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Intervju

Predstavljamo mladega 
glasbenika Mateja Štiha iz 
Kamenice, izjemnega pozavnista. 
Glasbeno pot je začel v Glasbeni 
šoli Sevnica, sprva z igranjem 
evfonija in nato z učenjem 
pozavne v razredu prof. Francija 
Lipovška. Letos je končal 3. letnik 
Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana pod mentorstvom prof. 
Andreja Karbe.

Na Glasbeni šoli Sevnica, kjer si začel svojo glasbeno 
pot, te opisujejo kot enega vodilnih slovenskih 
pozavnistov mlade generacije. Na katere dosežke si 
najbolj ponosen?

Zame je vsak dosežek na tekmovanju, ki sem ga 
osvojil, nekaj posebnega. Vedno, ko sem osvojil 
kakšno nagrado, sem bil zelo ponosen, vendar tega 
nisem kazal navzven, saj pravijo, da je skromnost 
lepa čednost. Res pa je, da mi je v spominu najbolj 
ostala 1. nagrada na solističnem mednarodnem 
tekmovanju za tenor in bas pozavno v Nemčiji 
(Weimar), ki je potekalo letos marca, na kar sem še 
posebno ponosen. Poleg tega bom s prejeto nagrado 
lahko izbral povsem novo pozavno. Noro! 

Seveda je vsak dosežek na kakršnemkoli tekmovanju 
izjemna nagrada, ki poplača vse ure in ure vaje, dan 
za dnem, kar je lahko včasih zelo naporno. Vendar, če 
to delaš rad in če to delaš s srcem, boš v tem vztrajal 
in uspel. Praktično moraš za to živeti!

Seveda pa gre zasluga in zahvala za tak uspeh tudi 
profesorju, ki ima pri tem veliko vlogo. Zato se ob 
tej priložnosti zahvaljujem prvemu prof. Franciju 
Lipovšku, ki mi je dal vse svoje glasbeno znanje in 
pravo, močno podlago, da lahko hitro in uspešno 
napredujem. Zdaj pa izpopolnjujem svoje znanje pri 
prof. Andreju Karbi na Konservatoriju v Ljubljani, s 
katerim odlično sodelujeva in delava, rezultat tega pa 
so številne nagrade na tekmovanjih doma in v tujini. 
Upam, da bo tako tudi v prihodnje.

Glasbeni talent je prirojena danost. Kakšno vlogo 
pa imajo za pravo smer razvoja talenta delavnost 
ter podpora družine in okolja?

Res je, da je glasbeni talent prirojena danost, vendar 
je jasno, da pri kateremkoli instrumentu brez vaje 
preprosto ne gre. Zato je treba vsak dan posvetiti 
svoj prosti čas vaji in se odreči številnim stvarem, ki bi 
jih morda tudi še rad počel, šel s prijateljem na kavo, 
igrat nogomet … Pa da ne bo pomote, tudi za to pride 
čas. 

Veliko vlogo pri razvoju pa imajo seveda družina 
in prijatelji, ki ti stojijo ob strani, kadar to res 
potrebuješ, te spodbujajo, kadar ti je težko in ti ne 
gre, najpomembnejše pa je, da verjamejo vate.

Poleg solističnega muziciranja sodeluješ v raznih 
komornih sestavih in orkestrih. Katera zvrst glasbe 
ti je najbolj pri srcu?

Glasba je nekakšna umetnost, v kateri lahko vsak 
posameznik najde zadoščenje, sprostitev in notranji 
mir. Rad poslušam več različnih zvrsti glasbe, od rocka, 
jazza, popa, do zabavne in narodno-zabavne glasbe, 
pa še bi lahko našteval. Seveda pa mi je najbolj pri 
srcu klasična glasba, za katero se tudi šolam.

Kako bo glasba tvojo pot krojila v prihodnje? Kateri 
so tvoji cilji in želje?

Z glasbo sem se rodil in z glasbo bi rad tudi 
odraščal. Želim si, da bi po končani srednji glasbeni 
šoli nadaljeval šolanje na akademiji za glasbo, 
najverjetneje nekje v tujini, vendar moram za to 
najprej uspešno opraviti sprejemni izpit.

Obožujem velike znane simfonične orkestre, kot so 
npr. Berlinski filharmoniki, zato si v prihodnjih nekaj 
letih želim in sanjarim o tem, da bi naredil avdicijo 
in postal član kakšnega takega orkestra. Vem in 
pričakujem, da bo pot do tam še zelo dolga in trnova, 
ampak sam pri sebi si mislim, da tam, kjer je volja, je 
tudi pot.

Kaj pa – poleg glasbenih aktivnosti – še sestavlja 
tvoj vsakdan?

Poleg glasbenih aktivnosti, ki jih je na naši šoli 
ogromno, ostane bolj malo prostega časa med 
tednom, ki pa ga izkoristim za druženje s prijatelji, 
da se sprostimo in malo pozabavamo ter naberemo 
moči za nadaljnje ustvarjanje. Za preostale stvari 
pa pride čas konec tedna. Takrat si vzamem čas za 
družino, prijatelje in dva prijatelja na štirih nogah, to 
sta kuža Tačko in konj Vojko, s katerima gremo radi 
skupaj na sprehod v naravo. Ker sem sam ljubitelj 
narave, se rad odpravim v hribe, v katerih je zame 
raj in si tako napolnim baterije. Pa tudi, če je konec 
tedna delaven, ostane čas za glasbo, brez katere 
preprosto ne gre.

Pogovarjala se je Tanja Žibert.

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, 
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: 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 septembra 2018, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 8. 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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Najlepše zgodbe se pišejo poleti. Načrtovane 
počitnice, srečanja in pikniki so nekaj, za kar 
vemo že vnaprej, kako bodo potekali, kakšno bo 
naše druženje in kdo bo z nami. 

Nepričakovani trenutki pa so tisti, ki še dolgo 
odmevajo. In ti največkrat pišejo nove zgodbe, 
nova poznanstva, nova pričakovanja. Z njimi 
je pogosto povezano veliko navdušenje, večji 
pomen pa jim pripisujemo tudi zaradi tega, 

ker se zgodijo kar sami. Najbolje se jim je 
prepustiti brez razmišljanja, kot se prepustimo 
sreči, ki največkrat pride z malimi koraki. 

Veliko raziskovalnih, hudomušnih in 
nepričakovanih trenutkov vam želim, kadar 
boste v dvoje, v družbi prijateljev ali pa se boste 
na pot podali popolnoma sami. 
  

Mojca Pernovšek
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Kulturno-turistično društvo Primož je maja 
organiziralo 3. pohod po poti blaženega Alojzija 
Grozdeta od Tržišča do Studenca. Letošnji je bil 
še posebno slovesen, saj je na Gornjih Impoljah 
potekala slovesnost z blagoslovom obnovitvenih del 
na stari Kovačevi hiši, v kateri je del svojega otroštva 
prebival tudi Alojzij Grozde. Kovačeva hiša je značilen 
primerek podeželskih slovenskih hiš na prehodu iz 19. 
v 20. stoletje, v katerih se kažeta težko preživljanje in 
trd boj za vsakdanji kruh. Leseni in zidani del v celoto 
povezujeta veža in črna kuhinja. Na to domačijo se je 
po poroki preselila Marija, mama Alojzija Grozdeta. 
Pozneje je za njo prišel tudi njen nezakonski sin Lojze, 
ki je v letih od 1931 do 1935 obiskoval šolo in hodil 
v cerkev na Studenec. Od tam je odšel v gimnazijo 
v Ljubljano in se vračal med počitnicami. Domov je 
bil namenjen tudi zadnjega decembra 1942, a se je 
njegova pot končala na Mirni, kjer je 1. januarja umrl 
mučeniške smrti.

Po smrti Grozdetove mame je prazna hiša začela 
nezadržno propadati. Razglasitev Alojzija Grozdeta 
za blaženega je pristojne na civilni in cerkveni ravni 
spodbudila k razmisleku, da bi s skupnimi prizadevanji 
rešili Kovačevo hišo in jo za prihodnje rodove ohranili 
kot živo pričo materialnih, duhovnih in kulturnih 
razmer v Grozdetovem otroštvu. Občina Sevnica je 
od Kovačevih sorodnikov leta 2013 odkupila hišo v 
zelo slabem stanju. V kraju so ustanovili Kulturno-
turistično društvo Primož, da bo obnovilo hišo, 
zanjo skrbelo in promoviralo prihodnje poslanstvo 
Kovačeve hiše. Škofija Novo mesto je podprla zamisel 
Občine Sevnica, ki je poskrbela za celovito obnovo 
hiše. Del stroškov pri obnovi je prevzela tudi škofija, 
poskrbela za ureditev Grozdetove spominske sobe 
in za predmete priložnostne razstave. Ti spominjajo 
predvsem na Grozdetovo otroštvo, a hkrati kažejo 
pomembnost njegovega dela in življenja. Obnovljena 
Kovačeva hiša se tako vključuje v del Grozdetove 
romarske in spominske poti.

Pri ureditvi Kovačeve hiše in Grozdetove spominske 
sobe so poleg Občine Sevnica in Škofije Novo mesto 
dejavno sodelovali tudi Župnija Studenec, Krajevna 
skupnost Primož, Kulturno-turistično društvo Primož 
in Posavski muzej Brežice. Slovesnost z blagoslovom 
je vodil novomeški škof, msgr. Andrej Glavan, 
navzoče so nagovorili tudi župan Srečko Ocvirk, 
ekonom Škofije Novo mesto prelat dr. Janez Gril, 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Primož Silvo 
Vintar, predsednica Kulturno-turističnega društva 
Primož Brigita Udovč in studenški župnik Anton 
Bobič. Program je povezovala Irena Ule, s pesmijo pa 
so slovesnost obogatili ljudski pevci Fantje z vasi. 

Ogled hiše je mogoč po predhodni najavi oz. 
dogovoru na kontaktni številki 041 410 124 oziroma 
na ktdprimoz.impolje@gmail.com.

Obnovljena Kovačeva hiša

 
V organizaciji Slovenske turistične organizacije 
in Konzorcija Slovenia Green s partnerji je konec 
maja potekal Zeleni dan slovenskega turizma, 
osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji. 
Na prizorišču smučišča Cerkno so bila podeljena 
priznanja vsem destinacijam in ponudnikom, ki so 
letos uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev 
znaka v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma, 
tudi Občini Sevnica.

Obvestila o prejemu srebrnega znaka se je Sevnica 
sicer razveselila že na začetku pomladi, s tem pa 
je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi 
prizadevanji na področju trajnosti, prepoznana kot 
destinacija, prijazna do turizma, turistov, okolja 
in obiskovalcev. Znak je županu Srečku Ocvirku in 
direktorici KŠTM Sevnica Mojci Pernovšek slovesno 
predala direktorica Slovenske turistične organizacije 
mag. Maja Pak. Dogodka se je poleg številnih gostov 
iz turističnega gospodarstva udeležil tudi predsednik 
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan Brglez.

Sevnica se je 12 destinacijam, ki so se prijavile na tretji 
nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za 
pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja 
v turizmu, imenovanega Zelena shema slovenskega 
turizma – Slovenia Green, pridružila in začela 
aktivnosti leta 2017. Aktivnosti za pridobitev znaka 
je vodila zelena skupina pod vodstvom zelenega 
koordinatorja Mateja Imperla z Zavoda KŠTM 
Sevnica. V skupini so sodelovali predstavniki Zavoda 
KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, 
Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala, d. o. 
o., Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa 
tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in 
celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave. Z različnimi aktivnostmi so zbirali 
podatke o trajnosti sevniškega turističnega razvoja 
ter ozaveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, 
obiskovalce in preostale deležnike o pomenu 
trajnostnega turizma. 

Srebrni znak 
Slovenia green destination 
še uradno doma

V procesu presoje za pridobitev certifikata oziroma 
znaka so občino Sevnica kot turistično destinacijo 
presojali s 117 vsebinskimi vprašanji in 105 kazalniki, 
ki so mednarodno uveljavljeni in sistematično 
analizirajo sedem poglavitnih 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.

Defibrilator je 
elektronska naprava, 
ki rešuje življenja ob 
nenadnem zastoju 
srca. Z električnim 
sunkom lahko srce 
ponovno požene in 
s tem pomaga rešiti 
življenje. V kritičnih 
situacijah je ključno, 
da je delovanje 
d e f i b r i l a t o r j a 
tehnično brezhibno.

Na območju sevniške 
občine je bilo v 

preteklosti v sodelovanju različnih institucij in na 
veliko pobud občanov nabavljeno večje število 
defibrilatorjev, ki so javno dostopni. Z namenom 
celovitega, sistematičnega in rednega vzdrževanje 
sta Občina Sevnica in Zdravstveni dom Sevnica 
pristopila k organiziranju javne mreže defibrilatorjev, 
zagotovljena so sredstva za redno vzdrževanje, hitra 
preglednost pa je z zemljevidom urejena na spletni 
strani Občine Sevnica.

Po celotnem območju naše občine je nameščenih 16 
defibrilatorjev: 
 
• Defibrilator pri krajevni skupnosti Loka, pri trgovini 
    Mercator (Loka pri Zidanem Mostu 51)
• Defibrilator Breg – gasilski dom 
• Defibrilator na Lisci – Tončkov dom (Podgorica 36) 
• Defibrilator Zabukovje – večnamenski dom 
   (Zabukovje 5) 
• Defibrilator Gasilski dom Šentjanž (Šentjanž 2c) 
• Defibrilator Veliki Cirnik – trgovina (Veliki Cirnik 26) 
• Defibrilator na vratarnici Inkos, d. o. o. (Krmelj 51) 
• Defibrilator Gabrijele – vhod v butik testenin 
    Gabaroni (Gabrijele 6a) 
• Defibrilator Tržišče – Petrol (Tržišče 14c) 
• Defibrilator Studenec – Gasilski dom (Studenec 43) 
• Defibrilator Blanca – večnamenski dom (Blanca 24) 
• Defibrilator Boštanj – Gasilski dom (Boštanj 30) 
• Defibrilator Lisca Sevnica (Prešernova 2) 
• Defibrilator Gasilski dom Sevnica – 
   kulturna dvorana (Kvedrova 25) 
• Defibrilator na sevniškem gradu – atrij 
• Defibrilator Občina Sevnica, pri vhodu za JSKD 
   (Glavni trg 19) 
 
Vzpostavljena javna mreža se bo v prihodnje 
zagotovo še dopolnjevala, predvsem v smeri 
izboljševanja standardov dostopnosti, posebej na 
takšnih območjih občine, kjer defibrilator v javni 
mreži še ni hitro dostopen.

Vzpostavitev javne mreže 
defibrilatorjev

Tablica je nameščena na Gradu Sevnica
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Poziv k oddaji razvojnih pobud 
s področja urejanja prostora 

za pripravo tretjih sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Sevnica

 

Občina Sevnica poziva k oddaji razvojnih pobud 
s področja urejanja prostora za pripravo tretjih 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 

načrta Občine Sevnica (SD OPN 3).

 Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo 
javnost pozivamo, da svoje razvojne pobude 
s področja urejanja prostora ter potrebe po 
spremembi namenske rabe zemljišč (sprememba 
namenske rabe zemljišča med drugim pomeni 
spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v 
stavbna zemljišča in obratno, ter spremembe v 

drugo rabo ali iz nje) 
  

posredujejo Občini Sevnica najpozneje do 15. 
julija 2018.

 
Za bodočo razvojno usmeritev občine so 
najpomembnejši mnenja, potrebe in predlogi 
občanov, ki jim želimo aktivno slediti. Zato 
bomo vsa prejeta mnenja, predloge in pobude 
podrobno proučili ter ovrednotili skladno z 
veljavno prostorsko zakonodajo. Informacijo 
o tem, ali prejeta pobuda izpolnjuje merila in 
kriterije za nadaljnjo obravnavo, boste dobili na 
Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica, po 
izboru izdelovalca SD OPN 3, ki bo prejete pobude 

strokovno ovrednotil.

 
Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Sevnica 
že prejeli in evidentirali, čakajo na vključitev v 
novi postopek sprememb in dopolnitev, zato ni 
treba podajati nove pobude. Lahko pa preverite 
ustreznost podanih pobud in jih po potrebi 
dopolnite. Če pobude še niste podali, imate 
zdaj priložnost podati novo. Prav tako pozivamo 
tiste pobudnike, katerih pobude je v prejšnjem 
postopku sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Sevnica zavrnil nosilec 

urejanja prostora, da jih oddajo ponovno.

 
Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov 
Občine Sevnica (Glavni trg 19a, 8290 Sevnica), 
lahko jih oddate v sprejemni pisarni Občine ali 
skenirano po elektronski pošti na naslov obcina.
sevnica@siol.net. Za enotno evidentiranje in 
obravnavo pobud je Občina pripravila obrazec za 
oddajo pobud, ki ga lahko dobite tudi v sprejemni 
pisarni Občine oziroma na Oddelku za okolje in 
prostor. Pobuda naj vsebuje tudi grafični prikaz 

območja predlaganih sprememb.

  
Tudi letos so junijski krajevni praznik v krajevni 
skupnosti Blanca zaznamovali s ciklom družabnih 
dogodkov in tako še okrepili vezi v lokalni skupnosti. 
Namenu je bil najprej predan obnovljeni odsek javne 
poti skozi kraj Selce nad Blanco, sledilo je odprtje 
obnovljenega odseka lokalne ceste Kladje–Krajna 
Brda, nato pa osrednja slovesnost v Kulturni dvorani 
Blanca. Ob tej priložnosti se krajevna skupnost s 
priznanji vsako leto zahvali še posebej aktivnim 
krajanom, ki soustvarjajo prijetno bivanjsko okolje 
na različnih področjih družbenega življenja.

Javno pohvalo sta prejela Stanislav Žibert in Stanislav 
Slemenšek, plaketo pa Jožef Mirt, Štefanija Vidrih in 
Vesna Mirt. Navzoče sta pozdravila predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Blanca in župan Srečko Ocvirk. 
Program so sooblikovali Godba Blanški vinogradniki, 
Osnovna šola Blanca, Kulturno-umetniško društvo 
Poklek, povezovala pa sta ga domačina Ana Kozinc in 
Domen Mirt.

Praznik KS Blanca

 
V letošnjem šolskem letu so na osnovnih šolah 
v Tržišču, Krmelju, Šentjanžu, Boštanju in Sevnici 
potekali Ustvarjalnikovi podjetniški krožki. V želji 
mladim ponuditi možnost spoznavanja sveta 
podjetništva je krožke financirala Občina Sevnica, 
izvedeni pa so bili pod okriljem Ustvarjalnika, 
pospeševalnika mladinskega podjetništva. 

V program je bilo vključenih več kot 50 osnovnošolcev, 
ki so štiri mesece intenzivno razvijali svoje prve 
podjetniške ideje pod budnim očesom mentorjev 
Nejca Konjeviča in Laure Martinčič. Oblikovali so 
11 novih idej in jih predstavili na zaključni prireditvi 
v Osnovni šoli Krmelj. Komisijo, ki je ocenjevala 
predstavitve, so sestavljali župan Srečko Ocvirk, 
uspešna podjetnika Bruno Vidmar in Andrej Repše 
ter Matic Breznik iz Ustvarjalnika.

Najboljša ideja je postala Tisoč zvezdni hotel Osnovne 
šole Boštanj, najbolj družbeno koristna ideja pa ideja 
učencev Osnovne šole Krmelj z imenom Odd jobs 
fantje. Najboljšo predstavitev je prikazala Osnovna 
šola Sava Kladnika Sevnica z Igro brez polnilca. Za 
kulturni program, ki je vključeval dramske, plesne 
in pevske točke, so poskrbeli učenci Osnovne šole 
Krmelj. Vse so navdušili tudi z inovativno pogostitvijo.

Zaključek 
Ustvarjalnikovih krožkov

 
Na sevniškem gradu je junija potekal sprejem 
najuspešnejših učenk in učencev osnovnih šol 
sevniške občine, ki so v devetletnem izobraževanju 
izkazali izjemne uspehe, velik potencial na različnih 
področjih, posegali po najvišjih ciljih ter dajali vzor 
in zgled svoji generaciji. Pohvalo in knjižno darilo, 
letos izdano monografijo o življenju in delu Ernesta 
Kruleja, je prejelo 34 učenk in učencev, ki so jih 
predlagale šole.

Na sprejem so vsako leto povabljeni učenci in učenke 
osnovnih šol, ki so v zadnjem triletju pripomogli k 
ugledu šole in izstopali po uspehih in rezultatih iz 
znanja, športnih in šahovskih dosežkih, na kulturnem 
področju, v projektih šole in na natečajih ali dosegli 
uspeh na državnem ali mednarodnem tekmovanju. 
Iz Glasbene šole Sevnica pa sta kriterija izbora 
doseženi uspehi učencev na glasbenih tekmovanjih 
oziroma njihovo nadaljevanje šolanja na srednji šoli 
glasbene smeri.

Goste sta nagovorila gostitelj sprejema, župan Srečko 
Ocvirk, in predsednik aktiva ravnateljev osnovnih šol 
sevniške občine, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. 
Vincenc Frece. Po prireditvi je bil na vrsti vodeni 
ogled gradu.

Srečanje z najuspešnejšimi 

Svoj krajevni praznik je konec maja z osrednjo 
slovesnostjo praznovala Krajevna skupnost Tržišče. 
Prireditev je bila letos še posebej slovesna, saj je 
potekala v prenovljeni kulturni dvorani. Barvitost 
kulturnega programa so v prenovljene prostore 
vnesli učenci Osnovne šole Tržišče, Pevski zbor 
Društva vinogradnikov Malkovec, Ljudske pevke 
s Telč in Mlade žurerke. Zbrane sta nagovorila 
predsednik Sveta Krajevne kupnosti Janez Virant 
in župan Srečko Ocvirk ter podelila priznanja za 
dolgoletno in predano delo na področju družabnega 
udejstvovanja, društvenih dejavnosti, prostovoljstva 
in prepoznavnosti domačih krajev. 

Letošnji prejemniki so Lojzka Virant, Štefka Keše, 
Branko Debeljak in Društvo podeželske mladine 
Tržišče ob 30-letnici delovanja. Po prireditvi je bila v 
prostorih kulturne dvorane na ogled razstava Moje 
sanje, moje domišljije, ki jo je pripravila Posavska 
zveza društev upokojencev, v imenu katere je 
občinstvo pozdravil predsednik Jožef Žnidarič, nastala 
pa je v sodelovanju s tržiškim društvom upokojencev.

Praznik KS Tržišče
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V soboto, 26. maja, je KD Godba Sevnica zaznamovala 
kar dva mejnika v svojem delovanju, in sicer 110 
let godbeništva v Sevnici in 40 let nepretrganega 
delovanja godbe Sevnica. Izmed ustanovnih članov 
iz dalnjega marca 1978 so še vedno glasbeno aktivni 
trije godbeniki: Anton Hohkraut, Ludvik Žuraj in 
Igor Paskvale. Godba Sevnica že 12 let deluje pod 
strokovnim in ustvarjalnim vodstvom Matica Nejca 
Kreče, akademskega glasbenika, ki pa je na tokratnem 
dogodku predal dirigentsko palico Simonu Urhu.

V prijetnem, toplem majskem sobotnem popoldnevu 
je na prireditvi sodelovalo 8 posavskih godb, vsaka je s 
svojim mažoretnim spremstvom izvedla promenadni 
nastop, nato pa na odru pod šotorom nadaljevala 
svoj repertoar. 

Tako so lahko Sevničani in drugi ljubitelji godbene 
glasbe spremljali promenadni nastop Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče pri Dobovi, Kulturnega 
društva godbe blanških vinogradnikov, Pihalnega 
orkestra Kapele, Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev, Godbe Orlica iz Bistrice ob Sotli, 
Pihalnega orkestra DKD svoboda Senovo, Pihalnega 
orkestra Krško in KD Godbe Sevnica. V promenadnem 
nastopu so sodelovali mažoretke Društva Trg Sevnica, 
Mažoretno društvo Šentjanž, Mažoretni klub PAP 
Radeče in Mažoretni klub Batin Krško. Po končanem 
promenadnem nastopu je vseh 8 godb združilo moči 
in pokazalo, da je v slogi moč, ter skupaj odigralo 
Slovenske pozdrave in Kranjsko dekle pod taktirkama 
dirigentke Antonije Germ iz Radeč in Simona Urha 
iz Sevnice, ki mu je za tokratni dogodek dirigentsko 
palico predal Matic Nejc Kreča. 

V vročih junijskih dneh so se sevniški godbeniki 
intenzivno pripravljali za letni koncert ob skupnem 
posavskem praznovanju dneva državnosti, 22. junija, 
na sevniškem gradu. Že nekaj ur po koncu koncerta 
pa so godbeniki z mažoretkami odpotovali na 
nekajdnevni festival Slovenija na Ohrid 2018.

KD Godba Sevnica

www.visit-sevnica.com

110-letnica 
godbeništva v Sevnici  

Dragi naši starejši občani.
Ker prihaja poletni čas, ki je tudi čas oddiha, 
vas obveščamo, da Sopotniki od 30. 7. do 12. 8. 
odhajamo na letni dopust, da si naberemo moči 
za nove podvige. To pomeni, da v tem obdobju ne 
bomo opravljali prevozov in ne bomo sprejemali 
rezervacij. Na dopust se v tem času odpravljamo vsi – 
prostovoljci in koordinatorka.

Na telefonski številki 031 33 81 87 bomo za vas 
ponovno na voljo v ponedeljek, 13. 8.

Prosimo vas za razumevanje in tudi vam želimo veliko 
prijetnih poletnih dni. 
Človek človeku Sopotnik. 

Zavod Sopotniki

POSTANITE 
PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJKA 
TER BODITE V DOBRI DRUŽBI 
Bi se radi počutili koristne, aktivne, se naučili 
česa novega, delili svoje izkušnje? Vključite se v 
prostovoljno delo. 
V Zavod Sopotniki smo vključeni posamezniki, ki 
radi vozimo in z veseljem pomagamo starejšim. 
Prostovoljci se med seboj dobro razumemo, pri delu 
krepimo svoje osebnostne lastnosti, spoznavamo 
nove ljudi in smo del skupine podobno mislečih.

Storite spremembo zase in za skupnost tudi vi. Več 
informacij lahko dobite na telefonski številki 031 
33 81 87 ali spletni strani in Facebooku Zavoda 
Sopotniki.
 

Klaudija Cigole

Sopotniki 

V prostorih Mladinskega centra Sevnica je bilo v 
torek, 5. junija, odprtje stenskega mozaika Sevniška 
sestavljanka, ki je v preteklih mesecih nastajal pod 
okriljem Družinskega inštituta Zaupanje. Umetniško 
vodenje projekta sta prevzeli sevniški umetnici. 
Likovno podobo mozaika je zasnovala slikarka Irena 
Ameršek, izvedbeni del pa je vodila mozaičarka 
Nataša Žičkar. 

Mozaik Sevniška sestavljanka vključuje motive 
mladinskih aktivnosti in sevniških lokalnih simbolov, 
s čimer so umetniki povezali mladinsko dejavnost 
in sevniško identiteto. Pri polaganju mozaika je 
sodelovalo več kot 30 otrok in mladih ter predstavniki 
različnih sodelujočih inštitucij. Sevniško sestavljanko 
sestavlja približno 10.000 koščkov, vanj pa so 
ustvarjalci skupaj vložili več kot 700 ur dela.
Odprtje je spremljal bogat kulturni program, ki so ga 
pripravili mladi. Med nastopajočimi so se predstavili 
harmonikar Jakob Štigl, citrarka Neža Simončič, 
flavtistka Neža Ganc in pevska skupina Vokalnih 
5. Osnovnošolki Vanesa Katlin Novšak in Konstans 
Kalamska sta recitirali pesem nadobudne mlade 
literarne ustvarjalke, Tamare Špan.  

Zbrane je nagovoril župan Srečko Ocvirk in čestital 
umetnicama ter izpostavil simboličen pomen 
mozaika. »Tudi lokalna skupnost je mozaik, ki ga 
soustvarjamo, in pomembno je, da je vsak košček na 
svojem mestu, da ni nič odveč in da noben košček 
ne manjka. Naloga vseh nas je, da soustvarjamo tak 
mozaik.« Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
je izpostavila pomen uspešnega sodelovanja z 
Družinskim inštitutom Zaupanje pri sooblikovanju 
kakovostnega programa v sevniškem mladinskem 
centru in se zavzela za izvedbo novih podobnih 
projektov. Direktor Družinskega inštituta Zaupanje 
Damijan Ganc je povedal, da je ideja o nastanku 
mozaika nastala v prizadevanju, da se mladim v 
mladinskem centru ponudi aktivnosti, ki bodo 
krepile ustvarjalnost in medgeneracijsko povezanost 
ter pozitivno vplivale na razvoj mladih. Zahvalil se 
je najbolj vztrajnim ustvarjalcem med mladimi, 
prostovoljcem in sodelavcem inštituta, posebno 
zahvalo pa namenil umetniškima vodjema projekta.
Material za polaganje mozaika sta zagotovili podjetji 
Extra-Form iz Boštanja in Keracel iz Škocjana. Zbrane 
je nagovoril tudi direktor podjetja Extra-Form iz 
Boštanja Martin Salamon in izrazil navdušenje 
nad končnim izdelkom in navzoče spodbudil k 
tovrstnemu ustvarjanju. Ob koncu prireditve sta se 
za izkazano zaupanje zahvalili tudi umetnici Nataša 
Žičkar in Irena Ameršek, Ta je predstavila motivno 
zasnovo mozaika in se zahvalila celotni ekipi za 
izvrstno opravljeno delo. Prireditev je povezovala 
Nina Krohne, strokovna sodelavka na Družinskem 
inštitutu Zaupanje.

Stenski mozaik Sevniška sestavljanka je nastajal v 
sklopu programa Večgeneracijski center Posavje, ki 
ga omogočajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad, 
Občina Sevnica in generalni sponzor Družinskega 
inštituta Zaupanje, podjetje HESS. Izvedbo mozaika 
je podprl tudi KŠTM Sevnica. 
  

Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Koordinatorka in prostovoljka Darja

Odprtje stenskega 
mozaika v MC Sevnica
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OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

Spominski pohod veteranov in borcev na Triglav  
6.in7. julija 2018 
1.tekmo v streljanju s puško velikega kalibra
12. julija 2018
2.tekmo v streljanju s puško velikega kalibra 
23. avgusta 2018
Informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10. - 13. ure, 
ali na tel.št.  ali na spletni naslov 041-378-153 info@sevnica.zvvs.si

www.sevnica.zvvs.si

Naroèena objava

Po občini

www.mojaobcina.si/
sevnica

 
Še ena bralna sezona je za nami. No, skoraj … Letos 
čas tako hitro teče, da nam še ni uspelo prebrati vseh 
petih knjig, ampak do poletja bomo svoj cilj zagotovo 
dosegli.
Poleg branja in druženja ob pogovorih o prebranem 
se vsi, 12 »bralnih značkarjev« ter koordinatorki iz 
varstveno-delovnega centra ter Knjižnice Sevnica, 
vsako leto veselimo tudi zaključka. In letošnji je bil 
spet nekaj posebnega. 

Tokrat smo se odpravili na Šmarčno. Pod vodstvom 
lastnika Cirila smo si ogledali Dolinškov kozolec z 
etnološko zbirko kmečkega orodja in gospodinjskih 
pripomočkov. Kozolec je v celoti prenovljen, etnološko 
zbirko pa je Ciril zbiral več desetletij. V pritličnem 
delu smo si ogledali mlatilnico, slamoreznico, 
pajkl, lajto … v osrednji brani pripomočke za 
vinogradništvo, sadjarstvo, živinsko opremo, njivsko 
orodje, ličkalnike, tehtnice ... v podstrehi toplarja 
pa smo videli gospodarjevo delavnico, opremo 
potujočega čevljarja, pripomočke za koline, otroške 
igrače, spalnico s posteljo, omaro s perilom, toaletno 
omarico, kuhinjo s pripomočki, prostor s šolskimi 
potrebščinami iz davnih časov in še marsikaj. 

Veseli in hvaležni smo, da nas je Ciril Dolinšek 
prijazno sprejel in  brezplačno popeljal skozi svojo 
bogato zbirko. Bilo je poučno, zabavno, prijetno in z 
veseljem se bomo še kdaj oglasili na Šmarčni, obisk pa 
priporočamo tudi drugim. Obenem se zahvaljujemo 
podjetju Turizem, prevozi, avtošola Prah iz Sevnice, ki 
nam z donatorskimi prevozi naše zaključke omogoča. 
 
In načrti za naprej? 
Bralnim potepanjem se seveda ne bomo odpovedali. 
Prihodnje leto bomo praznovali že 10-letnico našega 
druženja. Pa toliko zgodb nas še čaka …

Za Knjižnico Sevnica,  Jožica Prah

V Knjižnici Sevnica bralna 
značka S KNJIGO NA POTEP 
za uporabnike VDC Krško-
Leskovec, Enota Sevnica Osnovna šola Boštanj je konec maja pripravila 

zaključni koncert vseh treh na šoli delujočih pevskih 
zborov. V prijetnem naravnem ambientu, pod 
krošnjami dreves pred šolo, so se jim pridružili številni 
glasbeni gostje. Po pozdravu ravnateljice Vesne Vidic 
Jeraj, ki je poudarila pomen pevskega udejstvovanja 
otrok in velik trud, ki je vložen v lepo zveneče melodije, 
se je zvrstil skrbno pripravljen koncertni repertoar. 
Poleg zborovske pripravnice in otroškega pevskega 
zbora pod vodstvom organizatorke koncerta in 
zborovodkinje Tadeje Udovč se je predstavil še šolski 
mladinski pevski zbor, ki ga vodi Antonija Germ. V 
goste so Boštanjčani povabili še otroška in mladinska 
pevska zbora iz Osnovne šole Tržišče pod vodstvom 
Mateje Repovž Lisec in Osnovne šole Milana Majcna 
Šentjanž pod vodstvom Ane Verhovšek. Za odlično 
klavirsko spremljavo je poskrbel pianist Dejan Jakšič. 

Nastopajoče in poslušalce je pozdravil tudi župan 
Srečko Ocvirk in pohvalil prijetno zborovsko ubranost, 
kar je lep zgled uglašenega delovanja za vsa področja 
družbe. S pesmijo je koncert obogatila domača 
Vokalna skupina Vilinke ob spremljavi pianista Maja 
Repovža, navdušila pa je tudi solistka Sara Praznik, 
nekdanja učenka Osnovne šole Boštanj, ki uspešno 
utira svojo pevsko pot. Program sta popestrili tudi 
učenki Aleksandra Špan in Vanesa Katlin Novšak 
pod mentorstvom Silve Žveglič z recitacijo pesmi. Z 
besedo je program v celoto povezala moderatorka 
Tanja Žibert, za razvajanje vseh poslušalcev pa so z 
dobrotami poskrbele članice Aktiva žena Boštanj.

Vir: Osnovna šola Boštanj

Ubrano petje zazvenelo 
pod krošnjami dreves

 
V soboto, 9. junija, smo slovesno praznovali 180. 
obletnico rojstva našega rojaka Antona Umeka – 
Okiškega. Doživeli smo nepozaben večer, saj smo 
se zaradi bogatega kulturnega programa vrnili v 
čas življenja Antona Umeka – Okiškega, spoznali 
sedanjost in zagotovo videli svetlo prihodnost za 
slovensko kulturno dediščino. 

Pri pripravi programa so največji delež prispevali 
učenci OŠ Boštanj pod vodstvom učiteljic Silvestre 
Kotar, Silve Žveglič, Zdenke Kozinc, Nene Bedek in 
Antonije Germ. Zanimivo in hudomušno so prikazali 
življenje in delo pesnika in pisatelja ter prikazali svoj 
“pogled” na kulturno dediščino. Pripravili so tudi 
čudovito razstavo likovnih in literarnih del učencev. 
V vlogo matere Jere in očeta Janeza sta se vživela 
Tina Železnik in Mirko Ratej. Skupaj z Jurjevimi 
pevci iz Okiča so nam prikazali običaj jurjevanja. 
Boštanjski prijatelji so nam zapeli uglasbeno pesem 
Antona Umeka – Okiškega Mornarska. Program pa 
je povezovala Jelka Bec. Zbrane je nagovoril župan 
Srečko Ocvirk in poudaril pomen ohranjanja kulturne 
dediščine in vlogo mladih pri tem. Ob tej priložnosti 
je izšla  spominska publikacija Anton Umek – Okiški, 
180 let avtorice Tatjane Žužek, predstavila pa jo je 
direktorica knjižnjice Sevnica Anita Šiško. 

Po prireditvi nas je pogostil Aktiv žena Boštanj v 
sodelovanju z vaščankami iz Okiča. Kot posebnost so 
pripravili Umekove štruklje na juhi, ki so bili narejeni 
po receptu Umekove družine in je še ohranjen. 
Poskusili smo tudi Umekove kroglice, ki so jih naredili 
učenci OŠ Boštanj po svojem receptu. 

Da smo ta dogodek tako uspešno izpeljali, smo 
združili moči Občina Sevnica, Krajevna skupnost 
Boštanj, Osnovna šola Boštanj, Knjižnica Sevnica, 
KŠTM Sevnica, JSKD Sevnica, Aktiv žena Boštanj, 
vaščani Okiča, Gasilska trojka Okič, Kulturno-
umetniško društvo Anton Umek – Okiški Boštanj in 
vsi nastopajoči. Ob tej priložnosti se vsem še enkrat 
zahvaljujem za uspešno  sodelovanje.
 

Kulturno-umetniško društvo Anton Umek – Okiški Boštanj 
Damjan Žužek, predsednik

Slovesnost ob 180. 
obletnici rojstva Antona 
Umeka – Okiškega
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TZOS

V sklopu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa 
in gostoljubna se je na obhod odpravila štiričlanska 
komisija Turistične zveze občine Sevnica, sestavljale 
pa so jo Marta Kralj, Staša Jazbec, Viktorija Tratar 
in Annemarie Culetto. Po že utečenih smernicah 
in kriterijih so članice ocenile krajevne skupnosti v 
naši občini. Natančnejša poročila, kritike, pobude 
in predloge bodo prejeli predsedniki krajevnih 
skupnosti, podajamo pa le nekaj splošnih vtisov in 
opažanj. Komisija je ugotovila, da je splošna urejenost 
krajevnih skupnosti sicer solidna, da je v vsaki mogoče 
opaziti prizadevanje in zgledno delo posameznikov in 
tudi skupnosti, pri čemer posebej izstopajo nekatera 
hribovska naselja, predvsem, pohvalno, že nagrajeni 
Škovec, da pa večina naselij v svoji celostni zunanji 
podobi, žal, stagnira. Primanjkljaj je opaziti predvsem 
na javnih površinah, ki na več mestih po občini niso 
bile pokošene in urejene. Opazili smo tudi, da naši 
predlogi na nekaterih mestih še niso bili upoštevani. 
Predlagamo, da pri izbiri barve fasade upoštevate 
okolje, v katerem stoji hiša, in da izbirate svetle, 
pastelne in zemeljske tone, saj žive barve ne spadajo 
v naš kulturni in naravni prostor. Pri ocenjevanju sta 
v ospredju tudi opazovanje ravnanja z odpadki, pri 
čemer se v občini pojavljajo primeri dobrih praks, 
ko so tudi zbiralni otoki lepo ocvetličeni in urejeni, 
medtem ko na nekaterih mestih ti ostajajo neurejeni 
in razmetani. Vabimo vas k ocvetličevanju gredic, 
pri čemer izbirajte avtohtone sorte cvetja, grmovje 
in drevesa. Izogibajte se predvsem cipresovkam, ki 
niso primerne za naš naravni prostor. Primerno jih, 
tudi za žive meje, lahko nadomestite na primer z 
gabrom. Predvsem pa gre pri tem upoštevati reklo 
Manj je več. Zdi se, da se z urejenostjo in celostno 
podobo krajev pokaže, kje so ljudje med seboj 
povezani ter vzajemno sobivajo in kje so usmerjeni 
bolj sami vase. Na podlagi napisanega so se članice 
občinske komisije odločile in za regijsko ocenjevanje 
predlagale Krmelj, v kategoriji izletniških krajev, in 
Sevnico, ki bo ocenjena v kategoriji manjših mest. 

Želeli bi si, da bi, kakor pred leti, tudi po krajevnih 
skupnosti zavel svež vetrič in da bi svojo lepoto znali 
pokazati tudi z urejenostjo, kot smo/ste to že storili. 
Za pomoč, nasvete in pobude smo vam na voljo tudi 
pri Turistični zvezi občine Sevnica, saj si želimo, da 
bi katerega izmed naših krajev prihodnje leto lahko 
prepoznali kot vrednega predloga za ocenjevanje 
naprej. Potencialov je namreč kar nekaj, manjka 
le še nekaj dobre volje. Regijska komisija je kraje 
ocenjevala tudi v tednu od 16. do 20. junija.
 

Vir: TZOS

Komisija TZOS 
obšla krajevne skupnosti 
občine Sevnica

  
Tretji pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta od 
Tržišča do Studenca je za nami. Po sreči, brez težav 
in v lepem vremenu. Jutranjo sveto mašo v Tržišču 
je daroval ekonom novomeške škofije gospod dr. 
Janez Gril, za tem pa, kot prvi duhovnik v zgodovini 
pohoda, tudi poromal z nami do Gornjih Impolj. 

Pri župnijski cerkvi v Tržišču, v kateri je bil Grozde 
na ta dan pred 95 leti krščen, smo začeli s čajem, 
nagovorom in prvim recitalom. Po obveznem 
skupinskem fotografiranju smo se odpravili proti 
Zgornjim Vodalah. Tam smo se, kot običajno, ustavili 
pri Grozdetovih na okrepčilu in prisluhnili drugemu 
recitalu. Nadaljevali smo čez Jeperjek in Telče in ker 
smo želeli priti pravočasno na slovesnost na Gornjih 
Impoljah, smo pohiteli ter letos izpustili postanek 
na Druščah, smo se pa zato ustavili na Primožu in 
tam so nam gasilci skuhali odličen golaž. Na Gornjih 
Impoljah je bilo letos še posebej slovesno, saj je 
škof msgr. Andrej Glavan po kulturnem programu 
blagoslovil obnovitvena dela na stari Kovačevi hiši, v 
kateri je Lojze preživel nekaj mladostnih let ob svoji 
materi. Obnovljena hiša s stalno razstavo o življenju 
in pomenu Lojzeta Grozdeta predstavlja spomenik 
našemu blaženemu mučencu in krajevno stavbno 
zanimivost. 

Pohod smo končali na Studencu z dobrodošlico, ki so 
nam jo pripravili tamkajšnji vinogradniki, in litanijami, 
ki jih je pri Grozdetovem oltarju v župnijski cerkvi 
daroval tamkajšnji župnik, gospod Anton Bobič.
Iskrena hvala vsem: Turističnemu društvu Tržišče, 
Aktivu kmečkih Žena Tržišče, Stegu Trzišče, PGD 
Primož, Kulturno-turističnemu društvu Primož, KS 
Tržišče, Primož in Studenec, Društvu vinogradnikov 
Studenec, Župnijama Tržišče in Studenec, Škofiji 
Novo mesto in Občini Sevnica ter družinam Grozde, 
Celestina in Kozinc, Avtobusnemu prevozniku Mrgole 
iz Telč ter vsem neimenovanim posameznikom 
in posameznicam, ki so kakorkoli sodelovali pri 
organizaciji pohoda, še posebej pa seveda približno 
50 pohodnikom. Brez vas ne bi šlo in blaženi Alojzij 
Grozde naj bo vaš priprošnjik. 
Nasvidenje na četrtem pohodu.

 Robert Kaše

Tretji pohod 
po poti blaženega 
Alojzija Grozdeta, 
od Tržišča do Studenca 

V soboto, 26. maja, so članice Aktiva žena z Brega ob 
svoji 20. obletnici delovanja pripravile praznovanje s 
spremljajočo razstavo ročnih del. 
Ob tej priložnosti so bile podeljene tudi zahvale 
članicam za njihovo dolgoletno aktivno udejstvovanje. 
Čestitke in pozdravne nagovore so članicam aktiva 
izrazili tudi povabljeni gosti, med njimi župan Srečko 
Ocvirk, predsednica društva kmetic Sevnica Majda 
Jazbec, Slavica Grobelnik, svetovalka pri KGZ NM, 
enota Sevnica, ter v imenu predsednika Krajevne 
skupnosti Loka tudi Doris Kosar. Ob jubileju so 
slavljenkam čestitale tudi preostale predstavnice 
aktivov v občini Sevnica, s katerimi Aktiv žena Breg 
sodeluje vsa leta svojega delovanja. Delo aktiva 
je predstavila Olga Lužar, ki je prevzela funkcijo 
predsednice od svoje predhodnice Milke Kosem že 
nekaj let po ustanovitvi aktiva. V svojem nagovoru 
je poudarila pomen deleža delovanja in združevanja 
deklet ter žena na podeželju, ki v tovrstnih združenjih 
nehote nadgrajujejo in posredujejo svoje izkušnje, 
izmenjujejo informacije ter tako neposredno vplivajo 
na izboljšanje kakovosti v krajih, kjer živijo, predvsem 
pa skrbijo za družbene in kulturne dejavnosti. 

Ženske se z aktivom lahko s ponosom predstavljajo 
samostojno ali v sodelovanju, ter na takšen način 
predstavljajo in promovirajo kraj. V ta namen je 
bila pripravljena tudi razstava ročnih del, ki so jih 
članice izdelovale vseh dvajset let. Poudarila je tudi, 
da aktivi žena tako niso le naključna medsebojna 
druženja, temveč predvsem odlični promotorji 
kulture in turizma, ki ne le s svojimi kulinaričnimi 
dobrotami nasitijo vedoželjne obiskovalce krajev, 
pač pa tudi neposredno skrbijo za prepoznavnost 
tradicije in svojevrstnost običajev posameznih krajev 
iz celotne Slovenije. Med smelimi cilji in željami za v 
prihodnje se je predsednica dotaknila tudi smernic 
novega programa, ki bi bil na regijski ravni zanimiv 
tudi za mlajše in bi tako v svoje vrste privabil tudi 
preostale generacije deklet in žena, ki druga za drugo 
predstavljajo žensko s podeželja. Večer so popestrili 
fantje iz skupine Jarica in deklice Pia Zakrajšek, Zala 
in Hana Bizjak, Klara Štigl, Lia Dragar ter Zala Plazar, 
zadnja tudi z odličnim nastopom na flavti, ki so prav 
za to priložnost z recitalom ter pesmijo in plesom 
popestrile vzdušje v popolnoma prenovljeni dvorani 
Gasilskega doma na Bregu. 

Ob tej priložnosti so članice aktiva pripravile prijetno 
okrašen prostor s cvetjem iz okolice in bogato 
obložene mize, ob katerih so se zbrali vsi obiskovalci 
in udeleženci prireditve, ki so se zaradi prijetnega 
ozračja družili še dolgo v noč. 

Mojca Mj  Petrovčič

Foto: Angelika Kosem 

Ob 20-letnici delovanja 
slavnostno srečanje 
Aktiva žena Breg

www.visit-sevnica.com
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Turizem

 
V Brežicah je 16. junija na grajskem dvorišču gradu 
potekalo že osmo tradicionalno srečanje Dobrodošli 
doma, namenjeno druženju Slovencev, ki so 
razseljeni po svetu. Srečanja se je udeležilo skoraj 
400 nastopajočih in obiskovalcev. 

Z namenom predstavitve sevniškega območja 
zamejcem se je dogodka udeležila tudi Sevnica s 
turistično ponudbo in degustacijo. Obiskovalcem 
smo predstavljali našo turistično ponudbo, kupili 
pa so lahko  tudi spominke. Možnosti izletniškega 
oddiha v Sevnici so res enkratne, od turističnih kmetij, 
zanimive nastanitve, dobre kulinarike, naravnih in 
kulturnih danosti, zato predstavitev obiskovalcev ni 
pustila ravnodušnih. 
Odzivi so bili pozitivni, veliko zamejskih Slovencev 
Sevnico že pozna in obljubljajo ponovni obisk naših 
krajev. Večina je pa z veseljem vzela naše gradivo, 
nekateri so kupili tudi salame in spominke. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Srečanje Dobrodošli 
doma v Brežicah 
obogateno s sevniško 
turistično ponudbo 

 
Tradicionalno pozitivni odzivi obiskovalcev in 
sodelujočih po izvedbi 8. Festivala modre frankinje 
so ponovno utrdili mesto tega edinstvenega vinsko-
kulinaričnega dogodka, ki krepi prepoznavnost 
Sevnice in Posavja. Najbolj moder festival v 
Sloveniji je v četrtek, 7. junija, tradicionalno povezal 
pridelovalce modrih frankinj in drugih vin iz Slovenije 
in sosednje Hrvaške. 

Festival modre frankinje je edinstveni enološko-
kulinarični dogodek, prepoznaven v domačem okolju 
in zunaj njega. Je promocija vinogradništva in kulture 
pitja vina ter modre frankinje kot sorte vina, ki je po 
raziskavah nemških znanstvenikov izvorno slovenska 
sorta, njegov namen pa je spodbujanje kakovostne 
pridelave in prodaje vin ter spremljajoče kulinarične 
ponudbe. Osrednja nit festivala, ki je potekal v 
parku gradu Sevnica, je bila tako predstavitev 20 
pridelovalcev modre frankinje z vseh vinorodnih 
območij te žlahtne sorte. Modro frankinjo so z 
različnimi jedmi osmislili kulinarični mojstri iz 
Gostilne Repovž iz Šentjanža, Gostilne Javornik iz 
Rakovnika in Hotela Splavar iz Brežic. 

V spremljevalnem programu so si številni obiskovalci 
v popoldanskem času lahko vodeno ogledali 
grad Sevnica, se preizkusili v nagradni pokušini 
v grajski vinoteki, zvečer pa je sledila slavnostna 
razglasitev rezultatov ocenjevanja modrih frankinj. 
Sedemčlanska mednarodna strokovna komisija pod 
vodstvom Jožeta Simončiča iz Kartuzije Pleterje je 
na ocenjevanju, ki je potekalo 24. maja, ocenila 
114 vzorcev modrih frankinj iz Slovenije, Hrvaške 
in Avstrije, in sicer v treh kategorijah. V kategoriji 
redne trgatve letnika 2017 je zmagal Martin Pečarič 
iz Čuril pri Metliki, v kategoriji starejših letnikov in 
barrique Kmetija Karlovček iz Šentjerneja, v kategoriji 
posebnih vin pa Klet Krško. Prvak festivala, izbran 
med tremi najboljšimi v posameznih kategorijah, 
je postal Martin Pečarič z modro frankinjo letnik 
2017. Celotna razvrstitev ocenjevanja je v katalogu 
8. Festivala modre frankinje, ki je na ogled na spletni 
strani www.modra-frankinja.com. 
V dogajanju so se zvrstili pozdravi gostov, 
organizatorja, predstavnikov lokalne skupnosti in 
podpornikov festivala, zbrane pa je do zaključka 
prireditve navduševala priljubljena glasbena skupina 
Prifarski muzikanti. KŠTM Sevnica se kot organizator 
dogodka za partnerstvo zahvaljuje Občini Sevnica, 
vsem sodelujočim pri izvedbi dogodka, podpornikom 
ter seveda vsem obiskovalkam in obiskovalcem 
festivala. 
Vsebine 8. Festivala modre frankinje potekajo v 
sklopu projekta Modra frankinja – žametno vino 
regije Posavje, ki smo ga štirje partnerji (Kmečka 
zadruga Sevnica, Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Center za podjetništvo in turizem 
Krško, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica, nosilec) skupaj 
vsebinsko oblikovali in zanj uspešno pridobili sredstva 
programa CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP). 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Foto: Jože Teraž

8. Festival modre frankinje

Na Lovrenc, Veliko Kozje 
in Kincl iz Loke
Nezahtevna pot, spust iz Čelovnika pa je zahtevnejši 
zaradi orientacije. 
Do Loke se lahko pripeljemo z avtom ali vlakom. Pot 
začnemo po markirani poti, pri trgovini najdemo 
markacije, ki nas po cesti pripeljejo do pokopališča. 
Potem zavijemo levo po cesti ob sadovnjaku. Po cesti 
gremo vse do lovske koče, nad njo pa je steza, ki vodi 
v gozd navzgor in preseka serpentino. V 45 minutah 
pridemo iz Loke v naselje Radež. 

Na koncu vasi zavijemo po markacijah nekoliko levo 
navzgor v gozd. Pot nadaljujemo po stezi navzgor 
skozi gozd. Ko pridemo na travnik, je pred nami že 
zaselek Zavrate (naselje Radež). Tam spet pridemo 
na cesto in po njej nadaljujemo navzgor, vendar nas 
markacije kmalu usmerijo na pot preko vzpetine 
na travnik mimo križa in spet na cesto. Po cesti 
nadaljujemo našo pot vse do Lovrenca. Iz Radeža 
bomo hodili eno uro. Na Lovrencu (713 m) je žig 
sevniške planinske poti št. 14. Tam je znamenito 
rastišče clusijevega svišča. 
Z Lovrenca gremo na Veliko Kozje, markacije nas 
vodijo proti zahodu predvsem po grebenu ali tik pod 
njim. V eni uri bomo prišli, a bomo v zadnjem delu 
kar močno grizli v strmino, na 986 m visoko Veliko 
Kozje. Razgledni vrh je malo naprej na skalnem robu, 
kjer sta tudi žig in vpisna knjiga. Tam so rastišča 
avriklja in blagajevega volčina, pa tudi rododendrona 
in nekaterih drugih za visoke hribe značilnih rastlin. 
Ko se z razgledne točke vračamo, gremo levo strmo 
navzdol. Sledimo smernim tablam in markacijam v 
smer Radeč. S strmine pridemo na travne površine 
in pri domačiji na cesto. Po njej nadaljujemo mimo 
lesenega vikenda. Kmalu sledimo markacijam na 
desno mimo domačije in skozi travnik v gozd, za tem 
se začnemo spuščati po stezi, kmalu pridemo do 
znamenite cerkvice sv. Duha. S Kozjega bomo za pot 
potrebovali spet kakšno uro. Od cerkvice se spustimo 
navzdol na asfaltirano cesto in desno do naselja 
Čelovnik. Ko pridemo skozi Čelovnik po markirani 
poti na koncu vasi do počitniških hišic, zavijemo 
desno in pri zadnji od hišic poiščemo stezico navzgor 
v gozd, ki nas bo pripeljala na razgledni greben Kincl 
(631 m). Do cerkve bomo potrebovali slabe pol ure. 
V 10 minutah bomo prišli po isti poti znova na cesto 
in na markirano pot proti Radečam. Po dobrih 200 
m zavijemo levo. Ko pridemo na zelo razgleden del 
ceste, je levo kar dobra pot, ki pelje po travniku 
navzdol. Ko lahko, zavijemo desno do domačije s 
hišno številko Čelovnik 4, in gremo pod gospodarskim 
poslopjem in domačijo po zaraščajočem travniku ter 
poti naravnost proti zahodu. Kmalu smo pri seniku 
in tam se pot konča. Navzdol najdemo stezo, ki se 
spušča v gozd. Po 40 metrih se steza obrne proti 
jarku, poiščemo rahlo zaznavno stezo, ki pelje po 
grebenu navzdol v gozd. Ko pridemo na gozdno pot, 
ki preči greben, zavijemo levo po poti do potoka. Na 
drugi strani potoka se spuščamo navzdol, desno pod 
nami je slap. Do njega bomo s Čelovnika hodili 20 
minut. 
Ko se pot skoraj izravna, gremo mimo travnika sredi 
gozda in pridemo na glavno staro pot, ki je bial 
včasih edina pot v Loko. Pot nadaljujemo navzdol na 
asfaltirano cesto, levo pa se že začne naselje Loka. Za 
vso pot bomo potrebovali približno 5 ur in 20 minut 
(14,3 km). 

Vir: Vodnik Vinko Šeško

Mamig za premik

  
V soboto, 16 junija, smo se zbrali na že 4. 
tradicionalnem pohodu po poti Antona Umeka 
– Okiškega, ki ga je  organiziral KUD Anton Umek – 
Okiški Boštanj. 
V prijetnem sončnem jutru se je zbralo okoli 30 
pohodnikov. Pot nas je vodila od doma gasilcev in 
vaščanov na Okiču, čez Straški hrib v Drenovec, skozi 
Sele na Topolovec. Tam smo imeli krajši postanek s 
kulturnim programom. Zapel nam je ženski  pevski 
zbor  Azalejke, Lana Žužek je zaigrala na citre, Eva 

Dolinšek pa je recitirala pesem Antona Umeka – 
Okiškega Topolovška gora. Po kulturnem programu 
nas je pogostil Aktiv žena Boštanj. Ob prijetnem 
vzdušju se je kmalu zaslišalo petje pohodnikov. Pot 
smo nadaljevali mimo zidanic v Dobju in ga končali 
pri rojstni hiši Antona Umeka – Okiškega, zdaj kmetiji 
Žužek, in sicer v duhu 180. obletnice rojstva Antona 
Umeka – Okiškega. Pohodniki so si ogledali razstavo 
likovnih in literarnih del, ki so jo pripravili učenci 
OŠ Boštanj, nato pa smo jih pogostili z golažem in 
dobrim domačim cvičkom. 
Preživeli smo lep dan v čudovitem okolju Okiča in v 
dobrem vzdušju vseh udeležencev. Nasvidenje spet 
prihodnje leto. 
  

Tadeja Zupančič Žužek

4. tradicionalni pohod 
po poti Antona Umeka – 
Okiškega
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Kultura

  
Na Grajski tlaki so v kavarni Graščakova hči na 
sevniškem gradu gostili Antona-Zvoneta Esa, 
kinologa, salamarja in muzikanta. Es je po rodu 
Celjan, z družino je živel v Ljubljani in v policijskih 
vrstah šolal lavinske in ruševinske pse ter pse za 
iskanje mamil in eksploziva, pa tudi pse vodnike 
slepih. S šolanjem zadnjih se z ženo Manco ukvarjata 
še zdaj, ko živita v Sevnici. Ko se je Es, ljubljanska srajca 
s celjskimi koreninami, pred več kot desetletjem  
preselil v Sevnico, od koder je doma njegova žena, je 
ugotovil, da nisi pravi  Sevničan, če ne izdeluješ salam 
in prideluješ cvička. Lotil se je obojega in to tako 
vneto, da je že premagal svoje učence in zmaguje na 
salamijadah. Tudi na letošnji sevniški salamijadi je 
osvojil prvo mesto. 

Rad pa vzame v roke tudi kitaro in zapoje. S prijatelji 
ima skupino Še smo tu, na gradu pa je zapel in zaigral 
z bratoma Janijem in Zoranom Koširjem, priložnostni 
trio pa se je poimenoval Sivi panterji. Prireditev je z 
violončelom popestrila tudi njegova vnukinja Gaja 
Radovac.

 N. Č. C. 

Vsestranski Zvone Es 
oddelal tlako

 
Zveza kulturnih društev Sevnica in Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti Območna izpostava Sevnica sta 
v atriju gradu Sevnica in grajskem parku v soboto, 9. 
junija, gostila likovne umetnike iz Slovenije, Hrvaške, 
Italije in Avstrije.

Sončna sobota je bila v znamenju pestrega likovnega 
ustvarjanja. Na XVIII. Sevniškem likovnem shodu je 
ustvarjalo 40 umetnikov. Enodnevno ustvarjanje je 
strokovno vodil vsestranski sevniški umetnik Rudi 
Stopar, za letošnji shod pa je izbral dve zanimivi temi: 
kulturna dediščina, evropsko leto kulturne dediščine, 
skodelica kave, 100. obletnica smrti Ivana Cankarja, 
likovniki pa so lahko ustvarjali tudi po lastni izbiri. 

Dogajanje v atriju gradu Sevnica je popestril tudi gost 
shoda s priložnostno realistično razstavo, slikar Zoran 
Homen iz Hrvaške. 

Skupinska razstava del, ustvarjenih na shodu, bo na 
ogled ob praznovanju občinskega praznika novembra 
letos v Mosconovi galeriji na našem gradu. Za to 
priložnost bo nastal tudi katalog vseh del s tega 
shoda. 

Hkrati bo v Stari galeriji odprta razstava lanskega 
prvaka shoda Alojza Raka iz Boštanja. 

Foto: Ljubo Motore
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Mednarodni XVIII. Sevniški 
likovni shod Grad 2018

 
Ljudske pevke Solzice iz Kulturno-umetniškega 
društva Budna vas praznujejo letos 20 let delovanja. 
Ob tej priložnosti so v nedeljo, 10. junija, pripravile 
koncert ljudskih pesmi na Brunku v srednjeveški 
cerkvi Svetih treh Kraljev. 

Praznovanje s prepevanjem ljudskih pesmi so poleg 
njih polepšale še povabljene skupine ljudskih pevcev: 
Ljudski pevci Fantje z vasi, Ljudske pevke s Telč, 
sestri Apšner - Gmajnice in Marija Jerele. Voditeljica 
koncerta Jožica Pelko je doživeto orisala prehojeno 
pot slavljenk, na kateri se je zgodilo veliko zanimivega 
in lepega in na kateri so spoznale veliko ljubiteljev 
ljudskega prepevanja. Ti so postali tudi njihovi 
prijatelji. Ljudske pevke Solzice so začele delovati 
v Aktivu kmečkih žena Budna vas, od leta 2011 pa 
delujejo v Kulturno-umetniškem društvu Budna vas, 
ki je bilo ustanovljeno prav na njihovo pobudo. Prva 
vodja je bila Rozalija Tomažin, zdaj pa jih vodi Magda 
Sigmund. Ohranjati želijo izročilo svojih prednikov za 
prihodnje rodove in povezovati ljudi odprtih src za 
vse lepo. Za njihovo dejavnost na kulturnem področju 
jim je JSKD podelil Maroltove značke, ZKD Sevnica pa 
priznanje. Za prispevek h kulturnemu dogajanju v 
kraju, občini in širše so se jim zahvalili in jim čestitali 
župan Srečko Ocvirk, predsednik krajevne skupnost 
Šentjanž Boštjan Krmelj, župnik župnije Radeče Miro 
Bergelj in predstavniki društev. 
Ob koncu koncerta so se zahvalile vsem pevkam, ki so 
prepevale pri njih, vsem, ki jim vsa ta leta pomagajo, 
jih podpirajo in z njimi sodelujejo. Prijetno druženje 
se je nadaljevalo v hladni orehovi senci še kar nekaj 
časa v nedeljsko popoldne. 
   

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Ljudske pevke Solzice so praznovale 20 let delovanja.

Koncert 
za 20 let delovanja

Osmi junij je dan Primoža Trubarja. Na ta dan se je 
leta 1508 v Rašici rodil pisec prve slovenske knjige. 
Ker smo v Loki ponosni, da je krajši čas svojega 
življenja ta veliki mož preživel v naših krajih, smo 
tudi letos, v organizaciji TD in KD Loka ter s podporo 
KS Loka, praznovali ta dan. Ob tej priložnosti je bila 
predstavljena pesniška zbirka Sonce in sence, knjižni 
prvenec domačinke Sabine Kožar, ki jo je izdala s 
podporo KD Primož Trubar Loka, Občine Sevnica, 
JSKD Sevnica in oblikovala s pomočjo Nevenke Flajs. 

V kulturnem programu so nastopili učenci POŠ Loka 
in komorna zasedba Osnovne šole Sava Kladnika iz 
Sevnice pod strokovnim vodstvom učiteljice Nataše 
Vidic. Enkrat na leto tako Trubarjev izrek Stati inu 
obstati zazveni še prav posebno.

Annemarie Culetto

Foto: Smilja Radi

Tretje leto 
v Loki praznovali 
dan Primoža Trubarja
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Kultura

Sreda, 4. julija 2018, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v 
zbirki Ogled avtorja 
Rudija Stoparja 
Gost: ČRNSKA UMETNOST 
(MASAI) – skulpture  Vstopnine ni.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. 
Kontakt: 051 680 289 ali grad.sevnica@
kstm.si

Petek, 6. julija 2018, od 10. do 17. ure
v atriju Gradu Sevnica
Družinski dan z eksotičnimi 
živalmi 
Vstopnine ni.
Org.: Študentski klub Sevnica in Kavarna Graščakova hči
Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Ponedeljek, 16. julija 2018, ob 19. uri 
v kavarni Graščakova hči na Gradu Sevnica
Grajska tlaka 
Pogovorno glasbeni večer, na katerem tlačan(k)i 
predstavita osebo iz lokalnega okolja. Vabljeni, da 
spoznate zanimive ‘sosede’. Vstopnine ni.
Org.: Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Četrtek, 19. julija 2018, ob 20. uri 
v Mosconovi galeriji Gradu Sevnica
Odprtje razstave keramike 
Po Lucie Rie
Klub keramikov PD Soča 
Kanal je v letih 2016/17 
študijsko raziskal opus 
legendarne avstrijsko 
angleške keramičarke Lucie 
Rie. Razstavljena dela niso 
neposredne replike; bolj 
keramika v stilu Lucie Rie, saj 
so predstavljene in uporabljene 
vse njene tehnike izdelave in 
dekoracije.
Razstava bo na ogled v 
odpiralnem času gradu do 
vključno 16. septembra 2018.
Vstopnine ni.
Org.: PD Soča Kanal | Kontakt: ferdozorz@gmail.com / 031 682 971

Petek, 20. julija 2018, ob 21. uri
v atriju Gradu Sevnica
Grajski kino pod zvezdami 

Vstopnina: konzumacija 2 EUR.
Org.: KŠTM Sevnica in Kavarna Graščakova hči
Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Sreda, 1. avgusta 2018, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v zbirki 

Ogled avtorja 
Rudija Stoparja 
Gost: RUDI NOVAK – kipar, 
Mežica
Vstopnine ni.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica. 
Info: 051 680 289 ali 
grad.sevnica@kstm.si.

Petek, 
3. avgusta 2018, 
ob 21. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Grajski kino pod zvezdami 

Vstopnina: konzumacija 2 EUR.
Org.: KŠTM Sevnica in Kavarna Graščakova hči

Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Ponedeljek, 20. avgusta 2018, ob 19. uri 
v kavarni Graščakova hči na Gradu Sevnica
Grajska tlaka 
Pogovorno glasbeni večer, na katerem tlačan(k)i 
predstavita osebo iz lokalnega okolja. Vabljeni, da 
spoznate zanimive ‘sosede’.
Vstopnine ni.
Org.: Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Četrtek, 
23. avgusta 2018, 
ob 20. uri 
v atriju Gradu 
Sevnica
Mladi in stari z 
roko v roki
Literarna skupina DU 
Sevnica s svojo poezijo in 
prozo, mladi z glasbenimi 
točkami
Vstopnine ni.
Org.: Literarna skupina DU Sevnica
Kontakt: Štefka Vidrih / 041 637 692 / janez.vidrih1@siol.net

Petek, 24. avgusta 2018, ob 21. uri 
v atriju Gradu Sevnica
Grajski kino pod zvezdami 

Vstopnina: konzumacija 2 EUR.
Org.: KŠTM Sevnica in Kavarna Graščakova hči
Kontakt: 041 223 551 / 031 369 027 / marja.kocbek@gmail.com

Se VIDIMO...
LEPO bo...

 
Pred vstopom v nam najljubši letni čas poletje 
smo članice Vokalne skupine Vilinke pripravile 
letni koncert in ga izvedle v za pevce daleč najbolj 
akustično prijaznem prostoru – Lutrovi kleti pod 
sevniškim gradom.

Priprave na koncert so potekale pod umetniškim 
vodstvom Tineta Beca, v repertoar pa smo uvrstili 
in vokalno oblikovali nabor ljudskih pesmi, večnih 
slovenskih zimzelenih popevk in tudi dalmatinske 
napeve. Koncert sta z nastopom polepšala citrarka 
Neža Simončič in pianist Maj Repovž, program pa je 
z ubranim povezovanjem v celoto spletla Annemarie 
Culetto. 

Koncert smo izvedle prav na mednarodni dan očetov, 
17. junija. Počaščene smo, da so vsi naši očetje s 
svojimi harmonikami poskrbeli za gotovo najbolj 
čustveno in izvirno točko večera, skupen nastop, ki 
je še posebno razveselil številčno občinstvo. Iskreno 
hvaležnost namenjamo vsem, ki ste nam namenili 
srčne aplavze, in vsem, ki ste nam pomagali pri 
izvedbi dogodka. 
  

Tanja Žibert, Vokalna skupina Vilinke 
Foto: Rok Petančič

Melodije poletja in 
ljubezni z vilinkami

Sevniško grajsko poletje 2018
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 29. 6. 
ob 10.00 Šport na prostem: košarka Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 29. 6. 
ob 21.00 Premiera musicala Ameriške sanje Grad Sevnica KD Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 30.6. 
ob 20.00 Pohod na Tk pav ob polni luni izpred informacijske table 

v Koludrju TD Šentjanž, Cveta 031  825 053

sobota, 30. 6. 
ob 20.00 Vrtna veselica z ansamblom Roka Žlindre KMD Lukovec KŠD Lukovec, 

inf.: Stanko 031 827 482
nedelja, 1. 7. ob 10.00
 – petek, 31. 8.

Poletna humanitarna akcija: 
Izdelovanje ležišč za zapuščene živale Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 1. 7. ob 11.00
 – petek, 31. 8. Vsako sredo: Šport na prostem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 1. 7. ob 11.00
 – petek, 31. 8. Ustvarjalni ponedeljki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 1. 7. 
ob 14.00 Otroške likovne delavnice Kulturna dvorana Šentjanž KUD Budna vas

nedelja, 1. 7. ob 15.00
 – petek, 31. 8. Vsako soboto: Družabni dogodki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 1. 7. ob 16.00
 – petek, 31. 8. Vsak četrtek: Ustvarjalnice na bazenu Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

poned., 2. 7. ob 9.00 - 
petek, 6. 7. ob 15.00 Oratorij 2018 - Eno je potrebno Društvo Salezijanski mladinski 

center Sevnica SMC Sevnica

ponedeljek, 2. 7. ob 
10.00 - petek, 6. 7. Olimpijski teden Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 2. 7. 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 3. 7. 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 3. 7. 
ob 19.00 Dan rudarjev Krmelj 54 Društvo Svoboda Krmelj - turistična sekcija

torek, 3. 7. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
sreda, 4. 7. ob 10.00 
– petek, 31. 8. »Voda« - fotografska razstava Društva gluhih in naglušnih Posavja Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 4. 7. 
ob 20.00 Radogost večer - gost: Črnska umetnost – skulpture Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 5. 7. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
petek, 6. 7. 
ob 8.00 Degustacija na kmečki tržnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM in Občina Sevnica

petek, 6. 7. 
ob 10. 00 Družinski dan z razstavo eksotičnih živali, delavnicami, igralnico... Grad Sevnica Študentski klub Sevnica, Društvo ljubiteljev 

eksotičnih živali Bioexo in Kavarna Graščakova hči
sobota, 7. 7. 
ob 8.00 Mesečni sejem v Sevnici Trg svobode KŠTM in Občina Sevnica

nedelja, 8. 7. 
ob 17.00

"Telška žetev"- 
15. srečanje ljudskih pevcev Gasilski dom Telče KŠD Telče

poned., 9. 7. ob 9.00 - 
petek, 13. 7. ob 15.00 Oratorij 2018 - Eno je potrebno Društvo Salezijanski mladinski 

center Sevnica SMC Sevnica

torek, 10. 7. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
sreda, 11. 7. 
ob 11.00 Izmenjava igrač Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 14. 7. 
ob 15.00 VII. Tradicionalna košnja na Lisci Lisca KŠTD Razbor, Občina Sevnica in Gostinstvo 

Krašovec s.p. (Tončkov dom na Lisci)
sobota, 14. 7. 
ob 15.00 Lan party Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 14. 7. 
ob 20.00

90-letnica PGD Blanca, 
gasilska veselica s Poskočnimi muzikanti. Blanca PGD Blanca

ponedeljek, 16. 7. 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

torek, 17. 7. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
četrtek, 19. 7. 
ob 20.00 Odprtje razstave keramike Po Lucie Rie Grad Sevnica PD Soča Kanal

petek, 20. 7. 
ob 21.00 Grajski kino pod zvezdami Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči

sobota, 21. 7. 
ob 15.00 Gasilske igre brez meja na Velikem Cirniku Veliki Cirnik PGD Veliki Sirnik 

torek, 24. 7. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
sobota, 28. 7. 
ob 20.00 Gasilska veselica v Tržišču Športni park Tržišče Gasilska veselica v Tržišču Org.: PGD Tržišče, 

Peter 031 306 577
nedelja, 29. 7. 
ob 15.00 Gasilska veselica na Okiču Dom gasilcev in vaščanov 

Okičanj Gasilska trojka Okič in vaščani Okiča

ponedeljek, 30. 7. 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 31. 7. 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 31. 7. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
sreda, 1. 8. 
ob 20.00

Radogost večer - gost: 
Rudi Novak – kipar, Mežica Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 2. 8. 
ob 14.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
petek, 3. 8. 
ob 8.00 Degustacija na kmečki tržnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM in Občina Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 3. 8. 
ob 21.00 Grajski kino pod zvezdami Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči

sobota, 4. 8. 
ob 8.00 Mesečni sejem v Sevnici Trg svobode KŠTM in Občina Sevnica

torek, 7. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
sobota, 11. 8. 
ob 15.00 Lan party Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 13. 8. 
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 6.30 do 12.30 ure).
 Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 14. 8. 
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 6.30 do 12.30 ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 14. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
četrtek, 16. 8. 
ob 8.00

Krvodajalska akcija (od 8. do 12. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Krmelj OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
petek, 17. 8. 
ob 18.00 12. Velika kitariada Pri bazenu Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 18. 8. ob 20.00 - 
nedelja, 19. 8. ob 2.00 Gasilska veselica na Pokleku z ansamblom Erazem Poklek nad Blanco PGD Poklek

poned., 20. 8. ob 10.00 - 
sreda, 22. 8. ob 17.00 Poletna sreča na vrvici POŠ Loka TD Loka, KS Loka, POŠ Loka, TZOS v sodelovanju 

z društvi in podporo Občine Sevnica
ponedeljek, 20. 8.
 ob 19.00 Grajska tlaka Grad Sevnica Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

torek, 21. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
četrtek, 23. 8. 
ob 19.00 Mladi in stari z roko v roki Grad Sevnica Literarna skupina DU Sevnica

petek, 24. 8. 
ob 21.00 Grajski kino pod zvezdami Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči

sobota 25.8. 
ob 11.00 14. Srečanje upokojencev pokrajine Posavje Športna dvorana Brežice inf.: DU Sevnica

org. DU Brežice
torek, 28. 8. 
ob 19.00 Joga v sevniškem grajskem parku Grajski park Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
sobota, 1.9.
ob 19.00

Prevzem novega vozila GVM 1, 
od 20. ure naprej veselica z ansamblom bratov Poljanšek. Šentjanž Org.: PGD Šentjanž, Boštjan Repovž, 

031 257 778.
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Mladina

  
S pristopom k 
pripravi strategije 
za mlade je Občina 
Sevnica pokazala 
zanimanje za 
u g o t a v l j a n j e 
d e j a n s k e g a 
položaja mladih 
in v sklopu tega 
je KŠTM Sevnica 
pripravil raziskavo 
Položaj mladih 

v občini Sevnica. Namen omenjene raziskave je 
bil proučiti položaj mladih in dinamiko mladinske 
dejavnosti v občini Sevnica ter ukrepe in aktivnosti 
naše občine na področjih, ki so pomembna za mlade. 
Na sestanku komisije za mladino, ki je bil v sredo, 
13. junija, v Mladinskem centru Sevnica je bilo v 
sklopu tega predstavljeno že prvo poročilo izvedene 
raziskave. V njem so bile izpostavljene nekatere šibke 
točke dosedanjega urejanja mladinskega področja 
na lokalni ravni in pa ključne problematike, o katerih 
bo potekala nadaljnja razprava. Obsežnejše in s 
tem zaključno poročilo raziskave bo širši javnosti 
predstavljeno predvidoma v prvem delu julija, kar 
bo temelj, na katerem bomo v sodelovanju gradili 
ukrepe za izboljšanje trenutnih razmer. Ker je Občina 
Sevnica pripravljena kar najbolj vključiti mlade v 
pripravo zanje pomembnega razvojnega dokumenta, 
ob tej priložnosti vabimo vse zainteresirane mlade, ki 
se vidite kot del delovne skupine za pripravo osnutka 
strategije za mlade, da se nam pridružite tako, da 
nam do 15. julija to sporočite na mladi.sevnica@
kstm.si ali Facebook Mladi v Sevnici.

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Priprava strategije 
za mlade

3. revija predšolskih in mlajših 
šolskih otroških pevskih zborov 
občine Sevnica 2018
 
Oder Kulturne dvorane Sevnica je 23. maja gostil 3. 
revijo predšolskih in mlajših otroških pevskih zborov 
občine Sevnica Ringaraja 2018. Skupaj je nastopilo 
več kot 180 najmlajših pevk in pevcev.
Na pevskem srečanju, ki ga pripravlja sevniška 
območna izpostava Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti, je nastopilo šest 
pevskih sestavov. Zborovodkinja Ana Verhovšek 
je vodila Predšolski pevski zbor OŠ Milana Majcna 
Šentjanž ter Predšolski pevski zbor Pikapolonice 
OŠ Krmelj. Maja Senica je bila zborovodkinja 
Predšolskega pevskega zbora Škratki OŠ Blanca, 
enote Vrtca Blanca, Zborovsko pripravnico OŠ Boštanj 
je vodila zborovodkinja Tadejo Udovč. Zborovodkinja 
mag. Mateja Repovž Lisec je na reviji sodelovala z 
Glasbeno pripravnico iz OŠ Tržišče. Najštevilčnejši 
pevski zbor Predšolski pevski zbor Ciciban Vrtca 
Ciciban Sevnica pa je vodila zborovodkinja Melita 
Železnik. 

S skupno pesmijo so se v zaključku revije družno 
poveselili vsi zbori skupaj. Skupno pesem Naša četica 
koraka je vodila zborovodkinja Ana Verhovšek, ob 
klavirski spremljavi pianista Dejana Jakšiča. Dogodka 
se je udeležila tudi gostja dr. Inge Breznik z Zavoda RS 
za šolstvo, ki je vsem nastopajočim voščila prijeten 
pevski nastop. Revijo je prijetno povezovala Tanja 
Žibert.

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

Ringaraja 2018

 
Junija smo vsak prost trenutek v mladinskem centru 
namenili izdelovanju ležišč za zapuščene živali, kar 
bomo nadaljevali tudi julija in avgusta.
S tem razvijamo občutek za živali pri otrocih, 
pomagamo pa tudi živalim in pripomoremo k 
čistejšemu okolju, saj so ležišča izdelana iz odpadnih 
gum. Torej, vabljen tudi ti, da se nam pridružiš, kadar 
je mladinski center odprt, in prispevaš svoj čas in 
dobro voljo. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Počitniška humanitarna 
akcija MC Sevnica

5. Otroška likovna razstava 
osnovnih šol občine Sevnica
 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti Sevnica je v sodelovanju s Knjižnico 
Sevnica pripravila že 5. Otroško likovno razstavo 
osnovnih šol občine Sevnica.  Na natečaju so že 
drugo leto sodelovale vse osnovne šole v občini.

Odziv na 5.  likovni natečaj Paleta brez meja je bil 
res zelo velik, zato velja posebna zahvala vsem 
mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter njihovim 
mentoricam. Na natečaj je skupaj prispelo 245 
likovnih del. Strokovni izbor najbolj zanimivih in 
izvirnih del ter postavitev razstave sta opravila 
grafična oblikovalka Nevenka Flajs in slikar Sebastjan 
Popelar. Vsi mladi likovni nagrajenci so prejeli 
priznanje za sodelovanje in praktično darilo. 

Za prijeten kulturni program je poskrbela mlada 
boštanjska pevka Sara Praznik. Razstavo si je ogledal 
in mlade umetnike pozdravil tudi podžupan Janez 
Kukec. 
  

Katja Pibernik, koordinatorka OI JSKD Sevnica

Paleta brez meja 2018
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V Kulturni dvorani Sevnica je imel 25. maja pevski 
zbor Vrtca Ciciban Sevnica tradicionalni, dobrodelni 
koncert Ciciban poje z gosti. S tem koncertom so 
otroci sklenili pevsko sezono in ravnateljica Vlasta 
Fele jim je podelila pohvale. Župan Srečko Ocvirk je 
ponosen, da že tako majhni in v tolikšnem številu 
prepevajo. In res je na odru prepevalo 65 otrok, 
prej pa so vse leto pridno vadili. Za uglašenost zbora 
so poskrbeli korepetitorji Helena Lužar, Doroteja 
Koroša, Marko Traven in zborovodkinja Melita 
Železnik. Popoln zven s spremljavo na klavirju in kitari 
sta dodala Silvija Švelc in Marko Traven. Kot gosti so 
nastopili otroci oddelka Žabice in Ana Vencelj ob 
spremljavi kitarista Martina Sešlarja. Z Obale pa je 
prišel tudi osrednji gost Slavko Ivančić in obljubil, da 
se bo zagotovo še kdaj vrnil in zapel s to »prekrasno 
mularijo«. Vse niti koncerta sta hudomušno, igrivo 
držala v rokah moderatorja Zdenka Poljšak in Aleš 
Tuhtar. Za konec so se poslovili z dvema zimzelenima 
melodijama Mi ljudje smo kot morje in Ne bom 
pozabil na stare čase, zapeli pa so tudi vsi v dvorani. 

Rečemo lahko le, da je bilo krasno in razposajeno. Pa 
ne pozabite, da se prihodnje leto spet vidimo. 

Melita Železnik

Ciciban poje z gostom 
Slavkom Ivančičem

 
Majske  kulinarično-vinske prireditve Sevn'ška 
kuhinja na trgu se je udeležila tudi ekipa Grajskega 
lutkovnega gledališča Sevnica in poskrbela za otroške 
duše in njihovo kreativnost. 
Otroci so v lutkovni delavnici  ob strokovni pomoči 
lutkarjev našega gledališča izdelovali enostavnejše 
lutke na palici in marionete po svojih idejah in 
zamislih, za tem pa so jih lahko odnesli domov kot 
spomin na ta lepi dogodek. Da pa se na ustvarjenih 
lutkah pri njih doma ne bi nabiral prah, smo jim 
pokazali tudi animacijske tehnike in osnove lutkovnih 
dialogov več tipov lutk, s katerimi so tudi navdušeno 
zaigrali. Lutke imajo na otroke magično moč in kmalu 
postanejo njihove dobre prijateljice, saj lahko z njimi 

izražajo tudi svoje največje skrivnosti. Imeli smo tudi  
razstavo naprstnih, ročnih in mimičnih lutk, ki so 
jih otroci in njihovi starši z zanimanjem preizkušali. 
Delavnica, ki je bila brezplačna, je bila zelo dobro 
obiskana, saj smo vsi skupaj v skoraj petih urah dela 
ustvarili več kot 70 različnih lutk. 
Veseli nas čedalje večje zanimanje za lutke in 
lutkarstvo med najmlajšimi v naši občini, da bodo 
lahko kmalu uspešno nadaljevali naše delo. 

 Bernard  Pungerčič, Zavod  G L G   Sevnica    

Foto: Nevenka Flajs

Obiskovalci so 
jedli in pili, otroci 
pa so se veselili z lutkami

 
Občina Sevnica je vključena v projekt LAS: najboljša 
riba je posavska riba. V tem projektu sodelujejo 
šole v občini Sevnica. Zato smo v četrtek, 7. junija, 
sedmošolci OŠ Sevnica imeli naravoslovni dan v 
sodelovanju s Kozjanskim parkom (Dušan Klenovšek). 
Odšli smo v Podbočje. Natančneje smo si ogledali 
eno izmed treh ribogojnic Gorišek. Lahko smo videli 
različno velike ribe: od največjih do najmanjših. 
Vodnik jih je tudi nahranil. Povedal nam je, da v 
njihovi ribogojnici gojijo samo postrvi in nekaj sulcev. 
Izvedeli smo veliko zanimivega: da ribe pripeljejo kot 
ikre iz Danske z avionom, da imajo zaščitno barvo, 
in sicer zgoraj sivo, da jih manj opazimo, spodaj pa 
svetlo sivo oz. belo, da jih druge ribe ne opazijo in 
ne pojedo. V bazenih merijo količino kisika, kajti tudi 

ribe lahko zbolijo, če ga ni dovolj. Ugotavljali smo 
tudi, kako ribe dihajo in zakaj imajo zračni mehurček. 
Odpravili smo se do izvira mrzlega potoka Studene. 
Pogovarjali smo se o naravnem in umetnem toku 
vode. Za konec smo odšli v bližnjo gostilno in tam so 
nam pripravili ribje jedi. Njam, bilo je zelo okusno. 
Dobili smo še učne liste, ki smo jih rešili na en dva tri. 
  
Ta dan mi je bil zelo všeč, saj sem se naučila veliko 
novega o gojenju sladkovodnih rib. Vsi stroški so 
bili del tega projekta, tako da je bilo za učence vse 
brezplačno. 
  

Tina Kolman, 7. c

Najboljša riba 
je posavska riba: 
naravoslovni dan 

Na čudovit zadnji majski dan, 31. maja, smo učenci 
tretjega razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica odšli na 
zaključno ekskurzijo. Obiskali smo brestaniški grad 
Rajhenburg. Tam so nam povedali, kdo so trapisti 
in kaj vse so počeli. Pozneje smo si ogledali zeliščni 
vrt in prepoznavali zelišča. Na koncu so nas čakale 
delavnice. Pri prvi smo pekli kruhek z zelišči, ki rastejo 
na grajskem vrtu. Pri drugi, ki smo jo vsi težko čakali, 
smo izdelovali čokoladne lizike. Gospa Vera nas je 
odpeljala tudi v čokoladnico, kamor smo v hladilnik 
odnesli narejene lizike. Povedali so nam, da je bila 
rajhenburška čokoladnica ena prvih na ozemlju 
Slovenije. 

Čisto na koncu smo lahko odšli v trgovino s spominki. 
Kupili smo lahko različne vrste čokolad, knjig in veliko 
drugega. Na gradu nam je bilo zelo všeč. Najbolj 
zabavno in seveda sladko je bilo delanje okusnih 
čokoladnih lizik.  
  

Lučka Imperl, 3. c

Tretješolci OŠ Sevnica 
na gradu Rajhenburg
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Svetovno prvenstvo v gorskem teku za veterane 
je letos potekalo v Sloveniji  2. junija v Železnikih. 
Tekma je hkrati štela tudi za državno prvenstvo 
Slovenije v gorskem teku za veterane, udeležilo se je 
je 457 tekačev iz 23 držav. Premagati so morali 10,8 
km dolgo progo s kar 1184 metri višinske razlike, saj 
so tekli iz Železnikov na Ratitovec, ki je visok 1678 
metrov (ženske in starejši moški so pretekli polovico 
krajšo razdaljo). 

Tekmovanja se je udeležil tudi član AK Sevnica Robert 
Lendaro in osvojil 17. mesto za svetovno prvenstvo 
M45, ekipno pa je s Simonom Aličem in Metodom 
Bregarjem osvojil bronasto medaljo. Za državno 
prvenstvo Slovenije je dosegel odlično 3. mesto v 
kategoriji M45. Z nastopom je zelo zadovoljen, saj 
je ekipno 3. mesto na svetovnem prvenstvu velik 
uspeh, ki ga ni pričakoval. Po tekmovanju sta bila na 
vrsti razglasitev in prijetno druženje gorskih tekačev 
z vsega sveta.

Vanja Lendaro

Robert ekipno 
3. mesto na svetovnem prvenstvu v gorskem teku

Svetovno prvenstvo v 
gorskem teku za veterane

 
Sevniški atleti so tekmovali na naslednjih tekmah: 
v Podbrdu se je nadaljeval gorski tekaški pokal, 
na katerem je v najmlajši fantovski kategoriji slavil 
Timotej Krašovec. Miha Povšič je postal absolutni 
zmagovalec Trebanjskega teka, Matej Tisu pa je 
osvojil drugo mesto v svoji kategoriji. Na koprskem 
stadionu sta barve AK Sevnica zastopala Ajda Slapšak 

in Tomi Bajc. Na ekipnem DP U16 je Ajda v teku na 
2000 m zasedla 4. mesto, Tomi je bil na 3000-metrski 
razdalji peti. 
  

Vir: AK Sevnica

Miha, prvo mesto v Trebnjem

Sevniški atleti uspešni 
na treh prizoriščih

 
V četrtek, 17. maja, se je začela strelska liga za 
discipline 25 m za pištole malega in velikega kalibra. 

Liga bo trajala do konca septembra, ko bodo 
najboljšim ekipam in posameznikom podeljena 
priznanja. V ligi sodeluje 27 tekmovalcev. Po 
izvedenih štirih krogih lige je vodilni, v disciplini 
veliki kaliber, Damjan Pinoza s 100 točkami. Vodilni 
v malem kalibru pa je Jani Košir, ki je zbral 112 točk.

Mirko Ognjenovič

Liga 
velikega in malega kalibra  

 
Tudi letos vas vabimo, da se osvežite na Bazenu 
Sevnica in okrepčate v lokalu, sezona pa se je začela 
sredi junija. Po uspešno opravljenih analizah vode 
smo v soboto, 16. junija, odprli vrata kopališča. 
Obiskovalce bazena smo presenetili z obnovljenim 
garderobnim in blagajniškim prostorom. 

Obiskovalci boste na bazenu uživali v vodi, igrali tudi 
namizni tenis, uporabljali veliko bazensko plavalno 
žogo, igrali odbojko na travi. Ob ponedeljkih in 
sredah se bodo mladi lahko pridružili animacijam, ob 
četrtkih pa najmlajši ustvarjalnicam. Nekoliko starejši 
se boste lahko prebujali ob vadbi joge, nato pa se 
rekreirali z vodno aerobiko. 
Kdor še ni spoznal tehnike plavanja, pa se je bo lahko 
naučil v 5-dnevnem plavalnem tečaju, ki bo potekal 
od 2. do 6. julija in od 30. julija do 3. avgusta, za kar 
pa se je treba prijaviti. 
  
Vabljeni. 

Ekipa Bazena Sevnica 
KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica vabi

 

Na državnem prvenstvu za mlajše mladinke in 
mladince se je odlično izkazala sevniška atletinja 
Nika Dobovšek in z rezultatom 4:49,02 prepričljivo 
zmagala v teku na 1500 m. 
  

Vir: AK Sevnica

Nika Dobovšek, 
državna prvakinja 
na 1500 m

 
Atletski stadion v Žalcu je bil tudi to leto prizorišče 
finala osnovnošolskega atletskega tekmovanja. Že 
uvrstitev na omenjeno tekmovanje je uspeh, saj se 
nanj uvrsti le 20 najboljših v posamičnih disciplinah. 
Letošnji finale je bil poseben tudi zaradi rekordnih 
dosežkov, in sicer kar treh. Novi šolski rekord na 1000 
m je dosegla tudi atletinja AK Sevnica Nika Dobovšek, 
ki je kilometrsko razdaljo pretekla s časom 2:54,52. 

Iz atletskega kluba Sevnica se je v veliki finale uspelo 
uvrstiti skupno kar devetim atletom. Na zmagovalni 
oder se je poleg Nike uvrstila tudi Ajda Slapšak, ki je 
bila v teku na 600 m druga. V isti konkurenci sta tekli 
še Naja Zupančič in Živa Slapšak ter zasedli 9. in 11. 
mesto, med fanti je bil Tjaš Pelko 6. Na 1000 m pa so 
tekmovali še Lea Haler (9. mesto), Tomaž Sešlar (5. 
mesto) in Luka Lazar (12. mesto). V skoku v višino je 
bila Ana Sinkovič med starejšimi učenkami 6. 
  

Vir: AK Sevnica

Nika Dobovšek med tekom

Nika Dobovšek 
z novim šolskim 
rekordom v teku na 1000 m
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24. SKIF, odprto šolsko državno 
prvenstvo v tradicionalnem 
karateju
 
Karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica so v soboto, 
2. junija, zastopali  Osnovno šolo Sava Kladnika 
Sevnica na državnem prvenstvu osnovnih in srednjih 
šol v Ihanu pri Domžalah. Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica je bogatejša za 4 naslove državnih prvakov.  

V katah posamezno so osvojili srebrno medaljo: 
Lovro Gomboc, Ažbe Kovačič in Gašper Štigl, državni 
prvaki pa so postali Klara Štigl, David Kocman in Nejc 
Janežič. 
Naši borci so za konec postregli še z atraktivnimi 
borbenimi akcijami. 3. mesto je osvojil Amadej Božič, 
2. mesto sta osvojila Nejc Janežič in Tadej Božič, 
naslov državnega prvaka pa Ažbe Kovačič. 
 V skupnem seštevku osvojenih točk so karateisti 
Kluba borilnih veščin Sevnica Osnovni šoli Sava 
Kladnika Sevnica priborili naslov državnih podprvakov 
v tradicionalnem karateju za leto 2018. 
 Iskrene čestitke vsem nastopajočim. OSS. 
Pregled uvrstitev naših članov: 

1. mesto Klara Štigl, kata ml. deklice 
1. mesto David Kocman, kata dečki 
1. mesto Nejc Janežič, kata ml. kadeti 
1. mesto Ažbe Kovačič, kumite dečki –30 kg 
2. mesto Lovro Gomboc, kata ml. dečki 
2. mesto Ažbe Kovačič, kata ml. dečki 
2. mesto Gašper Štigl, kata dečki 
2. mesto Nejc Janežič, kumite ml. kadeti +45 kg 
2. mesto Tadej Božič, kumite ml. dečki –40 kg 
3. mesto Amadej Božič, kumite ml. kadeti +45 kg 

  
S tekmovanja je poročala Marja Zidarič.

Mladi karateisti, člani KBV Sevnica

Učenci OŠ Sava Kladnika 
državni podprvaki  

V soboto, 2. junija, smo kolesarili skozi Posavje 
od Radeč do Kostanjevice na Krki. Ob lepem 
sončnem vremenu se je izleta udeležilo 55 kolesark 
in kolesarjev. Skupaj s soorganizatorji smo za 
udeležence pripravili zanimivo dodatno ponudbo za 
popestritev kolesarskega dne. V Radečah sta nam 
srečno pot z željami o ponovnem snidenju zaželela 
Marija Imperl, župan Tomaž Režun in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, javni zavod pa je 
pobudnik in glavni nosilec izleta. Vožnja do Sevnice je 
potekala Skozi Loko pri Zidanem Mostu in na Bregu 
prečkala Savo do vasi Šmarčna. Na Šmarčni nas je 
pozdravil Cili Dolinšek in povedal nekaj zanimivih 
podrobnosti o kraju in okolici. 

Še polni energije smo malo pred deseto prispeli na 
sevniški grad, pričakali pa so nas pozdrav župana 
Srečka Ocvirka, pogostitev s sevniškimi dobrotami, 
salama in žlahtna modra frankinja. Inovativna 
študentska skupina pod vodstvom Matjaža Lisca je 
predstavila svoje projektno delo v razvoju uporabne 
aplikacije za kolesarje v Posavju. Sledila je  zanimiva 
in obljudena  kolesarska pot do Brestanice, tam 
pa so udeleženci doživeli vrhunec presenečenja 
ob vstopu v tunel  na namenski kolesarski poti. 
Kolesarska povezava med krajem in železniško 
postajo je atraktivno in pametno vzpostavljena po 
opuščenem tunelu ozkotirne železniške povezave 
Senovo–Brestanica. Vrhunec doživetja je bil dvojni. 
Najprej atraktivno kolesarjenje, takoj za tem pa 
prijetna, če ne že kar močna ohladitev ogretih 
teles. Najzahtevnejši odsek na izletu je bil vzpon 
na grad Rajhenburg.  Povzpeli smo se mimo Hostla 
Primoža Kozmusa in nekdanjih proizvodnih objektov 
brestaniških trapistov po severnem dovozu. 
Pozdravila nas je muzejska vodnica Zinka Junkar. 
Sledilo je okrepčilo, ogled razstavljene zbirke športne 
poti  Primoža Kozmusa  in že nas je  čakalo  še 20 
km do cilja. Kolesarili smo skozi Krško, Leskovec pri 
Krškem, Gržečo vas, se v Velikem Podlogu osvežili 
osvežili, saj so z nami in za nas neutrudno skrbela 
štiri dekleta z vodo, sadjem in drugim. V Kostanjevico 
je karavana prispela še kakšno minuto pred 
načrtovanim prihodom. Naše edino mesto na otoku 
nikoli ne razočara s svojo naravno kuliso. Ob zbiranju 
vtisov je bilo poskrbljeno za končno osvežitev, malico. 
Pozdravil nas je tudi župan občine Kostanjevica na 
Krki Ladko Petretič. Po zasluženem počitku je kar 
nekaj kolesark in kolesarjev izkoristilo lep sončen dan 
za nadaljevanje kolesarjenja proti domu, preostali pa 
smo se z organiziranim prevozom vrnili na izhodišča. 
Vsem udeležencem, ki niso skrivali navdušenja nad 
izvedbo zleta, se iskreno zahvaljujemo za prihod 
ter njim in vsem, ki se srečanja niso mogli udeležiti, 
sporočamo, da se bomo še trudili promovirati 
Posavje kot kolesarsko destinacijo. Spremljajte naše 
aktivnosti, vabilo pa že velja.

 Robert Kosaber

Kolesarjenje skozi Posavje

 

5 medalj za sevniške karateiste
V soboto, 9. junija, so se karateisti Kluba borilnih 
veščin Sevnica udeležili šolskega karatejskega 
turnirja Dren Open 2018, vzorno pa ga je organiziral 
prijateljski Klub borilnih veščin Dren Leskovec. Turnir 
je potekal v katah posamezno in ekipno. Naše klubske 
barve so zastopali Lovro Gomboc, David Kocman, 
Ažbe Kovačič, Ivana Ćerić, Tilen Cvelbar, Matic 
Grilc, Anže Kermc, Matic Paskvale in Nejc Zabasu. 

V posamezni konkurenci sta zlato medaljo osvojila 
Ivana Ćerič pri mlajših deklicah in David Kocman pri 
starejših dečkih. Bronasto medaljo sta osvojila Ažbe 
Kovačič pri mlajših dečkih in Matic Grilc pri dečkih. 
Uspešna je bila tudi naša kata ekipa mlajših dečkov v 
postavi Tilen Cvelbar, Ažbe Kovačič in Matic Grilc, ki 
je osvojila odlično drugo mesto.   
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica: 

1. mesto: Ivana Ćerić, kata deklice 8–9 let 
1. mesto: David Kocman, kata dečki 12–14 let 
3. mesto: Ažbe Kovačič, kata dečki 8–9 let   
3. mesto: Matic Grilc, kata dečki 10–11 let 
Pregled uvrstitev ekip: 
2. mesto: KBV Sevnica (Matic Grilc, Ažbe Kovačič 
in Tilen Cvelbar) 

Vsem dobitnikom odličij in tudi drugim tekmovalcem 
iskreno čestitamo za odlične nastope. 

S tekmovanja je poročala Marja Zidarič.

Dren open 2018
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Šentjanž na Dolenjskem, ki je »pušeljc« te pokrajine, 
spada po najnovejši regionalizaciji slovenskih 
geografov v Posavsko hribovje, ki je največja 
naravnogeografska regija Slovenija. Posavsko 
hribovje je pas razgibanega in hribovitega sveta 
na obeh straneh Save med Ljubljanskim poljem na 
zahodu in Sevniško kotlinico na vzhodu. Šentjanž 
je večje gručasto središčno naselje severno nad 
Mirensko dolino s cestno povezavo z Radečami in 
Zidanim mostom. Večje gručasto središčno naselje 
severno nad Mirensko doline leži v razgibani 
Šentjanški kotlini. Dostopno je po cesti, ki povezuje 
Mirensko dolino z Radečami in Zidanim mostom. 
Južno od Šentjanža teče cesta skozi Veliki Cirnik 
proti Mokronogu in po dolini potoka Kaludra proti 
Krmelju. Na severu se vzpenja  Leskovški hrib, na 
jugovzhodu Kamenško in na jugu Stražberk. V okolici 
so majhni zaselki: Češnjice, Birna vas, Koludrje, Hinje, 
Gaj, Glino, Podglino, Gabrce, Podboršt, Potok, Turn, 
Pristava in nekaj samotnih kmetij. 
Kmetijstvo, ki je bilo do druge svetovne vojne osnova 
skoraj vsem šentjanškim gospodinjstvom, je po drugi 
svetovni vojni, zlasti v začetku 70. let izgubljati pomen. 
Leta 1953 se je izključno z kmetijstvom preživljalo 
44,9%, leta 1971 pa le še 26% Šentjančanov. 

Hribovito in razčlenjeno zemljišče, ki zavira 
mehanizacijo, slabša zemljo v strminah in 
pretežno poraslost občine z gozdom onemogočajo 
intenzivnejši razvoj poljedelstva. Šentjančani so v 
glavnem pridelovali poljščine le za svojo rabo. 
Do druge svetovne vojne so na ozemlju Šentjanža 
gojili najrazličnejše vrste žit: pšenico, ječmen, oves, 
ajdo, proso in rž. Ena poglavitnih poljščin je bil poleg 
žit tudi krompir. Pridelovali pa so tudi fižol, repo, 

Včeraj v Ljubljano smo odšli,

ker zelo dobri smo mi.

Ko prišli smo v Ljubljano,

najprej malico smo imeli.

Ko pojedli smo,

naše majice nadeli smo.

Barvni na oder smo stopili,

ker smo prvo mesto osvojili.

Naša maketa zmagovalna je bila,

zato je razstavljena.

Z Ljubljane smo odšli,

domov srečni smo prišli.

Alina Peklar in Karin Morinc, 5. razred

Je volitev evforija že za nami,
obrazi stari in novi so izbrani.

Tu se je pa nekaj zataknilo
nič se še ne ve, katere in koliko strank

nam usodo bo krojilo.

Napeto bomo nekaj časa,
zvesto čakali pred ekrani,

da izvemo, kateri srečnež – kandidat
bo vodenja dobil mandat,

nas popeljal v obljubljen boljši jutri
sam se bo pa nagnil tja,

kjer je še kaj ostalo za pobrat.

Vsi v oblazinjenih foteljih bi sedeli,
trde, da za nas bodo storili vse, kar že dolgo
smo želeli, upali, verjeli. Žal s prepolno ega
v glavah, v dušah pa vrzeli, so se premnogi
znašli tam, kjer se nebi smeli, da bodo le

štiri leta dostojno preživeli.

Nekateri samodržci
si že predolgo manejo roke,

naj politike slasti  končno mladim
nadobudnežem prepuste.
Skoraj »obubožani« so eni
Na lov  za stolčke se podali,

Kdo ve, če niso že lani premoženje
In vse prihranke na svojce za vsak slučaj prepisali.

Mladi še res lastništva ne morejo imeti kdo ve kaj,
A tisti stari mački, katerim navadna raja

Le naivne smo igračke, imajo vile, jahte in v oazah
skrite bančne račune. Mar oni niso tajkuni?

Zakaj bi nam torej stari obrazi še naprej uprizarjali
Teater kvazi?

Zdravka Brečko

peso, korenje, kolerabo, buče, zelje in deteljo. Po vsej 
Sevniški občini so sejali lan, za izdelavo domačega 
platna. 
Po drugi svetovni vojni, zlasti v 60-ih letih, so začeli 
kmetje opuščati predvsem gojenje prosa, ovsa, rži, 
ječmena, ajde in lanu. Lan so gojili za izdelovanje 
platna še do 60-ih let. V nekaterih krajih so začeli 
opuščati rž že pred drugo svetovno vojno, v 
hribovitih krajih, kjer so ohranili slamnate strehe, pa 
so pridelovali rž še do 70-ih let. 
Njivske površine so se po drugi svetovni vojni skrčile. 
Leta 1984 so obsegale 29,7% vse kmetijske zemlje. 
3334ha ali 97,3%  vseh njivskih površin je bilo v 
zasebni lasti in le 94ha ali 2,7% v družbeni. Na tej 
površini so pridelovali KK Zasavje-Sevnica fižol, 
kumare in pšenico. 
Kmetje gojijo danes največ pšenico, koruzo in 
krompir. Leta 1984 je bilo s pšenico zasejanih 657ha, 
s koruzo 619ha in s krompirjem 685ha zemlje, kar 
je dobrih 50% njiv. Edini poljščini kooperacijske 
proizvodnje so kumarice in pšenica. Leta 1983 je ta 
obsegala 106 ton kumaric in 180 ton pšenice. Kmetje 
iz Šentjanža in okolice so prodajali krompir tovarni 
Kolinska iz Mirne. Ves preostali pridelek je zadoščal v 
glavnem le za domače potrebe. 

Šentjanž ima dovolj njivskih površin, ki so blizu 
kraja. Svet tu ni pester, zato je možna popolna 
strojna obdelava. Kmetje gojijo mešane kulture 
od žit, krompirja, stročnic in okopavin do povrtnin. 
V zadnjih letih so z melioracijo v okolici Šentjanža 
pridobili 15ha plodne zemlje. 

Vir: Almanah Moj kraj moja občina, TZOS 2014 

Poljedelstvo skozi čas v Šentjanžu

v Ljubljano smo odšli

Stari in novi obrazi
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Utrip življenja

Gobova juha
Nabrane gobe očistimo in posušimo. Prevremo 
jih v kropu, ocedimo in sesekljamo. Pripravimo 
sesekljano čebulo, mast. Naredimo rahlo 
prežganje. Nanj damo čebulo, strt česen in gobe. 
Prepražimo in zalijemo z juho ali vodo. 

Dobro je, če dodamo na kocke narezan krompir, 
ki ga prej skuhamo. Na koncu še okisamo, 
popopramo in postrežemo z ajdovimi žganci.
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Izlet Društva invalidov Sevnica 
Člani Društva invalidov Sevnica, skupaj 53, smo se 
2. junija odpravili  na potep po  Savinjski in Logarski 
dolini v organizaciji AP Novak. Iz Sevnice  nas  je pot 
vodila mimo Celja v  Mozirje. Obiskali smo prekrasen 
park s cvetjem Mozirski gaj, ponos Savinjske doline, 
kjer domači vrtnarji razdajajo svoje znanje in 
ljubezen ter obiskovalcem s svojimi mojstrovinami  
razveseljujejo in bogatijo srca. 

Uro in pol smo namenili sprehodu med zelenimi 
gredicami, nato pa smo se  podali do gradu Vrbovec. 
Tam je  Muzej gozdarstva in lesarstva, ki prikazuje 
gozdarsko in lesarsko tradicijo, s katero so bili ljudje 
Zgornje Savinjske doline močno povezani. Na poti 
proti Logarski dolini smo se okrepčali z okusnim 
kosilom,  nato pa smo se zapeljali po eni najlepših in 
najpogosteje obiskanih  ledeniških dolin v Evropi, vse 
do njenega  izhodišča, na prelepe savinjske vrhove, 
kjer v prekrasnem slapu Rinka izvira reka Savinja. V 
prelepi Logarski dolini pod slapom Rinka reka Savinja  
večkrat ponikne  in se v prelepi kristalni barvin  kotali 
po dolini vse do Zidanega Mosta, čeprav  ob izlivu v 
Savo ni več tako kristalna. V večernih urah smo polni 
lepih vtisov  preko dolenjskih gričev prispeli domov. 
  

Državno prvenstvo slovenije za 
invalide v lovu s plovcem 2018 
V soboto, 26. maja, je na trasi Orehovo v Sevnici  
potekalo Državno prvenstvo Slovenije za   invalide 
v lovu rib  s plovcem, in sicer po sektorjih in v 
tekmovalnih kategorijah ženske stoje, moški stoje in 
moški sede  (paraplegiki in tetraplegiki). 
Ob odprtju je imel uvodno besedo predsednik DI 
Sevnica Franc Boljte, spregovorili pa so tudi župan 
Srečko Ocvirk in državni svetnik, strokovni sodelavec 
ZŠIS Pok  Igor Malič, predsednik Ribiške družine 
Sandi Kosmač, pravila o tekmovanju pa je podal član 
Ribiške družine Sevnica Anton Stritar. 
Državnega prvenstva  v ribolovu s plovcem so se 
udeležili člani iz DI Zagorja, MDI Idrija  Cerkno, MDI 
Šaleška dolina Velenje, DI Slovenj Gradec,  MDI 
Ptuj,  DI Ljubljana  Moste Polje, MDI Cerknica Loška  
dolina,  DI Muta, DI Črnomelj, MDI Goriške, Vojni  
Invalidi Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, 
Zveza  paralitkov Slovenije, DI Dravograd, MDI 
Gornja Radgona, DI Črešnjevec, MDI Lenart. Skupaj 
je nastopilo 22  stoječih tekmovalcev,  18  sedečih 
tekmovalcev  in 6 žensk.  Skupaj se je prvenstva 
udležilo 46 tekmovalcev in  19 spremljevalcev.  
Ob lepem sončnem vremenu je bilo  vzdušje na tekmi 
kljub slabšemu ulovu  prijetno. Prireditev je posnela 
tudi televizija SPORT KLUB  za  oddajo   ZMOREM. 
Ob koncu prvenstva je bila podelitev medalj  in 
pokalov. Razdelili so jih predsednik DI  Sevnica  Franc 
Boljte,   član ribiške Družine Sevnica Tomaž Kajič  in 
strokovni  delavec  ZŠIS  POK  Igor Malič. 
  

Obvestila 
Društva invalidov Sevnica 
Vabimo vas, da se    prijavite za igro  Lepo je biti 
muzikant z glasbo Slavka Avsenika, ki bo v nedeljo, 
29. julija, z odhodom iz Sevnice ob 19. uri, cena  je 
15 evrov. 
Vabimo vas na kopalni dan  na slovensko obalo 
(Strunjan), ki bo v četrtek, 2. avgusta, z odhodom iz 
Sevnice, AP,  ob 7. uri. Cena je 15 evrov. 

Prijavite se v pisarni društva ali pri poverjenikih do 
zasedbe avtobusa.

Vljudno vabljeni.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

 
Od 11. junija vabljeni na jutranjo vadbo na prostem 
pri športnem domu. Ta poteka vsak dan, razen ob 
sobotah in nedeljah, od 7.30 do 8. ure. 

Vabljeni torej na prijetno druženje, na katerem si 
bomo razmigali naše sklepe in začeli dan z dobro voljo. 
Vsak dan bomo naredili 1000 gibov za svoje zdravje 
in dobro počutje. Vadba je in bo ostala brezplačna, 
saj smo vaditeljice prostovoljke, članarina pa je za 
letos že nakazana, zato dobrodošli. 

Mici Jeler

                             
V prostorih Gostišča Dolinšek na Vrhu pri Boštanju 
je v četrtek, 14. junija, potekala Viteška svečanost 
Legature za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje v sklopu 
Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo. 
Praznovali so prvo obletnico ustanovitve Legature, 
ki jo vodita prvi legat Franc Sotošek in drugi legat 
Mirjan Kulovec in v katero je vključenih 43 udov in 
udinj po različnih redovnih stopnjah, med njimi je 
tudi 8 vitezov. 

To je viteški red, ki ima svoje korenine na avstrijskem 
Železnem in izhaja iz tradicije reda sv. Jurija iz leta 
1333 in  nadaljuje svoje poslanstvo prilagojeno 
sodobnemu času. Konzulat za Slovenijo je bil 
ustanovljen leta 1991, Legatura za Belo krajino, 
Dolenjsko, Posavje pa kot tretja pri nas. Red Evropskih 
vitezov vina v Sloveniji ima okrog 250 članov, med 
katerimi je tudi 65 vitezov, konzulat je organiziran 
tako, da ima štiri legature in dve viteški omizji. 
Udeležence slovesnosti so nagovorili tudi prvi 
prokonzul Konzulata za Slovenijo Tomislav Kovačič, 
senatni odposlanec Franz Haschej iz Avstrije, 
podžupan Občine Sevnica Janez Kukec in vinska 
kraljica Slovenije Katarina Pungračič. 
Prvi legat Franc Sotošek je v pozdravnem nagovoru 
povedal, da so bili pred enim letom zelo ponosni, 
da bodo lahko delovali kot legatura. Vendar so se 
tudi zavedali, da to pomeni  večjo odgovornost in 
tudi obveznost, da še v večjem obsegu izpolnjujejo 
redovne dolžnosti. Legatura pomeni višjo obliko 
organiziranosti. V središču njihovega delovanja je 
vino, povzdignjeno v simbol. Namen njihovih srečanj 
je poleg izobraževanja in druženja ob najžlahtnejši 
pijači, vinu, tudi utrjevanje njihovega prijateljstva in 
zavzemanje za mir. Pravijo, da so vitezi miru. 
Tudi ta viteška slovesnost je bila namenjena temu. 
V akademskem delu je Zoran Zelič z besedo in sliko 
predstavil  zgodovino Sevnice v objemu vinske trte. 
Njihovo delo je usmerjeno tudi v sodelovanje z 
okoljem, v katerem delujejo. Tako bodo konec 
avgusta na ravni konzulata organizirali Vinski viteški 
turnir modre frankinje na gradu Sevnica. 
  

Legatura za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje

Aktivnosti Društva 
invalidov Sevnica

Legatura za Belo krajino, 
Dolenjsko, Posavje

Obvestilo 
Šole zdravja v Sevnici

RECEPTI

Jabolčni zavitek
Sestavine: 

Vlečeno testo:

40 dag moke
1 žličko soli 
1 beljak ali 1 žlico olja 
Priprava: Vse sestavine damo v skledo in 
prilivamo toplo vodo, dokler ne dobimo 
primerno gladko testo. Testo razvlečemo in 
potresemo z jabolčnim  nadevom.

Nadev: 

1,5 kg jabolk ,12 dag rozin, limonina lupina, 
cimet, 1 žlica ruma, 10 dag sladkorja, 7 dag 
drobtin in 12 dag masla

Priprava: S pomočjo prta z dveh nasprotnih strani 
testo zvijemo, položimo na namazan pekač in 
pečemo 1 uro na 180 stopinj Celzija, dobro je če 
zavitek med peko namažemo s smetano. Tako 
kot jabolčni zavite lahko pripravimo še s kakšnim 
drugim sadjem.

Štruklji
Pripraviti je potrebno vlečeno testo iz moke, 
vode, jajca in malo margarine. Testo naj malo 
počiva, da se lažje vleče. 

Nadev naredimo iz pregrete smetane, skute, 
sladkorja in jajc. Vse to dobro premešamo in 
namažemo razvlečeno testo. Zvijemo, narežemo 
štruklje in jih kuhamo v slanem kropu. 

Ponudimo lahko v juhi ali pa z drobtinami.
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Oglasi

Cena: 6,90 € /osebo (min 4 osebe ali po dogovoru)

Vse dodatne informacije dobite na 
telefonskih številkah: 051 680 287 in 

      07/ 81-65-462 
                    oz. e-naslovu: dozivljaj@kstm.si

Dodatne ugodnost: za skupine nad 8 oseb, vsakemu devetemu 
udeležencu paket podarimo. 
Vsakdo gre še v žreb za tri bogate nagrade 
(nagradna kartica veselja)

PROGRAM:

Za skupine nudimo posebno 
poletno doživetje v Sevnici, 
ki vključuje:

• kopanje na Bazenu Sevnica

• bowling v Sevnici (copati gratis)

• družinska pizza.

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

                 Poletno PoPoldne na bazenu in 
      bowlingu s Prigrizkom

       NAJAVE: 

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

e    dozivljaj@kstm.si

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

6

Košnja na Lisci
Sobota, ��. julij. ���� ob ��. uri

Program od 14. ure dalje:

Ocenjevanje in razstava ocvirkove potice in jabolčnega vina.
Tradicionalna ročna košnja in spravilo sena.

Otroške igre v senu.
Naravoslovne delavnice in razstava planinskih rož.

Tržnica domačih izdelkov, pridelkov in obrti.

Več na www.razbor.si in na www.obcina-sevnica.si

Odprtje prenovljenih prostorov Tončkovega doma in zaključek raziskovalnega tabora Lisca 2018
Na dan košnje na Lisci, 14. julija, bo pestro tudi v prostorih Tončkovega doma. Ob 14. uri bo v organizaciji Občine Sevnica kot lastnice objekta potekala 

priložnostna slovesnost z odprtjem prenovljenih spodnjih prostorov Tončkovega doma. Podana bo tudi predstavitev zaključkov raziskovalnega tabora Lisca 
2018, ki bo na tej priljubljeni posavski planinski točki od 9. do 14. julija v organizaciji Centra za šolske in obšolske dejavnosti in Občine Sevnica.
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Oglasi

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

se predstavlja

KMETIJA MATKO

s paštetami, 

salamami 

in mesninami za žar

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 6.7.2018

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

se predstavlja

KMETIJA

z mlečnimi izdelki 

(jogurti, namazi, 

skuta...)

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 3.8.2018

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.8.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

TIRTAJ: grški pesnik, WAJDA: poljski režiser, AKTINIDIJA: kivi, ALYA: naša pevka

NASLOV SLOJ NASTAV-
LJALEC

SADEŽ
KIVI

INDIJSKI
PISATELJ
(RADŽA)

ŽGALEC 
ALI

PRODA-
JALEC
APNA

KOCINA

SMUČARSKI
TRENER
AŽNOH

ESTONCI
SORODNA
SKUPINA

LJUDI,
NAROD

ZAČRTAN
POTEK
CESTE

KOMUNALNI
DELAVEC BIKOBOREC

GORSKI
REŠEVALNI

ČOLN,
AKI

ZAPORNIK
VZDEVEK
IGRALCA
RADKA
POLIČA

DED POREKLO,
IZVOR

INDIJAN-
SKO

OBUVALO

GROBO
MLETO

ŽITO

PESNICA IN
PREVAJALKA

ŠKERL
AVTOR
BASNI

NEMŠKI
PISATELJ

MARIA
REMARQUE

IZBRISANJE
SAMO-

ZADOSTNO
GOSPO-

DARSTVO

RADIJSKA
NAPOVE-
DOVALKA

SENICA

POLJSKI
REŽISER

(ANDRZEJ)
ŽENSKA

BELE RASE

JAKOB
ALJAŽ
BARVA

IGRALNIH
KART

ANJA
RUPEL

ZVEZNA
DEŽELA

NA JUGU
NEMČIJE

KRIŽANEC

NOGO-
METAŠ
KOREN

OSEBNI
ZAIMEK

SOPRA-
NISTKA
BRATUŽ
KACJAN

AMERIŠKI
REŽISER

SPIELBERG

NEKDANJI
FINSKI

SMUČARSKI
TEKAČ
(JUHA)

NAŠA
POP PEVKA
SL. OPERNA

PEVKA
(CVETKA)

IGRALEC
KOBAL
PRITOK

RENA
V ŠVICI

SENČILO ZA
TREPALNICE

BARVA
KOŽE

ORODJE
KOSCEV

KRČEVIT
JOK

ZLATO
JABOLKO

ANG. OTOK
V IRSKEM

MORJU

ELFI
EDER

LEPILO

PISA-
TELJICA
PEROCI

PESNIK
VILHAR

KEMIJSKI
ZNAK

ZA TITAN
STARO-
GRŠKI

ELEGIČNI
PESNIK

IZ ŠPARTE

FRANCOSKA
REKA
SKOZI
PARIZ,
SENA

SOPRA-
NISTKA
OTTA-

KLASINC

NAŠ BIVŠI
ŠPRINTER
(URBAN)

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
BARACK OBAMA.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Sandra Dermelj, Budna vas 11, 8297 Šentjanž
2. nagrada: Hermina Kramperšek, Dolenji Boštanj 108, 8294 Boštanj 
3. nagrada: Žiga Kozinc, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Sklanjaj dedka
Kako se sklanja dedek?
Dedek se ne more sklanjat, ker je preveč star.

Kot v pravljici

Žena v prepiru očita možu:
- Jaz sem za tebe kot Pepelka. Kuham, perem, 
pospravljam...
Mož: Kaj mi zdaj očitaš? Sem ti lepo povedal pred 
poroko, da boš v zakonu z
menoj živela kot v pravljici!

Sprememba        
                                       
Žena reče možu:
Danes bi rada počela nekaj, česar nisem še nikoli. 
Mož ji jezno odvrne:
Potem pa pobriši prah!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
Kje se nahaja poligon za pse? 

I ZREK ZA LEPŠI  DAN
Imela sem že boljše dneve, vendar so bili 
tudi že slabši, nimam vsega, kar si želim, a 
imam vse kar potrebujem. Zbudila sem se 
z bolečino, vendar sem se zbudila. Moje 

življenje morda ni popolna, a sem hvaležna 
zanj in za vse ljudi, ki so moji tam notri….

 A.A.

Nagrade za mesec JULIJ - AVGUST
1. nagrada: Lekovita LAHKONOG dobrodejna krema 350 ml, 
         ki jo podarja LEKOS d.o.o. Sevnica
2. nagrada: Lekovita KAKAV hranljiva krema 50 ml, 
         ki jo podarja LEKOS d.o.o. Sevnica
3. nagrada: Lekovita LEKOTUS zeliščni sirup 150 g, 
         ki jo podarja LEKOS d.o.o. Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

V votlem piškotu mrzle kepice tičijo -
če ne ližeš jih ves čas, se ti raztopijo.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 sonček
 Izžrebanka:
 Silva Močan, Krmelj 61c, 8296 Krmelj  

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 V hiši se je rodil Anton Umek – Okiški, nahaja se na Okiču.

Izžrebanec:
 Janez  Škulj, Novi grad 9, 8294 Boštanj  
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KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 


