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Intervju

Glasbena šola Sevnica je v letu 2019 praznovala 
20-letnico samostojne poti. Od le nekaj oddelkov, 
ko je šola delovala še kot podružnica, se je do zdaj na 
samostojni poti razvila v zelo uspešno glasbeno šolo.

Kako se je v vseh teh letih razvijala vaša glasbena 
šola?  

Že na začetku si je šola pod vodstvom prve 
ravnateljice Betke Cimperšek zastavila prednostne 
naloge, jasne cilje in kriterije z visokimi estetskimi 
merili. Naša dolžnost je namreč, da mladim med 
njihovim šolanjem predstavimo kakovostna dela iz 
bogate glasbene zakladnice, oblikujemo poglede in 
privzgojimo občutek za estetiko. 
V dvajsetih letih samostojnosti je šola zrasla v 
pravem pomenu besede. Število učencev se je iz 
leta v leto povečevalo, z odpiranjem novih oddelkov 
je učencem omogočena pestra izbira inštrumentov. 
Tako lahko bodoči mladi glasbeniki izbirajo kar med 
18 različnimi inštrumenti in petjem. Po dvajsetih 
letih lahko rečemo, da je bila ustanovitev glasbene 
šole upravičena. Šola je uspešna, ima dovolj dobre 
prostorske razmere, želja in potreb ne zmanjka, a 
najpomembnejša je vsebina, in te ne manjka. Šola 
ima predane in zagnane učitelje, učence, starše 
ter ustanoviteljico Občino Sevnica in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ki podpirata in se 
zavedata pomena glasbene izobrazbe in odličnega 
sistema slovenskega glasbenega šolstva. 

Koliko otrok obiskuje glasbeno šolo?

S soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport lahko šola že nekaj let v posameznem šolskem 
letu v program glasba (inštrument, petje) vpiše 184 
učencev, v programa predšolske glasbene vzgoje in 
glasbene pripravnice pa od 20 do 30 učencev.

Katere inštrumente poučujete in za katere je največ 
zanimanja?

Na šoli poučujemo klavir, harmoniko, violino, violo, 
violončelo, kitaro, harfo, kljunasto flavto, flavto, 
klarinet, saksofon, trobento, rog, pozavno, evfonij, 
tubo, tolkala, citre in petje.

Številni nastopi naših učencev in učiteljev, predstavitve 
inštrumentov, ki jih na šoli izvajamo za naše učence 
glasbene pripravnice in osnovnošolce, dan odprtih 
vrat, ki ga organiziramo, gotovo pripomorejo k temu, 
da otroci in starši slišijo in spoznajo inštrumente, ki 
jih poučujmo na šoli, zato so želje zelo različne. Z 
otroki in starši se o izbiri inštrumenta pogovorimo in 
jim svetujemo tudi na sprejemnem preizkusu, ki ga 
morajo otroci opraviti pred vpisom na inštrument. 
Včasih je izbira inštrumenta odvisna tudi od števila 
prostih mest v glasbeni šoli, čedalje pogosteje pa 
na odločitev vplivajo zgledni, prizadevni in predani 
učitelji. 

Glasba pozitivno vpliva tudi na druga področja. 
Kakšen vpliv ima pri razvoju mladega človeka?

Glasbena vzgoja je velika dodana vrednost pri razvoju 
in oblikovanju mladega človeka. Ukvarjanje z glasbo 
ima pozitivne posledice na neglasbena področja; 
pozitivni učinki so na osebnostnem, socialnem, 
inteligenčnem razvoju, brez umetnosti, kulture, 
glasbe zakrni človekova čustvena stran.
Igranje inštrumenta je dober način za pridobivanje 
delovnih navad; vaditi je namreč treba vsak dan. Ob 
tem pa se razvijajo: sposobnost koncentracije, volja 
vztrajati in uspeti (vedno ne gre vse zlahka in gladko), 
ustvarjalnost, pri skupinskem muziciranju čut za 
vzajemno delo in odgovornost, uspešni nastopi 
vplivajo na samozavest. Prav zato je čas, ki ga skupaj 
preživljamo v glasbeni šoli, pa seveda učenci vsak 
dan doma z inštrumentom, zelo dragocen. 

Poleg individualnega pouka imate v šoli organizirane 
tudi uspešne komorne skupine in orkestre. Kateri 
sestavi delujejo in kateri so njihovi najvidnejši 
uspehi?

Posebno pozornost posvečamo orkestrski in komorni 
igri, ki sta pomembno dopolnilo in nadgradnja učenja 
solističnega orkestrskega inštrumenta. Z igranjem v 
orkestrih in komornih ansamblih se mladi glasbeniki 
seznanijo z orkestralno prakso in uporabijo znanje, 
ki so si ga pridobili pri pouku inštrumenta in drugih 
predmetih v glasbeni šoli, vaje in nastopi z orkestri 
in komornimi skupinami pa so tudi priložnost za 
prijetno druženje.
Na šoli delujejo harmonikarski, godalni in pihalni 
orkester. Orkestri tradicionalno nastopajo na 
novoletnih koncertih in koncertih ob zaključku 
šolskega leta, na prireditvah v kraju, redno se 
udeležujejo revij orkestrov slovenskih glasbenih 
šol, harmonikarski in pihalni pa tudi državnih in 
mednarodnih tekmovanj. Orkestra sta bila na 
tekmovanjih vedno izjemno uspešna. 
Leta 2017 smo sprejeli izziv in priložnostno za nastop 
na osrednji prireditvi ob sevniškem občinskem 
prazniku, uspelo nam je sestaviti tudi zasedbo 
simfoničnega orkestra.

Koliko učencev, ki so obiskovali vašo glasbeno šolo, 
se je odločilo, da tudi nadaljnje šolanje posvetijo 
glasbi?

Zelo smo ponosni na številne učence, ki so se 
oblikovali pri nas, in seveda na tiste najuspešnejše, ki 
smo jih prepoznali in nam jih je uspelo navdušiti, da 
so si za poklicno pot izbrali glasbo. V dvajsetih letih 
je glasbeno šolanje nadaljevalo 24 naših učencev. 
Trije so še dijaki konservatorija za glasbo, devet 
je študentov domače in tujih glasbenih akademij, 
mnogi pa so že poklicni glasbeniki. 

Decembra lani smo organizirali koncert nekdanjih 
učencev in povabilu za nastop na koncertu se je 
odzvalo vseh 12 mladih glasbenikov, dijakov in 
študentov glasbe. Njihovo delo ves čas spremljamo, 
na njihove uspehe smo zelo ponosni; nekateri 
spadajo celo med najuspešnejše glasbenike svoje 
generacije. 

Tudi glasbena tekmovanja so del glasbene poti in 
izobraževanja. Vaši učenci se jih pogosto udeležujejo. 
Katere glasbene dosežke na tekmovanjih bi najraje 
izpostavili?

Tekmovanja so namenjena zelo nadarjenim in 
delavnim učencem, saj je program zelo zahteven. Ob 
pripravah na tekmovanja učenci tekmovalci širijo in 
poglabljajo znanje in tako izjemno napredujejo. Ti 
učenci glasbeni šoli, aktivnostim na glasbeni šoli in 
vaji doma posvečajo ogromno časa.
Naši učenci se kot solisti ali v komornih skupinah 
udeležujejo osrednjega državnega tekmovanja – 
Tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije 
–, drugih tekmovanj v državi ter mednarodnih 
tekmovanj in festivalov. 
V dvajsetih letih je tekmovalnih uspehov veliko; med 
njimi je veliko zlatih plaket in najvišjih uvrstitev, prvih 
mest.

Za uspešen razvoj godbeništva in kakovosti 
ljubiteljske glasbene dejavnosti v naši občini je 
vsekakor zaslužna tudi vaša glasbena šola. 

Poglavitna vloga glasbene šole sta vzgoja in 
izobraževanje ljubiteljev glasbe in glasbena šola 
je s svojim delovanjem vir za zelo kakovostno 
ljubiteljsko dejavnost na glasbenem področju. Na 
šoli zelo spodbujamo in usmerjamo učence k učenju 
orkestrskih inštrumentov in petja. Številni naši učenci 
pihal, trobil in tolkal se že med šolanjem na glasbeni 
šoli, ali pa pozneje, vključijo v Godbo Sevnica; v 
zadnjih treh letih je v godbeniške vrste vstopilo 
približno 15 učencev naše šole. 
Pomemben del v ljubiteljski kulturi tudi v naši 
občini so pevski zbori in manjše vokalne zasedbe. 
Številni člani pevskih zborov in pevskih zasedb so 
se izobraževali oziroma svoj glas šolajo na pevskem 
oddelku naše šole. Poznavanje vokalne tehnike 
namreč pomembno pripomore k dvigu ravni 
pevskega izvajanja.

Letos ste prejeli zlato plaketo Zveze kulturnih 
društev Sevnica. Kaj vam takšno priznanje pomeni?

Priznanje je seveda pohvala za pretekle dogodke in 
velika spodbuda za naprej, zato bomo dosedanje 
delo nadaljevali in nadgrajevali. Glasbena šola je 
ena izmed osrednjih ustanov v občini, ki spodbuja 
in stremi h kulturnemu dogajanju v pravem pomenu 
besede. Njen namen je predvsem vzgajanje bodočih 
kulturnikov, obiskovalcev koncertov, kakovostno 
izobraženih ljubiteljskih glasbenikov in širjenje ter 
bogatitev splošne in glasbene razgledanosti. 
Trudili se bomo, da bodo učenci na naši šoli tudi v 
prihodnje deležni kakovostne glasbene izobrazbe. Na 
vzgojno-izobraževalni poti jim bomo pomagali, da bo 
glasba lahko del njihovega življenja.

Foto: Ljubo Motore
Pogovarjala se je Katja Pibernik.

Katja Krnc, Glasbena šola Sevnica
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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, Neža Nemec, Jože Novak, Miran Grubenšek, 
Annemarie Culetto, Robert Guček. 
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 aprila 2020, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 3. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Marec je mesec, ko se začne narava prebujati, 
ko se začnemo veseliti prvih toplih žarkov in 
ko je človek navdihnjen s posebno energijo za 
ustvarjanje. Je mesec, v katerem imamo veliko 
priložnosti za praznovanje in priložnosti za 
vzpostavljanje novih odnosov. To je mesec, ko 
si začnemo postavljati nove cilje, ko začnemo 
razmišljati o novih poteh in našem razvoju. To so 
tudi trenutki, ko se ozremo vase, ocenimo, kako 
uspešni smo bili, kaj smo pridobili in kaj izgubili, 
kako bogati smo.

Bogat človek je tisti, ki svoje življenje in vlogo v 
njem gleda celovito. 

Zaveda se, da bogastvo nastaja kot rezultat 
nečesa, v kar je treba vložiti veliko truda in 
energije, v to pa je treba tudi močno verjeti. 
Bogat ni človek, ki ima veliko denarja, temveč 
tisti, ki ima veliko srce in ne gradi na sreči drugih. 
Bogat je tisti, ki zna prisluhniti, ki hoče pomagati 
in zna sprejemati, še več pa dajati. Bogat človek 
je tisti, ki je pripravljen vzgajati, predvsem 
vzgajati za dopolnjevanje in sodelovanje. To je 
človek, ki nasprotuje tekmovalnosti, sebičnosti 
in nespoštovanju. 
Človeka pa preprosto naredi boljšega to, da se 
nauči biti človek.

Mojca Pernovšek

TRADICIONALNA POKUŠNJA

DOMAČIH SALAM

GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA

59. SALAMIADA
10. MAREC OB 15:00

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

1962

OŠ Ane Gale Sevnica
Dobrodelni koncert

Policijski orkester (manjša zasedba)
Zbrana sredstva bodo namenjena nakupu sobnega dvigala.

PETEK 27. MAREC, PRIČETEK ob 17:00
KULTURNA DVORANA SEVNICA

Dobrodelni koncert
OŠ Ane Gale Sevnica

Nastop učencev z gosti
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Kulturni program so popestrili Otroški pevski zbor 
Osnovne šole Boštanj in pevska skupina Vokalnih 5. 
Za prijeten ambient in scensko zasnovo sta poskrbeli 
mlada prvakinja XIX. mednarodnega sevniškega 
likovnega shoda Grad 2019 Nina Gole in prvakinja 
shoda Nevenka Flajs. V preddverju dvorane so si 
obiskovalci dogodka lahko ogledali tudi razstavo 
izbranih del XIX. mednarodnega sevniškega likovnega 
shoda Grad 2019.

 
Hudourniška narava potoka Sevnična je z razlivanjem 
v preteklosti povzročala težave tamkajšnjim 
prebivalcem. Postopki za ureditev struge potoka, ki 
bodo zmanjšali verjetnost za poplavljanje na tem 
območju, so se začeli s podpisom pogodbe med 
Direkcijo Republike Slovenije za vode, Občino Sevnica 
in na razpisu izbranim izvajalcem, podjetjem Rafael, 
d. o. o., Sevnica.

Projekt ureditve struge bo potekal v več fazah. 
Prva faza projekta zajema ureditev struge Sevnične 
na območju Šmarja v skupni dolžini 1238 metrov. 
Predvidena je ureditev korita Sevnične z razširitvijo 
dna in nadvišanjem obrežnih zidov do potrebne 
višine. Poleg razširitve je predvidena še poglobitev 
nivelete. Glede na starost in slabše stanje podpornih 
zidov je predviden še novi obrežni zid na pretežnem 
delu obravnavanega odseka. Gradbena dela se bodo 
začela v prihodnjih mesecih. 

Pogodbo so podpisali 
direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar, 

direktorica na razpisu izbranega izvajalca, podjetja Rafael 
Sevnica, Marija Možina in sevniški župan Srečko Ocvirk.

Podpisana pogodba 
za ureditev struge Sevnične

Na osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem 
prazniku je Zveza kulturnih društev Sevnica (ZKD 
Sevnica) podelila Prešernova priznanja in plakete 
zaslužnim posameznikom in organizacijam, ki so s 
svojim delovanjem na kulturnem področju pustili 
pomemben pečat v sevniški občini in tudi širše.

Prešernovi priznanji ZKD Sevnica sta prejeli Anica 
Perme in Mojca Marija Jenčič Petrovčič. Bronasto 
Prešernovo plaketo je prejelo Grajsko lutkovno 
gledališče Sevnica, srebrni Prešernovi plaketi pa 
Likovna sekcija Društva Svoboda Krmelj in Pevska 
skupina Lokvanj Društva Svoboda Krmelj. Zlato 
Prešernovo plaketo je prejela Glasbena šola Sevnica.
Osrednja gostja in slavnostna govornica Vesna Vidic 
Jeraj, ravnateljica Osnovne šole Boštanj, prejemnice 
naziva najbolj kulturna šola v Sloveniji 2019, je 
poudarila, da je kultura vse, kar nas opredeljuje, 
torej naš jezik, ljudski običaji, umetnost in morala. 
»Kultura je človeška težnja in sposobnost, da živi 
polno in vsestransko razgibano življenje, da svoje 
bivanje z lastnimi izumi izboljšuje, da s pridobljenimi 
izkušnjami izobražuje in bogati svoje potomce, 
da z lepoto umetnosti okrasi svoj vsakdan,« je še 
poudarila Vesna Vidic Jeraj.

Zbrane je pozdravil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk 
in v svojem nagovoru poudaril, kako pomembno 
je, da razumemo vse oblike kulture in negujemo 
ljubezen do kulturnega ustvarjanja, pa tudi do kulture 
negovanja medsebojnih odnosov in kulture dialoga.
Predsednik ZKD Sevnica Jože Novak je podelil 
Prešernova priznanja in plakete ter se zahvalil 
vsem ljubiteljem kulture, ki z udeležbo na kulturnih 
dogodkih v sevniški občini vse leto izražajo podporo 
kulturi in kulturnikom.

Prejemniki Prešernovih priznanj in plaket

Podelili Prešernova 
priznanja in plakete

 
Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Boštanj na 
slovenski kulturni praznik praznujejo tudi praznik 
krajevne skupnosti. Večerne ure 8. februarja so tako 
v dvorani TVD Partizan minile v znamenju kulture in 
podelitve priznanj zaslužnim v krajevni skupnosti.

Še pred uradnim delom prireditve so v Boštanju 
slavnostno predali namenu novourejeno sejno 
sobo Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj in 
prenovljeno sobo Aktiva žena Boštanj.
Slavnostna govornica Klaudija Redenšek je kulturo 
opisala kot »čisto veselje, plemenitost duha, dobroto 
srca, smisel življenja« in izpostavila, da je kultura 
zaslužna za ohranitev slovenskega jezika in slovenske 
identitete ter da je kulturni človek v svoji osnovi 
dober človek, saj kulturno živi, se izraža, neguje 
odnose do drugih. Župan Srečko Ocvirk je izpostavil 
slogo in kakovost bivanja, ki ju je mogoče občutiti 
v Krajevni skupnosti Boštanj, za kar je zaslužna tudi 
ljubezen do kulture, ki krajanke in krajane povezuje, 
jih vodi k uspehu in k razvoju, ki je odvisen  od želje 
po razvoju posameznika in tudi složnega delovanja v 
krajevni skupnosti.
Predsednik Krajevne skupnosti Boštanj Jože Udovč 
je povzel pomembnejše infrastrukturne ureditve 
v krajevni skupnosti in izpostavil, da s strpnostjo 
in medsebojnim razumevanjem lahko uspešno 
rešujemo vsakdanje izzive krajank in krajanov.
Priznanji za delovanje v kraju sta prejela Osnovna 
šola Boštanj, za naziv najbolj kulturna šola v Sloveniji 
2019 in za nenehno nadgrajevanje kulturnih vsebin 
v sklopu šolskih in obšolskih dejavnosti, in član 
Prostovoljnega gasilskega društva Boštanj Ivo Renko 
za dolgoletno aktivno delovanje v društvu in krajevni 
skupnosti.

Za odličen kulturni program so poskrbeli člani 
Vokalne skupine Coronas – Romana in Boris Pokorn, 
Nataša Kreže, Melita Železnik in Janez Hameršak, 
glasbenik Danijel Cajner, študentka 1. letnika 
klarineta Akademije za glasbo v Ljubljani Špela 
Pokorn in pevec Miha Pokorn. S besedo in poezijo 
so glasbeni del večera v zaokroženo celoto povezale 
Nina in Eva Kreže ter Lucija Denžič. Prireditev sta 
povezovali Jelka Bec in Tinkara Udovč.

Priznanji KS Boštanj sta prejela 
Osnovna šola Boštanj in Ivo Renko.

Praznovanje v Boštanju

 
Med potekom obnove Tončkovega doma za gostinsko 
ponudbo skrbi Kuhna na kolesih, gostinstvo Jože 
Grajžl, ki je odprta ob petkih, sobotah in nedeljah. 
Kuhna na kolesih obiskovalcem Lisce ponuja tople 
in hladne napitke, jedi na žlico in tudi kaj sladkega. 
Dostop do sanitarij v kletnih prostorih je omogočen 
vse dni v tednu.

Kuhna na kolesih na Lisci

Gostinska ponudba 
na Lisci

Vokalna skupina Coronas s prijatelji

Otroški pevski zbor Osnovne šole Boštanj

Pevska skupina Vokalnih 5



5marec 2020

Občinske strani

Gr
ad

ivo
 in

 fo
to

gr
af

ije
 za

 o
bj

av
o 

ur
ed

ila
 in

 p
rip

ra
vil

a 
Ob

čin
a 

Se
vn

ica
.

 
Na prireditvi Športnik leta 2019, ki jo je organizirala 
Športna zveza Sevnica v sodelovanju z Občino 
Sevnica in Zavodom KŠTM Sevnica, so bila podeljena 
priznanja vidnim posameznikom, posameznicam in 
skupinam na področju športa v občini Sevnica. 
Naziv športnica leta je prejela slovenska košarkarska 
reprezentantka Aleksandra Krošelj, športnik leta 
pa je že četrto leto zapored postal rokometaš Blaž 
Janc, član poljske ekipe Vive Kielce in slovenski 
rokometni reprezentant. Ker zaradi obveznosti nista 
mogla osebno prevzeti priznanj, sta se zahvalila z 
videosporočilom.

Posebno zahvalo Športne zveze Sevnica je prejel 
Rokometni klub Sevnica. Perspektivni športnici 
leta sta postali mlada teniška igralka Una Grubešič 
in članica slovenske atletske reprezentance Nika 
Dobovšek. Priznanje za ekipo leta je prejela 
mladinska ekipa Strelskega društva Marok Sevnica, 
naziv projekt leta pa je prejel projekt Športastična 
Sevnica. Osebnost leta, najvišje priznanje, je prejela 
učiteljica športne vzgoje na Osnovni šoli Krmelj Breda 
Blas.

Osrednja gostja dogodka Maja Matevžič, nekdanja 
profesionalna teniška igralka, ki je dosegla vrhunec 
svoje kariere z uvrstitvijo na 38. mesto svetovne 
ženske teniške lestvice WTA, je v pogovoru, ki ga je 
spretno vodila Hana Ćosić, zbranim predstavila način 
življenja vrhunske športnice. 
Predsednica Športne zveze Sevnica Sara Martinšek 
je poudarila, da poslanstvo društev in športnih 
trenerjev ni zgolj vzgajati mlade tekmovalne 
športnike, temveč negovati ljubezen mladih do 
gibanja, rekreativnega športnega udejstvovanja in 
športnega načina življenja. 

Župan Srečko Ocvirk je povedal, da je lokalna 
skupnost zgolj eden izmed deležnikov, ki v lokalnem 
okolju sooblikuje športno dejavnost. Zato je uspešno 
sodelovanje lokalne skupnosti s športno zvezo in 
športnimi društvi ključno. Izpostavil je, da Občina 
Sevnica prepoznava pomembno vlogo športa, ki 
jo ima ta pri razvoju družbe in promociji aktivnega 
načina življenja, zato razvoju športa v sevniški občini 
tudi zagotavlja proračunska sredstva. 
Program so popestrili plesalke Plesnega kluba Lukec 
in mladi iz Teniške akademije Gospod Ficko. 

Prejemniki priznanj

Osrednja 
športna prireditev leta 
s podelitvijo priznanj

 
V Bistrici ob Sotli je potekalo ponovoletno srečanje 
županov, podžupanov in direktorjev oziroma 
direktoric občinskih uprav posavskih občin z novinarji 
in predstavniki medijskih hiš.
Poleg župana Srečka Ocvirka so dosežke v preteklih 
letih in pričakovanje v aktualnem proračunskem 
letu predstavili župan Občine Brežice Ivan Molan, 
župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, 
župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan 
Občine Krško mag. Miran Stanko in župan Občine 
Radeče Tomaž Režun.

Župani so izpostavili dobro medsebojno sodelovanje 
in povezanost posavske regije, ki omogoča tudi 
izvedbo skupnih projektov, ki pripomorejo k razvoju 
vseh območij Posavja.

Župani posavskih občin

Skupna 
novinarska konferenca 
županov posavskih občin

Obvestilo o razpisu 
za vpis otrok v vrtec 

Občina Sevnica skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, 
Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca Milana Majcna 
Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavlja razpis 
za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na 
območju občine Sevnica za šolsko leto 2020/2021. 

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 
ur), in sicer za otroke prvega starostnega obdobja 
(v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in 

za otroke drugega starostnega obdobja 
(od 3. leta do vstopa v šolo). 

V primeru zadostnega števila prijav 
bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program 

v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. 
Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti 

(oziroma najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo. 

Enotni obrazec 
VLOGA ZA VPIS OTROKA 

V VRTEC V OBČINI SEVNICA, 
ki ga od 2. marca dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na 
spletni strani vrtca, šole oziroma Občine Sevnica, 

prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec 
do 16. marca 2020.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v 
šolskem letu 2020/2021 (vključitev od 1. 9. 2020). 

Izpolnjeno vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo 
pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim 
letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v 
vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis in kapacitet 
posameznih vrtcev bodo vrtci oblikovali oddelke 
za novo šolsko leto. O sprejemu otrok novincev v 
posamezni vrtec v šolskem letu 2020/2021 boste 
starši oziroma zakoniti zastopniki iz vrtcev pisno 

obveščeni. 

Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 
2019/2020 niso bili sprejeti v vrtec, ali pa ste starši 
vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno. 

Občina Sevnica

www.obcina-sevnica.si

Vljudno vabljeni na 
slovesno podelitev priznanj

ob dnevu Civilne zaščite,
ki bo v torek, 

3. marca 2020, ob 17. uri, 
v Kulturni dvorani Sevnica, 

Kvedrova cesta 25, Sevnica.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na slovesnosti potrdite do četrtka, 27. februarja 2020, 
na elektronski naslov izpostava.br@urszr.si ali na telefonsko številko 07 49 06 200.

 

Osrednja gostja Maja Matevžič

Predsednica Športne zveze Sevnica Sara Martinšek
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Rebirthing ali preporod je močna tehnika krožnega 
povezanega dihanja, ki je namenjena zdravljenju 
potlačenih čustev iz preteklosti, nastalih zaradi 
telesnega in čustvenega stresa. Potlačena čustva 
povzročajo energijske blokade na določenih delih 
telesa in so vzrok za številne bolezni. Z zavestnim 
dihanjem osvobajamo blokade in s tem vzpostavimo 
energijski pretok v telesu, se osvobajamo vezi, 
ponavljajočih se negativnih vzorcev vedenja 
in travmatičnih situacij. Z rebirthingom lahko 
spremenimo globoke vzorce vedenja, ki imajo 
korenine v zgodnjem otroštvu ali so nastali med 
porodom. Lahko pa gremo še globlje v zavestno 
podoživljanje karmičnih izkušenj.Rebirthing nam 
pomaga doseči preboj v zavesti, energiji, občutkih 
in na telesni ravni, tako da smo sposobni videti širšo 
podobo svojega življenja.

In kako smo se na srečanju počutile Sevničanke? 
Odlično. Vse, kar je napisano o tej tehniki sproščanja, 
lahko zagotovim vsaj v svojem imenu, pa tudi 
preostale članice so se zelo pohvalile s svojim dobrim 
počutjem, da smo se vračale domov polne lepih 
vtisov, lepih misli in energijsko osvobojene vseh 
potlačenih nezavednih negativnih vzorcev. Bilo je 
res sproščujoče, posebno v ležečem položaju. Pravi 
preporod v pozitivno smer priporočam vsem, ki ste 
pot stresom zaradi nenehnih vsakodnevnih skrbi 
za svoje drage domače. S to tehniko sproščanja 
naredimo res veliko zase, za zaupanje vase in da se 
imamo rade.
Mojstrici Maji pa še enkrat hvala za čudovit večer.
Vse dobro želim.
 

Marija (Mici) Jeler

Rebirthing
v MC Sevnica

Kraj Rovišče pri Studencu je z letošnjim januarjem 
bogatejši še za eno novo pridobitev. Dom krajanov 
je namreč opremljen z defibrilatorjem, za kar se lepo 
zahvaljujemo občini Sevnica.
Da bi bil smisel pridobitve upravičen, je DRPT 
Rovišče  v februarju 2020 organiziralo obnovitveni 

tečaj prve pomoči, temeljnih postopkov oživljanja 
in uporabe defibliratorja. Naj samo spomnim, da 
je v kraju podoben tečaj potekal že pred slabima 
dvema letoma pod vodstvom članice društva dr. 
Jelke Pleško Gorenc. Tudi letos je bila dr. Gorenčeva 
pobudnik, organizator in izvajalec teoretičnega dela 
obnovitvene delavnice, na kateri se je ponovo zbralo 
lepo število krajanov. 
V našo sredino je bil povabljen strokovnjak s tega 
področja Robert Martinčič, zdravstveni tehnik iz ZD 
Krško, ki se je na naše veselje vabilu odzval. Prisotni 
smo prisluhnili njegovim napotkom in izhodiščem za 
pravilno ukrepanje v primeru nudenja prve pomoči. 
Predvsem je opozoril na zavarovanje ponesrečenca, 
sprostitev dihalnih poti, obveščanje strokovnih služb 
in na to, da nismo panični. Veliko vrednost vsebine 
ima praktičen prikaz pravilnega postopka oživljanja, 
pravilnega položaja v primeru nezavesti ter uporabe 
defibliratorja. Sprva se je zdelo, da je ta uporaba 
zapletena, vendar se je izkazalo, da nas naprava vodi 
in usmerja in posledično zato ni nič komplicirano. 
Še večjo vrednost je delavnica dala vsem, ki so 
praktično na lutki preizkusili postopke, pri čemer je 
gospod Robert opozarjal na morebitne naše napačne 
prijeme. 
Hvala za te izkušnje, saj nikoli ne vemo kdaj bodo 
naše veščine prišle prav.

Predsednik DRPT Rovišče: Franci Žibert

Obnovitvena delavnica 
prve pomoči

Izlet
V ponedeljek, 20. januarja, smo se odpravili na 
kopalni dan v Terme Tuheljske toplice na Hrvaško. 
Iz Sevnice smo krenili ob 8. uri in se peljali proti Raki 
pri Studencu. Tam smo si ogledali zanimiv grad, 
ki obsega 2300 kvadratnih metrov stanovanjske 
površine. V atriju, ki je obdan z renesančnimi 
arkadami iz leta 1525, se vzpenja veliki jesen. 
Tam je tudi baročni vodnjak iz leta 1810, ki je delo 
bavarskega kamnoseka Johanessa Urbassa. Nekatere 
spodnje arkade v atriju so bile zazidane leta 1795 
med večjo prenovo, vhod pa je bil prestavljen na 
severno stran. Na vhodu je viden grb barona Hallerja 
von Hallersteina. Na južnem delu je viden renesančni 
portal, ki vodi v klet, na zahodni strani pa je ohranjen 
prvotni vhod v grad iz 14. do 15. stoletja.Na vzhodni 
strani je vhod v grajsko kapelo z oltarjem. V njej pa so 
še ohranjeni srednjeveško ognjišče in dve strelni lini.
Po ogledu gradu smo si privoščili počitek ob kavici. 
Pot smo nadaljevali proti Tuheljskim toplicam, tam 
pa smo imeli kosilo in triurno kopanje. Po prijetnem 
kopanju in druženju smo se zadovoljni odpravili proti 
domu.
 
Športna dejavnost
Dne 2. februarja so se naši člani šahovske sekcije 
udeležili območnega prvenstva Slovenije ZDIS v 
Dragatušu. Med tekmovalci 31 članov društva 
invalidov, ki so igrali posamezno, so bili tudi trije naši 
invalidi, in sicer Franci Derstvenšek, Ludvik Cvirn in 
Damjan Škerbec. 
VRSTNI RED: 1. Franc Kotnik, DI Trbovlje 7,5, 2. Slavko 
Bedič, DI Črnomelj 7, 3. Marko Jurič, DI Zagorje    6.5, 
7. Ludvik Cvirn, DI Sevnica 6,  10. Franci Derstvenšek, 
DI Sevnica 5,    27. Damjan Škerbec, DI Sevnica 3.
 
V soboto, 7. marca, bo v dvorani TVD Partizan Boštanj 
potekalo državno prvenstvo Slovenije za invalide 
posamezno. Tekmovanja se bo udeležilo približno 
50 tekmovalcev, med njimi tudi naša članica Anica 
Radej.
 
Športni konec tedna na Senovem
Člani namiznoteniške sekcije pri Društvu invalidov 
Sevnica smo se v nedeljo, 9. februarja, udeležili 10. 
tekmovanja Mali kamen open 2020 v namiznem 
tenisu, ki je bilo v športni dvorani na Senovem ob 
krajevnem prazniku KS Senovo. Ob številčni zasedbi 
naših članov smo dosegli tudi lepe rezultate. Namen 
udeležbe tekmovanja niso bili rezultati, temveč 
druženje. Zahvaljujemo se AP Novak za prevoz, 
Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, Osnovni šoli 
Boštanj za izposojo miz, prav tako pa tudi Komunali 
Sevnica za prevoz miz na Senovo ter uspešno 
organizacijo, ki so jo vodili člani Društva Kamenček.  
 
Kopalni dan Dobova
V četrtek, 13. februarja, smo se člani Društva 
invalidov Sevnica odpravili na 1. kopalni dan v 
Dobovo. Iz Sevnice smo krenili proti  Dobovi  ob  13. 
uri. Zbralo se nas je 38 članov DI Sevnica. Kopalni dan 
je potekal pod vodstvom naše socialne komisije  in 
prevozništva AP Novak Sevnica.
Po triurnem kopanju v  Termah Paradiso  smo imeli 
zelo   okusno    malico in druženje.    Po pozdravnem 
nagovoru predsednika DI Sevnica smo se v večernih 
urah zadovoljni odpravili proti domu. Naslednji 
kopalni dan bo 14. maja. Vabimo pa vas, da se 
udeležujete tudi drugih naših dejavnosti.
 
Obvestilo
V sredo, 11. marca, bo zbor članov DI Sevnica v 
prostorih jedilnice Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica z začetkom ob 16. uri. Prijave sprejemamo 
v pisarni društva ob uradnih urah in pri poverjenikih.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Dejavnosti 
društva invalidov

10. dobrodelni Rotary koncert

IMETI RAD

KULTURNA DVORANA SEVNICA 
v nedeljo dne 8.3.2020 ob 18.00 uri
Cena vstopnice: 10 €
Prodaja: Rotary klub Sevnica, Doživljaj Sevnica, Cvetličarna Zelena Pika, 
Društvo upokojencev Sevnica.

OTO PESTNER Z GODBO SEVNICA
Izkupiček koncerta bo namenjen podpori mladi nadarjeni atletinji in mladi družini za plačilo stroškov zdravljenja otroka
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Z namenom reševanja življenj je v občini Sevnica 
skladno s dogovorom med Občino Sevnica, Gasilsko 
zvezo Sevnica in Zdravstvenim domom Sevnica 
vzpostavljena služba prvih posredovalcev. 
Prvi posredovalec je posameznik, ki navadno 
nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv 
dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj 
dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev 
življenja pred prihodom službe NMP in je vključen v 
sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje.
Prvi posredovalci so posamezni prostovoljci, ki so 
v ZD Sevnica opravili usposabljanje iz temeljnih 
postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega 
zunanjega defibrilatorja (AED). 
Namen prvih posredovalcev je pomoč pri življenje 
ogrožajočih stanjih na lokacijah, kjer je dostopni čas 
reševalnega vozila daljši in kjer se v primeru srčnega 
zastoja v najkrajšem možnem času odzovejo na 
pomoč in opravljajo temeljne postopke oživljanja 
do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. Prvi 
posredovalci so aktivirani prek Regijskega centra za 
obveščanje 112 in so ves čas nudenja pomoči na 
zvezi z ekipo nujne medicinske pomoči. 
 
Prva skupina ljudi, entuziastov, pripravljenih 
pomagati, je že opravila izobraževanje v ZD Sevnica in 
so od januarja vključeni v sistem prvih posredovalcev. 
 
Že 12. januarja so bili prvi posredovalci prvič aktivirani 
in so v naselju Krmelj nudili prvo pomoč oboleli osebi 
do prihoda reševalcev NMP Sevnica.
 

Vir: Zdravstveni dom Sevnica

marec
SEVNICA

KINO KINO 
Petek, 6.3., ob 18.00
NAPREJ 
animirana komična pustolovščina (ZDA)
SINHRONIZIRANO

Petek, 6.3., ob 20.00
MLEKO
komedijska drama 
(Islandija, Nemčija, Francija, Danska)

Sobota, 7.3., ob 18.00
NAPREJ 
SINHRONIZIRANO

Sobota, 7.3., ob 20.00
NAVADNA LJUBEZEN
romantična drama (Velika Britanija)

Petek, 13.3., ob 20.00
RAZKRINKALA SEM VOHUNA
družinska komedija (ZDA)

Sobota, 14.3., ob 18.00
NENAVADEN TEDEN S TESSO
družinska komedijska drama 
(Nizozemska, Nemčija)

Sobota, 14.3., ob 20.00
POSEBNI
komična drama (Francija)

Petek, 20.3., ob 18.00
KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
animirana družinska avantura (Norveška)
SINHRONIZIRANO

Petek, 20.3., ob 20.00
JADRALKE
dokumentarni športni film (Velika Britanija)

Sobota, 21.3., ob 18.00
RADIOAKTIVNA
biografska romantična drama 
(Velika Britanija, Madžarska)

Sobota, 28.3., ob 18.00
KAPITAN SABLJEZOBI IN 
ČAROBNI DIAMANT
SINHRONIZIRANO

Sobota, 28.3., ob 20.00
ŠE VEDNO VERJAMEM
romantična glasbena drama (ZDA)

www.kstm.si

www.gremovkino.si 
Instagram: @kino_sevnica

FB: KinoSevnica  

Prvi posredovalci 
v občini Sevnica

 
V torek, 4. februarja, Društvo Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Sevnica ni imelo običajnega 
predavanja, ampak prireditev ob Prešernovemu 
dnevu, slovenskem kulturnem prazniku. Tokrat 
nismo vabili gostov, program smo pripravil kar sami.
V avli pred dvorano so za ogled pripravili svoja dela 
likovni umetniki: Jana Cvirn, Pavla Černigoj, Ana 
Hočevar, Danica Hočevar, Marija Jazbec, Marko 
Okorn, Marjan Perič in Roža Pečar.

Marjana Štojs je točke za nastop spletla v pisani 
venček govorjene besede in petja, pripravila uvodne 
besede in predstavila Prešernove Ukaze. Pevska 
skupina Utrinek je začela s pesmijo Luna sije in 
sklenila program s Pleničke je prala ter skupaj z 
Marico Haler na harmoniki izvedla skladbo Ne 
prižigaj luči. Danica Kolenc in Marica Knez sta v duetu 
ubrano zapeli pesem Nezakonska mati. Vida Križnik 
je zbrane besede namenila Prešernu, njegovo pesem 
Turjaška Rozamunda pa je na pamet recitirala Anica 
Gačnik in nas s tem vse navdušila. Branka Bogovič je 
prebrala verze O, Vrba v ruščini, Alenka Žuraj Balog 
pa še v slovenščini. Kako razložiti otrokom, kaj je 
kultura, je povedala Romana Ivačič.

Iz zakladnice lastne ustvarjalnosti je Mihaela 
Zahrastnik izbrala delo Ljubim, Nevenka Vahtar 
Flavta, violina; Jana Cvirn je spregovorila o stari 
pesmarici, Anica Perme pa je svojo pozornost 
namenila igralcu.

Kot rdeča nit je med programom potekala pesem 
Od železne ceste, ki sta jo ob spremljavi harmonike 
Mirka Slemenška šegavo zapela Marjana Slemenšek 
in Borut Gradišnik. Veličina Prešernove poezije se 
tudi v njej kaže v tem, da je vsebina aktualna za vse 
čase: tudi pri kulturi hlepimo po novih obzorjih, tujih 
vzorih; pomembno pa je, da se znamo vrniti k sebi, 
domači besedi in slovenski tradiciji.
 

Romana Ivačič
Posnetki: Vinko Šeško

Anica Gačnik

Slovenski 
kulturni praznik 
in U3 Sevnica

Branka Bogovič in Alenka Žuraj Balog

Marica Haler, Utrinek in drugi nastopajoči

SOBOTA,	21.	MARCA

na	GRADU
SEVNICA
VSTOPNINE	NI

od	15.30

S���������������������
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V soboto, 1. februarja, je v dvorani TVD Partizan v 
Boštanju potekal 7. Mešjakov večer. Organizator, 
Turistično društvo Boštanj ob Savi, je prireditev 
posvetil nošam in plesom. Plese in noše z vseh delov 
Slovenije sta predstavili folklorni skupini Spomin iz 
Sevnice in Svoboda iz Senovega.

Dobri dve uri trajajočo prireditev sta v popolnoma 
polni dvorani povezovali Jelka Bec in Jasna Pinoza. 
Med plesnimi spleti sta voditeljici, opravljeni v 
noši izpod Lisce in prekmurski kostum, spretno 
in zanimivo predstavili prikazane plese, opisali 
etnološke značilnosti noš, od kod prihajajo, ob katerih 
priložnostih se nosijo in druge zanimivosti v zvezi z 
nošami in kostumi. Posebno pozornost sta posvetili 
noši izpod Lisce, ki je poseben tip noše, značilen 
za naše kraje. Pri raziskovanju te noše je sodeloval 
Boštanjčan Peter Simončič in zelo natančno opisal, 
kako je raziskovanje potekalo na terenu in kakšni 
so bili rezultati raziskave. Pri tem delu je sodeloval 
s priznano strokovnjakinjo dr. Marijo Makarovič. 
Zaradi tega dela je noša izpod Lisce prepoznana v 
slovenskem merilu kot poseben tip slovenske noše. 
Peter Simončič se je spomnil na pretekli čas, ko je v 
Boštanju v 70. in 80. letih izjemno uspešno delovala 
Folklorna skupina Boštanj. Zdaj nas posebej veselita 
odziv in sodelovanje najmlajših in mladine, ki se je 
opremila v kostume in popestrila dogajanje. Kdo ve, 
morda pa je čas, da se folklorna aktivnost v Boštanju 
ponovno obudi.

Prireditev je popestrila še razstava lutk, oblečenih 
v narodne noše, ki jih že vrsto let z veliko ljubezni 
in truda šiva Vida Medved. Njeni izdelki so v veren 
posnetek slovenske noše. Veliko truda je namenila 
tudi šivanju otroških modelov noš. S predstavitvijo 
in mimohodom mladine smo se poklonili njenemu 
delu.
Zgodba Mešjaka o tem, kako je tovoril vino s 
Topolovca in po katerem ima naš večer ime, je 
zgodba, ki je zapisana v knjigi 800 let Boštanja. Z 
občutkom, pravo mero humorja in navihanosti jo je 
predstavil kar Mešjak, to vlogo pa je odlično odigral 
Milan Primožič. 
Utrinki s prireditve so na voljo na Facebooku TD 
Boštanj.
Na svidenje na naslednjem Mišjakovem večeru 2021.
 

Aleš Germovšek

Noše in plesi v Boštanju

 
Artselection
 
Artselection je izbor 12 umetniških del, ki so bila 
ustvarjena na srečanjih Arteko Kozjansko in Šentjanž 
2018/2019 ter so predstavljena na steklenicah 
Grajske krvi, letnik 2016. Grajska kri je pridelana 
iz posebej izbranega grozdja modre frankinje iz 
grajskega vinograda. Z novo preobleko 12 slikarjev je 
zaokrožila vse letne čase. Vsak mesec se bo predstavil 
po en avtor del, ki so predstavljena na steklenicah. 

V tej ediciji se bo predstavila slikarka Mojca Marija 
Vilar.
 
Arteko
 
»… Umetnost Arteko je družbeno angažirana 
umetnost, je umetnost, ki opozarja in z jasnimi 
podobami razkriva ter razgalja sedanjost, ki nam 
uničuje prihodnost. 

Umetniki vidijo, kar je nam zakrito, občutijo, česar mi 
ob iskanju instantnih užitkov ne želimo občutiti, ter 
zaznajo veliko prej in bolj natančno. Bo kaj drugače, 
če boste opazili sporočila umetnosti?«
 

Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice

Mojca Marija Vilar, slikarka   
 
»Delo, ki je izbrano za steklenico marca kolekcije 
Art Selection, predstavlja odnos človeka do narave 
in obratno. Narava v svojem prebujenju in v najbolj 
svežih barvah. 

Njena subtilnost in krhkost je zaznamovana v risbi in 
barvnih ploskvah. Osnovna misel nas torej pripelje 
do matere narave, njenih dobrot in tudi neusmiljenih 
odgovorov na naše ravnanje z njo. Ohranimo in 
čuvajmo jo, saj nam daje vse, kar potrebujemo za 
življenje.«          

Ana Jazbec

Ustvarjalci Arteka – 
Artselection 

 
Na začetku februarja smo se zbrali botri trt, ki so 
zasajene sredi Šentjanža. 27 različnih vrst zelo dobro 
dokazuje, da je z vestnim delom v vinogradu mogoče 
pridelati dobro grozdje tudi v dolini. 

Pod skrbnim nadzorom skrbnika Staneta Ermana 
je bila najprej obrezana potomka najstarejše trte 
z Lenta, nato pa se vse druge. Botri si ob takšnih 
dogodkih vzamejo čas za deljenje medsebojnih 
izkušenj in prijetno druženje, ki se je letos sklenilo pri 
našem članu Janezu v njegovem lokalu.
 

Renata Kuhar 

Društvena rezatev 
DV Šentjanž

 
Od 29. januarja do 1. februarja je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekal 31. sejem Alpe-Adria 
– mednarodni sejem za zeleni, aktivni turizem ter 
kamping in karavaning. Kaj ima zelenega in aktivnega 
sodobnemu turistu ponuditi sevniška občina, je bilo 
obiskovalcem predstavljeno na kar treh lokacijah; 
na stojnici RRA Posavje, stojnici Društva za priznanje 
praženega krompirja kot samostojne jedi, na kateri 
so že vabili na 20. festival praženega krompirja, ki 
bo 5. septembra v Sevnici, ter na promocijskem 
prostoru letošnjega prejemnika nagrade jakob, 
Gradovi Posavja. Podelitev nagrade jakob – sejemske 
nagrade za kakovost in odličnost v turizmu – in naziva 
ambasador je bila na slavnostnem odprtju sejma. 

Med številnimi prispelimi prijavami je strokovna 
komisija v ožji izbor uvrstila pet programov na 
temo inovativnih pristopov na gradovih in dvorcih, 
nagrado pa so podelili projektu Gradovi Posavja, 
ki je, po besedah predsednika komisije dr. Janeza 
Bogataja, povezal šest različnih grajsko samostanskih 
zgodb, ki vabijo in razveseljujejo obiskovalce. Ponosni 
smo, da smo del te uspešne zgodbe povezovanja in 
inovativnosti.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Posavski muzej Brežice

31. sejem Alpe-Adria 
in nagrada Jakob 
Posavskim gradovom
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Turizem

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek 6. 3. 2020,

na

Kmečki tržnici Sevnica 

degustacija 

ameriškega slamnika 

v medu, sirupu in tinkturi

KERIN BOŽICE s. p.
iz Bučerce

 
Na valentinovo je v srcu prestolnice, Ljubljanskem 
Slonu, potekal 7. salon penečih vin. Pijača z iskrivimi 
mehurčki, ki že leta budi romantiko, je tudi tokrat 
navdušila številne domače in tuje obiskovalce. Na 
salonu se je predstavilo 38 vinarjev, med njimi kar 
devet posavskih, pokusiti je bilo mogoče okoli 150 
različnih penečih se vin. Ob tej priložnosti so bila 
podeljena priznanja zmagovalcem mreže Salonov 
penečih se vin za leto 2020. 

Veliko mednarodno ocenjevanje je potekalo na 
začetku decembra 2019 v zagrebškem hotelu 
Dubrovnik. V razvrstitvi Salona penečih se vin 
Ljubljana sta prvo mesto zasedli slovenski peneči 
se vini, penini dveh vinarjev vinorodne dežele 
Posavje. V kategoriji belih penečih se vin je slavil 
Isteničev Prestige extra brut letnik 2013, v kategoriji 
rose penečih se vin pa Joker Zara letnik 2018, ki je 
dozorela v kleti našega, sevniškega vinarja Kozinca.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Urban Culetto

Iskreče v družbi 
najboljših penečih se vin 

 
Konec januarja je v konferenčni dvorani Komunale 
Sevnica potekala slavnostna podelitev certifikatov 
kakovosti kolektivne blagovne znamke občine 
Sevnica.
Certifikate kakovosti je izbranim ponudnikom podelil 
župan Srečko Ocvirk, skupaj z dr. Tanjo Lešnik Štuhec, 
ki kot soavtorica Strategije za razvoj turizma v občini 
Sevnica aktivno sodeluje tudi pri izvajanju ukrepov za 
doseganje ciljev, ki so opredeljeni v strategiji.
Župan je v svojem nagovoru zbranim poudaril pomen 

podpore lokalne skupnosti domačim ponudnikom, ki 
se srečujejo z različnimi trženjskimi in gospodarskimi 
izzivi, predvsem na področju grajenja zavedanja 
domačih kupcev, da so lokalni, domači proizvodi, 
kljub nekoliko višjim cenam, boljša izbira od cenenih, 
manj kakovostnih proizvodov, ki izvirajo iz več tisoč 
kilometrov oddaljenih krajev. Izrazil je tudi željo po 
dolgoročnem uspešnem sodelovanju med Občino 
Sevnica, Zavodom KŠTM in ponudniki, ki lahko le 
s sodelovanjem oblikujejo privlačno ponudbo za 
obiskovalce, da se bodo vedno znova radi vračali v 
naše kraje.
Dr. Tanja Lešnik Štuhec je izpostavila pomen 
povezovanja med lokalnimi ponudniki in oblikovanja 
kolektivnih blagovnih znamk, ki povezujejo 
samostojne blagovne znamke ponudnikov v enotno 
zgodbo, ki je ključna za oblikovanje celovite turistične 
ponudbe posameznega kraja oziroma destinacije. S 
povezovanjem lahko lokalni ponudniki obiskovalcu 
ponudijo celostno izkušnjo kraja, torej nastanitev, 
gastronomijo in doživetja, ki se med seboj povezujejo 
v zaokroženo zgodbo.
Ocenjevanje izdelkov za pridobivanje certifikata 
kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica 
je v organizaciji KŠTM Sevnica in v sodelovanju z 
Občino Sevnica potekalo v dveh sklopih. Novembra 
lani je strokovna komisija ocenila rokodelske izdelke 
in živilske pridelke, v prvih dneh tega leta pa še hrano 
in pijačo, postreženo na gostinski način pri gostinskih 
ponudnikih.
Rokodelske izdelke so ocenjevali priznani etnolog in 
predsednik ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj, 
industrijska oblikovalka Snežana Mandič Lešnik in dr. 
Tanja Lešnik Štuhec. Na ocenjevanje so svoje izdelke 
prijavili trije ponudniki. Od 13 ocenjenih izdelkov je 
certifikat kakovosti prejelo pet izdelkov.
Živilske izdelke so ocenjevali predsednica komisije 
strokovnjakinja za gastronomijo Marlena Skvarča, 
Franci Jezeršek iz Gostinstva Jezeršek in dr. Tanja 
Lešnik Štuhec. Certifikat kakovosti je prejelo 48 od 
56 prijavljenih izdelkov.
Hrano in pijačo, postreženo na gostinski način, so 
ocenjevali predsednik ocenjevalne komisije dr. Janez 
Bogataj, Franc Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štuhec. 
Obiskali so 7 gostinskih ponudnikov in ocenili 22 jedi 
in pijač, postreženih na gostinski način. Certifikat 
kakovosti je prejelo 19 jedi oziroma pijač.
Podelitev certifikatov kakovosti je zgolj prvi izmed 
korakov uspešne gradnje kolektivne blagovne 
znamke občine Sevnica. Občina Sevnica kot lastnik 
kolektivne blagovne znamke in Zavod KŠTM kot 
koordinator si bosta prizadevala za nadaljevanje 
uspešnega povezovanja ponudnikov v celovito 
ponudbo, ki bo navdušila domače in tuje obiskovalce 
krajev sevniške občine.

Vir: Občina Sevnica

Prejemniki certifikatov kakovosti

Podelili certifikate 
kakovosti kolektivne 
blagovne znamke 
občine Sevnica

 
Marec. Prvi pomladni mesec. Rimljani so pomladni 
mesec imenovali Martius po bogu vojne, Marsu. 
Prvotno je bil marec v njihovem koledarju prvi mesec 
v letu, z njim so začenjali novo leto. Zdaj sledimo 
gregorijanskemu koledarju, v katerem je marec tretji 
mesec v letu.
Po obdobju zimskega mirovanja se zdaj začenja novi 
cikel, z njim nova rast, novi premiki. Staro ljudsko ime 
marec je tudi sušec, ker zemlja pije snežnico in se 
hkrati suši ter pripravlja na spomladansko rast. Letos 
je bilo snega sicer samo za vzorec in prave zime sploh 
ni bilo, pa vendar marec prinese daljše in toplejše 
dneve in s tem več časa, ki ga lahko preživimo zunaj. 
Če smo se prejšnji mesec odpravili iz Boštanja na 
Topolovec ravno zaradi tega, da nas na pohodu ne 
ulovi tema, si lahko marca že privoščimo malo daljši 
pohod. Pot na Laze iz Radne je sicer nezahtevna, 
vendar ima posamezne zahtevnejše odseke zaradi 
orientacije. Vsekakor pa ne smemo pozabiti na 
primerno obutev in oblačila. Za pot bomo porabili tri 
ure, prehodili pa bomo 8,7 kilometra.
Izlet začenjamo na parkirišču malo naprej od tovarne 
Jutranjka (zdajšnji Siliko) pri plinski postaji (220 m). 
Gremo po cesti proti Telčam. Ko pridemo do starega 
gospodarskega poslopja, lahko gremo kar naravnost 
navzgor po komaj zaznavni stezi, lahko pa gremo 50 
m naprej, ko se pot razcepi, zavijemo levo. Tudi pri 
naslednjih odcepih vse držimo levo navzgor. Po poti 
gremo mimo vodovodnega zajetja in 50 m naprej, 
ko se pot razcepi, zavijemo levo. Tudi pri naslednjih 
odcepih se držimo levo. Kmalu se bomo spustili proti 
jarku in ko prečkamo potok, poiščemo stezo, ki na 
koncu travnate dolinice vodi levo ob gozdu navzgor. 
Ko pridemo na raven vasi Lukovec, gremo naprej po 
cesti proti severu. Tudi ko se cesta odcepi desno, 
nadaljujemo pot naravnost proti gozdu. Ko bomo pri 
vodovodnem zajetju in cesta zavije levo, poiščemo 
stezo, ki nas mimo zajetja pelje rahlo desno navzgor. 
Ko prečkamo gozdno pot, na levi že vidimo cerkev 
sv. Magdalene, ki je kakšnih 100 m stran in jo lahko 
obiščemo. Tu smo 346 m visoko, od parkirišča do tu 
pa bomo potrebovali 45 minut. 
Stezi sledimo naprej po pobočju rahlo navzgor, 
nato pa skoraj po ravnem pridemo v jarek. Po 
jarku nadaljujemo navzgor v isti smeri. Ko se 
jarek razcepi, zavijemo desno po gozdni poti in se 
vzpnemo navzgor do asfaltirane ceste pri Križu. 
Cesto prečkamo in nadaljujemo pot po gozdu. Kmalu 
bomo spet na asfaltirani cesti, po njej pa po kakšnih 
300 metrih na cesti, ki povezuje Primož z Lazami. 
Po cesti nadaljujemo pot na desno do naslednjega 
križišča cest na Lazah. Tu nadaljujemo pot po stranski 
cesti, ko nas kažipot usmeri na Laze. Ko po tej cesti 
pridemo do prve domačije, se vzpnemo desno mimo 
nje na najvišjo točko na Lazah na 588 m visok Obli 
vrh z lepim razgledom. Na njem je televizijski stolp. 
Od cerkve sv. Magdalene do tu bomo potrebovali 55 
minut.

Vrnemo se do domačije in nadaljujemo pot do 
naslednje domačije. Pri kapelici med vodnjakom 
in gospodarskim poslopjem zavijemo desno 
proti severovzhodu v gozd. Tu gremo po poti po 
širokem grebenu navzdol. Pri križu na križišču poti 
nadaljujemo pot v isti smeri. Ko je steza na naši 
desni, nadaljujemo po njej, da skrajšamo pot. Ko 
pridemo na grebensko cesto, se po njej spuščamo 
do ceste, ki pelje z Laz mimo Konjskega v Sevnico. Po 
cesti navzdol gremo približno 500 m. Ko pelje cesta v 
gozd malo na levo, gremo naravnost naprej v gozd. 
Ko vidimo pot na desni, se spustimo v jarek, ki ga 
prečkamo, in gremo navzdol do prve gozdne poti, ki 
gre desno navzgor. Ko bomo nad jarkom, zavijemo po 
poti levo nad njim proti severu. Pot se začne spuščati 
desno navzdol. Kmalu bomo na poti, kjer smo šli v 
začetku navzgor. Po njej se spustimo levo navzdol na 
izhodišče. Z Laz do parkirišča bomo hodili uro in 15 
minut. 
 

Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško okolico, Vinko Šeško, 2002
 Urška Colner, KŠTM Sevnica

Namig za premik
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Kultura

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo 
v Šentjanžu zaznamovali spomin na največjega 
slovenskega pesnika. Z gledališko igrico, ki je bila 
zasnovana kot učna ura slovenščine, smo obudili 
spomin na najbolj znane Prešernove pesmi, ob zvokih 
ukulele smo se odpravili na Gorenjsko in ponovili 
najbolj znane podatke iz pesnikovega življenja. Drugi 
del prireditve je bil zaznamovan z Rastočo knjigo 
Šentjanža, v katero je bila letos vpisana učenka OŠ 
Milana Majcna Šentjanž Jožica Bec zaradi udeležbe 
na 16. Mednarodni juniorski naravoslovni olimpijadi, 
ki je potekala v Dohi v Katarju. Jožica je kot članica 
šestčlanske ekipe devetošolcev iz Slovenije 
predstavljala šolo, kraj, celotno občino in tudi državo.

S sporočilom, da je s sodelovanjem mogoče marsikaj 
doseči, smo zaokrožili kulturni večer, ki je bil lepa 
popotnica 8. februarju. 

Sara Gačnik

Kulturno 
s Prešernom v Šentjanžu

 
Nastopajoči KUD France Prešeren Blanca, Osnovna 
šola Blanca, KUD Poklek: Ana, Anja in Klara in Klub 
harmonikarjev Boštjana Povšeta smo s petjem, 
plesom, glasbo in recitali pripravili prijetno urico 
kulturnega večera v do zadnjega kotička napolnjeni 
kulturni dvorani.Voditelj proslave in slavnostni 
govornik Milan Černel v vlogi Franceta Prešerna nas 
je popeljal skozi Prešernov čas. Med drugim je dejal, 
da kultura ni le obisk kulturnih dogodkov, ampak je 
kultura odnos do sebe in drugih v domačem kraju, 
na delovnem mestu in povsod, kjer delujemo in smo.

Torej, bodimo kulturni in nam bo v življenju mnogo 
lepše.

Slavica Puh,KUD France Prešeren Blanca
Foto: Petra Zupančič

Kulturni praznik, 
8. februar na Blanci

Revija poustvarjalcev glasbenega 
izročila občine Sevnica 2020, 
Skupaj se znajdemo mi 
 
Skupaj se znajdemo mi, se glasi naslov že tradicionalne 
revije poustvarjalcev glasbenega izročila, na kateri 
se predstavijo poustvarjalci pevskih in godčevskih 
skupin, ki delujejo v občini Sevnica.
Na odru Albert Felicijanove dvorane na gradu 
Sevnica je devet skupin s svojimi pesmimi spletlo 
venec izvirnega ljudskega izročila. Na reviji so se 
predstavili Ljudski pevci folklorne skupine Spomin, 
Ljudske pevke s Telč, Pevska skupina Azalea Boštanj, 
Šentjanški Jurjevalci, Ljudske pevke Blanca, Pevska 
skupina Florjan – PGD Sevnica, Ljudske pevke Solzice 
iz Budne vasi, Pevska skupina Lokvanj iz Krmelja in 
Ljudski pevci Boštanj.

Skupine so za svoj nastop prejele priznanje za 
sodelovanje od organizatorja dogodka, Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave 
Sevnica.
Revijo je strokovno spremljala Mirjam Jelnikar, 
magistrirana muzikologinja in profesorica glasbene 
pedagogike, Tanja Urek pa jo je prijetno povezovala.
 

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Napev – odsev

 
V petek, 7. februarja, smo v kulturni dvorani v 
Tržišču pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem 
prazniku. 

Pod mentorstvom učiteljev so nastopili učenci 
pevskih zborov, recitatorji, igralci in plesalci v 
prisrčnem kulturnem programu. Vse točke sta v 
celoto povezala učenca Renato in Lara, v veznem 
besedilu pa predstavila življenje in delo dr. Franceta 
Prešerna. 
Poleg učencev in učiteljev se je prireditve udeležilo 
tudi kar veliko staršev in krajanov, čeprav je bila 
prireditev dopoldne. To dokazuje, da ima kultura v 
našem kraju pomembno mesto.
 

Zvonka Mrgole

Slovenski 
kulturni praznik v Tržiču

 
V torek, 28. januarja, je v Knjižnici Sevnica potekalo že 
7. Območno srečanje odraslih literarnih ustvarjalcev 
– Škrjanček poje, žvrgoli … pripravil pa ga je sevniški 
javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju s 
Knjižnico Sevnica. 

Na letošnji razpis so se prijavili literarni ustvarjalci 
Tanja Košar, Jožef Žnidarič, Rudi Stopar, Anica Perme, 
Tanja Mencin, Vida Križnik, Karli Kožuh, Gabrijela 
Kolar, Eva Keber, Ivana Cvirn, Zdravka Brečko, Marija 
Bajt in Senta Sirk. 
Namen tovrstnih srečanj sta izmenjava izkušenj 
literarnih ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine 
Sevnica, in konstruktivna povratna informacija 
strokovnega spremljevalca srečanja. Letošnje 
srečanje je strokovno vodil pisatelj in pesnik Samo 
Dražumerič iz Novega mesta. Izbrana dela sodelujočih 
avtorjev bodo objavljena v zbirki Škrjanček poje, 
žvrgoli … 2020. 
Ob koncu prijetnega in ustvarjalnega druženja v 
knjižnici so vsi sodelujoči literarni ustvarjalci prejeli 
priznanje JSKD OI Sevnica.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
Foto: Tanja Košar

7. Območno srečanje 
literarnih ustvarjalcev 
občine Sevnica 2020 
Škrjanček poje, žvrgoli …  

Letošnji slovenski kulturni praznik smo v Loki 
praznovali na prav poseben način. Domača 
gledališka skupina je namreč prav ob Prešernovem 
dnevu premierno uprizorila komedijo Moža je 
zatajila. Igra, ki jo je predelala in režirala Sergeja 
Cesar v sodelovanju z Marjano Štravs, je kulturno 
dvorano v Loko privabila mlajše in starejše gledalce. 
Odlična igralska zasedba je prikazala zgodbo o 
mladoporočencih, ki nepričakovano dobita obisk –
pride nevestina teta, ki ne ve za nečakinjino poroko, 
saj je zagrizena nasprotnica moških. Irmin mož se 
tako mora preobleči, da teta Valentina ne bi izvedela 
resnice in svoje nečakinje izbrisala kot dedinje. Ali 
je v preobleki dovolj prepričljiv, da teta ničesar ne 
posumi?

Ne bomo vam izdali vsega, saj vas vabimo, da se o 
vsebini in izvirnosti igre prepričate sami. Ustvarjalci 
predstave upamo in si želimo, da bomo kmalu 
ponovili sobotni uspeh: da bomo spet napolnili prav 
vse stole v dvorani in nasmejali vse navzoče. Torej, 
vabljeni na katero izmed ponovitev, ki se jih člani 
gledališke skupine že zelo veselimo. 

Sergeja Cesar

Gledališka skupina Loka 
je nasmejala domače 
občinstvo
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Na gradu Sevnica, v grajski kapeli, so v sredo, 5. 
februarja, odprli razstavo slikarke Bože Jambrek iz 
Gorenjega Vrhpolja. Razstava prihaja še iz prvinske 
pokrajine ob reki Krki, kjer še obstaja duh domačnosti 
in identitete dediščine. Za tokratno razstavo se je z 
avtorico pogovarjal Janez Pezelj. Boža Jambrek se je 
leta 2007 pridružila društvu LKD Mavrica iz Novega 
mesta.

Zaradi njene naravne radovednosti je začela 
prijateljevati še z likovnima sekcijama iz Trebnjega 
in Dolenjskih Toplic in si tako močno razširila 
krog likovnih prijateljev. Ugotovila je, da so si bili 
mnogokrat najbolj pošteni kritiki, a tudi učitelji. 
Jambrekova meni, da izgublja, kdor se zapira v ozek 
samoljubni krog. Kulturni program so pripravili 
Ljudski pevci Vrhpolje.

 
M. K., Radio Krka 

Foto: Radio Krka, Miran Klevišar

Radogost večer, 
Boža Jambrek

 
Letošnji kulturni praznik je Krmelj praznoval 6. 
februarja v Kulturnem domu Krmelj z bogatim 
kulturnim programom v organizaciji Društva 
Svoboda, likovna sekcija, ki jo vodi Ana Hočevar, 
ter odprtjem likovne razstave Leopolda Hočevarja 
- Hočija, ki je svojo najzgodnejšo mladost preživel 
pri teti, očetovi sestri, v Hrastniku. Študiral je na 
ljubljanski Akademiji likovnih umetnosti. Največ 
je slikal pokrajino – posebno njegovo industrijsko 
Zasavje, čemur je poskušal dodati še poseben miselni 
in čustveni podton. Slikal je v naravi in po naravi, a 
narave ni posnemal – o njej je poskušal ustvariti 
nekaj več.

Leopold Hočevar - Hoči je svojo mladost rad 
preživljal pri sorodnikih v Krmelju. Domačinka 
Mileno Papež, njegova sestrična, ki je z zbranim 
občinstvom podelila nekaj spominov nanj. Hoči je 
namreč pogosto prihajal na obisk v Krmelj. Zbranim 
je spregovorila tudi njegova žena Joži Hočevar, ki se je 
vsem, predvsem pa svojim in Hočijevim sorodnikom, 
zahvalila za obisk slovesnosti in ogled razstavljenih 
slikarskih del. V kulturnem programu so sodelovali 
Pevski zbor Svoboda Hrastnik, ženska pevska skupina 
Lokvanj in učenci OŠ Krmelj. 
 

Nevenka Flajs

Kulturni praznik 
v Krmelju

 
Na osrednji slovenski kulturni praznik je sevniški grad 
široko odprl svoja vrata. Številni obiskovalci, ki so se 
ta dan odločili, da se v spremstvu vodnice podajo 
po hodnikih in sobanah gradu, so pokazali, da smo 
Slovenci željni kulture. 

Ogledali so si film o zgodovini gradu, baročni salon, 
zbirko o Ajdovskem gradcu, protokolarne prostore 
in stolp s fresko štirih letnih časov, šolsko in gasilsko 
zbirko, grajsko kapelo ter ob koncu pokukali še v 
nekdanjo grajsko ječo, zdaj vinoteko. V marcu bo 
grad za obiskovalce spet odprt po spomladanskem 
delovnem času. Vabljeni, naj tudi vas očarajo grajske 
skrivnosti. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Jože Hvala

Prešerna sobota 
na sevniškem gradu
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Lea Menard // lutkovno igrana predstava // besedilo in režija: Lea Menard //
igra: Lea Menard // 30 min

ČEBULA

Čebula je lutkovno igrana predstava 
za najmlajše. Igralka in animatorka 
poleg lutk animira tudi pravo sadje in 
zelenjavo. Gre za mešanico domišljije 
in realizma prežetega z okusi 
francoske kuhinje. 
Starko piči osa, osa prinese čebulo, 
bolečina popusti, starka poje čebulo… 
in tako z vedno večjim tempom 
predstava teče vse do vrhunca 
predstave – veličastne francoske 
čebulne juhe.
Bi poskusili juhico tudi vi?

2+

leamenard.com/

Ljubezen je juha! 

Kar te nasmeje,

prijetno pogreje

prav do trebuha,

je ljubezen al’ juha!

Za razsodnost je gluha

ljubezenska juha!

Kim Komljanec 
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PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj Sevnica |
Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.

KULTURNA DVORANA SEVNICA

SEVNICA

Teniški dan 
z Gospodom Fickom 
in Majo Matevžič

TENIŠKA ŠOLA

Maja Matevžič

- 
-  in gostje: Vokalna skupina Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje
- 
- Organizator je Ženski pevski zbor Azaleja 
Boštanj 

sobota, 21.3., ob 19.00

 
Ženskega pevskega zbora 

Azaleja Boštanj

Praznovanje 
20-letnice delovanja

Dvorana TVD Partizan Boštanj 

gostje: 
Vokalna skupina Srednje šole 
za gostinstvo in turizem Celje

Organizator: Ženski pevski zbor Azaleja Boštanj 

Vabljeni na odprtje razstave avtorice Judite Rajnar

na Grad Sevnica 

v sredo, 4. marca 2020, ob 18.00

Kulturni program v grajski kapeli: Judita z recitalom svojih pesmi, 
na kitari pa jo bo spremljal Zoran Košir.

Judita RAJNAR PROSEN

Prireditev je javna in brez vstopnine.
Organizatorja: 

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

slikarka – risarka in pesnica | Šentvid pri Stični

Judita RAJNAR PROSEN
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 2. 3., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 2. 3.,  
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 3. 3., 
ob 9.00 Predstavitev študentke: Ana Hočevar Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 3. 3.,  
ob 15:30

Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Predavalnica RK Sevnica Glavni 
trg 44, 8290 Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica 
Inf. in prijave na 07 81 65 070

torek, 3. 3., 
ob 17.00 Tai chi vadba-za začetnike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 3. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba-nadaljevalni Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4. 3., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: dan žena Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4. 3., 
ob 18.00

Radogost večer - gost: Judita Rajnar Prosen 
slikarka – risarka in pesnica, Šentvid pri Stični Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 5. 3., 
ob 18.00

Kolesarska pot po Bližnjem vzhodu in Afriki 
potopisno predavanje Aleša Juvanca Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 6. 3. 
ob 10.00 Odprtje razstave del bivalnih enot DUO Impoljca Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 7. 3., 
ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici Parkirišče za HTC KŠTM Sevnica

sobota, 7. 3., 
ob 19.00

10. obletnica KUD Poklek 
s premiero igre » Niti tat ne more pošteno krasti.« Kulturna dvorana Blanca Kulturno umetniško društvo Poklek

nedelja, 8. 3., 
ob 18.00

10. dobrodelni Rotary koncert - Imeti rad
Oto Pestner z Godbo Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Rotary klub Sevnica

ponedeljek, 9. 3.,  
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 9. 3., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 10. 3., 
ob 9.00 Cvetličarna Zelena pika: vzgoja rož in vrtnin Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 10. 3., 
ob 13.00 59. Salamiada Gostilna Vrtovšek Društvo salamarjev Sevnica

torek, 10. 3., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica - Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 10. 3.  
ob 17.00 Tai chi vadba-za začetnike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 10. 3., 
ob 18.00 Obrazi Posavja - domoznanski večer Knjižnica Sevnica U3 in Knjižnica Sevnica

torek, 10. 3., 
ob 18.00 Ženski modno-kulinarični večer Grad Sevnica KŠTM Sevnica, Kopitarna Sevnica, 

Občina Sevnica in KS Sevnica
torek, 10. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba-nadaljevalni Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 11. 3., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 12. 3., 
ob 17.00 Čebula - predstava za otroke Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 12. 3., 
ob 18.00 Literarni večer Društva upokojencev Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 12. 3., 
ob 19.00 Razstava vizualnih sporočil Nevenke Flajs Galerija Ana Nevenka Flajs

petek, 13. 3., 
ob 9.00 Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica 2020 Kulturni dom Krmelj Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Sevnica
petek, 13. 3., 
ob 10.00 Lutkart 2020 Grad Sevnica GLG

sobota, 14. 3., 
ob 16.00 Rebirthing – dih transformacije in preporoda Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 16. 3., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 16. 3. 
ob 17. uri Začetni tečaj o osnovah biološki-dinamične metode TVD Partizan Boštanj Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje 

Ajda Posavje
ponedeljek, 16. 3., 
ob 18.00 Bralni krožek za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 17. 3., 
ob 9.00 Redni letni zbor članov Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 17. 3., 
ob 17.00 Tai chi vadba-za začetnike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 17. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba-nadaljevalni Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 18. 3., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: materinski dan Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 20. 3., 
ob 10.00 Akademija prostovoljnega dela z mladimi Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica

petek, 20. 3., 
ob 17.00 Akademija prostovoljnega dela z mladimi Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica

sobota, 21. 3., 
ob 15:30 Svetovni dan lutk 2020 - tradicionalna prireditev ob svetovnem dnevu lutk Grad Sevnica Zavod GLG Sevnica in KŠTM Sevnica

sobota, 21. 3., 
ob 16.00 Dvig Ženske Esence - delavnica za povezovanje z žensko energijo Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 21. 3., 
ob 19.00 Praznovanje 20-letnice delovanja Ženskega pevskega zbora Azaleja Boštanj TVD Boštanj Ženski pevski zbor Azaleja Boštanj
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Spoštovane dame, namenjamo vam povabilo na

Zbiranje za ocenjevanje bo potekalo od 14. do 28. februarja 2020 do 12. ure 
v Turistični agenciji Doživljaj (Trg svobode 10, Sevnica). 

MODNI SPEKTAKEL KOPITARNE SEVNICA

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

ŽENSKI MODNO-KULINARIČNI VEČER.5.
Pričetek druženja od 17:30, pričetek programa ob 18. uri.

 |                   – GRAD SEVNICA | – 10. MAREC 2020 |  Kje? Kdaj?

osrednji dogodek: 

posebni dodatek: 

RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH IZDELOVALK SALAM

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 23. 3., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 23. 3., 
ob 18.00 Predavanje Gozd je občutenje in ljubezen v svoji raznovrstnosti Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 24. 3., 
ob 9.00 Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica 2020 Kulturna dvorana Šentjanž Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Sevnica
torek, 24. 3., 
ob 17.00 Tai chi vadba-za začetnike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 24. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba-nadaljevalni Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25. 3., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 27. 3., 
ob 17.00 Dobrodelni koncert OŠ Ane Gale Sevnica To sem jaz Kulturna dvorana Sevnica OŠ Ane Gale Sevnica

sobota, 28. 3., 
ob 16.00 Dvig Ženske Esence - delavnica za povezovanje z žensko energijo Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 30. 3., 
ob 10.00 Slovenski jezik za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 30. 3., 
ob 18.00 Posavci beremo skupaj 2020 - pogovorni večer z Ano Svetel Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 31. 3., 
ob 9.00 Predavanje: CSD- Danica Božič, Socialnovarstvene pravice starejših Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 31. 3., 
ob 17.00 Tai chi vadba-za začetnike Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 31. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba-nadaljevalni Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

22.	5.	2020

8.	6.

predprodaja		vstopnic:
Turistična	agencija	Doživljaj	
Trg	svobode	10	|	Sevnica

10.	F	E	S	T	I	V	A	L	

www.visit-sevnica.com

informacije:	
051	680	287	|	dozivljaj@kstm.si
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TRADICIONALNI 
MESEČNI SEJEM

vsako prvo soboto 
v mesecu v Sevnici

SEVNICA
pri HTC

Vabljeni tudi na Kmečko tržnico 
vsako sredo, petek in soboto.

7.3.2019
SOBOTA

Ponudba domače obrti, 
krošnjarstva in 

izdelkov široke potrošnje.
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Mladina

FB: Mladi v 
Sevnici

 
Antični filozof Sokrat je ugotovil: »Vem, da nič ne 
vem!« Resnično modrost torej dosežemo šele, ko 
uvidimo, kako malo razumevanja posedujemo o 
življenju, drugih in svetu okoli nas. Ta misel me je 
spreletela ob poslušanju predstavitve o Venezueli, ki 
jo je za mlade v Mladinskem centru Sevnica pripravila 
Anny Christina Millau - Gračner, prostovoljka 
Družinskega inštituta Zaupanje. Obmorska država 
na severu Južne Amerike je svoje ime dobila po 
Benetkah, saj Venezuela po špansko pomeni male 
Benetke. Našo dejavno prostovoljko Anny je iz 
Venezuele v Slovenijo pripeljala ljubezen. Anny nas 
bogati s kulturnega, geografskega in zgodovinskega 
vidika, kot tudi na področju kulinarike. Večkrat nas 
razvaja z značilnimi in zelo okusnimi venezuelskimi 
jedmi. V zelo kratkem času se je odlično naučila 
govoriti slovenski jezik, nam pa bogati program 
dejavnosti z uricami španskega jezika. Zelo se 
zabavamo in smo veseli, da je postala del naše 
prostovoljske skupnosti.

Program Večgeneracijski center Posavje v Sevnici 
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in Evropski socialni sklad ter Občina Sevnica. 
V program je v Sevnici vključenih več kot 300 
uporabnikov. Več informacij o programu je dostopnih 
na spletni strani večgeneracijskega centra (www.vgc-
posavje.si).
 

Družinski inštitut Zaupanje, 
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka 

Venezuela, 
španske Benetke

 
Tudi v Vrtcu Ciciban Sevnica smo se odločili 
praznovati kulturni praznik. V četrtek, 6. februarja, 
smo pripravili prireditev v dopoldanskem času, 
povabili pa smo mag. Jožeta Andolška iz Celovca, ki 
poleg duhovniškega in učiteljskega poklica deluje 
kot misijonar v Etiopiji že 36 let. Predstavil nam 
je svoje delo, etiopsko kulturo ter kako se otroci 
v daljni Etiopiji učijo in igrajo. V ta namen so naši 
otroci in starši v vrtec pridno prinašali: radirke, šilčke, 
svinčnike, barvice, flomastre, kemične svinčnike in 
majhne plišaste igračke. Po končani prireditvi smo 
mu predli stvari, da jih je odnesel v Etiopijo. 

Tako smo bili mali in veliki Vrtca Ciciban Sevnica 
kulturni malo drugače.
 

Melita Železnik

Foto: Katarina Oreškovič

Kulturni dan 
v Vrtcu Ciciban Sevnica

Konec januarja, za zaključek ocenjevalnega obdobja, 
smo na OŠ Tržišče priredili že 11. dobrodelni koncert 
z naslovom Zimski glasbeni večer. V telovadnici 
OŠ Tržišče se je zbralo veliko nastopajočih in 
obiskovalcev, skupaj pa so pričarali prijeten glasbeni 
večer. 

Čeprav sicer ni idiličnih zimskih razmer, smo uživali 
v prijetnih zvokih otroškega in mladinskega zbora 
OŠ Tržišče pod vodstvom mag. Mateje Repovž 
Lisec in ob spremljavi korepetitorja Dejana Jakšiča, 
Glasbene skupine Svibančki, Vokalnih 5, Okteta Jurij 
Dalmatin, harmonikarskega orkestra Tonija Sotoška 
in Ansambla Dolenjskih 5.
V prijeten splet je prireditev z mislimi o medsebojni 
pomoči, sočutju in sodelovanju povezala voditeljica 
Tanja Urek. 
Vse udeležence je pozdravil tudi podžupan Janez 
Kukec. Na prireditvi smo imenovali vse donatorje, ki 
so v preteklem letu pomagali s svojimi prispevki in 
storitvami OŠ Tržišče.
Tudi tokratna prireditev je bila dobrodelna. 
Obiskovalci so s svojimi prostovoljnimi prispevki 
prispevali v šolski sklad, zato iskrena hvala vsem 
nastopajočim in udeležencem. Iskrena hvala pa 
tudi vsem sodelavcem, ki so pomagali pri pripravi 
koncerta – zaposlenim, članom DU Tržišče, članom 
PGD Tržišče in članicam AKŽ Tržišče.

 Zvonka Mrgole

Dobrodelni koncert 
v OŠ Tržišče

 
V četrtek, 6. februarja, smo učenci naše šole odšli 
v kulturno dvorano, da bi si ogledali proslavo ob 
kulturnem prazniku, ki je bil letos na soboto. Začelo 
se je s himno. Nato je več učencev deklamiralo 
Povodnega moža. Ogledali smo si tudi film Bogat 
prevarant, ki so ga ustvarili naši učenci in je priredba 
prve slovenske komedije Županova Micka. Za konec 
so pripravili še svojo različico Rdeče kapice, ki je 
vključevala različne glasbene učinke in gimnastične 
elemente. 

Vsem igralcem in mentorici se zahvaljujemo za 
izvrstno proslavo ter jim želimo še veliko uspešnih 
nastopov. 
 

Tina Kolman, 9.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Proslava 
ob kulturnem prazniku 
na OŠ Sava Kladnika Sevnica

 
V petek, 7. februarja, je v Mladinskem centru Sevnica 
potekala predstavitev športnega plezanja. V ta namen 
nas je obiskal Edvin Nepužlan iz Plezalnega kluba 
Sevnica, s seboj pa je prinesel vso potrebno opremo. 

Udeleženci dogodka so se lahko s primerom, opremili 
smo namreč našega prostovoljca Kristiana, seznanili 
s potrebnimi pripravami pred izvedbo plezanja. 
Plezalni treningi za mladino sicer potekajo vsak torek 
in četrtek od 18. do 19. ure v zgornji telovadnici 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Vabljeni, da se 
pridružite že na naslednjem treningu. Več informacij: 
070 358 497. Dogodek je potekal v organizaciji 
Plezalnega kluba Sevnica in KŠTM Sevnica.
 

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

V MC Sevnica izvedli 
predstavitev plezanja

Mladinski center Sevnica zapolnjujemo z vsebino, 
ki mlade generacije spodbuja k pridobivanju 
veščin, uporabnih v sodobni družbi pri delu in 
tudi v prostem času. Prvo sredo februarja smo z 
zanimanjem prisluhnili Andražu Španu, študentu 
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, ki nas je 
usmerjal pri programiranju mikrokrmilnika Arduino. 

Za nas je pripravil štiri primere, ki smo jih navdušeno 
preizkusili tudi v praksi. Ti primeri so: utripanje 
svetleče diode, svetenje diode ob pritisku tipke, 
semafor in svetlobna letev. Spremljajte nas še naprej 
in ne zamudite podobnih dogodkov v organizaciji 
KŠTM Sevnica.
 

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Programiranje Arduina 
v MC Sevnica
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Kako čudovito! Uau! Jaz bi kar tu ostal! Joj, super! 
To so odzivi, ki jih obiskovalci dobijo, ko stopijo v 
učilnico oziroma igralnico 1. razreda v OŠ Boštanj. 
Sami si oglejte fotografije in domišljija vas bo 
popeljala v pravljične urice, ki jih imajo učenci v 1. 
razredu. Res je to čudovit prehod iz vrtčevskih igralnic 
v šolsko učenje prek iger, pravljic in ustvarjanja. 

Tokrat so učenci brali pravljico Kdo je Vidku napravil 
srajčico, nato pa so srajčice tudi sami izdelali iz 
različnih materialov. 
Pripeljite svoje bodoče prvošolčke in se nam 
pridružite na naši igrivi pustolovščini. Se vidimo v OŠ 
Boštanj. 

Sara Martinšek

Učilnica = igralnica 
na OŠ Boštanj

 
Dne 18. februarja smo s skupino učencev PB v sklopu 
spoznavanja poklicev obiskali Srednjo šolo Sevnica 
in bolje spoznali poklica frizer in mizar. Dekleta 
so bila navdušena nad svojimi novimi pričeskami 
in nalakiranimi nohti, fante pa je navdušil stroj za 
izrezovanje lesa.

Hvaležni za darila (lesene rožice in stola) smo se polni 
lepih doživetij vrnili v šolo.
Posebna zahvala gre mamici naše učenke Sabini 
Kumer, ki nam je dogodek omogočila.
 

Jerneja Dreža,
učiteljica na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Obisk jim je bil všeč.

Učenci 
OPB Sava Kladnika Sevnica 
smo obiskali srednješolce

Če bi lahko še enkrat vzgajala 
svojega otroka …

Bi več barvala s prsti in manj žugala 
z njimi.

Manj bi popravljala in se več 
povezovala.

Manj bi gledala na uro in bolj 
opazovala.

Manj bi me skrbelo za znanje in bolj 
bi znala biti skrbna.

Večkrat bi šli na izlet in večkrat bi 
spuščali zmaje.

Nehala bi igrati resnost in bi se raje 
resno igrala.

Večkrat bi tekala po travnikih in 
večkrat zrla v zvezde.

Več bi objemala in manj grajala.
Najprej bi gradila samospoštovanje 

in šele nato hišo.
Manjkrat bi bila neizprosna in 

večkrat bi spodbujala.
Manj bi govorila o ljubezni do moči in 

več o moči ljubezni.

(Diane Loomans)

 

OŠ Boštanj

vabi na

dobrodelni koncert

»POMLADNE SANJE«

s prepletom sedanjih in nekdanjih učencev

petek, 13. marec 2020,

      

ob 18. uri v telovadnici OŠ Boštanj

 

.

Zbrana sredstva bodo namenjena obnovi gospodinjske učilnice.

Vljudno vabljeni!
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Rokometna sezona 2019/2020 se je prevesila 
v spomladanski del. Večkrat smo vas obveščali 
o uspešnih predstavah naših rokometašic in 
rokometašev. Prav pa je, da tokrat pozornost 
usmerimo tudi na področja in ljudi, brez katerih  klub 
zagotovo ne bi bil tako uspešen.

V torek, 18. februarja, je Rokometni klub Sevnica od 
Športne zveze Sevnica dobil zahvalo za dobro delo. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste prepoznali, da delamo 
nekaj dobrega za naše okolje. To pa se ne dogaja 
naključno. Za vsem tem je močna organizacijska 
ekipa, ki omogoča igralcem in trenerjem kakovostno 
delo: zapisnikarji, časomerilci, redarji, zdravniška 
služba, organizacija prevozov, organizacija tekem, 
predstavnik staršev, marketinška ekipa, priprava 
športne opreme, upravni odbor, nadzorni odbor, 
disciplinska komisija, računovodstvo ... In kaj je bistvo 
našega delovanja? Vsi razmišljamo v smeri, da bomo 
družbi nekaj dali, in se ne sprašujemo, kaj bomo za to 
dobili.  Do uspeha ni bližnjic, obstaja samo ena pot, v 
katero so vključeni trdo delo, poštenost in vztrajnost.
Zato gre priznanje vsem prostovoljnim delavcem 
Rokometnega kluba Sevnica, ki namenjamo čas 
in energijo v dobro mladih v sevniški občini. Kljub 
pomanjkanju finančnih sredstev nam je uspelo 
pripeljati klub na raven, ki si ga ta občina zasluži. 
Upamo, da bo okolica sledila našemu razvoju in 
ugotovila, da uspešen klub še kako vpliva na kakovost 
življenja v občini. 
Več o dogajanju v Rokometnem klubu Sevnica si 
lahko ogledate na spletni strani ali na Facebooku 
kluba.
 

Miran Sečki, predsednik Rokometnega kluba Sevnica

Rokometne novice

 

Članica Teniške akademije Gospod Ficko Una 
Grubešič je na odprtem prvenstvu v tenisu od 8 do 
11 let v Teniškem klubu Branik Maribor osvojila 1. 
mesto med posameznicami do 10 in tudi do 11 let.
 

Gregor Ficko

Una Grubešič iz Maribora 
z dvojno zmago

Una Grubešič, perspektivna mlada teniška igralka 
in članica Teniške akademije Gospod Ficko, je 
opozorila nase v zadnjih mesecih, ko je dosegla nekaj 
odmevnih rezultatov v mlajših teniških kategorijah. V 
zadnjih dveh letih je namreč zmagala na zaključnem 
turnirju v mini in midi tenisu (kategorija od 8 do 11 
let), trenutno pa je tudi najvišje uvrščena igralka 
na slovenski lestvici do 12 let v svojem letniku. Lani 
je skupaj osvojila pet prvih mest, štiri druga in dve 
tretji na različnih teniških prvenstvih v Sloveniji in na 
mednarodnih turnirjih.

Opazili pa so jo tudi v tujini, saj je bila izbrana v 
profesionalno mednarodno ekipo LT 10 s sedežem 
v Riu de Janeiru v Braziliji. Omenjena ekipa podpira 
mlade teniške igralce na njihovi nadaljnji poti. 
 

Gregor Ficko

Sevniška teniška 
igralka Una Grubešič 
izbrana v profesionalno 
mednarodno ekipo 
liga tenis 10

 
Karlovec, 
od 7. do 9. februarja 2020
 
Kickboxing klub Tigar iz Karlovca je v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Hrvaške in svetovno kickboxing 
organizacijo WAKO organiziral 10. Evropski kickboxing 
pokal, ki je v Karlovec privabil kar 2206 tekmovalcev 
in tekmovalk iz 194 klubov iz 39 držav. Omenjenega 
pokala so se udeležili tudi sevniški kickboksarji, vodil 
pa jih je trener Marko Stopar. V kvalifikacijskem delu 
četrtfinalnih in polfinalnih obračunov v kick ligtu 
je v konkurenci mlajših kadetov Tadej Božič osvojil 
odlično 5. mesto. 

Za napredovanje v finale je žal izgubil s poljskim 
reprezentantom, poznejšim evropskim pokalnim 
prvakom. V obračun za višjo uvrstitev se je uspelo 
uvrstiti tudi Amadeju Božiču, ki je v konkurenci 
mladincev v kick lightu osvojil 9. mesto. Iskrene 
čestitke vsem nastopajočim za njihovo potrpežljivost 
in borbenost. 
Pregled uvrstitev sevniških kickboksarjev:
5. mesto Tadej Božič, mlajši kadeti, kick light
9. mesto Amadej Božič, mladinci, kick light
 

Marko Stopar

Amadej Božič (v modri čeladi)

Wako, 
evropski kickboxing pokal

 
Strokovno delo pri načrtovanju športne vadbe je 
temelj za uspehe, predvsem pa potreba, da se med 
trenerji obdrži raven strokovnosti. V ta namen je v 
soboto, 2. februarja, vodstvo DBV IPPON Sevnica 
povabilo k sodelovanju priznanega in uspešnega 
trenerja JK Krško Ivana Širolo. 

Skupaj so si trenerji izmenjali različna stališča in 
dragocene izkušnje pri delu z mladimi športniki. Oba 
kluba sta namreč v posavskem prostoru zelo uspešna. 
Množično članstvo v njihovih športnih sredinah pa 
potrjuje to, da poteka delo z mladimi na športni poti 
precej dobro. V borilnem športu je v ju jitsu in judu 
veliko skupnih pogledov pri delu z mladimi. 
 

Miran Grubenšek

DBV IPPON in JK Krško v 
sodelovanju 
za blagor športnikov

 
V sredo, 5. februarja, je ŠD Partizan Sevnica v 
prostorih Športnega doma Sevnica organiziralo 
gimnastično občinsko tekmovanje v skokih z malo 
prožno ponjavo. Udeležili so se ga gimnastičarji 
osnovnih šol (Blanca, Boštanj, Šentjanž, Tržišče, 
Radeče, Ana Gale in Sevnica). 

Tekmovanje je potekalo v treh različnih starostnih 
kategorijah. Najvišja mesta po posameznih 
kategorijah pa so dosegli naslednji:

NMDE: Sara Kunst
NMDI: Naj Kragl
MDE: Kaja Vilčnik
MDI: Dan Kukec
SDE: Lana Špec
SDI: Tjaš Groboljšek

Vsem čestitamo za dosežene rezultate. Najboljši so se 
udeležili naslednjega tekmovanja, in sicer polfinalna 
v Brežicah, ki je potekal 21. februarja.
 

Anuška Zemljak

Občinsko tekmovanje MPP
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Teniška ekipa Gospoda Ficka je uspešno nadaljevala 
pot po turneji Dolenjskega satelita, ki je 9. februarja 
potekal v Teniškem klubu Portovald v Novem mestu.
Dolenjski satelit je teniška liga za mlade teniške 
igralce do 18. leta.

Za Teniško akademijo Gospod Ficko so uspešno 
nastopili naslednji igralci:
MINI TENIS, začetniki: 1. mesto: Taj Bizjak, 2. mesto: 
Lina Sarhatlić, 3. mesto: David Litvaj
MINI TENIS: 2. mesto: Marko Miljatovič, 3. mesto: 
Mark Jezdimirovič
MIDI TENIS, začetniki: 2. mesto: Marko Miljatović
MIDI TENIS: 2. mesto: Mark Jezdimirovič, 3. mesto: 
Tilen Lipoglavšek
TENIS: od 11 do 13 let, začetniki:
1. mesto: Luka Zavrl, 2. mesto: Leticia Chiara Perc, 3. 
mesto: Ana Cimperšek 
Polfinalist: Jurij Šijanec
TENIS: od 14 do 16 let: 2. mesto: Nikola Grubešič
Čestitke trenerjem akademije: Marjanu Hribarju, 
Gregorju Ficku, Maticu Sotlerju, Andreju Grmovšku 
in Jasmini Keber.

Gregor Ficko

Teniška ekipa 
gospoda ficka uspešna 
na turneji satelit

 
Štiri nove medalje za sevniške 
karateiste v borbah polnega 
kontakta
 
Na 2. Mednarodnem Kempo Arnis Kyokushinkai 
open turnirju v kontaktnem karateju, ki ga je 
organiziral Karate klub Ryukyu Kempo Slovenija, je 
nastopilo 170 tekmovalcev iz Slovenije in Hrvaške. 

Turnirja so se udeležili tudi naši mladi kyokushinkai 
karateisti Kluba borilnih veščin Sevnica. Nina, Žak, 
Maksimiljan, Gašper, Ivana, Aljaž, Anže, Matic in 
Tadej so svoj nastop v borbah polnega kontakta v 
disciplini kumite K. O. kronali s štirimi medaljami. 
Naši borci kontaktnega karateja so bili brez izjeme 
več kot odlični, še posebno pa se je izkazal naš 
najmlajši Žak, ki je kot debitant po treh superiornih 
zmagah klonil šele v zadnji sekundi finalne borbe 
proti izkušenejšemu hrvaškemu tekmecu. Klub se 
zahvaljuje Občini Sevnica, podjetju Tanin Sevnica 
in podjetju KOOP trgovini iz Brežic, da so omogočili 
nastop našim mladim kyokushinkai borcem. 

Pregled uvrstitev v kumite KO: 
2. mesto Žak Cesar, 
2. mesto Nina Paskvale, 
2. mesto Anže Kermc, 
3. mesto Aljaž Rutar, 
5. mesto Maksimiljan Stopar, 
5. mesto Ivana Ćerić, 
5. mesto Matic Grilc, 
5. mesto Tadej Božič, 
8. mesto Gašper Sladič. 

Jurij Orač

Anže Kermc, 2. mesto, mlajši kadeti kumite KO

2. Mednarodni 
Kyokushinkai turnir  

Športna aktivnost ima veliko pozitivnih učinkov, ker 
izboljšuje splošno počutje, nas napolni z energijo in 
nam pomaga ohranjati zdravje. Pomembno pa je, 
da izberemo aktivnosti, ki so primerne naši starosti, 
sposobnostim in predvsem želji po spoznavanju 
novega ali doživljanju nečesa, kar nam je blizu. 
Vabimo pa vas, da v rekreacijo poskušate vključiti 
celotno družino.

Zakaj se projekt imenuje Lisička giba? 
Lisička je prikupna žival in je po svojih lastnostih 
podobna človekovemu značaju. Je zelo prilagodljiva, 
ima veliko sposobnost hitrega gibanja čez ovire, je 
aktivna podnevi in ponoči, je zelo telesno močna in 
hitro najde svojo pot. V občini Sevnica ima lisička 
posebno mesto, s projektom pa želimo, da bi 
postala tudi prepoznavni znak gibanja v naši občini.
Nismo pa pozabili na najmlajše. Tudi zanje smo 
pripravili projekt z naslovom Mini lisička giba, 
namenjen pa je otrokom do 10. leta starosti, ki bodo 
zaradi prilagojenih meril laže dosegli simpatično 
nagrado.
Cilj projekta je, da bi prebivalci občine Sevnica in 
širše spoznali rekreativne točke v naši občini in se 
seznanili z dogodki v organizaciji različnih institucij 
in društev v njej.
Projekt Lisička giba poteka v obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2020.

Navodila za sodelovanje: Pri projektu Lisička giba 
lahko sodelujete tako, da zbirate žige na posameznih 
točkah v naši občini. Za osvojitev praktične nagrade, 
majčke s potiskom motiva Lisička giba, morate v 3 
vsebinskih sklopih izmed podanih 5 sklopov zbrati 
minimalno število točk, za tem pa nam izpolnjeno 
brošuro do 31. 1. 2021 posredovati na naslov KŠTM 
Sevnica.
Ne ustavite se pri minimalnem številu žigov, ampak 
jih zbirate še naprej in osvajate dodatne točke. Med 
še bolj aktivnimi bomo namreč 3 dodatno nagradili.
Projekt je oblikovan v 5 vsebinskih sklopov, in sicer: 
Sevniška planinska pot – Pot Lojza Motoreta, Vrh 
pohodne poti, Tematska pot, Športni dogodek in 
Bazen Sevnica.
Več preberite v brošuri, ki jo lahko kupite po 
simbolični ceni 1,00 EUR v Turistični agenciji 
Doživljaj. 

Vabljeni k aktivnostim projekta
in postanite lisička tudi vi.

 
Vir: KŠTM Sevnica

Lisička giba

M I N I

Dodaten termin

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do zapolnitve mest

031 855 490 / Sara

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

- večerne animacije (disco, pijama party ...)

CENA: 1
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www.naucise.siNauci Se
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INFO vsebina programa    

26. 7. do 31. 7. 2020
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19. 7. do 24. 7. 2020
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

SAKRALNI OBJEKTI
Župnija Šentjanž spada pod Trebanjsko dekanijo. 
Farna Cerkev sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu se 
prvič omenja leta 1526. Je triladijska stavba s 
ortogonalno sklenjenim prezbiterijem. Leta 1826 
so cerkev povečali in temeljito predelali, tako da je 
zgubila mnoge zgodovinske pričevalnosti. Oprema 
je novejša. Šentjanška fara ima pet podružničnih 
cerkva.
-Cerkev Sv. Marina na Kalu, prvič omenjena leta 
1526 v listinah novomeškega kapitlja ter župnije 
Šentrupert. Cerkev je v jedru srednjeveška stavba 
ima pravokotno ladjo in oktogonalno sklenjen 
prezbiterij v ladji križno grebenasto obokana. 
Zanimiv je marmorni oltar sv. Antona Padovanskega 
iz ok. leta 1700.
-Cerkev Sv. Miklavža v Budni vasi- postavljena zaradi 
prometnih nesreč na Savi. V cerkvi je tudi oltar 
sv. Florjana, zavetnik gasilcev. Vsako leto je tu za 
Florjanovo srečanje gasilcev in žegen.

-Cerkev sv Primoža in Felicijan iz 17. Stol. stoji na 
Osredku, višje je Osreški vrh (756m).
-Žalostna Mati božja na Leskovcu je preprosta 
baročna stavba s pravokotno ladjo in oktogonalno 
sklenjenim kratkim prezbiterijem. Med opremo, 
po večini iz 19.sto., je najpomembnejši križev pot z 
napisi v bohoričici.
-Cerkev sv. Marjete na Kamencah, stoji na samem 
polju je srednjeveška zgradba prvič omenjena leta 
1391. Je enoladijska pravokotna stavba. Glavni oltar 
in oba stranska sta iz prve polovice 18.stol.
          
Ostale cerkve izven župnije Šentjanž:
-Cerkev Sv. Križa na Cirniku, v jedru poznogotska, 
se prvič omenja leta 1600, v času protireformacije. 
Barokarizirana stavba je bila prenovljena leta 1838, 
del notranje opreme  je baročne, najzanimivejši sta 
gotski plastiki iz ok. leta 1520. Cerkev je podružnična 
cerkev fare Šentrupert.

-Slopasto znamenje na Cirniku
-Romarska srednjeveška cerkev Sv. Treh kraljev na 
Brunku, leži na širokem slemenu nad dolino reke 
Save in spada v župnijo Radeče. Posebnost v cerkvi je 
pet oltarjev, slika iz 18. Stol, nagrobnik na slavoločni 
steni, značilna gotska vrata na južni steni in sončna 
ura.
 

POMNIKI II. SVETOVNE VOJNE
-Spomenik padlim kurirjem na obrobju Jatne, kjer so 
13.2.1945 nemški okupatorji zverinsko ubili kurirja 
kurirske postaje TV-5/a
-Spomenik Milanu Majcnu in Jančiju Mevžlju v 
Murencah- doprsna kipa stojita na marmornatih 
podstavkih sredi ostankov nekdanje Vodenikove 
hiše. 28.oktobra 1941 so Majcna in Mevžlja po izdaji 
obkolili nemški graničarji. Napadalcem je uspelo med 
bojem hišo zažgati in po 18- urnem boju sta Majcen 
in Mevželj padla. Doprsna kipa sta delo domačina 
kiparja Julija Renka.

-Spomenik Milanu Majcnu in Jančiju Mevžlju na trgu 
v vasi. Spomenik je delo kiparja Stojana Batiča. Odkrili 
so ga ob 30- letnici njune smrti 1971. Simbolizira 
herojski boj in vstajo v letu 1941.
-Grob Milana Majcna na vaškem pokopališču v 
Šentjanžu. Nemci so ju pokopali z vojaškimi častmi. 
Milana Majcna so razglasili za narodnega heroja 20. 
decembra 1951.
-Doprsna kipa pred Osnovno šola Milana Majcna v 
Šentjanžu. Delo domačina Julija Renka. Odkrita sta 
bila leta 1971.
-Spominska plošča padlim borcem in žrtvam 
okupatorjev na poslopju krajevnega urada in pošte 
v Šentjanžu. Na dveh ploščah je napisanih 77 imen 
padlih borcev in žrtvam okupatorja iz območja KS 
Šentjanž.
  

Vir: http://www.sentjanz.si/
Foto: Tanja Urek

  Kulturno zgodovinske znamenitosti Šentjanža

Še ena zima brez snega beline,

brez ostrine je razkrila svoj obraz.

Poskrbela, da ni bilo nam premrzlo.

Žičničarjem, gostincem, hotelirjem -

- ob smučiščih finančne povzročala skrbi,

cestnim delavcem in komunalcem

se pa najbrž vse smeji, ker so 

prihranili nekaj soli.

Pust že krofov sit, pred dnevi pokopan,

naj že odgnal bi zimo stran.

Najbrž ona še ni zadnje rekla, 

Se navihanka še priplaziti zna nazaj,

kdo ve, če si kje ne dela snega zaloge,

da nam bo do poletja z njim povzročala nadloge. 

Travnike in jase krasi pomladno cvetje.

Po grmovju veselo ptički žvrgole, naj se ve,

gnezdeca so že nared, to je njihovo zavetje,

kjer bodo za Gregorjevo pričeli jajčka gret.

Mamic, žena, deklet bo rosno oko, 

ko jim rdeč nagelj ali šopek zvončkov v dar najdražji, 

za njihov praznik prineso.

Marec je mesec tako pričakovane pomladi,

ko nas vse toplejše sonce boža in v naravno

vabi, da bi se naužili svežine, 

novih nabrali moči,

za potovanja v nepredvidljive, nadaljne dni!

Zdravka Brečko

 V pričakovanju pomladi

Če se je kaj splačalo videti ali slišati 
ali poduhati ali se dotakniti in 

potipati si me peljala tja,
tudi če so padale ušpičene prekle, 

tudi če nisi imela niti ficka.
Hvala za spomine, kako si me peljala 

skoz življenje.
(Pam Brown)
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Utrip življenja

Zelenjavne košarice 
s piščančjo rulado 
v smetanovi omaki
  
PIŠČANČJA RULADA V SMETANOVI OMAKI
Sestavine:
piščančji file, sevniška panceta, sir, sol, poper, 
sladka smetana, zeleni poper, bazilika, olivno olje
Priprava: 
Iz fileja naredite čim večji zrezek. Potolčite ga, da 
postane čim tanjši. Posolite in nanj položite sir in 
panceto tako, da prekrije celoten zrezek. Zvijte ga 
v rulado. Lahko si pomagate z zobotrebci, kot je 
prikazano na sliki. 
Po želji popoprajte. V ponvi z olivnim oljem 
rulado popecite z vseh strani, da bo lepo rjavo 
zapečena, nato jo pokrijte s pokrovko in pustite 
počivati. Med tem pripravite zelenjavne košarice.
 
KOŠARICE
Sestavine:
listnato testo, obvezna je ena čebula, sol, 
sezonska zelenjava po želji, da je košarica čim bolj 
pisana (na primer korenje, rdeča paprika, brstični 
ohrovt, koleraba) . 
Priprava:
V pekač za mafine razgrnite peki papir tako, 
da se pokrije celotna površina. Na kvadrate 
narežite listnato testo in ga oblikujte v košarice. 
Na majhne kocke narežite čebulo in preostalo 
zelenjavo. Čebulo prepražite na olivnem olju, da 
porumeni, dodajte narezano zelenjavo. Mešajte 
približno dve minuti, da zelenjava ostane še trda. 
Nato napolnite košarice z zelenjavo in na koncu 
pripravite polivko.
 

POLIVKA
Sestavine:
velika žlica kisle smetane, origano, sol, eno jajce.
Priprava:
Najprej razžvrkljajte jajce. Dodajte kislo smetano 
in posolite. Zdaj vse premešajte. Dodajte še 
origano. Na vsako košarico polijte polivko (dve do 
tri velike žlice). Košarice dajte v ogreto pečico na 
180° in pecite od 20 do 25 minut.
Zaključek: 
Med tem odstranite zobotrebce in narežite 
rulado na centimeter debele rezine. V ponev, v 
kateri ste popekli rulade, nalijte sladko smetano, 
jo malo povrite, da se zgosti. Nato jo posolite, 
dodajte malo bazilike in zeleni poper po želji. 
V omako dodajte še rezine rulade in jih malo 
pokuhajte. Ko bodo košarice pečene, lahko vse 
skupaj servirate. 
 
 
Namig TZOS: Sestavine poiščite med ponudbo 
lokalnih pridelkov in izdelkov ter s kosilom 
razveselite mame, babice, žene, dekleta, ki 
praznujejo v marcu. 
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RECEPTI
 

Zdravstveni dom Sevnica 
in Občina Sevnica vas 
vabimo na izobraževanje 
za prve posredovalce.
Ker se zavedamo pomena 
pomoči prebivalstvu 
pri nujnih zdravstvenih 
stanjih, predvsem v bolj 
oddaljenih krajih, kjer 

je dostopni čas ekip Nujne medicinske pomoči 
daljši, smo v občini Sevnica vzpostavili sistem prvih 
posredovalcev. 
Prvi posredovalci so posamezni prostovoljci, katerih 
temeljna naloga je odziv na pomoč v najkrajšem 
možnem času v primerih srčnega zastoja, pri čemer 
pomagajo s svojim znanjem temeljnih postopkov 
oživljanja in uporabe AED.
Če želite postati član/-ica naše ekipe prvih 
posredovalcev v občini Sevnica, vljudno vabljeni na 
izobraževanje, na katerem si boste pridobili znanje in 
veščine, potrebne za reševanje življenj.
Na izobraževanje se lahko prijavite v ZD Sevnica: 
07/ 81 61 500 ali na tajnistvo@zd-sevnica.si.
 

Vir: ZD Sevnica

Javno povabilo 
za prve posredovalce

Obvestila
DU Sevnica obvešča svoje člane, da bo 6. 3. 2020 ob 
16. uri občni zbor članov v Gostišču Dolinšek, Vrh nad 
Boštanjem. Prijava je obvezna. 
Organiziran bo avtobusni prevoz.
Za letovanje na  Dugem otoku od 13. - 20. 6. 2020 je 
še nekaj prostih mest.
Izlet 16. 4. 2020 »NA PRŠUT« še nekaj prostih mest 
v avtobusu.
12. 3. 2020 Literarni večer v knjižnici Sevnica ob 
18.uri.
Članarino za leto 2020 je potrebno poravnati do 
konca marca. 
Društvo je ustanovilo Mešani pevski zbor in vabi vse 
pevce dobre volje k sodelovanju - pokličite.
Organiziramo delavnico ročnih del: kvačkanje, 
vezenje, izdelava okraskov (velikonočnih, novoletnih), 
voščilnic….
Za vse informacije smo vam na voljo na Društvu 
upokojencev Sevnica, Cankarjeva 10, vsak ponedeljek 
in sredo med 8. in 11. uro, lahko tudi pokličete 041 
312 162 - Milena ali 031 653 122 - Ana.

Vir: Društvo upokojencev Sevnica

Društvo 
upokojencev Sevnica

 

Želite brezplačno spremeniti svoje življenjske 
navade, povezane z zdravjem? Potrebujete 
spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi?

Centri za krepitev zdravja so samostojne enote v 
zdravstvenih domovih, ki jih vodijo diplomirane 
medicinske sestre s specialnim znanjem. Različni 
programi, ki jih izvajamo za otroke, mladostnike in 
odrasle, so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja 
ter pridobivanje zdravih življenjskih navad. Programe 
izvajamo strokovnjaki iz Centra za krepitev zdravja 
(CKZ): diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti,  
dietetiki,  psihologi in kineziolog. 

Nudimo vam strukturirane delavnice, na katerih boste 
dobili strokovne informacije, veščine in podporo za 
dolgotrajno spremembo življenjskih navad. V CKZ 
izvajamo naslednje programe in aktivnosti:

• program Priprava na porod in starševstvo,
• program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike 
v vrtcih in šolah,
• aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno 
obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,
• promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih,
• zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
• Program za krepitev zdravja za odrasle,
• aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje 
neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. 

Programi se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih 
organizacijah, lokalnih skupnostih in zdravstvenem 
domu.

Strokovnjaki Centra za krepitev zdravja stremimo 
k doseganju boljšega zdravja prebivalcev naše 
občine, boljši kakovosti življenja in k zmanjševanju 
neenakosti v zdravju v naši občini. 

Če se želite vključiti v katerokoli delavnico ali 
individualno svetovanje, se obrnite za svojega 
osebnega zdravnika, referenčno sestro ali na Center 
za krepitev zdravja. Za vas smo dosegljivi na telefonski 
številki 051 625 055 ali na e-pošti ckz@zd-sevnica.si.
Vabimo vas tudi  na javne teste hoje v letu 2020. 
Potekajo na Savskem nasipu pri srednji šoli v Sevnici. 
Potekali bodo: 
 11. 4. 2020 ob 11. uri,
 9. 5. 2020 ob 8. uri,
 8. 9. 2020 ob 8. uri,
 3. 10. 2020 ob 8. uri. 

Vir: ZD Sevnica 

Center za krepitev 
zdravja v ZD Sevnica

OBVESTILO ANALIZE PITNE VODE 
NA VODOVODNEM OMREŽJU 

KLADJE NAD BLANCO V LETU 2019
Rezultati opravljenih analiz v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2019:

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za leto 2019, ocenjujemo, da je bila voda na 
vodovodu Kladje nad Blanco zdravstveno ustrezna. Več si preberite na www.vodovodkladje.si.

Pooblaščeni upravljalec vodovodnega omrežja: Tadej Klenovšek. 

VODOVOD-
ZAJETJE

ŠTEVILO 
OSEB

ŠTEVILO VSEH 
ANALIZ

SKLADNIH 
VZORCEV

NESKLADNIH 
VZORCEV

KLADJE NAD 
BLANCO 172 4 4 0
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Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.

izolacije

strešna okna

Kralj med strehami

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.
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LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!

DRUŽABNIŠTVO  

IN SPREMSTVO STRAREJŠIH 
NOVOST V SEVNICI! 

Z našo storitvijo vam pomagamo ohraniti socialne stike: 

spremljamo vas na prireditve, gremo z vami na sprehod, na 

izlete, po vsakodnevnih opravkih, oziroma se z vami na vašo 

željo samo pogovarjamo. 

                   Storitev je plačljiva.        

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na: 

telefonski številki: 040 / 414 - 234 

in e-pošti: druzabnistvo.spremljanje@gmail.com 
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Razvedrilo

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

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

LE NAIN:  francoski slikarji, FLAŽOLET:  kljunasta piščal, ILEANA:  romunska operistka Cotrubas

MOJSTER ZA
IZDELAVO

OBLAČIL IZ KRZNA
STOPNJA,

NIVO
FINSKI

PISATELJ
(JUHANI)

DRŽAVA V
JUŽNI

AMERIKI
(GL. MESTO:

CARACAS)

AMERIŠKI
IGRALEC

ALDA

AMERIŠKI
KEMIK

ONSAGER

RAZGRA-
JANJE

BIBLIJSKA
LABANOVA

HČI IN
JAKOBOVA

ŽENA

SKRBNIK
CERKVENIH

ZVONOV

NEON
INDIJSKA
PRAKSA
MEDITA-

CIJE

BISTVO,
BIT

SLOVENSKI
LUTKAR

MAJARON

PREBI-
VALCI
ATEN

FRANCOSKI
BRATJE

SLIKARJI
IZ 16. - 17.
STOLETJA

MORSKI
RAK

DESETERO-
NOŽEC Z

VELIKIMI
ŠKARJAMI

PLATNO
NA 

JAMBORU

ČUSTVENA
RAZVNE-

TOST
POŽIREK

EG. BOG
NEBESNE
SVETLOBE

TANKA
TKANINA

SLOVNIČNA
DVOJINA

HLEVSKO
ORODJE

FR. MATE-
MATIK

(FRANCOIS)
VDOLBINA

V ZIDU

PREBI-
VALCI

AFRIKE

BRITANSKI
PISATELJ

DEIGHTON
PREGNAN-

STVO

MLADENKA

ROMUNSKA
OPERISTKA
COTRUBAS
PRIPADNIK

INKOV

ROBERT
KRANJEC

PRISTA-
NIŠKO

MESTO V
BELGIJI

NASPROTJE
PRIMANJ-

KLJAJA
MIŠIČNA

BULA

RIMSKA
101

PREKLO-
PITEV

ORIEN-
TALSKI

BLAZINJAK,
DIVAN

VRTILNA
KOLIČINA
EL. DELCA

KOŠARKAR
PETROVIĆ

MAJHNA MORSKA
RIBA S TEMNO

PREČNO PROGO
PRED REPOM

SL. SLIKAR
(ALBERT)
OZVEZDJE
OB NEB.

EKVATORJU

HITER
TEK

NAPLAČILO,
NADAV

MESTO V
SREDNJI
ITALIJI

PLATNENO
IPD.

ZAVETJE ZA
BIVANJE V

NARAVI

MESTO V
JUŽNI

FRANCIJI
VNEMA,
ZANOS

IME VEČ
PERGAM-

SKIH
KRALJEV

PRVA
JAVNA

UPRIZORI-
TEV, NPR.

FILMA

KOREJSKA
AVTOMOB.

ZNAMKA
JAP. MESTO

NA HONŠUJU

DEPARTMA
IN REKA

V VZHODNI
FRANCIJI

MALA,
KLJUNASTA

PIŠČAL
ILKA

VAŠTE

ORGANI ZA
RAZVOJ IN

POROD
PLODU

ANTIČNA
LJUBLJANA

NEVENLJIVA
CVETLICA

DRŽAVA V
HIMALAJI

(GL. MESTO:
KATMANDU)

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
TYRA BANKS.

Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Sabina Zalokar, Hudo Brezje 2a, 8293 Studenec
2. nagrada: Pavla Hočevar, Telče, 8295 Tržišče 
3. nagrada: Mirko Koritnik, Mali Cirnik 12 b, 8297 Šentjanž 

VICOTEKA

Ločevalna dieta
Ti si pa zelo shujšal!«
»Ja, sem na ločevalni dieti.«
»Kako pa to zgleda?«
»Ločujem se, kuhat pa še ne znam.«

Pregled 

Bolnik pride k zdravniku. Ta ga dolgo pregelduje, 
na koncu pa reče: »Ne morem in ne morem 
odkriti kaj vam je, ampak mislim, da je kriva 
pijača.«
Pacient odgovori: »Nič hudega, bom pa jutriprišel, 
ko boste trezni.«

Nogometna tekma      
 
Mož prihiti iz službe domov in vpraša ženo:
- Ali se je že začela nogometna tekma?
- Ja, pred nekaj minutami.
- Pa je že padel kak gol?
- Ne, oba še stojita.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kje je možnost nakupa izdelkov First lady v Sevnici ?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
Reči ljudem NE je del prebujanja. 

Del prebujanja je, da živite svoje življenje, 
kot vam ustreza. 

In razumite: to ni SEBIČNO. 
Sebično je zahtevati, 

da nekdo drug živi svoje življenje tako, 
kot se vam zdi prav.

                 Anthony de Mello 

Nagrade za mesec JANUAR
1. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
        Trg svobode 11 , 8290 Sevnica,
2. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, 
        Trg svobode 11 , 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
        Trg svobode 11 , 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Beseda na K,
konča se na O,
vmes sta še skrita O in L.

   Kaj je to?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 krofi

 Izžrebanka:
 Marija Kovač, Srednik 24, 8297 Šentjanž 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Skrivni izziv se nahaja pri vhodu v občinsko stavbo, 
 imenuje se Knjigobežnica.
Izžrebanec:
 Žan Seničar, Ribniki 4, 8290 Sevnica
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Za oglas v Grajskih novicah, vel. 1/8 na notranji strani. 
 
PARKETARSTVO ERKO, Kozole Ervin s.p. 
Orehovo 50, 8290 Sevnica 
DŠ.: 79015271 
 
Lep pozdrav! 
 
 

SO VAŠA TLA POTREBNA OBNOVE ? 
 
Parketarstvo ERKO Kozole Ervin s.p. 
tel.: 041 554 029 

➢ Nabava in polaganje 
parketa. 

➢ Brušenje ter lakiranje 
parketa.  

➢ Obnova stopnic. 
➢ Nabava in polaganje 

vinila, laminata, toplih 
podov,  PVC podov... 

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Čestitke 
za praznike 

v marcu!

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

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

enoletnic, trajnic, 
semena in gomolje, zemljo, 
lonce, okrasne posode,
sadike EKO zelenjave, 
seme EKO Amarant in ostalih semenarn.

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

VABIMO VAS NA PREDAVANJE
predava ing. Marija Hrovat

Sreda, 18. 3. 2020, ob 17. uri
 Kulturna dvorana Sevnica

•  pomen organskega gnojenja
•  dognojevanje v sezoni za veliko pridelka
•  močne rastline brez bolezni in škodljivcev 

Kmečka zadruga Sevnica v sodelovanju s Plantello organizira strokovno predavanje:

TEMELJNO GNOJENJE, DOGNOJEVANJE
IN ZAŠČITA RASTLIN
Predaval bo Plantellin strokovnjak Vanes Husić, univ.dipl.inž.agr.

6. 3. 2020 ob 16.00 v Kulturni dvorani Sevnica
(Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)

Vrtnarite z nami. �     080 81 22   |    Plantella.si

Strokovnjaki po naravi



V  L I S C I  I Z B E R I T E  N O V O  S P O D N J E  P E R I L O ,  V
K O P I T A R N I  N O V  P A R  ČE V L J E V ,  S E  P O S L A D K A J T E  V

E N I  O D  S E V N I Š K I H  S L A ŠČ IČA R N ,  S P O Z N A J T E
G R A J S K E  S K R I V N O S T I  I N  N A Z D R A V I T E  S  P R V O

D A M O .  
 

POSEBNA  MARČEVSKA
PONUDBA ZA DEKLETA,

ŽENE, MAME...

Narejen za moj dan

NAREJEN ZA MOJA UŠESAwww.radioaktual.si

Klemen
Bunderla

Anita
Gošte

Grega
Javornik

Mojca 
Gornik

Jure
Ličen

Tanja
Seme

Na vsak drugi 
cenejši izdelek -20 %
Popust se obračuna pri blagajni. od 01.03.2020 do 31.03.2020. 

Trgovina Cunca | Jelka Mrgole s.p.
Prešernova 1 | 8290 Sevnica

030 366 188
DELOVNI ČAS 

 ponedeljek - petek
7.00 - 19.00

sobota 
8.00 - 12.00


