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Intervju
Robert Perc, predsednik Evropske ju-jitsu zveze
Miran Grubenšek je ena izmed osebnosti, ki je v
moji karieri športnega delavca pustila neizbrisen
pečat. Ippon krasi še odlično delo z mladim in je po
pristopu in organiziranosti lahko za zgled.
Kakšni so vaši cilji v tej vplivni funkciji?
Izboljšati raven dogodkov, več vključevanja
športnikov in trenerjev v procese sprejemanja
odločitev in zagovarjanje rešitev, ki bodo dobre
za ju-jitsu in šport nasploh. Več stroke in manj
politike. Kot podpredsednik JJIF želim okrepiti
prenos dobrih izkušenj s posameznih celin in
regij v dobre prakse na mednarodni ravni. Cilji
so pomembni, a še pomembnejši so pot in dobri
zgledi.

Robert Perc s predsednikom JJIF Panagiotisem Theodoropoulosom iz Grčije (v sredini)
in prvim podpredsednikom JJIF Abdulmunemom Alsayedom M. Al Hashmijem (ZAE).

Dolgoletni generalni sekretar slovenske
ju-jitsu zveze, od leta 2010 tudi njen
predsednik, je bil na generalni skupščini
Evropske ju-jitsu zveze (JJEU) v belgijskem
Gentu na začetku junija s prepričljivo
večino izvoljen za predsednika te zveze.
Pred tem je bil deset let njen generalni
sekretar.
Kakšno odgovornost občutite ob imenovanju na to
častno funkcijo?
Odločitev za kandidaturo je bila premišljena in ne
lahka. V zadnjih letih smo imeli v Evropski ju-jitsu
zvezi precej kritičnih pomislekov (in konstruktivnih
predlogov) o delovanju mednarodne ju-jitsu zveze.
Že pred objavljeno kandidaturo je bilo veliko
pogovorov – z ljudmi, katerih izkušnje in mnenje
cenim. Če ne bi imel vizije oziroma pričakovanja, da
bom imel ob sebi dobro ekipo, se za kandidaturo
ne bi odločil. Na koncu so bili izvoljeni posamezniki,
s katerimi si delim enake cilje, čeprav smo zelo
različni. A ravno v tej različnosti vidim našo glavno
prednost – zame kot predsednika je sicer vodenje
nekoliko težje, a rezultati so na koncu boljši. Z
izvolitvijo sem postal eden izmed podpredsednikov
mednarodne zveze (JJIF), zato je odgovornost tem
večja, saj je treba po eni strani braniti interese
evropske zveze, po drugi pa razumeti, da so
okoliščine za delovanje na drugih celinahdrugačne
in je treba v duhu mednarodnega razvoja včasih
sprejemati odločitve, ki nam niso vedno blizu.
Izvolitev ni bila samoumevna, saj je za mano 20 let
dela in izkušenj na mednarodnem parketu, kar so
prepoznali tudi delegati na volilni skupščini.

zavezanost čistemu športu (brez dopinga),
izobraževanju in vzgoji na vseh ravneh ipd. Glavni
cilj je postati olimpijski šport. Cilji so visoki, čaka
nas še veliko dela.
V Sloveniji želimo povečati število klubov, a se
obenem tudi več povezovati s sorodnimi društvi.
V JJIF gojimo tri discipline: športne borbe,
prikazne tehnike (duo) in parterne borbe (newaza). Predvsem zadnja je postala ena najbolj
razvijajočih se disciplin, pri akteri se en del
razvija kot amaterski šport, drugi del pa teži k
profesionalizaciji (in ta del je mednarodno izredno
močan). Ne-waza je parterna tehnika, ki se izvaja
na blazinah in samo na tleh, ni padcev in udarcev.
Ravno zaradi teh značilnosti je primerna za vse
starosti, za najmlajše zaradi odličnih možnosti
razvoja motoričnih sposobnosti in tudi za starejše.
Nov zagon so dobile tudi ekipna tekmovanja.
Konkurenca je iz leta v leto močnejša in bolj
pestra. Nikoli ni bilo lahko dobiti medalje, zdaj je
to še težje. Irmin rezultat (pa ne smemo pozabiti
še Andreja Ceška pred njo) je dokaz konstantnega
strokovnega dela, osebnega odrekanja, dobrih
trenerjev, težkih treningov in motivacije. Medalje iz
teh koncev so mi še bolj pri srcu, saj štejem Ippon
za svoj klub. Po srednji policijski šoli, aktivnostim v
Športnem društvu Policist Krško po končani šoli in
pozneje v DBV Ippon Sevnica se je moja strokovna
in mednarodna kariera najbolj razcvetela ravno
v času aktivnega delovanja v Ipponu. Mojster

V Sevnici vam šport ni neznanka. Aktivno ste
sodelovali pri gradnji športnega doma, ki je zdaj
polno zaseden s športnimi aktivnostmi in večjimi
prireditvami. Se je ta naložba izplačala?
Gradnja športnega doma je rezultat vztrajnosti,
tudi trmoglavosti, argumentov, pogledov v
prihodnost, predanosti športnih delavcev,
funkcionarjev, predvsem pa skupinskega (so)
delovanja športa in lokalne skupnosti. Ni bilo lahko,
a bilo je vredno. Dom je plod dolgoletnih izkušenj
delovanja TVD Partizan Sevnica, prenesenih v
nove čase in s pogledom v prihodnost, super je
bilo, da so to prepoznali tudi odločevalci. Rad se
vračam v športni dom, vesel sem, da je urnik tako
poln, da fitnes lepo deluje in da omogoča dom
streho različnim dogodkom. Izkazalo se je, da je
bila naša pot prava.
V preteklih letih ste bili tudi predsednik Športne
zveze Sevnica. Kaj menite o razvoju športa v
Sevnici takrat in zdaj?
V športu je kot nasploh v življenju veliko interesov.
Treba je razumeti, da je šport odlična priložnost
za sodelovanje, ima velik vpliv na vzgojo in razvoj
motoričnih sposobnosti pri mladih in pomembno
psihološko socialno komponento (včasih tudi
politično). Športni funkcionarji bi morali znati
sprejeti različne poglede kot priložnost za
napredek, lokalna skupnost pa podpirati ta
pomembni vidik družbene dejavnosti. Ne nazadnje
smo s skupnim delovanjem naredili precej, na kar
smo lahko ponosni.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

So zaradi vaše izvolitve mogoče kakšne dodatne
prednosti za slovenske ju-jitsu klube oz. tudi za
sevniški ju-jitsu klub (DBV Ippon Sevnica), saj je
bila leta 2013 svetovna podprvakinja v kategoriji
do 55 kg Irma Pirc?
V ju-jitsu se je v zadnjih treh letih marsikaj
spremenilo. V Evropi smo bili v preteklosti pogosto
kritični do neaktivnosti mednarodne zveze, zdaj
se stvari hitro spreminjajo. Krepijo se odnosi in
razvoj na drugih celinah, predvsem v Aziji, v kateri
je bilo dolgo mrtvilo, začenjamo v Avstraliji. Bil
sem tudi v Abu Dhabiju na seji upravnega odbora
JJIF (tam je tudi njen sedež). Postavili smo novo
organizacijsko strukturo, ki bolje izraža našo željo
po večji vlogi športnikov pri sprejemanju odločitev,
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Novi upravni odbor JJEU v Gentu po izvolitvi: Philippe Merlin (Francija),
Rick Frowyn (Nizozemska), Robert Perc, Michael Korn (Nemčija), Dana Mortelmans (Romunija)

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

Ko l o f o n

Pogum je opredeljen kot pripravljenost storiti
kaj kljub težavam in nevarnostim. Razumljivo.
Malo manj pa je razumljivo, zakaj pogum
izginja iz sodobnega sveta oziroma je domena
posameznikov. Preveč se ukvarjamo le še
s sabo, prevladuje mnenje, da se v svetu in
družbi ne da veliko spremeniti, premalo je
vztrajnosti in potrpežljivosti.
Pogum bi moral postati naš vsakdan, ker je

vrlina junakov. S tem bi dokazovali, da smo
pripravljeni na spremembe, da znamo biti
odločni, da znamo sprejemati izgube. In le
tako lahko postane svet boljši. Pokažimo
svetu in delimo z njim, kdo smo, kaj smo in kaj
vse zmoremo. Bodimo pogumni vsak dan.
Čeprav pogum prinese dobro in slabo, se
slabega ne smemo bati. Tudi slabo mora biti
del našega vsakdana, da znamo potem še
toliko bolj ceniti tisto, kar je dobro.

Mojca Pernovšek
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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 M. Žganec, Jože
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto.
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide marca 2017, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 2. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Krajevna skupnost

Boštanj

vabi na
osrednji dogodek v počastitev
slovenskega kulturnega praznika in
praznika Krajevne skupnosti Boštanj.
Prireditev bo v
soboto, 11. februarja 2017, ob 18. uri v
dvorani TVD Partizan Boštanj.
Kulturni program bodo izvedli
učenci Osnovne šole Boštanj,
sledila bo slavnostna podelitev
priznanj Krajevne skupnosti Boštanj.
Vljudno vabljeni.

februar 2017

3

Občinske strani
Novinarska konferenca
posavskih županov
Na Malkovcu je potekalo tradicionalno ponovoletno
srečanje posavskih županov in podžupanov z
novinarji in predstavniki medijskih hiš. Poleg
Srečka Ocvirka kot letošnjega organizatorja
dogodka so dosežke v preteklem letu in načrte
za delo v prihodnje predstavili tudi župan Občine
Brežice Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž
Režun, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo
Debelak, župan Občine Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič in župan Občine Krško mag. Miran
Stanko. Predstavnikom medijev so se zahvalili za
dobro sodelovanje in kakovostno poročanje, za
odgovorno delo medijev pri uresničevanju pravice
javnosti do obveščenosti, hkrati pa krepitve
družbenega povezovanja.

Izbor županovega vina 2017
Vinogradniška društva sevniške občine pod
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organizirajo
izbor za županovo vino 2017, ki bo namenjeno
promociji občine in bo imelo status protokolarnega
vina za različne priložnosti.
V letu 2017 bo kot županovo vino izbrano belo vino V leto 2017 je Občina Sevnica stopila s sprejetim
– zvrst, suho, letnik 2016.
proračunom v vrednosti 16 milijonov evrov.
Osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega
proračunskega leta, vanj pa so vključene vse
aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje
kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti.
Cilj realizacije je zagotavljati tekoče delo in
aktivnosti vseh proračunskih uporabnikov, med
njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov in služb.
Investicije se glede na pretekla leta premikajo
s področja predšolskega varstva in šolstva na
področje komunalne infrastrukture, odpira se
začetek investicij v ureditev mestnega jedra
foto: Rok Petančič
v novem delu Sevnice, načrtovana je gradnja
K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup stadiona.
ponudite minimalno 400 litrov vina. Sodelovanje
omogočamo občanom naše občine, ki imate svoje Občina Sevnica načrtuje veliko projektov ali
vinograde v sevniški občini, vpisane v register pridobitev projektne dokumentacije zanje, in
pridelovalcev, in imate opravljeno prijavo pridelka. sicer s sredstvi iz lastnih, proračunskih virov.
Izbrani pridelovalec bo za svoje vino pri pooblaščeni Načrtovani so naslednji projekti: pešpot Breg–
organizaciji opravil ustrezno analizo, če je še ni. železniška postaja, kolesarnica pri železniški
Izbrano vino bo odkupljeno po ceni 3,5 evra za postaji Sevnica, javna razsvetljava Šmarje–HE
steklenico. Za polnitev vina izbrani pridelovalec Boštanj, kanalizacija Dolnje Brezovo, projektna
zagotovi buteljčne steklenice (0,75l), zamaške in dokumentacija za parkirno hišo pri Zdravstvenem
krono, Občina Sevnica pa zagotovi embalažo in domu Sevnica, projektna dokumentacija za
etikete. Pridelovalec poskrbi za stekleničenje vina, sanacijo bazena, za začetek gradnje stadiona,
steklenico opremi z etiketami, spravi v embalažo projektna dokumentacija za kuhinjo ter športne
in dostavi.
površine pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, ureditev
okolice podružnične šole v Loki pri Zidanem
Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških Mostu, sanacija kotlovnice v OŠ Milana Majcna
društev. Sprejetje vzorcev (2 steklenici) bo 12. Šentjanž, gradnja javne komunalne infrastrukture
februarja 2017, od 14. do 17. ure, v Vinskem v poslovnih conah ter gradnja postajališč za
dvoru Deu na Malkovcu. Več informacij: Uroš avtodome. Iz državnih sredstev je načrtovano
Flajs, predsednik Društva vinogradnikov Malkovec pridobiti sredstva za rekonstrukcijo dograditve
(041 657 561). Kotizacija po vzorcu znaša 7 pločnikov v Gabrijelah, mostu čez Kameniški potok,
evrov. Ocenjevanje vzorcev bo 14. februarja cest Poklek–Podvrh, Arto–Ponikve, Šentjanž–Kal,
2017 v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu, izbran dveh odsekov cest v Boštanju trgovina Extraform–
pa bo vzorec, ki bo dosegel največ točk. Izbrano železniška postaja in železniška postaja–most čez
županovo vino bomo uradno razglasili marca.
Mirno, urediti ploščad ob Kvedrovi cesti in zgraditi
prizidek k podružnični šoli na Studencu.
Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo
vino uspešen promotor naše občine, naših Skladno s sevniškimi in posavskimi aktivnostmi v
vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato finančni perspektivi 2014–2020 Občina Sevnica
vljudno vabljeni k sodelovanju.
načrtuje izvedbo projektov s področij naravne
in kulturne dediščine, varstva biodiverzitete,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, poteka že izdelava celostne prometne strategije,
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine načrtovan je tudi trajnostni razvoj Lisce, pa tudi
Uroš Flajs, Jože Simončič, Branko Arih in nakup radijskih postaj za zdravstveni dom, tudi z
Renata Kuhar deležem državnih sredstev.
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Trajna je občinska sistemska proračunska
podpora ljubiteljski in prostovoljni dejavnosti; v
izvedbi so javni razpisi za dodeljevanje nepovratnih
sredstev za vsa področja družbenih dejavnosti.
Prav tako imajo društva dobre, lepo vzdrževane
in zadostne prostorske pogoje za delovanje in
ustvarjanje. Društveno in družabno življenje
krepi tudi kmečka tržnica v Sevnici, turistična
atraktivnost širšega območja ob Savi – z Lisco,
možnostmi večnamenske rabe poti ob Savi,
kolesarjenja, pohodništva, ribarjenja ter z raznimi
naravnimi in kulturnimi danostmi – se z vsako
dodatno turistično možnostjo povečuje, je še
poudaril župan Srečko Ocvirk.

Objavljeni so javni razpisi
Občine Sevnica
Občina Sevnica je objavila javne razpise za
sofinanciranje programov in projektov s področij
družbenih dejavnosti, zdravstvenega varstva
in sociale, kmetijstva in turizma v letu 2017.
Besedila javnih razpisov so objavljena v Uradnem
listu Republike Slovenije in v celoti dostopna tudi
na spletni strani www.obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja za leto
2017. Sredstva v vrednosti 73.000 evrov so
zagotovljena za naslednje vsebine: pomoč za
naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo; pomoč za
zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč; pomoč
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji; pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;
pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega prometa iz odročnih krajev; podporo
delovanju društev s področja kmetijstva,
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje
do 20. februarja 2017 na naslov
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Poteka tudi javni razpis o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini
Sevnica v letu 2017. Skupna višina razpoložljivih
sredstev, namenjenih za izvedbo javnega
razpisa, je 83.000 evrov. Predmet javnega
razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva s
subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se
izvajali v razpisnem obdobju na območju občine
Sevnica: promocija izdelkov in storitev na sejmih,
pospeševanje odpiranja delovnih mest, naložbe
v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
ter subvencioniranje najemnin start up podjetij.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
vključno 19. maja 2017 na naslov
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Občinske strani
Predmet javnega razpisa s področja kulture z
okvirno vrednostjo 47.500 evrov so programi in
projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih
dobrin na področju vokalne in instrumentalne
glasbene, plesne, gledališke in lutkovne,
folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in
filmske dejavnosti.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje
do 20. februarja 2017 na naslov
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Zdravstveni dom Sevnica z
novimi prostori NMP
V Zdravstvenem domu Sevnica se je uspešno
končala rekonstrukcija prostorov doma za
potrebe izvajanja nujne medicinske pomoči,
ki od konca leta 2016 deluje na novi lokaciji. Z
investicijo so pridobili skoraj 230 kvadratnih
metrov prenovljenih prostorov nekdanje garaže
– med njimi dve ordinaciji, sobo za nujne posege
in prostor za reševalce, prostori pa imajo lasten
vhod, prilagojen tudi za invalidne osebe.

Predmet javnega razpisa s področja športa so
naslednji programi oziroma vsebine: športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski
šport, šport invalidov in delovanje športne
zveze. Skupni predvideni obseg sredstev za
sofinanciranje programov s področja športa je
89.500 evrov.

Grajskemu lutkovnemu gledališču Sevnica in
Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica so se namenili podariti dva računalnika,
ki bosta veliko pripomogla njihovemu tekočemu,
vsakodnevnemu delu.
Donacijo je direktor podjetja Savaprojekt d. d.
Krško Peter Žigante predstavnikom društev
podelil na priložnostnem dogodku v prostorih
Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica.

Opravljanje zimske službe
V zimskih mesecih je ena aktualnejših tem cestnoprometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske
službe, ki vključuje pluženje, čiščenje in vzdrževanje
občinskih cest, javnih površin, parkirišč in
pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa
v zimskih razmerah, ko je lahko zaradi snega
ogrožen normalen potek prometa.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje
do 20. februarja 2017 na naslov
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Občina Sevnica bo za izvedbo turističnih
prireditev v občini, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska oziroma promocija kraja,
in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja ter celotne občine, namenila
13.000 evrov razpisnih sredstev.

Predmet javnega razpisa s področja socialnega
in zdravstvenega varstva je sofinanciranje
programov in/ali projektov z obeh področij.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša
25.000 evrov.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje
do 20. februarja 2017 na naslov
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

Lepa gesta v podporo
društvenemu delovanju

Delovanju društev je na ravni sevniške lokalne
skupnosti ves čas posvečena posebna skrb.
Pomembno
vlogo
pri
podpori
delovanja
prostovoljne in ljubiteljske dejavnosti pa imajo
tudi gospodarske družbe, ki različno podpirajo
društveno angažiranost, kar je zelo lepa gesta in
eden od načinov krepitve povezovanja vseh delov
Svojih 95 let je januarja v krogu svojih najdražjih družbe.
praznovala Amalija Umek z Vrhka pri Tržišču.

95 let Amalije Umek

Občina Sevnica je odgovorna za izvajanje zimske
službe na občinskih kategoriziranih lokalnih
cestah, od leta 2014 pa na podlagi odloka
Občinskega sveta opravlja redno vzdrževanje
občinskih lokalnih cest, vključno z zimsko službo,
Komunala Sevnica. Izvajalec zimske službe skrbi za
preglede cest in naročila izvajanja zimske službe.
Še posebna pozornost je posvečena relacijam za
prevoz otrok v šolo.
Medtem ko je občina odgovorna za izvajanje
zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah,
so za vzdrževanje kategoriziranih javnih poti
krajevne skupnosti, ki same izvedejo izbore
izvajalcev. Za čiščenje in vzdrževanje dovoznih poti
do posameznih stanovanjskih objektov poskrbijo
občani sami, ki se za čiščenje lahko dogovorijo
tudi s krajevnimi vzdrževalci cest. Izvajanje zimske
službe lahko otežujejo razne ovire ob cestišču, kot
so kupi peska, zemlje in hlodovina, ter poškodovano
drevje in vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče.
Od junija lani velja novi državni pravilnik o rednem
vzdrževanju javnih cest (Ur. list RS, št. 38/2016),
na podlagi katerega se izvaja zimska služba tudi
v občini Sevnica. Pravilnik opredeljuje, da je
prevoznost cest zagotovljena, če višina snega
na občinskih cestah ne presega 15 cm, promet
pa je mogoč z uporabo zimske opreme. Novost
pravilnika za vse, ki pozimi vozijo po cestah s
klancem nad 10 odstotkov, je, da je prevoznost
zagotovljena, če je promet mogoč z uporabo
snežnih verig, zato naj bodo te sestavni del
obvezne opreme vozil.

Občina Sevnica izvaja zimsko službo enako kot
do zdaj. Od vseh kategoriziranih lokalnih cest se
prednostno plužijo in posipavajo ceste, po katerih
potekajo avtobusni in šolski prevozi, za njimi pa še
druge. Za učinkovito opravljanje zimske službe je
pomembno, da so površine tudi ob cestišču in nad
njim očiščene. Zato je treba redno čistiti zemljišča
ob cesti ne glede na lastništvo, s tem pa omogočiti
varnejše odvijanje prometa tudi pozimi. Skupni
preventivni ukrepi omogočajo bolj kakovostno
Razveselila se je tudi voščil podžupana Janeza Podjetje Savaprojekt d.d. Krško vsako leto nameni izvajanje zimske službe, s tem pa se povečata
Kukca in predsednika Društva upokojencev pozornost posavskim društvom, tokrat dvema varnost v cestnem prometu in zadovoljstvo vseh
sevniškima.
uporabnikov javnih površin.
Tržišče Vinka Sitarja.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Vrednost investicije je bila 348.300 evrov,
sredstva je ob pomoči donatorjev zagotovil
Zdravstveni dom Sevnica. Sodobno opremljena
nujna medicinska pomoč v sevniški hiši zdravja
je v prihodnje načrtovana tudi kot eden izmed
18 satelitskih urgentnih centrov po celotni
državi, ki bodo povezani z urgentnimi centri. Za
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje
zagotavljanje do vseh državljanov enakopravne
do 20. februarja 2017 na naslov
zdravstvene varnosti je za občane sevniške
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
občine takšna organiziranost nujna, predvsem
zaradi oddaljenost od sekundarnih in terciarnih
medicinskih centrov ter geografske zahtevnosti
Razpis s področja mladinskih dejavnosti z okvirno
in s tem težje dostopnosti terena.
vrednostjo 14.000 evrov zajema možnosti je
sofinanciranje mladinskih programov in projektov
Ob odprtju prostorov nove urgentne pomoči
ter programov za mlade v občini Sevnica.
so organizirali slovesno srečanje z nagovori
direktorice Vladimire Tomšič, župana Srečka
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje
Ocvirka, direktorja tovarne Tanin Sevnica Ivana
do 20. februarja 2017 na naslov
Mirta in direktorja Združenja zdravstvenih
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
zavodov Slovenije Metoda Mezka ter kulturnim
programom Glasbene šole Sevnica.

Po občini
Blagoslov konj
v Vranju pri Sevnici

Odprtje prenovljene kavarne
Graščakova hči na gradu

Sonce je že zgodaj pregnalo meglice iz dolin in V petek, 20. januarja, je uradno odprla vrata
stopilo delček zimske pravljice in biserne preproge prenovljena grajska kavarna, ki jo je najemnica
zmrznjenih trav.
Marja Kocbek, s. p., s pomočnico Janjo Šašek
poimenovala Graščakova hči. V kulturnem
programu odprtja je mladima podjetnicama
lepe želje izrekla Marta Turk iz Gospodarske
zbornice Slovenije, ki velik del svojega časa
namenja problematiki majhnega deleža Slovenk
v podjetništvu. Iskrene čestitke z najboljšimi
željami tudi po tvornem sodelovanju sta izrekla
tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek
in župan Srečko Ocvirk ter jima za uspešno
samostojno pot podarila simbolno darilo.
V Graščakovi hčeri je poleg toplih napitkov
in kakovostnih vin ter različnih vrst piv in
brezalkoholnih pijač v ponudbi tudi potratna
Pred cerkvijo na privezih
potica, najemnici pa napovedujeta tudi širitev
so potrpežljivo čakali konji in obiskovalci.
ponudbe s prilagajanjem željam obiskovalcev.
Sončen decembrski dopoldan je 26. decembra
privabil v vaško jedro Vranje pri Sevnici veliko ljudi.
Poleg državnega praznika dneva samostojnosti in
enotnosti je na dan, ko goduje sv. Štefan – zavetnik
konj, potekal že 25. tradicionalni blagoslov konj.
Udeležilo se ga je 7 konjenikov z območja Sevnice
in Blance, ki so prijezdili svoje konje na privez ob
cerkvi.
Najprej je vse zbrane pozdravil predsednik
krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher
in zbranim voščil s toplimi besedami in lepimi
željami vesele praznike, nato pa še podpredsednik
Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica Anton
Grilc. Sevniški župnik Vinko Štrucelj je blagoslovil
konje in njihove spremljevalce. Zdrave jih je Prirejali bodo tudi tematske večere: glasbene,
priporočil v zavetje sv. Štefana, nato pa daroval literarne, pravljične urice za najmlajše ipd. Odprtje
še sv. mašo. Okrepčali smo se s kuhanim vinom sta glasbeno popestrila mlada pevka Sara Praznik
in čajem, ob prigrizku pa smo prijetno pokramljali in Primož Lisec na kitari, odličen duet iz Boštanja.
o lepotcih, prejeli pa smo tudi koledarje društva.
Najemnici sta z gosti ob odprtju Graščakove hčere
nazdravili s penečim vinom hišnega vinarja Davida
Tanja Košar, Kozinca (Vina Kozinc).
Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica Program za širšo javnost je bil v soboto, 21.
januarja, s predstavitvijo prve pivovarne v Posavju
APE domačina Aljaža Papeža in nastopom dua
Mary Jane.

Brezplačna učna pomoč
tudi letos

Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici
že vrsto let uspešno pomagajo otrokom in
mladostnikom v različnih psihosocialnih stiskah.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Odprtje Platza in novi prostor
Študentskega kluba Sevnica
V petek, 20. januarja, je na Prvomajski 15 potekal
poseben dogodek – odprte Lokala Platz. Sevnica
je tako dobila novi »plac« za jutranje kavice,
popoldansko pivo in večerno druženje ob najboljših
zabavah v mestu.

Del njihove pomoči poteka tudi v obliki brezplačne
učne pomoči za osnovnošolce in dijake z učnimi
težavami. Strokovni delavci in prostovoljci v
programih inštituta poleg učne pomoči pri
različnih predmetih spremljajo otrokov razvoj,
se z njim pogovarjajo, ga usmerjajo in spodbujajo
k doseganju postavljenih ciljev. Ker je za številne
družine plačevanje učne pomoči prevelik zalogaj,
je pomembno, da je ta uporabnikom dostopna
brezplačno, saj nekateri otroci potrebujejo
spremljanje vse šolsko leto. Izvajanje učne pomoči
že več let omogočajo Občina Sevnica in generalni
pokrovitelj inštituta, podjetje Hess, d. o. o., in
drugi posamezni donatorji.
Kontakt: info@zaupanje.net, 041 772 245

Odprtje je bilo za marsikoga prelomni trenutek,
še posebno za Študentski klub Sevnica. V klubu
smo precej časa hrepeneli in izpostavljali želje
po novem prostoru, saj je ob vseh aktivnostih
dosedanji prostor postal izrazito pretesen. V leto
2017 smo skupaj z Zavodom Kultiza zakorakali
delovno ter s prenovo poskrbeli za domače in
prijetno ozračje. Gosti in gostje so se ob prvem
obisku Plazta prešerno nasmejali stand up šovu
Razgaljeno v Sevnici, pripravila pa sta ga znana
Damjan Ganc, Družinski inštitut zaupanje slovenska komika Sašo Stare in Gašper Bergant.
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Napoved se je izkazala za uspešno, Sevnica je
bila razgaljena in nasmejana. Tovrstni dogodek
bomo kmalu ponovili, vmes pa pridno zavihali
rokave in dopolnili prenovo prostora. Z izbranim
programom s področja glasbe, kot je bil sobotni
Epic opening party z DJ Vojcem, in tudi drugih
področij se bomo v Študentskem klubu Sevnica
trudili, da ne bomo razočarali nikogar. Od zdaj
je jasno. Najdete nas, kje? Na enem in edinem
»placu« v Sevnici, na Platzu.

Andreja Špitalar, Študentski klub Sevnica

Odprli smo srce za soljudi
Študentski klub Sevnica se je od leta 2016
poslovil z Mesecem dobrodelnosti. Že peto leto
je v sklopu imenovanega projekta potekala akcija
Odprimo srca za socialno ogrožene sevniške
družine. Na decembrskem sejmu smo širili dobro
voljo ob kuhanem vinu in domačih dobrotah. Z
velikodušnostjo sevniških občanov in občank smo
na dobrodelni stojnici zbrali 140 evrov.

Drugo leto zapored smo organizirali tudi dobrodelni
turnir v pokru v Gasilskem domu Sevnica, kamor
je vsak udeleženec namesto prijavnine prinesel
živila, zmagovalec pa je svoj avto polepšal z letno
vinjeto (naj ta dobro služi in varno na cesti). Živila
smo zbirali tudi v Mladinskem centru Sevnica in
v sevniških osnovnih šolah. Za pripravljenost na
sodelovanje in velik prispevek se zahvaljujemo
Osnovni šoli Boštanj, Osnovni šoli Blanca, Osnovni
šoli Krmelj in Osnovni šoli Tržišče. V klubu smo
ponosni na vse otroke, ki so poleg živil pridno
zbirali knjige, zvezke in igrače za svoje vrstnice
in vrstnike. Neizmerno veseli smo misli, da
bodo mladi intelektualci v prihodnosti nadaljevali
projekt Mesec dobrodelnosti kot aktivni članice
in člani Študentskega kluba Sevnica v sklopu
dijaške sekcije. Zahvala gre Knjižnici Sevnica, ki je
podarila čisto nove knjige in devedeje za malčke in
najstnike. Iskrena hvala tudi Kmetiji Gnidica, ki je
že tretje leto darovala klobase, tlačenke, salame
in preostale mesne dobrote. Hvala tudi podjetju
Termoglas iz Boštanja za finančno donacijo že
drugo leto zapored.
Vsem, ki ste bili pripravljeni na sodelovanje in ste po
svojih močeh prispevali k Mesecu dobrodelnosti,
se Študentski klub Sevnica iskreno zahvaljuje.
Na koncu smo se s kombijem, polnim prazničnih
paketov, odpravili po Sevnici. Kljub naši ganjenosti
zaradi iskrenih nasmehov, toplih besed in hvaležnih
pogledov se zavedamo, da žal takšen projekt
ne reši celotne situacije. Prav je, da znamo, se
trudimo in ohranjamo odprto srce za soljudi
vse leto. Mesec dobrodelnosti bomo ponovili
tudi decembra letos, med letom pa se trudili na
različne načine popestriti dogajanje v Sevnici.

Andreja Špitalar,˝Študentski klub Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica

Po občini
Kako je Grinč ukradel božič
Plesno-akrobatska
božična
predstava
gimnastičark ŠD Partizan Sevnica je spet
navdušila Sevničane na petih predstavah in skupaj
v decembru privabila skoraj 1000 gledalcev. 35
deklet se je predstavilo petkrat v petih dneh s
premiero v soboto, 18. decembra, in sklepnim
dvojnim nastopom 22. decembra. Predstava
je bila zasnovana na filmu How the Grinch stole
Christmas. Predstavo je v slovenščini in plesnogimnastičnem pomenu oblikovala Sara Martinšek,
pri postavljanju scene je sodeloval član društva
Valter Stanič, oblikovala pa jo je Estera Savić-Bizjak
s Saro. Z odličnimi prehodi glasbe je navdušila
Neža Tretnjak, pri izvedbi pa so pomagale Tea
Glavač in Marina Topič in seveda vse nastopajoče.

OZVVS SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

15. POHOD SPOMINA IN PRIJATELJSTVA
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
dne 8. februarja 2017, ob 7.40 iz RADOVLJICE
preko Bleda v Vrbo (14km). Cena 5€ za topel napitek in obrok.
Prijave do 2. februarja 2017 na telefon ali e pošto OZVVS Sevnica
zaradi organizacije prevoza.
Prijave in informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13 h, ali na
tel.št. 041-378-153 ali na spletni naslov info@sevnica.zvvs.si

NAROČENA OBJAVA

Lara napreduje z vašo pomočjo
Pred približno 18 meseci je naša družina začela
akcijo zbiranja plastičnih zamaškov in aluminijastih
pločevink za plačilo terapij za deklico Laro Janežič,
ki je močno gibalno ovirana. Akcijo so takrat
podprli Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in OZRK
S predstavo smo dokazali, da znamo uživati, se
Sevnica, pa tudi nekaj posameznikov. Vsem se
sprostiti na odru, ponovili smo uspeh predstave
iskreno zahvaljujem.
Darilo za Metko iz leta 2014 in dokazali, da
lahko društva zbirajo denar za svoje potrebe tudi
drugače, na način, ki privablja in zabava množico.
Predstave so bile namreč dobrodelne, saj smo
zbirali prostovoljne prispevke za novo gimnastično
opremo, ki bo odlična pridobitev za dekleta v
telovadnici. Tako smo združili šport in kulturo. Ker
pa se nam dogaja, da smo vedno bolj ˝ kulturni˝ v
društvu, resno razmišljamo, da bi začeli delovati
kot športno in kulturno društvo Partizan Sevnica,
kot je bilo včasih v Sokolskem društvu. Ob telovadbi
so gojili tudi kulturo.
Uspeh si želimo ponoviti, verjetno z novo predstavo,
novo zgodbo, a z enako podporo staršev in članov
društva. Hvala vsem, izjemno lepo je bilo!

Za Sožitje Sevnica: Irena Mavrič

Sara Martinšek

Brezplačni tečaj
slovenskega jezika
za priseljence
Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica
bosta tudi letos ponudila 60-urni brezplačni
tečaj slovenskega jezika za priseljence v sevniški
občini. Poleg premagovanja jezikovnih ovir bodo
vključeni v program premagovali tudi kulturne
razlike. Udeleženci tečaja bodo spoznavali
osnove slovenskega jezika in slovenske kulture,
izvajalci programa pa jim bodo nudili tudi občasno
individualno svetovanje pri spoprijemanju z
ovirami pri vključevanju v lokalno okolje. Program
omogočajo Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Občina Sevnica in
generalni pokrovitelj Družinskega inštituta
Zaupanje, podjetje Hess, d. o. o.

Srečanje sta popestrili tudi plesni točki učencev
OŠ Ane Gale in uporabnikov VDC Sevnica. Seveda
pa smo se vsi najbolj razveselili obiska Božička, ki
nas tudi letos ni pustil praznih rok. Sledilo je še
eno presenečenje: velika, lepa in slastna novoletna
torta, s katero smo se z užitkom posladkali. Po
nekaj uricah prijetnega druženja smo se zadovoljni
razšli, še prej pa si zaželeli srečo, zdravje in vse
dobro v novem letu 2017.
Hvala vsem, ki ste pomagali pričarati nasmeške
in prižgati iskrice v očeh naših velikih in malih
sončkov.

Trening rahločutnega
starševstva
Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici
odpirajo nov intenzivni program za podporo
staršem pri razvijanju kakovostnega odnosa z
otroki in mladostniki. Gre za strokovno zasnovani
program, v katerem bodo predstavljena in
v prakso prenesena sodobna spoznanja na
področju razvojne psihologije, teorije navezanosti,
nevropsihologije, psihoterapije in družinske
terapije. Starši, ki se bodo vključili v trening
rahločutnega starševstva, bodo okrepili številne
kompetence pri vzgoji in negovanju stika z
otroki. Spoznavali bodo različne vzgojne stile in
metode, otrokove razvojne značilnosti in potrebe,
predelovali bodo občutke lastne nemoči ali krivde
ob otrokovih razvojnih ali čustvenih težavah, naučili
se bodo nekaterih tehnik za pomirjanje otrokovih
stisk (npr. trema, strah, socialna fobija, izbruhi
Jožica Janežič Šmit jeze ali trme …) in krepili zavedanje vrednosti
lastnega truda, ki ga vlagajo v odnos z otroki.
Več na www.mojaobcina.si

Z zbranimi sredstvi smo Lari omogočili več sklopov
terapij, največ v Terapevtskem centru Jakčeva
čarobna lučka v Ljubljani. Ravno tam je dosegla
največ rezultatov. Sedi brez opore. Prej tega
ni zmogla, postavlja se na vse štiri, tu ji glavica
še malo nagaja, usvojila je visoki klek. Konec
februarja, ko je naročena na vnovični sklop terapij,
bomo nadaljevali vajo izpadni korak. Na desno
nogo se že nekoliko opre, kar bomo še utrdili in
nato nadaljevali vaje, predvidene zanjo.
Lara lepo napreduje, začela je tudi »čebljati«.
Jeseni bo vstopila v osnovno šolo, obiskovala bo
šolo Ane Gale v Sevnici. Še vedno se trudimo z
zbiranjem pokrovčkov in pločevink, saj ji želimo
omogočiti čim več terapij in jo postaviti na noge.

Novoletno srečanje
članov Sožitja Sevnica

V čarobnem decembru smo se člani Društva
za pomoč osebam z motnjami v duševnem
razvoju Sožitje Sevnica zbrali na tradicionalnem
prednovoletnem srečanju v
jedilnici Lisce.
Kontakt: info@zaupanje.net, 041/77 22 45
Gostinstvo Bruno je odlično poskrbelo za lačne
želodčke, potem pa smo se zavrteli in zaplesali
Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Damijan Ganc ob melodijah našega muzikanta Alojzija Mrgoleta.

Starši bodo na treningu razvijali
različne starševske kompetence.
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Uspešno sklenili Vencember
Medtem ko so praznične lučke ugasnile, se
je narava kočno odela v belo in hočeš-nočeš
nezavedno zadržala prazničnega duha. Tako
smo v Loki pri Zidanem Mostu šele ob koncu
prve polovice januarja tudi uradno končali
lanski Vencember. Člani Turističnega društva
Loka smo se, s pregledom dogodkov, ki so se v
sklopu projekta zvrstili od konca novembra in v
decembru 2016, nastopom folklorne skupine
Brusači iz Radeč ter druženjem, na koncu zahvalili
za sodelovanje in pomoč vsem, ki so kakorkoli
pripomogli, da se je Loka drugo leto zapored
spremenila v Vencembrsko vas.

ugibali težo velikega krompirja. Znane osebnosti
so tekmovale v lupljenju krompirja, kdo bo naredil
najdaljši olupek. Članice Aktiva žena Boštanj so
razstavile in ponudile več kot 20 raznih jedi iz
krompirja z veliko posodo krompirjevega golaža za
vse v izdatni ponudbi. Predstavljeni so bili zgodba
o pobiranju krompirja pred 60 leti in stari reki o
krompirju ter vplivi na zdravje. Učitelji in učenci
OŠ Boštanj so predstavili obsežno razstavo
izdelkov in umetnin, narejenih iz krompirja. Ekipi
iz Loga in TD Boštanja sta pražili krompir in ga
ponudili obiskovalcem. Društvo za biodinamično
kmetovanje Ajda je predstavilo posebne vrste
krompirja in sorodnike krompirja ter paleto raznih
biosemen. Manjkal pa ni niti Center biotehnike in
turizma Grm Novo mesto s svojo predstavitvijo. V
sklopu te prireditve pa smo razglasili tudi rezultate
2. ocenjevanja jabolčnikov. Podeljenih je bilo 10
srebrnih in bronasto priznanje. Večer je v prijetnem
ozračju vodil Ciril Dolinšek - Cili. Turistično društvo
se vsem zahvaljuje za sodelovanje in obisk.

Sevniški čebelarji
v preteklem letu

Želimo si, da bi ideja Vencembra, povezovanje,
sodelovanje in druženje, ostala z nami vse leto.
Sergeja Seljak pa je večer sklenila z mislijo, da
najlepše stvari ne stanejo nič, pa se jih tako Po čebelarski himni in minuti molka v spomin na
velikega čebelarja in dolgoletnega člana Frančeka
malokrat zavedamo.
Reparja je bilo podeljenih dvoje priznanj Antona
Annemarie Culetto Janše za aktivno preteklo delo v društvu, in sicer
Alojziji Perc in Sonji Vidmar. Predsednik društva
Miha Metelko je v letnem poročilu omenil številne
opravljene akcije. Občinstvu smo skupaj s ČZS
predstavili pobudo in podporo svetovnemu dnevu
čebel, urejevali čebelarski dom, organizirali
dan odprtih vrat ČD, se prijavljali na razpise,
V soboto, 21. januarja, smo člani Turističnega organizirali strokovno ekskurzijo, se vključevali
društva Boštanj že četrtič organizirali etnološko, v predstavitve čebelarstva v šolah in vrtcih,
pomagali smo ustanoviti krožek na OŠ Blanca ter
kulinarično in kulturno prireditev Mišjakov večer.
vodenje krožka v OŠ Boštanju, uvedli strokovne,
čebelarske debatne urice, soorganizirali 10.
Ambroževo mašo in pohod na Brunk. Zbora članov
sta se udeležila tudi novi predsednik ČD Krško in
strokovnjak za čebelarstvo dr. Janko Božič ter
župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril predvsem
pomen ozaveščanja ljudi o spoštovanju narave,
za kar se čebelarji vedno trudimo. Zbor sta
pozdravila tudi predsednika ČD Radeče Gregor
Bregar in ČD Šentjanž Ciril Kolenc. Statistično
smo ugotovili približno 20-odstotno jesensko
izgubo čebel v društvu zaradi nevestnega nadzora
varoze. Sprejeli pa smo tudi obsežen načrt dela
za letos.

Vsako leto bolj obiskan
Mišjakov večer v Boštanju
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V grajskem vinogradu našega gradu smo se letos
prav na dan sv. Vincenca lotili prvega letošnjega
vinogradniškega opravila, rezi grajskih trt modre
frankinje. V organizaciji ekipe KŠTM Sevnica
je ob godu sv. Vincenca, 22. januarja, ko se po
starih običajih lahko začnejo opravila v vinogradu,
potekala že 9. tradicionalna grajska rez. Kljub
hladnemu vremenu je privabila veliko botrc in
botrov ter drugih podpornikov. Zbralo se nas je
več kot 150, k čemur je zagotovo pripomogla tudi
večja medijska promocija Sevnice v zadnjem času.

Janez Levstik

Upravni odbor Čebelarskega društva Sevnica je
v soboto, 21. januarja, organiziral redni letni zbor
članov.

Letos mineva 300 let od rojstva Marije Terezije in
250 let od njenega dekreta, da se za preprečevanje
lakote obvezno sadi krompir za človeško prehrano
tudi v naših krajih na Slovenskem. Zato smo letošnji
Mišjakov večer posvetili krompirju, brez katerega
si kar težko predstavljamo življenje. Razstavljenih
je bilo več kot 20 sort semenskega krompirja. ŠKD
Jablanica je šaljivo prikazal nekdanjo rez krompirja
za sajenje. Obiskovalci so za krompirjevo nagrado

Tradicionalna
9. Grajska rez na gradu

Janez Levstik

Če nimamo izbranega
CILJA,
se sploh ne moremo
pravilno usmeriti.

Že ob prihodu na grad so vse prihajajoče v grajski
opravi pozdravili in k vinogradu usmerili člani
društva Sevniški graščaki, z medenim aperitivom
pa je številne postregel čebelar Franc Zagorc. Pri
grajski vili nad vinogradom sta goste pričakala
prigrizek in okrepčilo, zbrane pa je po glasbenem
uvodu znanega dua Batista Cadillac, finalistov
priljubljene oddaje Slovenije ima talent, pozdravil
župan Srečko Ocvirk. V počastitev prve dame ZDA
Melaniji Trump je baron Moscon s sabljo odprl
prvo grajsko penino in skupaj smo nazdravili naši
svetovno najbolj prepoznavni nekdanji krajanki.
Mladi vinar David Kozinc je predstavil prvo grajsko
penino rose, polsuho peneče vino letnika 2014.
Nato je napočil čas za resno delo. V programu, ki
ga je kot običajno spretno povezoval Ciril Dolinšek
- Cili, smo skupaj s predstavnikoma Ljubljanskega
gradu Markom Brunskoletom in Simono Kokalj
obrezali cepič najstarejše vinske trte, ki raste
ob kamnitem zidu ob grajskem vinogradu. Član
DV Sevnica Boštanj Aleš Germovšek je izvedel
praktični prikaz rezi vinske trte modre frankinje,
tako da so se tudi manj vešči botri poučili, kako
se reže trta, in to znanje uporabili pri rezatvi
svojih trt. Po dobro opravljenem delu je sledilo
le še povabilo na okusno kosilo, ki ga je ekipa
Hiša vin Kamenško pripravila na toplem v gradu,
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek pa
je predstavila novi blagovni znamki Sevnice Visit
Sevnica in First Lady ter prenovljene prostore
sprejemnice in prodajalne na gradu. Vsak boter je
ob odhodu prejel tudi darilo – prvo grajsko penino.

Iskreno se zahvaljujemo vsem botrom in
podpornikom za izkazano zaupanje in podporo. V
veselo druščino grajskih botrov vabimo vse ljudi
dobre volje, ki vam ni vseeno za našo skupno
kulturno dediščino. Vse informacije o botrstvu
so dostopne na spletni strani www.grad-sevnica.
com, na podstrani Grajski vinograd.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Turizem
Žrebanje
Predstavitev novih
Namig za premik
nagradne kartice veselja 2016 blagovnih znamk Sevnice
Pohod čez Vrhovske gorice
na božični tržnici v Sevnici
V sklopu Dnevov odprtih vrat Sevnice, ki jih je Javni iz doline Kostanjščice
zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
Pri žrebu so sodelovali člani skupine D'Palinka dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) organiziral z
in tudi predstavili skupino, ki je igrala na namenom predstavitve turistične ponudbe občine
silvestrovanju.
Sevnica predstavnikom medijev in turističnih
organizacij, sta bili poleg vodenj po mestu in gradu
20. januarja v novourejenih prodajnih prostorih na
gradu v sklopu širše turistične ponudbe Sevnice
uradno predstavljeni novi blagovni znamki Sevnice.
V programu, ki ga je povezovala Tanja Žibert, je
med nastopom kitarista Zorana Košir direktorica
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek predstavila
izdelke znamke Visit Sevnica, ki zajemajo izbor
izdelkov, ki jih turisti ob obiskih znamenitosti vedno
Nagradna igra je potekala od januarja do radi vzamejo s sabo (majice, razglednice, kape,
decembra 2016, v njej pa so sodelovali vsi, ki so magnetki, keksi ipd.). Predstavljen je bil tudi znak
izpolnili nagradno kartico veselja.
Visit Sevnica kot novi uradni turistični znak občine
V soboto, 17. decembra, je v sklopu božične tržnice Sevnica. Druga, bolj prestižna blagovna znamka
v Sevnici potekalo žrebanje nagradne kartice pa zajema izbor izdelkov z nazivom First Lady, med
veselja 2016, katerega pobudnik in organizator je katerimi sta v prvo vrsto postavljeni obe vinskobil KŠTM Sevnica TA Doživljaj. Žrebanje je bilo na kulinarični prvi dami Sevnice, modra frankinja First
prostem in odprto za javnost.
Lady in tradicionalna sevniška salama First Lady.
Na prireditvenem prostoru kmečke tržnice je Modra frankinja First Lady je skupni pridelek štirih
vse nagovorila direktorica KŠTM Sevnica Mojca lokalnih vinarjev (Vinska klet Mastnak, Vina Kozinc,
Pernovšek, za popestritev pa je bila predstavlejna Kmetija Kobal in Hiša frankinje Kerin), za katero
skupina D'Palinka. Dobitnike nagrad so izžrebali so združili moči in vanjo združili svoje najboljše
dva glasbena gosta in direktorica KŠTM Sevnica modre frankinje. Tradicionalna sevniška salama
Mojca Pernovšek, in sicer je tretjo nagrado, First Lady pa je nova primadona Grajskih mesnin,
10-kratni obisk gradu Sevnica z degustacijo s katerimi Kmečka zadruga Sevnica dopolnjuje
salam in vin v grajski vinoteki, prispeval jo je KŠTM in nadgrajuje že sicer zelo bogato in kakovostno
Sevnica, prejel Uroš Keršič iz Sevnice. Drugo zbirko suhomesnatih dobrot lokalne pridelave.
nagrado, štiri polpenzione na Lisci, ki jo je podaril Blagovna znamka First Lady sicer vključuje še
Tončkov dom na Lisci, je prejela Mojca Mavrin grajsko zlato čokolado, grajske pralineje z modro
iz Loga. Največjo nagrado, bon v vrednosti 200 frankinjo, grajske krhlje s čokolado iz čokoladnice
EUR, ki jo je podarila Extra form trgovina, Jurij Passero, grajski čaj in grajsko kozmetiko iz
Salamon, s. p., iz Boštanj pa je prejela Darinka sevniškega podjetja Lekos ter unikatne skodelice iz
Berden iz Benedikta. Ker na dogodku ni bilo keramike Gligič. Prodajni izdelki in pridelki blagovne
nobenega nagrajenca, bodo o nagradi obveščeni znamke First Lady so narejeni v čast prvi dami ZDA
po pošti. Za praznični utrip in veselje otrok je Melaniji Trump, naši nekdanji krajanki Sevnice.
poskrbel Božiček.
Poleg obeh blagovnih znamk je bila predstavljena
tudi ponudba ponudnikov v naši občini v počastitev
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica prve dame ZDA: predsedniški burger in sladica v
piceriji Rondo, torta v slaščičarni Julija, palačinke
v Tončkovem domu na Lisci, pita v kavarni Kruhek
in posebni copati, ki jih je izdelalo sevniško podjetje
Kopitarna.

Turistično vodenje po Sevnici
za medije in turistične agencije
ob dnevih odprtih vrat
Vodenje po našem mestu je potekalo 20. in 21.
januarja, povezano pa je bilo s kraji, na katerih je
živela ali jih obiskovala Melanija Trump. Naslovi
programov izletov so Sevnica, zakladnica doživetij,
Sevnica na vrh sveta in Sevnica, prva modra
dama, ponudili pa smo tudi pestro kulinariko in
različna vina, skratka, vse, kar je mogoče doživeti
na sevniškem območju.
Več predstavnikov medijskih hiš je prišlo že prej, da
bi si pridobili želene informacije, seznanili pa smo
jih tudi s preostalimi turističnimi zanimivostmi
in ponudbo. Za povečanje ponudbe spominkov v
počastitev prve dame smo k sodelovanju povabili
izdelovalce in pridelovalce (še vedno lepo vabljeni).
Dogodka se je v petek udeležilo največ novinarjev,
vodnikov in predstavnikov turističnih agencij,
v soboto pa pretežno vodnikov in turistov iz
Zagreba. Oba dneva smo jim na začetku predstavili
programe, ki so povezani z Melanijo Trump, in
jim pokazali naše spominke, za tem pa splošno
predstavitev občine, naravnih zanimivosti in obeh
vinskih cest s poudarkom na cvičku ter modri
frankinji, nismo pa pozabili tudi na kulinarične
posebnosti in salamo. Potem smo jih z avtobusom
popeljali po Sevnici in jim pokazali turistične
zanimivosti in točke, povezane z Melanijo.
Na koncu smo vse povabili na predstavitev izdelkov
Prva dama (First Lady) na sevniški grad.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Izhodišče je iz doline pod Malim Cirnikom,
priporočamo dostop iz Velikega Cirnika proti
Jesenicam po občinski cesti, pred tablo, ki
označuje začetek občine Šentrupert, zavijemo
desno, tam lahko parkiramo ob traktorski poti.

Zgornje Vrhe, foto: Zdravko Remar

Hodimo desno po občinski cesti v smeri Jesenic čez
blagi hribček in na drugem križišču pred potočkom
zavijemo levo z glavne ceste ter hodimo po asfaltu,
ki vodi do samostojnega posestva na Strajeh. Po
rahlem vzponu in ko asfalt zavije proti kmetiji,
nadaljujemo naravnost navkreber po makadamski
poti, ki se vije čez pašnike in en del Malatiškega
gozda. Iz gozda pridemo med polja in travnike
spodnjih Vrhov. Z makadama pridemo spet na
asfalt, ki vodi med dvema posestvoma in ob obori
za divjad, rahlo se vzpenjamo in na križišču zavijemo
desno in pod drugo hišo levo ter naprej po boljši
traktorski poti ob visokodebelnem sadovnjaku v
manjši gozdič ter strmo navzgor v Okornov ovinek,
kjer se začnejo že zidanice Vrhovških goric. Ko
pridete do asfalta, je na levi zanimiv »hram«, a
moramo nadaljevati navkreber proti vinogradom
med zidanicami do križišča, ki ga krasi velik sod,
v katerem je tudi zatočišče. Od tam je lep razgled
po Mirenski dolini do Mokronoga, Šenturjevega
hriba proti Malkovcu, Trebelnem in Gorjancem ter
Kočevski planoti na obzorju. Priporočamo, da se
sprehodite med vsemi zidanicami, ki so posejanje
po južnem grebenu tega dela vinske gorice Vrhe.
Pot nadaljujete potem od soda levo mimo slopnega
znamenja po asfaltu, ki vodi ravno čez gozdiček,
in nato navzgor mimo lepo urejenih vikendov.
Tam je bogat razgled proti severu na Šentjanž z
Vetrnikom na Mrnce, Leskovec, Brunk in Lisco
ter Kopitnik. Kmalu postane cesta bolj položna in
pelje skozi gozd do vrha, ki se imenuje Vrhi in je na
495 metrih nadmorske višine. Takoj ko pridete iz
gozda, vodi desno navzdol v gozd širša traktorska
pot, po kateri greste po severni strani do druge
zidanice na levi, tam zavijete levo ob vinogradu po
travniku navzdol do asfaltne ceste. Od tam je lep
pogled proti Kumu in seveda na Cirniško cerkveno
pobočje z gasilskim domom. Če boste zavili desno,
greste lahko skozi vas Veliki Cirnik nazaj v dolino
na izhodišče. Za dober kilometer je pot krajša čez
Mali Cirnik, zato morate zaviti v nasprotno smer in
takoj pri razpelu desno po vrhu grebena in ravnini
v smeri jugozahoda. Hodite po asfaltni cesti med
redkimi hišami, tam se malo dvigujete in nato bolj
strmo spuščate po gozdu navzdol, tako pridete do
prvih hiš, na levi boste videli hišo, krito s slamnato
streho, in na tem križišču zavijete desno skozi
vas Mali Cirnik in naprej po asfaltu navzdol na
izhodišče.

Pridelki in izdelki Visit Sevnica in First Lady so
naprodaj na našem gradu in v prostorih Turistične Pohod je nezahteven in najbolj prijeten v lepih dneh
agencije Doživljaj, lahko pa so odličen spominek ali z dobro obutvijo, saj so nekateri odseki nevarnejši
za zdrs. Zmerne hoje je za slabi dve uri.
darilo, zato vabljeni, da nas obiščete.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Vir: TD Šentjanž
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Godba Sevnica navdušila
z Večerom ameriških sanj
Tradicionalni božično-novoletni koncert, ki ga
občanom in podpornikom društva ob koncu
koledarskega leta podari Godba Sevnica, je bil
tokrat posvečen velikanom ameriške glasbe. Glavni
razlog za ameriški pridih tokratnega koncerta
je bila 100. obletnica rojstva izjemnega pevca in
glasbenega »performerja« Franka Sinatre, hkrati
pa se je glasbena zgodba simpatično povezala z
dejstvom, da se je ravno lani med ZDA in Sevnico
nekoliko nepričakovano stkala močna vez, o kateri
bi bilo pred časom mogoče le »sanjati«.

Koncert, ki je v petek, 30. decembra, znova
dodobra napolnil dvorano sevniškega športnega
doma, je pod taktirko umetniškega vodja Matica
Nejca Kreče odprla uradna koračnica ZDA z
naslovom The Stars and Stripes Forever. Za
prvi vrhunec večera pa je že poskrbela sijajno
izvedena fantazijska kompilacija filmskih skladb
izpod peresa enega največjih ustvarjalcev filmske
glasbe sodobnega časa, Johna Williamsa. Gre za
avtorja glasbene podlage za filme Indiana Jones,
Čeljusti, Spiderman, Superman, Zvezdne steze,
Star wars, Sam doma, Schindlerjev seznam,
Ameriški patriot, Ujemi me, če moreš, E. T.
vesoljček in številne druge.
Seveda je bila glasbene pozornosti deležna tudi
kulturna prestolnica ZDA, mesto New York, po
katerem se je Godba Sevnica tokrat sprehajala
s skladbo New York ouverture, nizozemskega
skladatelja Kesa Vlaka. Poslušalce je popeljala
na večerni ogled Manhattna, ob zori v Battery
park, nato po nakupih na 5. avenijo, na ogled
katedrale svetega Patrika, na popoldanski počitek
v centralni park in ob koncu na večerni sprehod v
središče mesta.

Vabilo
k sodelovanju pri festivalu
Sevniško grajsko poletje 2017
Spoštovani organizatorji kulturnih prireditev,

Glasbeni program, ki ga je z izbranimi besedami
povezovala Tanja Žibert, se je končal z venčkom
skladb kralja rock & rolla Elvisa Presleya. Ob
navdušenju občinstva pa je orkester zaigral še dva
dodatka. V prvem se je poklonil še enemu velikanu
ameriške glasbe, Rayu Charlesu, večer pa se je
sklenil z vrhunsko izvedbo Presleyjeve Ameriške
trilogije.
Godba se je s koncertom zahvalila tudi številnim
pokroviteljem in donatorjem, med drugim
pokrovitelju koncerta, podjetju Hess, d. o. o., ter
zlatim pokrovitelem orkestra, Občini Sevnica,
podjetjema Tanin in Rafael. Za čaroben praznični
aranžma je poskrbela cvetličarna Zelena Pika,
pri protokolarnem delu so sodelovale mažoretke
Društva trg Sevnica, prijetno druženje po koncertu
pa so tokrat omogočili gostoljubni Studenčani, in
sicer Društvo vinogradnikov Studenec in Aktiv
žena Studenec.

Vir: KD Godba Sevnica, Damijan Ganc
Fotografije: Aleks Kus

v KŠTM Sevnica smo z mislimi že pri načrtovanju
programa tradicionalnega poletnega festivala
Sevniško grajsko poletje 2017, ki bo potekal kot
običajno od sredine maja do konec septembra
2017 na Gradu Sevnica.
V sodelovanju z vami, številnimi partnerji in v skladu
z zmožnostmi, želimo oblikovati karseda pester,
raznolik in privlačen kulturni program. V program
festivala bodo vključene prireditve, ki bodo
izvajane na Gradu Sevnica ali v starem mestnem
jedru Sevnice. Raven kakovosti programov želimo
stalno dvigovati in oglaševati festival tudi v širšem
slovenskem prostoru. Povezujemo se z nosilci
dogajanja v Posavju in širše.
Prosimo vas, da nam sporočite interes po
sodelovanju in da nam morda že sporočite
vaše ideje o prireditvah ter morebitne datume
prireditev, ki jih bi želeli vključiti v program
festivala.
Za izvedbo prireditev bomo zagotovili brezplačen
prostor, tehnično pomoč in promocijo v skladu
z našimi zmožnostmi (tisk skupne programske
zgibanke, oglaševanje, izdelava letakov ipd. )
KŠTM Sevnica si pridržuje pravico do izbora
prijavljenih programov glede na programsko
shemo, časovne omejitve in ostale zmožnosti.
Poleg tega se lahko glede na dane možnosti čas
izvedbe festivala ustrezno skrajša ali ne izvede.

Ponovitveni koncerti
Godbe Sevnica
Po uspešnem tradicionalnem božično-novoletnem
koncertu Godbe Sevnica so godbeniki znova
prinesli duha Amerike v sevniško občino. Tokrat
je ta duh zavel v Boštanju in na Studencu na zdaj
že tradicionalnih ponovitvenih koncertih. Znova je
bil obujen spomin na 100-letnico Franka Sinatre,
najlepše skladbe Elvisa Presleyja, ameriško
filmsko glasbo, sprehajali smo se po New Yorku,
hkrati pa so nas misli odnesle k ustoličeni ameriški
prvi dami Melaniji.

Rok za posredovanje programov je 15. marec
2017. Vseeno prosimo, da nam želje po programih
in datumih sporočite čim prej na e-pošto rok.
petancic@kstm.si. Za vse dodatne informacije
lahko pokličete na 07 81 61 075 ali 051 680 289.
Veselimo se sodelovanja z vami.
S spoštovanjem.

Pripravila:
Rok Petančič, svetovalec za kulturo, KŠTM Sevnica
Mojca Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica

Ponovitveni koncert Godbe Sevnica
v Boštanju 13. januarja

Gost tokratnega glasbenega večera je bil pevec in
performer Tomi Baaron. Presenetil je s sijajnimi
interpretacijami zimzelenih skladb Franka Sinatre
New York, New York, I've got a world on a string
in My way, pri skladbi Somethin' stupid pa se je
pevcu na odru pridružila tudi nadarjena mlada
pevka, domačinka Sara Praznik.
Občinstvo sta nagovorila tudi župan Srečko Ocvirk
in predsednik društva KD Godba Sevnica Janez
Šerjak. Občanom sta zaželela uspešen vstop v
novo leto. Ob predsednikovem nagovoru so bili
predstavljeni tudi novi člani, ki so lani obogatili
zasedbo orkestra Godba Sevnica: klarinetistka
Liza Senica, tolkalec Jošt Fister, saksofonista
Martin Zeme in Nejc Pesjak ter trobentač Tadej
Mislaj.
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V petek, 13. januarja, in v soboto, 14. januarja,
so tako kljub slabim vremenskim razmeram
godbeniki znova pričarali dva večera ameriških
sanj. Koncerta sta se pod vodstvom Matica
Nejca Kreče začela z uradno koračnico ZDA The
Stars and Stripes Forever, sledile pa so še druge
skladbe.
V Boštanju se je godbi pridružil tudi Oktet Jurija
Dalmatina in večer še dodatno popestril. Vodstvo
okteta je leta 2013 prevzel domačin Tine Bec
in raven okteta izboljšal, da pevci posegajo po
številnih priznanjih, repertoar pa so razširili tudi
z nekaterimi lastnimi skladbami. Godbeniki so bili
kot vsako leto tudi tokrat navdušeni nad toplim
sprejemom domačinov, ti pa so omogočili zares
prijetno druženje po koncertu.

Vir: Karin Marin, KD Godba Sevnica
Foto: Meta Flisek

Koroški slikar Alojz Krevh,
likovni gost na gradu
Januarski gost Okna Radogost je bil slikar in kipar
Alojz Krevh iz Prevalj, ki nas je v sredo, 4. januarja,
popeljal v sedmo sezono razstav v zbirki Ogled na
Gradu Sevnica. Njegov z žarom naslikani opus
nam prinaša prijazne prijateljsko iskrene želje za
zadovoljstvo in notranje ugodje za začetek leta
2017. Kakšno bo, bomo spoznali z deli avtorjev, ki

Kultura
bodo večino sred razširjena v Staro galerijo in bodo
obiskovalcem nudile širše poznavanje njihove,
skoraj vedno osupljive umetniške zgodbe, mile za
dušo in zanimive za ogled. Razstave so »velike« (ne
po količini), da opazovalcu »dajo misliti« in vzbujajo
globlje občutke. Alojz Krevh je izrazit figuralik, ki
se od nadrealizma – kubizma vrača k realizmu
ter išče navdih v naravi. Njegova dela pomenijo
nekakšen sprehod skozi čas, skozi koroške krajine
in kmečka opravila. Posebej ga privabljajo motivi
konjev kot simboli gibanja, moči in plemenitosti.
Slike Alojza Krevha odsevajo stanje sveta, kako
zelo hitro je ta mutiral v nekaj, česar ne znamo
prav prepoznati.
Praznično vzdušje z glasbo je v naše občutenje
vnesel velik koroški kantavtor Blaž Pavlinec, ki
smo ga navdušeni v preteklosti že gostili v kapeli
na gradu.

povezovanja, vrednote ljubezni, strpnosti in
notranjega miru. Vaščani Kamenice in Loga pa so
na koncu poskrbeli še za dobrote, ob katerih so se
obiskovalci in nastopajoči ustavili, se nasmejali in
si vzeli čas še za druženje in prijeten klepet.

Nastop cerkvenega Mešanega pevskega zbora
Tržišče z zborovodjo in solistom Gorazdom Kermc,
na klaviaturah Tomaž Čegovnik
(foto: Stane Markovič)

novoletnih praznikov. Pevce je na klaviaturah
spremljal Tomaž Čegovnik. V goste so prišli
tudi mladi pevci Mladinskega pevskega zbora iz
Trebelnega, ki ga tudi vodi Gorazd Kermc. Gorazd
je s svojo nadarjenostjo in predanostjo dokazal, da
zmore profesionalno izpeljati več vlog hkrati in biti Ker pa je koncert na Logu že kar tradicionalen,
Rok Petančič, KŠTM Sevnica organist, solist in zborovodja dveh zborov.
vas že zdaj vabimo, da se nam prihodnje leto (spet)
pridružite.

Samostojna fotografska
razstava Vinka Šeška
na našem gradu Sevnica

V četrtek, 19. januarja, je v Mosconovi galeriji na
gradu potekalo odprtje samostojne fotografske
razstave Sevničana Vinka Šeška, ki jo je ob
svojem častitljivem jubileju, 80-letnici, pomenljivo
poimenoval Sposojeno od naših vnukov – smo
sposobni vrniti? Kot navdušeni in veliki ljubitelj
narave, planinec in ljubiteljski fotograf se s
prikazom velikokrat neopaženih, izjemno lepih in
domiselno izbranih motivov narave upravičeno
sprašuje, ali so prihajajoče generacije mladih
sposobne obdržati, ohraniti to očem pogosto
skrito lepoto narave. O vsebini razstave in
njenem pomenu je spregovoril tudi biolog Dušan
Klenovšek in predlagal, naj Vinko Šeško zaradi
svojega življenjskega dela pridobi naziv častnega
občan občine Sevnica.

Nina Božjak Lipovšek

H20, likovna razstava
v Caffe galeriji Radeče

Farna cerkev v Tržišču v decembrskih dneh
(foto: Stane Markovič)

Dva meseca ali mogoče še nekoliko dlje si lahko
v Caffe galeriji Radeče ogledate likovno razstavo
likovne sekcije Art Lipa iz KUD Budna vas, odprli
pa so jo v četrtek, 19. januarja.

Pesmi Otrok v božični noči, Poglejte, čudo se
godi, Noč se spušča v Betlehem, Sveta noč so le
nekatere, ki so jih obiskovalci nagradili z bučnim
aplavzom. Koncert je povezovala Milena Knez,
zbrane pa je nagovoril predsednik KS Tržišče Janez
Virant. Zahvalil se je tudi za dobro sodelovanje
v iztekajočem se letu in vsem zaželel srečno in
uspešno v letu 2017. Za izvedbo koncerta se
prisrčno zahvaljujemo tudi domačemu župniku
Mentorica Elena Sigmund je
Jožetu Kohku, ker je prijazno odstopil prostore
predstavila razstaveljena dela.
cerkve in župnišča.
»Z razstavo želimo poudariti pomen vode kot
Čeprav smo že vstopili v novo leto, vam v
najpomembnejšega elementa v našem življenju.
Turističnem društvu Tržišče želimo zdravje, srečo
Voda je edini zemeljski element, ki lahko obstaja
in veselje ter pogum, da bi si uresničili skrite želje.
v treh različnih stanjih: tekočem, trdnem in
plinastem. To zanimivost smo želeli poudariti
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
pri izbiri del za to razstavo, na kateri svoja dela
predstavljajo: Irena Ameršek, Mojca Musar,
Marija Oven, Gordana Dobriha, Irena Zgonc, Elena
Sigmund, Neža Musar, Emilija Sigmund in gost
Sebastijan Popelar,« je v predstavitvi povedala
mentorica Elena Sigmund. Gost Sebastijan
Popelar je predstavil svoj pogled na vodo, kot
Sodelovanje Vokalne skupine Amabile in Septeta meglo v Mirenski dolini. Razstavo je odprl
Fortuna se je začelo lani in se letos nadaljevalo vsestranski sevniški umetnik Rudi Stopar.
v še eno skupno pevsko sodelovanje. Z dvema
koncertoma, enim na Kamenici pri Krmelju in
drugim na tradicionalni lokaciji v cerkvici na Logu,
so dekleta organizirala zelo lepo obiskana božična
koncerta.

Božična koncerta
VS Amabile in Septeta Fortuna
V glasbenem delu je nastopil kvartet klarinetov
Glasbene šole Sevnica v sestavi Alen Bizjak,
Alja Možina, Tomaž Sešlar in Liza Senica pod
mentorstvom učitelja Zmaga Tkavca.
Razstava fotografij prikazuje številne izjemne
prizore iz narave, ujete v letu 2016, in je na ogled v
odpiralnem času gradu ali za skupine kadarkoli po
predhodnem dogovoru na tel. št. 051 680 289
do vključno 16. aprila 2017.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Foto: Ljubo Motore

Božično-novoletni koncert
v Tržišču
V organizaciji TD Tržišče smo 30. decembra
pripravili božično-novoletni koncert Pozdrav
jaslicam. Številno občinstvo je napolnilo župnijsko
cerkev v Tržišču, v njej pa so v pozdrav zadonele
orgle pod spretnimi prsti Gorazda Kermca. Sledil
je nastop domačega cerkvenega Mešanega
pevskega zbora Tržišče pod vodstvom zborovodje
Gorazda Kermca. Z venčkom božičnih cerkvenih
pesmi so pričarali praznično vzdušje božično-

Gost razstave Sebastijan Popelar

Pri kulturnem programu so nastopili Ljudske
pevke Solzice z ljudsko pesmijo, Marija Bajt in
Eva Keber s svojo poezijo. Aleksandra Sigmund
Krajnc je zapela dve pesmici, za konec je na
harmoniko zaigral še Martin Oblak. Razstavljalce,
nastopajoče in obiskovalce je v imenu občine
Radeče pozdravila Melita Simončič. Povezovalka
programa Magda Sigmund pa je dejala: »Naj nas
V eni uri so se zvrstili tradicionalne slovenske ta dela opomnijo, kako je za življenje pomembna
božične pesmi in znani tuji napevi, ki so v pesmi voda.«
risali božično zgodbo Jezusovega rojstva in
predvsem spomnili na lepoto medsebojnega
Za KUD Budna vas Magda Sigmund

februar 2017
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

sreda, 1. 2.
ob 17.00
sreda, 1. 2.
ob 17.00
sreda, 1. 2.
ob 18.00
četrtek, 2. 2.
ob 17.00
petek, 3. 2. ob 7.00
– torek, 28. 2.
petek, 3. 2.
ob 10.00
petek, 3. 2.
ob 16.30
sobota, 4. 2.
ob 8.00
sobota, 4. 2.
ob 14.00
ponedeljek, 6. 2.
ob 10:30
ponedeljek, 6. 2.
ob 15.00
ponedeljek, 6. 2.
ob 18:30
torek, 7. 2.
ob 9.00
torek, 7. 2.
ob 18.00
torek, 7. 2.
ob 18.00

Pravljična urica
z ustvarjalno delavnico
Francoščina
z Gaelle (vpis)
Radogost večer gost: Bard Iucundus, slikar - in memoriam

Kje?

Organizator - informacije

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Graščakova hči bere pravljico

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Razstava likovnih del Sonje Tkalec

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Degustacija na Kmečki tržnici Sevnica

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mesečni sejem v Sevnici

Parkirišče pri HTC-ju

KŠTM Sevnica

Delavnica izdelovanja orgonitov

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
07 81 65 070

Srečanje Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Proslava

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

Kulturna dvorana Sevnica

ZKD Sevnica, JSKD OI Sevnica,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 8. 2.
ob 17.00

Predavanje dr. Janka Prunka:
Kaj nam pomeni slovenstvo in domovina?

Kulturna dvorana
Trubarjevega doma
upokojencev Loka

KD Primož Trubar Loka

sreda, 8. 2.
ob 17.00
sreda, 8. 2.
ob 18.00
četrtek, 9. 2.
ob 15.00
četrtek, 9. 2.
ob 17.00
petek, 10. 2.
ob 16.30
petek, 10. 2.
ob 18:30
sobota, 11. 2.
ob 16.00
sobota, 11. 2.
ob 18.00
sobota, 11. 2.
ob 18.00
ponedeljek, 13. 2.
ob 10.30
torek, 14. 2.
ob 17.00
torek, 14. 2.
ob 17.00
torek, 14. 2.
ob 18.00
torek, 14. 2.
ob 19.00
sreda, 15. 2.
ob 17.00
sreda, 15. 2.
ob 17.00
sreda, 15. 2.
ob 18.00
četrtek, 16. 2.
ob 17.00
petek, 17. 2.
ob 16.00
petek, 17. 2.
ob 16.30
sobota, 18. 2.
ob 18.00
nedelja, 19. 2.
ob 10.0
ponedeljek, 20. 2.
ob 12.00
torek, 21. 2.
ob 9.00
sreda, 22. 2.
ob 10.00
sreda, 22. 2.
ob 12.00

Graščakova hči in kultura:
Literarni večer
Proslava ob kulturnem prazniku
in odprtje fotografske razstave - starih fotografij Krmelja

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Kulturni dom Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj, OŠ Krmelj

Ustvarjalnica: Valentinovo

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Graščakova hči bere pravljico

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Dobrodelni koncert - Zimski glasbeni večer

Tržišče

OŠ Tržišče

Dan sevniške košarke

Športni dom Sevnica

Športna zveza Sevnica

Osrednji dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika in
praznika KS Boštanj

dvorana
TVD Partizan Boštanj

KS Boštanj

Letni zbor članov KUD Budna vas

Kulturna dvorana Šentjanž KUD Budna vas

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Gusarsko gledališče kapitana Dade otroška predstava za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Grajski večer za zaljubljene
ob izbrani hrani, vinu in glasbi

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična urica z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Francoščina z Gaelle

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige "Na tesnobi"
Damjane Bakarič

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Graščakova hči bere pravljico

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

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

Pilates za otroke in mladostnike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Graščakova hči potuje: Madeira z dojenčkom

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Župnijska cerkev Boštanj

KŠTM Sevnica in župnija Boštanj
Inf.. 031 665 483

Bowling Deluxe

KŠTM Sevnica

Pravni nasveti

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Počitniška ustvarjalnica za otroke

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Počitnice v MC:
uporabno ustvarjanje iz starega v novo

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica
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Predstavitev knjige: Rešena iz pekla
(bivša manekenka in žrtev trgovine z belim blagom)
Počitnice v MC:
bowling

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

četrtek, 23. 2.
ob 12.00
četrtek, 23. 2.
ob 16.00
četrtek, 23. 2.
ob 17.00
petek, 24. 2.
ob 10.00
sobota, 25. 2.
ob 15.00
nedelja, 26. 2.
ob 11.00
nedelja, 26. 2.
ob 15.00
ponedeljek, 27. 2.
ob 10.30
ponedeljek, 27. 2.
ob 18.00
torek, 28. 2.
ob 9.00
torek, 28. 2.
ob 17.00
torek, 28. 2.
ob 17.00
torek, 28. 2.
ob 18.00

Počitnice v MC:
obisk in predstavitev Studia Vitaja
Mali pust:
rajanje, delavnice in Pojoči kuhar

Kje?

Organizator - informacije

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Dom kulture Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu

Graščakova hči bere pravljico

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Počitnice v MC: Lan party

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Srečanje prostovoljcev

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

20. Licitacija krač in salam
pri sv. Joštu pod Lisco

pri cerkvi sv. Jošta pod
Lisco

KŠTD Razbor, Župnija Razbor in
PD Lisca Sevnica

Tradicionalno pustovanje

Športna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Športnik leta občine Sevnica 2016

Kulturna dvorana Sevnica

Športna zveza Sevnica

Ženske

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Graščakova hči pustuje z otroki

Grad Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Domoznanski večer

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan turističnih vodnikov - 21. februar

PROGRAM BREZPLAČNEGA VODENJA:
Torek. 21.2.2017: 11.00- Vodenje po mestu Sevnica s turističnim vodnikom (45 minut)
Zbiranje: TA Doživljaj in TIP, Trg svobode 10, 8290 Sevnica
Namen dneva turističnih vodnikov je predstaviti širši domači javnosti vlogo turističnega vodnika kot predstavnika
področja/regije/mesta, kakor tudi seznaniti domačine o lepotah in vrednostih domačega kraja. Vodenja so brezplačna,
terminsko krajša, a toliko bolj dinamična.

REŠENA IZ PEKLA

GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE
KUD LJUD // Igrata: Grega Močivnik, Nika Gabrovšek // 35 min // za otroke od 5-13 let

KULTURNA DVORANA SEVNICA
Kapitan Dada je brez ladje in posadke, iz spomina mu
je umanjkal tudi cilj ekspedicije, nima zemljevida do
zaklada, nima ne kompasa ne sekstanta, ima pa
hudega mačka in morsko bolezen... pobegnila mu je
lažniva papiga, da o opici sploh ne govorimo... ker
nima desne noge, vstaja z levo...
Kaj predlaga cenjeno občinstvo?
Gusarsko gledališče kapitana Dade je interaktivna
gledališka pustolovščina za družinsko publiko,
inspirirana z legendami o morskih roparjih in
dadaizmom - avantgardnim umetniškim gibanjem
z začetka 20. stoletja. Dva igralca bosta z uporabo
fizične igre, absurdnega humorja in nadrealističnih
preobratov v vrtinec nepredvidljivega lova za
zakladom potegnila celotno publiko.
Do obzorja, čez rob in do dna!

Predprodaja kart - 6€:
TA Doživljaj / Trg svobode 10 / Sevnica
07-81-65-462

IZVEN

torek, 14. februar 2017 - 17.00

Ania Goledzinowska, bivša manekenka in žrtev
trgovine z belim blagom, v Boštanju!

Župnijska cerkev Boštanj, 19. februar 2017
OTROŠKI ABONMA

OTROŠKA PREDSTAVA

Informacije in najave: TA Doživljaj in TIP Sevnica, Trg svobode 10, 8290 Sevnica 07 81 65 462, 051 680 287

l 10.00: Ania bo sodelovala pri maši,
l 11.00 – 12.00: Ania bo spregovorila
o svoji življenjski poti in podpisovala
svojo avtobiografijo Rešena iz pekla.
Vljudno vabljeni!
Info: 031 665 483 (župnik Fonzi)

CUCKI

PREDSTAVA

KULTURNA DVORANA SEVNICA
Ste se morda kdaj vprašali, o čem razmišlja vaš pes? Ste
morda kdaj svoje življenje primerjali s pasjim? Pasje
življenje je prav tako bogato in ustvarjeno kot naše.
Psi prav tako razglabljajo o ljubezni, spolnosti,
prijateljstvu, maščevanju, nasilju … V predstavi
se pojavljajo slikoviti pasji liki, ki skozi monologe
predstavljajo publiki svoje življenjske zgodbe.
Tako srečamo različne pasme psov: rotvajler, ki
ima težave s sosedi, stari mešanec, ki odkriva
ljubezen v pozni jeseni življenja, afganistanski
hrt, od katerega se preveč pričakuje, saj je zelo
uglajen in oblečen po zadnji modi. Hkrati je zelo
ponosen na svoje sposobnosti. Sledi policijski pes,
ki se spopada s kriminalom, kraški ovčar, ki se v
glavnem ukvarja z živinorejo in bi rad obdržal svoj
celotno čredo. Če povzamemo, vsi liki izražajo glavne
značilnosti človeškega značaja.
Pasji dnevnik je edinstvena mešanica humorja,
tragedije, ostrine, nežnosti in romantike.

Predprodaja kart - 17€:
TA Doživljaj / Trg svobode 10 / Sevnica
07-81-65-462

ODRASLI ABONMA

Mestno gledališče Ptuj // Komedija // Režija Matjaž Latin
Igrajo: Gojmir Lešnjak Gojc / Klemen Slakonja / Nenad Nešo Tokalić

IZVEN

“začetek” marca 2017 - 19.30

cena knjige 1490€
februar 2017
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Mladina
Poveži to, kar že obstaja!
Na Šolskem centru Krško od oktobra lani pa do
konca šolskega leta poteka podjetniški krožek.
Vodi ga mentorica Mojca Žganec Metelko z
Zavoda KNOF, so. p., organizator krožka pa
je Zavod Ustvarjalnik, so. p., ki je v program
podjetniških krožkov vključil večino, kar 30
srednjih šol po Sloveniji. V Posavju se podjetniški
krožek po metodi Ustvarjalnika odvija prvič, nanj
pa se je vpisalo kar 23 dijakov, tudi iz Sevnice.

Humanitarna akcija MC
za malega Mateja
Matej se je rodil 4. novembra 2011. Pri porodu
je bilo vse v redu. Shodil je pri 18 mesecih. Vsi so
govorili – fant je, to je normalno, saj shodijo malo
pozneje kot deklice. Januarja 2014 pa je zelo zbolel
za virusno pljučnico. 14 dni sta z mamico preživela
v bolnišnici Brežice in naredili sp nekaj dodatnih
preiskav. Izvidi so pokazali zelo zvišane jetrne
encime. Napoten je bil v bolnišnico v Ljubljano in
ugotovili so, da z jetri ni narobe nič, ampak da so
zaradi zvišanih mišičnih encimov zvišani tudi jetrni.

Tudi MC Sevnica je poleg še 17 mladinskih centrov
po Sloveniji vključen v projektno idejo Mladim,
pod okriljem Mladinske mreže MaMa. Mladinski
delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji
in razvijalci metod posameznih modulov in s tem
pridobili dodatne kompetence. Dodatno se bo
prek mladinskih centrov vključilo še 360 mladih
brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem
projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili
32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/
informatorjev. Usposabljanja bodo pokrila: osnove
mladinskega dela, vrednotenje mladinskega
dela, evalvacijo mladinskega dela, projektni
menedžment, mednarodno mladinsko delo,
odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško
informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor
in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno
vključevanje ter socialne veščine med mladimi.
Namena projekta sta krepitev mladinskega
sektorja skozi zaposlovanje mladinskih delavcev/
mladih informatorjev v mladinskih centrih in
nudenje neizkušenim mladim zaposlitev.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pohod na Šentjurski hrib

Krožek je obšolska dejavnost in ga dijaki obiskujejo
prostovoljno, izkazalo pa se je, da je zanje kar
precejšen izziv. Na krožku morajo namreč aktivno
sodelovati, ena prvih nalog je bila, da morajo
narediti »selfija« z županom ali pa prositi gasilce,
naj se fotografirajo v gasilskem vozilu. Polovici
skupine je izziv uspel, ena skupina je celo dosegla,
da so jih z gasilskim avtom pripeljali nazaj do šole.

Prestavili so ga na drug oddelek, nevrologijo. Tam
so se začele razne preiskave. Sumili so, da gre za
distrofijo, vendar še niso vedeli, za katero obliko.
Sledil je postopek mišične biopsije (odvzem koščka
mišice). Na podlagi teh preiskav so mu postavili
diagnozo, da gre za genetsko napako, mišično
oz. duchennovo distrofijo. Zdravniki so staršem
razložili, da mu odmirajo mišice oz. propadajo in
da naj bi bil še pred vstopom v osnovno šolo na
invalidskem vozičku. Hkrati sta starša izvedela
tudi, da je povprečna življenjska doba za ljudi s to
boleznijo od 20 do 25 let. Staršema se je svet v
sekundi sesul.
Zdravila za popolno ozdravitev ni. Trenutno
mu poskušajo upočasniti hitro napredovanje s
steoridi. Bi pa mu družina rada olajšala življenje s
prilagoditvijo hiše za invalida in nakupom posebnih
dodatkov za lažje upravljanje invalidskega vozička.
Zato smo priskočili na pomoč tudi v MC Sevnica.
S pomočjo donatorjev nagrad za srečelov,
donatorjev finančnih sredstev in vsemi, ki so z
nakupom srečk pokazali svojo humanitarnost,
smo med akcijo zbrali 1.572,40 evrov.
V imenu Mateja in njegove družine se zahvaljujemo
vsem in vsakomur posebej, ker ste pokazali veliko
srce in da vam ni vseeno.

Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno
ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja,
razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti,
ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček
pri najmlajših omogoča uresničevanje vsega
tega. Z njim lahko popestrimo redni vzgojnoizobraževalni proces zaradi privlačnih vsebin kot so
rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo
in spretnosti z žogo. Namen programa je najmlajše
motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v
njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni
igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in
zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po
športnem udejstvovanju.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Prvo tretjino krožka so torej sestavljale mehke
veščine, od premagovanja izzivov do sprejemanja
neuspeha, pa tudi direktne prodaje. Dijaki so
morali pri eni izmed nalog prodati škatlo piškotov
in pri tem zbrati čim več denarja. Cena in namen
zbiranja sta bila prepuščena njim. Pokazalo se je,
da je prodaja piškotov na ulicah Krškega precej
zahtevna, vendar po prvem poskusu niso obupali.
Drugič so se še bolj pripravili, vendar jim žal spet
ni uspelo. Nazadnje so odlično opravili nalogo in
zbrali 48 evrov, sicer na ljubljanskih ulicah, med
ekskurzijo v Ljubljani. Tam si je skupina šestih
dijakov z mentorico ogledala sedež Ustvarjalnika
v Hekovniku, podpornem okolju za razvoj startup
podjetij, in spoznala Petra Jamnika, vodjo
najmlajšega startupovca v Sloveniji. Peter je star
le 19 let, svojo podjetniško pot pa je začel prav
prek podjetniškga krožka, njegova zgodba pa
je presenetljiva. »Treba je le povezati to, kar že
obstaja,« je eden glavnih napotkov podjetniškega
krožka Ustvarjalnik in KNOF je zelo ponosen, da je
lahko del njih.

Vir: Knof Sevnica
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MC Sevnica v projektu Mladim,
Mladinska mreža MaMa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Urad RS za mladino, je na podlagi junija objavljenega
javnega
razpisa
Spodbujanje
aktivnega
državljanstva mladih za večjo zaposlenost
2016–2018 izbralo projekte, s katerimi naslavlja
področje aktivnega državljanstva mladih. Javni
razpis, v sklopu katerega so izbrali 10 nacionalnih
in 8 regionalnih projektov, je del ukrepov sheme
Jamstva za mlade in spodbuja inovativne oblike
mladinskega dela z novimi pristopi pri reševanju
problematike brezposelnosti mladih.
Podprti
projekti mladinskega sektorja učinkujejo tudi na
področju zaposlovanja v mladinskem sektorju
in širše. Skupaj se bo v letih od 2016 do 2018
zaposlilo 464 mladih, od tega 195 v vzhodni
kohezijski regiji in 269 v zahodni.

Skoraj smo že zakorakali v zimo, točneje 16.
decembra nas je lepo sončno vreme prepričalo,
da smo odšli z učenci 1. razreda na pohod na
Šentjurski hrib. Pot nas je vodila mimo bencinske
črpalke, skozi naselje Mostec in po gozdni poti
do cerkve sv. Jurija in zapuščene domačije
Ninine babice. Vračali pa smo se po gozdni poti
skozi Kapljo vas, tam pa prečkali glavno cesto
in se po travniku vrnili nazaj v šolo. Na poti smo
opazovali različna življenjska okolja, se sproščeno
pogovarjali ter onemeli nad izrednim razgledom
na vrhu. Učenci so ugotovili, da so avtomobili kot
vžigalične škatlice in ljudje kot figurice pri šahu. V
šolo smo se vrnili rahlo utrujeni, a dobre volje in
zadovoljni.

Andreja Umek, učiteljica 1. razreda OŠ Tržišče

www.kstm.si

Mladina

od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017 NEDELJE IN PRAZNIKI:
POÈITNIŠKI
od 10.00 do 15.00
ZAPRTO
ODPIRALNI ÈAS
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Šport
Šport mladih
ROKOMET – učenci l. 2002 in ml.
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Najboljši igralec tekmovanja: Mitja Janc, OŠ
Boštanj
Najboljši vratar tekmovanja: Kadilnik, OŠ Boštanj

1. mesto: Erik Kleindinst (POŠ Loka)
2. mesto: Žan Gaši (OŠ Šentjanž)
3. mesto: Matic M. Martinovič (OŠ Blanca)
4. mesto: Adam Okorn (OŠ Tržišče)

Redna letna skupščina
AK Sevnica

Področno tekmovanje:
6. mesto: Erik Kleindinst (POŠ Loka)
12. mesto: Matic M. Martinovič (OŠ Blanca)
13. mesto: Žan Gaši (OŠ Šentjanž)

V petek, 13. januarja, so se člani AK Sevnica
zbrali na redni letni skupščini, na kateri je vodstvo
kluba predstavilo dosežke atletov v preteklem
letu, podana so bila tudi poročila delovanja
trenerjev in prikazani načrti kluba za prihodnost.

ŠAH – posamično tekmovanje: učenke l. 2009 in
Na četrtfinalno državno šolsko prvenstvo v mlajše
Medobčinsko tekmovanje:
rokometu se uvrstijo:
1. mesto: Tjaša Jesih (OŠ Sevnica)
– v skupino C: OŠ Boštanj
2. mesto: Kaja Vilčnik (OŠ Sevnica)
– v skupino D: OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. mesto: Nina Strlekar (OŠ Sevnica)
ODBOJKA – učenci l. 2002 in ml.
4. mesto: Katarina Grobeljšek (OŠ Blanca)
Medobčinsko tekmovanje:
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
1. mesto: Tjaša Jesih (OŠ Sevnica)
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: Teja Jesih (OŠ Sevnica)
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
4. mesto: Kaja Vilčnik (OŠ Sevnica)
Sodelujoča ekipa: OŠ Marjana Nemca Radeče
6. mesto: Nina Strlekar (OŠ Sevnica)
Področno tekmovanje:
Lea Haler in Miha Povšič, atleta leta 2016
ŠAH – posamično tekmovanje: učenci l. 2005 in
4. mesto: OŠ Boštanj
Že tradicionalno je potekal tudi izbor atletinje
mlajši
5. mesto: OŠ Tržišče
in atleta leta. Najboljša atleta AK Sevnica v letu
Medobčinsko tekmovanje:
2016 sta postala Lea Haler in Miha Povšič. Poleg
1. mesto: Jakob Štigl (OŠ Sevnica)
njunih izvrstnih dosežkov se lahko klub pohvali še
2. mesto: Jan Jeraj (OŠ Boštanj)
s 13 atleti, ki so bili v letu 2016 deležni naslovov
3. mesto: Filip Okorn (OŠ Tržišče)
državnih prvakov in prav tako z rekordnim številom
4. mesto: Urban Gaši (OŠ Šentjanž)
medalj na državnih prvenstvih. Teh je bilo v letu
5. mesto: Tomaž Urh (OŠ Sevnica)
2016 kar 49. Sevniški atleti so dosegli tudi odlični
6. mesto: Žan Janežič (OŠ Tržišče)
ekipni rezultat na krosu občinskih reprezentanc in
7. mesto: Domen Lindič (OŠ Šentjanž)
v pokalu gorskih tekov.
8. mesto: Tjaš Groboljšek (OŠ Blanca)
9. mesto: Tjan Omerzel (OŠ Boštanj)
Vir: AK Sevnica
Področno tekmovanje:
2. mesto Jan Jeraj (OŠ Boštanj)
4. mesto: Filip Okorn (OŠ Tržišče)
8. mesto: Domen Lindič (OŠ Šentjanž)
9. mesto: Tjan Omerzel (OŠ Boštanj)
12. mesto: Žan Janežič (OŠ Tržišče)
Badminton, učenke l. 2004 in ml.
Atleti AK Sevnica so se odpravili na novoletni
14. mesto: Dejan Resnik (OŠ Sevnica)
tek v sosednje Krško. Kljub mrzlemu jutru se je
ŠAH – posamično tekmovanje: učenke l. 2005 in do teka ozračje že dodobra ogrelo in pomagalo
ODBOJKA – učenke l. 2002 in ml.
mlajše
tekačem do novih uspešnih rezultatov. Na najdaljši
Medobčinsko tekmovanje:
Medobčinsko tekmovanje:
10-kilometrski progi so nastopili Dušan Krašovec,
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
1. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca)
Tomi Bajc in Tina Možic. S 4. mestom absolutno
2. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: Paulina Pia Pinoza (OŠ Blanca)
se je najbolje izkazal Dušan Krašovec, takoj za njim
Sodelujoča ekipa: OŠ Marjana Nemca Radeče
3. mesto: Tajda Peklar (OŠ Blanca)
pa je na 5. mesto v cilj pritekel že Tomi Bajc. Tina
4. mesto: Ela Kleindinst (POŠ Loka)
Možic se je na svoji prvi »desetki« uvrstila na 8.
Področno tekmovanje:
5. mesto: Nika Zatler (OŠ Sevnica)
mesto.
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
6. mesto: Lara M. Martinkovič (OŠ Blanca)
7. mesto: Lea Plazar (OŠ Tržišče)
BADMINTON – učenci l. 2002 in ml.
8. mesto: Hana Plazar (OŠ Tržišče)
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: Mitja Sevšek (OŠ Krmelj)
Področno tekmovanje:
2. mesto: Luka Udovč (OŠ Sevnica)
1. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca)
3. mesto: Robi Razpet (OŠ Krmelj)
3. mesto: Ela Kleindinst (POŠ Loka)
4. mesto: Bory Golob (OŠ Krmelj)
5. mesto: Lea Plazar (OŠ Tržišče)
5. mesto: Patrik Rojc (OŠ Krmelj)
6. mesto: Lara M. Martinkovič (OŠ Blanca)
6. mesto: Denis Medvešek (OŠ Blanca)
8. mesto: Tajda Peklar (OŠ Blanca)
9. mesto: Paulina Pia Pinoza (OŠ Blanca)
BADMINTON – učenke l. 2002 in ml.
Krški start novoletnega teka
10. mesto: Hana Plazar (OŠ Tržišče)
Občinsko tekmovanje:
Na
krajši
4-kilometrski
progi je zmagal Miha
11. mesto: Nika Zatlre (OŠ Sevnica)
1. mesto: Nina Gole (OŠ Krmelj)
Povšič,
na
4.
mestu
je
končal
Timotej Kraševec in
2. mesto: Viktorija Jurečič (OŠ Blanca)
ŠAH – posamično tekmovanje: učenci l. 2002 in na 5. Leonard Škrabec.
3. mesto: Jassica Jaklič (OŠ Krmelj)
mlajši
Medobčinsko tekmovanje:
BADMINTON – učenci l. 2004 in ml.
1. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sevnica); edini F15,
Občinsko tekmovanje:
igral v skupini F12
1. mesto: Maj Polanc (OŠ Krmelj)
2. mesto: Mark Polanc (OŠ Krmelj)
Področno tekmovanje:
3. mesto: Nejc Repovž (OŠ Krmelj)
2. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sevnica)
4. mesto: Val Vidmar (OŠ Krmelj)
3. mesto: Rok Resnik (OŠ Sevnica)
5. mesto: Maj Starič (OŠ Blanca)

Ob sklepu leta tekli na
9. Novoletnem teku v Krškem

ŠAH – posamično tekmovanje: učenke l. 2002 in
mlajše
Tomi Bajc je v Krškem pretekel 10 km.
Medobčinsko tekmovanje:
Na kilometrskem teku je na 2. mesto pritekel
1. mesto: Nina Bobnič (OŠ Blanca); edina D15,
Luka Lazar, na 10. mesto pa Laura Jazbec. V
igrala prosto
netekmovalni kategoriji na 500 m je nastopila
tudi Brina Hochkraut, ki se je odlično spopadla s
Področno tekmovanje:
ŠAH – posamično tekmovanje: učenci l. 2009 in 4. mesto: Nina Bobnič
tekmeci in si pritekla zasluženo medaljo.
mlajši
Medobčinsko tekmovanje:
Vir: AK Sevnica
Petra Biderman, KŠTM Sevnica
BADMINTON – učenke l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: Alina Stanisavljevič (OŠ Krmelj)
2. mesto: Tinkara Kranjc (OŠ Krmelj)
3. mesto: Sara Sevšek (OŠ Krmelj)
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Dobre uvrstitve
sevniških strelcev
Na prvem letošnjem mednarodnem turnirju
v Trzinu, ki je potekal od 7. do 8. januarja, so
sevniški strelci z visokimi uvrstitvami potrdili
dobro kondicijo tudi v novi sezoni. Blaž Kunšek je
v disciplini zračna pištola člani prepričljivo zmagal.

Sigas košarkarska liga V. krog
Blaž Kunšek, v sredini, zlata kolajna,
in desno Klemen Juvan, bronasta kolajna

SIGAS KOŠARKARSKA LIGA, LESTVICA
tekme zmage
1.
SEVNICA
4
4
2.
NOVO MESTO
5
3
3.
RADEČE
4
3
4.
BOŠTANJ
4
3
5.
BLANCA
4
2
6.
KRMELJ
5
0
7.
ŠENTRUPERT
4
0

V kvalifikacijah je zasedel drugo mesto, v finalu pa
je premagal vse tekmece. Njegov klubski kolega
Klemen Juvan je v isti disciplini zasedel tretje
mesto. Bronasto kolajno si je pridobil z dobrim
streljanjem v finalu. V kvalifikacijah, ki so bile
pred finalnim tekmovanjem, se je uvrstil na šesto
mesto.
16.12.2016, Športni dom Sevnica

porazi
0
2
1
1
2
5
4

Sodnika: Andraž Marinčič, Peter Hrovat

+
235
263
258
217
209
183
149

186
195
217
207
186
297
226

razlika
49
68
41
10
23
-114
-77

točke
8
8
7
7
6
5
4

NOVO MESTO: Jure Zupančič 14, Maj Valerij 8,
Jure Pavlin 8, Anže Štupar 5, Matej Turk 4, Rok
Jurečič 4, Tilen Ivanetič 3, Gregor Bukovec 2,
Matjaž Iskra 2, Darjan Blas 2, Gregor Drčar

KRMELJ – BLANCA 33 : 60
KRMELJ: Matija Vidmar 17, Bruno Vidmar 12,
Klemen Zupan 4, Jernej Dragan, Maj Pelko,
Damjan Justinek
BLANCA: Tadej Strojanšek 13, Klemen Radej 13,
Danijel Zavrl 10, Davor Štefanič 10, David Ločičnik
Vabimo vas na Dan sevniške košarke ob 15. letnici
8, Nejc Gorišek 6, Lovro Milič
delovanja KK Sigas Sevnica, ki bo v soboto, 11.
BOŠTANJ – RADEČE 67 : 58
februarja 2017 v Športnem domu v Sevnici. Poleg
BOŠTANJ: Jani Rogelj 23, Velibor Simič 17, Mitja treh tekem v različnih starostnih kategorijah,
Šantelj 15, Jure Robar 8, Andrej Horjak 4, Anže bodo tudi tekmovanja v zabijanju in metanju trojk.
Program bodo s svojim nastopom popestrile tudi
Dolničar, Gregor Koprivnik
RADEČE: Matjaž Gradič 17, Boštjan Gradič 11, sevniške mažorete.

VABILO

Z leve Špan Domen srebrna kolajna,
Liam Kovačič pa bronasta

Tudi mlajši člani strelskega društva Marok iz
Sevnice, ki nastopajo v regijski pionirski ligi,
so v tretjem krogu lige, ki je bila v Brežicah 11.
januarja, dosegli visoke uvrstitve. Domen Špan je
v kategoriji zračna pištola pionirji dosegel drugo,
njegov klubski kolega Liam Kovačič pa tretje
mesto. Domen Špan je nastopil tudi v disciplini
zračna puška pionirji ter prepričljivo zmagal in
osvojil zlato kolajno.

Marko Marjanovič 9, Nauri Thomas 6, Dragan
Dubrič 6, Danijel Milič 6, Nejc Novak 3
SEVNICA – NOVO MESTO 59 : 52
SEVNICA: Matjaž Bec 29, Aljoša Kuhar 17, Stanko
Plazar 9, Rok Kneževič 4, Aljaž Cizl, Bine Križnik,
Mirko Ognjenovič Aljaž Kostanjevec

16.00 - 17.00 Dolenjska : Štajerska
(Košarkarska šola občine Sevnica)
17.00 - 18.00 Dolenjska : Štajerska
(Sigas košarkarska liga)
18.00 - 19.00 veteranska prijateljska tekma

Učenci OŠ Boštanj
ekipni občinski prvaki v ju jitsu
Društvo borilnih veščin Sevnica je skupaj s Športno
zvezo Sevnica 15. decembra lani v športnem domu
organiziralo Ekipno prvenstvo osnovnih šol občine
Sevnica v parternem ju jitsu. Tekmovanja, ki so
ga spremljali straši in drugi gledalci z natrpane
tribune, se je udeležilo 50 učencev.

Z udeležbo na tekmovanju so ponovno potrdili,
da ostajajo v vrhu množičnosti mladih športnikov
v naši občini. Mladi so pokazali veliko poznavanje
te plemenite borilne veščine, po tekmovanju pa je
bilo zelo veselo v »taboru« zmagovalne kipi.
Rezultati
• mesto: Osnovna Šola Boštanj
• mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica in
• mesto: OŠ Blanca

Vir: DBV Ippon Sevnica

Zadovoljstvo v življenju je
odvisno od kvalitete naših misli.
neznan avtor
februar 2017
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Iz preteklosti v sedanjost
Zbirke na gradu Sevnica

Prešernu v spomin

Šolska zbirka s staro učilnico

Leta 1782 se je v
Sevnici
že
začelo
osnovnošolsko
izobraževanje, to je
le osem let za tem,
ko je Marija Terezija
z odredbo zahtevala
tovrstno izobraževanje.
Razstava
je
p r e ds t a v lj ena
v
notranjosti
drugega
nadstropja
najstarejšega
dela
gradu.
Na
panojih
so v besedi in sliki
predstavljene
vse
šole, ki so delovale
na območju občine
Sevnica.
Zemljevid
nam nazorno prikazuje
mrežo šolskih zgradb,
vitrina na sredini nas seznanja z nekaj učbeniki in nekaterimi šolskimi potrebščinami, kot so tablice,
peresnice... posebej sta zanimiva dva kosa obdelanega lesa, ki sta popisana z imeni učencev iz leta
1840. Tako so bili takrat zaznamovani posebej dečki, posebej deklice, če so se pregrešili in v šoli govorili
slovensko. Na ta način so bili zaznamovani. V sosednjem prostoru je na ogled stara učilnica s konca
19. stoletja, ena redkih ohranjenih v Sloveniji. Tu se srečamo z starimi šolskimi klopmi, katedrom,
umivalniki, šolsko hranilnico ...

Je za Slovence Prešeren vseh časov največji poet,
ga zato vsi častimo že preko dvesto let.
Za male se ljudi je zavzemal in boril,
bodice pikre med vrstice svojih pesmi skril.
Barone, cesarice prezirati je znal,
meščansko vso gospodo »premalo« je spoštoval.
V Primicovi Juliji ljubezni ni prižgal,
najbrž je bil prereven,
le kaj bi nudil ji, kaj bi lahko ji daroval.
Ljubila ga je Ona,
za grehe tolažbe, pri njej je odslej spal.
Bila nista več sama, ji tri otroke je daroval.
Preveč je bilo načeto njegovo ranjeno srce,
Življenje v žalost razočaranja ujeto,
vsak Slovenec dobro ve.
Ga prehitro je bolezen kruta trla,
a z njim njegova duša ni umrla,
zato najlepše njegove pesmi med nami še žive.

Gasilska zbirka

Leta 1868 se je na
slovenskem
začela
doba
taborov
za
zedinjeno
Slovenijo,
u v e l j a v l j a n j e
slovenskega jezika kot
uradnega v uradih,
cerkvah, šolah ... Hkrati
s tabori in čitalnicami je
v Sevnici nastajala tudi
»POŽARNA BRAMBA«.
Gasilsko
društvo
Sevnica spada med
najstarejše v Sloveniji,
saj je bilo ustanovljeno
že 11. 11. 1879.
Vzroki za tako zgodaj
organizirano
proti
požarno obrambo so
najbrž v več požarih,
ki so v preteklosti
prizadeli Sevnico. Trije so posebej zabeleženi in omenjeni: 1763, 1778 in 1854. Zbirka nam ponuja
razstavljene različne eksponate, prapor iz leta 1936, na eni strani z zaščitnikom sv. Florjanom in na
drugi strani z grbom Kraljevine Jugoslavije, črpalka iz leta 1881, različna odlikovanja … Dne 2. maja
2009 je bila odprta prenovljena zbirka ob 130-letnici organiziranega gasilstva v občini Sevnica.

Zbirka o izgnancih iz občine Sevnica

Zdravka Brečko

Gozd
ko tavaš med drevesi,
otopijo vsi tvoji besi,
ko stopiš na mah zeleni,
v hipu se korak poleni.
Gozd je čisto poseben kraj,
pravi zeleni je raj,
srne pred tabo neslišno zbežijo,
črni metulji se za hrbtom ti lovijo.
Ptiči v krošnjah glasno žvrgolijo,
vsak izmed njih v zrak pošilja čisto svojo melodijo,
sonce se preceja skozi veje,
listje zašumi, ko veter ohlapno zaveje.
Ponoči pa je gozd strašljiv,
tu je strah še posebej ranljiv,
v temi tod nimaš kaj iskati,
ne veš, kaj vse okoli kolovrati.

Opisuje vojno obdobje na našem območju: preseljevanje ljudi v taborišča, njihovo življenje in težek boj
za življenje.

Vir: arhiv KŠTM Sevnica
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Utrip življenja
Nujna medicinska pomoč
v ZD Sevnica
Spoštovani
občanke
in
občani,
obveščamo vas, da je
nujna medicinska pomoč
v
Zdravstvenem
domu
Sevnica
23.
decembra
2016 začela delovati v
novih prostorih, v pritličju
Zdravstvenega doma Sevnica – vhod z velikega
parkirišča za pošto.
Nujna medicinska pomoč je organizirana 24 ur
dnevno in se glede na zdravstveno stanje bolnika
izvaja:
• na terenu kot nujni obisk ekipe,
• v ambulanti nujne medicinske pomoči.
Nujna medicinska pomoč ni namenjena:
• zdravljenju stanj, ki niso nujna,

Jaslice v Boštanju
Župnija Boštanj je bila ustanovljena leta 1509,
župnijska cerkev zgrajena leta 1853 in posvečena
leta 1857. Bila je tudi večkrat prenovljena, nazadnje
pred leti, in sicer ima nove klopi, okna, centralno
ogrevanje, na novo je prebeljena. Vsa ta dela so
se izvajala pod okriljem večletnega župnika Fonzija
Žiberta, ki je pred časom doktoriral iz teologije.
To je človek, ki z znanjem, srcem in odgovornostjo
služi svojim faranom. Zato je priljubljen pri starih
in mladih ljudeh. Vsakdo ve zanj, in to v pozitivnem
pomenu.

Recepti
Štruklji
Testo:
50 dag pšenične moke,
1 jajce, mlačna voda
Nadev:
10 dag ocvirkov,
25 dag nastrganega starega belega kruha,
3 jajca,
1 dcl kisle smetane,
nasekljan peteršilj,
sol
Iz sestavin zgnetemo voljno testo, ki naj počiva
pol ure, nato ga razvaljamo in ga premažemo
z nadevom. Za nadev prepražimo drbtine na
maščobi z ocvirki, ko dobijo barvo, dodamo jajca,
smetano in sol. Premažemo po testu in posujemo
s peteršiljem, zavijemo v štrukelj.
Štrukelj zavijemo v strečno folijo, ki smo jo
premazali z oljem, in kuhamo v slanem kropu. Ali
pa jih narežemo na 20 cm dolge kose in jih kuhamo
v rahlo osoljenem kropu 20 minut.

Za božične praznike v cerkvi postavijo jaslice, ki
so gotovo ene najlepših jaslic v Sloveniji. Videla
sem jih v tujini in doma. Res so nekaj posebnega
in vredne ogleda, sama sem jih občudovala kar
dve uri. Postavljene so tematsko in prikazujejo
kraj Jezusovega rojstva, župnjijo Boštanj in njene
podružnične cerkve, prikazani so tudi vsakdanji
prizori ljudi pri delu in cerkev. Novost sta Triglav,
ponos Slovenije, in Blejsko jezero z otokom.
Skratka, lepo, dovršeno in zanimivo ter vsako
leto kaj novega. Vsa leta jih izdeluje in postavlja
domačin Ciril Udovč.

• predpisovanju zdravil, ki jih redno jemljete,
• izdajanju napotnic za naročene preglede.
V teh primerih se obrnite na osebnega zdravnika
ali zdravnika, ki ga nadomešča. Osebni zdravnik
vas najbolje pozna, ima vpogled v vašo zdravstveno
dokumentacijo in pristojnosti, da vas zdravi in
usmerja pri zdravljenju.
Številka 112 deluje ves čas vsak dan, dosegljiva pa Parkirišče pred cerkvijo je dovolj veliko, da sprejme
je s kateregakoli telefonskega aparata. Številki ni veliko obiskovalcev. Nič ni težav, če jih človek želi
treba dodajati omrežne skupine.
fotografirati. Cerkev ima na tisoče lučk, veliko
božičnih dreves, ves čas igra primerna glasba.
Vir: Zdravstveni dom Sevnica Svetloba se menja, cerkev je topla. Pravo vzdušje.
Vrata so odprta. Ponoči je prekrasen pogled
na osvetljeno Sevnico. Če želite biti očarani, je
treba to doživeti, zelo gostoljubni so tudi ljudje.
Vstopnine ni, prispevate lahko, če želite, dar za
obnovo jaslic.

Kuhane zabelimo z ocvirki in jih ponudimo s kislim
zeljem.

Skutni cmoki
350 g puste skute,
3 g masla,
2 jajci,
180 g pšeničnega zdroba,
ščep soli
Skuto dobro zmešamo z maslom, jajci in soljo ter
dodamo zdrob, premešamo. Masa naj pol ure
počiva, po tem jo zajemamo z žličko in jo polagamo
v rahlo osoljen krop ter kuhamo 20 minut.
Ponudimo k raznim omakam.

Prav bi bilo, da bi turistične agencije pripeljale
turiste, kot jih vodijo v Italijo in Avstrijo. Boštanj
je malo mesto na drugi strani Save ob Sevnici,
Sevnico pa je zaradi Malenije spoznal že ves svet,
saj je domačinka iz Sevnice, ne Novega mesta ali
Ljubljane, kot napačno poročajo nekateri. Starši
imajo v Sevnici še vedno hišo in dom.

* Cena sterilizacije je 67,50 EUR
(soudeležba lastnika je 29,50 EUR,
sofinanciranje Obèine Sevnica je 25,00 EUR,
sofinanciranje V.P. Sevnica je 13,00 EUR).

www.kstm.si

njoki

Krompir skuhamo, olupimo in še toplega stisnemo
v pire, dodamo dve jajci, maslo in moke po potrebi,
mešamo, da nastane gladko testo, solimo in še
enkrat premešamo. Oblikujemo valjček v debelini
prsta, razrežemo na manjše kose, jih polagamo
v rahlo osoljen krop in jih kuhamo tako dolgo, da
priplavajo na površje.
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Recepta je pripravila Cvetka Jazbec.

od 9.2.2017 do 25.2.2017

Mislim, da so dane vse možnosti za razvoj
turizma. Sevnica ima čudovit grad, tudi lepo
obnovljen, stalne razstave, kulturne prireditve,
lepo vinoteko, restavracijo, čudovit park, dobro
cesto in strokovno vodstvo. Okolica je znana
po odlični kulinariki, saj prirejajo tekmovanje o
Domači
izdelavi domačih salam. V njej je doma dobro
vino, ima prestižne vinarske hiše, polno zidanic,
ki sprejemajo goste, pa tudi izkopanine. Vse to bi 1 kg krompirja,
lahko združili v ponudbo in množično pripeljati v te moko po potrebi,
2 jajci,
kraje turiste.
sol,
Foto: Ivan Glavač in Milena Humski 1 žlica masla

Dnevi odprtih vrat Sevnice
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Oglasi
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž,
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na
Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

KZ SEVNICA z.o.o., Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 63 600, www.kz-sevnica.si

ZANIMIV SPOMINEK JE LAHKO

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas:
Delavniki:
9.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 13.00

NOVA PONUDBA SPOMINKOV ZNAMKE
»FIRST LADY« in »VISIT SEVNICA«
PONUDBA VIN
PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV,
KI JE LAHKO LEPO DARILO
UGODNI DARILNI »BONI«
(obdarjenec si bo izbiral iz
ponudbe Slovenskih agencij in Term)
najave za izlete in informacije na:

+386(0)7 81 65 462 www.dozivljaj.si
+386(0)51 680 287 dozivljaj@kstm.si

ŠPORTNIK LETA

2016

· Knjiga - monografija Občine Sevnica
· Tradicionalna sevniška salama

· »Grajska kri« posebna modra frankinja
· izlet v okolico s praznično večerjo s sodelavci
Podelitev priznanj
športnikom in športnim
· ali izlet v kakšno Evropsko prestolnico…
delavcem občine
Sevnica, ki so s svojimi
Naj bo prednovoletni
čas
dosežki in delom zaznamovali
leto 2016

poln doživetij in veselja!
Ponedeljek 27. februar 2017
ob 18.00 uri
v Kulturni dvorani Sevnica

www.gibaj.se
februar 2017
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Razvedrilo
VICOTEKA
Raziskave
Raziskave kažejo, da imajo mnoge ženske
rajši gripo kot moškega.
Kajti gripa te zagotovo položi v posteljo, ne
glede kako izgledaš.

Urgenca
Težko ponesrečenega pacienta je reševalni
avtomobil pripeljal na urgenco. Med
pregledom je doktor vprašal ponesrečenca:
»Gospod a ste poročeni?«
»Ne, mene je povozil in zbil avto!«

Rojstni dan
Mama vpraša Janezka: »Kaj si želiš letos za
rojstni dan?«
»Tampon!«
Mama: » Ja zakaj pa tampon?«
Janez: »Na televiziji sem slišali, da se lahko z
njim smuča, sanka, plava, jaha, igra tenis …«

IZREK ZA LEPŠI DAN
Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta in se
spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini. Kolikor
je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi
ljudmi. Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno.
Prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim,
zakaj vsakdo od njih ima svojo zgodbo.

Uganka za brihtne glavce
Varnostnik
Ali lahko nočni čuvaj dobi penzijo,
če umre podnevi?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: JIM CARREY.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Alenka Žuraj, N.H.M. 7, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Tina Perko, Krmelj 110, 8296 Krmelj
3. nagrada: Silva Lisec, Dolenji Boštanj 98, 8294 Boštanj
4. nagrada: Branko Božičnik, Krajna Brda 50, 8283 Blanca
5. nagrada: Tina Železnik, Vrh nad Boštanjem 20, 8294 Boštanj
6. nagrada: Ivanka Žibert, Bohorska ulica 24, 8290 Sevnica
Nagrade za mesec FEBRUAR
1. nagrada: kopalna brisača Lisca,
ki jo podarja Lisca d. d. Sevnica,
2. nagrada: majica s potiskom Cheek by Lisca,
ki jo podarja Lisca d. d. Sevnica
3. nagrada: pita Prva dama,
ki jo podarja Okusne dobrote d.o.o., Trg svobode 40, Sevnica (Pekarna Kruhek),
4. nagrada: pita Prva dama,
ki jo podarja Okusne dobrote d.o.o., Trg svobode 40, Sevnica (Pekarna Kruhek),
5. nagrada: praktična nagrada,
ki jo podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.2.2017 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
pri uri
Izžrebanka:
Tamara Rak, Dolenji Boštanj 22b, 8294 Boštanj

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje se nahaja prenovljen prodajni prostor
z izdelki in pridelki iz našega okolja?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Prodajna polica spominkov lokalnih ponudnikov se nahaja v 		
Turistični agenciji Doživljaj Posavje.
Izžrebanka:
Milena Humski, Rovišče 74, 8293 Studenec

AKCIJA

)

Vabilo na predavanje

Ljubezen je cilj življenja (vendar nikoli konec)
vse radosti, sladkosti in sreèo podeli;
ljubezen je bogastvo življenja
(nikoli ni porabljena, èeprav vedno daješ),
bogati, ko razdaja, jemlje, kadar jo zavraèaš;
ljubezen življenja nenehna je nagrada.

Oglasi

Velika ponudba balkonskega cvetja
na Vrtnariji v Ribnikih
in Cvetlièarnah

Sprejemamo korita
za zasaditev balkons

Vljudno
vabljeni

Podarite cvet ali lonènico iz cvetlièarne »Silva«.
Èe želiš nekaj povedati, povej to s cvetjem.

041 353 280

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

ENOLETNICE
SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE
od 0,50 € dalje
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

TANJA
KOCMAN

od 50 centov dalje
balkonskega cvetja po 0,95 €

TIM KORRI ES
KO

- 20%
JUTRO NA HITRADIU CENTER

Denis Lesnik pa to ne vidiš vsaki dan!!!!!
1
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙

ra
Blaž Sakelšek Nastja Robnik mislim, da Kori odlično imiti
mene še boljše pa Tanja tebe!
3
Unlike ∙ Reply ∙ Message ∙
februar 2017
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do 32,85 %

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov
od 4,80 € / m2
barvni
DIAMANT 2
12,64 € / m

model KLASIK

- 32,85 %

novi model
JUPITER
Kleparski izdelki: snegolovi, žlebovi...
Strešna okna
Izolacije

UGODNO

Gips plošèe,
podkonstrukcijski
profili

RAČUNALNIŠKE NOVICE
bralcem GRAJSKIH NOVIC
ponujajo POSEBNO PONUDBO!
12 številk revije
Računalniške novice
za samo 9,70 €!
Naročite lahko na
narocnine@nevtron.si
ali 01 620 88 03,
kjer navedete geslo GRAJSKE NOVICE*.

Posebna ponudba velja samo do
30. 04. 2017!
*Posebna ponudba velja samo za nove naročnike.

