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Intervju

Na Slovenskem ima gledališče 
posebno mesto, saj je v zgodovini 
močno vplivalo na identiteto 
slovenskega naroda in spodbujalo 
narodno zavest. To velja tudi za 
ljubiteljsko gledališče s Studenca, 
njegovi začetki pa segajo v davno 
leto 1878, ko so na Studencu 
zgradili šolo in v njej oder, na 
katerem so ljubiteljski igralci 
uprizarjali prve gledališke 
predstave. 
 

Začetki gledališke dejavnosti na Studencu segajo 
daleč nazaj v leto 1878. Kako pa se je ohranjala in 
razvijala gledališka dejavnost do zdaj? 

Začetki gotovo segajo še bolj v preteklost in je 
bila tovrstna dejavnost na Studencu bolj ali manj 
prisotna ves čas. Igre so igrali pod kozolci, pozneje pa 
na šolskem odru. Režijo so navadno prevzeli učitelji, 
ki so učili na šoli. Zadnjo predstavo je režiral Stanislav 
Avsec in z obnovitvijo te predstave se začenja 
obdobje sedanje gledališke skupine. Predstave so 
bile vedno dogodek, na katerem se je zbralo veliko 
ljudi.

 
Vaša sedanja gledališka skupina je letos praznovala 
20-letnico delovanja. Koliko predstav ste s skupino 
uprizorili v teh letih? 

Prva predstava 
je bila Trije tički. 
Člani nekdanje 
gledališke skupine 
so prišli k meni 
z besedilom in 
prošnjo, da bi igro 
ponovno zaigrali. 
Zbrali smo nove 
člane in nato 
skoraj vsake dve 
leti uprizorili novo 
igro ali pa kakšen 
priložnostni skeč. 
Do zdaj je bilo 9 
predstav. 

Po kakšnem ključu 
izberete besedilo 
za predstavo?

Vse vaše predstave 
do zdaj so bile 
namreč uspešnice. 
Sama redno 
spremljam v 
medijih, katere 
predstave igrajo 
a m a t e r s k a 
gledališča, in 
potem ugibam, ali 
bi bilo posamezno 
delo primerno 
tudi za naš 
oder. Izbiramo 
komedije in vedno 
je težko najti 
ustrezno besedilo. 
Pomagamo si 
tudi z Gledališkim 
arhivom Slovenije. 

Se spomnite kakšnega dogodka s prve uprizoritve? 

V prvi igri Trije tički smo morali na vsaki predstavi 
razbiti glinen lonec, ki ga je imel glavni igralec 
poveznjenega na glavi. Soigralka mu ga je morala 
razbiti s kladivom. Bilo je kar nevarno, saj je bilo 
polno črepinj, pa še pravilno je morala udariti po 
loncu, da jih igralec ni skupil. 

V katerih krajih ste s svojimi predstavami že gostovali? 

Gostujemo v vseh krajevnih skupnostih občine 
Sevnica, sosednjih občinah in tudi 
širše. Kar nekajkrat zapored smo 
gostovali v Slovenskih Konjicah na 
povabilo tamkajšnjega Lion kluba. 
Gostovali smo tudi na dnevih 
komedije v Škofijah. V lepem 
spominu nam je ostal nastop v 
Gledališču Koper. Tam smo nastopali 
pred polno dvorano v sklopu 
njihovega abonmaja Smeh ni greh. 

Katera predstava je v teh letih 
članom skupine ostala v najlepšem 
spominu? 

Mislim, da ima vsak svojo najljubšo 
predstavo, v vsaki lahko najde 
kakšen delček, ki mu je še posebno 
ljub. Zelo veliko dela smo imeli z igro 
Na kmetih Vinka Möderndorferja 
– veliko je bilo igralcev, kostumov, 
scene, in ko se takole srečamo, se 
ravno na to igro navezuje veliko 
zanimivih pripetljajev. Predstavo 
smo ponovili kar 19-krat. 

Katero predstavo pa je najbolj vzljubilo občinstvo? 

Težko bi izbrala le eno. Kadar igramo in se igralci 
vživijo v like, se mi zdi, da je tista zadnja najboljša. 
Pleskarji nimajo spominov je bila zelo dobra, a smo jo 
ponovili le desetkrat. Vse igre smo posneli, te pa nam 
ni uspelo, za kar nam je res žal. Zdravstvene težave in 
kakšna poškodba nam kdaj pa daj prekrižajo račune. 
Še tat ne more pošteno krasti je bila tudi dobra, pa 
zadnja To imamo v družini tudi. 
Da ena predstava nastane, se dobimo najmanj 25-
krat, vaje trajajo najmanj dve uri, da pa se dobimo 
in vse izpeljemo, je potrebno veliko dogovarjanja, 
prilagajanja, odpovedovanja. In ko je predstava na 
odru, je to poseben čar, posebna energija, ki poveže 
vse na odru in za njim. Posebna energija, poseben 
občutek, ki ga doživiš samo na odru. In to je verjetno 
tisto, kar nas vedno znova pripravi do tega, da se 
lotimo nove igre. In nova že nastaja. 

Zaupajte nam kakšno prigodo, ki se vam je pripetila 
na odru ali za njim. 

Takšnih prigod je seveda kar nekaj. Nekoč smo 
igrali na Blanci. Ko smo šli s Studenca, še vedno ni 
bilo vseh igralcev, saj je eden pozabil, da igramo in v 
upanju, da ga bodo domači našli, smo šli na pot. Tik 
pred začetkom predstave je k sreči prišel. Na nekem 
gostovanju je ob zaključnem priklonu pred nas s 
stropa padla zavesa. Radi se spomnimo tudi nastopa 
na Telčah: snežilo je kot za stavo, obiskovalcev je bilo 
precej, zakurili so v peči na drva. Pot nazaj je bila 
posebno doživetje, saj smo se peljali v polmetrski 
celec in še zdaj ne vam, kako nam je uspelo varno 
priti nazaj z vso prtljago, kostumi, sceno.

Letošnja zlata Prešernova plaketa Zveze kulturnih 
društev Sevnica je verjetno spodbuda za nadaljnje 
delo v skupini. Kakšni so vaši načrti za prihodnja leta? 

Zlata Prešernova plaketa je priznanje in hkrati 
obveza. Še naprej želimo ustvarjati in s predstavami 
razveseljevati ljudi, ki si vzamejo čas in nas pridejo 
pogledat.

Kaj vas kot skupino povezuje? 

Velikokrat nas vprašajo, kako nam uspeva, da smo 
še vedno skupaj. Preprosto – drug drugemu dajemo 
energijo in skupaj jo nato ponujamo gledalcem. Lep 
občutek. 

Pogovarjala se je Katja Pibernik.

Andreja Janc, režiserka Gledališke skupine KD Studenec

Andreja Janc, režiserka Gledališke skupine KD Studenec

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

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

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

Prihodnja številka izide aprila 2019, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 3. 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
Če hočeš biti uspešen, je treba v delo vložiti 
veliko energije, želje in predvsem potrpežljivosti. 
Iskanje razlogov, zakaj ti nekaj ne uspe, so samo 
izgovori. Pozitiven pristop in zavedanje, da to 
delaš zaradi sebe, sta ključ do uspeha. 

Res je, da brez znanja in talenta uspeha ne 
moreš pričakovati, pa vendar tudi ni uspeha le 
z njima.  Talent ti je dan, znanje si pridobivaš 
vse življenje. Pri talentu je pomembno le, kako 
ga znaš izkoristiti, pri znanju pa je pomembno, 
v kakšnem okolju živiš, kdo te spodbuja in ti to 
omogoča ter kdo so tvoji učitelji in mentorji. 

Zelo pomembno je tudi, kakšen karakter ima 
posameznik, ki si tke pot do uspeha. Predvsem 
pa so uspešne osebe, ki jih krasijo iznajdljivost, 
vztrajnost, občutek nepremagljivosti, zaupanje 
vase. 

Čestitke vsem, ki ste prejeli kakršnokoli priznanje. 

In ne pozabite, priznanje ni le pisana beseda. 

Mojca Pernovšek

TRADICIONALNA POKUŠNJA

DOMAČIH SALAM

GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA

58. SALAMIADA
10. MAREC OB 13:00

SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI 
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Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

 
Ob praznovanju kulturnega praznika so za kulturno 
bogatitev skrbeli številni dogodki po vsej občini. 
Eden večjih je bil v Boštanju, saj tamkajšnja krajevna 
skupnost poleg kulturnega praznika tradicionalno 
praznuje tudi svoj krajevni praznik in se s priznanji 
zahvali posameznikom, ki še posebno pripomorejo 
k boljšemu in polnejšemu življenju ter razvoju in 
ugledu krajevne skupnosti.

Letos sta prejela priznanje župnik Alfons Žibert 
za srčno opravljanje življenjskega poslanstva in 
družbeno povezovanje ter Marija Šuster za kulturno 
in družabno delovanje. Plaketi sta nagrajencema 
izročila predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč in župan Srečko Ocvirk. 

Za kulturno popestritev programa je poskrbel 
Oktet Jurij Dalmatin z gosti, instrumentalnim triom. 
Prireditev je povezovala Jelka Bec, za prijeten 
zaključek kulturno-družabnega dogodka pa so 
poskrbele članice Aktiva žena Boštanj.

Podelitev priznanja Mariji Šuster

Praznično v Boštanju

 
Občinski svet Občine Sevnica je na 3. redni seji 
30. januarja na gradu Sevnica obravnaval predlog 
proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Osrednji cilj 
predloga proračuna v vrednosti okrog 17,4 milijona 
evrov je vključevanje vseh aktivnosti, ki jih občina 
izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in življenja 
v lokalni skupnosti. Ob izvajanju rednih zakonskih 
nalog je ključna tudi razvojna in investicijska 
naravnanost, ob upoštevanju finančne vzdržnosti, 
politike države do občin in širših makroekonomskih 
kazalcev.

Cilj proračuna je zagotavljanje dobrega standarda 
javne infrastrukture in programov javnih služb na 
področjih predšolskega in šolskega varstva, zdravstva 
in sociale, cestne in komunalne infrastrukture 
za potrebe občanov in gospodarstva. Vključeni 
so podpora kmetijstvu in turizmu, vzdrževanje 
številnih javnih objektov, omogočanje društvenega 
udejstvovanja. Prosta investicijska sredstva se poleg 
več projektov s področij cestne, komunalne in 
družbene infrastrukture namenjajo tudi za odkup 
zemljišč, ki so pogoj za prostorsko umeščanje in 
izvedbo investicij, ter za urbanistično načrtovanje 
oziroma pripravo prostorskih dokumentacij.

Člani sveta so po zelo vsebinski razpravi predlog 
proračuna podprli ter podali več razvojnih pobud in 
predlogov za to in prihodnja leta, ki jih je občinska 
uprava glede na zmožnosti upoštevala do obravnave 
proračuna vseh delovnih teles občinskega sveta. 
Prva obravnava proračuna je bila nato na 4. redni 
seji 27. februarja, ko je bila redakcija Grajskih novic 
že zaključena, poročilo pa bo objavljeno v naslednji 
številki.
 
Med drugimi točkami dnevnega reda je občinski 
svet sprejel sklep o prenosu izvajanja gospodarske 
javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na Javno 
podjetje Komunala Sevnica. Seznanili pa so se tudi 
s poročilom o prihodkih iz omejitve dedovanja v 
preteklem letu.

3. redna seja 
občinskega sveta

  
Posavski župani so se 15. februarja po vsakoletni 
tradiciji srečali z novinarji in predstavniki medijskih 
hiš. Poleg župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka 
so dosežke v preteklem letu in načrte za delo v 
prihodnje predstavili tudi župan Občine Brežice 
Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž Režun, 
župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan 
Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in župan 
Občine Krško mag. Miran Stanko.

Župan Srečko Ocvirk je poudaril, da je ob 
najpomembnejših nalogah lokalne skupnosti, ki 
se redno izvajajo prek obveznih zakonskih nalog, 
izhodišče dela vedno usmerjeno v sorazmeren razvoj 
vseh krajev in področij dela. V luči ocene preteklega 
leta in času oblikovanja proračuna za tekoče leto je po 
področjih izpostavil nekaj poudarkov dela zadnjega 
obdobja, med njimi skrb za omrežje občinskih cest 
z obnovo več odsekov, križišč in pločnikov, ureditev 
nove kuhinje šole v Šentjanžu, obnovo telovadnice 
v sevniški šoli, začetek del za gradnjo stadiona, 
urejanje Tončkovega doma na Lisci, kulturne dvorane 

Novinarska konferenca 
in podpis sporazuma

 
V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica in 
Zveze kulturnih društev Sevnica je na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika potekala osrednja 
občinska slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket 
in priznanj Zveze kulturnih društev Sevnica.

Priznanje je prejel Branko Klenovšek, bronasto 
Prešernovo plaketo pa Bojan Dremelj in Matic Nejc 
Kreča, srebrno Moška vokalna skupina Fantje z 
Razborja in Ljudske pevke Solzice. Zlato Prešernovo 
plaketo je prejela Gledališka skupina Kulturnega 
društva Studenec.

Priznanja je izročil in se vsem prejemnikom za izjemen 
prispevek pri razvoju kulture v imenu Zveze kulturnih 
društev Sevnica zahvalil predsednik Jože Novak. 

Prejemniki priznanj s slavnostnim govornikom, županom 
in predsednikom zveze kulturnih društev

Osrednja slovesnost 
v počastitev praznika 
kulture

Podelitev priznanja Alfonsu Žibertu

Slavnostni govornik Tine Bec

Trobentar Jeromej Kostanjšek ob spremljavi Tineta Beca

Pozdravne besede je zbranemu občinstvu namenil 
tudi župan Srečko Ocvirk, slavnosti govornik pa je 
bil Tine Bec, vsestranski mladi glasbeni ustvarjalec, 
komponist, aranžer, zborovodja, pevec in pianist, ki je 
med drugim spregovoril o možnostih in priložnostih z 
očmi mladega kulturnega ustvarjalca.
Prireditev sta z glasbo obogatila flavtistka Lara 
Šalamon in trobentar Jeromej Kostajnšek, prejemnika 
štipendije Občine Sevnica za nadarjene študente 
s področja kulture. Sceno pa je pod simboliko 
kulture kot okna v svet pripravila kreativna grafična 
oblikovalka Nevenka Flajs.

Flavtistka Lara Šalamon
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Anketa 
ob pripravi 

konservatorskega 
načrta 

za prenovo 
starega mestnega jedra 

Sevnice
 
Občina Sevnica je v letu 2018 začela 
pripravljati konservatorski načrt za 
prenovo starega mestnega jedra Sevnice. 
S konservatorskim načrtom za prenovo 
območja starega mestnega jedra Sevnice 
želimo zagotoviti celovitost prenove območja 
mestnega jedra, z upoštevanjem pomena, 
razvojnih možnosti in zahtev varstva območja 
kot celote, pa tudi njegovih posameznih delov.

Urejanje območja starega mestnega jedra 
Sevnice je bilo v preteklosti že predmet različnih 
dokumentov, ki so obravnavali prihodnji razvoj 
območja kot celoto ali njegove posamezne 
dele. V letu 2014 je bil izdelan osnutek 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za ureditev dela mestnega jedra, ki je previdel 
novo ureditev na območju Slomškovega doma 
in občinskega parka v njegovem zaledju.

Občinske strani
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Obvestilo o razpisu 
za vpis otrok 

v vrtce
Občina Sevnica je skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, 
Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca Milana Majcna 
Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavila razpis 
za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2019/2020. 
Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 
ur), in sicer za otroke prvega starostnega obdobja 
(v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in 
za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta 
do vstopa v šolo). V primeru zadostnega števila 
prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program 
v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo 
otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 
11 mesecev) do vstopa v šolo. Program bo izveden 
v primeru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS 
OTROKA V VRTEC V OBČINI 
SEVNICA, ki ga dobite v vrtcu, 
osnovni šoli ali na spletni strani 
vrtca, šole, občine, osebno 
prinesite ali pošljite po pošti v 
želeni vrtec do 15. marca 2019.
Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo 
pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev 
in prenehanje pravice do starševskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o 
vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,  40/2012 
– ZUJF,14/15 – ZUUJFO in 55/17). V vrtcu bodo 
sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2019/2020 (vključitev od 1. 9. 2019). Izpolnjeno 
vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za 
vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom.

Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, 
izpolnjevanja pogojev za vpis in zmogljivost 
posameznih vrtcev bodo vrtci oblikovali oddelke 
za novo šolsko leto. O sprejemu otrok novincev v 
posamezni vrtec v šolskem letu 2019/2020 boste 
starši oziroma zakoniti zastopniki iz vrtcev pisno 
obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v 
šolskem letu 2018/2019 niso bili sprejeti v vrtec, 
ali pa ste starši vključitev zavrnili, morate vlogo 
vložiti ponovno.

Zaradi potrebe po urejanju tega območja 
je treba izdelati konservatorski načrt, ki bo 
opredelil možne načine prilagajanja kulturne 
dediščine potrebam sedanjosti. Preveriti 
želimo smiselnost lokacij za umeščanje 
morebitnih novih objektov in opredeliti 
njihove vsebine in morebitne vplive.
 
V proces priprave načrta vključujemo tudi 
zainteresirano javnost. Posebej nas zato 
zanimajo tudi vaša stališča in želje, saj ste 
kot uporabniki (stanovalci ali obiskovalci) 
mestnega jedra prav vi tisti, ki na nekatera 
vprašanja znate najbolje odgovoriti.

Anketa je v elektronski obliki objavljena na 
povezavi https://www.1ka.si/a/198725, v 
fizični obliki pa je dostopna tudi na sedežih 
več javnih institucij (na občini, v zdravstvenem 
domu, knjižnici, glasbeni šoli in Kavarni Špica).

v Sevnici, preureditev športnega doma za množične 
prireditve, novelacijo občinskega prostorskega 
načrta in druge ureditve tudi s področij komunalnega 
urejanja. Predstavil je tudi načrte za leto 2019 s 
poudarki proračuna v pripravi. 
  
Ob tej priložnosti so župani podpisali Sporazum o 
delovanju in financiranju brezplačne svetovalne 
pisarne v sklopu projekta Učinkovito čiščenje 
odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – 
VARUJVODO. Posavske občine Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in 
Sevnica so pristopile k omenjenemu projektu in bile 
uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. 
Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o 
učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na 
območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni 
zavezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

V svetovalni pisarni bo svetovalec brezplačno nudil 
celovite informacije in strokovno podporo o izbiri 
ustrezne male komunalne čistilne naprave (MKČN), 
o obratovanju in vzdrževanju MKČN ter pomenu 
sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih 
območjih. Delovni čas svetovalne pisarne za 
posamezni mesec bo objavljen na spletni strani www.
varujvodo.si oz. na spletnih straneh vseh posavskih 
občin in partnerjev pri projektu.

Anketo je možno izpolniti do 15. marca 2019, 
in sicer na sedežu Občine Sevnica oziroma 
na mestih dostopnosti ankete. Predstavitev 
rezultatov ankete in osnutka konservatorskega 
načrta z možnostjo vključitve javnosti bo na 
okrogli mizi, ki bo v drugi polovici meseca 
marca. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju.
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Sevničani in Sevničanke se pogosto zaskrbljeno 
zazremo v dim, ki izhaja iz Kopitarniškega dimnika, in 
se sprašujemo, koliko je v njem za zdravje škodljivih 
snovi. Študijski krožek Spoznavanje vrednot v sklopu 
Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje je želel 
o tem odgovor in je v prvih dneh leta poslal v tovarno 
vprašanje. Že v dveh dneh smo dobili odgovor:
Moje ime je Andrej Mesar in skrbim za tehnične 
zadeve v Kopitarni. Pod moje področje spada med 
drugim tudi kotlovnica. V kotlovnici imamo dve peči. 
Staro Emo Celje na drva, ki se je včasih uporabljala in 
je zdaj pripravljena za rezervo, in novo Wvtermova 
Sreb 13/v13a, ki obratuje na sekance. Zadnja leta 
skoraj ves čas obratuje nova peč (stara le med 
remontom nove). Za ta namen smo kupili tudi 
mlin, da meljemo svoj lesni odpad in tako dobimo 
sekance, ki jih mešamo z našo žagovino, ki nastane v 
proizvodnji. V zimskih časih pa moramo za ogrevanje 
kupovati drva, ki jih je včasih mlel gospod Kranjc, 
zdaj pa jih meljemo sami. Skratka, peč je narejena 
tako, da lahko kot kurivo uporabimo samo sekance 
in žagovino in čisto nič drugega. Fizično je nemogoče 
skuriti še kaj drugega. Nova peč ima takšen način 
izgorevanja, da dimne pline še enkrat skuri, da je čim 
manj onesnaževanja. V prilogi vam pošiljam tabelo, 
kjer se vidi, da Kopitarna obratuje v mejah normale. 
Imeli smo tudi inšpekcijski pregled in ugotovili so, da 
je vse v redu. 
Zakonodaja glede okolja se je tako zaostrila, da ni 
mogoče obratovati, če ne spoštuješ zakonodaje. 
Kazni za podjetja so ogromne in lahko vodijo v 
zaprtje podjetja. Če vam odgovorim še iz človeške 
plati, tudi mi živimo v Kopitarni in zraven nje in 
dihamo ta isti zrak, zato je naša prvenstvena skrb 
tudi za čisto okolje in čist zrak. Lahko vam zagotovim, 
da individualne hiše bolj onesnažujejo okolje, ker 
uporabljajo zastarele peči in kurijo ne dovolj suha 
drva kot Kopitarna. 
Je pa zanimivo, da občasno zaokroži informacija, 
da Kopitarna kuri medicinske odpadke, amputirane 
človeške organe, poginule živali itd. Ali veste, kako 
bi to smrdelo in kaj bi o tem ne nazadnje govorili 
zaposleni.  Ne vemo, kdo širi takšne laži in čemu 
koristijo. Je pa tudi zelo zanimivo, da vse moti 
Kopitarna, nihče pa ne vidi recimo Tanina, od 
katerega se širi specifičen vonj in na vsakem vogalu se 
iz tovarne kadi. A ta njihov dim in vonj pa blagodejno 
vpliva na dihala??? 
Predlagam, da vi in vaši člani in članice in tudi drugi 
iz društva pridete k nam na obisk in si ogledate našo 
kotlovnico in tudi našo proizvodnjo, da vidite, kaj 
delamo, kaj ustvarjamo in kakšen vpliv ima naša 
proizvodnja na okolje.

V želji, da nas čim prej obiščete, vas in vaše člane in 
članice v imenu vseh zaposlenih iz Kopitarne lepo 
pozdravljam. 
In 30. januarja se nas je 19 res odpravilo v Kopitarno 
in si jo pod strokovnim vodstvom Andreja Mesarja 
ogledalo, tudi kotlovnico in peč. Videli smo, da so 
navedbe iz odgovora resnične, in si še naprej želimo, 
da bi tovarna skrbela tudi za čisto okolje.
Podrobnosti o obisku: http://rivacic.blogspot.
com/2019/01/obisk-tovarne-kopitarna-in-
sprehod-v.html.

Besedilo in posnetki Romana Ivačič

Izdelava kopit in napenjačev

Obisk v tovarni Kopitarna

 
V nedeljo, 13. januarja, je naša najstarejša 
članica Amalija Umek z Vrhka praznovala 
97. rojstni dan. Gospa Malči, kakor smo jo 
nagovarjali, odkar smo jo pred sedmimi 
desetletji spoznali kot prijazno trgovko v 
Tržišču in nato v Krmelju, se je na srečanje 
s člani KO DIS Krmelj-Tržišče v gostišče 
Barbara v Krmelju pripeljala s svojim avtom. 
Živi na domu v Vrhku in skrbi sama zase. 
Zdravje ji dobro služi, je vedra in polna 
optimizma. 
V prijetnem druženju ob kavi smo obujali 
spomine na naša mlada leta, slavljenki pa 
zaželeli mnogo trdnega zdravja in dobrega 
počutja. 

KO DIS Krmelj-Tržišče, Ana Hočevar

Ob rojstnem dnevu Amalije Umek

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

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

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

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

PONUDBA SALAM 
PRIZNANIH SEVNIŠKIH SALAMARJEV
IN POSEBNE SALAME »FIRST LADY«

PONUDBA VIN
PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV

UGODNI DARILNI »BONI« 
(ponudbe Slovenskih agencij in Term)
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OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO OBMOÈNO ZDRUŽENJE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO SEVNICA – PREDSEDSTVO:

VABIMO

vse èlane na LETNI ZBOR,

ki bo v prostorih  LISCE V SEVNICI velike jedilnice

V SOBOTO,  OB 17. URI.30. MARCA 2019,

www.sevnica.zvvs.si Naroèena objava

 
Čeprav vsi poznamo problematiko onesnaževanja 
okolja, svetovnega segrevanja, izumiranja določenih 
vrst živali in rastlin, se redki zavedajo, da smo vsi 
odgovorni, da nekaj spremenimo in prispevamo 
svoj del k reševanju planeta. Ampak, kako? Najlaže 
je reči, jaz bi rad to spremenil, ampak ne morem, 
ker milijoni in milijoni ljudi po vsem svetu delajo 
drugače. To je res, so pa tudi posamezniki, ki se 
zavedajo svoje odgovornosti in delajo skladno z 
njo. Za vzgled si raje vzemimo njih, saj lahko vsakdo 
prevzame odgovornost samo zase in za svoja dejanja. 

Kako in kje začeti? Začnimo pri sebi, v sebi. Tam se 
začnejo dogajati spremembe. Delajmo na sebi, svoji 
osebnostni rasti, upočasnimo ritem, bodimo mirni in 
si vzemimo čas zase in za stvari, ki si jih želimo. Bodimo 
hvaležni za vse, kar imamo, saj ni nič samoumnevno. 
Bodimo srečni. Naša zunanjost je le odraz naše 
notranjosti, naša dejanja so le odraz tega, kakšni smo 
sami s sabo. Nekdo, ki ima rad sebe, ima tudi druge. 
Nekdo, ki ceni sebe, ceni tudi svoje bližnje, okolico, 
naravo, ves planet. Torej, ko bo v naši notranjosti vse 
dobro, mirno in lepo, bo tako tudi v naši zunanjosti 
in okolici. Zavestno sprejmimo odgovornost za svoje 
misli in dejanja. Ko namreč delujemo zavestno, ne 
škodimo sebi, bližnjim, okolici in planetu. Trudimo se 
ozavestiti še druge in počasi nam bo uspelo. Vsakdo, 
ki pri sebi naredi majhno spremembo, to vpliva na 
vse. In veliko majhnih sprememb prinese veliko 
spremembo, spremembo miselnosti in ozaveščanja. 
Kdaj začeti? Zdaj. Zdaj je edini trenutek, v katerem 
lahko kaj spremenimo. Zdaj se zavestno odločimo in 
sprejmimo odgovornost za svoj notranji prostor, ker 
kdor živi zavestno in skladno z višjim dobrim, okolja 
ne onesnažuje. Narava nam vse da, bodimo dobri z 
njo.

Anita Obradović, 
vodja podjetnega centa Joga duše

Onesnaževanje planeta 
je zunanji kazalnik 
notranjega onesnaženja, 
neozaveščenosti

  
Marčevske delavnice bodo posvečene pomladi in 
odete v mavrične barve ponovnega prebujanja 
narave, razcveta in življenja. Dne 21. marca, na dan 
enakonočja, nastopi koledarska pomlad in sonce 
začne v dnevu prevzemati vodilno vlogo. In prav 
sončna toplota omogoča obnavljanje narave v zeleno 
in cvetoče. Brez nje ni klitja, vzpona in rasti, novega 
začetka, novih boljših udejstvovanj in dejanj, novih 
zmag ... 
Seveda ne bomo pozabili na pust in predstavnice 
(šibkejšega) spola, ki v marcu praznujejo dvakrat: 8. 
marca dan delovnih žena in 25. marca materinski 
dan, ki se zgodovinsko navezuje na čaščenje matere v 
antičnem svetu, zlasti boginje Ree, Krščanska cerkev 
pa ga je posvetila Devici Mariji (Marijino oznanjenje), 
zdaj pa je posvečen vsem materam. Rea je bila 
Kronosova sestra in Zevsova mati, imenovana tudi 
mati grških bogov. 

RETHINK: Refuse, Reduce, Re-use, Repair, Re-gift, 
Recover, Recycle 

  

V marcu se bomo na pomladnih kreativnih delavnicah 
srečali v: 
• Krškem (Stara Šola, tržnica Videm, Kolodvorska 1) v:

• soboto, 2. 3., ob 10.00, 
• sredo, 6. 3., ob 10.00, 
• sredo, 13. 3., ob 16.00; 

• Sevnici (Dom mladih pri bazenu, Prvomajska 15) v: 
• sredo, 6. 3., ob 16.00, 
• sredo, 13. 3., ob 10.00. 

Izdelovali bomo 
pisane cvetlice, 
Vesnin simbol 
(Vesna je 
slovanska boginja 
pomladi), različna 
o d l a g a l i š č a 
drobnih in srednje 
velikih stvari in še 
marsikaj drugega. 
Vse pa bomo odeli 
v pisane pomladne 
barve. 
Delavnice so 
p r i l a g o d l j i v e 
p o t r e b a m 
u d e l e ž e n c e v. 
Material in delovni 
pripomočki bodo 
priskrbljeni. 

Vabljeni vsi (ne glede na starost, spol ali karkoli 
drugega) na kreativno delovanje. 
Informacije lahko dobite na: 1705sasa@gmail.com 
ali tajnistvo@knof.si. 
  

mag. um. Saša Gornik

Uporabne posodice, izdelane iz tekstila 
in konzerve s poslikavo (foto: Saša Gornik).

Pomladne delavnice

Sorodniki se v največjem številu srečujejo na 
pogrebih. Na sedmini pa si obljubljajo: »Se moramo 
dobiti tudi kako drugače ...« Družina Janc, ki izhaja iz 
vasice Arto pri Sevnici, se srečuje že kar 14 let pred 
225 let staro hišo. Od tam pa krenejo na Valentinov 
pohod. 

»V družini Janc je bil tudi moj oče,« je povedala 
Marjeta Bantan z Dola pri Hrastniku. »V tej stari 
hiši se je rodilo pet bratov in pet sestra. Moj oče 
je umrl zelo zgodaj. Zdaj živijo samo še štiri sestre. 
Vzrok za praznovanje je družinske narave. Stric, ki 
ni bil poročen in je živel na tej kmetiji, je praznoval 
rojstni dan. Nekaj mesecev prej je bil klinično mrtev. 
Zato smo od takrat tako vsako leto praznovali njegov 
rojstni dan. Zdaj, ko je že pokojni, se srečujemo tudi 
v njegov spomin. Na Valentinovem pohodu se zbere 
okoli 50, 60 sorodnikov. Pridejo tudi partnerji, otroci 
in prijatelji. Vedno je zelo prijetno vzdušje, saj v dobri 
družbi in lepi naravi pozabimo na vsakdanje skrbi in 
obveznosti.« 
K temu pripomore tudi odlična postrežba. Že ob 
vstopu v vasi Arto pričakajo obiskovalce bogato 
naložene mizice. Ob prvi zidanici v Novi Gori sledijo 
sendviči, pri zadnji, v Ardru, na kateri gospodarita 
Roman in Andreja Janc, pa je topel obrok s kavo, 
pijačo in drugimi dobrotami. Glede na to, da ima 
Roman veliko opravka z lesom, je to občutiti na 
vsakem koraku domačije. Leseni, lepo oblikovani 
stebri, izrezljane omarice za steklenice, stoli s 
poslikavo kart in podobno. 
Do domačije vodi asfaltna cesta, zato se starejši, 
ki imajo težave s hojo, ali mlade mamice z vozički 
seveda peljejo. Drugi pustijo avto na sredi poti in 
nadaljujejo pot peš, tretji pa prepešačijo celotno 
razdaljo. 
»Lani smo prišli z Dola s kombijem, letos pa imajo 
otroci razne obveznosti, tako da je bil osebni avto 
dovolj velik,« je dobre volje zaključila Marjeta. 
  

Fanči Moljk 

Valentinov pohod 
razširjene družine Janc

Stekleni kozarci, 
oblečeni v čipko za shranjevanje in rože iz tekstila

Obešanka iz konzerve
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V grajskem vinogradu gradu Sevnica smo se prvo 
nedeljo po godovanju sv. Vincenca lotili prvega 
letošnjega, a zelo pomembnega vinogradniškega 
opravila – rezi grajskih trt modre frankinje. Dobro 
(predvsem rdeče) vino se pridela predvsem v 
vinogradu. V organizaciji ekipe KŠTM Sevnica je 
tako v nedeljo, 27. januarja, ko se po starih običajih 
lahko začnejo opravila v vinogradu, potekala že 
11. tradicionalna Grajska rez. Ta je bila tokrat tudi 
jubilejna, saj je prva rez potekala pred natanko 10 
leti. Hladno, a tudi sončno vreme je privabilo številne 
botrice in botre ter druge podpornike, tako da se 
nas je zbralo približno 150. Ob prihodu na grad so 
vse prihajajoče pozdravili sevniški graščaki in loški 
zeliščarji z žganimi pijačami z dodatki različnih zelišč 
s pobočij Lisce, Lovrenca in okolice Loke pri Zidanem 
Mostu ter toplimi napitki in prigrizki. 

Pri grajski vili nad vinogradom sta zbrane pozdravila 
župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek. V kulturnem programu je nastopila 
pevka Mira Kolander, s harmoniko jo je spremljal 
Mirko Slemenšek. V programu, ki ga je kot običajno 
spretno povezoval Ciril Dolinšek - Cili, smo predstavili 
prizadevanja Občine Sevnica in širše lokalne skupnosti 
za razvoj turizma, razvoj Lisce, gradu in preostalih 
znamenitosti ter novo tematsko pot Gozd je kultura, 
ki bo potekala tudi mimo grajskega vinograda in 
katere uradno odprtje bo 23. aprila letos. Zbrane je 
pozdravil in z zanimivimi zgodbami nagovoril tudi 
Blaž Jurko (v njegovi vlogi Sinjo Jezernik), ki je kot 
nadučitelj več let služboval na Razborju pod Lisco 
in doživel veliko zanimivih dogodivščin. Član DV 
Sevnica-Boštanj Aleš Germovšek je izvedel praktični 
prikaz rezi vinske trte modre frankinje, tako da so 
se tudi manj vešči botri poučili, kako se reže trta, in 
to znanje uporabili pri rezatvi svojih trt. S pomočjo 
članov Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj so 
grajski botri skrbno porezali svoje trte in, kot se 
spodobi, tudi pospravili rezino. 

TZOS

  

Pišemo nove zgodbe. 
Pred leti smo 
se v TD Boštanj 
ob Savi odločili 
pripraviti prvo 
o c e n j e v a n j e 
j a b o l č n i k o v 
in sadnih vin. 
P o g l a v i t n i 
namen je bil 
s p o d b u d i t i 
pridelovalce te 
t radic ionalne 

pijače, da svoje pridelke predstavijo kot pozabljene, 
a vendar tradicionalne pijače na podeželju, in obuditi 
jabolčnik.  
Kar se je na začetku zdelo kot lokalna zgodba, 
zdaj prerašča v širši kontekst. Spodbudno je, da je 
pridelovalcev jabolčnikov in drugih sadnih vin veliko 
več, kot smo si najprej upali misliti. Posebno pohvalno 
je tudi, da staro znanje in veščine niso popolnoma 
izumrli. Čeprav gre pri jabolčnikih za fermentirani 
produkt jabolčnega soka, ki je svojo širšo veljavo 
prepustil bolj znanim produktom iz grozdja in hmelja, 
so vendar med nami pridelovalci, ki pridelujejo 
jabolčnike in druga sadna vina na tradicionalen in 
tudi na inovativnejši način. Sadna vina, jabolčniki 
in sokovi iz sadja so neločljiv del našega kulturnega 
izročila. Jabolčniki so med sadnimi vini daleč najbolj 
zastopano sadno vino. Fermentirani proizvodi iz 
drugih vrst sadja pa se pojavljajo manj, najbliže 
jabolčnikom so hruškova vina oz. hruškovci. 
Zdi se, da prihaja čas, da sadnim vinom postavimo 
ustrezno mesto v naši prehranski kulturi. Na pobudo 
pridelovalcev jabolčnikov letos organiziramo povsem 
novi dogodek, povezan s sadnimi vini in sokovi – 1. 
Salon sadnih vin in sokov. 
Salon sadnih vin in sokov naj postane tradicionalni 
prostor srečanja pridelovalcev in ljubiteljev, na 
katerem se izmenjajo ideje, vtisi, se na njem učimo 
in uživamo. 
Pišemo nove zgodbe, napišimo jih skupaj. 
Vabimo pridelovalce jabolčnikov, sadnih vin in sokov, 
da sodelujejo na  4. ocenjevanju jabolčnikov, sadnih 
vin in sokov in na 1. Salonu sadnih vin in sokov 
v organizaciji TD Boštanj ob Savi. Vzorce je treba 
dostaviti skupaj s prijavnico od 20. do 22. marca. 
na naslov Bar Teraž, Boštanj 36. Salon bo potekal v 
TVD Boštanj 4. aprila, od 14. do 19. ure. Na salonu 
bodo razglasili najbolje ocenjene vzorce. Prijavnice 
so na strani https://www.facebook.com/td.bostanj/, 
dodatne informacije pa lahko dobite na telefonski 
številki 031 655 936 (Aleš Germovšek). 

Vabljeni 4. aprila v Boštanj na 1. Salon sadnih vin in 
sokov. 

Aleš Germovšek

1. Salon 
sadnih vin in sokov 

  
»Urejena in čista narava je sestavina kakovosti 
življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega 
turizma. Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in 
zrak so bogastvo, ki nam ga je poklonila narava, sami 
pa moramo skrbeti za urejenost in varovanje tega. 
Večina ljudi se čedalje bolj zaveda, kako pomembno 
je urejeno okolje za kakovost življenja, in čedalje več 
prebivalcev Slovenije se zavestno in organizirano 
vključuje v prizadevanje za urejeno okolje v sklopu 
projekta spomladanskega urejanja okolja,« so zapisali 
pri Turistični zvezi Slovenije. Projektu se, kot že vrsto 
let, tudi letos priključujemo v Turistični zvezi občine 
Sevnica v sodelovanju s Komunalo Sevnica. Pozivamo 
člane krajevnih skupnosti in turističnih društev, 
da se akciji pridružijo organizirano. Spomladanska 
čistilna akcija bo v naši občini potekala dva konca 
tedna, in sicer od 29. do 30. marca in od 5. do 7. 
aprila. Po predhodnem dogovoru z vodjo ravnanja 
za odpadke Mojco Jazbinšek na številki 031 653 298 
bo na dogovorjeno lokacijo dostavljen kontejner za 
odpadke, pobrane na čistilni akciji. Vanj ne bomo 
odlagali gospodinjskih aparatov. Iz Komunale Sevnica 
sporočajo, da lahko, če potrebujete, enkrat na leto 
najamete kontejner za smeti v vsakem gospodinjstvu. 

V želji in prizadevanju, da bi naši kraji sijali v najlepši 
luči ne le za turiste, temveč tudi in predvsem 
za vse nas, ki tu živimo, vas lepo vabimo, da se 
spomladanskih čistilnih akcij udeležite, predvsem pa, 
da zavestno in pravilno ravnate z odpadki vse leto.

Annemarie Culetto, TZOS

Napovedujemo in vabimo 
na spomladanske 
čistilne akcije

Novi predsednik KS Šentjanž, predstavnik PGD 
Šentjanž, predsednica TD Šentjanž in predsednica 
društva za ohranjanje vrednot NOB Šentjanž so kot 
gosti v pozdravnih nagovorih pohvalili delovanje 
društva v preteklem letu, čestitali za vse uspehe 
in prejeta priznanja ter zaželeli uspešno delo pri 
uresničevanju postavljenih nalog za to leto. 
Vsi skupaj so si zaželeli dobrega sodelovanja za 
dobro počutje vseh krajanov in občanov ter prijetnih 
druženj tudi vnaprej.

Magda Sigmund

Občni zbor KUD Budna vas

ČISTILNE AKCIJE 
                           po občini Sevnica 2019

Organizirano bodo potekale:

Vabljeni, da se akcij udeležite 

Podrobna navodila in kontakti:

 www.obcina-sevnica.si 

www.turizem-sevnica.si

www.mojaobcina.si/sevnica/

 www.kstm.si 

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA

sobota - 30. marec
sobota - 6. april

Jubilejna in tradicionalna 
11. Grajska rez 
na gradu Sevnica

 
Prav nič zimska sobota 2. februarja se je že prevesila 
v deževni večer. 
Člani KUD Budna vas so se 2. februarja zbrali na 
rednem letnem zboru. Za boljše razpoloženje so 
ljudske pevke Solzice zapele ljudsko pesem. Po 
pozdravu predsednice vsem udeležencem in gostom 
so izvolili delovno predsedstvo in sprejeli dnevni red. 
Najprej je predsednica predstavila obsežna delovna 
poročila vseh sekcij, blagajničarka blagajniško 
poročilo, disciplinska komisija je poročala, da ni 
imela dela, ker ni bilo nepravilnosti, prav tako ni 
imel pripomb k delovanju društva nadzorni odbor. 
Vsa poročila so navzoči člani soglasno sprejeli, prav 
tako tudi načrt za leto 2019, čeprav je malo manj 
obsežen od vseh do zdaj. Zahvalili so se vsem, ki so 
jim kakorkoli pomagali pri izvedbi programov v letu 
2018. 

KUD Budna vas, 
letni občni zbor 2019 

www.kstm.si
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Turizem

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

degustacija dobrot 

KMETIJE JAZBEC

z različnimi kruhi, 

domačimi testeninami 

in Janeževimi upognjenci…

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 1.3.2019

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

Po dobro opravljenem delu je sledilo le še povabilo 
na okusno toplo vinogradniško malico na toplem v 
gradu. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem botrom in 
podpornikom za izkazano zaupanje in podporo. V 
druščino grajskih botrov vabimo vse ljudi dobre volje, 
ki vam ni vseeno za našo skupno kulturno dediščino. 
Vse informacije o botrstvu so dostopne na spletni 
strani www.grad-sevnica.com na podstrani Grajski 
vinograd. 
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica 

 
Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, 
skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, 
v letu 2018 ocenjena s srebrnim znakom Slovenia 
Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena 
potrditev, da je Sevnica destinacija, prijazna do 
turizma, okolja, obiskovalcev in turistov. 

Zelena shema slovenskega turizma je celovito 
zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja 
trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih 
trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in 
ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska 
turistična organizacija (STO), je namenjena 
destinacijam (kot destinacija se navadno predstavi 
ena ali pa izjemoma več občin skupaj) in tudi 
ponudnikom turističnih nastanitev, parkom in 
turističnim agencijam. 
V procesu presoje za pridobitev certifikata 
oziroma znaka se je občina Sevnica kot turistična 
destinacija presojala skozi 117 vsebinskih vprašanj 
in 105 kazalnikov, ki so mednarodno uveljavljeni in 
sistematično analizirajo sedem osnovnih tematskih 
vsebinskih sklopov, in sicer podatke o destinaciji, 
destinacijski menedžment, naravo in pokrajino, 
okolje in podnebje, kulturo in tradicijo, socialno 
klimo in poslovanje turističnih podjetij. Z različnimi 
aktivnostmi smo zbirali podatke o trajnosti 
sevniškega turističnega razvoja ter ozaveščali lokalno 
prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale 
deležnike o pomenu trajnostnega turizma. 
V Sloveniji je sicer skupno 37 destinacij, 23 ponudnikov 
nastanitev, trije naravni parki in dve agenciji, ki 
prisegajo na zeleno strategijo in se ponašajo z 
znakom Slovenia Green. Lokacije so dostopne na 
interaktivnem zemljevidu, zelena zgodba Slovenije 
pa je predstavljena na straneh www.slovenia.info/sl/
poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma. 
V smeri ohranitve pridobljenega znaka in razvoja 
trajnostnega zelenega turizma je zelena destinacija 
na občinskem svetu sprejela akcijski načrt, ki 
predvideva kratkoročne in srednjeročne aktivnosti 
in naloge, ki jih bo izvedla v smeri uresničevanja 
trajnostnega razvoja turizma v destinaciji in so 
večinoma opredeljene v Strategiji razvoja turizma 
občine Sevnica za obdobje 2019–2024, posledično 
pa tudi v osnutku proračuna Občine Sevnica za leto 
2019. Posamezni sklopi vsebin bodo predstavljani v 
Grajskih novicah in tudi na spletni strani 
www.kstm.si.

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Akcijski načrt zelene 
destinacije Sevnica v 
sklopu Zelene sheme 
slovenskega turizma

  
Od 30. januarja do 2. februarja je bila na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani osrednja 
turistična sejemska prireditev v Sloveniji, 30. sejem  
Alpe-Adria. Udeležila se ga je tudi naša občina v 
sodelovanju z drugimi posavskimi občinami. Na 
sejmu se je predstavljalo več kot 330 turističnih 
ponudnikov iz Slovenije in Evrope, sejem pa je od 
srede do sobote obiskalo približno 20.000 ljudi, kar je 
v zadnjem desetletju turistične sejemske prireditve 
na Gospodarskem razstavišču rekordno. 

Sevnica se je predstavljala pod krovno destinacijo 
Posavje, skupaj s sosednjimi občinami Radeče, Krško, 
Kostanjevica, Brežice ter Terme Čatež in v povezavi 
z RRA. Sevničani smo predstavljali zloženke z našimi 
turističnimi posebnostmi, poudarek pa je bil tudi 
na naših zanimivih enodnevnih izletih za družine 
in skupine. Za degustacijo kulinaričnih dobrot so 
poskrbeli gostinski ponudniki Okusne dobrote s 
pito Prva dama in hotel Ajdovec s torto Melanija. 
Obiskovalci so bili navdušeni, zato smo prepričani, 
da smo marsikoga spodbudili k obisku Sevnice. Naša 
predstavitev je bila uspešna, vzpostavili smo nove 
stike in poznanstva. Letos nam je uspelo pritegniti 
tudi medijske hiše, ki so nas uvrstile in predstavile 
našo ponudbo v njihovih oddajah. Glede na pozitivne 
odzive se je smiselno pripraviti in skupno udeležiti te 
sejemske prireditve tudi prihodnje leto.   

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Uspešna udeležba 
občine Sevnica na 
30.  sejmu Alpe-Adria

   
Ta del mesta je zgodovinsko bogat in ponuja oglede 
raznih znamenitosti. Sevnica je bila prvič omenjena 
leta 1275 kot Liehtenwald. Leta 1322 je Sevnica 
postala trg, tedaj je dobil trške pravice in tržne 
dneve. Nekatere izmed znamenitosti na kratko 
predstavljamo: 
   
• SPODNJI SEVNIŠKI GRAD. To je stavba z letnicama 
1664 nad vhodom in 1613 na dvoriščnem pomolu 
zgradbe. Stavba velja za najstarejšo na osrednjem 
Glavnem trgu. Legenda pravi, da je bil spodnji sevniški 
grad povezan z gradom Sevnica s podzemnim rovom. 
Zdaj so tam sedež Občine Sevnica, UE in KŠTM 
Sevnica. 
• KAMNITO MARTINOVO ZNAMENJE. Nasproti 
občine Sevnica na sredini trga je obnovljeno kamnito 
znamenje s kipom sv. Martina iz 17. stoletja. 

• CERKEV SVETEGA NIKOLAJA. Cerkev je bila zgrajena 
leta 1862 na temeljih pogorele stavbe z gotskim 
prezbiterijem. Poslikal jo je furlanski mojster Oswald 
Bierti. Pod pevskim korom sta nagrobna plošča in grb 
z lilijo. V južnem delu lahko vidite kip Roženvenske 
Marije z letnico 1745. 
• CERKEV SVETEGA FLORJANA. Cerkev je bila pisno 
omenjena že leta 1433. Zanjo je značilen svodeni 
prezbiterij s kvadratno talno ploskvijo, kar kaže na 
njeno starejše romansko izročilo. Njena notranjost je 
delno baročna. 
• STARA TRŠKA ŠOLA. 
Ta stavba je nasproti 
cerkve sv. Nikolaja,  v 
njej je pouk potekal že 
leta 1871. Zdaj so tam 
stanovanja. 
•GOSTILNA VRTOVŠEK. 
V tipični stari trški 
gostilni imajo pestro 
izbiro domače hrane 
in domača vina. V tej 
gostilni že od leta 1962 
potekajo znamenite 
sevniške salamijade. 
• GRAJSKO POBOČJE. Označena pešpot vodi z 
Glavnega trga na grajsko pobočje, na vzpetini tam 
pa stoji čudovit sevniški  grad, na katerem si lahko 
ogledate  stalne in občasne razstave ter  zanimive 
freske. Ob pešpoti na grad vas pozdravita znamenita 
Lutrovska klet in velika opisna tabla, ki opozarja na 
zanimivosti na grajskem pobočju. 
• KAMNITE SKULPTUE Srce Save v Mestnem parku 
Sevnica so umetniško delo akademskega kiparja 
Marka Pogačnika in skupine za umetnost VITAAA.  
Geopunkturni krog naj bi z izklesanimi znamenji, 
kozmogrami, vzpostavljal povezavo z nekaterimi 
okoliškimi vitalno-energijskimi centri. 
 
Za spoznavanje omenjenih točk priporočamo oglede 
z vodnikom, za kar se lahko dogovorite v TIP na Trgu 
svobode 10, tel. 07 81 65 462, dozivljaj@kstm.si. 

Lahko si pomagate tudi s splošnim opisom na 
telefonski številki 041 18 48 18 in slovensko 471#.  
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Priporočila za ogled 
starega mestnega jedra 
Sevnice
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Kultura

… Glej kak ljubi sreča tebe 
ti drži odprt svoj rog,

Kranjc, ozri se okrog sebe
nje dari štej krog in krog … 

S temi in drugimi Prešernovimi verzi smo 
na gradu Sevnica v sredo, 6. februarja, 
zbudili svetost, obrednost in šegavost 
našega edinstvenega kulturnega praznika 
(meseca) in ga plemenitili z enkratno 
razstavo avtorjev – grafikov Ljubljanske 
šole iz zbirke našega gosta, filmarja Janeza 
Megliča, in to v vseh galerijskih prostorih 
našega kulturnega bisera – gradu Sevnica, 
ki v sebi nosi bogastvo kulturne dediščine 
in živi svoje – naše polno osvetljujoče 
kulturno življenje. 
Ob tej priložnosti smo si ogledali prvič 
predvajani film o podpisu grafične mape 
mojstra slikarja, grafika Lojzeta Spacala. 
Predvsem pa za uvod v prazničnost večera 
poslušali ubrano petje Fantov z Razborja v 
dvorani Alberta Felicijana. 

Med grafikami, ki oblikujejo zbirko Janeza 
Megliča, so zveneča imena Janez Bernik, 
Bogdan Borčić, Lucijan Bratuš, Jože 
Ciuha, Boge Dimovski, Samuel Grajfoner, 

Toshiihiro Hamano, Jože Horvat Jaki, 
Drago Hrvacki, Božidar Jakac, Danilo Jejčič, 
Andrej Jemec, Lojze Logar, Vladimir Makuc, 
Adriana Maraž, Valentin Oman, Mojca 
Smerdu, Jože Spacal, Lojze Spacal, Gorazd 
Šefran, Drago Tršar, Jana Vizjak in Karel 
Zelenko.

Skupaj smo proslavili izjemnost prazničnega 
trenutka. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Radogost večer v znamenju razstave iz zbirke 
Janeza Megliča

KINO 
SEVNICA

KINO 
Sobota, 2.3., ob 18.00
MIA IN BELI LEV
družinski (Francija, Južna Afrika)

Sobota, 2.3., ob 20.00
ZELENA KNJIGA
biografska komična drama (ZDA)

Sobota, 9.3., ob 18.00
KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM
animirana komična pustolovščina (Belgija)

Sobota, 9.3., ob 20.00
STOTNICA MARVEL
akcijska domišljijska pustolovščina (ZDA)

Petek, 15.3., ob 18.00
KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM

Petek, 15.3., ob 20.00
MI
grozljivka (ZDA)

Sobota, 16.3., ob 18.00
KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM

Sobota, 16.3., ob 20.00
IZBRISANA
drama (Slovenija)

Petek, 22.3., ob 20.00
YAO
komična drama (Francija, Senegal)

PREDPRODAJA VSTOPNIC | od srede - 6.3.2019 - od 9. ure dalje | 
TA Doživljaj Sevnica | Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462 in pol ure pred predstavo.KU
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sreda - 20. MAREC 2018 - 19.30
Tukaj in zdaj in SiTi Teater BTC  // glasbena komedija // Lado Bizovičar, Jure Karas
igrata: Lado Bizovičar in Gašper Konec / Jure Godler

Naj praznujete rojstni dan, obletnico, 
veseli december, silvestrovo, valentinovo, 
obletnico podjetja ali zgolj dejstvo, da 
ste končno uspeli partnerja zvleči v 
gledališče - vsaka priložnost je prava za 
ogled Predstave za vsako priložnost! 
Nekdo v občinstvu ima rojstni dan. Ker 
se Lado  ne more upreti priložnosti, da 
bi proslavil tako pomemben dogodek 
in ker zelo rad govori, nam bo v svoji 
novi predstavi povedal vse kar ve, pa 
tudi vse česar ne ve, o veselju, sreči, 
ljubljanskih ženinih, modernih otroških imenih, fankliščinah, seksu po tridesetem 
in nasilnih cvetličarjih. Ob živi glasbeni spremljavi bo poskušal odgovoriti na težka 
vprašanja, kot so “kaj je najslabše darilo na svetu”, “kaj imajo čaplje z vzgojo 
otrok” ter “koliko kitic ima pesem Kolk’r kapljic?” Kot se za rojstni dan spodobi, bo 
tudi kakšno zapel. 
ZA TRENUTEK ODLOŽITE DELO IN SKRBI, ČAS JE ZA PREDSTAVO ZA VSAKO PRILOŽNOST! 

PREDSTAVA ZA VSAKO PRILOŽNOST
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Kultura

Strokovni ekskurziji sta udeležencem spodbudili 
razmišljanje, nadgradili znanje in izkušnje, rdeča nit 
vsega pa je bila, da bi vinarji dolgoročno uspevali 
le s pridelavo vin, značilnih za njihovo vinorodno 
območje s poudarkom »terroirja« (sestave tal, 
podnebnih razmer, tradicije …), jasno vizijo in skrbno 
izvedenimi ukrepi v vseh fazah pridelave vina, 
povezovanje in sodelovanje pa lahko pomembno 
pripomore k izboljšanju kakovosti in prepoznavnosti. 

Želimo si, da bi to spoznali tudi posavski vinarji 
in skupaj ustvarili povezano vinsko zgodbo, ki bo 
Posavje postavila na slovenski in svetovni (turistični) 
vinsko-kulinarični zemljevid.   
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica 

 

Aktivnosti projekta Modra frankinja – žametno vino 
regije Posavje se nadaljujejo v hitrem ritmu. V sklopu 
priprave modela povezovanja pridelovalcev modre 
frankinje je podjetniški center KIN.si kot pripravljavec 
modela povezovanja s KŠTM Sevnica organiziral dve 
strokovni ekskurziji, namenjeni vinogradnikom in 
vinarjem, in sicer 12. in 20. februarja. Namen obeh 
strokovnih ekskurzij je bil ogled primerov dobrih 
praks, načina razmišljanja, delovanja in povezovanja 
vinarjev, ukrepov v vinogradu in kleti … V torek, 12. 
februarja, smo v Goriških brdih obiskali klet Bjana in 
zadružno klet Brda, čez mejo pa Collio in izjemnega 
slovenskega vinarja Edija Kebra, ki z biodinamičnim 
načinom kmetovanja prideluje odlična vina. 

V sredo, 20. februarja, pa smo si ogledali del južne 
Gradiščanske v Avstriji, kjer deluje združenje 
Eisenberg DAC in povezuje 50 vinarjev, pridelovalcev 
modre frankinje. Ti imajo oblikovane jasno določene 
parametre in pravila delovanja ter pod nazivom 
Eisenberg DAC pridelujejo in tržijo odlične modre 
frankinje. 

Ogledali smo si vinski kleti Kopfensteiner in Grosz. 
Med potjo proti domu smo se ustavili še v vinski 
kleti Marof v Mačkovcih, zibelki modre frankinje na 
Goričkem v Prekmurju, kjer pridelujejo izjemna vina 
z zelo jasno vizijo in tehnološko dodelanimi pristopi. 
Pred približno letom dni je namreč idejni oče 
največjega ocenjevanja vin na svetu, londonskega 
Decanterja, in eden najbolj svetovno priznanih 
vinskih strokovnjakov Steven Spurrier modri frankinji 
prekmurske kleti Marof namenil zavidljivih 94 točk. 

Strokovni ekskurziji 
v Brda in Collio ter 
Eisenberg DAC in Marof
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 1. 3., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica - degustacija Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 2. 3., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 2. 3., 
ob 15.00 10. otroško pustno rajanje Šola Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 2. 3., 
ob 18.00

Revija poustvarjalcev glasbenega izročila občine Sevnica 
"Skupaj se znajdemo mi" 2019 Kulturni dom Loka JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica

Vstop prost
nedelja, 3.3.,
ob 15.00 Pustovanje za otroke Športni dom Sevnica 

(pri bazenu) KŠTM Sevnica

ponedeljek, 4.3.,
ob 16.00 Mednarodna strokovna-izobraževalna konferenca o modri frankinji Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica s partnerji

torek, 5. 3., 
ob 9.00 Predstavitev študentke: Branka Bogovič Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 6. 3.,
ob 15.00 Ustvarjamo: izdelujemo mila Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 6. 3., 
ob 16.00 Pomladne kreativne delavnice - dan žena Dom mladih pri bazenu KNOF

sreda, 6. 3., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 6. 3., 
ob 18.00 Radogost večer v počastitev dneva žena Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 7. 3., 
ob 17.00 English Debate Club Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje 

Dogodek bo potekal vsak četrtek ob 17.uri
četrtek, 7. 3., 
ob 18.00 Literarni večer Društva upokojencev Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 8. 3., 
ob 7.00 - 2. 4.

Pohajanja
 - fotografska razstava Marka Čadeža Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 8. 3., 
ob 18.00

Armenija
 - potopisno predavanje Marka Čadeža Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 8. 3., 
ob 19.00

RK v skrbi za ljudi in živali
 - Predavanje Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med. Kulturna dvorana Zabukovje OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070
sobota, 9. 3., 
ob 19:30 79. Razborski večer Dom krajanov Razbor KŠTD Razbor

nedelja, 10. 3., 
ob 13.00

58. Salamiada
tradicijonalna pokušinja domačih salam Gostilna Vrtovšek Društvo salamarjev Sevnica

nedelja, 10. 3., 
ob 18.00 4. modni ženski večer Grad Sevnica

Kopitarna Sevnica, KŠTM Sevnica,
Občina Sevnica, KS Sevnica 
Obvezna je predhodna prijava na 051 680 288

ponedeljek, 11. 3.,
ob 17.00 Predavanje: Začetni tečaj biodinamike TVD Partizan Boštanj Društvo za biološko

 - dinamično gospodarjenje Ajda Posavje
torek, 12. 3., 
ob 9.00 Predavanje Krušič Marije : O demenci Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 13. 3., 
ob 10.00 Pomladne kreativne delavnice - dan žena Dom mladih pri bazenu KNOF

sreda, 13. 3., 
ob 10.00

Odprtje Demenci prijazne točke
 na Centru za socialno delo Posavje, Enota Sevnica

Center za socialno delo 
Posavje, Enota Sevnica

Spominčica – Alzheimer Slovenija in 
Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica

sreda, 13. 3., 
ob 15.00 Ustvarjamo: izdelujemo mila Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 13. 3., 
ob 18.00

Self-coaching ali moč učinkovite komunikacije
 - predavanje Alana Gregorca Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 13. 3., 
ob 18.00

RK v skrbi za ljudi in živali
 - Predavanje Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med.

Prostor Kolonija 
pri Kulturni dvorani

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf. na 07 81 65 070

četrtek, 14. 3., 
ob 17.00 English Debate Club Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

petek, 15. 3., 
ob 9.00 Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica 2019 Kulturni dom Krmelj JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica 

Vstop prost
petek, 15. 3., 
ob 19.00 Rozmanov Čar vina Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 18. 3., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

ponedeljek, 18. 3., 
ob 18.00 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 19. 3., 
ob 9.00 Zbor članov U3 in volitve za člane UO in NO Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 19. 3., 
ob 10.00

RK v skrbi za ljudi in živali
 - Predavanje Zdrav kot pes in mačka - Peter Mlakar, dr. vet. med. Kulturna dvorana Tržišče OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070
torek, 19. 3., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj 

Knjižnice Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 20. 3., 
ob 15.00 Ustvarjamo: izdelujemo mila Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 20. 3., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 20. 3., 
ob 18.00

Posavci beremo skupaj 2019
 - uvodna prireditev z Mojco Širok Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 20. 3., 
ob 18.00

Predstava za vsako priložnost (Špas teater)
za odrasli abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 21. 3., 
ob 17.00 English Debate Club Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

petek, 22. 3., 
ob 18.00 Potopis Barbare Resnik: Camino de Santiago Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 23. 3., 
ob 15:30

Svetovni dan lutk 2019
 – tradicionalna prireditev ob svetovnem dnevu lutk Grad Sevnica Zavod GLG Sevnica in KŠTM Sevnica

sobota, 23. 3., 
ob 19.00 Neizsledljivi - drama enodejanka Kulturna dvorana Sevnica SMC Sevnica

ponedeljek, 25. 3.,
ob 15:30

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

Inf. na 07 81 65 070
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 26. 3., 
ob 9.00 Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica 2019 Kulturni dom Tržišče JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica 

Vstop prost
torek, 26. 3., 
ob 15:30

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

Inf. na 07 81 65 070
četrtek, 28. 3., 
ob 17.00 English Debate Club Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

sobota, 30. 3., 
ob 8.00 in 6. 4. Spomladanske čistilne akcije po občini Sevnica

Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju s 
Komunalo Sevnica, Občino sevnica in 
KŠTM Sevnica

ponedeljek, 1. 4., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. na 07 81 65 070
četrtek, 4. 4., 
ob 14.00 1. Salon sadnih vin in sokov TVD Boštanj Turistično društvo Boštanj ob Savi

četrtek, 4. 4., 
ob 17.00

Poj z menoj, 
revija otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2019 Kulturna dvorana Sevnica JSKD RS za kulturne dejavnosti, OI Sevnica 

Vstop prost
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Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, 051-680-290
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P PROST

krofi

NEDELJA, 
3. marec
od 15.00

ŠPORTNI 
DOM

SEVNICA
pri bazenu

ODPRTJE DEMENCI  
PRIJAZNE TOČKE   

sreda, 13. marec 2019, 
ob 10. uri  

   CSD Posavje, enota Sevnica, 
             Trg svobode 9,  
              8290 Sevnica 

 

Točko bodo slavnostno odprli: 

    Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, 

Danica Božič,  

pomočnica v. d. direktorice  

CSD Posavje ter  

predstavnik Spominčice  
 

NE POZABITE PRITI! 

SOS 059 30 5555 

www.spomincica.si 

info@spomincica.si 

Spoštovane dame, namenjamo vam prijazno povabilo na

Vstop na dogodek je prost, obvezna pa je predhodna prijava 
do zapolnitve mest (alenka.kozorog@kstm.si ali 051 680 288). SEVNICA

Pričetek druženja od 17:30, pričetek programa ob 18. uri.

 |    |   |                  – –GRAD SEVNICA 10. MAREC 2019 Kje? Kdaj?

osrednji dogodek: 

posebni dodatek: 
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Mladina

Teden počitnic smo v Mladinskem centru Sevnica 
izkoristili v pričakovanju marca. V ponedeljek, 
18. februarja, ob 10. uri smo počitnice začeli z 
izdelovanjem čestitk za dan žena. Nastali so čudoviti 
izdelki, ki so jih udeleženci odnesli domov svojim 
mamam. 

V sredo, 20. februarja, prav tako ob 10. uri, smo se 
učili pletenja zapestnic prijateljstva. Najprej smo 
izrezali krog iz kartona, vanj naredili luknjo in nekaj 
zarez ob straneh proti sredini. Nato smo izbrali volno 
in z uporabo kroga spletli želene zapestnice.

V petek, 22. februarja, pa smo se že počasi pripravljali 
na odhod nazaj v šolske klopi in se dopoldne 
preizkušali v brainboxu – miselnih igrah, nato pa smo 
ob 12. uri naprej izdelovali pustne maske.

Vir: KŠTM Sevnica

Delavnice v Mladinskem 
centru Sevnica med 
zimskimi počitnicami

V sredo, 6. in 13. februarja, smo v Mladinskem 
centru Sevnica izvedli delavnico in na njej izdelovali 
polnjene valentinove blazinice. Otroci, ki so pokazali 
izjemno zanimanje za ročno ustvarjanje, so tako 
najprej izbrali blago, ki jim je bilo všeč, nanj narisali 
obliko srca, ga izrezali in zašili, da so dobili blazinico. 
Nato so blazinico napolnili z mehkim polnilom, jo do 
konca zašili in čisto na koncu še okrasili. 

Nastalo je kar nekaj zanimivih izdelkov, od enobarvnih 
do dvobarvnih, popisanih z besedico ljubezen 
oziroma love, okrašenih z gumbi ali risbami otrok. 
Vsak od nadobudnih ustvarjalcev je svoj izdelek lahko 
odnesel s seboj domov in obdaril njemu ljubo osebo.
 

Saša Senica, KŠTM Sevnica

Delavnica 
valentinovih srčkov v 
Mladinskem centru Sevnica

 
Od marca do avgusta 2018 je v organizaciji KŠTM 
Sevnica potekalo raziskovalno delo o položaju 
mladih v občini Sevnica, metodološko utemeljeno 
na zbiranju in analizi virov, anketiranju in uporabi 
instrumenta kataloga želja. Opravljeno delo, ki na 
tej točki pomeni temelj priprave strategije za mlade, 
je od zdaj v obliki raziskovalnega poročila v celoti 
dostopno na spletni strani KŠTM Sevnica. 

V raziskavo so bili vključeni sevniška mladina in 
predstavniki organizacij, ki so v tistem času izrazili 
pripravljenost sodelovanja. Na podlagi pridobljenih 
podatkov je bila opravljena analiza položaja mladih, 
dinamike mladinske dejavnosti, ukrepov Občine 
Sevnica na področjih, ki so pomembna za mlade, in 
predlogov za spremembo. Pripravljeno poročilo po 
predstavitvi osnovnih statističnih podatkov o sevniški 
mladini vsebinsko vključuje sistematično obravnavo 
položaja mladih v občini Sevnica, ki se strukturno 
gledano sestoji iz sedmih razdelkov: izobraževanje, 
zaposlovanje in podjetništvo, stanovanjske razmere, 
organiziranje in informiranje, politična participacija, 
prosti čas, zdravje in šport ter mobilnost. Vabljeni 
k branju celotnega poročila, za začetni vtis pa vam 
bomo v obliki infografik v tej in prihodnjih številkah 
nanizali nekaj ključnih ugotovitev, ki izhajajo iz tega. 

Ob morebitnih vprašanjih ali željah po razpravi o 
lokalni mladinski problematiki smo dostopni na 
družbenih omrežjih 
(Facebook, Instagram) @mladivsevnici 
ali elektronski pošti mladi.sevnica@kstm.si.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Položaj mladih 
v občini Sevnica

 
Občina Sevnica in KŠTM Sevnica sta pristopila k 
izdelavi Strategije za mlade v občini Sevnica za 
obdobje 2019–2024. To je razvojni dokument, ki 
je na določenem področju usmerjen v izboljšanje 
ureditve na lokalni ravni. 

V sklopu tega je leta 2018 KŠTM 
Sevnica že izdelal raziskovalno 
poročilo Položaj mladih v 
občini Sevnica, ki je bilo 
usmerjeno v proučitev sevniške 
mladinske problematike in ga 
obravnavamo kot temelj za 
prihodnjo razpravo. Prav tako 
so bile na izvedenih delavnicah 

z mladimi ter z dialogom med odločevalci in mladimi 
že uspešno identificirane ključne problematike 
in pridobljeni nekateri predlogi za spremembo 
sedanje dinamike. Pri tem so pomembno vlogo 
prevzeli predvsem Mladinski svet občine Sevnica in 
organizacije, ki so vanj vključene. 
Od konca januarja letos pa vse do konca 
letošnjega marca potekajo individualni pogovori 
z organizacijami, ki vključujejo mlade, na podlagi 
katerih želimo pridobiti mnenja, predloge in izkušnje 
akterjev na lokalnem mladinskem področju. Če 
se prepoznate kot takšna organizacija in termina 
pogovora še vedno nismo določili, vas vabimo, da se 
nam čim prej oglasite na e-naslov mladi.sevnica@
kstm.si, saj boste s tem pomembo pripomogli k 
načrtnemu soustvarjanju sevniškega mladinskega 
okolja v prihodnjih letih. 
Do zdaj odzivnim organizacijam se najlepše 

zahvaljujemo za 
sodelovanje, ki ga 
bomo, tako upamo, 
v nadaljevanju še 
utrdili. Zaključujemo 
pa z mislijo, da bi se ta 
krog čim bolj razširil. 
Prepričani smo, da 
bomo lahko le skupaj 
zasnovali učinkovite 
cilje in ukrepe na 
mladinskem področju 
v občini.

Barbara Zagorc, 
KŠTM Sevnica

Pripravljanje strategije 
za mlade se nadaljuje: 
pogovori z organizacijami
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Stanisavljevič Smodiš in Jošt Fister. Maj Polanc v vlogi 
Prešerna in Jaka Miklič v vlogi nemškega uradnika sta 
odigrala komičen prizor, v katerem pesnik prosi za 
službo. Učenci 5. razreda so deklamirali Primičevi Juliji 
posvečen magistrale, za še več glasbe pa so poskrbeli 
učenci mladinskega in otroškega pevskega zbora. 
Na koncu je sledil govor  ravnateljice Guste Mirt. 

Zahvalila se je vsem nastopajočim in mentoricam 
Poloni Starič, Maji Zorič in Renati Mlinarič. Navzočim 
je predstavila kulturno dogajanje v šoli in kraju, 
pozvala jih je, naj se še naprej kulturno udejstvujejo 
in tako tudi praznujejo 8. februar Prešernov dan.

Sara Gačnik

Mladina

Mladinski center Sevnica

in tudi zunanji glasbeni gosti. Veseli smo bili vseh 
nastopajočih – Vokalne skupine Vilinke, Kvarteta 
Jarica, S. O. S. kvinteta, Ansambla Grom in Ansambla 
Vesela dolina.  

Vse udeležence je pozdravil tudi predsednik KS 
Tržišče Janez Virant. Na prireditvi pa smo se tudi 
javno zahvalili vsem donatorjem, ki so v preteklem 
letu pomagali s svojimi prispevki in storitvami  OŠ 
Tržišče. Menimo, da je bila prireditev zelo uspešna, 
saj smo z njo obogatili šolski sklad, zato iskrena hvala 
vsem nastopajočim in udeležencem. 

 Zvonka Mrgole

 
V sredo, 6. februarja, smo na OŠ Tržišče priredili že 
10. dobrodelni koncert z naslovom Zimski glasbeni 
večer. Tokratna prireditev je bila namenjena tudi 
slovenskemu kulturnemu prazniku. Tako smo v 
spletu združili dve pomembni vrednoti – kulturo in 
dobrodelnost. V telovadnici OŠ Tržišče se je zbralo 
veliko nastopajočih in obiskovalcev, ki so v prepletu 
petja, igranja in razmišljanja o umetnosti preživeli 
prijeten večer.  

Prireditev sta povezovali učenki Lučka in Tamara. 
Predstavili so se učenci OŠ Tržišče, otroški in 
mladinski pevski zbor pod vodstvom mag. Mateje 
Repovž Lisec in korepetitorja Rikarda Janjoša, učenci 
Glasbene šole Sevnica pod okriljem svojih mentorjev 

Zimski glasbeni večer 
na OŠ Tržišče

  
S Prešernovo Zdravljico se je v četrtek, 7. februarja, 
v OŠ Krmelj začela proslava ob kulturnem prazniku. 
Prepletanje dramskih in pevskih vložkov je ustvarilo 
prijetno vzdušje, v katerem so uživali učenci od 1. 
do 9. razreda. Program je povezoval devetošolec 
Iztok Povše, Prešernove pesmi pa je recitiral Val 
Vidmar. Prisluhnili smo uglasbeni Prešernovi pesmi 
Od železne ceste, ki sta jo v duetu zapela Alina 

Praznovanje 
kulturnega praznika

 
Tokrat smo za gostjo meseca izbrali Manjo Ostrelič 
in njeno življenjsko zgodbo z naslovom Moški lahko 
jokajo in ženske lahko imajo dolg jezik. 

Manja Ostrelič že več kot 10 let podrobno raziskuje 
svet v sebi in se sooča s svojimi čustvi. Pogovarjali 
smo se predvsem o medsebojnih odnosih in kako 
pomembno je, da spregovorimo o svojih čustvih in 
jih primerno izrazimo. Vsak posameznik jih izraža 
drugače, pa vendar je vprašanje, ali jih sogovornik 
razume. Vsi prenašamo svoje naučene vzorce v 
odnose in jih nezavedno ponavljamo, pri tem pa se 
ne oziramo na svoja čustva. V medsebojnih odnosih 
si po navadi nadenemo maske in se o svojih občutkih 
ne pogovarjamo. V določenih okoliščinah se 
pričakuje izražanje določenih čustev. Kadar na primer 
dobiš darilo, moraš pokazati veselje; ko se fantek 
udari, ne sme jokati ipd. V medsebojnih odnosih 
moramo predvsem izboljšati komunikacijo tako, da 
uravnavamo svoje vedenje, vemo, kaj kdo doživlja, 
z njim sočustvujemo in sprejemamo drugačne 
poglede. Dobro je, da poznamo partnerjeve želje in 
potrebe, da vemo, katere stvari so mu pomembne. 
Partnerju primerno, neogrožajoče povemo, kaj nam 
je pomembno, kaj za nas ni sprejemljivo, kaj si želimo 
ipd. Pomembna je iskrena in sočutna komunikacija. 
Na koncu smo se pogovarjali tudi o naših izkušnjah in 
kako bi lahko nekatere situacije rešili bolje, če bi znali 
primerneje izražati svoja čustva.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Februarska gostja 
v MC Sevnica
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Šport 

  

V športni dvorani Sevnica je bilo v sredo, 13. 
februarja, občinsko gimnastično tekmovanje na mali 
prožni ponjavi. Sodelovalo je več kot 30 gimnastičark 
in gimnstičarjev iz osnovnih šol Sevnica, Boštanj, 
Tržišče in Blanca. Tekmovanje je bilo posamično. 
Vsak tekmovalec je izvedel osnovni skok in tri po 
lastni izbiri, ki so predvideni za šolska tekmovanja. 
Sodelujoči so tekmovali v petih različnih kategorijah. 

Med najmlajšimi deklicami, ki so najštevilčnejša 
kategorija, so najboljša mesta zasedle: Klara Gole, 
Živa Božič, Mila Vurnek in Nina Trbovc (vse tri OŠ 
Sevnica). Najmlajša dečka sta bila Naj Kragl (OŠ 
Sevnica) in Anže Lončar (OŠ Boštanj). Mlajše deklice, 
ki so stopile na stopničke, so Zara Stanič (OŠ Sevnica), 
Kaja Vilčnik (OŠ Sevnica) in Hana Trebše (OŠ Tržišče). 
Mlajši deček je bil Tjaš Groboljšek (OŠ Blanca). Pri 
najstarejših deklicah pa so si prva tri mesta razdelile 
Ema Tretnjak, Lana Špec in Leticia Chiara Perc Lisec 
(vse tri OŠ Sevnica). Vsem tekmovalcem čestitamo 
za doseženi rezultat. Vsem staršem in navijačem se 
zahvaljujemo za podporo s tribune. Zahvaljujemo se 
tudi Občini Sevnica in KŠTM Sevnica za financiranje 
medalj. 

Neža Tretnjak

Občinsko tekmovanje 
v skokih z mpp

  
Košarka, učenci l. 2004 in ml. 
Področno tekmovanje: 

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
6. mesto: OŠ Blanca 

  
Rokomet, učenci l. 2004 in ml. 
Področno tekmovanje: 

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Boštanj 

  
Na četrtfinalno državno šolsko prvenstvo v rokometu 
se uvrstijo v skupino C OŠ Sava Kladnika Sevnica in v 
skupino D OŠ Boštanj. 
  
Odbojka, učenke l. 2004 in ml. 
Področno tekmovanje: 

5. mesto: OŠ Tržišče 
6. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 

  
Košarka, učenci l. 2006 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 

  
Košarka, učenke l. 2006 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 

1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 
 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šolski šport

 
V nedeljo,10. februarja, je v Istanbulu potekalo 
Balkansko prvenstvo za atlete do 20 let. Na 
tekmovanju je nastopila tudi Sevničanka Karin 
Gošek in si v disciplini 3000 m pritekla bronasto 
medaljo. Z doseženim časom je izpolnila tudi normo 
za mladinsko evropsko prvenstvo, ki bo julija na 
Švedskem. 

Slovenska mlada reprezentanca se je s prvenstva 
vrnila s šestimi medaljami.

Greta Gošek

Karin Gošek bronasta 
na Balkanskem prvenstvu

Državno prvenstvo za mladinke in mladince je 
potekalo v novomeški dvorani. Sevniške barve so 
zastopali štirje sevniški atleti: Nika Dobovšek, Lea 
Haler, Ajda Slapšak in Žan Vozelj. 

Najuspešnejša med njimi je bila Nika Dobovšek, ki je 
v teku na 800 m zmagala. 

Lea Haler je bila deveta. Ajda Slapšak in Žan Vozelj 
sta tekmovala na 1500-metrski razdalji in na njej 
suvereno dosegla najboljši čas v svoji skupini, skupno 
pa sta se oba uvrstila na peto mesto v omenjeni 
disciplini. 
  

Vir: AK Sevnica

Žan suveren v svoji skupini na 1500 m

Nika Dobovšek prva 
na državnem prvenstvu 
za mlajše mladinke

 
Četrta tekma za Sevniški pokal je potekala na Blanci. 

Ob Savi se je zbralo 65 tekmovalcev, najhitrejši v 
posamezni disciplini pa so bili tokrat naslednji tekači: 
med mlajšimi cicibankami in cicibani sta slavila Sara 
Kozinc in Jan Žulič, kategorijo višje sta zmagala Kiara 
Blatnik in Jakob Černe. Na zmagovalnem odru so se 
zvrstili tudi Tjaša Radej in Maj Repovž, Lea Godec 
in Timotej Krašovec ter Klara Moškon in Tjaš Pelko.  

Najhitrejša mladinka je bila Lea Helar, med mladinci 
je zmagal Žan Vozelj. Temu je pripadla tudi lovorika za 
absolutno zmago na 4-kilometrski progi, medtem ko 
je v ženski konkurenci 4 kilometre najhitreje pretekla 
Živa Slapšak. 
Zadnji, 5. tek bo 10. marca v Sevnici. 
  

Vir: AK Sevnica

Žan in Živa, absolutna zmagovalca 4. teka za Sevniški pokal

Četrta tekma za 
Sevniški pokal 2018–2019

Najhitrejše mlajše deklice

Nika je bila najhitrejša na 800 metrov.

PREDSTAVITEV

elektriènih koles

KOLESARsKE

DELAVNICE

TEÈAJ
MTB kolesa
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Šport 

  
V šoli borilnih veščin Društva borilnih veščin Ippon 
Sevnica so februarja pred odhodom na zaslužene 
šolske zimske počitnice uspešno končali izpite o 
znanju iz borilnih veščin ju jitsa in judo. Za več kot 
100 športnikov, rekreativcev, ki jih ima uspešna šola 
borilnih veščin, vsako leto organizirajo usposabljanje 
in izobraževanje za višje pasove v borilnem športu. 

Letos so športniki, ki so organizirani v petih selekcijah 
in rekreativni skupini, pristopili k preverjanju znanja 
za višje pasove. Bili so dokaj uspešni. Najmlajši 
pa neizmerno veseli osvojenih pasov. Strokovni 
svet trenerjev v Šoli borilnih veščin Ippon Sevnica 
meni, da je izobraževanje, druženje in upoštevanje 
temeljnih vrednot borilnih veščin osnovna skrb, da 
mlade športnike pripravi za nadaljnjo pot v življenju. 
Le tako se bodo namreč lahko uspešno spoprijeli z 
ovirami in težavami, ki jih »prinaša« življenje. 

Vir: arhiv.www.ippon.si

Izmed vseh selekcij so bili najbolj veseli najmlajši iz selekcije E.

V šoli DBV Ippon 
uspešno končali izpite

 
Aljoša Orač, evropski pokalni 
podprvak v full contactu
 
Kickboxing klub Tigar iz Karlovca je v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Hrvaške in Wako organiziral Wako, 
evropski kickboxing pokalni turnir, ki je v Karlovec 
privabil kar 1890 tekmovalcev in tekmovalk iz 31 
evropskih držav. Po daljšem tekmovalnem premoru 
se je uspešno vrnil v ring tudi naš član Kluba borilnih 
veščin Sevnica in uspešen tekmovalec Aljoša Orač. V 
finalu v disciplini full contact -86 kg je osvojil srebrno 
medaljo in naslov evropskega pokalnega podprvaka. 

V nedeljski finale je uspelo priti še dvema našima 
mladima tekmovalcema v kadetski konkurenci. 
Amadej Božič in Nejc Janežič sta v tatami disciplini 
kick light osvojila odlični 5. mesti. Iskrene čestitke 
vsem. Tistim, ki pa se vam ni uspelo uvrstiti v 
nedeljski finale, v tolažbo to, da vas že kmalu čakajo 
nove tekmovalne preizkušnje, na katerih se boste 
lahko pomerili z novimi izzivalci. 

Pregled uvrstitev: 
2. mesto: Aljoša Orač, člani full contact -86 kg 
5. mesto: Amadej Božič, kadeti kick light 
5. mesto: Nejc Janežič, kadeti kick light

Vir: KBV Sevnica

Aljoša Orač, 2. mesto v full contactu -86 kg

Wako, 
evropski kickboxing pokal

  
V nedeljo, 27. januarja, je DBV Fudoshin v Grižah 
organiziral državno prvenstvo v ju jitsu borbah za 
mlade do U18. Tekmovanja so se udeležili trije 
tekmovalci, člani našega društva. Domov so se vrnili 
veseli in uspešni. 

Rezultati kadeti/borbe, kategorija U18. 
• 1. mesto: Maša Medvešek, kadetinje U18 
• 2. mesto: Urban Jazbec, kadeti U18 
• 3. mesto: Klemen Kajtna, kadeti U8 

 
Tekmovanja so se udeležili klubi, registrirani pri Ju 
jitsu zvezi Slovenije. Naš tekmovalec Urban Jazbec je 
na tekmovanju nastopil, čeprav je prebolel angino. 
Tekmovalka Maša Medvešek pa se je v soboto vrnila 
z državnega prvenstva v judu. Kljub polnemu urniku 
in načetemu zdravju so tekmovalci prijetno zastopali 
DBV Ippon Sevnica, za kar jim čestitamo. 

Vir: arhiv, DBV IPPON

DBV Ippon na državnem 
prvenstvu v ju jitsu U18 
kar 3 medalje

 
Letošnjo tekmovalno sezono smo začeli zelo uspešno.  
Udeležili smo se namreč za nas prve uvodne tekme 
tradicionalnega karatejskega turnirja Bogojina 
open 2019 in se iz Prekmurja vrnili z 8 medaljami, 2 
zlatima, 3 srebrnimi in 3 bronastimi. Najbolj zaslužni 
za takšen uspeh pa so nedvomno naši mladi karateisti 
Kluba borilnih veščin Sevnica, ki jih je tokrat vodil Blaž 
Pečnik, še nedolgo tega tekmovalec v kickboxingu. 
Tadej Božič je osvojil zlato v borbah, Gašper Štigl 
srebro v katah in bron v borbah, Nejc Zabasu srebro 
v borbah, Nejc Janežič bron v borbah, Amadej Božič 
srebro v katah in bron v borbah ter Blaž Pečnik zlato 
v borbah. Tudi preostala dva naša tekmovalca, Matic 
Grilc in Matic Paskvale, sta v katah naredila dober 
vtis, vendar pa jima je zmanjkalo malo športne sreče, 
da bi se uvrstila v finale. Udeležbo na tekmovanju sta 
omogočila podjetje Tanin Sevnica in KŠTM Sevnica, 
za kar se jima klub iskreno zahvaljuje. 

Pregled uvrstitev:  
1. Tadej Božič, dečki kumite 
1. Blaž Pečnik, člani kumite 
2. Gašper Štigl, st. dečki kata 
2. Nejc Zabasu, st. dečki kumite 
2. Amadej Božič, kadeti kata 
3. Gašper Štigl, st. dečki kumite 
3. Amadej Božič, kadeti kumite 
3. Nejc Janežič, st. dečki kumite 
4. Nejc Zabasu, st. dečki kata 
5. Matic Grilc, dečki kata 
9. Matic Paskvale, dečki kata 
  

Vir: KBV Sevnica

Ekipa s trenerjem in tekmovalcem Blažem Pečnikom

Osem medalj za 
mlade sevniške karateiste

  
V sklopu teniške organizacije Gregor Ficko Tennis 
in Lige Tenis 10 (Bruna Assemany) je v Teniškem 
klubu Krško drugo leto zapored uspela organizacija 
teniškega dogodka za mlade teniške igralce/-ke do 
12. leta. Letos je dogodek z lokalne ravni napredoval 
na odprto mednarodno in regijsko tekmovanje, kar 
je pokazal tudi rezultat. Na lanskem dogodku smo 
imeli 12 udeležencev, letos pa 67 skupno ter 95 
udeležencev v vseh kategorijah (nekateri igralci so 
igrali v dveh kategorijah). 
Sistem tekmovanja je bil edinstven in je potekal 
po vzoru ligaškega tekmovanja iz Brazilije. Cilj 
organizacije dogodka je bil več kot le teniško 
tekmovanje – šlo je za teniški dogodek, na katerem 
se je prepletala športno-družabno-kulturna vsebina. 

Mladi tenisači iz Sevnice 
del zgodovinskega 
dogodka

Dogodek je organiziral Gregor Ficko, sistem 
tekmovanja pa Bruna Assemany, ki je pripotovala iz 
Ria de Janeira in v Krškem ter Sevnici preživela 7 dni. 

Pomagala je tudi pri izvajanju treningov za igralce do 
11. leta in se predstavila okolju oz. pozdravila stare 
znance ter preverila njihov napredek. 
Bruna je specialistka za načrtovanje razvoja, 
organizacije dogodkov in inovativnost na področju 
razvoja mladih igralcev do 11. leta, Brasil Open pa 
skupen projekt Gregorja in Brune pod licenco teniške 
franšize Liga Tenis 10. 
Po pričevanju starejših članov TKK je bil to največji 
teniški dogodek v zimski sezoni v zgodovini kluba.

Gregor Ficko

www.mojaobcina.si/sevnica
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Iz preteklosti v sedanjost

www.kstm.si

Cerkev je bila obnovljena leta 2013. Zgrajena pa kot 
izpolnitev zaobljube za srečno vrnitev izgnancev iz 2. 
svetovne vojne.

Oltarji:
– glavni oltar s kipom Marije Pomočnice,
– čudovite poslikave cerkve s svetopisemskimi prizori 
(Bojan Sumrak).
Blagoslov: binkoštna nedelja

V času kuge, ki je morila po naših krajih v 17. stoletju, 
je bilo na mestu, kjer stoji cerkvica, postavljeno kužno 
znamenje, kmalu za tem pa pozidana manjša kapela. 
Po ustnem izročilu naj bi kipec Marije ob prenovi 
cerkve na Topolovcu postavili pod kap cerkve in tam 
naj bi Marija jokala. Jok so slišali šmarski fantje, ki so 
se zadrževali v okolici. V košu na ramenih je prinesel 
kipec Marije v šmarsko kapelico domačin Franc 
Slanšek.
Leta 1906 so k tedanji kapeli iz 17. stoletja zgradili 16 
metrov visok zvonik,  ki stoji še zdaj. V zvoniku sta bila 
nameščena dva zvonova.
Na začetku 2. svetovne vojne so bili krajani Šmarčne 
skoraj v celoti izseljeni v razna delovna taborišča, 
predvsem v Nemčijo. Odhajajoči krajani so se 
zaobljubili, da bodo, ko se srečno vrnejo v rojstno 
vas, v zahvalo dogradili in obnovili kapelico. Temu 
dogodku je namenjena poslikava na zahodni strani 
cerkvice, prikazuje pa svobodne lastovke, ujete v 
bodečo žico, ki si želijo na svobodo in pod svoj krov 
domačije.

V zelo težkih časih po 2. svetovni vojni, ko je bilo 
treba najprej obnoviti svoje porušene in požgane 
domove in se vrniti v normalno življenje, so se leta 
1968 začela zaobljubljena dela. Nova cerkvena ladja 
z večjim oktogonalnim prostorom za približno 40 
vernikov je bila prizidana h kapelici iz 17. stoletja 
in zvoniku, postavljenim leta 1906. S trdim delom, 
samoodrekanjem, pomočjo dobrih ljudi in župnije 

je bila cerkvica zgrajena. 18. oktobra 1970 jo je 
blagoslovil in posvetil ljubljanski škof Stanislava Lenič.

Spoznanje, da je cerkev Marije Pomočnice na Šmarčni 
potrebna temeljite obnove in da je stara kapela 
popolnoma dotrajana, novejši del, ki je bil prizidan 
pozneje, pa  tudi v slabem stanju,  je leta 2000 vodilo 
v ustanovitev gradbenega odbora za gradnjo cerkve 
Marije Pomočnice.

V sodelovanju z gradbenimi strokovnjaki in idejami  
krajanov smo najboljše zamisli strnili v projektno 
dokumentacijo, na podlagi katere je bilo leta 2010 
izdano gradbeno dovoljenje.

V letih gradnje 2010–2013 je uspelo:
– odstraniti obstoječa objekta in izdelati izkop,
– z gradbenimi izvajalci zabetonirati temelje in 
sezidati objekt,
– postaviti opaž in zabetonirati ločni strop,
– izdelati ostrešje, položiti kritino in kleparske 
elemente,
– vstaviti ter zastekliti okna in vrata,
– položiti elektroinstalacije in elektroomarice,
– grobo in fino ometati notranjosti objekta,
– izdelati hidroizolacijo, estrihe in finalne tlake,
– poslikati notranjost objekta,
– prekriti zvonik,
– izvesti zunanjo fasado na novem objektu ter 
sanirati fasado na zvoniku,
– opremiti notranjost z oltarjem, omaro za oltarjem 
in klopmi,
– urediti odtok meteornih voda in urediti okolico.

Novo cerkev z oltarjem in poslikavami je 6. oktobra 
2013 ob navzočnosti številnih duhovnikov in vernikov 
blagoslovil dekan Klavdio Preterca in ob tej priložnosti 
cerkvi poklonil mašni plašč.

Vir: http://zupnija-bostanj.rkc.si

 Cerkev marije pomočnice - šmarčna

Mladostne svoje sanjala sem sanje,
dolge neprespana noči sem vložila vanje,

a življenja niti niso se zmenila zanje.

So druge jih prežemale strasti. 
Včasih dolgo, včasih tako prekratko

se to čudno potovanje zdi.

komaj zaveš se, da si, že med prsti vse spolzi.

Zdravka Brečko

Sanje

Sončni žarki vztrajno 
sredi zime preganjajo
sivino jutranjih meglic
in razigrano potujejo
skozi krošnje dreves, 

kamor že odmeva pesem ptic.

V od rose premočeni zemljici, 
vse že miglja, podrast se prebuja, 

drobne koreninice neopazno
rinejo v hladna tla. 

Odganjajo kalčki, brstiči, 
na vsakem se popek baha.

Iz pod strohnelega listja
preko gozdnih jas, travnikov, livad

ponosno kukajo vse zgodnje rož'ce, 
ki s svojo lepoto naznanjajo pomlad. 
Te cvetke, ki se v toplini sonca blešče, 

so prava paša za oči, mi že polni smo nad. 
Narava nas z njimi le draži, 

zime nič kaj rada iz vajeti ne izpusti.
Je z veliko zamudo v deželo prišla,

svojih načel se striktno drži,
in toliko časa vztraja, da nazaj vse dobi. 

Ptički so že sklenili svoj pomladni obred.
Zdaj je na potezi Pust, da čim več bo maškar, 

pustnih šem, kurentov, butalcev in škoromatov
okrog sebe zbral in skupaj z njimi zimo

za eno leto od nas pregnal.
Naj v zahvalo bi se vsak z mastnimi

krofi posladkal!

Zdravka Brečko

 Pomladno prebujanje

Sonca dom
Odšla bom tja,
na tiste konce,
kjer doma je
vroče sonce.

Zdravka Brečko
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Utrip življenja

Svaljki s skuto
skuta, 
maslo, 
nastrgana limonova lupinica, 
vaniljev sladkor, 
1 jajce, 
moka in 
ščepec soli

Vse sestavine zamesimo v gladko maso in pri tem 
postopoma dodajamo moko. Testo pokrijemo s 
folijo za živila in pustimo najmanj pol ure počivati 
v hladilniku.
Testo zvijemo v za palec debele zvitke, narežemo 
na približno 1,5 cm dolge kose in oblikujemo v 
svaljke.
Svaljke kuhamo v slanem kropu približno 5 minut 
(da splavajo na vrh).
V ponvi stopimo maslo, dodamo drobtine, 
sladkor in vaniljev sladkor ter med praženjem 
rahlo mešamo, dokler vse skupaj ne dobi zlato 
rumene barve. Odcejene svaljke povaljamo 
v maslenih drobtinah. Na koncu posujemo s 
sladkorjem v prahu.
Zraven lahko postrežete tudi žličko marmelade.
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Ajdova kaša v solati
200 g ajdove kaše, 
sol, 
paprika, 
bučke, 
svež paradižnik, 
korenje, 
čebula, 
česen, 
peteršilj, 
poper, 
olivno olje, 
kis

 
Ajdovo kašo skuhamo v rahlo osoljeni vodi, nato 
jo odcedimo in ohladimo.
Papriko, bučke in paradižnik operemo in 
narežemo na kocke. Korenje operemo in 
naribamo.
Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo. 
Prav tako peteršilj.
Narezano zelenjavo primešamo ajdovi kaši, 
začinimo s soljo, poprom, oljem in kisom.

 

Kopalni dan v Tuheljskih toplicah 
V ponedeljek, 21. januarja, smo se invalidi iz društva 
odpravili na kopalni dan, ki je v sklopu ohranjevanja 
zdravja. 
Ob 9. uri smo se odpravili iz AP Sevnica in nadaljevali 
pot skozi Senovo, Podsredo do hrvaške meje pri 
Bistrici ob Sotli. Po prestopu meje smo se ustavili v 
Kumrovcu in si ogledali muzej v hrvaškem Zagorju 
ter se spomnili naše preteklosti, ki smo jo zapustili 
leta 1991. Po ogledu smo pot nadaljevali v Tuheljske 
toplice, tam pa sta nas čakala kosilo in prijetno 
triurno kopanje v termalnih bazenih.  

Območno prvenstvo regije 
Zasavje-Posavje z Dolenjsko, 
šahovska sekcija 
Dne 2. februarja so se naši člani šahovske sekcije 
udeležili območnega prvenstva Slovenije ZDIS, ki 
je bilo v Kanižarici pri Črnomlju. V konkurenci 28 
članov iz društev invalidov regije Zasavje-Posavje 
in Dolenjske, ki so igrali posamezno, so se srečanja 
udeležili tudi trije športniki DI Sevnica. Z rezultati, ki 
so jih dosegli, smo v DI Sevnica zadovoljni, saj smo 
z njimi dokazali, da smo, ne glede na invalidnost, 
aktivni športniki.  

Športni konec tedna na Senovem, 
namiznoteniška sekcija 
Člani namiznoteniške sekcije pri Društvu invalidov 
Sevnica smo se v nedeljo, 10. februarja, udeležili 9. 
tekmovanja Mali Kamen open 2019 v namiznem 
tenisu, ki je bilo v športni dvorani na Senovem ob 
krajevnem prazniku Senovega. Ob številni udeležbi 
naših članov smo dosegli tudi lepe rezultate, čeprav 
je bil glavni namen druženje. 
Podelili so tudi nagrade za najstarejšega in 
najmlajšega igralca in najstarejši je bil Tone Zgonec, 
član DI Sevnica. 
Zahvaljujemo se AP Novak za prevoz naših športnikov, 
Osnovni šoli Boštanj za izposojo miz za namizni 
tenis, Komunali Sevnica, ki nam je omogočila prevoz 
športne opreme ter uspešno organizacijo, ki so jo 
vodili člani Društva Kamenček pod vodstvom Ivana 
Umeka.  

Kopalni dan Dobova
V petek, 15. februarja, smo se člani Društva invalidov 
Sevnica odpravili na prvi kopalni dan v sklopu 
ohranjevanja zdravja iz programa FIHO v Dobovo. 
Iz Sevnice smo se odpravili ob 13. uri. Avtobus AP 
Novak Sevnica smo napolnili s 53 člani. Po prijetnem 
triurnem kopanju smo kopalni dan sklenili s 
pogostitvijo v Termah Paradiso. 
Po nagovoru predsednika DI Sevnica, ki nas je 
pozdravil in opomnil na naslednje dogodke, smo 
se v večernih urah zadovoljni odpravili proti domu. 
Spomnili pa smo se tudi vseh, ki so februarja 
praznovali rojstni dan. 
 

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

Pečena jabolka
jabolka, 
orehi, 
rozine, 
mleko, 
po želji smetana, 
sladkor

Najprej odrežemo vrhnji del vsakega jabolka, da 
dobimo klobuček. Izdolbemo peščišča, vendar 
pazimo, da jabolk ne preluknjamo. Vdolbinice 
zapolnimo z orehovim nadevom, ki smo mu 
primešali mleko in rozine. Nadevana jabolka 
pokrijemo s klobučkom, položimo v pekač za 
narastke in pečemo v pečici pri 160 °C približno 
30 minut.

SEVNICA
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TRADICIONALNI 
MESEČNI SEJEM

vsako prvo soboto v mesecu v Sevnici

SEVNICA pri HTC

Vabljeni tudi na Kmečko tržnico 

vsako sredo, petek in soboto.

V petek pred sejmom je od 8h do 12h

v notranji kmečki tržnici tudi degustacija.S
O

B
O
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Ponudba domače obrti, krošnjarstva 

in izdelkov široke potrošnje.

Obvestila 
V sredo, 6. marca, bo ob 16. uri bo v spodnjih prostorih 
jedilnice v Lisci redni zbor članov DI Sevnica. Prijave 
zbiramo v pisarni društva ob uradnih urah. 
V petek, 5. aprila, bo drugi kopalni dan v Dobovi, 
plačilo lahko uredite v pisarni društva ob uradnih 
urah. Prijave sprejemamo do zasedenosti avtobusa. 
Vljudno vabljeni.

Vir: Društvo invalidov Sevnica 
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Cena: 9,90 €/osebo (z najavo vsak prvi petek ali soboto v mesecu)

Cena vključuje: napitek, sprejem in kratko vodenje,
sladico poimenovana po Melaniji, vstopnica za kopanje (3h), 
organizacijo programa

PROGRAM: 

•  Postaja Sevnica, napitek po želji.

• Sevniške turistične znamenitosti, 
samostojni ogled po mestnem planu.

• Okušanje sladice poimenovane po 
Melaniji.

• Kopanje v Termah Paradiso. 
      
Dodatne možnost:
• pokrajinsko značilna malica

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

            TERMALNA DOŽIVETJA 
in BLIŠČ SEVNICE z vlakom

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

DOŽIVLJAJ,
turistična agencija
Posavje

24

V Sevnici na Železniški postaji 
vam postrežejo z napitkom in 
prijazna natakarica vas usmeri 
v bližnjo turistično agencijo 
Doživljaj in TIP Sevnica. Tu vam 
podrobneje predstavijo program 
lahko tudi doplačate željene 
dodatne možnosti. 
Sledi ogled znamenitosti 
(spominek NOB, kmečke tržnice…) ter maloprodaj. 
Ob zaključku vam postrežejo s sladico in odidete na vlak za 
kopanje.
Vožnja z vlakom do Dobove, kjer preko ceste vstopite v bazene 
Term Paradiso in uživate v kopanju. Pred odhodom na vlak si 
lahko vzamete prosti čas za kavico ...

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

zastopnik za Slovenijo www.kz-sevnica.si

POSEJTE USPEH.
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Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav 
se splača imeti zanesljivega 
partnerja.  

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.

Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.3.2019 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ORENSE: mesto v Galiciji, AGNEW: ameriški politik, RECES: zaostanek v plačilu, NASHE: angleški pisatelj
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SMUČARKA

(ERIKA)

SKUPINA
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KONEC
MOLITVE
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VA Z BELIMI

LISAMI

RAZVA-
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OČI
V 80. LETIH
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PEVKA

MESTO V 
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ZNAK,
ZNAMENJE
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PEVKA IN
IGRALKA
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VALKA
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(ROBIN)
ANGLEŠKI
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POPOTNIK”)

RADŽEVA
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SLIKARSKA
TEHNIKA

ROJ. KRAJ
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AMERIŠKI 
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DRŽAVI
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BALKAN-
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DOMAČE 
SUKNO

ŽIVOT, 
POSTAVA

KONEC
CVETENJA

NAŠA POLI-
TIČARKA

(EVA)

ZAŠČITNI
PREMAZ

TELOVADNA
PRVINA

BRITANSKI 
GLASBENIK 

VICIOUS

ZAOSTANEK
V PLAČILU
13.  ČRKA

HEBREJSKE
ABECEDE

NINA
RICCI

ANGLEŠKI
PEVEC

KERSHAW
VISOKO 

STENSKO 
OGLEDALO 

MED DVEMA
OKNOMA

ZAKUP
ZEMLJIŠČA

AMERIŠKI 
POLITIK
(SPIRO

THEODORE,
1918-1996)

SOVJETSKI
MARŠAL

MALINOV-
SKI

NAJVIŠJI
ROB

STREHE
ANNA

MAGNANI

ORIEN-
TALSKO 

BARVILO ZA 
LASE, KOŽO
IN NOHTE

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
PINK.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Irena Orač Kranjc, Krmelj 88, 8296 Krmelj
2. nagrada: Janko Šeško, Krulejeva 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: Peter Tomažin, Orehovo 39, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Sklanjanje
V šoli učiteljica vpraša Janeza: kako se sklanja 
dedek? 
Janez hitro odgovori: brez kosmodiska zelo težko.

Inteligenca

Kdo že vrsto let uspešno zmaguje na izborih za 
najbolj pametno blondinko?
Zlata prinašalka!

Najsrečnejša žival na svetu      
                                       
Katera je najsrečnejša žival na celem svetu?
Petelin, ker ima toliko žena in nobene tašče.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje se nahaja »deblak« na tematski poti »Gozd je kultura«?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Ljubeznivost in vljudnost lahko 
povprečnega človeka dvigneta v odličnost.

 Brezbrižen odnos in pomanjkanje 
zanimanja pa spustita nadpovprečnega v 

povprečje.

Nagrade za mesec MAREC
1. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo Sevnica,

2. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo Sevnica,

3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Več ko vozi,
več popije,
a policaj ga ne zašije.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 zajemalka

 Izžrebanec:
 Domen Zelič, Telče 11a, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Vas na sliki se imenuje Lukovec.

Izžrebanec:
 Milan Borštnar, Vrhek 30, 8295 Tržišče
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Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

OBVESTILO ANALIZE 
PITNE VODE 

NA VODOVODNEM OMREŽJU 
KLADJE NAD BLANCO 

V LETU 2018

Rezultati opravljenih analiz 
v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2018:

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev 
pitne vode za leto 2018, ocenjujemo, da je bila voda na 

vodovodu Kladje nad Blanco zdravstveno ustrezna. 

Več si preberite na www.vodovodkladje.si.
Pooblaščeni upravljalec vodovodnega omrežja: 

Tadej Klenovšek. 

ŠTEVILO OSEB 172

ŠTEVILO VSEH ANALIZ 5

SKLADNIH VZORCEV 5

NESKLADNIH VZORCEV 0

VODOVOD - ZAJETJE
KLADJE NAD BLANCO

Naročena objava
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NE ČAKAJ  
POMLADI,
NE ČAKAJ  
NA MILEY!

Velika ponudba balkonskega cvetja 
na Vrtnariji v Ribnikih 

in Cvetlièarnah

Tel.:07 81 62 360

Sprejemamo korita in posode 
za zasaditev balkonskega cvetja.

Vljudno
     vabljeni

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 

8290 Sevnica

Vabilo na predavanje

1,90 EUR

Drevnina  - 
30%
Thuja 
smaragd  
za žive 
meje  1,10 
m cena 
6,19  (tole 
lahko daš 
kot akcija)
Balkonsko 
cvetje in 
enoletnice 

AKCIJA

BALKONSKO
CVETJE  

THUJA SMARAGD (živa meja) 

1,10 m po 6,19 EUR

 
Balkonsko cvetje 
in enoletnice 
po ugodnih cenah 

SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE

- 20%
Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

tekst  

enoletnice od 50 centov dalje 
razprodaja balkonskega cvetja po 0,95 €

ENOLETNICE
od  0,50 € dalje

Zima se počasi poslavlja 
in pomlad nas bo zvabila na naše vrtove.
Na Vrtnariji v Ribnikih 
in Cvetličarni »Silva« 
vam nudimo:˝

Sadike balkonskega cvetja, 
enoletnic, trajnic, 
semena in gomolje, zemljo, 
lonce, okrasne posode,
Sadike EKO zelenjave, 
seme Eko Amarant in ostalih semenarn.

Sedaj je čas, 
da prinesete svoja korita in posode 
za poletno zasaditev.
Vabljeni, da nas obiščete.        

BOŽIÈNE ZVEZDE
NOVOLETNE 
DEKORACIJE

DARILNI PROGRAM

SREČNO
2018

Čestitke 
za praznike 

v marcu!

Hvala, ker ste s svojo prisotnostjo 
polepšali naše leto.

Tudi vnaprej 
se bomo trudili 

za vas z našimi storitvami.

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280
Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

Kralj med strehami


