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Intervju

Mitja Udovč - poveljnik Civilne zaščite Občine Sevnica

Boštanjčana Mitjo Udovča poznamo kot 
direktorja javnega podjetja Komunala, d. 
o. o., Sevnica, ki skrbi za izvajanje vseh 
gospodarskih javnih služb, od mladih 
nog pa je tudi gasilec, zadnjih sedem 
let opravlja tudi odgovorno funkcijo 
poveljnika Civilne zaščite Občine Sevnica. 
Ta je 23. maja v Sevnici skupaj z občino 
in Rdečim križem pripravila tekmovanje 
ekip prve pomoči. Poleg tega pa Civilna 
zaščita opravlja tudi številne druge 
naloge, o katerih več v nadaljevanju.  
  
Ob vseh naravnih in drugih večjih nesrečah je dobro 
delujoči sistem Civilne zaščite neprecenljivega 
pomena. Kako je Civilna zaščita organizirana v 
naši državi in kako na ravni sevniške občine? 
  
Varnost ljudi je gotovo ena najpomembnejših 
vrednot in pravic. Delovanje pripadnikov Civilne 
zaščite temelji na plemenitem poslanstvu, ki 
ga uresničujejo z opravljanjem nalog zaščite in 
reševanja v prostovoljnih, poklicnih in dolžnostnih 
reševalnih službah.  
  
Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
oziroma poseben del namensko organiziranih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirana je na 
državni, regionalni in lokalni ravni.  
  
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
krovno ureja zakon, na lokalni ravni pa Odlok o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v občini Sevnica ter Statut Občine Sevnica. 

Organizacijo enot in služb Civilne zaščite 
Občine Sevnica določi župan skladno z merili za 
organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne 
zaščite. 

Katere službe oziroma organizacije združuje 
Civilna zaščita v občini Sevnica? Koliko članov ima? 
  
Civilna zaščita v občini Sevnica ima poveljnika in 
namestnika poveljnika ter 9 članov občinskega 
štaba. Člani štaba so za svoje delo odgovorni 
poveljniku, poveljnik pa županu, regijskemu 
in republiškemu poveljniku Civilne zaščite. V 
sistemu zaščite in reševanja na območju občine 
Sevnica deluje okrog 430 članov, ki so večinoma 
prostovoljci. 
  
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
so na ravni občine organizirane enote in službe 
Civilne zaščite. Glavno vlogo v sistemu imajo člani, 
ki so hkrati tudi člani Gasilske zveze Sevnica. Ta 
združuje 15 prostovoljnih gasilskih društev. PGD 
Sevnica ima tudi poklicno jedro. Pomembno 
vlogo ima Zdravstveni dom Sevnica. V sklopu 
sevniškega območnega združenja Rdečega križa 
sta organizirani dve ekipi za prvo medicinsko 
pomoč. V sistem so vključeni še planinci iz 
Planinskega društva Lisca Sevnica, potapljaška 
enota PGD Sevnica in Potapljaško društvo Vidra 
Krško, naloge morebitne evakuacije s prevozi bi 
izvajala avtobusna podjetja, za prehrano ob večji 
naravni nesreči pa bi skrbeli domači gostinci. 
Področje logistike pokriva občinska uprava, 
aktivno pa sodelujejo tudi predstavniki Policijske 
postaje Sevnica.  
  
Kar nekaj društev deluje tudi na področju regije 
Posavje, med njimi kinologi, jamarji in kajakaši, ki 

se lahko aktivirajo tudi za potrebe naše občine. Za 
območje celotne države deluje tudi enota za hitre 
intervencije. 
  
Kakšni so bili v zadnjih letih najpogostejši razlogi za 
aktiviranje štaba Civilne zaščite? 
  
Štab Civilne zaščite se je v zadnjih desetih letih 
aktiviral ob številnih dogodkih, ki so bili večinoma 
povezani s poplavami in neurji. Beležimo poplave 
leta 2005, visoke vode v letih 2007 in 2009 
ter ponovno poplave v letih 2010 in 2012. 
Štab v operativni sestavi je bil aktiviran tudi ob 
lanskih poplavah septembra, ko smo koordinirali 
reševanje na področju celotne občine.  
  
Dejstvo je, da so intenzivnosti in nepredvidljivosti 
naravnih dogajanj čedalje večje, pojavi poplav, suš 
in plazov pa zaradi tega žal stalnica. Prav tako 
je opazna večja obremenjenost narave zaradi 
nenehnega tehnološkega razvoja ter s tem nove 
oblike nevarnosti.  

Da štab Civilne zaščite učinkovito pristopi k 
ukrepom, so potrebni strokovno znanje in 
izkušnje. Gotovo je zelo poudarjen del namenjen 
cilju, da se znanje med pripadniki Civilne zaščite 
ves čas krepi.  
  
Menim, da je redno usposabljanje ključnega 
pomena. V kriznih trenutkih ali nevsakdanjih 
okoliščinah vse pridobljeno znanje in izkušnje 
odigrajo ključno vlogo pri reševanju življenj in 
tudi imetja. Sistem Civilne zaščite zato aktivno 
izobražuje in usposablja svoje člane in pripadnike 
posameznih enot. Usposabljanja se večinoma 
izvajajo v izobraževalnem centru za zaščito in 
reševanje na Igu, kjer potekajo usposabljanja za 
gasilce in vse druge pripadnike enot, ki delujejo 
v sistemu. Vsako leto se usposabljajo tudi člani 
ekip prve pomoči iz programa bolničar. Člani 
občinskega štaba vsako leto sodelujejo na 
usposabljanjih. Lani smo bili udeleženci aktivni tudi 
v državni vaji NEK 2014.  

Skrb za vključevanje mlajših generacij ter 
predajanje znanja je ključnega pomena za trajnost 
katerekoli dejavnosti. Kako so mladi v naši občini 
pripravljeni te izkušnje sprejemati in sodelovati v 
skupni odgovornosti za kolektivno varnost?  
  
Mladi se čedalje bolj zavedajo, da moramo vsi 
prispevati za skupno varnost državljanov, domov in 
imetja – skratka, za skupno dobro. Veseli nas, da 
glavni del našega sistema, gasilska društva, vsako 
leto izpopolnjujejo svoje vrste z novimi mladimi 
gasilci prostovoljci. Da se mladi zavedajo pomena 
zaščite in reševanja, priča tudi podatek, da vsako 
leto opravi tečaj za gasilca približno 50 mladih v 
vseh gasilskih društvih v občini. Za svoje mlade 
kadre pa skrbijo tudi druga društva, ki delujejo v 
sistemu zaščite in reševanja.  

Vam je iz časa delovanja v sistemu Civilne zaščite 
ostala v mislih kakšna izkušnja, ki še prav posebno 
poudarja, kako lepo je pomagati sočloveku, ko 
pomoč najbolj potrebuje? 
  
Prav posebne, individualne izkušnje ta trenutek 
nimam v mislih. Gotovo je delo vseh pripadnikov 
Civilne zaščite – ne samo moje – močno prepleteno 
z občutki odgovornosti do soljudi in kolektivne 
varnosti. Pomemben element našega dela je tudi 
prostovoljstvo, ki v družbi razvija in krepi socialni 
čut. Je lepa in edinstvena etična vrednota. 
Verjamem in tudi sam čutim, da ko nekomu 
pomagaš, s tem gotovo tudi sam postajaš boljši 
človek ter ne pripomoreš le k lastnemu razvoju, 
temveč razvoju celotne družbe.  

  
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 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide julija 2015, 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
Bliža se čas, ko si bomo vzeli malo več časa 
zase, odšli na daljše počitnice ali krajši oddih. 
Veliko ljudi si dela načrte za preživljanje 
prostega časa  na morju, nekoliko manj v 
hribih, precej pa se jih odloča za razvajanje v 
tujini. 

Velikokrat se vprašam, ali nas k temu vodi 
želja po spoznavanju tujih navad, običajev in 
pokrajin, ali se za to odločamo le zato, ker je 
to trend, ker želimo biti podobni drugim. Bolje 
bi bilo razmišljati o spoznavanju znamenitosti 
v naši občini ali regiji in si želeti razvajati svoje 
brbončice s kulinaričnimi dobrotami bližnje 
okolice. 

Upam si trditi, da večine ponudbe bližnje 
okolice ne poznamo dovolj dobro, nekateri si 

je niti ne želijo spoznati. In potem ne znamo 
prijateljem in znancem povedati, kje živimo, 
se pohvaliti, kako posebni smo, in ne moremo 
biti ponosni na to, kje živimo. 

Najboljši občutek je videti nasmejane in 
zadovoljne obraze ljudi, ki nas imajo možnost 
navduševati in razveseljevati, ter obraze 
tistih, ki so del doživetij. 

Vzemimo si del svojega časa za spoznavanje, 
odkrivanje in doživljanje okolja, ki nas obdaja. 
Veliko presenečenj nas čaka. Živimo v lepem 
in bogatem kraju, na katerega smo lahko zelo 
ponosni. In k temu bogastvu pripomore vsak 
posameznik na svoj način. 

Mojca Pernovšek

Sreda, 
24. junija 2015, ob 19. uri,
v atriju Gradu Sevnica
(v primeru slabega vremena v Kulturni dvorani Sevnica)

Koncert 
Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

Vstop prost

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI

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

Franc Pavlin,
predsednik Sveta KS Blanca

10. junija obeležuje svoj krajevni praznik. 

 
Obeležitev praznika bo v petek, 12. junija 2015,

namenu pa bosta ob tej priložnosti predani dve novi pridobitvi:

- ob 17:00 vabljeni na Blanco-Polje-Suho, 

kjer bomo otvorili del urejene javne poti,

- ob 18:10 sledi otvoritev odseka občinske ceste 

Poklek-Selce na Pokleku nad Blanco (pri Mirtu).

Vsem krajanom čestitke ob prazniku,

Krajevna Skupnost

Vabljeni.
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Občinske strani
Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel 
Žniderič je predstavil pregled stanja s področja 
varnostnih razmer v letu 2014. Razveseljiva so 
dejstva o bistveno zmanjšanem številu kršitev 
javnega reda in miru ter padca kaznivih dejanj 
v primerjavi s preteklimi leti, kar je predvsem 
posledica aktivnega preventivnega dela policijske 
postaje, tudi v sodelovanju s širšo lokalno 
skupnostjo. Tudi v bodoče bodo velik poudarek 
namenjali problematiki kršitev in prometnih 
nezgod zaradi alkohola, kar je še vedno težava, 
četudi se stanje vidno umirja. Svetniki so podali 
nekaj pobud za nadaljnje delo, vezanih na pomoč 
društvom pri organizaciji javnih prireditev. 

Občinski svet se je seznanil s strokovnimi 
podlagami, ki bodo osnova pri pripravi Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 
sosesko Boštanj-sveti Križ. Strinjali so se, da 
je potrebno sistematično zagotavljati zadostne 
kapacitete za potencialne investitorje tako 
stanovanjske kot poslovne gradnje, zato je predlog 
zelo dobrodošel. Zemljišča so v zasebni lasti, zato 
bodo za nadaljnji potek in pri dejanskih ureditvah 
v prostoru ključne angažiranost, potrebe in 
odločitve lastnikov zemljišč.

Med točkami dnevnega reda je bila obravnava 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za 
programsko obdobje 2015–2020. Pravilnik je 
pravna podlaga za izvedbo dodelitve nepovratnih 
sredstev razpisov s področja kmetijstva, za kar 
je bilo med leti 2007 in 2014  namenjenih okrog 
990.000 evrov. V letošnjem proračunu je za 
neposredne spodbude kmetijstvu namenjenih 
dobrih 82.000 evrov. Po pridobitvi mnenj na 
pravilnik s strani pristojnih ministrstev bo občina 
razpis za dodelitev sredstev predvidoma objavila v 
mesecu juniju.

Na dnevnem redu seje je bila nato uskladitev 
cen komunalnih storitev v občini Sevnica, ki jih je 
potrebno zaradi določil državne zakonodaje vsako 
leto uskladiti na podlagi elaboratov o oblikovanju 
cen za vse obvezne gospodarske javne službe: 
oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in 
padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne 
odpadne vode in ravnanje z odpadki. Izhodišča 
za pripravo vsakoletne korekcije cen temeljijo na 
računovodskih izkazih letnega poročila za preteklo 
in poslovnega načrta za tekoče leto, osnovno 
izhodišče pa je čim manjše poseganje v cene 
storitev, ob upoštevanju zahtev zakonodaje. Del 
končne cene za uporabnika je preko subvencij krit 
iz občinskega proračuna. Občinski svet je vse štiri 
elaborate soglasno potrdil.

Člani sveta so se v zaključnem delu seje seznanili 
z imenovanjem podžupanov Občine Sevnica. 
Skladno s pristojnostmi je župan Srečko Ocvirk 
izmed članov občinskega sveta za podžupana 
in podžupanjo Občine Sevnica imenoval Janeza 
Kukca in Danico Božič, ki bosta funkcijo opravljala 
nepoklicno. 

 
Po podpisu pogodb so se pomembne šolske 
investicije pričele tudi v Boštanju in Šentjanžu. 
Gre za energetski sanaciji obeh osnovnih šol, 
v Šentjanžu pa bodo z rušitvijo objekta stare 
telovadnice pripravljeni tudi pogoji za pričetek 
gradnje nove.

Energetske prenove 
v polnem teku

Projekt »Energetska sanacija OŠ Boštanj« izvaja 
na razpisu izbrano podjetje Optimum skupina 
d.o.o. iz Ljubljane, ki je oddalo skupno ponudbo s 
partnerjem Lesnina inženiring d.d. iz Ljubljane. 
Investicija vključuje izvedbo fasade, menjavo oken in 
vrat ter izolacijo strehe. Vrednost pogodbe znaša 
442 tisoč evrov. Izvajalec projekta »Energetska 
sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž« je podjetje 
Ges d.o.o. iz Rogaške Slatine. Vrednost pogodbe 
znaša 195 tisoč evrov. V sklopu investicije bosta 
urejeni fasada in streha. 

Dela v sklopu energetske sanacije OŠ Krmelj s 
telovadnico tečejo skladno s terminskim planom. 
Razpis za še zadnjo v sklopu vseh energetskih 
sanacij, podružnične šole v Loki pri Zidanem 
Mostu, bo objavljen v začetku junija. Dela, ki bodo 
v manjšem obsegu kot prej navedene investicije, 
se bodo izvajala julija in avgusta letos. 
Operacije energetskih sanacij delno financira 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Izvajajo se v 
okviru operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 
1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija 
javnih stavb«. 
  
Z lani že izvedenimi in letošnjimi energetskimi 
sanacijami osnovnih šol, novogradnjo šole v 
Tržišču ter dvema novima vrtcema v Sevnici in 
Krmelju so oziroma bodo še letos zagotovljeni 
kakovostni pogoji za vzgojno-izobraževalno delo 
vseh šol in vrtcev. V letošnjem letu pa se bo pričela 
tudi novogradnja telovadnice v Šentjanžu. Rušitev 
obstoječe telovadnice izvaja Komunala Sevnica.

Podpis pogodbe v Šentjanžu.

Občinski svet Občine Sevnica se je 20. maja sestal 
na 7. redni seji. V prvem delu seje je potekala 
seznanitev z več poročili o delu ustanov in podjetij. 
Poročilo o delu regionalne razvojne agencije 
Posavje v letu 2014 je predstavil direktor Martin 
Bratanič ter odgovoril na več vprašanj in predlogov 
svetnikov tudi v povezavi z delom in izzivi za tekoče 
leto, vezanih predvsem na izvajanje projektov 
za črpanje evropskih sredstev v novi finančni 
perspektivi. S poslovnim in finančnim poročilom 
Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 2014 
ter poslovnim in finančnim načrtom za letošnje 
leto je člane sveta seznanil direktor Anton Krajnc. 
Člane sveta je zanimala predvsem nadaljnja 
strategija razvoja podjetja ter distribucije in 
prodaje plina na lokalni ravni, ki je v zadnjih letih 
pod velikim pritiskom zniževanja cen zaradi večjih 
ponudnikov in tudi manjše porabe plina.

Občinski svet se je nadalje seznanil s stanjem 
projekta CeROD II. Gre za načrtovano nadgradnjo 
odlagališča CeROD, kjer se doslej, poleg vseh 
ostalih posavskih, dolenjskih in belokranjskih 
občin, odlagajo tudi odpadki z območja občine 
Sevnica. Skladno z zakonodajo je potrebno 
do pričetka leta 2016 poskrbeti za ustrezno 
obdelavo odpadkov pred odlaganjem, in prav 
temu je bila namenjena vsebina skupnega 
projekta CeROD II, ki ga je vodila Mestna občina 
Novo mesto. Zaradi več spremenjenih okoliščin 
in izredno visokega tveganja, da se projekt ne 
izvede po načrtovani dinamiki, so občine skupaj 
odločile, da je od projekta bolj smiselno odstopiti 
in poiskati drugačne rešitve. Projekt je bil 
načrtovan za obdelavo večjih količin odpadkov, 
ki so se v zadnjem času zaradi ločenega zbiranja 
tudi bistveno zmanjšale. Primerno ravnanje z 
odpadki bo Občina Sevnica izvajala z nadaljnjim 
intenzivnim ločenim zbiranjem v okviru Komunale 
Sevnica in možnim najemom pogodbenih storitev 
obdelave, upoštevajoč zmanjšane količin odpadkov 
zaradi dobre okoljske ozaveščenosti občanov in 
gospodarskih družb.

Predstavljeno je bilo poročilo o izvajanju storitve 
Pomoč družini na domu za leto 2014, ki se je 
poslužuje vedno več ljudi, ki želijo starost preživeti 
doma. V lanskem letu je bilo uporabnikov 143. 
Storitev, ki od vsega začetka poteka v okviru 
Centra za socialno delo Sevnica, iz proračuna 
sofinancira Občina Sevnica, in sicer v višjem 
znesku, kot to določa zakon. Na seji je bil sprejet 
sklep o soglasju k določitvi cene te storitve za leto 
2015, ki se v primerjavi s prejšnjimi minimalno 
korigira. Polna cena storitve odslej znaša 17,51 
evra, pri čemer 12,71 evra prispeva občina, 4,80 
evra na uro storitve pa bodo prispevali uporabniki. 
S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja 
cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve 
pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v 
institucionalno varstvo.

7. redna seja 
občinskega sveta

Podpis pogodbe v Boštanju.

Grad Sevnica, ki velja za 
kulturno in družabno središče 
mesta, je dopolnjen še z eno 
novo vsebino. Na parkirišču 
pod gradom je za popotnike 
in turiste z avtodomi 
urejeno postajališče z odslej 
dostopno tudi vso potrebno 
infrastrukturo – vodovodnim, 

kanalizacijskim in elektro priključkom. Postajališče 
je vključeno v projekt mreže postajališč za 
avtodome po vsej Sloveniji, vpisano pa je tudi 
v sklop postajališč Caravaning cluba Slovenija. 
Investicijo ureditve sanitarnega vozla je izvedla 
Občina Sevnica, za upravljanje postajališča pa 
bo skrbel zavod KŠTM Sevnica kot upravljavec 
celotnega grajskega kompleksa.

Postajališče za avtodome
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Na Gradu Sevnica je v organizaciji Zdravstvenega 
doma Sevnica potekalo delovno srečanje s 
predstavitvijo aktivnosti na področju duševnega 
zdravja in delovanja Skupnostne psihiatrične 
obravnave v Posavju. Posavski center skupnostne 
psihiatrične obravnave s sedežem v Zdravstvenem 
domu Sevnica deluje skoraj dve leti in je v 
slovenskem prostoru prvi tovrstni način dela z 
osebami s hudimi duševnimi motnjami. V Sloveniji 
so poleg posavskega še trije tovrstni centri s 
sedeži v zdravstvenih domovih, in sicer v Novem 
mestu, Murski Soboti in v Ravnah na Koroškem. 
Skupnostna psihiatrična obravnava za Posavje 
vključuje obravnavo na območju petih občin: 
Sevnice, Krškega, Brežic, Radeč in Kostanjevice 
na Krki. 

Aktivnosti ZD Sevnica

 
Občina Sevnica je skupaj s Komunalo Sevnica tudi 
letos pripravila strokovno ekskurzijo z ogledom 
največje sevniške čistilne naprave na Logu za 
učence devetih razredov sevniških osnovnih šol. 

Namen vsakoletne ekskurzije je, da učenci izvedo 
številne poučne informacije in pouk preživijo na 
nekoliko drugačen način, tematika pa je vsako 
leto povezana z varovanjem okolja, s poudarkom 
na čistih vodah in pomenu le-teh za kakovostno 
bivanje. Župan Srečko Ocvirk in vodja Oddelka 
za okolje in prostor Roman Perčič sta v svojo 
predstavitev zajela delovanje in naloge Občine 
Sevnica, predvsem z vidika varstva in urejanja 
okolja. Ob tem je bilo devetošolcem s strani 
direktorja sevniške Komunale Mitje Udovča in 
sodelavcev podrobno predstavljeno delovanje 
čistilne naprave Sevnica, ki so si jo učenci tudi 
ogledali ter se tako podrobneje seznanili z njenim 
delovanjem in učinki.

Devetošolci na ogledu 
čistilne naprave

Zaradi zagotovitve varne izvedbe vaje ter varnega 
in neprekinjenega zračnega prometa bodo 
potekale začasne zapore zračnega prostora nad 
območji izvajanja vaje. 
  
Na območju Sevnice bo v času vaje simulirano 
navajanje letalskega ognja na cilje v naseljenem-
mestnem območju. S tem namenom bo na 
parkirnem prostoru pri športnem domu (bazenu) 
postavljen operativni center, ki bo vodil aktivnosti 
na tem območju. Poleg operativnega centra bo 
postavljen tudi šotor za obiskovalce, kjer si bodo 
lahko ti vsak dan v vidnem delu dneva ogledali 
potek vaje, trenutne aktivnosti, potekala pa bo 
tudi promocija Slovenske vojske in vojaškega 
poklica. Preleti letal in helikopterjev nad Sevnico 
bodo samo v določenih intervalih in v dnevnem 
času ter za na to predpisanih višinah. Zaradi 
udeležbe nadzvočnih letal na vaji lahko občasno 
pričakujemo povečan hrup, ki bo za to območje 
neobičajen, vsekakor pa ne tako moteč, da bi 
kakorkoli motil vsakdanji utrip Sevnice. 
  
V nedeljo, 31. maja, bo v okviru dneva odprtih 
vrat Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki 
izvedena slovesnost pred začetkom vaje Adriatic 
Strike 2015.  Mednarodna vojaška vaja bo na 
ogled strokovni javnosti in predstavnikom medijev 
v četrtek, 4. junija, na območju letališča v Murski 
Soboti.

Vir: MORS

 
Med 1. in 6. junijem bo v Sloveniji četrto leto 
zapored potekala mednarodna vojaška vaja 
Adriatic Strike, na kateri bo Slovenska vojska 
(SV) v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob 
podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje 
usmerjevalcev združenega ognja. Na letošnji vaji 
Adriatic Strike, v prevodu Jadranski udar, ki jo bo 
organiziralo in vodilo poveljstvo 15. polka vojaškega 
letalstva iz Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah 
ob Krki, se bodo usposabljali že certificirani 
usmerjevalci združenega ognja (UZO), posadke 
strelnih platform, poveljniki čet ter načrtovalci 
združenega ognja. 
  
Na vaji se pričakuje okoli 450 udeležencev, od tega 
okoli 200 pripadnikov oboroženih sil iz Avstrije, 
Belgije, Češke, Črne Gore, Francije, Hrvaške, Italije, 
Kanade, Litve, Latvije, Madžarske, Nizozemske, 
Romunije, Slovaške, Velike Britanije, Združenih 
držav Amerike ter Turčije kot opazovalke. Urjenje 
postopkov usmerjevalcev zračne podpore bodo 
podpirale naslednje letalske zmogljivosti: 
  
Helikopterji: Bell 206, Slovenija / Bell 412, 
Slovenija / Cougar AS AL 532, Slovenija / Bell OH-
58 Kiowa, Avstrija / SA 341 Gazela, Črna Gora / 
Puma Socat IAR 330, Romunija. 

Letala: Pilatus PC-9, Slovenija in Hrvaška / Pilatus 
PC-6, Slovenija / Pilatus PC-7, Avstrija / Aero 
L-159, Češka / SAAB JAS 39 Gripen, Madžarska. 
 
Usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja bo 
potekalo na petih različnih lokacijah po Sloveniji, 
in sicer na Osrednjem vadišču Slovenske vojske 
Postojna, kjer bodo zračna plovila zagotavljala 
ognjeno letalsko podporo, ter na območju Raduhe, 
na širšem območju občine Sevnica, Kočevja in na 
letališču Murska Sobota, kjer bodo zračna plovila 
letalsko podporo samo simulirala. 

Adriatic Strike 2015

 
8. maja smo po vsem svetu obeležili dan Rdečega 
križa. Več aktivnosti se je ob tem dnevu zvrstilo 
tudi v občini Sevnica, še poseben pomen pa 
ima nov defibrilator na Lisci, ki ga je Območno 
združenje Rdečega križa Sevnica ob tej priložnosti 
predalo v javno uporabo, v mrežo sedaj skupno 11 
javno dostopnih defibrilatorjev, ki so nameščeni 
na različnih lokacijah po občini. 

Naprava, ki rešuje življenja ob zastoju srca, je 
nameščena v vhodnem prostoru Tončkovega doma 
v za to namenjeni omarici, opremljeni z alarmom, 
ki se sproži, ko odpremo vratca. Aparat bo redno 
pregledovan in vključen v slovensko mrežo javno 
dostopnih defibrilatorjev, ki je dostopna tudi na 
spletu.

Defibrilator tudi na Lisci

Skupnostna psihiatrična obravnava je prinesla 
pomemben in nov način obravnave: zdravljenje 
duševnih težav v domačem okolju, hitrejše 
zaznavanje sprememb in odklonov v duševnem 
zdravju ter vzpostavljanje čim bolj kakovostnega 
življenja posameznikov v domačem okolju. 

V Zdravstvenem domu Sevnica velik poudarek 
namenjajo preventivni usmerjenosti delovanja 
služb, ki v občini sistematično skrbijo za javno 
zdravje. Te so na ravni države tudi v času 
priprave »Pravilnika o službi nujne medicinske 
pomoči« aktivno in argumentirano opozarjale na 
nujnost potreb sevniškega območja do zadostne 
in pravične zdravstvene obravnave. Kot je 
zapisano v pripravljenem predlogu pravilnika, ki 
bo v veljavo stopil leta 2019, bo v Sevnici 24 ur 
dnevno organiziran eden od skupno 18 satelitskih 
urgentnih centrov, ki vključuje prisotnost 
zdravnika, diplomiranega zdravstvenika oziroma 
diplomirane medicinske sestre z dodatnimi znanji, 
zdravstvenika oziroma diplomirane medicinske 
sestre z dodatnimi znanji s področja triaže 
in zdravstvenega reševalca, voznika nujnega 
reševalnega vozila, skupaj z dodatno ekipo MoREA 
(mobilna enota reanimobila) ter delom mobilne 
ekipe za nujne reševalne enote.

 
V aprilu je občino Sevnica na povabilo poslanca 
Tomaža Lisca in sevniškega občinskega odbora 
SDS obiskala evropska poslanka Romana Tomc. V 
uvodnem delu obiska so ji poslanec Tomaž Lisec, 
župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave 
Zvone Košmerl predstavili občino, predvsem 
vse pomembnejše projekte v občini, ki so bili v 
preteklosti sofinancirani tudi s pomočjo evropskih 
sredstev. Opozorili so na problematiko zamud 
države pri projektih iz evropske perspektive 
2014–2020 in se strinjali, da če bi vlada imela 
natančno definirane prioritete, bi se tako poslanci, 
predvsem pa lokalne skupnosti, bolj intenzivno 
pripravljale na razpise z svojimi projekti. 

Tudi Občina Sevnica ima kar nekaj predlogov in 
idej za koriščenje EU sredstev in čaka, da vlada 
preko ministrstev aktivno pristopi k projektom, 
ki bodo podlaga za črpanje teh sredstev. Sledil je 
obisk podjetij Siliko d.o.o, Tanin d.d. in Terraplant 
d.o.o., nato pa še zaključek srečanja s člani IO SDS 
Sevnica v Vinski kleti Mastnak. Romana Tomc 
se je ob zaključku vsem zahvalila za sprejem, jim 
zaželela uspešno poslovno pot, se priporočala za 
nadaljnje predloge in pripombe ter zagotovila, da 
se bo v Sevnico še rada vrnila.

Evropska poslanka 
obiskala Sevnico

Obisk v podjetju Terraplant
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Ob tednu Rdečega križa in dnevu medicinskih 
sester je Območno združenje Rdečega križa 
Sevnica v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Sevnica pripravilo prireditev na stojnicah Skupaj 
delamo za zdravje. Bila je v srečišču Sevnice pri 
kmečki tržnici. 

Na prireditvi so predstavili različne dejavnosti 
Rdečega križa, Zdravstveni dom pa je sodeloval 
z  zdravstveno-vzgojnim programom. Svetovali 
so o zdravem načinu življenja in prikazali dejavnike 
tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. 
Poleg svetovanja so merili tudi krvni tlak in krvni 
sladkor ter svetovali o zdravi prehrani. Prikazali 
so temeljne postopke oživljanja. Obiskovalci so 
si lahko vodeno ogledali SVIT-ov model debelega 
črevesa in se poučili o nevarnostih raka v tem 
delu telesa. Na stojnici sta bila tudi modela 
dojk in testisov za učenje samopregledovanja. 
Zdravstveni dom je izvedel tudi test hoje na 2 
km z izračunom telesne zmogljivosti. Rdeči križ 
je obiskovalce seznanil s svojimi dejavnostmi in 
o dobrodelni akciji zbiranja prehrambnih izdelkov 
v nekaterih sevniških trgovinah. Pri njih se oglasi 
čedalje več pomoči potrebnih in zato so potrebe 
čedalje večje. Vrednost njihove lani razdeljene 
hrane je kar 54.869 evrov, skupna z vsemi drugimi 
oblikami pomoči pa kar 78.128 evrov. 
Na prireditev so povabili tudi druga društva s 
področja varovanja zdravja in preprečevanja 
bolezni: Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj 
proti raku, Društvo Ozara enota Sevnica, Društvo 
sladkornih bolnikov Posavja in Društvo Hospic. 
Obiskovalci so se sprehodili med stojnicami in na 
vsaki so lahko dobili zanimive nove informacije, ki 
jim bodo pomagale varovati in krepiti zdravje. 

Mojca Pinterič Krajnc 

Skupaj delamo za zdravje

Bližamo se koncu 2-mesečnega izobraževalnega 
programa in natečaja Omogoči si zaposlitev 
in ustvari podjetje. Poleg trdega dela na 
delavnicah, vseh domačih nalogah in intenzivnega 
dograjevanja svojih poslovnih priložnosti smo 
za naše inkubirance organizirali tudi predavanje 
na temo, kako postaviti spletno stran in 
videodelavnico. Da je dobro optimizirana in kar 
se da prijazna spletna stran do uporabnika zelo 
pomembna, nam je pojasnil Jure Svažič iz podjetja 
Fuzia. Izvedli smo še tridnevno videodelavnico v 
režiji Tomaža Pavkoviča iz Luksuz produkcije. V 
tem času so ekipe dobile poglavitne informacije, 
katera pravila je treba upoštevati pri celotnem 
postopku izdelave videa. Nato je bila na vrsti akcija 
v obliki snemanja in na koncu še montaža lastnih 
promovideov, ki jih bodo ekipe lahko uporabile za 
lastne promocijske namene. 

Inkubirancem smo želeli pokazati tudi različne 
primere dobrih praks, zato smo se 12. maja 
odpeljali na strokovno ekskurzijo v Zasavje. 
Ogledali smo si socialno podjetje Ropotarnica 
in podjetje Chipolo, ki je ena od uspešnih zgodb 
slovencev na platformi Kickstarter. Svoje prostore 
so nam pokazali tudi pri visokotehnološkem in 
uspešnem podjetju Dewesoft iz Hrastnika. Vmes 
smo obiskali tudi prebivalce Coworkinga Zasavje 
in se okrepčali s seksi malico, prejeli antistresno 
masažo na delovnem mestu in imeli predavanje 
na temo tržnega komuniciranja in brandinga. Dan 
smo sklenili, kot se za izlet spodobi. S piknikom in 
lokalnimi dobrotami. 
Končni dogodek je bil 27. maja na sevniškem 
gradu, inkubiranci so predstavili pridobljeno 
znanje v 3-minutni predstavitvi pred strokovno 
komisijo. 
  

Matic Košak, Socialni inkubator Posavja 

Finiš je tukaj!

 
Na sevniškem gradu je v nedeljo, 17. maja, potekala 
delavnica vedske kuhinje s Sanjo in Emilom, ki 
vodita projekt Vedska kuharija. Pripravljali smo 
basmati riž z indijskimi oreščki, sabdži iz bučk, 
korenja in panirja, cvetačne pakore, paradižnikov 
čatni, rajto s kumaricami, posladkali pa smo se 
z lešnikovo halvo. Jedi so bile odličnega okusa, 
k prijetnemu vzdušju je pripomogel še čudovit 
grajski ambient.

Vedska kuharija 
na sevniškem gradu

Tudi letos smo se gasilci zbrali v Budni vasi na 
tradicionalnem, že 20. Florijanovem žegnanju. 
Vsako leto se ga poleg gostiteljev udeležijo tudi 
gasilci sosednjih prostovoljnih gasilskih društev.  
Letos nas je bilo okoli 70. 

Župnik Janez Cevec se je gasilcem zahvalil za vso 
pomoč ljudem v stiski, da so vedno pripravljeni 
pomagati in nikoli ne rečejo ne ter tudi za 
vsakoletno navzočnost pri maši, saj s tem še bolj 
obogatijo Florijanovo nedeljo. Zahvalil se je tudi 
pevcem župnijskega zbora in vsem, ki kakorkoli 
pripomorejo, da je žegnanje takšno, kot mora biti. 
Vse sta nagovorila tudi podpredsednik Sveta KS 
Šentjanž Branko Keber in župan sevniške občine 
Srečko Ocvirk. Na koncu je predsednik PGD 
Šentjanž Boštjan Repovž vsem predstavnikom 
sosednjih društev podelil spominske zahvalne 
plakete in jih povabil na 21. žegnanje prihodnje 
leto. Zahvale so prejeli še: župnik Janez Cevec, 
Marica Vozelj v imenu AKŽ Budna vas, KS Šentjanž 
in Občina Sevnica. 

Po končani maši je bilo na vrsti prijetno druženje. 
Domači gasilci so pripravili pogostitev, in sicer 
klobase, domači kruh, potico in pecivo, kar so 
prinesle članice AKŽ Budna vas, ter cviček, ki ga 
je prispeval Andrej Repše.  Vsem najlepša hvala. 
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!  
  

Katja Repše

Žegnanje v Budni vasiVedski recepti ne vsebujejo mesa, rib, jajc, kisa, 
gob, česna in čebule. Zelo pomembni sta čistost 
in zavest kuharja, zato si je pred začetkom 
kuhanja treba umiti roke in usta. Naša miselnost 
med pripravo hrane predstavlja polovico 
energijske vrednosti obroka, zato je priporočljivo 
poslušati duhovno glasbo in misliti pozitivno. 
Hrane med kuhanjem nikoli ne pokušamo, saj 
to zelo pripomore k brzdanju požrešnosti jezika 
in manjšanju naše sebičnosti. Zaradi pretoka 
energije vedno mešamo samo v desno stran. 
Zavest kuharja vstopi v hrano, zato si uživalec jedi z 
njim deli karmične posledice. Hrano zato v posebnih 
servirnih posodicah iz srca darujemo bogu in 
jo tako popolnoma prečistimo vseh negativnih 
karmičnih vplivov. Po posvetitvi posodice najprej 
pomijemo zaradi spoštovanja in ponižnosti, šele 
nato ponujeno hrano oz. prasadam serviramo 
drugim, kot gostitelji k mizi prisedemo šele,  ko se 
vsi gostje najedo do sitega. V Vedah velja uživanje 
prasadama za enega očiščevalnih procesov za 
dvig zavesti. 

Lucija Rap

Cenjene stranke obveščamo, da z junijem 
širimo našo paleto storitvenih dejavnosti z 

dejavnostjo pogodbene pošte.

V ponedeljek, 1. 6. 2015 ob 9. uri 
odpiramo v prostorih kmetijske trgovine 

KOC Janez Šentjanž 
Kmečke zadruge Sevnica 

pogodbeno pošto 8297 Šentjanž

Delovni čas pogodbene pošte:
Ponedeljek do petek 9.00 - 12.00 

ter 15.00 – 17.00
Sobota 9.00 - 12.00

Uporabnikom bo na voljo ves nabor 
univerzalnih poštnih storitev: oddaja 
pisemskih pošiljk ali paketov za notranji 
in mednarodni poštni promet; vplačila in 
izplačila z osebnih računov PBS in hranilnih 
vlog; izročitve pošiljk, ki jih pismonošem 
ne bo uspelo dostaviti; plačilni promet 
ter prodaja znamk, ovojnic, voščilnic in 

virtualnih kartic za mobilne operaterje.
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Vse leto smo v sevniški enoti društva Ozara zelo 
kreativni in ustvarjalni. Poglavitni namen naših 
srečanj je motivirati uporabnike, da se pridružijo 
ustvarjanju različnih izdelkov. Glede na to, da se 
že približuje poletje, smo imeli delavnico in na njej 
s skupnimi idejami izdelali krasno sliko iz školjk. Ta 
bo v vročih poletnih dneh krasila prostore v Ozari, 
v katerih se naši uporabniki zelo dobro počutijo in 
redno prihajajo.  

  
Darinka Kozole, vodja enote Ozara Sevnica

Ustvarjanje na Ozari

 
Krajevna skupnost Sevnica je v začetku maja prvič 
pripravila praznovanje krajevnega praznika. V 
iskanju primernih zgodovinskih dogodkov je svet 
krajevne skupnosti sestavil odbor za pripravo 
praznika ter medse povabil tudi sevniškega 
pisca številnih monografij Oskarja Zorana Zeliča. 
Skupaj so se odločili, da bo praznik sevniške 
krajevne skupnosti in povezovalna nit praznika 
2. maj. Na ta datum se je leta 1869 zgodil eden 
najpomembnejših kulturno-političnih zgodovinskih 
dogodkov za Sevnico in občino, slovenski tabor, 
ki ga po številu udeležencev ter radikalnosti in 
zrelosti zahtev uvrščajo med najpomembnejše 
slovenske tabore. 

Zbrane je na prireditvi v Kulturni dvorani Sevnica 
najprej nagovorila predsednica krajevne skupnosti 
Stanka Žičkar, ki je poudarila, da je želja po pripravi 
praznovanja krajevnega praznika tlela že dlje časa, 
saj v svetu verjamejo, da praznovanje dodatno 
povezuje in krepi družbene odnose. Obiskovalci so 
si po nagovorih župana Srečka Ocvirka, Oskarja 
Zorana Zeliča, ki je predstavil vsebino praznika, 
in Irene Klenovšek kot predstavnice Kmečke 
zadruge Sevnica, ki je bila pokrovitelj večera, 
ogledali predstavo igralske skupine Kulturnega 
društva iz Leskovca pri Krškem z naslovom 
»Tistega lepega dne«.

Vir: Občina Sevnica

Obeležili prvi praznik 
KS Sevnica

Zahvala predsednice igralski skupini.  
Maja je praznovala 90. rojstni dan Marija Vidrih 
iz Kladja nad Blanco. Ob tej priložnosti so jo 
obiskale članice Krajevnega odbora RK Blanca s 
predsednico Cvetko Požun, predsednik KS Blanca 
Franc Pavlin in župan Srečko Ocvirk. Razveselili so 
jo s priložnostnimi darili in cvetjem. 

Slavljenka se je razgovorila o svojem življenju. 
Povedala je, da izhaja iz trdne kmečke družine 
Vidmar iz Čanja nad Blanco. Pri hiši je bilo pet 
otrok in vsi so morali trdo delati, saj včasih ni bilo 
strojev. Leta 1951 se je poročila na veliko kmetijo 
Vidrih v Kladje nad Blanco. Tudi tam jo je čakalo 
kmečko delo. Leta 1985 ji je umrl mož. Zanjo 
lepo skrbi hči Majda z možem Ivanom in njenim 
vnukom Damjanom. Ukvarjajo se z živinorejo in 
prašičerejo. Vnukinja Andreja živi na veliki kmetiji 
ob robu Ljubljane in ima štiri deklice, ki s svojimi 
obiski razveseljujejo prababico. Marija kljub visoki 
starosti še vedno dela. Najraje lušči fižol in tolče 
orehe. Še vedno bere časopise brez očal, tako da 
je z vsem na tekočem. 
  
Obisk je minil v prijetnem vzdušju in veselem 
razpoloženju. Hči Majda je poskrbela za bogato 
postrežbo, muzikant je zaigral in nazdravili so 
slavljenki, ki se ni mogla dovolj zahvaliti, da je 
dobila tak obisk in je kar naprej ponavljala: »Kako 
sem počaščena!« 
  

KO RK Blanca 
Foto: Občina Sevnica

90 let Marije Vidrih

 
Sevniške mažoretke smo se 16. in 17. maja 
udeležile dvodnevnega državnega tekmovanja 
mažoretk  v organizaciji Mažoretne zveze Slovenije 
in mažoretk iz Bakovcev, ki je potekalo v Murski 
Soboti. V dveh dneh se je v različnih kategorijah 
zvrstilo več kot 570 mažoretk iz vse Slovenije. 

Trdo delo in veliko vztrajnosti je razlog, da smo se 
Sevničanke vrnile z najlepšimi rezultati do zdaj, 
saj smo v kategoriji kadet pom pomi dosegle 1. 
mesto, v kategoriji kadet palica 2. mesto in junior 
palica 4. mesto. 

V kategoriji kadet duo sta Ajda Mesojedec in Lea 
Zakšek zasedli 2. mesto, Hana Vukalič in Zala 
Elizabeta Ramovš pa 5. mesto. Na stopničke je 
na 3. mesto stopila Teja Kranjc v kategoriji kadet 
solo, Tajda Župevc je zasedla 6. mesto, Ajda 
Mesojedec 8. mesto in Hana Vukalič 9. mesto. V 
kategoriji junior solo je Monika Seničar zasedla 5. 
mesto, Eva Železnik pa 6. mesto. Na stopničkah 
v  kategoriji solo senior je tudi stala Sevničanka, 
in sicer Eva Senica, na 3. mestu. Nuša Kranjc 
in Anja Popelar sta dosegli 6. mesto v kategoriji 
junior duo. 
Tudi najmlajša sevniška dekleta, mične Cici 
mažorete, so dosegle čudovite rezultate, saj so 
dobile 13  zlatih medalj, in sicer Iza Brus, Lara 
Lisec, Kaja Zalokar, Lana Vurnek, Pika Šeško, 
Ariana Srpčič, Lana Simončič, Ema Popelar, Teja 
Mirt, Eva Mesojedec, Nina Marin, Ajda Lednik in 
Žanin Cesar. Srebrne medalje so si obesile okrog 
vratu Lea Simončič, Ana Jeraj in Kiara Jager. V 
kategoriji senior duo sta Tjaša Habinc in Tjaša 
Jezernik zasedli 3. mesto. 

Z našimi dekleti so bili dva dni tudi naši neutrudni 
modro-modri navijači. Hvala vam za vso podporo, 
spodbudo, navijanje ... Vi ste tisti, ki ste našim 
dekletom dodali krila, da so poletela tako visoko. 
Poskrbeli pa ste tudi za to, da so si na lepi panonski 
ravnici dobro zapomnili ime Sevnica. 

Vir: Mažoretke Društva Trg Sevnica

Državno prvenstvo mažoretk

www.mojaobcina.si/sevnica

 
Na Gradu Sevnica je 8. maja potekala novinarska 
konferenca s predstavitvijo priprav na enega 
največjih dogodkov letošnjega leta, 62. svetovno 
prvenstvo v lovu rib s plovcem za nacije 2015, ki bo 
od 7. do 13. septembra 2015 v Radečah in Sevnici. 
Ribiška zveza Slovenije je organizacijo tekmovanja 
zaupala Ribiški družini Sevnica in Ribiški družini 
Radeče, pri pripravah pa bosta organizatorjem 
pomagala tudi obe lokalni skupnosti. 

S strani predstavnikov obeh ribiških družin 
in sodelujočih je bil na novinarski konferenci 
predstavljen koncept in organizacijska priprava 
na prvenstvo, na katerem pričakujejo tekmovalne 
ekipe iz 40 držav. Samo tekmovanje se bo odvijalo 
na tekmovalnih trasah na območju hidroelektrarn 
Vrhovo in Boštanj, ki veljajo za ene najboljših v 
Evropi in tudi v svetu.

Vir: Občina Sevnica

Svetovno ribiško prvenstvo
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TZOS

Turistična zveza občine Sevnica vodi projekt 
saditve občinskih lip ob svetovnem dnevu zemlje. 
Letos se je lipa zasadila pri OŠ Blanca. S tem je 
občinsko lipo dobila vsaka krajevna skupnost v 
občini Sevnica.

Kulturni program so pripravili učenci in mentorji 
osnovne šole Blanca, pristone je pozdravil župan 
občine Sevnica, predsednica TZOS Cvetka 
Jazbec, direktorica KŠTM Sevnica in predsednik 
KS Blanca.
ZOS že deveto  leto organizira zasaditev lipe 
ob svetovnem dnevu zemlje in ob zaključku 
vsakoletnih organiziranih čistilnih akcij. 
Turistična zveza občine Sevnica spodbuja  sajenje 
avtohtonih dreves. 

Alenka Kozorog 

Svetovni dan Zemlje -
zasaditev lipe pri šoli na Blanci

 
Čeprav je bilo napovedano slabo vreme, je za nami 
lep pohod v prijetni družbi.

Tretjo soboto maja nam vreme ni ravno 
prizanašalo, a po slabem jutru se je rodil lep dan. 
Okoli 25 pohodnikov od blizu in daleč se nas je po 
okrepčilu s šentjanškimi kolački, cvetinmajstrom 
in metinim zeliščnim čajem podalo na 13. pohod po 
Krekovih stezicah, ki je tudi letos potekal v sklopu 
Posavskega festivala pohodništva. Najbolj strm 
in tudi najbolj naporen je bil vzpon proti Leskovcu. 
Po kratkem počitku in nekaj besedah turističnega 
vodnika Zdravka Remarja v Murnicah smo pot 
nadaljevali proti Leskovcu. Tam nam je Zdravko 
pričaral lepote najlepše hribovske vasice 2005 in 
nam nakazal v meglo zavit razgled. 

Pot nas je vodila proti Brunku. Že kar prijetno 
utrujeni smo se pri družini Skoporc - Zavrl najedli 
še tople ocvirkove potice ter napili čaja, pa tudi 
kakšen kozarček rujnega seveda ni izostal. Da je 
bilo vzdušje še bolj prijetno, nam je na harmoniko 
zaigral Skoporčev ata, pozneje pa se je opogumil 
tudi eden izmed pohodnikov. Ob zvokih domače 
glasbe smo tudi zaplesali. Z Brunka navzdol smo 
se odločili, da letošnjo traso zaradi blatne poti 
nekoliko skrajšamo. Tako smo jo preko Zdevnega 
mahnili proti Šentjanžu in tam sklenili pohod. Bilo 
je prijetno, domače in spet nepozabno. Kdor je pri 
nas že kdaj bil, se zagotovo spet vrne. Vabimo, da 
se nam 13. junija ob 9. uri pridružite tudi vi, ko jo 
bomo mahnili po rudarski tematski poti Tk Pav! 

Petra Majcen

13. pohod po Krekovih stezicah 

Občinsko ocenjevanje

Komisija za ocenjevanje bo svoje delo opravljala v 
dneh do 15.  junija. Ocenila bo vsa krajevna jedra, 
osnovne šole vrtce in prijavljene manjše kraje.  V 
kolikor želite, da komisija oceni tudi vaš kraj in vam 
poda smernice za nadaljnje urejanje to sporočite 
na mail cveta.jazbec@gmail.com. 
Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala  splošno 
urejenost kraja kot celoto,kakovost turistične 
ponudbe in storitev, varovanje naravne in kulturne 
dediščine, varovanje okolja, gostoljubnost, 
komunalno in turistično infrastrukturo itd....

Vsa turistična društva kot tudi krajevne skupnosti 
bodo dobili zapisnik ocenjevanja. V projektu se 
nadaljuje regijsko ocenjevanje, nato državno  in 
verjamemo da bo kakšen izmed krajev naše občine 
prepoznan za lepo in pravilno urejenega.

Alenka Kozorog

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna  

Praznik dela, 1. maj, je dan, ko člani Občinskega 
pihalnega orkestra sv. Ruperta iz Šentruperta 
vstanejo zelo zgodaj. 

Že tradicionalno namreč po Mirenski dolini 
obiskujejo kraje in zaigrajo prvomajsko budnico. 

Tudi letos so nas obiskali na Telčah, Malkovcu in 
pri farni cerkvi v Tržišču. S svojimi koračnicami so 
pričarali prijetno vzdušje na ta praznik in upamo, 
da bodo to tradicijo nadaljevali tudi v prihodnje. 
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Prvomajska budnica 

Pogled na godbenike in zbrane krajane, ki so z 
veseljem prisluhnili igranju (foto: Stane Markovič).

V Tržišču so godbeniki nastopili pred farno cerkvijo 
(foto: Stane Markovič).

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00

Sobote: 9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

prodaja 

SEVNIŠKE 

SALAME

v 

TA Doživljaj

AKTUALNO - IZLET: 

· Krepko kosilo  (otroška igrala v bližini)
·p rilagojen ogled vaši družini, 

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

Cena:  14,50 EUR / osebo in vključuje kosilo, vstopnina in 
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti 
1EUR / osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka. 

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

NOVO ~ NOVO

www.dozivljaj.si
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Turizem

 

Veliki Cirnik, Slapšakova in dolina 
Konstanščice, Suha gora, Češnjevec, 
Vinji vrh

Opisana pot je dolga  približno 11 km in poteka 
izmenično po asfaltu in makadamu. Ni označena 
in zahteva lastno orientacijo. Sicer ni zahtevna, a 
priporočamo, da greste na pot v lepem vremenu 
ter primerno obuti. Pozorni bodite predvsem pri 
spustu v Slapšakovo dolino.
Parkiramo  na velikem parkirišču (387 m)  pri 
gasilskem domu in gremo proti središču vasi 
mimo Slopnega znamenja, poslikanega s freskami 
in pokritega s skodlami. Mimo njega navzgor in pri 
prvi hiš na desni zavijemo desno navkreber mimo 
stavbe stare osnovne šole z zanimivim pročeljem. 
Tako gremo po bližnji asfaltni  poti v smer  
Šentjanža, na križišču ne gremo po smerni tabli 
za Šentjanž, ampak naravnost mimo hiše in takoj 
za njo desno po makadamski poti strmo navzdol v 
Slapšakovo dolino (278 m). Tam stoji gospodarsko 
poslopje s hišo, ki je kombinacija zidane in lesenih 
brun, kot je bilo značilno za te kraje.  Dolino 
prečkamo in se po makadamu dvigujemo proti 
asfaltni cesti, ki pelje iz V. Cirnika za Mokronog, na 
asfaltu zavijemo levo in gremo navzdol do doline, 
ki ima ledinsko ime Cigajarjeva dolina. Ko pridemo 
na ravnino, zavijemo strogo desno z asfalta na 
lepo vzdrževano gozdno pot,  ki vodi po levi strani 
doline Kostanjščice do Art`ovskega hriba. Po tej 
dolini je speljana občinska meja med Sevnico in 
Šentrupertom ter tudi daljnovod Krško–Beričevo. 

Kar nekaj časa hodimo po neposeljeni razgibani 
dolini in ko se zoži, zagledamo hišo, v kateri je 
bil včasih »Rebolev« mlin. Mimo je naprej cesta 
speljana po soteski, kjer je zelo slikovito vklesana 
struga potoka, polna tolmunov in kamnitih pragov 
ter ploskev, po katerih žubori  Kostanjščica.  Naprej 
se dolina spet  odpira in ima več  manjših pritokov 
z desne strani. Na levi strani doline je strma 
gozdnata reber, imenovana Mrtvaški hrib. Ko 
pridemo do križišča, ko vodi pot naprej čez most, 
zavijemo desno po zgornji poti navkreber mimo 
daljnovodnega stebra. Dvigujemo se po gozdni 
lepo vzdrževani poti in pridemo do asfaltne ceste, 
po njej pa zavijemo desno navzgor do zaselka Suha 
gora (400 m)   in na malem krožišču spet desno in 
gremo po asfalti poti navzdol proti Cirniku. Hodimo 
mimo ohranjenega gospodarskega poslopja z 
bogato arhitekturo in napajališča na Češnjevcu.  
Naprej mimo  »zaobljubne«  kapelice čez zaselek 
Vinji vrh in naprej med polji do Vel. Cirnika. Sredi 
vasi zavijemo desno proti cerkvi do parkirišča. 

Želimo vam varen korak in veliko prijetnih doživetij. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

Po naravoslovni poti azaleje v Boštanju
 
V soboto, 9. maja, se je začel posavski festival 
pohodništva z otvoritvenim pohodom po 6 km 
dolgi naravoslovni poti azaleje. 

Zbralo se je več kot 30 pohodnikov od Kresnic 
do Senovega. Pohod je potekal v organizaciji 
Turističnega društva Boštanj, vodil sem ga Janez 
Levstik. Ob sprejemu sta navzoče pozdravila 
predsednik TD Aleš Germovšek in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 

Pohodniki so ob poti dobili informacije o 
pomembnih etnoloških, kulturnih, tehničnih, 
naravnih in zgodovinskih znamenitostih. Na poti 
so nam gostoljubno pokazali svoje zbirke živali na 
kmetiji Jeraj Janeza, lovsko razstavo pri družini 
Plazar Ernestu in Adi, ob kateri je predstavil pomen 
lovstva predsednik LD Boštanj Slavko Zakšek. V 
Dol. Boštanju ob reki Mirni so pohodnike pričakali 
članice in člani pevske skupine Azeleja Boštanj z 
etnološko predstavitvijo nekdanjega, ženskega, 
ročnega  lovljenja rib v Mirni, seveda ob glasbeni 
spremljavi.

Za dobro počutje so poskrbeli na sprejemu in 
med potjo članice Aktiva žena Boštanj, člani 
Društva vinogradnikov Sevnica Boštanj, na 
koncu pa skupine ljubiteljev praženega krompirja 
pri Planinskem društvu Lisca Sevnica,  iz Loga 
in Turističnega društva Boštanj. Ker je pohod 
sovpadal s 70. obletnico konca druge svetovne 
vojne, smo pohodniki na poti ob dveh grobiščih 
žrtev prižgali tudi sveče.   

Janez Levstik 
Foto: J. L. in J. B.

Festival pohodništva v Posavju 

Info: 051 680 289.

Sevnica -Glavni trg

Sobota, 6. 6. 2015
od 8h do 13h

Sevniško grajsko poletje 2015

staro mestno jedro

 
Od petka, 8.,  do sobote, 9. maja,  je potekal  
Mavrični sejem v Qlandiji Maribor in na njem smo 
se predstavljali na stojnici s  turistično ponudbo 
sevniške občine.

Poleg promocijsega gradiva ponudnikov in naših 
danosti smo se predstavili tudi s katalogom 
turistične ponudbe. Največji poudarek je bil 
na eno- in večdnevnih programih za sevniško 
območje. Letos smo paketom za skupine dodali 
še »družinska doživetja«, ki so mikavna za 
manjše skupine in vsebujejo kulinarično ponudbo, 
nadgrajeno z obiskom točk, kjer so lahko 
obiskovalci aktivni v naravi. 
 Na sejmu je bilo največ zanimanja za  sevniški 
grad in pohodne poti, za kar imamo pripravljene 
posebne publikacije  z datumi in informacijami o 
posameznem tematskem pohodu. 
Za mamljivejši sejemski prostor  smo poskrbeli 
z degustacijami naših vin in suhih mesnin ter 
predstavitvijo ponudnikov, ki so sodelovali z 
nagradnimi igrami. 
Ob koncu maja smo imeli predstavite v  Zagrebu na 
prostoru Velesejma in na Cvičkariji v Kostanjevici.   
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Predstavljena turistična 
ponudba na Mavričnem 
sejmu Qlandija Maribor

www.mojaobcina.si/

sevnica/dogodki/
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udeležili in prejeli I. nagrado: Lea Ivandič – rog, Žan 
Repovž – pozavna in Matej Štih – evfonij, II. nagradi 
pa Tim Kranjc – rog in Matej Štih – pozavna. 

Citrarka Neža Simončič je tekmovala na 
6. Mednarodnem tekmovanju citrarjev 
Nachwuchsförderpreis v Münchnu in v kategoriji 
do 9 let zmagala. 
Na Dnevih kitare v Krškem je May Orešek prejel 
srebrno priznanje. 
Tekmovanja pihalcev v Požarevcu v Srbiji se je 
udeležil in osvojil I. nagrado klarinetist Tomaž 
Sešlar. 
Na Bistričkem ZVUKOLIKU v Mariji Bistrici na 
Hrvaškem, kjer tekmovanje poteka v treh etapah, 
je Matej Štih – evfonij prejel II. nagrado. 
Učitelji tekmovalcev so: Franc Lipovšek, Tinka 
Vukič, Zoran Košir in Zmago Tkavc, korepetitorka 
pa Saša Božič. 
Pot do odličnosti v glasbi je samo ena, ni bližnjic: 
vztrajnost in trdo delo. 
Čestitamo! 
  

Vir: Glasbena šola Sevnica

Kultura

 
V poklon najlepšemu mesecu v letu, dnevu zmage 
in tednu ljubiteljske kulture je Kulturnoumetniška 
sekcija iz Kulturnoumetniškega društva Budna 
vas v soboto, 9. maja, v Kulturnem domu Šentjanž 
pripravila kulturno prireditev. 

Najprej nas je Eva Keber z vnukinjo Tajo razveselila 
s češko pesmijo o maku, Taja je tudi zapela 
o živalskem vrtu, Eva pa zaigrala na kitaro in 
prebrala svoji pesmi. Čeprav se Kevin Keber šele 
spoprijateljuje s piščaljo, nam je pogumno zapiskal 
štiri pesmice. Neža Musar je recitirala Čebelica 
leti z neba in Marija Bajt je z nami delila štiri svoje 
pesmi. Povabilu v Šentjanž so se prijazno odzvali 
člani Likovnega društva Laško in predstavili svoje 
delovanje. Poleg slikanja, kar je njihova glavna 
dejavnost, nekaj članov svoja občutja izraža tudi 
v poeziji, kar so nam doživeto predstavili. Prišli 
so tudi člani KUD STOPinJE iz Zgornje Savinske 
doline. Čeprav so registrirani v Mozirju, delujejo 
kar v sedmih občinah. Pri nas so se predstavili 
ustvarjalci pisane besede. Ker so si želeli spoznati 
naše kraje, so prispeli že zgodaj popoldne in pod 
vodstvom Magde Sigmund raziskali majhen del. 
Z njimi nas je prišel pozdravit tudi župan občine 
Nazarje Matej Pečovnik. Prireditev je povezovala 
Veronika Sigmund, oder pa so krasila likovna 
dela članic likovne sekcije ART lipa in likovnikov 
iz Laškega. Vse nastopajoče in obiskovalce so 
pozdravili predsednica društva Magda Sigmund, 
predsednica KUD STOPinJE Ivana Žvipelj, 
predsednica Likovnega društva Laško Nevenka 
Fantinato, župan občine Nazarje Matej Pečovnik, 
župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik 
Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj. 
Za konec je iz grl Ljudskih pevk Solzice zadodela 
ljudska pesem. 

Prijetno druženje po prireditvi ob skromni zakuski 
se je nadaljevalo v večer. 
  

Magda Sigmund za KUD Budna vas

Mesec maj

 
V znameniti Lutrovski kleti se je 7. maja predstavil 
mladi tolkalist Erik Kranjc, študent Akademije za 
glasbo v Ljubljani. 

Glasbeno izobraževanje je začel pri sedmih letih 
pod mentorstvom Denisa Dimitrića na Glasbeni 
šoli Murska Sobota in Glasbeni šoli Beltinci. 
Po končani nižji glasbeni šoli se je vpisal na 
Umetniško gimnazijo Velenje in nadaljeval šolanje 
pri prof. Tomažu Lojenu. Bil je član pihalnega 
in simfoničnega orkestra Glasbene šole Fran 
Korun Koželjski Velenje. Aktivno sodeluje v 
tolkalni komorni skupini Rhythm Factory pod 
mentorstvom  prof. Tomaža Lojena. Kot solist 
je nastopal na koncertih v velenjski glasbeni šoli 
in na različnih drugih prireditvah. Udeležil se je 
številnih tekmovanj mladih glasbenikov Republike 
Slovenije in leta 2014 dosegel 1. mesto in zlato 
priznanje. Na mednarodnem tekmovanju SVIREL 
v Štanjelu je prejel zlato priznanje. Udeležil se 
je tudi mojstrskih tečajev pri Haruki Fujii, Neyu 
Rosauru, Claudiu in Francesci Santangelo, Ivani 
Bilić, Bogdanu Bacanu, Leonhardu Schmidingerju, 
Caseyju Cangelosiu in Davidu Friedmanu ter 
Petru Sadlu. Koncert je potekal v soorganizaciji 
KŠTM Sevnica in Glasbene šole Sevnica kot 
nagrada za odličen dosežek na tekmovanju mladih 
glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) v letu 
2014. Na ta način podpiramo mlade glasbenike, 
jim omogočamo predstavitev javnosti in s tem 
dajemo dodaten zagon pri njihovem delu. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Koncert tolkalista 
Erika Kranjca

Nadarjeni in delavni učenci glasbenih šol se 
udeležujejo številnih glasbenih tekmovanj. 
Priprave nanje od mladega glasbenika zahtevajo 
veliko delovne discipline, saj je program zelo 
zahteven. Ponosni smo na odlične tekmovalne 
nastope naših učencev. Objavljamo njihove 
dosežke z mednarodnih tekmovanj. 

Tekmovanja Davorin Jenko v Beogradu in 
tekmovanja Varaždin Woodwind & Brass so se

Mladi sevniški glasbeniki 
na mednarodnih tekmovanjih

Klarinetist Tomaž Sešlar

 
»Ves čas se iščemo, pa se ne najdemo,« je nekoč 
zapisal majski gost Stane Fabjančič iz Brestanice, 
»starosta posavskih slikarjev, posavski Van Gogh«, 
kot ga je v čutečem nagovoru opisal gostitelj Rudi 
Stopar. 

Stane Fabjančič spada v vrh in ob bok največjim 
posavskim likovnim umetnikom zadnjih desetletij. 
Davno je vstopil v našo umetniško središče. 
Slikarstvo je bilo vedno njegov spremljevalec; 
zavedal se je, da je kot kompas, ki mu kaže pot 
skozi življenje. V njegovem obširnem slikarskem 
opusu je mogoče najti bogastvo kulturne 
dediščine domačega, posavskega okolja in veliko 
število portretov ljudi. V uvodnem delu kulturnega 
programa je v grajski kapeli z znanimi ljudskimi 
napevi na svojo harmoniko navdušil znani sevniški 
harmonikar in slikarjev prijateljev Branko Žibert. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Stane Fabjančič 
v oknu Radogost

Matej Štih, evfonij

Ljudske pevke Solzice so zapele

 
Pesem Posavja je tradicionalen in odmeven 
posavski pevski praznik. Letošnjo 42. pevsko 
revijo PESEM POSAVJA smo odprli s koncertom 
v župnijski cerkvi na Razborju, nadaljevali s 
koncertom v župnijski cerkvi sv. Ruperta na Vidmu 
v Krškem, nato v župnijski cerkvi v Boštanju ter 
revijo sklenili s koncertom v cerkvi sv. Roka v 
Brežicah.

Pesem Posavja 2015, 
Posavski pevski praznik
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Kultura

www.grad-sevnica.com

ROCK

 
V sredo, 20. maja, se je pričel tradicionalni kulturni 
festival Sevniško grajsko poletje 2015 z zaključnim 
srečanjem projekta Igrišče za gledališče v 
organizaciji zavoda Bunker. V projektu, v katerem 
si žogo učenja podajata gledališče in šola, je šest 
mladih umetnikov je v letošnjem šolskem letu 
obiskovalo 20 osnovnih in srednjih šol iz različnih 
koncev Slovenije. Obiskalo nas je okoli 150 učencev 
iz 9 osnovnih šol, ki so ustvarjali v delavnicah in 
navdušili s predstavitvami rezultatov projekta. 

Večer smo zaključili s koncertno pripovedjo »Tri 
zdrave Marije in en oče naš«, glasbene skupine, 
v kateri delujejo tudi mladi ustvarjalci projekta: 
pripovedovalki  Ana Duša in Špela Frlic ter 
klaviaturistka Polona Janežič. Polona, Boštjan 
Narat in Vesna Zornik so med drugim stalni člani 
skupine Katalena. Tri zdrave Marije in en oče 
naš je režijsko podpisal Mare Bulc, znan tudi po 
gledališki uspešnici Čefurji raus. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Živahen začetek 
Sevniškega grajskega poletja

Organizatorji pevske revije Pesem Posavja - JSKD 
Območna izpostava Sevnica, Brežice in Krško smo 
umestili vse štiri koncerte v prijetne in akustične 
ambiente cerkva. 
Štiri koncerte je oblikovalo skupno 37 zasedb, in 
sicer 11 ženskih, 15 moških in 11 mešanih zasedb, 
kjer prepeva 682 pevk in pevcev pod vodstvom 28 
zborovodij.  Vse koncerte je strokovno spremljal 
priznani slovenski skladatelj, zborovodja in 
pedagog Damijan Močnik. 

Obiskovalci so imeli priložnost na vseh koncertih 
glasovati za najzanimivejšo pevsko zasedbo po 
lastni izbiri. Zmagovalci po izboru občinstva so bili 
v cerkvi na Razborju domačini Fantje z Razborja, v 
Krškem Mešani pevski zbor Koprivnica, v Boštanju 
si je domača Vokalna skupina Vilinke delila prvo 
mesto z Moškim pevskim zborom Svoboda 
Brestanica, v Brežicah pa je občinstvo prepričal 
Mešani pevski zbor Viva iz Brežic. 
Zadnji trije koncerti so potekali v sklopu 
Vseslovenskega  tedna ljubiteljske kulture, ki se 
je odvijal med 15. in 24. majem in je zaznamoval 
okrog tisoč  kulturnih dogodkov, ki smo jih po vsej 
Sloveniji in zamejstvu pripravili skupaj s številnimi 
kulturnimi društvi, zvezami, lokalnimi skupnostmi 
in pod okriljem območnih izpostav JSKD. 
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture pridružuje 
številnim evropskim državam, ki se vsako leto 
poklonijo kulturnim ustvarjalcem ter opozorijo na 
pomen, kakovost in množičnost ljubiteljske kulture 
v sodobni družbi. Vseslovenski teden ljubiteljske 
kulture je priznanje vsem, ki svojo energijo in čas 
namenjajo kulturi. 
  

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica 

Sobota, 6. junija 2015, od 8. do 13. ure 
na Glavnem trgu v starem mestnem jedru Sevnice
Grajska tržnica starin in 
unikatnih izdelkov 
Prinesite starine in unikatne izdelke, ki jih želite 
prodati, zamenjati ali podariti. Pridite tudi, če jih 
želite kupiti. Na ogled in naprodaj bodo številne 
zanimive starine in izdelki.
Za ponudnike so potrebne predhodne prijave (do 3. 
6.) na 051 680 289 ali 
grad.sevnica@kstm.si, kjer dobite tudi vse dodatne 
informacije. Vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica
 

Torek, 9. junija 2015, ob 18. uri 
v Lutrovski kleti
Koncert učencev 
Glasbene šole Sevnica
Vstopnine ni!
Org.: Glasbena šola Sevnica

Sobota, 6. junija 2015, od 18. do 22. ure 
na Glavnem trgu v starem mestnem jedru Sevnice
Mali festival modre frankinje
Premierno bodo v središču starega mestnega jedra 
Sevnice na pokušino najboljše modre frankinje, 
ocenjene v sklopu lanskoletnega festivala modre 
frankinje ter 43. Tedna cvička, ki bo kot največja 
prireditev dolenjskih vinogradnikov potekala od 
29. do 31. maja 2015 v Kostanjevici na Krki. V družbi 
modrih frankinj boste lahko odkrivali domače okuse 
v »Odprti sevn’ški kuhni«, lokalni prehranski tržnici, ki 
bo zadovoljila še tako zahtevne gurmane. Vstopnine 
ni! Kotizacija za degustacijski kozarec: 5 eur (po 
vrnitvi nepoškodovanega kozarca se kotizacija 
povrne). Boni za vina/hrano: 1 EUR. Podrobne 
informacije na spl. strani www.modra-frankinja.com.
Org.: KŠTM Sevnica v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske
 

Sreda, 3. junija 2015, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica
Radogost večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost: Galerija samorastnikov Trebnje - ANTON 
REPNIK, slikar, nestor slovenskih likovnih 
samorastnikov, Muta. Kulturni program v grajski 
kapeli. Vstopnine ni!
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si
 

Četrtek, 4. junija 2015, ob 18. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Koncert Glasbene šole Krško
Nastopili bodo: Godalni orkester in pevski zbor 
(Mentorja: Kristian Ilić in Saša Siter), Kvartet 
klarinetov (Mentor Dejan Učakar), Nuša Planinc, 
violončelo (Mentorica Maja Virant, korepetitor 
Branimir Biliško), Trio EPL, klavir in dva klarineta 
(Mentor Robert Pirc), kvartet flavt (Mentorica 
Andreja Istenič Lipovšek). Vstopnine ni! 
Org.: Glasbena šola Krško

Sreda, 24. junija 2015, ob 19. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Koncert Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti
Koncert bo obogaten z dodatnim kulturnim 
programom ter nagovorom slavnostnega govornika. 
Vstopnine ni!
Org. KD Godba Sevnica, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica

Petek, 19. junija 2015 in 
sobota, 20. junija 2015, od 10. do 18. ure
XIV. SEVNIŠKI LIKOVNI SHOD 
GRAD 2015
Tema:  Kulturna dediščina, ki še sveti v naš čas
Tradicionalni likovni dogodek se bo dogajal tretji 
petek in soboto v juniju, razstava del z izborom pa 
v novembru ob prireditvah občinskega praznika. 
Ustvarjali bodo povabljeni umetniki. Obiskovalci pa 
vabljeni, da si dogodek tudi ogledate. Vstopnine ni!
Org.: JSKD - OI Sevnica in Zveza kulturnih društev Sevnica 
Info: 041 328 166, oi.sevnica@jskd.si

Sobota, 13. junija 2015, ob 19. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Koncert Okteta Jurij 
Dalmatin: »Za ženske«
Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja, ki je lansko leto 
obeležil 50. letnico prireja koncert za ženske, da 
iz pomladi v poletje poboža ženske duše skupaj z 
vokalno skupino Fonem iz Trbovelj. Vstopnine ni!
Org.: Oktet Jurij Dalmatin

Nedelja, 28. junija 2015, od 10. do 18. ure 
na Gradu Sevnica
Dan odprtih vrat Gradu 
Sevnica
10.00 z začetkom v atriju gradu: – »Spoznaj barona 
Moscona!« - brezplačni animiran ogled gradu za 
otroke z baronom Mosconom, grajsko gospodo in 
lutkami. Animacije z lutkami, lutkovne in ustvarjalne 
delavnice, grajske igre z lokostrelstvom, iskanjem 
grajskega zaklada itd. 
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 
ogled bo tudi Lutrovska klet, predstavljena pa bo 
tudi obnovljena okolica gradu (grajski park, vila…). 
Vstopnine ni!
Org.: KŠTM Sevnica. Info: Rok 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Četrtek, 18 junija 2015, ob 19. uri 
v Mosconovi galeriji Gradu Sevnica
Odprtje likovne razstave 
Likovne kolonije 
Krmelj 2013-14
Vstopnine ni! Razstava bo na ogled do vključno 12. 
julija 2015 v odpiralnem času gradu.
Org.: DKŠD Svoboda Krmelj
 

Sevniško grajsko poletje 2015
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Koledar prireditev 
Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 30.5., 
9.00 in 10.00

Dan odprtih vrat tovarne Tanin Sevnica. 
Organiziran bo vodeni ogled tovarne ob 9. in 10. uri. Ogled bo trajal 
približno 45 minut.

Zbirno mesto pri vratarnici 
tovarne Tanin Sevnica Tanin Sevnica

sobota, 30.5., 
ob 17.00 Dharma yoga s Kristijanom MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 30.5., 
ob 18.00

Tradicionalna 29. Šinjekadija. 19.00: razglasitev do 4. mesta, 
20.00: zabava z ansamblom DORI. 21.00 razglasitev 3., 2. in 1. 
mesta. 22.30 uri licitacija in zabava z ansamblom DORI.

šotorom - asfaltno igrišče 
pred Večnamenskim 
objektom Log

KŠD Log. Info.: Janez Imperl, 041/769-814, 
Matej Novšak, 051/797-803 in Branko 
Knez, 031/319-010

nedelja, 31.5., 
ob 10.00

Posavski festival tematskih poti 2015
20. sevniški kolesarski maraton Športni dom Sevnica KD Sevnica

od ponedeljka, 1.6., 
do sobote, 6.6. Mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike 2015 območje občine; center pri 

Športnem domu Sevnica Slovenska vojska

ponedeljek, 1.6., 
ob 11.30 Tečaj slovenščine za priseljence MC Sevnica KŠTM Sevnica 

torek, 2.6., 
ob 17.00 Kino večer - Neskončni dan MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 2.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

torek, 2.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

sreda, 3. 6., 
ob 17.30 Nagradni kviz - Lepo je biti milijonar MC Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 3.6., 
ob 20.00

Radogost večer Gost: Galerija samorastnikov Trebnje - ANTON 
Repnik, slikar, nestor slovenskih likovnih samorastnikov, Muta

Grad Sevnica - 
zbirka Ogled

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica;
info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

četrtek, 4.6., 
ob 18.00

Koncert Glasbene šole Krško 
Nastopili bodo: Godalni orkester in pevski zbor, Kvartet klarinetov, 
Nuša Planinc, violončelo, Trio EPL, klavir in dva klarineta, kvartet flavt

Grad Sevnica – 
atrij Glasbena šola Krško

četrtek, 4.6., 
ob 18.00 Predavanje: Kristijan Kolega: Kako nastajajo čustva MC Sevnica Društvo Pandurang, Študentski klub Sevnica 

in KŠTM Sevnica

četrtek, 4.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

četrtek, 4.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

petek, 5.6. ob 8.00, 
do nedelje, 7.6.

Posavski festival tematskih poti 2015
Tridnevni pohod Krekove konjenice po mejah občina Sevnica Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž;

Info: 041/709-287

petek, 5.6., 
ob 17.00

Predavanje: Zdenka Čemažar Vrbanje in Alenka Leonarda Merhar: 
Pot finančne varnosti MC Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 5.6., 
ob 18.00

Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž občine Sevnica: 
Skupaj se znajdemo mi Kulturni dom Krmelj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Sevnica

sobota, 6.6., 
ob 8.00 – 13.00 Grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov Glavni trg v starem 

mestnem jedru Sevnice
KŠTM Sevnica; Info.: 051/680-289, 
grad.sevnica@kstm.si

sobota, 6.6., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 6.6., 
ob 10.00

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja na Lisci Tončkov dom na Lisci OZ Rdečega križa Sevnica; 

info.: 07/81-65-070

sobota, 6.6., 
ob 11.00 Srečanje starostnikov KO RK Blanca Kulturni dom Blanca KO RK Blanca; 

Info.: Cvetka Požun, 031/565-744

sobota, 6.6., 
ob 17.00

Hatha yoga s Kristijanom. 
S seboj prinesite blazine in primerno opremo. MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 6.6., 
ob 18.00 – 22.00

Mali festival modre frankinje 
Več: www.modra-frankinja.com

Glavni trg v starem 
mestnem jedru Sevnice

KŠTM Sevnica v sodelovanju z Zvezo društev 
vinogradnikov Dolenjske.

sobota, 6.6., 
ob 20.00

Gasilska veselica z ansamblom AKORDI 
ob 16.00 – gasilsko tekmovanje Tomos – mokra vaja Šmarčna GE in VO Šmarčna

ponedeljek, 8.6., 
ob 11.30 Tečaj slovenščine za priseljence MC Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 8.6., 
ob 17.00 Nogomet Športni dom Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 9.6., 
ob 17.30 Pandurang: Živeti dobro ni protizakonito MC Sevnica Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

torek, 9.6., 
ob 18.00 Koncert učencev Glasbene šole Sevnica Grad Sevnica - 

Lutrovska klet Glasbena šola Sevnica

torek, 9.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

torek, 9.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

sreda, 10.6., 
ob 17.30 Fitnes na prostem Fitnes na prostem KŠTM Sevnica

četrtek, 11.6., 
ob 17.00 Družabne igre – Activity MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 11.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

četrtek, 11.6., 
ob 19.00

Pilates Vadba 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja, dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

petek, 12.6., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

Avtošole Prah Sevnica
Avtošola Prah Sevnica; 
Info.: Toni, 031/643-338

petek, 12.6., 
ob 17.00

Obeležitev praznika KS Blanca ob 17.00: otvoritev javne poti 
Blanca–Polje–Suho. ob 18.10: otvoritev odseka Poklek–Selce na 
Pokleku nad Blanco (pri Mirtu).

Blanca(pri šoli), 
Poklek nad Blanco KS Blanca

petek, 12.6., 
ob 17.00 Košarka igrišče NHM Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 13.6., 
ob 7.00 Državno prvenstvo Slovenije za invalide trasa Orehovo pri Sevnici Društvo invalidov Sevnica

sobota, 13.6., 
ob 9.00

Posavski festival tematskih poti 2015
Pohod na Tk Pav

Videm pri Šentjanžu 
(pri vstopni tabli Tk Pav)

TD Šentjanž; 
Info.: Cvetka Jazbec, 031/825-053
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Koledar prireditev
Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 13.6., 
ob 8.30 Košarkarski mednarodni turnir Športna dvorana Sevnica Savaavto Sevnica; 

Info.: Milan, 031/646-057

sobota, 13.6., 
ob 9.00

Pohod po poti Antona Umeka-Okiškega Trasa: Dom vaščanov Okič – 
Topolovec – Dobje - kmetija Žužek

Zbiranje: Dom gasilcev in 
vaščanov Okič

KUD Anton Umek-Okiški; 
Info: Ivan Cajner, 041/382-540

sobota, 13.6., 
ob 10.00

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja na Lisci Tončkov dom na Lisci OZ Rdečega križa Sevnica; 

info.: 07/81-65-070

sobota, 13.6., 
ob 17.00 Kino večer Kaznilnica odrešitve MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 13.6., 
ob 19.00

Koncert Okteta Jurij Dalmatin z gosti vokalno skupino Fonem iz 
Trbovelj: »Za ženske« Grad Sevnica - atrij Oktet Jurij Dalmatin

nedelja, 14.6., 
ob 11.45 Koncert ljudskih pesmi "Kdor poje rad v srcu je bogat" Cerkev Sv treh kraljev, 

Brunk
KUD KUS iz KUD Budna vas; Info.: Magda, 
031/353-388, magda.sigmund@gmail.com

ponedeljek, 15.6., 
ob 11.30 Tečaj slovenščine za priseljence MC Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 15.6., 
ob 17.00 Nogomet Športni dom Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 16.6., 
ob 17.00 Nagradni kviz Moja Slovenija MC Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 16.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

torek, 16.6., 
ob 19.00

Pilates Vadba 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja, dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

sreda, 17.6., 
ob 18.00

Predavanje: Marko Mandelj, u.d.i.arh.: Ustvarjanje prostora za 
holistično bivanje. MC Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 18.6., 
ob 18.00 Predavanje Kristijan Kolega Kako v podzavest? MC Sevnica Društvo Pandurang, Študentski klub Sevnica 

in KŠTM Sevnica

četrtek, 18.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

četrtek, 18.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

četrtek, 18.6., 
ob 19.00

Odprtje likovne razstave Likovne kolonije Krmelj 2013-2014. 
Razstava slik, risb in fotografij do 12.7. v odpiralnem času gradu

Grad Sevnica - 
Mosconova galerija DKŠD Svoboda Krmelj, KŠTM Sevnica

od petka, 19.6., 
do sobote, 20.6., 
10.00 –18.00

XV. Sevniški likovni shod Grad 2015: 
Tema: kulturna dediščina, ki še sveti v naš čas. Grad Sevnica ZKD in JSKD OI Sevnica; 

info: 041 328 166, oi.sevnica@jskd.si

petek, 19.6., 
ob 17.00 Košarka Igrišče NHM Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 20.6., 
ob 10.00

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja na Lisci Tončkov dom na Lisci OZ Rdečega križa Sevnica; 

info.: 07/81-65-070

sobota, 20.6., 
ob 17.00 Hatha yoga s Kristijanom MC Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 22.6., 
ob 11.30 Tečaj slovenščine za priseljence MC Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 22.6., 
ob 15.30

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

Info. in prijave: 07/81-65-070

ponedeljek, 22.6., 
ob 17.00 Nogomet Športni dom Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 23.6., 
ob 15.30

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

Info. in prijave: 07/81-65-070

torek, 23.6., 
ob 17.30

Družabni večer: Klub Pandurang: 
Kako do vrline in kako jo negovati MC Sevnica Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

torek, 23.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

torek, 23.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

sreda, 24.6., 
ob 19.00

Koncert Godbe Sevnica ob dnevu državnosti 
V primeru slabega vremena bo koncert v Kulturni dvorani Sevnica.

Grad Sevnica - 
atrij

KD Godba Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM 
Sevnica

četrtek, 25.6., 
ob 9.00

Posavski festival tematskih poti 2015
Šentjanški vinogradniki pohod Zbiranje: trg v Šentjanžu Društvo vinogradnikov Šentjanž; Info.: Renata, 

031/344-669

četrtek, 25.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

četrtek, 25.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

sobota, 27.6., 
ob 10.00

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega 
defibrilatorja na Lisci Tončkov dom na Lisci OZ Rdečega križa Sevnica; 

Info. in prijave: 07/81-65-070

sobota, 27. 6., 
ob 17. uri Kino večer: Pijevo Življenje MC Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 28.6. Otroške likovne delavnice na prostem v spremstvu odraslih Družina Zupan, Šentjanž Info.: Magda, 031/353-388, magda.
sigmund@gmail.com

nedelja, 28.6., 
10.00 – 18.00 Dan odprtih vrat Gradu Sevnica Grad Sevnica KŠTM Sevnica; Info: Rok, 051/680-289, 

grad.sevnica@kstm.si
29.6. – 3.7., 
7.00 - 15.00 Počitniško varstvo za otroke SMC Sevnica Salezijanski mladinski center Sevnica; 

Info.: Neža Jene, 051/321-972
ponedeljek, 29.6., 
ob 11.30

Olimpijski teden mladih: Bowling 
na Bowling deluxe Sevnica. Zbiranje: MC Sevnica KŠTM Sevnica, Študentski klub Sevnica in 

Športna zveza Sevnica

torek, 30.6., 
ob 10.30

Olimpijski teden mladih: Hrčkanje 
pri bazenu. Zbiranje: MC Sevnica KŠTM Sevnica, Študentski klub Sevnica in 

Športna zveza Sevnica

torek, 30.6., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica; Info. in prijave: 

07/81-65-070

torek, 30.6., 
ob 18.00

Pilates za nosečke 
Obvezne prijave na dogodek. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com

torek, 30.6., 
ob 19.00

Pilates 
Obvezne predhodne prijave. V primeru dežja dogodek odpade. grajski park Sevnica PilatUs + Nežka; Prijave, info: Nežka, 

040/429-442, nezka.koritnik@gmail.com



14 junij 2015

Mladina

V Sevnici smo 15. maja v Mladinskem centru 
Sevnica preživeli čudovit petkov večer v družbi 
dveh popotnikov, Frenka Bastardija in Jureta 
Kastelca, ki sta prepotovala to svojevrstno državo 
in nam predstavila njihovo naravno bogastvo, 
običaje, zamudili pa nismo niti zabavnih anekdot s 
potovanja. Predstavila sta nam 3310 kilometrov 
dolgo 25-dnevno nepozabno potovanje, ki sta ga 
skupaj še z dvema prijateljema doživela lani in se 
domov vrnila s široko odprtimi očmi in nasmehom 
na obrazu. Povedala sta nam, da je Maroko 
dežela, v kateri lahko v enodnevni vožnji začutiš 
lepoto zelene pokrajine, puščave in opazuješ 
visoka gorovja. Pogled na neskončne sipine in 
večerno nebo pa jima je vzel sapo. Videli smo tudi 
veliko fotografij domačinov, za katere pravita, 
da so neverjetno odprti in gostoljubni, vsakemu 
turistu z veseljem odprejo vrata svoje hiše in jim 
ponudijo prenočišče in hrano, v zameno pa ne 
pričakujejo ničesar. Pred vročino, še posebno na 
jugu, se zavarujejo s svojim značilnim oblačilom 
djelabo, ki je podobno ogrinjalu z rokavi in ima 
zvezeno okrasje. 

Pohvalijo se lahko tudi z bogato kulturno in 
zgodovinsko zapuščino kraljevih mest, v katerih 
poteka življenje večinoma na tradicionalnih 
tržnicah. Barantanje je vsakdanji način življenja, 
številni prodajalci pa si tudi izmišljajo neverjetne 
zvijače, da bi privabili turiste v svoje trgovine. 
Naša predavatelja sta nam zagotovila, da se 
na koncu da zbarantati prav vse. V neposredni 
bližini tržnic so prava paša za oči tudi ozke uličice, 
ki se prepletajo kot labirint, v njih pa je  veliko 
majhnih trgovinic, ki se nizajo druga ob drugi. Ob 
poslušanju vseh zanimivih zgodb smo na maroških 
preprogah srkali še njihov značilni metin čaj in se 
mastili s piškoti. Večer je bil čudovit in je marsikoga 
navdihnil za naslednjo počitniško destinacijo. 

Vir: Študentski klub Sevnica

Potopisno predavanje 
o Maroku v MC Sevnica

 
V soboto, 16. maja, nas je z obiskom v MC Sevnica 
počastila jogijska ekipa iz Zagreba s Kristijanom 
Nekićem, mojstrom joge hatha. Vadbe se je 
udeležilo kar 25 ljudi in ti so intenzivno vadili več 
kot uro in pol ter v tem času dodobra ogreli in 
raztegnili telo ter umirili svoje misli. 

Joga v MC Sevnica

Termin joga se večinoma zmotno tolmači le kot 
telovadba ali gimnastika. Je način življenja, poleg 
jog hatha in dharma poznamo še druge vrste, 
kot so joga jnana – joga negovanja znanja, joga 
ashtanga idr. Beseda joga pomeni povezati se. 
Za kraljico vseh velja bhakti oz. joga buddhi – joga 
ljubezni, inteligence in vdanosti. 
Nekateri udeleženci so s kombinirano vadbo 
joge, spremembo navad in intenzivnim delom 
na sebi ublažili, se znebili ali odpravili zelo hude 
fizične in psihične zdravstvene težave, od blažjih 
do zelo hudih, kot je npr. multipla skleroza. Res 
zelo priporočam obisk vsem, ki stremite po  
zadovoljnem, vitalnem in dinamičnem življenjskem 
slogu. Joga pomlaja in neguje telo, um in duha. 
Vadba joge bo v Mladinskem centru najmanj vsake 
14 dni, naslednje srečanje bo 30. maja ob 17.00. 
Gostje so bili po vadbi zelo zadovoljni, presenečeni 
in zadihani. 
Veselimo se že naslednjega srečanja. Vstop je 
prost. 

Andrej Pešec, KŠTM Sevnica

 
Znanje plavanja je stvar posameznika, družine, 
šolskega sistema in celotne družbe. Pomeni del 
osnovne človekove kulture, ki jo je treba pridobiti 
že v zgodnjem otroštvu.

Tečaj 
plavalnega opismenjevanja 
v 1. razredu OŠ Tržišče

 
V soboto, 2. maja, se je v Sevnici zgodil 10. 
tradicionalni rokerski dogodek. Večer je odprl 
Duo Mary jane. Hrvaški dvojec slovenskih korenin 
je predstavil aktualno pesem Mjeseče. Nato 
je nastopila trboveljska zasedba Divje rože. Z 
rokenrolskimi hiti so dodobra ogreli ozračje. Nato 
so na oder stopili Hardcore metalci Burn fuse. 

10. tradicionalni 
rokerski dogodek v Sevnici

Večer so v divjem ritmu nadaljevali Ljubljančani 
Stone orange in predstavili svojo aktualno ploščo 
The dreamcatcher. Na koncu je za popolni odklop 
poskrbela skupina Resonanca iz Celja in povsem 
»zakurila« ozračje. Oboževalci priredb  najboljšega 
obdobja hard rocka, osemdesetih, so zagotovo 
prišli na svoj račun. Dogodek je organiziral 
Študentski klub Sevnica v sodelovanju z zavodom 
KŠTM. Ker je povpraševanje po tovrstnih dogodkih 
veliko, smo se odločili, da jih bomo še organizirali. 
Skupaj smo gotovo močnejši. Se vidimo kmalu!

Bojan Zakšek – Bobby, Študentski klub Sevnica

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica so tudi letos sodelovali 
na natečaju Evropa v šoli, ki je potekal pod skupnim 
naslovom Sodelujem, svet oblikujem. Naši učenci 
so sodelovali na likovnem delu natečaja. 
Dne 21. aprila so se vsi učenci udeležili regijske 
prireditve Evropa v šoli na Senovem ter prejeli 
priznanja in diplome. 

Po prireditvi so nas obvestili, da je komisija izbrala 
15 del naših učencev, ki so se uvrstili na državno 
tekmovanje. Zato smo se v petek, 8. maja, udeležili 
sklepne prireditve v Festivalni dvorani Pionirskega 
doma v Ljubljani. 
Maja Bajt, Jan Kink, Kristjan Smrdelj in Gregor 
Tovornik so prejeli posebne nagrade in diplome za 
dosežek na državni ravni. Priznanji sta prejeli tudi 
mentorici Urška Volarič in Gizela Škoda. 
Vsem učencem  iskreno čestitamo za njihovo 
ustvarjalnost in pripravljenost za sodelovanej. 
Upamo, da bodo tudi vnaprej tako uspešni. 
  

Za OŠ Ane Gale Sevnica Urška Volarič

Učenci OŠ Ana Gale sodelovali 
na natečaju Evropa v šoli

Tega se na naši šoli zavedamo in smo na  začetku 
maja rezervirali termine za plavalni tečaj v bazenu 
v Laškem. V ponedeljek, dan pred odhodom, sem 
otrokom in njihovim staršem sporočila, da bomo 
naslednje tri dni preživeli na bazenu v Laškem. 
Navdušenje je bilo nepopisno. Z avtobusom smo 
se vsako jutro ob 7.30 odpeljali v Laško in se 
vračali ob 13.30 v Tržišče. 
Prvi dan smo ugotovili predznanje otrok v procesu 
prilagajanja na vodo in jih razdelili v skupine glede 
na njihovo znanje. V vodi smo se igrali igre, s 
katerimi so se otroci navadili na upor vode, 
potapljanje glave in izdihovanje pod vodo. Spoznali 
so se s plovnostjo telesa ter se navajali na drsenje 
na površini vode in pod njo. 
Otroci so v procesu prilagajanja napredovali 
in tudi uživali. Na koncu tečaja plavalnega 
opismenjevanja so trije učenci osvojili bronastega 
konjička, dva srebrnega, šest učencev pa prejelo 
zlatega konjička, ena učenka je postala plavalka in 
je prejela bronastega delfinčka. 
Plavanje je dejavnost, ki pomembno vpliva na 
skladen človekov razvoj in njegovo zdravje. Pomeni 
tudi možnost večje kakovosti življenja in temelj za 
različne razvedrilne dejavnosti, povezane z vodo. 
Kako so učenci doživeli to dejavnost, pričajo 
naslednje njihove izjave. 
Takrat je bilo najbolje, ko so bili valovi in so nas 
nosili po vodi. (Benjamin, Nik) 
Iskanje potopljenih igrač (morskih živali) z dna 
bazena mi je bilo super. (Laura) 
Všeč mi je bilo, ko smo se odrivali od stene in 
plavali pod mostom. (Anej, Anže) 
Ko smo obiskali bazen z masažami, mi je bilo 
najlepše. (Enej, Gal) 
Voda te kar nosi, zato je plavanje pod vodo super. 
(Anja in Manca) 
Užival sem v igri ringaraja, ker smo se potapljali. 
(Ian Lev) 
Naj dejavnost je bilo spuščanje po toboganu. 
(Aleks, Luka in drugi učenci) 

Andreja Umek
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Zakrivljeno palico v roki ... 
V Vrtcu Ciciban Sevnica se otroci, ki jeseni odhajajo 
v šolo, vsako leto odpravijo na izlet v Kekčevo 
deželo. To je dežela, skrita pod zasneženimi 
vrhovi gora, v kateri živijo Bedanec, Mojca, Pehta, 
Brincelj in Kekec in do katere pridete po skrbno 
varovani poti s posebnim Bedancbusom. 

Letos je na obisk k Vandotovim junakom odšlo 91 
otrok. Takšen konec obdobja, preživetega v vrtcu, 
je nepozabno doživetje. Pričakovanje, ki ga ni 
mogoče skriti, vznemirjenje in dobra volja, ki riše 
nasmehe tudi na obraze nas odraslih, nam daje 
voljo, da to tradicijo ohranjamo. 
Otroci zdaj skrbno varujejo Kekčevo skrivnost, 
vedo, da sta Brincelj in Mojca na varnem in da 
je Bedanec zaljubljen v teto Pehto. In tako gredo 
Kekčeve ukane iz roda v rod in ohranjajo našo 
literarno dediščino. 
Pri izvedbi obogatitvenih dejavnosti pomaga tudi 
Sklad Vrtca Ciciban Sevnica z zbiranjem sredstev 
številnih pokroviteljev. Hvala vsem, ki ste otrokom 
omogočili čudovito doživetje. 

Mali in veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica 

Na obisku v Kekčevi deželi

 
Na OŠ Sava Kladnika Sevnica se je naravoslovna 
učilnica aprila za ves teden spremenila v pravi 
adrenalinski park. 

V podaljšanem bivanju smo si učenci najprej 
ogledali vseh deset pripravljenih postaj in se 
skupaj dogovorili, kako se vaje pravilno delajo. 
Učenci smo se razdelili v deset skupin in igra se 
je začela. Učiteljica Tadeja je poskrbela, da smo 
vsi učenci lahko preizkusili vse postaje. Na koncu 
vsake smo morali še pospraviti in pripraviti 
postajo za naslednjo skupino. Bilo nama je zelo 
všeč. Najbolj pa postaja, na kateri smo skakali in 
se dotikali traku, vreče ali plastenke. 
  

Lovro Povše in Dejan Zorenč, PB 2.a, 
mentorica Tadeja Rupar

Podaljšano bivanje 
v naravoslovni  učilnici

 
Učenci od 6. do 9. razreda OŠ Tržišče smo se 
odpravili v Rokodelski center Ribnica na tehniški 
dan.
Najprej smo si ogledali stalno razstavo Suha roba 
in lončarstvo. To je etnološka zbirka ribniških 
tradicionalnih obrti. Videli smo razne izdelke: 
košare, sode, čebričke, žlice, sita, rešeta, zibelko, 
violino, čelade, lončene izdelke. Vse to so izdelali 
mojstri domačih obrti iz Ribnice iz gline ali lesa. 
Videli smo tudi različne spominke, ki jih izdelujejo 
za prodajo. 

Nato smo se razdelili v več delavnic, spoznali 
tradicionalne postopke obdelave lesa in gline in 
s pomočjo njihovega mentorja oblikovali končni 
izdelek. Deveti razred je pletel košare, sedmi in 
del šestega so iz lesa sestavili vodnjak, osmi in 
del sedmega pa je iz gline izdeloval glineno piščal 
v obliki ptičke. Bili smo zelo spretni in hitri, zato 
smo imeli čas in smo si ogledali še razstavo o 
čarovniških procesih na Slovenskem s poudarkom 
na zadnjem ribniškem procesu proti Marini 
Češarek. Videli smo čarovniški stol, na katerem 
so mučili ženske tako dolgo, da so priznale, da so 
čarovnice. 
Tehniški dan nam je bil zelo všeč, saj smo sami 
izdelovali izdelke tako, kot so jih naši predniki. 
  

Novinarski krožek OŠ Tržišče 

Tehniški dan 
v Rokodelskem centru Ribnica

  
V petek, 8. maja, je potekalo državno tekmovanje 
mladih tehnikov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 
Učenec Gorazd Novšak je osvojil zlato priznanje, 
na kar smo vsi na šoli zelo ponosni. Po prejemu 
priznanja je povedal: ˝Bilo je zelo naporno, a sem 
se trudil in dokazal, da zmorem!˝ 
Čestitke tudi mentorici Gizeli Škoda. 

  
Vir: OŠ Ane Gale Sevnica

Zlato odličje 
za učenca OŠ Ane Gale Sevnica  

V petek, 17. aprila, je bilo na  OŠ Brežice 9. regijsko 
tekmovanje ekip prve pomoči posavskih osnovnih 
šol. Pomerile so se ekipe OŠ Brežice, OŠ Senovo, 
OŠ Sevnica, OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško in 
OŠ Boštanj. Prikazali so reševanje poškodovanih 
zaradi nesreče pri delu in športu ter otrok brez 
znakov življenja. V teoretičnem delu so izpolnjevali 
teste iz prve pomoči in zgodovine Rdečega križa. 

Tudi letos je zmagala ekipa prve pomoči iz OŠ 
Boštanj, ki se je tudi lani uvrstila na državno 
tekmovanje. OŠ Boštanj so zastopale naslednja 
dekleta: Tinkara Simončič, Eva Železnik, Adrijana 
Tomažič, Anamari Krevel, Saša Krnc in Neja 
Novšak. Dekletom iskreno čestitamo, prav tako 
tudi hvala Silvi Potočnik za motivacijo deklet.  

Polonca Šintler Cigler

Trud in volja sta bila poplačana

Ekipa prve pomoči z mentorico

 
22. april je svetovni dan Zemlje, ki ga na pobudo 
civilne družbe po vsem svetu praznujemo že več 
kot 30 let. Namen tega dne je opozoriti javnost na 
ranljivost in enkratnost našega planeta.  

Naj bo naše vodilo naslednje: »Znižujmo, ugašajmo, 
reciklirajmo, hodimo. Postanimo odgovorni 
potrošniki! Živeti moramo s spoznanjem, da je 
prihodnost sveta odvisna od ravnanja vsakega 
izmed nas. Zemlja je naš skupni dom. Naj nas misli 
in dejanja za blagor našega planeta spremljajo 
vsak dan.«  
Na ta dan smo učenci devetih razredov na Osnovni 
šoli Sava Kladnika Sevnica v naravoslovno učilnico 
posadili glog. Prireditev je vodil naš učitelj Janko 
Sotošek skupaj z učenci. In zakaj smo se odločili 
posaditi glog? 
To je  pomembno zdravilno drevo, ki varuje srce in 
njegovo delovanje. Svetujejo ga za številne težave 
s srcem in žilami, kot so visok krvni tlak, visoka 
raven holesterola, nereden srčni utrip in srčno 
popuščanje. Čaj pomirjujoče vpliva pri božjastnih 
napadih in akutnih vročinskih boleznih, kot so 
pljučnica, gripa, bronhitis in kašelj. 
S tem dejanjem smo pripomogli k biotski 
raznovrstnosti v naravoslovni učilnici, drevo pa 
bo še dolgo spominjalo na mlado generacijo, ki 
je obiskovala našo osnovno šolo od leta 2006 do 
2015. 
  

Monika Seničar, 9.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Svetovni dan zemlje 
in sajenje drevesa na 
OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Do otvoritve kopalne sezone na Bazenu Sevnica, 
načrtovane 13. junija, bo ponovno pričel delovati 
gostinski lokal pri bazenu. Upravljavec celotnega 
kompleksa je zavod KŠTM Sevnica, ki je tudi izvedel 
javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega 
prostora v najem. Prejetih je bilo sedem ponudb, 
med katerimi je bilo glede na kriterije, določene z 
razpisom, izbrano podjetje Maxim Sevnica d.o.o., 
ki je doseglo največje število točk.

Vir: KŠTM Sevnica

Informacija o obratovanju 
gostinskega lokala pri bazenu

ODPRTO KV (kratko valovno) PRVENSTVO 
ZVEZE RADIOAMATERJEV SLOVENIJE V 
AMATERSKI RADIOGONIOMETRIJI 

Lenart, 09. maj 2015 
Amatersko RadioGoniometriranje, popularno 
imenovano ''lov na lisico'', je radioamaterska 
športno tehnična disciplina, kjer sodelujejo 
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin in so razporejeni v več kategorij. 

Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub  
''AMATER'' iz Sevnice.  
PIONIRJI: 5. mesto David Zakšek, žal brez 
uvrstitve Nik Kladnik 
SENIORJI: 2. mesto Danilo Kunšek 
          

ARG POSAVJE – Jani Kuselj

KV ARG Lenart

ZBIRAMO samo ZAMAŠKE:
plastenk, sadnih sokov, olja, kisa,

pralnega praška, mehčalca, 
plastični deli Kinder jajčk...

oziroma:
vse, ki imajo znak za reciklažo 

ali/in oznako PP, PE...
in še druge kombinacije.

NE VELJAJO:
zamaški iz poliestra PS 

(od margerine pokrovčki, 
skute, ovitki od CD-jev...)

Mateju lahko pomagate tudi z nakazilom 
denarnih sredstev: 
Območno združenje Rdečega križa Sevnica,
TRR: SI56 02379-00177-32206
s pripisom: ZA MATEJA
sklic: 00 04112011 

Matej je triletni deček 
iz okolice Sevnice, 
ki je letos zbolel 
za neozdravljivo 
Duchennovo distrofijo 
(odmiranje mišic). 
Bolezen zelo hitro napreduje, 
zato naj bi že pred vstopom 
v osnovno šolo potrebovali 
invalidski voziček. 
Zaradi tega sta se 
starša odločila za 
zbiranje pokrovčkov, 
da bi lahko stanovanje 
prilagodila za invalida.

PROSIMO VAS,
da po svojih močeh 
pomagate 
pri uresničitvi sanj 
našega MATEJA
in mu skupaj poskušate 
omogočiti čim boljše in 
lepše življanje. 

SEVNICA

ZAMAŠKI

Za vse dodatne informacije 
prosim pokličite na tel. številko:

051 454 627

 
MATEJAZA

ZBIRNA MESTA:
Občina Sevnica

Mladinski center Sevnica
Turistična agencija Doživljaj

Športni dom Sevnica
Fitnes studio Sevnica

Športna dvorana Sevnica
Osnovne šole v občini Sevnici Odkupna cena za tono zameškov je 300 €.

Bazen Sevnica tudi to 
sezono vljudno vabi na 
osvežitev, rekreacijo in 
preživljanje prostega 
časa. 
Sezono bomo začeli v 
soboto, 13. junija. 
Posebna atrakcija na dan 
odprtja bo DunkTank, 
pri čemer se boste 
lahko preizkusili v veščini 
streljanja in prijatelja vrgli 
v vodo. 

Do začetka šolskih počitnic bosta ob sobotah in 
nedeljah mogoča celodnevno kopanje in predajanje 
vodni zabavi, in sicer od ponedeljka do petka, od 
12.00 do 19.00. Ko pa boste šolarji zadihali prosti 
čas v polnem zamahu, vabljeni na bazen od 8.00. 
do 19.00. 
Vstopnice za podjetja in društva si je mogoče 
zagotoviti pred začetkom sezone na Upravi KŠTM 
Sevnica. Sezonske in dnevne vstopnice pa v času 
obratovanja pri blagajni bazena. Tudi tokrat je 
ugodna ponudba za družine, organizirane skupine 
ter šole in vrtce. 
Ponujamo vam stalni program, kot je jutranje 
plavanje od 8.00 do 10.00, ko je bazen namenjen 
plavanju, brez vrveža in za jutranjo rekreacijo, 
popoldanske animacije v vodi in ob njej, ki bodo 
tudi letos do trikrat na teden. Dobrodošli tudi 
uporabniki Fitnes centra Sevnica, ki se lahko 
odločite za program Fitko. Ta je namenjen vsem, 
ki se želijo po rekreaciji v fitnesu sprostiti še v 
bazenu. Imeli bomo tudi plavalni tečaj za odrasle 
in otroke. 
Vljudno vabljeni na družabno dogajanje in vragolije 
ob bazenu Sevnica.
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica vabi

 
A. PREDMET POZIVA: 
• oddaja večnamenskega športnega objekta 
oz. prostorov v Športni dvorani Sevnica, na 
Trgu svobode 42 (pri Osnovni šoli Sava Kladnika 
Sevnica). 
- ponedeljek - petek: od 15.15 do 22.00 ure 
- sobota, nedelja: od    9.00 do 22.00 ure (tekme, 
turnirji). 
Nudimo vam redni ali občasni najem. 
• oddaja večnamenskega športnega objekta 
oz. prostorov v Športnem domu Sevnica, na 
Prvomajski ulici 15/a v Sevnici. Poziv velja za 
termine v Športnem domu v času odprtja objekta, 
in sicer: 
- ponedeljek - petek: od 8.00 do 22.00 ure 
- sobota: od    9.00 do 20.30 ure. 
Nudimo vam redni ali občasni najem. 
B. POGOJI ZA PRIJAVO  
Na poziv se lahko prijavijo: 
- izvajalci športnih dejavnosti (zavodi, gospodarske 
  družbe, zasebniki in druge organizacije), 
- zavodi s področja izobraževanja, 
- ostali zainteresirani posamezniki. 
C. ROKI IN NAČIN PRIJAVE 
Uporabniki morajo svojo prijavo oddati najkasneje 
do petka, 5. junija 2015. 
Prijava: na naslov: KŠTM Sevnica. 
D. INFORMACIJE 
- Petra Biderman, 031/703-982; 
  petra.biderman@kstm.si; 
Prijavnico skupaj s cenikom dobite na sedežu 
KŠTM Sevnica in e-strani www.kstm.si.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Javni poziv za uporabo 
Športne dvorane Sevnica 
in Športnega doma Sevnica

BLIŽA SE POLETJE IN BAZEN SEVNICA 
BO ODPRL SVOJA VRATA OBISKOVALCEM

Ponuja�olva�lkopanjelnal�azenulSevnica
l�izkoristitelzalŠPORTNElDNEVE)

Skupinelšoolinlvrtcevl�cenalnalosebo�lvlcenilnilzajetl
dodatenlstrošeklobveznegalreševaoca)�l1,60lEUR/osebo.

Najavalskupinldvaldnilprejlnalteo.�l031l703l���lPetra.

NakuplsezonskihlkartlzalPODJETJAl�
zaposoeni�loahkolzagotovitelkartelpolugodnejšihlcenah.

Ponuja�olva�lnasoednjelpopustelprilnakupul
sezonskihlkart�

Odrasoi�l Rednalcena�l61,30lEUR
Oblnakupulnaj�anjl10lkart,l10l�lpopust.

Cena�l l�zlDDV).55,17lEUR/karto
Otrocildol1�loet�l Rednalcena�ll��,�0llEUR
Oblnakupulnaj�anjl10lkart,lpopustl10l�

Cena�l l�zlDDV).37,75lEUR/karto
Postopeklnakupalsezonskihlkartlzalpodjetja�lPodjetjelzberel
prijavelzaposoenih,lpošojelpodatkelinlnaročionico,lnatolpalvsakl
osebnolprevza�elkartolnalboagajnilbazena.l�arteljel�o�nol
prevzetillvsakldanlvlokvirulodpiraonegalčasalbazena.
Infor�acije�l031l703l���lPetra.l
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Največji uspeh – MDB 3. mesto
 
Največji uspeh mlajših selekcij Rokometnega kluba 
Sevnica so dosegli Mlajši dečki B, letnik 2003, saj 
so se uvrstili med najboljše štiri ekipe v državi in na 
koncu osvojili 3. mesto.

Fantje so pod trenerskim vodstom Bojana 
Drnovška suvereno opravili s tekmeci že v 
predtekmovalni skupini. Nekaj več dela so imeli 
nato z nasprotniki v polfinalni skupini, ko so po 
dvakrat premagali vrstnike iz Celja, Velenja in 
Velike Nedelje ter se brez poraza uvrstili med 
najboljše štiri ekipe v državnem prvenstvu. 
Nagrada za ta uspeh je bila organizacija sklepnega 
turnirja v Sevnici. 

V Športni dvorani Sevnica je potekal rokometni 
turnir najboljših štirih ekip v kategoriji MDB. 
Sodelovale so ekipe RK SVIŠ Iv. Gorica, RK Slov. 
Gradec 2011, RK Radovljica in ekipa RK Sevnica. 
Tekmovanje so spremljali številni navijači in 
poskrbeli za odlično vzdušje v dvorani. Opremljeni 
z zastavami, transparenti, bobni in predvsem 
močnimi glasovi so bučno navijali za  svoje ekipe. 
Tekme so bile izenačene in razburljive, pred 
zadnjim krogom tekmovanja pa so imele vse štiri 
ekipe po dve točki in možnost osvojiti 1. mesto. 
Najprej sta se pomerili ekipi SVIŠ in Sl. Gradec, 
z minimalno razliko 16: 15 so se zmage veselili 
Korošci. V zadnji tekmi je Sevničanom malo pred 
koncem tekme uspelo izenačiti z Radovljičani, 
ti pa so izkoristili svoj napad in si z zmago 16:15 
priigrali 1. mesto. Drugo mesto je zasedla ekipa 
RK Sl. Gradec 2011, 3. ekipa RK Sevnica, 4. 
pa ekipa RK SVIŠ Iv. Gorica. Fantje so prejeli 
medalje in pokale, župan Sevnice Srečko Ocvirk 
pa je mladim rokometašem iz Sevnice podelil še 
posebne nagrade za izjemen uspeh. 
Obiskovalci in udeleženci so bili zelo zadovoljni z 
organizacijo turnirja, na katerem je bilo poskrbljeno 
tudi za hrano, pijačo in preostale dobrote. Ob tem 
gre posebna zahvala tudi pokroviteljem. 
Uvrstitev na sklepni turnir in končni rezultat so 
potrditev, da je v klubu delo z mladimi selekcijami 
dobro in da rezultati starejših selekcij v klub 
privabljajo najmlajše, ki si želijo igrati rokomet. 

Sevniški mladinci v 1. ligi!
 
Članska selekcija Rokometnega kluba Sevnica si je 
v sklepu državnega prvenstva zagotovila obstanek 
v društvu najboljših. Temu uspehu so sledili tudi 
mladinci in si za naslednjo sezono zagotovili 
udeležbo v 1. mladinski ligi.
 
Sevniški mladinci so v prvem delu sezone suvereno 
premagovali nasprotnike v 2. državni mladinski ligi 
in vodili na lestvici ter bili glavni favoriti za uvrstitev 
v 1. ligo. V drugem delu je bilo nekaj poškodb in 
slabših tekem, zato so morali fantje domačini v 
zadnji tekmi proti vrstnikom iz Ljubljane (ŠD Krim 
Olimpija) pokazati vse svoje znanje, če so hoteli 
sami odločati o svoji usodi. 
Tekma je bila izenačena do rezultata 7:7, za tem 
so Sevničani ob polčasu vodili za štiri (16:12). 

Rokomet Z odlično igro v obrambi so gostitelji na začetku 
drugega polčasa povsem onemogočili gostujoče 
strelce in izid je bil 9:2. Do konca tekme so 
nadaljevali angažirano igro v obrambi ter ob bučni 
podpori s tribun brez težav nadzorovali prednost 
desetih zadetkov. Ob zadnjem pisku sirene je bil 
rezultat 33:22 in veliko slavje na igrišču in tribunah 
se je lahko začelo. 

Strelci za Sevnico so bili: Kuhar 11, Bezgovšek 8, 
Mrgole in Pernovšek po 4, Jaka Krnc 2, Žan Krnc, 
Župevc, Praznik in Flisek po 1. Z dobro obrambo je 
razveseljeval tudi mladi vratar David Krnc. 
Trener Godec je povedal, da so fantje odigrali svojo 
najboljšo tekmo v obrambi in da so si brez dvoma 
zaslužili uvrstitev na višjo raven tekmovanja. 
Najbolj pa je vesel, ker so v ekipi fantje, ki so lahko 
velik vzor vsem mlajšim selekcijam kot športniki in 
tudi kot osebnosti. 
....PLAVI, PLAVI, PLAVI.
 

Vir: Rokometni klub Sevnica

 
Turnirja se je udeležilo 8 moških in 7 ženskih ekip. 
Lep dan, prijetno druženje, glasba naše generacije 
in športne tekme so ustvarili lepo športno soboto. 
Množica nekdanjih športnikov, tudi takšnih, ki 
bi morda še lahko igrala v kakšnem ligaškem 
tekmovanju, je pokazala, da rokomet ostaja naša 
ljubezen, prijateljstvo zunaj dvorane pa se potrjuje 
ob plesu, skupnem petju in prijetnem kramljanju. 
Za popestritev dneva in lažjo realizacijo turnirja 
smo imeli tudi srečelov. 
Ženske, končni vrstni red: 
 
• mesto Dupljanske Žabice 
• mesto Akcija Ljubljana 
• mesto oldPUNCE Sevnica 
 
Najboljša igralka: Nadižar Urška (Dupljanske 
Žabice) 
Moški, končni vrstni red: 
 
• mesto Krmelj 
• mesto oldHANDsi Sevnica 
• mesto Osijek 
 
Najboljši igralec: Anej Pust (Krmelj) 

Za vso podporo in pomoč se zahvaljujemo 
številnim posameznikom in ustanovam, saj brez 
njih ne bi mogli izpeljati tako velikega turnirja, ki 
je po množičnosti eden večjih športnih dogodkov 
v naši občini.
 

           Vir: oldPUNCE Sevnica

13. veteranski 
rokometni turnir Sevnica 2015

 
35. maratona treh src v Radencih se je udeležilo 
3668 tekačev iz 27 držav, kot vsako leto pa so 
bili prava senzacija kenijski atleti. Praznika teka 
v Radencih so se udeležili tudi atleti AK Sevnica 
in dosegli lep uspeh. Na 5,5 km Oazinem teku je 
nastopilo 499 tekmovalcev. Robert Lendaro je 
dosegel odlično 4. mesto, med ženskami pa je 
Vanja Lendaro osvojila 19. mesto.  

Na 21 km je nastopil Dušan Krašovec, ki je med 
1114 tekmovalci osvojil absolutno 36. mesto. Ker 
je tek na 21 km štel tudi za DP, je Dušan v svoji 
kategoriji osvojil naslov državnega podprvaka. 
  

Vanja Lendaro

35. maraton treh src 
v Radencih

Start teka v Radencih

Štiri medalje za mlade sevniške karateiste, 
Lan Dragar 1. v športnih borbah

V soboto, 9. maja, so se karateisti KBV Sevnica 
na mednarodnem karatejskem turnirju v Kartalu 
na Madžarskem pomerili z nasprotniki iz Italije, 
Romunije, Velike Britanije in Madžarske. Sara 
Šantej, Lan Dragar in Žiga Plazar so prvič 
nastopili na velikem mednarodnem karatejskem 
tekmovanju in izkazali več kot odlično. V številčni 
konkurenci v katah posamezno so s prepričljivimi 
nastopi prišli v finalne kroge, tam pa vsi trije 
posegli po bronastih odličjih. Naše kadetinje so 
imele zelo težke tekmice, saj so bili v eno kategorijo 
združeni vsi stili karateja. Tia in Tisa Šantej sta 
nedvomno prednjačili v shotokanskem stilu, a je 
bila naklonjenost sodnikov drugim stilom več kot 
očitna in sta tako žal za las zgrešili uvrstitev v 
finalni krog. Ko je že vse kazalo, da bo za mlade 
karateiste KBV Sevnica ta dan obarvan v bron, je 
v športnih borbah Lan Dragar  po treh zaporednih 
zmagah z osvojenim maksimalnim rezultatom 4:0 
v vsaki borbi premagoval nasprotnike kot za šalo. 

Lan je spet pokazal, da je iz pravega testa in s svojo 
novo zmago še vedno drži primat neporaženega v 
športnih borbah. 
 

Jurij Orač

Karate, šport, KBV Sevnica 
WUKF, GALGA ZSAC KARATE POKAL
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Smo del narave tudi mi - ljudje, 
ki vec od sebe daje, kot nam gre, 

a znova in znova nekaj terjamo od nje. 
Krepko zato nam vrača, 

srdito vse poplača, že ostre kaže nam zobe. 
  

vsak dan prebiramo novice, 
a dojeti nočemo resnice, 

kako uničujemo ta nas planet in za dobrinami, 
bogastvom, neutrudno žene nas pohlep. 

  
Le kaj boš človek nesel s sabo, od tega, 

kar lahko si boš nagrabil? 
  

Za tistega še malo, 
kar ti od življenja je ostalo, 

dobrin, bogastva, boš tarn še rabil. 
  

Dovolj smo tekmovali med sabo, 
kdo, kje storil bo več nereda, 

drug drugemu pod prste gleda, 
a čas je, da počistimo nesnago, 

najprej pred svojim pragom! 
  

Naj zanamcem in potomcem zapuščina naša bo, 
okolje zdravo, brž popotnico jim dajmo pravo, 

da bodo znali bolje poskrbeti, 
za ta košček čistega in lepega sveta, 

nam zelo hvaležna bo narava vsa! 
  

Zdravka Brečko

Nam narava že kaže zobe

Iz preteklosti v sedanjost

  
Nad vasjo Vranje, severovzhodno od Sevnice, leži 
na podolgovatem 445 m visokem kopastem griču 
znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska 
naselbina Ajdovski gradec. 

Tam so v 5. in 6. stoletju živeli Ajdi, zelo veliki in 
močni ljudje. Ker so bili tako veliki in neizmerno 
močni, so potrebovali veliko hrane, to pa so kradli 
Sevničanom in ti so jih zato preganjali. Sovraštvo 
je bilo obojestransko. Nekoč so se Ajdi odločili 
Sevničane uničiti. Pri vasi Log so nameravali 
zajeziti Savo, da bi poplavila Sevnico in potopila 
Sevničane. 

Nabrali so kup skalovja in ga nesli proti Sevnici. Ko 
so bili že čisto blizu Save, sta priletela škrjančka. 
Začela sta peti in frfotati okoli njihovih glav. Tako 
sta jim šla na živce, da so tik pred Savo izpustili 
skale iz rok. In tako sta škrjančka rešila Sevničane. 
V zahvalo zdaj škrjančka krasita sevniški grb. 

Skale pa lahko vidite na koncu Sevnice pri prvih 
zapornicah levo nad progo. Domačini jim pravijo 
pečine.  Vas nad njimi pa se imenuje Pečje. 
V prihajajočem poletju le obiščite Ajdovski gradec 
in poglejte, ali ni morda tam ostal še kak Ajd. 
  

Štefka Vidrih

Legenda o Ajdih 

Energent preteklosti in energent prihodnosti
V Evropi in Sloveniji je veliko vrst ogrevalnih 
sistemov in žal še vedno prevladujejo ogrevalni 
sistemi na fosilna goriva, ki so odvisni od nihanja 
cen. Pozabljamo pa na leseno biomaso in še 
marsikaj drugega.
 
Cena električne energije je dolgoročno neznanka 
Povečuje se število sanacij stavb z uporabo 
toplotnih črpalk. Takšna vrsta ogrevanja spada 
med vrsto alternativnih vrst ogrevanja in je odlična 
izbira glede na udobno rokovanje in preprostost 
uporabe ob predpostavki, da bo cena elektrike 
dolgoročno nizka. Toplotna črpalka za obratovanje 
in črpanje energije iz zraka ali zemlje porabi tudi do 
7000 KwH energije na leto. Težava pa je, da velik 
del električne energije pridobimo iz fosilnih goriv 
(TEŠ 6) ali ga uvozimo iz tujine in transportiramo po 
dotrajani električni infrastrukturi. Dolgoročnost 
takšne naložbe je torej odvisna tudi od tega, koliko 
bremena za obnovo elektroomrežja se bo prevalilo 
na uporabnike. 
  

Les je slovenski nacionalni interes 
Zaradi velike površine gozdov, ki pokriva Slovenijo, 
in tudi zaradi katastrofalnega žledu lani imamo 
v Sloveniji čezmerno količino lesa, ki ga je treba 
uporabiti. Les vsako leto znova zraste in spada 
med trajnostne lokalne energetske vire. Kotli na 
biomaso Valher uporabljajo kot energent pelete ali 
polena. Mogoče bi bilo seveda tudi kurjenje oljčnih 
koščic, lupin sončničnih semen, papirja ali koruznih 
storžev. Varjeni kotli na pelete delujejo popolnoma 
avtomatsko in so veliko bolj priročni kot klasični 
kotli na drva. Dosegajo pa tudi izkoristke okrog 93 
% in so v primerjavi s konkurenco iz tujine ugodnejši  
ter zagotavljajo slovenska delovna mesta. 
  
Kako izbrati pravi kotel na biomaso 
Pri odločitvi o opremi kurilnice je treba upoštevati 
več dejavnikov. Potrebujete pravega mojstra, 
ki vam bo pregledno, neodvisno in kakovostno 
zmontiral naročeno opremo. Potrebujete 
pravi kotel, ki je primeren za vašo situacijo, in 
potrebujete zanesljivega partnerja. V prodajnem 
programu proizvajalcev kotlov je več različnih 
modelov, ki izpolnjujejo možnost pridobitve Eko 
sklada. Vi kot stranka si lahko izberete rešitev na 
drva, pelete ali kombinirano rešitev, ki bo kurila 
drva in pelete. 
 

Miha Vake

Les je lep 

Biomasa (peleti in polena) je 
trajnostni energetski vir lokalnega izvora.
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine za 4 osebe 

2 mladi čebuli ali 2 pora (pribl. 10 dag) 
5 dag koruznega zdroba 
3 dag masla 
1/2  kozarca belega vina 
 3/4  l juhe iz koncentrata 
dobre 1/8 l sladke smetane 
muškatni orešček, sol, poper 

Za okrasitev: 
malo bučnega olja ali praže ih bučnih semen 
  
Mladi čebuli operemo, bele dele narežemo na 
kolobarje, zelene pa na trakove, ki jih prihranimo 
za pozneje. V kozici hitro porjavimo koruzni zdrob. 
Dodamo maslo in narezane bele dele mlade čebule 
ter dušimo. Zalijemo z vinom in čez nekaj časa še 
z juho. Zavremo in kuhamo še približno 15 minut. 
Juho obdelamo s paličnim mešalnikom. Smetano 
mehko stepemo in jo dodamo juhi, potresemo jo 
z zelenimi deli mlade čebule in začinimo s soljo 
in poprom. Pripravljeno juho okrasimo še z žlico 
stepene sladke smetane in bučnimi semeni ali 
nekaj kapljicami bučnega olja.

Kremna juha iz polente

Vir: Preprosto, hitro in okusno, 
Maria Steinbrugger, Mohorjeva založba  

Sestavine za približno 12 kosov 

4 jajca 
12 dag drobnega kristalnega sladkorja 
ščepec soli 
vaniljev sladkor 
7 dag mehke moke 
za noževo konico pecilnega praška 
7dag drobno mletega maka 
1 jedilna žlica olja 
  
Nadev 
  
Približno  1/2  kozarca goste marmelade iz suhih sliv 
1 jedilna žlica ruma 
malo nastrgane limonove lupinice 
1/4   l sladke smetane 
1 vaniljev sladkor 
1 zavitek mešanice za utrjevanje smetane 
  
Marmelado iz suhih sliv gladko zmešamo z 
rumom in limono ter namažemo po biskvitu. 
Ohlajeno sladko smetano stepemo z utrjevalcem, 
namažemo po biskvitu in zvijemo v rulado. 
Potresemo s sladkorjem v prahu. 

Makova rulada s smetano in 
marmelado iz suhih sliv

Predvzgoja sadik je zelo preprosta in se je 
lahko loti vsakdo. Ni pa pomembna le pri papriki 
in paradižniku, ampak nam lahko koristi tudi 
pri pridelavi drugih rastlin. Zlasti priporočam 
predvzgojo pri solati, endiviji in radiču, ki ga 
navadno sejemo v  juniju. 
Poleti so lahko težave s previsokimi temperaturami 
in sušo, zato setve ne vzkalijo. Sadike se zato 
vzgojijo kje v senci, kjer seme enakomerno in hitro 
vzkali, tudi z zalivanjem majhnih rastlin ni toliko 
težav kot na odprtem prostoru. 
Semena posejemo v majhne setvene platoje. 

Te najprej napolnimo s primernim substratom 
in navlažimo. V vsak prostorček posejemo eno 
seme, navlažimo in pokrijemo s kopreno. Platoje 
postavimo na senčno lego in po kalitvi rastlin 
prestavimo na boj sončno lego, da se rastline 
utrdijo. Tako vzgojene rastline imajo močno 
koreninsko grudo in so  primerne za presajanje na 
gredice. 
Sadik ne pridelujemo samo zgodaj spomladi, 
sadike solatnic in kapusnic lahko vzgajamo vse 
leto. Ko nam začnejo bučke propadati, preprosto 
posejemo nekaj semen v nove lončke in nove 
rastline pozneje posadimo med stare, opešane. 
Bučke lahko sejemo vse do začetka avgusta. Tudi 
pri kumaricah lahko naredimo enako. 
  

Milena Mastnak, Zelena Sevnica

Predvzgoja rastlin

 
Rešitev in pot, 
da lahko vstopi 
v naše življenje 
tisto, kar si 
želimo, se začne 
s sprejemanjem 
nas samih. Ko 
si znamo dati 
oporo, ki jo 
potrebujemo, in 
postanemo sami 
sebi svoj najboljši 
prijatelj. 

Šele tako vzpostavimo varno okolje, da se 
spremembe lahko zgodijo. 
Namig: Najprej povprašajte sebe: kaj si želim in ali 
je to res tisto, kar res potrebujem. 
Če želimo ozdraviti tista področja v življenju, na 
katerih nam še ne gre najbolje, je najprej treba 
ozdraviti svoje srce. Se sprejeti v celoti,  v vseh 
svojih odtenkih. Brez obsojanja, brez izgovorov. 
Naučimo se objeti sebe z ljubeznijo, saj bomo le 
tako to lahko delili naprej.   
Namig: Vsak dan si povejte kaj lepega in se 
pohvalite. Potem izrecite iskreno pohvalo vsaj še 
eni osebi. Dobro se boste počutili. 
Lepo je živeti v svetu srečnih ljudi. In k temu lahko 
pripomoremo vsi. 
  

S & S – projekt SRČNI ŽARKI 
Lahko nas najdete tudi na Facebooku 

pod imenom Srčni žarki.

Vse se začne s sprejemanjem

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...

to
m
a
z.

k
rn

c@
si
o
l.
n
e
t

w
w
w
.s
t
r
e
h
e
.s
i

AKCIJE 

popusta
do 25,6 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,76 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

novi model

NEPTUN

ŽNIDARŠIÈ ANTON
d o p o l n i l n a  d e j a v n o s t  n a  k m e t i j i

Hudo Brezje 6 - STUDENEC

Info in rezervacije  na  041 500 968

NAJEM PROSTORA
za praznovanja  do  60 oseb,

PEKO KRUHA, 
PEKO ODOJKOV 

in 
HRANA IZ KRUŠNE PEÈI

NUDIMO:

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
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.6.2015 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: LEBRON JAMES.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Pavla Ošlovnik, Ribniki 15, 8290 Sevnica

2. nagrada: Marija Metelko, Krmelj 87, 8296 Krmelj

3. nagrada: Anica Pinterič, Grič 11, 8290 Sevnica

VICOTEKA
Pretep
Kam pa tako tečeš?
Da bi ustavil pretep.
Kdo se pa tepe?
Jaz in ta ki teče za mano.

Razočaranje
»Zdravo Jože! Slišal sem da si se poročil, a je 
res? Pa kje si spoznal ženo  v tako kratkem 
času?«
»Iz oglasa v časopis.«
»A res, gotovo si zdaj srečen.«
»Časopis sem odpovedal.«

Pogrešana
»Torej vi prijavljate, da vam je izginila žena?« 
Kdaj?
»Da ni je, izginila je točno pred letom dni.«
»In zakaj to prijav¬ljate šele sedaj?«
»A veste, da doslej sploh verjeti nisem mogel 
v to.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

     Kje se nahaja bazen na sliki in kdaj se prične sezona kopanja?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
Vse ima svoj prostor v življenju, tudi slabi 
občutki. Brez njih ne bi nikoli vedeli, kako je, 
kadar se počutite dobro. Če vam je hudo, ker 
so v vas slabi občutki, jih s tem le še krepite. 
Ne le, da bodo postali še hujši, temveč boste 
stopnjevali tudi negativnost, ki jo oddajate. Ne 
upirajte se slabim občutkom!. Ne zmenite se 
zanje, ne upirajte se jim, tako jim boste odvzeli 
vso moč!« 

(Rhonda Byrne. iz knjige Moč)

Nagrade za mesec JUNIJ

1. nagrada: 2 × dnevna vstopnica za Bazen Sevnica, ki ju podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
3. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 
 Tekočina

V kozarcu, bokalu in steklenici se nahajajo 
Limonada, mleko in voda. V bokalu ni limonade 
niti mleka.V kozarcu pa ni limonade. 

Katera vrsta tekočine je v katerem delu?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Po 420 dnevih ribijo vsi naenkrat.

 Izžrebanka:

	 Tamara	Debeljak,	Škovec	13,	8296	Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

           Zahtevna planinska pot vodi na Lisco (plezalna pot).

Izžrebanec:

	 Aleš	Plevnik,	Cesta	na	Dobravo	16,	8290	Sevnica
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programprogramŽarŽar
programprogram

KZ Sevnica z.o.o., Savska 20c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

Ko zadiši po žaru ...Ko zadiši po žaru ...

e-mail: jazbec.anton@gmail.com



BAZEN 
    SEVNICA

BAZEN SEVNICA
od 13. 6. dalje

Fitko

popusti za podjetja

junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

ugodnosti za društva

sezonske karte

13.6.: Dunk Tank

jutranje plavanjeanimacije


