• nerodne mladike na šparonih, ki so zbrstele iz 
sobrstov, 
• nerodne mladike na reznikih in čepih, razen 
tistih, ki jih bomo potrebovali pri rezi spomladi, 
• vse drobne in slabo razvite mladike na deblu 
in šparonu, ki so zbrstele iz spečih očes, razen 
tistih, ki jih bomo pri naslednji rezi potrebovali za 
pomladitev trte, 
• pri mlajših vinogradih mladike, ki imajo grozd, če 
opazimo, da so trsi preobremenjeni, 
• tudi rodne mladike, če je nastavek preobilen za 
trto. 
 
Odvečne in nepotrebne mladice porabijo na 
začetku rasti veliko rezervne hrane, zato jih je 
treba odstranjevati pravočasno. Če začnemo 
pletev bolj zgodaj, ko so mladice dolge do 5 cm, 
jo je treba čez teden ali dva ponoviti. Če plejemo 
prepozno, je za odstranjevanje priporočljivo 
uporabiti škarje, saj ročno odstranjevanje razvitih 
mladik povzroča rane. Cilj zelene rezi so, poleg 
boljše prehranjenosti, tudi večja zračnost listne 
stene, boljša osvetljenost in večji učinek pri 
preprečevanju bolezni.  
  
Mladice usmerimo med žice in jih po potrebi 
pravočasno privežemo, da jih zavarujemo pred 
neugodnimi vremenskimi vplivi (vetrom).
    

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

Pletev vinske trte

Drugo srečanje pikadistov Šmarčna
Društvo invalidov Sevnica je 4. aprila organiziralo  
srečanje  pikadistov, posvečeno jubileju našega 
člana. Družiti bi se morali na Živi gori pri  Boštanju, 
a smo bili zaradi slabšega vremena v prostorih 
gasilskega doma na Šmarčni.  DI Sevnica se 
zahvaljuje  domačinu za vzorno  izvedeno srečanje 
in pogostitev. Hvala tudi Vaški skupnost  Šmarčna 
za prostore, v katerih potekajo aktivnosti. 
  

Društvo invalidov Sevnica je organiziralo 
prvomajsko srečanje DI Sevnica v igranju pikada, 
in sicer 29. aprila v prostorih gasilskega doma 
na Šmarčni. Udeležili so se ga tekmovalci iz DI 
Sevnica, DI Rimske Toplice in   povabljeni člani 
iz Hrastnika, skupaj 30, pomerili pa so se v 
prijateljski tekmi v pikadu, predvsem z namenom 
druženja. Hvala vsem prostovoljcem v DI Sevnica, 
ki so sodelovali pri prireditvi, predvsem Boštjanu 
Pompetu, ki je pripravil okusen golaž, pa tudi 
Vaški skupnosti Šmarčna za prostore, v katerih je 
potekalo srečanje. 
  

Obisk 90-letnega člana DI Sevnica
Poverjenica DI Sevnica za Krmelj-Šentjanž 
in Tržišče je obiskala našega člana Huseina 
Kadiča, ki je doma na Slančjem vrhu 6 v  Tržišču 
praznoval svoj 90. jubilej. Ob prijetnem sprejemu 
in kramljanju mu je podarila izdelek  naših članic, 
ki jih v ta namen izdelujejo v društvu. Gostoljubno 
srečanje je prehitro minilo, vsi člani DI Sevnica pa 
mu želimo še veliko zdravih in vedrih let. 
  

Ribištvo 
Slovenska ribiška reprezentanca  bo  junija 
nastopila na svetovnem ribiškem prvenstvu v 
starostni kategoriji od 55 do 65 let v srbskem 
kraju Kanjiža ter si prizadevala za najvišja mesta 
v lovu rib s plovcem. Viki Košar pa je prvi sevniški 
ribič, ki si je pridobil mesto v državni reprezentanci, 
je pa tudi podporni član Društva invalidov Sevnica. 
V njem je zelo aktiven, ob tej priložnosti pa mu 
želimo dober ulov.

Balinanje 
Člani balinarske  sekcije  pri DI Sevnica so se 
6. maja udeležili območnega prvenstva  ZDIS 
na balinišču v Sodražici. Ob eni zmagi in enem 
porazu so zasedli  6. mesto. Redne treninge 
so začeli v lanski sezoni, in sicer na balinišču v  
športnem parku v drevoredu.  Za ekipo DI Sevnica 
so nastopili  Ivan Jeler, Anton Gorišek, Damjan 
Škerbec,  Branko  Gračner in Leskovšek  Franc  
ter mentor ekipe  Franc Ernestl. Za uvrstitev jim 
čestitamo.

Vir: DI Sevnica 

Društvo invalidov Sevnica

Balinarska ekipa

Balinarska ekipa

15 dag ajdove moke (poparite s soljenim kropom) 
25 dag bele moke, 
3 dag olja, 
3 dag kvasa, 
10 dag grobo sekljanih orehov 

Naredimo navadno kvašeno testo. Pustimo, 
da vzhaja. Razvaljamo v okroglo obliko, damo v 
pekač, razrežemo, namažemo z jajcem, posolimo 
in posujemo z orehi.
Spečemo.  

Domača ajdova pogača
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Več informacij: www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si, www.kostanjevica.si, www.discoverbrezice.com

Na posamezne pohode se je OBVEZNO predhodno prijaviti!

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

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

 TD Loka (031 344 916)

Pon 1. 5. ob 7.30 PRVOMAJSKI POHOD NA PLANINO NAD PODBOČJEM Izhodišče pred OŠ Podbočje ŠTD Šutna (041/971 240)

Sob 6.5. ob 9.00 POHOD PO POTI TRAPISTOV Start Trg Brestanica  TD Brestanica (031/663319,Tone Zakšek)

Sob 6.5. ob 10.00 POHOD »AZALEJA« VRHEK Tržišče na Dolenjskem
Turistično društvo Tržišče, (041/270 747, Milena)
 turisticno.trzisce@gmail.com)

Sob 6.5. ob 9.00 POHOD PO NARAVOSLOVNI POTI AZALEJA BOŠTANJ Boštanj KS Boštanj (031 655 936)

Ned 7.5. ob 8.00 PO OVNOVI POTI Orehovec (Izhodišče rondo Sevnica) PD Lisca (041/513 460, Vinko Šeško)

Ned 7.5. ob 9.00 SPOMLADANSKI POHOD PO ARTIŠKI SADJARSKI POTI Artiče (Izhodišče Banova domačija) TD Artiče (031/770 901, Primož)

Pet-
Sob

12.-13.5.
ob 13.00

Dvodnevni SPREHOD SKOZI GOZD V JATNI
Izhodišče Gostišče Jež, Jagnjenica, 
Radeče

Zavod za gozdove Slovenije, Odbor za tematske poti 
Posavje in KTRC Radeče (041/657 560, 
Jože Prah, joze.prah@amis.net )

Sob 13.5. ob 9.00 POHOD PO POTI DR. SLAVKA SUŠINA Pišece (Izhodišče vaški kozolec) TD Pišece (051/225 549)

Sob 20.5. ob 9.00 POHOD PO KREKOVIH STEZICAH Šentjanž (Izhodišče Gostišče Repovž) TD Šentjanž (041/392 567, Petra)

Sob 20.5. ob 9.00 KONJENIŠKI POHOD PO KREKOVIH STEZICAH Šentjanž (Izhodišče društveni kozolec)
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž
 (041/709 287, Boštjan)

Sob 27.5. ob 9.00 POHOD PO ČATEŽEVI ENERGIJSKI POTI Start Terme Čatež (Izhodišče TIC) ZPTM Brežice (07/620 70 35)

Sob 27.5 ob 8.00 PO KNAPOVSKI POTI
Senovo (Kocka rudarjenja, rudniška 
uprava)

TD Senovo (031/866 831, Tone Petrovič)

Ned 28.5. ob 10.00 SEVNIŠKI KOLESARSKI MARATON    Izhodišče pri Športnem domu Sevnica  
Kolesarsko društvo Sevnica, (040/297 179, 
Robert Kosaber kdsevnica@kolesarstvo.org)

Sob 3.6. ob 8.00 PO UČNI POTI SAVUS Izhodišče TRC Savus, Radeče KTRC Radeče (03/568 79 41)

Ned 4.6. ob 9.00 POHOD PO MARINKINI POTI Izhodišče Kulturni dom Lukovec KŠD Lukovec (031/827 482)

Ned 11.6. ob 9.00 POHOD PO POTI DUŠ IN PRIJATELJSTVA
Kostanjek (Izhodišče kmetija 
Špiler)-Porodnik

Društvo ArtŠpl (041/788 222, Peter)

Sob 17.6. ob 19.00 POHOD NA TK-PAV Izhodišče informacijska tabla v Koludrju TD Šentjanž (031/825 053, Cveta)

Sob 17.6. ob 15.30
POHOD PO OSTROVRHARJEVI VINSKI POTI 
(daljši pohod)

Zagrad (Cumarjev mlin)
TD Ostrovrharji Svibno, (041/629 912, Janez Kmetič), 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

Sob 17.6. ob 18.00 POHOD OD ZIDANICE DO ZIDANICE Zagrad (Izhodišče domačija Celestina)
TD Ostrovrharji Svibno, (041/629 912, Janez Kmetič) 
(031/832 339, Tone Renko), td.svibno@gmail.com 

Ned 18.6. ob 9.00 VIDOV POHOD
Bizeljsko (Izhodišče Etnografska zbirka 
Marije Sušnik)

TD Bizeljsko, 041/970 215

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

Ned 25.6. ob 9.00 KOLESARJENJE PO ORANSOVI KOLESARSKI POTI 
Izhodišče Občinska stavba- Bistrica 
ob Sotli

KS – ORANS (Kolesarska sekcija ŠD Bistrica ob Sotli), 
041/968 106, Gašper, backwoods81@gmail.com)

 
 

 
Vabljeni v našo družbo 

vsak torek in četrtek ob 7.30  
na ploščadi pred Športnim domom Sevnica 

  
Srečali se boste z osebami, ki začenjajo dan z dobro voljo in želijo 

nekaj postoriti za svoje dobro počutje in zdravje. Skupaj z njimi  
boste 30 minut telovadili, se razmigali, nadihali svežega zraka.  

Vsakodnevna vadba vam bo oživila telo in duha. Vadba v skupini  
vas bo motivirala in socialno vključila. Spoznali boste nove,  

zanimive ljudi. 
Družili se boste z različnimi osebami vseh generacij. Razširili  
boste socialno mrežo v svojem lokalnem okolju. Prepustite se,  

naj vas življenje popelje v različne smeri. Nikoli ne veste,  
za katerim vogalom vas sreča čaka. Poiščite smisel v malenkostih  

in drobnih zadevah. Zastavite si majhne, realne cilje, ki vam  
bodo dosegljivi.  

Ne sedite le za računalnikom ali pa pred televizorjem.  
Vsakodnevno poskrbite za svoje zdravje in dobro počutje. 

Pričakujemo vas! 
 

Vsak trenutek je lahko nov začetek! 
 

Kontakt: Marija (Mici) Jeler 040 240 078 
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24. 6. 2017 ob 21.00,  Športni park Tržišče

Eventim prodajna mesta, Mercator KZ Sevnica Tržišce, Gostišce Barbara Krmelj, Anja bar Šentjanž, 
Bencinski servis Deu  Mokronog, Trgovina Darlin Boštanj (TC Mercator), Papirnica in knjigarna Lindic Sevnica, 

Drogerija Lara Radece, Slašcicarna Julija Trebnje, Gostilna Luzar Škocjan, Trgovina Maja Mirna
Kontakt: Milena Knez, 041 270 747

V organizaCiJi:

Cena vstopnice v predprodaji 23,00 EUR (do 30. 4. 2017), 
v redni prodaji (od 1. 5. 2017 dalje) 26,00 EUR
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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!

Obiščite trgovine KZ Sevnica, kjer lahko kupite 
vse za kmetijo in dom.

 

in dom.
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Vse za 

Obiščite trgovine KZ Sevnica, kjer lahko kupite 
vse za kmetijo in dom.

in dom.in dom.
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PrepletPreplet
okusa in

kvalitete...

Savska cesta 20/c, 8290  Sevnica, tel.: 07 81 63 600

 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.

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

V poslovni enoti v Sevnici 
imamo odprto delovno mesto, 
za delo na telefonu, za cca 4 ure dnevno.
Delo je primerno za ljudi z omejitvami in za upokojence.

Več informacij na: 041 606 077 / medijapresek@gmail.com

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.6.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ABITURIENT: maturant, EMDEN: mesto v Nemčiji, ERB: nemški nevrolog, KAFA: pokrajina v Etiopiji

GOSPOŠČINA,
IMENITOST,
ODLIČNOST

CIRKUŠKI
ARTIST

DRŽAVA
V AZIJI

(GLAVNO
MESTO:

TEHERAN)

KRAJ PRI
MARIBORU

MANJŠA
OSA

HUDA 
JEZA,
SRD

METRIČNI
POUDAREK

GLAVNO
MESTO
KENIJE

ORNAMENT

GLASBENIK
Z BRAČEM

POSODA
ZA

KUHANJE

IGLAVEC Z
LUSKASTI-
MI LISTI,

TUJA

DOMAČA
ŽIVAL  ZA
VOLNO IN

MESO

EDVARD
BENEŠ

OBLIKOVA-
NJE MEST IN 

NASELIJ

CVETLICA 
PERUNIKA

DREVO
 TROPSKE

 AFRIKE
GOSTINSKI 
DELAVEC

LINO 
VENTURA

UPANJE

SLOVENSKI
DUHOVNIK,
PLANINEC
IN SKLA-
DATELJ
ALJAŽ

SLOVENSKA
TEKAČICA
BATAGELJ
(NEKDAJ
ČEPLAK)

MATURANT
SREDNJE

ŠOLE

STRIČEV
ALI TETIN

SIN
ŠKATLICA,
SKRINJICA

ODISEJEVA
DOMOVINA

NAJHITREJŠI
BRZOVLAK

PAS
ZEMLJIŠČA

BO VODI,
OBREŽJE

NAŠ
NOVINAR
BABAČIĆ

RIM. BOGI-
NJA JEZE

UMETNIŠKO
IME

FRANA
MILČIN-
SKEGA

SINJSKA
VITEŠKA

IGRA

KOŠ ZA
LISTJE

POKRAJINA
V ETIOPIJI
SLIKOVITI
HRVAŠKI

OTOKI

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

EVROPSKA
OTOŠKA
DRŽAVA

RAY
LIOTTA

SOVJETSKI
VODITELJ
HRUŠČOV

EGIPČAN-
SKA

BOGINJA
NEBA

JETNIK,
ARESTANT
SL. SKLA-

DATELJ
(DEMETRIJ)

SLADKA
ZDRAVILNA
KROGLICA

RONALD
REAGAN
PRISTA-
NIŠKA

NAPRAVA

AMERIŠKA
IGRALKA

IN
REŽISERKA

LUPINO

ANDREJ
INKRET

NEM. MESTO
NA SPOD.
SAŠKEM
SL. PISEC
(ANDREJ)

KAREL
OŠTIR

SL. SKLA-
DATELJ
(ALOJZ)

ATA,
OČE

NEMŠKI ZDRAVNIK
NEVROLOG (WILHELM)

ANTON OCVIRK

IZOLANT

AGUSTIN
YANEZ

NEPRE-
MOČLJIV

JOPIČ

BEVKOVA
MLADINSKA

POVEST

JAMAJSKO-
SLOVENSKA

TEKAČICA
(MERLENE)

SLOVENSKA
SLIKARKA
KOBILCA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: TANJA RIBIČ.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Ivana Jeler, Trg svobode 32, 8290 Sevnica 
2. nagrada: Neža Kolman, Zabukovje 71, 8292 Zabukovje 
3. nagrada: Marija Peternel, N.H.M. 19, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Razpoloženje
»Si videla, kako je sosedom prijal naš 
nedeljski obisk?« reče  Janez ženi.
»Ne  vem, ni se mi zdelo. Nekam jezni so bili, 
ko smo prišli.«
»To je že res, ampak kako dobro razpoloženi  
in veseli so bili, ko smo odhajali!«

Brada

Pacient se je prebudil iz narkoze in 
presenečeno pogledal okoli sebe in rekel:
»Gospod doktor, vam je pa  res hitro zrasla 
brada!«
Nagovorjeni je začudeno  odgovoril: »Prvič, 
jaz nisem noben gospod doktor ampak Sveti 
Peter in drugič, brado imam že od nekdaj!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

           Kje se nahaja most na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
»Naši današnji dnevi so opeke, s katerimi 

gradimo svojo prihodnost. Če so okvarjene, 
bo temu ustrezna celotna struktura našega 

življenja. Redki izmed nas poznamo 
povezanost med dnevom, uro, v kateri živimo 
in našim uspehom, našo srečo, našo usodo.« 

(Orison Swett Marden)

Nagrade za mesec JUNIJ

1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, 
       ki jo podarja podjetje Evergreen, Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,
2. nagrada: dve celodnevni vstopnici za bazen Sevnica, 
       ki ju podarja KŠTM Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, 
       ki jo podarja KŠTM Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

28 dni

Nekateri meseci v letu imajo 31 dni, 
nekateri jih imajo 30 dni.

Koliko jih pa ima 28 dni?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 žaba

 Izžrebanka:

 Ela Falež, Hudo Brezje 17a, 8293 Studenec 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

Lokacija tradicionalne prireditve Sevniška kuhinja je na 
Glavnem trgu, letos je potekala 19.5.2017.

 Izžrebanec:

 Maksimilijan Markošek, Vranje 7, 8290 Sevnica
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Oglasi

V DRUŽBI SAMIH ZVEZD.

“

KO ŽURAM Z BRUNOM, 

ME ODNESE DO MARSA.

“

RADIOCENTER.SI



031 822 277Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Nudimo:

Enoletnice in trajnice
za gredice in grobove

Eko sadike

Vrtnarija na Ribnikih in Cvetlièarna »Silva«

041 353 280

V mesecu juniju vsem mladoporočencem, 

pri naročilu celotne poročne dekoracije 

nudimo 10% popust na gotovino.

popust na 
KERAMIKO

RAZPRODAJA V PE BOŠTANJ

od 5€ / 
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NOVOLETNI KUPON
-20% -10%
popust na 

KERAMIKO
popust na 

ostalo blago
  Boštanj   Krško   Brežice   Trebnje   Novo mesto   Šentjur

Kupon velja do 28. 2.2017. Popust velja samo s prinešenim kuponom.

Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za znižane artikle in artikle v akciji.

V PE Boštanj nudimo:
- VELIKA IZBIRA TOPLIH
  PODOV
- Mešalnica zidnih in
  fasadnih barv
- Lazure za les
- OSTANKI KERAMIKE
- Odprodaja eksponatov
  KOPALNIŠKE OPREME
  in ostalega pohištva
  ( KAVČI, VZMETNICE...)
PE Boštanj:
Dolenji Boštanj 55a
m: 031/698 - 929
t: 07/81 41 306

že za 4,90€ / 0,75L

od 5€ / m²

- opuščeni programi 

  keramičarskih ploščic

- topli podi

- exponati kopalniške opreme 

  do 50% popusta

- odprodaja vzmetnic 
dim.180x200

80x200

65x135

AKCIJSKA RAZPRODAJA  od 1.6. - 8.6.2017

PE BOŠTANJ / Dol. Boštanj 55a 

031 698 929 / 07 81 41 306

BOŠTANJ 

že od 4,50 € / m²

V REDNI PRODAJI NUDIMO ŠE:
2- velika izbira keramike - na zalogi preko 100.000 m

- zidne stenske barve iz mešalnice -10% popusta

- lazure za les že od 4,90 € / 0,75l

- izris kopalnic

- možnost dostave

- kompletna adaptacija kopalnic 

  v 5-7 delovnih dneh, možnost za 9,5% DDV

hvala za poslani oglas.
V osnovi je v redu, prosim samo za 
nekaj popravkov:

namesto velikega napisa BOŠTANJ, 
se prestavi gor 
AKCIJSKA RAZPRODAJA (ne 
odprodaja) od 1.6. - 8.6.2017   (NA 
VEČJE)
v PE Boštanj..... (vse ostalo naprej 
ostane)

V levem okvirju, bi namesto PE 
Boštanj nudimo, napisali, 
RAZPRODAJA V PE BOŠTANJ

AKCIJSKA RAZPRODAJA

od 1.6. - 8.6.2017
v PE BOŠTANJ / Dol. Boštanj 55a 

031 698 929 / 07 81 41 306

že od 3,00 € / m²

www.extraform.si
KERAMIKA IN KOPALNICE


