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Intervju

Sinjo Jezernik

Sinjo Jezernik je prijeten, nasmejan 
gospod, znan predvsem po svoji ljubezni 
do igranja, režiranja gledaliških iger in  
moderatorstva.
 

Kaj vse je Sinjo Jezernik in od kod prihaja?

Živel in šolal sem se v Celju. Tam sem spoznal  
simpatičnega dekliča iz Krmelja, ki je obiskovalo 
učiteljišče. Preskočila je iskrica in ustvarila sva si 
družino. Ta deklič je še zdaj moja žena, prijateljica 
in sopotnica v dobrem in slabem. Veliko lepih in 
ustvarjalnih let smo kot družina preživeli v Celju. 
Tukaj sem se začel sramežljivo spogledovati 
z gledališčem. Imeli smo odlično amatersko 
gledališče, v katerem so se kalili pozneje zelo znani 
slovenski gledališki in filmski igralci. Imel sem 
srečo, da sem bil soigralec ob številnih znanih 
igralcih. Pokojni Janez Škof, Sandi Krošelj, Anica 
Kumer, dobitnica Borštnikovega prstana, so 
glavni krivci, da me je oder dokončno »zastrupil«. 
Pokojni Rudi Šeligo me je spontano  popeljal v svet 
dramaturgije, kar mi je pozneje zelo koristilo. 
Nekako pred 40 leti sva kupila zemljo v KS  
Tržišče in si zgradila vikend, v katerem živiva še 
zdaj.  Pred 20 leti se je moje zdravstveno stanje 
nevarno poslabšalo in moja osebna zdravnica 
mi je  svetovala, naj temeljito spremenim način 
življenja. In  takrat sva se odločila, da bo vikend 
postal najin stalni dom. Zaradi te odločitve nama 
ni bilo nikoli žal. Življenje na deželi je privilegij, ki ni 
dan vsakomur.

 
Poznamo vas kot zelo aktivnega  upokojenca. S 
čim se ukvarjate in kaj počnete? Verjetno pri vas 
še posebno drži reklo, da  upokojenci nimajo več 
nobenega časa, kajne? 
  
Dan je za vse nas enako dolg. Res pa je, da si 
človek ritem življenja, delo, hobije in obveznosti 

različno porazdeli. Sam 
sem se odločil svoj 
čas, ne le prostega, 
nameniti kulturi v 
najširšem pomenu. Že 
prvi obisk gradu me je 
v celoti prevzel in dal 
navdih, da bi v grajskem 
parku uprizarjali 
gledališke igre. Imel 
sem to srečo, da sem 
v Sevnici spoznal nekaj 
ljudi, ki so mi pomagali 
in omogočili, da sem 
lahko delal stvari, ki so 
me zanimale. To so bili 
Breda Drenek Sotošek, 
Andrej Štricelj, Zdravko 
Mastnak in številni 
drugi. Moja ljubezen do 
klasične literature je 
pripeljala do tega, da 
sem na oder kot režiser, 
igralec in scenarist 
postavil nekaj izjemnih 
gledaliških predstav: 
Pod svobodnim 
soncem, Miklova Zala, 
Deseti brat, 5 velikih 
in Celjske grofe. Z 
Bojanom Kostevcem 
sva ustvarila  film Med 
legendo in resničnostjo. 
Gre za igrani film, ki 
pripoveduje  zgodbo o  
sevniškem gradu. 
Zelo veliko svojega časa  
preživim skupaj s svojimi 

igralskimi liki in literarnimi junaki iz naše literature. 
V tem času sem ustvaril 12 likov in jih ob različnih 
priložnostih delil z gledalci. Še posebno so mi pri 
srcu Baron Moscon, Janez Vajkart Valvasor, 
Trubar, Prešeren, Krjavelj in Poredušev  Janoš. 
S temi liki veliko nastopam na različnih odrih v 
Sevnici in po Sloveniji. Kot Janez Vajkart Valvasor 
sem nastopal po vsej  Sloveniji, v Avstriji, Italiji in 
na Hrvaškem. Za Zavod dežela Kranjska  sem 
posnel tudi film o Valvasorju. V sevniški občini sem 
lahko ustvaril svoje večje projekte tudi zato, ker 
je veliko ljudi, funkcionarjev in gospodarstvenikov 
prisluhnilo in pomagalo takrat, ko smo pomoč 
potrebovali. 
Ob svojem delu sem spoznal veliko ljudi, ki so zdaj 
moji dobri prijatelji. Nekateri, ki sem jih povabil kot 
igralce pri  predstavah, so postali izvrstni igralci, 
ki bodo v Sevnici še dolgo razveseljevali gledalce. 
Ponosen sem, da sem bil del ekipe, ki je začela 
graditi posebno zgodbo o uspehu. To je zgodba o 
vrhunski gostilni Repovž. Naši kulinarični večeri pri 
Repovževih so bili tedaj znanilci nečesa dobrega. 
Nihče od nas  si ni predstavljal, da bodo pridni in 
delovni Repovževi s svojo neznansko energijo in 
znanjem  pristali na kulinaričnem  Olimpu. 

Velikokrat se srečujete z otroki in mladino. Kako 
gledate na današnjo mladino, kaj vas navdušuje 
oz. kje vidite možnosti za preživljanje njihovega 
prostega časa? 

Otroci in mladi imajo pri meni posebno mesto. 
Skupaj s KŠTM Sevnica in našim društvom 
Sevniški graščaki smo na našem gradu ustvarili 
posebne zgodbe za najmlajše. Animirani ogledi 
otrok, grajske igre in zgodbe na  Ajdovskem 
gradcu so pripeljale  do zdaj že več kot 7000 
otrok iz vse Slovenije v Sevnico. Teh zgodb ne bi 
bilo, če KŠTM, posebno pa še Rok Petančič, ne 
bi imeli izrednega posluha in občutka, kako grad 
približati najmlajšim. V našem društvu Sevniški 
graščaki smo  zadovoljni, da smo lahko del ekipe, 

ki se trudi, da lahko dober glas in lepoto našega 
gradu predstavimo čim večjemu številu ljudem po 
Sloveniji. Baron  Moscon in njegove grajske dame, 
skupaj z vitezi, smo postali sestavni del grajske 
kulturne dediščine. Veseli december je zame še 
posebno prijeten, ker ga preživim skupaj z otroki 
kot Miklavž, Božiček, Dedek Mraz. 
To je posebno poslanstvo, da lahko otroke 
popeljem v svet pravljic, legend in čarobnega 
sveta.  Največ pozitivne energije črpam ravno od 
otrok, ki so vedno iskreni, neposredni, pozorni 
poslušalci, ki takoj  pokažejo, ali so zadovoljni in ali 
si jih prepričal s svojim nastopom. 
Prav na teh nastopih imam priložnost staršem 
svetovati, naj čim več časa preživijo s svojimi 
otroki, se z njimi igrajo, pogovarjajo, pojejo, 
se veselijo in če je treba tudi  jočejo. Karkoli naj 
počnejo, samo da jih obvarujemo pred ulico in 
negativnimi vzori. V realnem svetu na otroke preži 
veliko pasti in nevarnosti. Žal imajo prav otroci v 
nas starejših velikokrat slabe vzornike. Alkohol, 
mamila, kriminal, vsega je preveč.

 
Kaj vam pomeni kraj, v katerem živite, in ljudje, s 
katerimi se srečujete? 

Že na začetku sem povedal, da je življenje na 
deželi privilegij, ki si ga mnogi ne morejo privoščiti. 
V Sevnici sem spoznal veliko ljudi, ki so postali 
moji prijatelji, in teh ni malo. V občini je kulturno, 
športno in družabno življenje na zelo visoki ravni. 
Kadar opazujem, kako se ljudje trudijo v svojem 
kraju oživljati stare kmečke običaje, kako negujejo 
ljudsko pesem, kako skrbijo za svojo okolico  v 
pomenu ohranjanja naravnih danosti, kako znajo 
pripraviti aktivi kmečkih žena kulinarične dobrote, 
kako  društva vinogradnikov skrbno in z veliko 
vnemo skrbijo za kulturo pitja in kakovost vina, 
kako amaterski igralci ohranjajo lepo besedo, in 
še bi lahko našteval, potem je jasno, da me vse 
to osrečuje in mi daje upanje, da bomo nekoč 
premagali tudi nadloge in težave, ki razdvajajo 
Slovence. Posebno lepi in veseli pa so trenutki, ki 
si jih skupaj s prijatelji upokojenci delimo  ob kavici 
in klepetu.

 
Veliko stvari torej počnete z veseljem. Kaj pa vam 
polni dušo, vas umiri in daje moč? 

Vedno je družina tista, iz katere verjetno mi vsi 
črpamo moč in energijo. Otroci, vnuki, žena, to 
so temeljni kamni, na katerih lahko gradimo svoje 
zadovoljstvo. Ko eden izmed teh temeljnih kamnov 
popusti, se lahko življenje  popolnoma spremeni. 
Vsako družinsko srečanje, to je konec tedna, kadar 
je zbrana vsa družina, mi veliko pomeni. Naša 
srečanja so nadvse prijetna, glasna, zabavna in 
hudomušna. 

In kaj bi želeli sporočiti bralcem Grajskih novic? 

Vsi ljudje smo se rodili goli in bosi. Kot otroci smo 
približno vsi enako odraščali in imeli enake vrednote. 
Med seboj smo bili prijatelji in si pomagali. Kaj pa 
zdaj? Nekaj je zelo narobe. Slovenci smo razdeljeni 
bolj kot kadarkoli v zgodovini. Za nas niso nevarne 
zunanje sile. Nevarni smo sami sebi. Živimo v 
eni najlepših dežel tega sveta, ki jo vsak dan s 
svojim besedovanjem in dejanji onesnažujemo do 
onemoglosti. Pogrešam spoštovanje. Poglejte, 
imamo dve roki, desno in levo. Podajmo si ju. 
  
Sinjo Jezernik, hvala za zanimive misli in uporabne 
besede. Želim vam še veliko ustvarjalnih in iskrivih 
let v družbi prijetnih in prijaznih ljudi. 
  

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

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

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

Prihodnja številka izide marca 2016, 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.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Kaj je usoda? Usoda je vse, česar 
ne moremo spremeniti. To je 
življenje in tisto malo časa, ki ga 
imamo na voljo. Če še tako močno 
želimo in poizkušamo pobegniti 
usodi, nam to ne uspeva, ker nas 
ovija s tankimi nitmi. Vsakič, ko 
smo brez moči, postaja vozel 
usode močnejši, ker se hrani z 
našimi strahovi, upi in željami. 

Osamljenost nas povezuje tudi s 
tistimi, ki jih ne moremo pogledati 
v oči. Tako se počutimo bolj gotove. 
In potem nekega dne zapiha veter 
z neznane strani življenja in vse, 
kar vemo in poznamo, se začne 
podirati. Bodimo veliki in močni 
vozli, polni upanja. In vsak hip, 
kadar se zagledamo, naj postanejo 
vozli bolj zapleteni.

Mojca Pernovšek

Krajevna skupnost Boštanj

vabi 
na osrednji dogodek 

v počastitev slovenskega kulturnega praznika in 
praznika Krajevne skupnosti Boštanj.

Prireditev bo 

v soboto, 
6. februarja 2016, ob 18. uri

v dvorani TVD Partizan Boštanj.

Podeljena bodo priznanja KS Boštanj, 
z vokalno glasbo pa bodo kulturni program oblikovali:

Vokalna skupina Triola, 
Vokalna skupina Vilinke in 

Oktet Jurij Dalmatin. 

Vljudno vabljeni, veseli bomo vašega obiska.

PU
ST

OV
AN

JE

NEDELJA, 7. 2.,
od 15.00

Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, 051-680-290
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Občinske strani

  
Tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih 
občin z novinarji in predstavniki medijskih hiš je 
tokrat potekalo v Brežicah. Poleg župana Občine 
Brežice Ivana Molana, ki je bil letošnji gostitelj 
dogodka, so dosežke v preteklem letu in načrte 
za delo v prihodnje predstavili tudi župani oziroma 
podžupani občin Brežice, Radeče, Bistrica ob 
Sotli, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. 

Kot je predstavil župan Srečko Ocvirk, se je z več 
projekti v letu 2015 zaključila evropska finančna 
perspektiva 2007–2013, ki je bila za sevniško 
občino zelo uspešna. Iz različnih evropskih skladov 
je bilo v tem obdobju sofinanciranih zelo veliko 
različnih projektov, ki so skladno z namenom 
resnično zmanjševali razvojne razlike. Investicije 
imajo pozitivne učinke v gradnji vodovodnih 
in kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav, 
ureditvah cestne infrastrukture in krajevnih 
jeder, gradnji optičnega omrežja, gradnji vrtca in 
energetskih sanacijah javnih objektov. 
  
Med slednjimi so se v lanskem letu zvrstile še 
energetske sanacije šol v Boštanju, Krmelju, 
Šentjanžu in v Loki pri Zidanem Mostu. Pričela 
se je gradnja nove telovadnice v Šentjanžu in 
nadaljevala gradnja nove šole v Tržišču. V odkupljeni 
hiši v Sevnici je občina uredila bivanjsko enoto 
za socialno šibkejše, z novostmi so dopolnjene 
površine za aktivno preživljanje prostega časa. 
Tekom leta je potekalo urejanje cestne in 
komunalne infrastrukture. Urejenih je bilo več 
odsekov cest in zgrajenih hodnikov za pešce. V 
razumni meri se v prostor, za zagotavljanje večje 
varnosti, umešča javna razsvetljava. Kolesarske 
steze skozi mesto so dobro urejene, še manjkajoče 
odseke in povezave načrtujemo urediti v sklopu 
regijskega projekta Sava-Krka bike. 
  
Skladno s potrebami so tekla priključevanja na 
obstoječe vodovodne in kanalizacijske sisteme, 
del proračunskih sredstev je bil preko razpisa 

Skupna novinarska konferenca 
posavskih županov

namenjen za izgradnjo malih čistilnih naprav in 
individualnih kanalizacijskih priključkov. Varovanju 
okolja je veliko pozornosti posvečene na 
sistemski ravni. Na območju občine je zgrajenih 
sedem čistilnih naprav, za nekatera poselitvena 
območja so rešitve v fazah projektiranja. Občinski 
prostorski načrt je v fazi sprememb in dopolnitev, 
skladno z izraženimi potrebami. Manjša območja 
se urejajo s podrobnimi prostorskimi načrti. 
  
Leto 2016 je Občina Sevnica pričela s sprejetim 
proračunom, ki kot temeljni finančni dokument 
zagotavlja stabilno poslovanje občine, njenih 
proračunskih uporabnikov in drugih prejemnikov 
javnofinančnih sredstev ter izvrševanje vseh 
zakonskih nalog. Proračun predvideva 15,6 
milijona evrov prihodkov. Načrtovan je realno 
in premišljeno, ob dejstvu, da se s strani države 
prejeti viri za delovanje lokalnih skupnosti nižajo, 
nove naloge pa nalagajo. 
  
Investicijski del bo pod vtisom zaključevanja 
največjega obsega del in znatnega deleža 
proračunskih sredstev na šolskem področju. 
V zaključevanju bo gradnja nove šole v Tržišču 
skupaj z opremljanjem, pa tudi nova telovadnica 
v Šentjanžu. Investicijska sredstva na podlagi 
Zakona o financiranju občin bodo namenjena 
investicijskemu vzdrževanju cest, kjer bo za 
sofinanciranje prijavljenih več cestnih odsekov, pa 
tudi nekaj investicijam na področju komunalnega 
in drugega infrastrukturnega urejanja. 
  
Proračun vsebuje sredstva za vse zakonske 
naloge ter prevzete obligacijske obveznosti. Cilj 
realizacije je kot vsa leta doslej zagotavljati tekoče 
delo in aktivnosti vseh proračunskih uporabnikov, 
med njimi krajevnih skupnosti, javnih zavodov 
in služb. Cilj je vzdrževati obstoječi standard, 
delež sredstev za investicije pa bo odvisen od 
višine povprečnine, investicijskih virov države in 
evropskih razpisov. V teku so vsi javni razpisi za 
dodeljevanje nepovratnih sredstev iz občinskega 
proračuna, in sicer za sofinanciranje programov 
in projektov s področij družbenih dejavnosti, 
zdravstvenega varstva in sociale, gospodarstva, 
kmetijstva in turizma v letu 2016. 
  
Znotraj občine se za dosego skupnih ciljev dobro 
usklajujemo različni akterji urejanja prostora, 
infrastrukture in okolja kot celote: občani v okviru 
vaških in krajevnih skupnosti, gospodarske družbe, 
strokovne in stanovske organizacije – z roko v roki 
z lokalno samoupravo. Na tak način želimo še 
okrepiti redno usklajevanje in izvajanje projektov 
s strani države, ki imajo velik pomen za razvoj 
lokalnega, regijskega in državnega prostora. Za 
zmanjševanje razvojnih težav je v občini Sevnica 
ključna ureditev kakovostnih prometnih povezav. 

Izvedbeno obliko dobiva finančna perspektiva za 
obdobje 2014–2020, ki je tako izvedbeno kot 
programsko drugačna kot prejšnja. Občina Sevnica 
je intenzivno sodelovala pri pripravi Regionalnega 
razvojnega programa regije Posavje, ki je temeljni 
programski dokument na regionalni ravni, in čim 
prej pričakuje prve razpise.

  
Občina Sevnica je objavila javne razpise za 
sofinanciranje programov in projektov s področij 
družbenih dejavnosti, zdravstvenega varstva 
in sociale, gospodarstva, kmetijstva in turizma 
v letu 2016. Besedila javnih razpisov so v celoti 
dostopna na spletnih straneh Občine Sevnica, 
dodatne informacije so na voljo pri skrbnikih 
posameznih razpisov. 

Javni razpisi Občine Sevnica

Šport 
  
Predmet javnega razpisa s področja športa so 
naslednji programi oziroma vsebine: športna 
vzgoja otrok, mladine in študentov, športna 
rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport, 
šport invalidov ter programi razvojnih in 
strokovnih nalog v športu. 
  
Skupni predvideni obseg sredstev za 
sofinanciranje programov s področja športa je 
73.000 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati 
najpozneje do 15. februarja 2016 na naslov 
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. 
                                                                                         

Dodatne informacije: 
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si 

Kultura 
  
Predmet javnega razpisa s področja kulture 
v višini 35.000 evrov so programi in projekti 
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin na področju glasbene (vokalne in 
instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, 
folklorne, literarne, likovne, fotografske, video 
in filmske dejavnosti. Prijavitelji morajo prijavo 
oddati najpozneje do 15. februarja 2016 na 
naslov Občine Sevnica. 
  

Dodatne informacije: 
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si

Socialno in zdravstveno varstvo 
  
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov in/ali projektov s področja 
socialnega varstva in zdravstvenega varstva. 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 
25.000 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati 
najpozneje do 15. februarja 2016 na naslov 
Občine Sevnica. 
  

Dodatne informacije: 
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si 
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Vinogradniška društva sevniške občine pod 
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom 
Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom tudi letos 
organizirajo izbor za »Županovo vino 2016«, ki bo 
namenjeno promociji občine in bo imelo status 
protokolarnega vina za različne priložnosti. V 
letu 2016 bo kot županovo vino izbrana modra 
frankinja. 

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup 
ponudite minimalno 400 litrov vina. Sodelovanje 
omogočamo občanom občine Sevnica, ki imate 
svoje vinograde v sevniški občini, vpisane v register 
pridelovalcev in imate opravljeno prijavo pridelka. 
Izbrani pridelovalec bo za svoje vino pri pooblaščeni 
organizaciji opravil ustrezno analizo, v kolikor ta 
še ni bila opravljena. Izbrano vino bo odkupljeno 
po ceni 3,5 evra za steklenico. Za polnitev vina 
izbrani pridelovalec zagotovi steklenice, zamaške 
in krono, Občina Sevnica pa zagotovi embalažo in 
etikete. Pridelovalec poskrbi za stekleničenje vina, 
steklenico opremi z etiketami, spravi v ustrezno 
embalažo in dostavi. 
Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških 
društev. Sprejem vzorcev (2 steklenici) bo potekal 
18. februarja 2016, od 17. do 20. ure, v kulturni 
dvorani v Šentjanžu. Več informacij posreduje 
Renata Kuhar iz Društva vinogradnikov Šentjanž 
(telefonska številka 031 344 669). Kotizacija po 
vzorcu znaša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev bo 20. 
februarja 2016 v kulturni dvorani v Šentjanžu, 
izbran pa bo vzorec, ki bo dosegel najvišje število 
točk. 
  
Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo 
vino uspešen promotor naše občine, naših 
vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato 
vljudno vabljeni k sodelovanju. 
  

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, 
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine 
Jože Simončič, Branko Arih, Uroš Flajs in Renata Kuhar

Izbor županovega vina

Foto: Rok Petančič

Gospodarstvo 
  
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje 
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja 
gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih 
ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali 
na območju občine Sevnica: promocija 
izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje 
odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup 
nove opreme in nematerialnih investicij ter 
subvencioniranje najemnin start-up podjetjem. 
Skupna višina razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 
83.000 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati 
najpozneje do 18. maja 2016 na naslov Občine 
Sevnica. 
                                                                                         

Dodatne informacije: 
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233

vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si 

Mladinske dejavnosti 
  
Razpis z okvirno vrednostjo 14.000 evrov 
zajema možnosti sofinanciranja mladinskih 
programov in projektov ter programov za 
mlade v občini Sevnica. Prijavitelji morajo 
prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica. 
  

Dodatne informacije: 
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262 

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si

Kmetijstvo in podeželje 
  
Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna 
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja 
in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 
2016. Sredstva v višini 66.000 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 
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; podpora 
delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 
15. februarja 2016 na naslov Občine Sevnica. 
                                                                                         

Dodatne informacije: 
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233

vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Turizem 
  
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 13.027 evrov razpisnih sredstev. 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 
15. februarja 2016 na naslov Občine Sevnica. 
  

Dodatne informacije: 
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233

vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Vabljeni na 
  

osrednjo slovesnost  
ob slovenskem kulturnem 

prazniku,  
  

ki bo 
  

v četrtek, 4. februarja 2016,  
ob 18. uri 

v Kulturni dvorani Sevnica. 
    

Program: 
  

Slavnostni govornik bo 
Jože Novak, predsednik 

Zveze kulturnih društev Sevnica. 
  

*** 
Na slovesnosti bodo podeljene 
Prešernove plakete in priznanja 
Zveze kulturnih društev Sevnica. 

  
*** 

Prireditev bo z glasbo obogatil 
Godalni orkester 

Glasbene šole Sevnica. 
  

*** 
V preddverju dvorane bo na ogled 

razstava izbranih del 
XV. Sevniškega likovnega shoda 

Grad 2015. 
  

*** 
Avtorica scenske zasnove bo 

Sevničanka Ana Jazbec, 
študentka ljubljanske 

Naravoslovno tehniške fakultete, 
smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil 

ter Mlada avtorica leta 2012 
na Aspekti X3. 

Občina Sevnica, ZKD Sevnica in KŠTM Sevnica

 
»V sreči in nesreči, ljubezni in zdravju …« Tako 
sta si pred 60 leti obljubila Alojzija in Jožef 
Virant iz Polja pri Tržišču. Življenje ju je postavilo 
pred marsikatero preizkušnjo, vendar pred 
nobeno nista klonila. Alojzija in Jožef sta bila 
vedno dobrega srca, poštena, delavna in vedno 
pripravljena pomagati. 

Zdaj jima življenje teče bolj umirjeno, še vedno pa 
rada kaj postorita. Čestitke in želje še na mnoga 
zdrava skupna leta so jima prišli zaželet tudi iz 
Društva upokojencev Tržišče. 
  

Vir: Društvo upokojencev Tržišče

Biserna poroka
Virantovih iz Polja
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Decembrsko praznovanje se je v središču Sevnice 
končalo s tradicionalnim silvestrovanjem v 
popoldanskem času. Najprej je bilo posvečeno 
najmlajšim s predstavo v izvedbi Družinskega 
gledališča Kolenc in obiskom Dedka Mraza. Za 
tem je bilo večerno silvestrovanje na prostem z 
ansamblom Dori. Zbranim je ob vstopu v novo leto 
voščil župan Srečko Ocvirk.

Vir: KŠTM Sevnica

Silvestrsko rajanje v Sevnici

Silvestrovanje za otroke

Pred kratkim je praznoval okrogli 60. rojstni 
dan eden najbolj priljubljenih narodno zabavnih 
izvajalcev, Brane Klavžar.

Da je eden najboljših harmonikarjev pri nas, je že 
dobro znano. Kako zelo ga imajo glasbeni prijatelji 
in kolegi radi in kako zelo ga cenijo, se je pokazalo 
pretekli petek v kulturnem domu na Lukovcu.

Brane Klavžar je namreč pred kratkim praznoval 
okroglih 60 let in v petek ga je čakalo veliko 
presenečenje. Pripravila ga je Nežika Novšak  v 
sodelovanju s prijatelji, Slavkom Podbojem in 
glasbeniki.
Bilo lepo in prijetno.  Glasbena zabava je trajala do 
jutranjih ur.
 

Alenka Kozorog

Presenečenje na Lukovcu za 
glasbenika Braneta Klavžarja 
ob 60. rojstnem dnevu

Praznični december je bil za otroke iz enote 
Boštanj Vrtca Ciciban Sevnica nekaj posebnega. 
Poleg dobrih mož so nas obdarili tudi iz podjetja 
Siliko. Obiskali sta nas gospa Mimica Aupič in 
gospa Tatjana Kolman, ki sta nam v imenu podjetja 
dostavili veliki škatli igralnih sredstev. Nekatera 
so bila izdelana tudi v Siliku. Za takšno gesto so 
se odločili tudi na podlagi preteklega nekajletnega 
uspešnega sodelovanja z oddelkom Mehurčki, ko 
sta bili z njimi še Maja Žibert in Anica Gračner, saj 
so za njih izdelali veliko novoletnih voščilnic. 

Podarjenih sredstev smo se razveselili tako otroci 
kot tudi strokovne delavke oddelkov Mehurčki in 
Balončki. Igrače nam bodo dale veliko možnosti za 
pestro preživljanje uric v vrtcu. 
  
Podjetju Siliko pa še enkrat hvala! 
  

Špela Primožič, vzgojiteljica

Presenečenje podjetja Siliko

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, Krekova 
konjenica,je na dan, svetega Štefana zavetnika 
konj organiziralo tradicionalno žegnanje konj na 
parkirišču v Šentjanžu. V sončnem dopoldnevu je po 
blagoslov pripeljalo svoje konjičke sedemindvajset 
rejcev.  Lepo množico obiskovalcev in konjenike 
je nagovoril predsednik društva Boštjan Krmelj, 

žegnanje pa je opravil župnik Janez Cevec.Po 
končanem obredu pa je sledilo družabno srečanje 
z pogostitvijo.

Brigita Blas

Blagoslov konj - Šentjanž

Na praznik sv.Štefana,26.12.2015 je v naselju 
Vranje  v občini Sevnica potekalo tradicionalno že 
štiriindvajseto žegnanje konj.
Udeležilo se ga je 8 konj iz območja Sevnice in 
Blance,ki so prijezdili svoje konje na privez ob 
cerkvi sv.Štefana,kjer so v senci cerkve in mrazu 
potrpežljivo počakali na blagoslov.Dvovprega 

turistične kmetije Gnidica se je pridružila 
blagoslovu z ubranim igranjem diatoničnih 
harmonik izpod prstov bratov Medvešek Luka in 
Benjamina. 
Najprej je vse zbrane pozdravil predsednik krajevne 
skupnosti Zabukovje g.Jože Baumkirher,ki je 
zbranim obiskovalcem voščil s toplimi besedami 
in lepimi željami vesele praznike,nato pa še 
podpredsednik društva konjerejcev in konjenikov 
Sevnica g.Milan Pavlič.Sevniški župnik g. Vinko 
Štrucelj je podelil blagoslov vsakemu konju in 
njegovemu spremljevalcu. Zdrave jih je priporočil 
v zavetje sv. Štefana,nato pa daroval še sv. mašo.
Obredu je prisostvovalo veliko ljubiteljev teh lepih 
in plemenitih živali,ki smo izkoristili  srečanje tudi 
za družabne pogovore.
Prava atrakcija  za male otroke,kakor za 
obiskovalce je bil letos poni,domačini pa so 
poskrbeli,da grla obiskovalcev niso ostala suha.                                                

Tanja Košar

Blagoslov  konj - Vranje

Vsi trije govorniki pred cerkvijo...

Silvestrovanje za odrasle

Ansambel Dori
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Kulturno turistično društvo Primož je bilo 
ustanovljeno februarja 2015 z namenom 
ohranjanja kulturne dediščine, spodbujanja 
kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in 
izobraževanja, zagotavljanja trajnostnega razvoja 
in turistične prepoznavnosti ter spodbujanja skrbi 
za zdravo okolje in urejenost Krajevne skupnosti 
Primož. 

Med številnimi nalogami, ki smo si jih zadali že v 
prvem letu delovanja, je tudi aktivno sodelovanje 
društva pri obnovi hiše, v kateri je svoja otroška 
leta preživljal blaženi Lojze Grozde. Hiša je 
potrebna temeljite prenove, da ji bomo lahko 
skladno z začrtanimi cilji, v prihodnosti dali novo 
vsebino in pomen. Obnova hiše je za društvo, 
ki je šele pričelo z delovanjem in še nima veliko 
lastnih sredstev, finančno zelo velik zalogaj. 
Občina Sevnica je zemljišče odkupila in pripravila 
potrebno dokumentacijo. Škofija Novo mesto nam 
je podarila ves potreben les in statično sanacijo 
temeljev in zidu. Sledila bodo tesarska in krovska 
dela, nazadnje še notranja oprema. 

Pobudniki obnove želimo, da bi hiša kar najbolj 
izžarevala duha časa, ko je v njej bival blaženi 
Alojzij Grozde, zato naprošamo vse, ki ste po 
svojih močeh pripravljeni prispevati k obnovi , da 
prostovoljne prispevke nakažete na transakcijski 
račun društva, odprt pri SKB Sevnica, številka: 
SI56 0315 8100 0535 089.  
Dodatne informacije lahko pridobite na 
elektronskem naslovu: ktdprimoz.impolje@gmail.
com ali na telefonski številki 041/410-124. 

Vsem podpornikom, že v naprej hvala! 
  

Brigita Udovč, Kulturno turistično društvo Primož

Obnova »Kovačeve hiše« - 
hiše v kateri je del otroštva 
preživel blaženi Alojzij Grozde

Hiša čaka na obnovo

  
Zofka Jurman iz Radeža nad Loko pri Zidanem 
Mostu bo aprila stara 94 let.  Čeprav živi sama 
v hišici, do katere se je treba z glavne ceste 
potruditi peš, nikoli ni sama. Vedra in vitalna 
ženska, ki si sama kuha, peče kruh in pere na 
roke, „zakaj pa bi imela pralni stroj, če z veseljem 
perem na roke“, se razveseli vsakega obiska, teh 
pa ni malo. V malem kraju, kot je Radež, se ljudje 
pri njej oglasijo spotoma, da jo povprašajo, kako 
je in ali kaj potrebuje. Pa naj gre za predsednico 
Rdečega križa Martino Koritnik, ki ji je ob zadnjem 
obisku pred prazniki v imenu organizacije prinesla 
skromno darilo, ali pa Luko Cesarja, predsednika 
Društva upokojencev Razbor in prostovoljca pri 
projektu Starejši za starejše, ali pa pride Janko 
in ji prinese  „fasngo“.  Za Janka, ki ga Zofka 
pogosto z veseljem in ljubeznijo omenja, se 
izkaže, da je Janko Metelko, predsednik Krajevne 
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, ki ima vikend 
v neposredni bližini njene domačije. Skoraj vsak 
dan se slišita po telefonu, Janko pride, če je treba 
Zofko odpeljati k zdravniku ali pa pripeljati kaj iz 
trgovine. 

Zofka že skoraj 30 let kot vdova živi sama v 
hiši, v katero se je pred 60 leti primožila iz vasi 
Okroglice. Rodila se je sicer na Ledini, a so jo, ker 
je bilo v hiši veliko otrok in malo prostora, poslali 
k Oberžanovim v Okroglice, od koder je bila njena 
mama. Tam je hodila  v šolo, dočakala tudi moža, 
invalida  Avgusta, in šla na njegovo domačijo v 
Radež. Tam sta uspešno gospodarila. 
Čeprav živi sama,  se ne pritožuje nad življenjem. 
“Nič me ne boli in dobro spim,“ se pohvali vitalna 
Zofka. 
  

 N. Č. C.

Zofka si kuha in pere sama 

Zofka Jurman 
v družbi predsednice loškega Rdečega križa Martine 

Koritnik, prostovoljca Luke Cesarja in predsednika 
KS Loka pri Zidanem Mostu Janka Metelka.

 
V petkovem večeru se je v Šentjanžu odvijal že 
osmi tradicionalni božično novoletni koncert. 
Letos sicer v drugačni preobleki. V  praznično 
okrašeni cerkvi Janeza Krstnika se nam je Godba 
slovenskih železnic Zidani most pod taktirko 
Francija Lipovška, zaradi prostorske stiske  
predstavila malce drugače. Predstavili  so se  

oktet pozavn, trobent, rogov,ansambel klarinetov, 
saksofonov, tolkal, slišali pa  smo tudi pihalni in 
trobilni kvintet. Pevsko obarvan del koncerta pa 
je zapolnil Zagorski oktet. Skozi celoten koncert 
sta božično nit prepletala povezovalca Jožica 
Pelko in Boštjan Repovž in nas ob zaključku večera 
povabila pod lipo na trgu, kjer nam je zaigrala 
celotna godba.

Brigita Blas

Božično novoletni  koncert

 
December nas je kot vsako leto tudi letos obdaril s 
številnimi obiski in prireditvami. 

Praznični december 
v Domu Sevnica

Hiša pred obnovo

Obnova se je pričela

Začeli smo že 1.12. z druženjem z učenci OŠ 
Ana Gale Sevnica pod imenom »Pletemo nitke 
prijateljstva«. Nadaljevali smo tradicionalno z 
obiskom Miklavža in njegovimi spremljevalci. 
V petek, 11.12., smo leto druženja uspešno 
zaključili tudi z otroki iz skupine Ribice Vrtca Kekec 
Sevnica. Skupaj smo okrasili novoletno smrečico, 
zapeli nekaj božičnih pesmi, se posladkali in kovali 
nove načrte za nadaljno druženje. V ponedeljek, 
14.12., so nam popoldne polepšali »Fantje izpod 
Lisce«, decembrsko petkovo dopoldne pa učenci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica. V sredo, 23.12., smo 
imeli v jedilnici doma božično – novoletno zabavo z 
gosti, pevci iz Blance. Na dan pred božičem smo 
postavili jaslice, naslednji dan pa je sledila božična 
sveta maša. Zadnji teden pred novim letom pa 
nas je z zvoki harmonike razvedrila vnukinja naše 
stanovalke. V mesecu decembru so se v domu 
zvrstili tudi številni obiski predstavnikov raznih 
društev in organizacij z namenom , da so svojim 
članom zaželeli vse lepo v prihajajočem letu. Tudi 
zaposleni doma želimo vsem stanovalcem lepe 
praznike in vse dobro v letu 2016. 
  
»So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti, na katerih se 
marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznanja 
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.« 

Darja Borin
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organizem in njihovo uporabo v stari, ljudski 
medicini: kis, žganje, jabolčnik. Seveda prireditev 
po boštanjskem običaju ne bi bila popolna, če v 
kulturnem delu ne bi sodelovali učenci OŠ Boštanj 
pod vodstvom Mateje Lisec - Repovž in ljudski 
godci skupine Azeleja Boštanj. Za paleto različnih 
jedi in slaščic so kot vedno poskrbele članice 
Aktiva žena Boštanj. Vsi so lahko poskusili tudi  
staro krajevno jed jabolčni mlečni močnik s fižolom 
in pečena polnjena jabolka. 

V sklopu te prireditve je bilo dan prej tudi lokalno 
ocenjevanje sadjevca jabolčnika. Na prireditvi 
so bila podeljena tri bronasta in devet srebrnih 
priznanj. Skupno je v ocenjevanje prispelo 20 
vzorcev te tradicionalne pijače. Najvišjo oceno 
17,77 točke je prejel jabolčnik Srečka Hribarja 
s Cerovca pri Šentjanžu. Ob tej priložnosti so 
sadjarji Jablance na odru prikazali mletje jabolk 
in prešanje jabolčnika. Prireditve se je udeležil 
tudi župan Srečko Ocvirk, ki mu sadjarstvo po 
stroki ni tuje, in spodbudno ocenil to prireditev. 
Celovečerno prireditev je uspešno vodil Ciril 
Dolinšek - Cili in iz svojega muzeja prispeval kar 
nekaj starih dekoracijskih eksponatov.

Janez Levstik

V soboto, 16. januarja, je bil v Boštanju že 
tretji, tradicionalni Mišjakov večer v organizaciji 
Turističnega društva Boštanj ob Savi, ki ga vodi 
Aleš Germovšek.

Osrednja tema tokratnega etnološkega kulturnega 
in razstavnega večera je bilo jabolko boštanjsko.  
Boštanj je bil v zadnjih stoletjih tudi sadjarski 
center, o čemer je pričala tudi skoraj 100 let stara 
razstavljena listina o doseženem prvem mestu 
na prvi razstavi iz leta 1929, dodeljena pa je bila 
Alojziju Erjavcu z Radne. Družinsko tradicijo še 
vedno uspešno ohranja njegov vnuk Živko Poljšak, 
ki je tokrat razstavil kar 14 sort jabolk in odličen 
jabolčni sok. Tudi Boris Orešek, vnuk nekdanjega 
gospodarja Potovca nad Boštanjem Slapšaka-
Potovčana, je razstavil 10 sort tega pridelka v 
lepih gajbicah, pa tudi steklenice sadnega soka 
teh sadežev. Za 20 razstavljenih tudi starih 
jabolčnih sort je poskrbela Angelca Hrovat s 
Preske, vzorci pa so bili iz Kartuzije Pleterje, 
priložili pa so tudi prodajni seznam sadik cepljenk. 

Svoj pestri prispevek so dodale tudi članice 
društva Ajda Posavje, saj so imele poleg sadežev 
tudi pestro ponudbo raznih biosemen, pridelanih 
po biodinamični metodi. Dejavnost v ohranjanju 
starih travniških sadovnjakov je predstavil Adrijan 
Črnelč, Kozjanski park iz Podsrede. Direktor 
centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto 
Tone Hrovat je predstavil dejavnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja mladega strokovnega 
kadra in kmetijskih produktov, od katerih so jih 
nekaj razstavile tudi dijakinje tega centra. Sajenje 
in cepljenje jablan je predstavil domačin, čebelar in 
sadjar Jožko Kuhar.  Pomen čebel pri opraševanju 
cvetov sadnega drevja za večji pridelek in pojasnilo 
o medeni aferi sem prispeval čebelar Janez 
Levstik. 

Spregovorila je tudi ambasadorka sevniške 
voščenke, sevniška slikarka Jerca Šantej. Mojca 
Sever s Preske je kot vsako leto predstavila paleto 
marmelad in peciva z jabolki. Ivan Cajner pa je orisal 
koristne učinke jabolčnih proizvodov na človeški 

Turistično društvo Boštanj ob 
Savi - Že tretji Mišjakov večer

 
V nedeljo, 27. decembra, je bil v Tržišču koncert 
božičnih pesmi, imenovan Pozdrav jaslicam. 
Številno občinstvo je napolnilo župnijsko cerkev, v 
kateri 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 pa so pričarali 
praznično vzdušje božično-novoletnih praznikov. 
Pevce je na orglah spremljal Tomaž Čegovnik. 

Nastopil je še moški pevski zbor Rožmarin iz 
Mirne Peči, ki ga tudi vodi Gorazd Kermc. Gorazd 
je s svojo nadarjenostjo in predanostjo dokazal, 
da zmore profesionalno izpeljati več vlog hkrati, 
kot organist, solist in zborovodja dveh zborov. 
Pridružili so se tudi glasbeni gosti Vid Camloh 
na harmoniki, osnovnošolka Tamara Gorenc na 
klavirju in kvartet pozavn s Konzvervatorija za 
glasbo in balet ter s svojim nastopom obogatili 
nedeljski večer. Obiskovalci so z bučnim aplavzom 
nagradili vse nastopajoče za odlične nastope. 

Koncert je povezovala Milena Knez, zbrane pa 
je nagovoril predsednik KS Tržišče Janez Virant. 
Zahvalil se je za dobro sodelovanje v iztekajočem 
se letu in vsem zaželel srečno in uspešno v novem. 
Obiskovalci in nastopajoči smo zunaj še poklepetali 
ob toplih napitkih in prigrizkih ter si voščili vse 
dobro. 
Za izvedbo koncerta se prisrčno zahvaljujemo tudi 
domačemu župniku Jožetu Kohku, ker je prijazno 
odstopil prostore cerkve in župnišča. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Koncert 
Pozdrav jaslicam v Tržišču

Nastop moškega zbora Rožmarin iz Mirne Peči 
(foto: Stane Markovič).

 
Konec leta je čas, ko se ozremo nazaj, naredimo 
zaključke in se zahvalimo vsem in vsemu, kar se 
nam je dobrega zgodila. Prav temu je bil namenjen 
tudi sklepni dogodek celomesečnega dogajanja, ki 
so ga v sodelovanju z drugimi krajevnimi društvi, 
institucijami in posamezniki v sklopu projekta 
Vencember organizirali v Turističnem društvu 
Loka pri Zidanem Mostu. 

Predzadnji dan leta se je tako zdel pravi za pregled 
kar 17 dogodkov, ki so se od konca novembra do 
konca decembra zvrstili pod geslom povezovanja, 
druženja in aktivnega ter kakovostnega 
preživljanja prostega časa v lokalnem okolju, s 
sokrajani. Predsednik Turističnega društva Loka 
Milan Culetto se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, 
ki so kakorkoli pripomogli in omogočili izvedbo 
Vencembra. Projekt sta ob koncu pohvalila in 
pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in predsednik 
Krajevne skupnosti Loka Janko Metelko. 
Sproščenost in prazničnost večeru so s svojim 
petjem dodali člani Okteta Jurija Dalmatina. 
Druženje se je končalo v dobri želji, da bi bilo 
podobnih dogodkov in druženj veliko tudi v novem 
letu.

Annemarie Culetto

Vencember: sklepni dogodek

Fotografije so za prijatelje, 
trenutki iz potovanj 

pa ostanejo večen spomin 
samo tvoji duši.

(Branko Pajer)

 

Nikoli se ne podaj 
na potovanje z nekom, 

ki ga nimaš rad.

(Ernest Hemingway)

Nastop cerkvenega Mešanega pevskega zbora 
Tržišče z zborovodjo Gorazdom Kermcem, na orglah 

Tomaž Čegovnik (foto: Stane Markovič).
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Kolesarski posvet Posavje – polno 
kolesarskih priložnosti 

V torek, 19. januarja, je na našem gradu potekal 
posvet o razvojnih možnostih kolesarskega 
turizma v regiji Posavje. Organiziralo in izvedlo 
ga je Kolesarsko društvo Sevnica v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica v sklopu mednarodnega projekta 
Ride & Bike. 

Celodnevno dogajanje je bilo razdeljeno v tri 
sklope. V prvem delu je bil turističnim ponudnikom 
podrobno predstavljen kolesarski turist kot 
osebnost. Zanimive izkušnje in prakso so podajali 
Sašo Skalič, lastnik specializirane turistične Helia, 
vodnica kolesarskih tur in izletov Aleksandra Mulič 
in nekdanji vrhunski kolesar Tadej Valjavec, lastnik 
turističnega objekta Vila Triglav na Pokljuki. Gosti 
so potrdili, da skozi Posavje že tečejo kolesarski 
tokovi tako imenovanega nekonvencionalnega 
turizma, za zadovoljitev katerega bi se interesna 
skupina ponudnikov morala povezati v ponudbeno 
verigo. Nujno je pripraviti pester in zanimiv 
program doživetij ter biti sposoben zadostiti 
potrebam kolesarjev. Podobne storitve v Evropi 
uporablja približno 10 milijonov turistov in po 
mnenju Saša Skaliča Helia Slovenijo že obišče od 
15 do 20 tisoč tovrstnih gostov. Posavje ima vse, 
kar bi zadovoljevalo tovrstnega turista, če ne že 
navduševalo. 
V drugem sklopu posveta je bilo v predstavitvah 
in poznejši razpravi predstavljenih nekaj že 
izpeljanih projektov in nekaj idejnih predstavitev 
v podporo kolesarstvu. Tanja Ivek je v imenu 
vodilnega partnerja predstavila celoten projekt 
Ride & Bike, pri katerem sodeluje šest partnerjev 
iz Hrvaške in Slovenije – eden izmed partnerjev 
projekta je tudi KŠTM Sevnica. Malce podrobneje 
so bile obiskovalcem predstavljene aktivnosti, ki 
jih bo KŠTM Sevnica v sklopu projekta izvajal na 
območju naše občine, pa tudi na širšem območju 
regije Posavje. 
Predstavniki Občine Sevnica so predstavili 
tudi nekaj preostalih projektov, povezanih s 
kolesarstvom in kolesarsko infrastrukturo. 
Ti projekti zajemajo predvsem izboljšanje 
kolesarske infrastrukture za vsakdanjo mobilnost 
prebivalstva, pa tudi za večjo kolesarsko-turistično 
privlačnost regije.   

Posvet na sevniškem gradu 
v sklopu mednarodnega 
projekta Ride & Bike 
razkril smernice razvoja 
kolesarskega turizma v regiji

Kolesarsko društvo Sevnica je predstavilo 
svoje pobude in razvojne ideje. Velik potencial 
k splošnemu sprejemanju in drugih sinergijskih 
učinkov gorskega kolesarstva pomeni ureditev 
namenske gorskokolesarske poti na pogorju 
Lisce. 

Kolesarsko društvo je predstavilo tudi dogodek 
v podporo razvoju kolesarskega turizma v regiji. 
Predvidoma 16. aprila bo organizirana kolesarska 
karavana, ki bo kolesarila od Save do Sotle. Z 
dogodkom želimo predstaviti Posavje, zanimivosti 
in turistično ponudbo.   

Dogajanje je bilo v tretjem sklopu sklenjeno 
s sproščenim klepetom z gostom Tadejem 
Valjavcem.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

za družine ali manjše skupine

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

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

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

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

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

POLEG 
ZANIMIVIH SPOMINKOV 

je tudi nova knjiga 
Monografija Obèine Sevnica 

Cena paketa za dve osebi je samo 68 €  
(z vstopninami, noèitvijo in novoletnim zajtrkom)

Doživite poseben prehod v novo leto z 
vodenim ogledom èarobnega Gradu Sevnica in 

silvestrovanjem na prostem 
s priznanim narodnozabavnim 

ansamblom »DORI«.

Doplaèilo: turistièna taksa 
1,15 €/osebo/dan (otroci 12-18 let 0,50 €), 

Popusti: (2+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

najave  in  informacije  na: 

·o gled mesta z vodenim sprehodom 
po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur 

»srce Save«,
·d egustacije vin 

pri ponudnikih na Vinsko turističnih cestah.

Dodatna ponudba:  

ODLIÈNA PONUDBA 
» ARANŽMAJEV 

V VSEH 
SLOVENSKIH TERMAH «

Iz Loke do cerkve 
svetega Duha na Čelovnik

»Nekega dne, ko je šel na lov proti Velikemu 
Kozju, se je izgubil v tamkajšnjih gozdovih. Po 
dolgotrajnem tavanju se je znašel na mestu, kjer 
stoji sedanja cerkev. Ob pogledu na Loko ter Savo 
se je orientiral in našel pot domov. V zahvalo za to 
'božje razsvetljenje' je dal plemič iz loške graščine 
zgraditi cerkvico sv. Duha.« 

V Loko pri Zidanem Mostu se lahko pripeljemo z 
vlakom ali avtomobilom in ga parkiramo nekje v 
središču kraja. Pot začnemo po glavni cesti proti 
Radečam, smer severozahod, in pri vodnjaku 
nasproti gasilskega doma zavijemo desno proti 
Žirovnici. Nadaljujemo po glavni cesti mimo 

Korenovega mlina ob Žirovniškem potoku in se 
vseskozi rahlo vzpenjamo. Po približno uri hoda 
prispemo do razcepa, pri katerem zavijemo 
levo proti Čelovniku. Do cerkve, ki leži na 627 m 
nadmorske višine, pridemo po asfaltni cesti, ki 
nas pripelje tik pod njo in vodi do zaselka Čelovnik. 

S ceste do cerkve vodi kratka, a strma kolovozna 
pot. Do cerkve dostopimo skozi zidani vhod na 
vzhodni strani. Cerkev sestavljajo zvonik, prislonjen 
k zahodni steni pravokotne ladje, prezbiterij  in 
zakristija. Največje bogastvo, po katerem je 
cerkev sv. Duha znana, so poznogotske freske, 
ki naj bi nastale v 14. stoletju. Po dobri uri in pol 
hoda je s svojim razglednim položajem Čelovnik že 
sam zelo privlačen izletniški cilj, ki ga ne smemo 
zapustiti, ne da bi potegnili vrv zvona. Bolj izkušeni 
in željni daljših pohodov lahko pot nadaljujejo mimo 
na 993 m visoko Veliko Kozje. Pohod do cerkve sv. 
Duha na Čelovniku je primeren tudi za družine z 
majhnimi otroki. 
  

Vir: Obsavska stoletja, zbornik o Loki pri Zidanem 
Mostu ob 800-letnici župnijske cerkve sv. Helene 

Annemarie Culetto

NAMIG ZA PREMIK
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Glasbena šola Sevnica je ob izteku leta pripravila 
tradicionalni praznični novoletni koncert. Na njem 
so se predstavile komorne skupine – kvartet flavt, 
sekstet harmonik in vokalna skupina pevskega 
oddelka –, godalni orkester pod vodstvom Tanje 
Kadivnik Kolar in pihalni orkester z dirigentom 
Francijem Lipovškom. 

Kot solisti so se s pihalnim orkestrom predstavili 
izjemni učenci in učitelji naše šole: Tadej Tihole 
na tubi z Bass-polko skladatelja A. Vančure, Žan 
Repovž na pozavni s skladbo Racman Jaka in 
pozavna; oba sta iz razreda Francija Lipovška, 
Montijev Czardas je virtuozno izvedla violinistka 
Ana Močnik iz razreda Mateje Ratajc, Sepetovo 

Nasloni se name pa sta ob spremljavi pihalnega 
orkestra zapela Sara Praznik in Luka Kaše iz 
razreda Martine Prevejšek, ki je prireditev tudi 
povezovala. Z Avsenikovo Veter nosi pesem mojo 
in solistoma, učiteljema Zmagom Tkavcem na 
klarinetu in Urošem Polancem na harmoniki, ter 
s Straussovim Radetzkym maršem so glasbeniki 
sklenili novoletni koncert. 

Decembrski koncert je bil deležen pozitivnih 
odzivov in zadovoljnega občinstva, zato smo ga 
januarja ponovili. Polna sevniška kulturna dvorana 
na obeh koncertih pomeni veliko podporo in 
pohvalo našemu delu. Na januarskem koncertu 
smo se skupaj z občinstvom veselili izjemnega 
povabila Zveze slovenskih godb, ki ga je prejel 
naš pihalni orkester. Pihalni orkestre Glasbene 
šole Sevnica z dirigentom Francijem Lipovškom je 
namreč izbran in povabljen na mednarodni festival 
Mid Europe v avstrijski Schladming. Gre za enega 
najpomembnejših festivalov pihalnih orkestrov, na 
katerega so povabljeni najkakovostnejši tovrstni 
ansambli. 
Srečno in vse dobro v letu 2016. 
  

Vir: Glasbena šola Sevnica

Novoletni koncert 
Glasbene šole Sevnica

Pihalni orkester GŠ Sevnica, dirigent Franci Lipovšek

Violinistka Ana Močnik iz razreda Mateje Ratajc

Vokalna solista Sara Praznik in Luka Kaše

 
Tudi letos smo blanški godbeniki organizirali 
božično-novoletni koncert, ki je navdušil številno 
občinstvo. Preizkusili smo se v preigravanju 
Straussovih melodij, sceno pa so popestrili 
baritonist Jure Klenovšek z zapeto himno, mlada 
harmonikarka Ajda Lednik, mladi ansambli Trio 
M, Jesen, Godbeni kvintet, že uveljavljeni Potep, 
pomlajen se je kot družinski ansambel vrnil 
Ansambel Jasmin. 

Osrednji gosti večera so bili glasbeno popolni in 
nepozabni – Štajerskih 7. 

Vodenje prireditve in humoristične vložke smo 
zaupali Miru Klincu v vlogi Klobasekovega Pepija, 
ki je občinstvo dodobra nasmejal in nam vsem 
polepšal praznični večer.

Iva Jovanovič
Foto: Jože Teraž

Koncert 
godbe Blanški vinogradniki

Tradicionalni božično-novoletni koncert 
Kulturnega društva Godba Sevnica je v januarju 
doživel ponovitvi, in sicer v Boštanju in Zabukovju. 

Ponovoletni nastopi po krajevnih skupnostih so 
se začeli pred tremi leti, vedno polne dvorane 
in navdušeno občinstvo pa so dokaz o njihovi 
priljubljenosti in sprejetosti med krajani. Nekoliko 
skrajšani program sevniške godbe z dirigentom 
Maticem Nejcem Krečem, ki orkester vodi že 
deseto leto, je tako kot koncert v Sevnici ponudil 
glasbo izključno slovenskih avtorjev, ki so napisali 
tudi večne melodije slovenskih popevk. 

Godba Sevnica 
v Boštanju in Zabukovju 

Foto: Judith Zgonec

 
Čas med božičem in novim letom že tradicionalno 
zaznamuje koncert Godbe Sevnica, ki je tudi tokrat 
do zadnjega kotička napolnila sevniški športni 
dom in navdušila občinstvo vseh generacij. Po 
lanski klasični dunajski pravljici so godbeniki pod 
vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče letos 
pripravili pretežno »bigbandovsko« obarvan večer 
slovenskih popevk z vokalno solistko Leo Sirk. 

Večer, ki ga je povezovala Tanja Žibret, je bil 
pravi poklon vélikim slovenskim skladateljem, 
začenši z Viktorjem Parmo in njegovo Uverturo 
k ljudski spevoigri Rokovnjači. Poslušalci so nato 
z odlično mlado pevko Leo Sirk, znano predvsem 
s televizijskih in evrovizijskih odrov, podoživeli 
zlate čase slovenske popevke mojstrov Jožeta 
Privška in Mojmirja Sepeta in se tako med drugim 
nostalgično »izgubili« v legendarni Poletni noči in 
Med iskrenimi ljudmi. V orkestrski izvedbi niso 
manjkali niti praznični takti Silvestrskega poljuba, 
čas pa se je za trenutek ustavil tudi ob solu 
Klemna Zupana na trobenti v stavku Nad mestom 
se dani. S hommagem napevov skladatelja Jureta 
Robežnika je orkester uradni del programa sklenil 
Na vrhu nebotičnika. 
S pozdravi in novoletnimi voščili so občinstvo 
nagovorili predsednik godbe Janez Šerjak, 
predstavnik glavnega pokrovitelja Andrej Štricelj in 
sevniški župan Srečko Ocvirk. Orkestru so se leta 
2015 pridružile tri mlade glasbenice, klarinetistki 
in rogistka, ki so tako v znamenje dobrodošlice 
prejele knjižno darilo. 
  

Vir: KD Godba Sevnica 

Slovenska popevka 
z Godbo Sevnica

Foto: Aleks Kus

Občinstvo je uživalo ob nostalgičnih taktih Jožeta 
Privška, Mojmirja Sepeta, Dušana Velkavrha, 
Elde Viler in drugih mojstrov zlate dobe slovenske 
glasbe. V Boštanju in Zabukovju so kot gosti 
večera z dovršeno izvedbo nastopile članice 
vokalne skupine Vilinke in tako ubrano dopolnile 
slovensko obarvani koncert. Poseben pečat 
večeru v Zabukovju pa je ob zvokih citer in flavte 
dodala še tamkajšnja vokalna skupina Rosa. 
Občinstvo sta pozdravila in se nastopajočim 
zahvalila tudi predsednika krajevnih skupnosti 
Jože Udovč in Jože Baumkirher in oba izrazila željo 
po nadaljevanju ponovoletnih obiskov godbe.

Vir: KD Godba Sevnica

Foto: Melita Nepužlan
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Na državno srečanje najboljših pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž, ki je bilo konec leta v 
Zrečah, se neposredno ni uvrstila nobena sevniška 
skupina, je pa to uspelo dvema posavskima. Med 
najboljše so se uvrstili Kapelskim pubje, ki jih vodi 
Miha Haler, in pevci iz Globokega pod vodstvom 
Franca Keneta. 

So pa tri sevniške pevske skupine lani dosegle 
državno raven in prejele zlata priznanja, ki so jih 
podelili v Zrečah. Odličje so prejeli Ljudski pevci z 
Vrhka pri Tržišču, Ljudske pevke iz Telč  in ženska 
pevska skupina Lokvanj. Vse tri skupine smo lahko 
slišali na srečanju ljudskih pevcev, imenovanem 
Skupaj se znajdemo mi, ki je bilo lani poleti v 
Krmelju. 
  

N. Č. C.

Tri zlate 
sevniške pevske skupine

Pevci z Vrhka

 
V objemu življenja je vse lepše ob zavesti, da človek 
dela nekaj koristnega. V delo ga žene ustvarjalni 
nemir in ga veseli, če se njegovo delo nekoga 
dotakne in mu prinese občutek ugodja. Njegova 
glava (misli), srce (čutenje) in roka (ustvarjanje) 
se ne morejo dotakniti nečesa, da ne bi bila sama 
dotaknjena. 

Ta strnjena maksima je v podstati žuborenje 
življenja – kulture in hotenja vneme ljudi v malem 
zaselku Budna vas, kraja topline, zelenja in 
modrine, osvetljenega s kulturo (življenjem); 
strnjenega na gričnati planjavi nad Savo, pol poti 
od Novega grada do Brunka. Vas sedmerih hiš 
(gospodinjstev) in še  26 raztresenih po gričnati 
okolici. To okolje je statističen fenomen kulture 
in ustvarjalnosti ljudi, saj  več kot 60 odstotkov 
domačinov neposredno soustvarja bogastvo 
kulturnega poslanstva.  

Prvo letošnjo sredo so se na 60. tradicionalnem 
večeru Radogost na našem gradu predstavile 
Ljudske pevke Solzice iz Kulturnoumetniškega 
društva Budna vas. Poleg njih ima društvo še 
likovno sekcijo Art Lipa in kulturno umetniško 
sekcijo KUS. V kulturni sekciji delujeta pesnici Eva 
Keber in Marija Bajt, ki sta zbranim predstavili 
svoje pesniške stvaritve.  

Vir: KŠTM Sevnica

KUD Budna vas 
v oknu Radogost

Lokvanj

V ponedeljek, 28. decembra, je bil v Boštanju v 
cerkvi sv. Križa otroški koncert. Nastopali so 
otroci skupine Balončki (enota Boštanj Vrtca 
Ciciban Sevnica), stari 5–6 let. Ker vsi radi pojejo, 
smo se v tem vrtčevskem letu naučili kar nekaj 
novih pesmi. Na pobudo Melite Železnik, ki vodi 
otroški pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica, smo se 
skupaj odločili konec leta 2015 pripraviti nastop 
za starše, sorodnike, preostale povabljene in tudi 
krajane Boštanja, Sevnice in okolice. 
Na koncertu se nas je zbralo 23 otrok in 
njihovih domačih, sorodnikov, prijateljev, naših 

sodelavcev/sodelavk, tako da je bila cerkev precej 
polna. Na prireditvi smo aktivno sodelovale Neja 
Poljšak, Maja Žibert in Marjana Peša. Otroke je 
na sintesajzer spremljala prof. Slivija Blaževič, na 
citre pa Cvetka Bizjak Imperl. Koncert so s svojim 
petjem popestrile še Melita Železnik, Kaja Pavlič 
in Silvija Blaževič. Fotografirala nas je Zdenka 
Poljšak, pomočnica ravnateljice. 
Pred zadnjo pesmijo smo se s simboličnimi 
darilci zahvalili vsem, ki so kakorkoli prispevali in 
pomagali, da se je naš koncert sploh zgodil in tako 
lepo uspel. Posebna zahvala gre boštanjskemu 
župniku, ki je bil takoj pripravljen pri zagotovitvi 
prostor, in naši ravnateljici Vlasti Fele, ki nas je 
podpirala pri naši aktivnosti. Oba sta udeležila tudi 
prireditve. Za konec smo vsi skupaj zapeli znano 
božično pesem. 
Po nastopu smo še malce poklepetali s starši, 
se družili z otroki, večina si je ogledala znamenite 
boštanjske jaslice. Prireditev je odlično uspela, 
odzivi gledalcev so bili pozitivni in veliko si jih je 
zaželo ogledati še kakšen nastop naših otrok. 

Maja Žibert

Božično–novoletni nastop 
Balončkov
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 1.2. 
ob 10:30 Tečaj slovenskega jezika MC Sevnica KŠTM Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje, 

Zavod Izvir
torek, 2. 2.
ob 9.00 Predavanje U3 Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 2. 2. 
ob 15. 00

Ustvarjalnica – 
izdelovanje pustnih mask MC Sevnica KŠTM Sevnica,

inf: 07/ 81 61 070
sreda, 3.2. 
ob 17:30

Kirtan jam - 
glasbeni večer MC Sevnica  Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

sreda, 3. 2. 
ob 18.00

Radogost večer - 
gost: mag. Ivan Bogovčič, slikar in restavrator – Ljubljana Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 4.2. 
ob 7.00 do 1.3.

Razstava del 
društva Ozara Slovenija, enota Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek,4.2. 
ob 18.00 Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku Kulturna dvorana Sevnica Občina Sevnica, ZKD Sevnica in KŠTM Sevnica

petek, 5. 2. 
ob 10. 00 19. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov dvorana Glasbene šole 

Sevnica Glasbena šola Sevnica

petek, 5.2. 
ob 18.00

Dobrodelni koncert: 
Zimski glasbeni večer Dvorana v Tržišču OŠ Tržišče 

sobota, 6. 2. 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Parkirišče  - Trg svobode KŠTM Sevnica,

inf: 07/ 81 65 462
sobota, 6. 2. 
ob 10. 00 Pustno rajanje Dom kulture Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 6.2. 
ob 10:15

Pustni nastop 
učencev Glasbene šole Sevnica

dvorana Glasbene šole 
Sevnica Glasbena šola Sevnica

sobota, 6.2. 
ob 18.00

Osrednji dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika 
in praznika Krajevne skupnosti Boštanj

dvorana TVD Partizan 
Boštanj Krajevna skupnost Boštanj

nedelja, 7. 2. 
ob 11. 00

19.  licitacija krač in salam 
pri sv. Joštu pod Lisco Cerkev pri s. Joštu KŠTD Razbor

nedelja, 7. 2. 
ob 15.00

Pustno rajanje 
za otroke Športni dom KŠTM Sevnica, 

inf: 07/ 81 61 070
ponedeljek, 8. 2. 
ob 18.00 - 
nedelja, 21. 2.

Odprtje likovne razstave 
Antona Klakočarja ob kulturnem prazniku Kulturni dom DKŠD Svoboda Krmelj

torek, 9. 2. 
ob 9.00 Kulturni dan Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 9. 2. 
ob 17. 00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 10. 2. 
ob 13. 00 Pokop pusta na Glavnem trgu v Sevnici KD Blaški vinogradniki

sreda, 10. 2. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 10. 2 
ob 17:30

predavanje Kristijana Kolege - 
Kako zares pomagati drugim MC Sevnica  Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

sreda, 10. 2. 
ob 18.00

Predstavitev knjige Irene Potočar 
Papež Jezikovna odličnost Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

Četrtek, 11.2. 
ob 15.00

Ustvarjalnica-
valentinovo MC Sevnica  KŠTM Sevnica

petek, 12. 2. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

petek, 12. 2. 
ob 16.00 Grajska lutkovna delavnica in animacija z GLG MC Sevnica  KŠTM Sevnica

petek, 12. 2. 
ob 18.00

Predavanje 
Manj je več MC Sevnica Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

petek, 12. 2. 
ob 18:15 Ob kulturnem prazniku dvorana Glasbene šole 

Sevnica Glasbena šola Sevnica

ponedeljek, 15.2. 
ob 10:30 Tečaj slovenskega jezika MC Sevnica KŠTM Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje, 

Zavod Izvir
ponedeljek, 15. 2. 
ob 15:30

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

ponedeljek, 15. 2. 
ob 18:30 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 16. 2. 
ob 9.00

Predavanje U3 
o medgeneracijskem sodelovanju Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 16.2. 
ob 15:30

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

torek, 16. 2. 
ob 17.00

Predstava za otroke 
Pika in Cene v pravljici (abonma in izven) Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 17. 2. 
ob 17:30

predavanje Mira Perčuna 
"Skrivnosti vedske modrosti"

Trg svobode 10, 8290 
Sevnica Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

Četrtek, 18.2. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

Četrtek, 18.2. 
ob 19.30

Komedija za odrasle: 
Moški so z Marsa, ženske so z Venere Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 19. 2. 
ob 19.00

Via Alpina - direkt
(V 107 dneh preko Alp od Monaca do Trsta) Kulturna dvorana Sevnica PD Lisca Sevnica

sobota, 20.2. 
ob 18.00

Glasbeno zvočna sprostitev 
z gongi MC Sevnica  Društvo PilatUs+Nežka

sobota, 20. 2. 
ob 19:30

Razborski večer 
s patrom Karlom Gržanom Dom krajanov Razbor KŠTD Razbor

sreda, 24. 2. 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 25.2. 
ob 9.00

Svetovni dan čebel 
združuje Slovence in povezuje svet

Na lokaciji kmečke tržnice 
v Sevnici

Čebelarsko društvo Sevnica in Čebelarska 
zveza Slovenije
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

četrtek, 25.2. 
ob 9.00 Počitniška ustvarjalna delavnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 29.2. 
ob 10.30 Tečaj slovenskega jezika MC Sevnica KŠTM Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje, 

Zavod Izvir
ponedeljek, 29. 2. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

sreda, 2. 3. 
ob 18.00 Športnik leta 2015 Kulturna dvorana Sevnica Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM 

Sevnica

Vabljeni na prireditve

w w w.mojaobcina.si/sevnica
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Mladina

  
Novo leto naj bi bilo čas novih priložnosti, doživetij 
ter novih začetkov, zato ga tudi v Knofu začenjamo 
z novostjo, in sicer učno pomočjo pri učenju 
angleščine.
Učna pomoč je namenjena tako tistim 
osnovnošolcem in dijakom, ki imajo težave pri tem 
predmetu, kot tistim starejšim, ki bi svoje znanje 
radi le obnovili ali nadgradili.

Če torej potrebujete pomoč pri domačih nalogah, 
pripravah na teste in govorne nastope ter 
utrjevanju ali nadgrajevanju snovi, se obrnite na 
Marjeto. Za vsa vprašanja in dodatne informacije 
je dosegljiva na tel. številki  031 401 645 in 
e-naslovu  ucnapomocup@gmail.com
 

Vir: Knof Sevnica

Pomoč pri učenju 
angleščine UP

Po prihodu so nas razdelili po sobah, pokazali so 
nam prostore, nas seznanili s pravili, ki veljajo v 
domu in smo jih morali upoštevati. Že prvi dan 
smo šli na smučišče. Tam so nas razdelili v skupine 
glede na to, kako dobro znamo smučati. Smučišče 
je zelo lepo urejeno. Na vrhu je koča, v kateri smo 
malicali in kosili. Smučali smo skoraj ves dan. Po 
večerji smo imeli pohode, iskali smo določene 
zgradbe in znamenitosti v Cerknem, na vodi smo 
spuščali rakete, spoznavali smo matematiko v 
okolju. Vsak dan smo smučali in bili sploh zelo 
telesno aktivni, na koncu pa že zelo utrujeni.

Domov smo se vrnili v četrtek, polni spominov in 
izpopolnjenega smučarskega znanja. Upam, da se 
bomo še kdaj udeležili smučarske šole v naravi, saj 
nam je bilo na Cerknem zelo lepo.

Deja Udovč, 6. razred OŠ Tržišče

Konec veselega decembra? Kdo pravi, da ne more 
biti vesel tudi januar? Ker smo v Mladinskem 
centru Sevnica leto 2015 končali bolj resno, s 
turnirjem pokra, smo leto 2016 začeli s smehom 
na našem prvem Kvizu asociacij. Na kratko, bilo 
je noro. Če vam je že žal, da niste prišli, ga bomo 
ponovili februarja. Se vidimo takrat. Na naših 
torkovih ustvarjalnicah pa je veliko smeha, novih 
idej in … čaja. 

Na eni izmed naših ustvarjalnic smo izdelovali 
zapestnice na sto in en način. Ene so nam 
uspele, drugi ne, ampak pri vseh je bilo veselo in 
nasmejano. Vsak ponedeljek ob 10.30 še vedno 
poteka poučevanje slovenskega jezika, ob torkih 
pa taj či. Če imate težave v šoli, vam bomo z 
veseljem pomagali. Vljudno vabljeni.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Dogajanje v 
Mladinskem centru Sevnica

 
V nedeljo, 20. decembra, smo šli učenci 6. in 7. 
razreda OŠ Tržišče v Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti Cerkno in imeli smučarsko šolo v 
naravi. Spremljala sta nas učitelja smučanja 
Roman Dobovšek in Filip Jan Malus.

Smučarska šola v naravi

Pred nekaj meseci smo vam dijakinje 2. letnika 
Kmetijske šole Grm Novo mesto (Tjaša Coter, 
Lidija Češek, Sara Praznik in Sergeja Sever), od 
tega tri občanke občine Sevnica, napovedale film 
o Williamu Shakespearu z naslovom The Rose 
of Destiny. Zdaj pa vam z veseljem sporočamo, 
da smo na tekmovanju, ki ga je organiziralo 
združenje IATEFL Slovenia, dosegle najvišje, 1. 
mesto v B-kategoriji, si prislužile zlato priznanje 
in se uvrstile na mednarodno tekmovanje. S tem 
dosežkom smo se postavile ob bok najboljšim 
v A-kategoriji, in sicer Gimnaziji Poljane in 
Gimnaziji Brežice. Film si lahko ogledate na you 
tubu z imenom THE ROSE OF DESTINY – IATEFL 
SLOVENIJA 2015/2016.

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo sevniškemu 
gradu, mentorici ter svojim prijateljem in 
družinam.

Sergeja Sever

Ob bok najboljšim

  
V torek, 22. decembra, smo imeli delavnice pod 
okriljem Turistične zveze občine Sevnica. Obiskala 
nas je njihova predsednica Cvetka Jazbec.  

Na začetku nam je predstavila zelišča in 
nekatere rožice, ki  jih suši. Izvedeli smo, kako 
se jih uporablja, zakaj se jih uporablja in kdaj jih 
nabiramo. Predstavila nam je tudi, kako lahko 
pripravimo nekaj zelo lepih in preprostih daril za 
prihajajoče praznične dni. Nato smo pripravili še 
kremo za vsestransko uporabo. Priprava je bila 
zelo preprosta. Napisali smo tudi recept zanjo. 
Uporabili smo samo naravne biomateriale. Kremo  
smo nalili  v posodice, ki jih je prinesla, nato pa 
izdelali še okrasno škatljico, napisali lepo misel in 
imeli smo darilo, ki smo ga lahko izročili nekomu, 
ki ga imamo radi. 
Ta dan bi z veseljem ponovila, saj mi je bil zelo všeč. 
  

Lučka Simeonov, 6. razred

Tehniški dan na OŠ Tržišče – 
izdelava naravnih krem

tudi 

učenje 

je del življenja
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Šport

 

Rezultati osnovnošolskih tekmovanj na 
občinskih in področnih tekmovanjih v 
šolskem letu 2015/2016: 
  
NOGOMET, učenci l. 2001 in mlajši 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Boštanj 
3. mesto: OŠ Tržišče 
  
Področno tekmovanje: 
5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
  
NOGOMET, učenke l. 2001 in mlajše 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž 
3. mesto: OŠ Tržišče 
  
Področno tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Najboljša igralka tekmovanja: Eva Tratar 
Najboljša strelka tekmovanja: Nikol Savič 
Najboljša vratarka tekmovanja: Ajda Trbovc 
Vse učenke OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
  
Ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica se je uvrstila na 
polfinalno tekmovanje. 
  
AKROBATIKA 
Občinsko tekmovanje: 
Kategorija NMDE (letnik 2008–2006) 
1. mesto: Zara Stanič 
2. mesto: Žanin Cesar 
3. mesto: Kaja Vilčnik 
  
Kategorija MDE (letnik 2003–2005) 
1. mesto: Klara Kmetič (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Leticia Chiara Perc Lisec 
3. mesto: Lana Špec 
  
Kategorija SDE (letnik 2000–2002) 
1. mesto: Lina Žibret 
2. mesto: Ela Senica 
3. mesto: Tina Rupar In Nika Povše (Oš Boštanj) 
  
KOŠARKA, učenci l. 2001 in mlajši 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 
  
Področno tekmovanje: 
2. mesto: OŠ Blanca 
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
  

Šport mladih – 
šolski šport v občini Sevnica

KOŠARKA, učenke l. 2001 in mlajše 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Blanca 
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž 
  
Področno tekmovanje: 
3. mesto:  OŠ Milana Majcna Šentjanž 
4. mesto:  OŠ Blanca 
  
Najboljša strelka tekmovanja: Anja Žniderič (OŠ 
Blanca) 
  
ŠAH 
Občinsko tekmovanje: 
Učenci do 9 let 
1. mesto: Tjaš Groboljšek (OŠ Blanca) 
2. mesto: Tjan Omerzel (OŠ Boštanj) 
3. mesto: Enej Jazbec ( OŠ Tržišče) 
  
Učenke do 9 let 
1. mesto: Tjaša Jesih (OŠ Sevnica) 
2. mesto: Lara Martinkovič Mavsar (OŠ Sevnica) 
3. mesto: Klara Štigl (OŠ Sevnica, podr. Loka) 
  
Učenci do 12 let 
1. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sevnica) 
2. mesto: Filip Okorn (OŠ Tržišče) 
3. mesto: Gašper Štigl (OŠ Sevnica - podr. Loka) 
  
Učenke do 12 let + 15 let 
1. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca) 
2. mesto: Neža Močnik (OŠ Sevnica, podr. Loka) 
3. mesto: Lea Plazar (OŠ Tržišče) 
  
Učenci do 15 let 
1. mesto: Jaka Orehovec 
2. mesto: Martin Sešlar 
3. mesto: David Androjna (OŠ Boštanj) 
  
Področno tekmovanje: 
Učenci do 9 let 
16. mesto: Tjan  Omerzel (OŠ Boštanj) 
22. mesto:  Tjaš Groboljšek (OŠ Blanca) 
24. mesto: Lan Blatnik (OŠ Boštanj) 
26. mesto: Enej Jazbec ( OŠ Tržišče) 
27. mesto:  Adam Okorn (OŠ Tržišče) 
28. mesto: Luka Jazbec (OŠ Tržišče) 
29. mesto: Žan Gaši (OŠ Šentjanž) 
  
Učenke do 9 let 
4. mesto: Kaja Vilčnik (OŠ Sevnica) 
5. mesto: Anja Radej (OŠ Blanca) 
6. mesto: Tjaša Jesih (OŠ Sevnica) 
7. mesto: Teja Jesih (OŠ Sevnica) 
8. mesto: Lara Martinkovič Mavsar (OŠ Blanca) 
9. mesto: Tajda Peklar (OŠ Blanca) 
10. mesto: Amanda Depoli (OŠ Sevnica) 
  
Učenci do 12 let 
1. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sevnica) 

3. mesto: Filip Okorn ( OŠ Tržišče) 
7. mesto: Jan Jeraj (OŠ Boštanj) 
8. mesto: Rok Omerzel (OŠ Boštanj) 
9. mesto: Urban Gaši (OŠ Šentjanž ) 
10. mesto: Domen Lindič (OŠ Šentjanž ) 
11. mesto: Luka Ržen (OŠ Sevnica) 
12. mesto: Žan Janc (OŠ Sevnica) 
  
  
Učenke do 12 let + 15 let 
4. mesto: Pia  Rožmanec (OŠ Blanca) 
6. mesto: Nika Zatler (OŠ Sevnica - podr. Loka) 
7. mesto: Aleksandra Špan (OŠ Boštanj) 
8. mesto: Neža  Močnik (OŠ Sevnica - podr. Loka) 
9. mesto: Lea Pungerčič (OŠ Sevnica) 
  
  
ROKOMET, učenci letnik 2001 in mlajši 
Občinsko tekmovanje zaradi premalo prijav ni bilo 
izvedeno. 

Področno tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Najboljši igralec tekmovanja: Filip Eisenkoler 
Najboljši vratar tekmovanja: Simon Vintar 
Oba učenca OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
Ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica se je uvrstila v 
četrtfinale državnega šolskega prvenstva. 
  
  
ROKOMET, učenke letnik 2001 in mlajše 
Občinsko tekmovanje zaradi premalo prijav ni bilo 
izvedeno. 

Področno tekmovanje: 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Najboljša igralka tekmovanja: Lea Haler  
Najboljša vratarka tekmovanja: Ajda Trbovc  
Obe učenki OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
  
ODBOJKA, učenci letnik 2001 in mlajši 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Tržišče 
  
Področno tekmovanje: 
4. mesto: OŠ Tržišče 
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
  
ODBOJKA, učenke letnik 2001 in mlajše 
Občinsko tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Tržišče 
  
Področno tekmovanje: 
6. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
7. mesto: OŠ Tržišče

Petra Biderman
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Po mrtvem teku, ki je nastal po odstopu 
predsednika Športne zveze Sevnica, so športna 
društva na izrednem občnem zboru 17. decembra 
lani izbrala novega predsednika in nove organe 
zveze. 

Rok Vodenik je bil izvoljen z veliko večino glasov 
delegatov sevniških športnih društev. V svojem 
programu je poudaril pomembnost dobrega 
sodelovanja športne zveze z občinskim oddelkom 
za družbene dejavnosti in Javnim zavodom KŠTM 
Sevnica. Društva bodo morala prilagoditi svoje 
načrte in dolgoročne cilje novemu zakonu o športu, 
ki čaka na potrditev v parlamentu in prinaša nove 
smernice za sofinanciranje športnih programov 
tudi na lokalni ravni. 

Športna zveza bo enakovredno zastopala interese 
vseh svojih članic. Letos je v imenu društev na 
Fundacijo za šport prijavila tri vsebinske programe, 
ki se nanašajo na strokovno vodeno celoletno 
rekreativno dejavnost in množične prireditve. 
Cilj pa je predvsem vzpostaviti razmere, da bi 
lahko sevniški šport resno kandidiral za sredstva 
evropskih skladov, kot so npr. razpisi Erasmus+. 
V tem prizadevanju je svojo podporo nakazal tudi 
sevniški župan Srečko Ocvirk. 
V prihodnosti bo več pozornosti namenjene 
športu za vse in izobraževanju športnih delavcev. 
Društva so opozorila na pomanjkanje sistemskih 
sredstev za svoje delovanje in pomanjkljivo 
športno infrastrukturo. 
  
V novem letu se je na prvem sestanku zbral tudi 
novoizvoljeni upravni odbor v zasedbi Rok Vodenik, 
Miran Grubenšek, Milan Jamšek, Dejan Hočevar, 
Aleš Pinterič, Janez Imperl in Mojmir Rupar. Za 
sekretarko zveze je bila soglasno izvoljena Petra 
Biderman, ki je tudi referentka za šport Zavoda 
KŠTM in bo skrbela za administrativno podporo 
zveze. Sestanka se je udeležil tudi Ivan Gerjevič, 
vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ iz Brežic. 
Občinski svetniki so potrdili Letni program športa 
v občini za leto 2016. Športnim programom, 
financiranim iz razpisa, bo namenjenih 73.000 
EUR. Objavljen je tudi že javni razpis za izbiro 
izvajalcev letnega programa športa, rok prijave je 
do 15. februarja letos. 
  
Na športni zvezi smo se v dobri kondiciji zakopali 
v delo. Društva bomo kmalu sklicali tudi zaradi 
davčne zakonodaje in uvedbe davčnih blagajn. 
Pred nami je tudi bolj svečan dogodek ob prireditvi 
Športnik leta, na kateri bo priložnost nagraditi in 
zaploskati najboljšim v preteklem letu. Dogajanje v 
sevniškem športu lahko seveda spremljate tudi na 
spletnih straneh 
http://sportna-zveza-sevnica.si/. 
 

Vir: Športna zveza Sevnica

Prenovljeno vodstvo 
športne zveze

ŠPORTNIK LETA 

2015sreda, 2. marca 2016, 

ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica.

Atletski klub Radeče je pripravil tekmovanje v 
atletskem mnogoboju, ki je bilo uspešno tudi 
za sevniške atlete. Priborili so si osem dobrih 
uvrstitev, od tega tri prva mesta. V kategoriji 
U12 sta prepričljivo zmagala Ajda Slapšak pri 
deklicah in Tomi Bajc pri dečkih, v kategoriji U10 
je bil Nikola Grubešič tretji. Sevniške atlete so 
zastopali še Naja Zupančič, ki končala tekmovanje 
na 4. mestu, 6. mesto sta dosegla Živa Slapšak in 
Tim Krašovec, Julija Kermc je bila v kategoriji U12 
enajsta. Tekmovala je tudi le 5-letna Una Grubešič 
in bila peta v svoji kategoriji. Poudariti velja, da 
so sevniški atleti še posebno blesteli v tekaških 
preizkušnjah. 

  
Vir: AK Sevnica

Mnogoboj v Radečah 
in številni dobri rezultati 
sevniških atletov

Sevniški atleti na mnogoboju v Radečah

 
Klub borilnih veščin Sevnica vabi k redni vadbi 
rekreativnega karateja vse starejše moške in 
ženske, upokojence, ki se želijo seznaniti z zdravim 
načinom življenja vzhodnoazijske samoobrambne 
borilne veščine –  
karatejem. Treningi rekreativnega karateja so 
namenjeni izključno starejši populaciji, moškim in 
ženskam, ki bi se poleg zdravega načina življenja 
radi naučili še tehnik bojevanja z golimi rokami na 
treningih obvladovanja telesa in duha.  

Rekreativni karate za starejše osebe vsebuje 
poleg celovite fizične aktivnosti tudi poglobljeno 
spoznavanje telesa. Vadba vam lahko pomaga pri 
krepitvi samozavesti in premagovanju notranje 
napetosti in stresnih situacij. Velik poudarek je 
na vajah za stabilizacijo trupa, gibljivost, pravilno 
dihanje, koordinacijo, tehniko, samoobvladovanje, 
moč in hitrost. Hkrati je vsem članom omogočeno 
tudi spoznavanje bogate tradicije karateja 
kot samoobrambne borilne veščine. Vadba 
rekreativnega karateja bo potekala pod vodstvom 
izkušenega inštruktorja in trenerja shotokana in 
karateja kyokushinkai Jurija Orača, zato vam na 
treningih zagotavljamo strokovnost in varnost. 
Predhodno znanje ni potrebno. 
Treningi za starejše moške in ženske potekajo 
enkrat na teden ob petkih, ločeno po skupinah 
glede na raven usposobljenosti v spodnji veliki 
telovadnici OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
Za dodatne informacije lahko pokličete telefonsko 
številko 040 98 62 62, lahko pa nam tudi pišete 
na kbv.sevnica@gmail.com. 
Vljudno vas prosimo, da o vsebini vabila seznanite 
svoje sorodnike, prijatelje in znance. Hvala za 
sodelovanje.  Veseli bomo vašega obiska.
  
Zdrav duh v zdravem telesu.                               

Jurij Orač

Rekreativni karate 
za starejše

Tri sevniške atletinje U12 med prvimi šestimi

Zmaga Tomija Bajca na mnogoboju v kategoriji U12.

ŠPORTNIK LETA 

2015sreda, 2. marca 2016, 

ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica.

ŠPORTNIK LETA 

2015sreda, 2. marca 2016, 

ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica.
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Dobri nastopi sevniških pionirjev
 
Sevniški mladi strelci so se izkazali na drugem 
krogu regijske lige, ki je bil v Brežicah 23. 
decembra lani. 

Med mlajšimi pionirji sta stopničke dosegla Miha 
Janc, ki je s 150 krogi zasedel drugo mesto, in 
Liam Kovačič, ki je s 148 krogi zasedel tretje 
mesto. Med starejšimi pionirji je Aleš Janc z 
doseženimi 165 krogi v streljanju s puško zasedel 
drugo mesto, njegov klubski kolega Domen Špan z 
doseženimi 151 krogi pa tretje. Prav tako sta se 
Janc in Špan izkazala v streljanju s pištolo. Janc je 
z doseženimi 166 krogi od 200 mogočih zasedel 
drugo mesto, Špan pa s 136 krogi tretje.  
 

Prepričljiva zmaga Mihe Janca v dveh 
disciplinah
 
V tretjem krogu pionirske lige Jugovzhodne regije, 
ki je bil v Sevnici 13. januarja, so mladi strelci 
SD Maroka Sevnica dosegli dobre rezultate in 
uvrstitve na regijski razpredelnici. Tako je Aleš 
Janc prepričljivo zmagal v pionirski kategoriji v 
disciplini puška (172 krogov od 200 mogočih) in 
pištola (162 krogov od 200 mogočih). Tim Prijatelj 
je s 146 krogi osvojil drugo mesto in srebrno 
kolajno. Tudi Domen Špan je s tretjim mestom 
v obeh disciplinah (puška in pištola) dosegel 
stopničke.  

Pri mlajših pionirjih (letnik 2003 in 2004) je 
Liam Kovačič s 170 krogi premagal vse regijske 
tekmece. Njegov klubski kolega Miha Janc je s 
165 krogi zasedel tretje mesto. 

Mirko Ognjenovič

Strelci

V Trzinu Sevničani zmagali ekipno in posamezno 
Na prvi večji mednarodni tekmi po novem letu, ki 
je bila v Trzinu od 9. do 10. januarja, so sevniški 
strelci prvi dan tekmovanja v kategoriji pištola 
zmagali v ekipni in posamezni konkurenci. Ekipa 
v sestavi Blaž Kunšek, Klemen Juvan in Matej 
Kolman je s 1682 krogi od 1800 mogočih ugnala 
vse tekmece iz devetih držav. Kunšek je z odličnim 
streljanjem v kvalifikacijah (565 krogov) in finalu 
(197, 5 krogov, za 0,8 kroga boljši kot Avstrijc 
Auprich) osvojil prvo mesto in zlato kolajno. Drugi 
dan turnirja se je Kunšek spet s tretjega mesta 
v kvalifikacijah z odličnim streljanjem v finalih 
zavihtel na zmagovalno stopničko. Na turnirju je 
bilo v različnih disciplinah doseženih pet rekordov 
(trije slovenski, en hrvaški in en španski).     
Na drugi mednarodni tekmi v Rušah 17. in 18. 
januarja  je Blaž Kunšek v sestavi slovenske 
reprezentance s 569 krogi od 600 mogočih 
dosegel tretje mesto ekipno v konkurenci 11 
držav.

Mirko Ognjenovič

Via Alpina – direkt
 (V 107 dneh preko Alp od Monaca do Trsta)

Kulturna dvorana Sevnica, 
19.02.2016, ob 19 uri  

1 gornik, 107 dni, 2.640 km, 
140 km vzpona,

 5 parov čevljev, 12.000 fotografij

Igor Gruber je v letošnjem poletju uspel 
uresničiti svoje sanje in prehodil Rdečo pot 

Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Ta epski 
pohod ga je popeljal preko celotnih Alp in osmih 
držav.  V 107 dneh je prehodil 2.640 km in se 
povzpel za 140 km. Na poti ga je spremljal 14 
kg nahrbtnik in 5 parov čevljev. Posnetih pa je 

bilo preko 12.000  fotografij.

Igor je pot in dogodivščine na poti strnil v 
potopisni predstavitveni film. K temu pa je 

dodal precej vzpodbud in razmišljanj o življenju 
in naravi. Če ste zamudili dogajanje v živo, ne 

zamudite te predstavitve. 

Vstop prost!

Org. Planinsko društvo Lisca Sevnica

 
Na tretjem prvoligaškem turnirju v Ljubljani 19. 
decembra lani so zablesteli sevniški strelci. Za do 
zdaj nepremagljivimi Ormožani so v postavi Klemen 
Juvan, Blaž Kunšek in Matej Kolman zaostali za le 
en krog (1129–1128) in se v skupni uvrstitvi z 28 
točkami uvrstili na 4. mesto. V finalu najboljših 
osmih posameznikov se je Klemen Juvan veselil 
velike zmage. Z osmega mesta v kvalifikacijah je z 
odličnim streljanjem v finalu (196, 1 krog) prehitel 
vse tekmece sedmih strelcev pred sabo in osvojil 
zlato kolajno.

Strelci SD Marok 
uspešni v prvi ligi 
in na mednarodnih turnirjih
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Iz preteklosti v sedanjost
Krščanska imena so v Slovenijo začela prodirati 
šele v 13. stoletju. V naše kraje so jih prinesli 
slovenski romarji, ki so hodili že v prvih stoletjih 
na božjo pot v Devin ali kam naprej. Tam so 
svoja imena zapisovali na rob tako imenovanega 
Čedadskega evangelija. V blejskih listinah iz 10. 
stoletja so na primer ta moška imena: Treplica, 
Dobrisko, Velikane ... Zdaj poznamo okrog 
400 slovenskih imen. Krščanska imena so se 
uveljavljala počasi, vendar so prevladujoča. Danes 
veljajo napačno za stara slovenska imena Andrej, 
Apolonija, Barbara, Blaž ... 

Po podatkih predzadnjega štetja (leta 1991) 
imamo Slovenci kar 1232 priimkov po osebnih 
imenih. Še ena zanimivost pa je, da smo Slovenci 
med prvimi narodi v Evropi, ki smo sprejeli priimke. 
Proces priimkov je trajal več stoletij. Najprej pa 
so se pojavili v Italiji, in to v 9. stoletju. Prav na 
začetku je bila to bolj moda kot družbena potreba. 
Najpozneje so se priimki uveljavili v kmečkem 
okolju, posebno pri ljudeh brez imetja. To so bili 
hlapci in dekle.

Vir: Almanah Moj kraj moja občina, TZOS 2014

Godovanje se zlasti v mestih celo pri starejših 
opušča in je vezano predvsem na pisna voščila. 
Povojne generacije, razen krščenih posameznikov, 
so ostale brez godu. Kljub temu god ostaja 
poseben in oseben praznik. Ta tradicija ostaja in 
je obstajala na deželi in v mestu. Na godovanje se 
veže zelo bogata tradicija. Z godovi so povezana 
vsa imena.  

Staro reklo pravi: nomen est omen, ime je 
znamenje. Vsako ime nekaj pomeni. Za pomenom 
pa so skrita prastara poimenovanja. Poleg 
simbolike je še posebna moč, ki za vse življenje 
zaznamuje nekega človeka. Včasih so otrokom 
dajali le začasna imena. Ko pa so dozoreli, so si 
jih morali sami prislužiti. Ko se je »preimenoval«, 
je bila to zanj velika stvar. Godovanje pomeni 
praznovanje osebnega praznika. Ta praznik 
»proslavljamo« samo na tisti dan, ko se koledar 
spominja svetnika. Ime, ki se ujema z imenom 
nekega  svetnika ali je bil krščen na njegovo ime, 
ima na tisti dan god. Knjižno je god bolj dies 
lustricus (krstni dan) kot dies anniversarius 
(vsakoletni praznik). 
  
Ramplači so zaigrali na instrumente, ki so jih imeli 
najhitreje pri roki. 
  
V deželi srednje Evrope, nekdanje Avstrije, 
praznovanja rojstnega dne dolgo ni bilo v 
navadi, prav tako tudi ne pri Slovencih. Praznik 
godovanje sega v predantični in antični svet. Že 
takrat so skoraj vsi praznovali svoj rojstni dan, 
ki je bil posvečen kakšnemu božanstvu. God je 
pomenil »pravi čas« ali »dozorel«. Šele pozneje je 
godovanje začelo pomeniti, kar še pomeni, in sicer 
da so lastna imena s posebnimi lastnostmi in da 
so jih ugotavljali že starogrški filozofi. Iz tega so se 
imena razvila tudi v drugih evropskih jezikih. 
   
Grki so dajali otrokom ime sedmi ali deseti dan 
po rojstvu. Judje so dajali imena takoj po rojstvu. 
Nihče pa ne ve, kdaj in na kateri stopnji so nastala 
imena. Ni samo za Indijce značilno, da varujejo v 
moč imena. Poznati ime ali ga pravilno izgovoriti 
pomeni, da imaš moč nad imenom. Številni 
spreobrnjenci so sprejeli določeno biblijsko ime. 
Ko je krst postal obvezen za novorojence, so se 
začela uveljavljati »krstna« imena kot osebna. Po 
mnenju Cerkve naj bi krstno ime opozarjalo na  
čednost imena svetnika, ki ga nosi. Tako je seveda 
Cerkev svarila pred drugimi imeni. God krstnega 
zavetnika na koledarju ni veljal za vsak god, ampak 
samo za kristjanovega. Slovenci smo še dolgo po 
pokristjanjenju uporabljali svoja stara slovenska 
imena. 

O godovanju

Pust – ta čas norčij, 
naj bi bil le en dan v letu, 

a v naši deželici lepi se žal dogaja pust vsak dan. 
  

Pod maskami vseh barv in odtenkov 
so skriti vsi tihi paraziti 

in ko enkrat okusijo oblast 
in se le dotaknejo korita slast, 

več nočejo in nočejo oditi. 
  

Zdravka Brečko 

Pust 

Kaj zato, če nisem grof, 
vseeno tudi jaz v teh dneh 

rad snedel bi kak krof. 
  

Če velik je in lep rumen, ima krancelj, 
se sladkemu vabljivčku ne bi odrekla 

niti Rezka in ne Francelj. 
  

Slastno se obliznem, ko iz njega pocedi 
marelična se marmelada, odličen je mamljiv, 

posut s sladkorjem, 
a še bolj me mika, če oblit je s čokolado. 

  
Z noro nizko ceno in vročimi popusti, 
Smeje nas krofi vabijo iz vseh polic. 

  
Čez mero, veselih lic si jih privoščil 
in nabasal bom za pusta hrusta. 

Da sit jih bom vse tja  do vročega avgusta.

Zdravka Brečko 

Krof  
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Utrip življenja

Recepti

600 g moke, 
100 g masla, 
60 g sladkorja, 
3 rumenjake, 
1 celo jajce, 
1 vanilin sladkor, 
3 žlice ruma ali dobro žganje, 
2 žlici olja, 
3 dcl mleka, 
40 g kvasa, 
mast ali olje za cvrtje.

 
V 1 dcl mleka pristavimo kvas, dodamo malo 
sladkorja in žličko moke, pustimo vzhajati. 
Posebej penasto zmešamo jajca, sladkor in 
vanilin sladdkor, postopoma dodajamo moko in 
prilivamo mleko, olje in rum in kvasni nastavek. 
Stepamo tako dolgo, da testo odstopi od posode. 
Pokrijemo in hajamo približno 1 uro. Nato testo 
razvaljamo in razrežemo na poljubne oblike. Še 
enkrat pohajamo. Ocvremo  v olju ali čisti masti. 
V posodi naj bo za tri prste maščobe. Ocvrte 
flancate posujemo s sladkorjem v prahu.

Vzhajani flancati
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www.kstm.si

 
600 g moke, 
1 kvas, 
50 g sladkorja, 
5 dcl mleka, 
limonina lupina, 
2 žlici ruma, 
1 žlička soli,  
50 g masla
50 g namočenih rozin. 

Moko presejemo v posodo, naredimo jamico, vanjo 
zdrobimo kvas, dodamo sladkor, malo mlačnega 
mleka, zamešamo in pustimo, da vzhaja. Dodamo 
mlačno mleko, v katerem smo stepli še preostale 
sestavine. Naredimo bolj mehko testo in proti 
koncu umešamo še rozine. Testo damo v pomazan 
pekač za šarkelj in ga napolnemo do polovice. 
Vzhajani šarkelj premažemo z jajcem in pečemo 
1 uro.

Šarkelj

 
Učenci OŠ Ane Gale, ki so vključeni v oddelek 
podaljšanega bivanja, so pod vodstvom ge. 
učiteljice Karmen Pfeifer Lapuh in Urše Udovč 
(zaposlene preko javnih del) sodelovali v projektu 
˝Gradimo niti prijateljstva˝. 

Sam projekt se je začel že v zadnjih dneh meseca 
novembra, ko nas je na šoli obiskala cvetličarka 
Renata Šturbej, s katero smo izdelovali adventne 
venčke in ostale različne aranžmaje. Naslednji 
obisk je bil v slaščičarni Kruhek, kjer nam je Dejan 
predstavil celoten postopek izdelovanja piškotov 
in ostalih slaščic. Sami pa smo si lahko napolnili 
tudi škatlico s piškoti. 

Prvi decembrski dan smo obiskali Dom starejših 
občanov Sevnica. Tu smo skupaj poklepetali, zapeli 
nekaj pesmic, pokazali so nam svoje sobe, kjer 
živijo, si ogledali novo ambulanto. Najbolj pa smo 
bili veseli medvedkov, ki smo jih dobili čisto vsi, ki 
smo prišli na obisk. Ti medvedki so postali naši 
novi prijatelji, poleg vseh ostalih oseb, ki smo jih 
pri tem projektu spoznali. 

Naslednji obisk nam je pomagal izvesti ravnatelj 
Brane Teraš, ki se je dogovoril za datum in uro 
obiska. Odšli smo namreč na občino in se srečali 

Na OŠ Ane Gale 
pletli niti prijateljstva 

z županom Srečkom Ocvirkom in njegovimi 
sodelavci. Toplo so nas sprejeli, z nami zapeli in 
zaplesali ter nas tudi pogostili s sladkarijami. 
Kmalu za obiskom občine, smo odšli še na obisk 
v Knjižnico Sevnica. Tam nas je sprejela ga. 
Anica Ganc, ki nam je predstavila delo v knjižnici. 
Ker imamo zelo radi pravljice, nam je eno tudi 
prebrala. S seboj smo prinesli knjige, ki smo jih po 
končanem obisku vrnili. 

Zadnji naš obisk pa se je zaključil v Vrtcu Sevnica – 
enota Kekec – skupina Ribice, ki jo vodita Irena in 
Romana. Ker se zelo radi igramo, smo tudi tu zelo 
uživali, saj je obisk temeljil na igri. Ogledali smo si 
nastop gimnastičark, poslušali smo pesmico, ki so 
nam jo zapeli, posladkali smo se z zimsko vasico, ki 
jo je v vrtec prinesel eden od otrok, skupaj zaplesali 
in zapeli ter se še enkrat posladkali s piškoti. 

Ker je bil namen projekta plesti niti prijateljstva 
in prijateljstvo deliti z ostalimi, smo vse obiske 
popestrili z zapeto pesmijo Gradimo prijateljstvo, 
kjer smo poleg povabili tudi obiskane, da so se 
nam pridružili pri petju in plesu. Vsem, ki smo jih 
lahko obiskali pa smo se zahvalili še z risbico, ki jo 
je narisala učenka Maja Bajt. 

Vsem, ki so se prijazno odzvali na našo prošnjo, da 
jih obiščemo se lepo zahvaljujemo in upamo, da se 
še kdaj srečamo. Imeli smo se lepo. 
  

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

8 rumenjakov, 
1 žlička soli, 
8 žlic belega vina, 
420 g moke, 
sladkor v prahu za posipanje. 

Stepemo rumenjake, sol in vino, dodamo moko 
in zamesimo bolj mehko testo, ki naj počiva pol 
ure. Testo razvaljamo in narežemo na  kvadratke. 
Z nožem znotraj kvadrata  dvakrat zarežemo 
in krake med seboj prepletemo. Ocvremo in 
posujemo s sladkorjem v prahu. 

Krhki flancati

4 jajca,
1 žlica ruma, 
1 zavitek pecilnega,  
1 noževa konica sode bikarbone,  
ščep soli, 
3 žilice sladkorja, 
3,5 dcl mleka, 
limonina lupina. 

Jajca, sladkor, rum, sol, mleko in limonino lupino 
damo v posodo, stepemo, nato dodamo moko s 
pecilnim in sodo bikarbono in spet stepemo, da 
dobimo gladko testo. V posodo damo maščobo, 
segremo in vanjo z žlico polagamo miške. Ocvrte 
posujemo s sladkorjem v prahu. 

Miške
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RGL d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Lj. - Polje
Telefon: 01.5880.433 Fax: 01.561.21.20 info@radioaktual.si 

INFO: 07/373-10-20
ali 041/858-733

 Spoštovani dopisniki Grajskih novic in vsi drugi

Vabimo vas na jezikovno usposabljanje 
z lektorico Grajskih novic Božislavo Čož, 

ki bo v torek, 16. 2. 2016, ob 17. uri 
v Športnem domu Sevnica.

Seznanila vas bo z uporabnimi veščinami pisanja člankov in
nam na podlagi praktičnih primerov svetovala, 
kako še izboljšati svoje izražanje.

Vabimo vas, da pripravite tudi svoja vprašanja.

Te lahko skupaj s prijavo na srečanje pošljete na alenka.kozorog@kstm.si, 
svojo udeležbo pa lahko sporočite tudi na telefonsko številko 051 680 288. Dobrodošli.
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Konec meseca novembra je izšla monografija »Občina Sevnica«. 
Njena vsebina prinaša celovit prikaz območja občine s poudarkom 
na predstavitvi najizrazitejših značilnosti in najpomembnejših 
dosežkov naših ljudi in krajev; tudi s pogledom v širšem 
regionalnem prostoru ob reki Savi.

Poljudno-strokovno monografijo sestavlja devet prispevkov sedmih 
avtorjev, strokovnjakov in poznavalcev, ki obravnavajo geografske 
poteze občine, njen rastlinski in živalski svet, osvetljujejo življenje od 
prazgodovine do današnjih dni, etnološki pogled na območje, 
predstavljajo nosilce gospodarskega razvoja in utrip današnjega 
časa, knjigo pa zaključuje prispevek o izbranih znamenitih občanih.

Z monografijo je prvič zajeto celotno območje občine na enem mestu. 
Z njo se sevniška občina pridružuje redkim slovenskim občinam, ki 
imajo trajno zapisano svojo preteklost in sedanjost. Knjiga pomeni 
dragocen prispevek k poznavanju naše pestre in raznovrstne 
dediščine, hkrati pa nov kamenček v mozaiku narodove dediščine in 
Sevniške rastoče knjige.

Edinstveno knjižno delo trde vezave z okoli 360 stranmi je slikovno 
bogato, berljivo in opremljeno s povzetki v angleščini.

Dragocen prispevek narodovi dediščini

Knjige so po ceni 39 evrov naprodaj na upravi KŠTM Sevnica (Glavni trg 19), 
v prostorih Turistične agencije Doživljaj (Trg svobode 10) in v pisarni Gradu Sevnica (Cesta na grad 17). 

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

 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.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.2.2016 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 
   

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: SEVNIŠKA VOŠČENKA.

Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Marija Rak, Bohorska ulica 18,  8290 Sevnica
2. nagrada: Andrej Stopar, Pečje 6a, 8290 Sevnica
3. nagrada: Milan Turičnik, Prežihova 4, 2392 Mežica

VICOTEKA

Hladilnik

Zakaj že pravijo, da se ne sme zvečer in 
ponoči jesti, če pa ima hladilnik luč?

Najlepša bolezen

Ali veste katera je najlepša bolezen na svetu?
Skleroza.
Nič ne boli, pa vsak dan zveš kaj novega.

Policaji in predstava!                                                 

Pride komandir na postajo in razdeli 
zaposlenim vstopnice za ogled predstave 
Figarova svatbe.
Poda navodila, da naj se  lepo oblečejo, da pa 
ni potrebno priti
v frakih, saj je to samo predstava in ne 
kakšna poroka.
- Pa reče en policaj drugemu:
»Kaj bo on dajal navodila, prejšnjič,  ko smo 
šli gledati Labodje jezero, je pa edini prišel v 
kopalkah !«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kako se imenuje kraj na sliki?

IZREK ZA LEPŠI DAN

»Življenje doživljamo skozi svoje zaznave, 

obarvano pa je s tistimi barvami, 

za katere se sami odločimo.« 

Greg Anderson

Nagrade za mesec FEBRUAR

1. nagrada: darilni bon: Japonski cosmo lifting obraza v vrednosti 30 EUR, 
       ki ga podarja Lenka Možič s.p., Trg svobode 1, 8290 Sevnica
2. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, 
       ki jo podarja podjetje Evergreen, Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
3. nagrada: vrečka z vsebino, 
       ki jo podarja Siliko d.o.o., Radna, 8294 Boštanj
4. nagrada: igrača JOJO in pisala, 
       ki jih podarja KŠTM  Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

Uganka za brihtne glavce 

Brez nog

Drži se brez rok in potuje po svetu brez nog. 

Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Skupaj so bile tri ovce.

 Izžrebanka:

 Tamara Gorenc, Tržišče 20a, 8295 Tržišče 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Kraj na sliki je Log – Krajevna skupnost Boštanj.

 Izžrebanka:

 Lea Gnidica, Podgorje 19b, 8292 Zabukovje 
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Tretmaji se izvajajo v prostorih Hotel Ajdovec po predhodnem naročilu.

Lenka Možič s.p.  Trg svobode 1  8290 SevnicaI I

040 220 363

KAKO DELUJE?
· na obrazu stimuliramo 21 tradicionalnih akupunkturnih točk skozi kožno 
tkivo, ki se tako regenerira. S pritiski na te točke učvrstimo obrazne 
mišice, minimaliziramo gubice, koža pa je videti sveža in sijoča. Masaža se 
ročno izvaja na obrazu, pri tem pa se uporablja naravne ekološke izdelke
· s stimulacijo točk na obrazu masiramo tudi notranje organe in živčevje, 
kar ugodno vpliva na hormonsko ravnovesje in tako na celo telo.
Tretma je primeren tako za moške kot za ženske vseh starosti. Pri mlajših 
ljudeh se izkaže kot odlična preventiva proti nastanku drobnih gubic in 
izgubi kolagena. S terapijami ostane koža napeta in zdrava. Pri zrelejši koži 
Japonski lifting zmanjša učinke obraznega staranja, kot so gubice in 
upadla koža. 
· Tretma traja 60 min in je izjemno blagodjen in neboleč. 
· Rezultati so vidni po prvem tretmaju.

KAJ PRINAŠA?
· odlično prekrvavitev kože
· izločanje toksinov v telesu
· izločanje kisika v celice
· stimulira proizvodnjo elastina in kolagena
· pomaga koži, ki je nagnjena k aknam in velikim poram
· učvrščuje kožo in izboljša tonus obraznih mišic
· vitalizira in sprošča celotno telo

JANUARJA IN FEBRUARJA 
vam ob obisku Japonskega cosmo lifting obraza 

PODARIMO 
TIBETANSKO REFLEKSNO TERAPIJO VRATU IN GLAVE.

NARAVNO POMLAJEVANJE OBRAZA
 – JAPONSKI COSMO LIFTING – 

je kombinacija različnih metod obrazne refleksoterapije

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 25,6 %

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / mnovi model

JUPITER

za družine ali manjše skupine

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

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

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

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

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

POLEG 
ZANIMIVIH SPOMINKOV 

je tudi nova knjiga 
Monografija Obèine Sevnica 

Cena paketa za dve osebi je samo 68 €  
(z vstopninami, noèitvijo in novoletnim zajtrkom)

Doživite poseben prehod v novo leto z 
vodenim ogledom èarobnega Gradu Sevnica in 

silvestrovanjem na prostem 
s priznanim narodnozabavnim 

ansamblom »DORI«.

Doplaèilo: turistièna taksa 
1,15 €/osebo/dan (otroci 12-18 let 0,50 €), 

Popusti: (2+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

najave  in  informacije  na: 

·o gled mesta z vodenim sprehodom 
po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur 

»srce Save«,
·d egustacije vin 

pri ponudnikih na Vinsko turističnih cestah.

Dodatna ponudba:  

ODLIÈNA PONUDBA 
» ARANŽMAJEV 

V VSEH 
SLOVENSKIH TERMAH «

DARILNI BONI

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




