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Intervju

Karin Gošek

Karin Gošek je mlada in perspektivna 
atletinja, stara je 15 let. Trenira in 
tekmuje v teku na srednje in dolge proge. 
Vsako leto osvaja državne naslove in je 
redna članica državne reprezentance 
mladincev za mednarodne tekme. Ima 
jasne in visoko postavljene cilje v atletiki. 
Je zelo vztrajna, trmasta, nikoli se ne 
preda in nikoli ne odneha.

 
Koliko časa se že ukvarjaš z atletiko? 

Trenirati sem začela leta 2009. Ker sem rada 
tekla in bila hitra, so me starši vpisali v atletski 
klub. Zdaj že sedem let aktivno treniram. 
  

V sedmih letih si osvojila že kar nekaj državnih 
naslovov. V katerih kategorijah tekmuješ?  

Tekmujem  skoraj v vseh disciplinah, ki so daljše od 
1000 metrov. Osvojila sem  30 naslovov državne 
prvakinje v disciplinah 1500 m, 2000 m, 2000 
m z ovirami, 3000 m, 5000 m, v gorskih tekih, 
krosu in cestnem teku. Sedemkrat sem nastopila 
za državno reprezentanco in v dresu Slovenije 
osvojila 3 medalje. 
  

Kdo in kako je izbral kategorije, v katerih tekmuješ? 

Ker v Sevnici nimamo stadiona, so vsi v klubu 
trenirali tek na daljše razdalje. Tudi jaz. Najprej 
smo se udeleževali rekreativnih tekov v otroških 
kategorijah. Kmalu pa smo prešli kar v kategorijo 
odraslih, saj smo že na treningih opravili več 
kilometrov, kot je bila razdalja na tekmi. Sem 
izredno vzdržljiva. Ko so prišle prave tekme – 
državna prvenstva in mednarodne tekme –, sem 
vse to dobro izkoristila. 

Kategorija 2000 m z ovirami ima posebno zgodbo, 
a ne? 

Ja, lani sem lovila normo za Olimpijski festival 
mladih (največje tekmovanje za mlade do 16 
let) v Gruziji  v disciplini 3000 m. Na državnem 
prvenstvu bi morala to preteči, pa me je trener 
prijavil v disciplino 2000 m steeple. Tako sem na 
tekmi sploh prvič poskusila, kako je preskočiti 
veliko oviro in oviro z vodo. Pred startom so me 
vrstnice še hecale, naj se grem malo pokopat. 
Končalo pa se je tako, da sem odlično odtekla in 
v tej disciplini nepričakovano dosegla normo za to 
veliko  tekmovanje  in si tako zagotovila mesto v 
olimpijski ekipi. 
  

Kako je bilo na tem tekmovanju? 

Predvsem sem dobila nove izkušnje. Že odprtje 
je bilo takšno, kot da smo na pravih olimpijskih 
igrah. Prižiganje olimpijskega ognja in dvig zastav. 
Tekmovalci iz 40 držav smo bivali skupaj v olimpijski 
vasi in se družili. 
  

Si tudi letos prizadevaš doseči kakšno normo? 

Seveda, brez tega v atletiki ne gre. Letos je cilj 
doseči normo za evropsko mladinsko prvenstvo, ki 
bo julija. Tekmovala bom v disciplini 1500 ali 2000 
m z ovirami. Bom še videla, v kateri disciplini mi 
bo uspelo. 
  

Več let si bila članica Atletskega kluba Sevnica. 
Zdaj si prestopila v Atletsko društvo Kladivar iz 
Celja. Zakaj? 

Želela sem narediti korak naprej, zato sem 
zamenjala trenerja. Sedanjega Romea Živka 
poznam že od svojih začetkov, saj smo se srečevali 
na tekmah. Njegov način dela se mi je zdel pravi 
zame. Rezultati kažejo,da je bila moja odločitev 
pravilna. Zdaj tekmujem za klub, pri katerem 
deluje moj trener. 
  

Kakšne so možnosti za trening v teh klubih? 

Možnosti za trening so v Celju precej boljše. Večino 
treninga opravimo na stadionu, ki nam je ves čas 
na voljo. Imamo veliko pokrito dvorano s fitnesom 
in vsemi potrebnimi športnimi pripomočki. Klub 
mi zagotavlja tudi določena finančna sredstva, 
ki jih lahko porabim za nakup športne opreme. 
Zagotovljenih imam tudi pet enotedenskih priprav, 
prevoz na tekmovanja in startnino. 
  

Kako tvoja športna kariera vpliva na šolanje? 

Glede na to, da sem se odločila trenirati v Celju, 
sem tudi srednjo šolo izbirala v istem kraju. 
Obiskujem 1. letnik srednje zdravstvene šole. Med 
tednom zaradi treningov bivam v dijaškem domu. 
To je velika prednost, saj imam tako več časa za 
počitek in učenje, in ne izgubljam časa z vožnjo 
domov. Treninge imam vedno od 18. do 20. ure, 
vse za šolo lahko zato naredim že pred treningom. 
  

Kdo je tvoj največji navijač in kdo te najbolj spodbuja 
na športni poti? 

To je seveda moja družina. Imam srečo, da 
me starša pri tem zelo podpirata in mi vse to 
omogočata. Tako pravi tudi trener. Z mano so na 
vsaki tekmi. Vse prilagajajo in načrtujejo skladno z 
mojimi treningi in tekmami. Tudi dopust. 
  

Kateri so tvoji cilji? 

Moji cilji so nemoteno trenirati, napredovati in 
ostati brez poškodb. To je najpomembnejše. 
Želim si biti med najboljšimi. Naprej stopam korak 
za korakom. Vem, da je potrebnega ogromno 
odrekanja, a za uspeh sem pripravljena garati. 
Zavedam se, da bodo padci, a bodo tudi vzponi. 
Tekem ne bo manjkalo in tudi uspehi ne bodo 
izostali. Zaupati vase in trenerju, to je ključ do 
uspeha. Še vedno pa moj dolgoročni cilj ostaja 
dobro nastopiti na olimpijskih igrah. Moj moto je: 
Hard work beats talent, when talent doesn't work 
hard, kar pomeni, da trdo delo premaga talent, 
kadar talent ne dela dovolj trdo.  
  

Želimo ti uspešno športno pot. 

Pogovarjala se je Petra Biderman, KŠTM 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 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože 
Novak, Miran Grubenšek, Cvetka Jazbec. 
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: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide junija 2016, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 5. 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

V enem koledarskem letu se zvrsti veliko 
praznikov z oznako svetovni dan. Kar 
dvaindvajset sem jih naštela v maju, 
mesecu, ki je pred nami. Veliko razlogov za 
veselje in tudi za razmislek. Omenjam jih le 
nekaj: svetovni dan družine, svetovni dan 
Evrope, svetovni dan podnebnih sprememb, 
svetovni dan športa, svetovni dan gasilcev, 
svetovni dan biodiverzitete. Posebej pa mi 
je vzbudil pozornost svetovni dan sonca, ki 
ga praznujemo 28. maja. Zakaj? Sonce je 
eden najpomembnejših virov življenja. Ima 
veliko pozitivnih učinkov za našo dušo in telo. 
Izboljšuje naše počutje, nam daje energijo, 
povečuje veselje do življenja. Poleg vseh teh 
pozitivnih in koristnih učinkov pa ima tudi 
negativne, ki se jim moramo izogibati. To pa 
seveda ob premišljenih in smiselnih dejanjih 

ne bi smelo biti težko. Iz ljudske modrosti že 
vemo, da se je treba spomladi bolje zaščititi 
proti škodljivim vplivom UV-žarkov kot poleti, 
ker se spomladi, ko sonce morda še ni tako 
žgoče, tudi ne zavedamo najbolj, kako so 
škodljivi. In to je dober nauk o tem, da je vsaka 
preventiva, vsaka obramba na začetku poti 
boljša in koristnejša kot tista v sredini ali nekje 
proti koncu dejanja oziroma prehojene poti, ko 
je že vse narejeno, ko se ne da nič popraviti. 
Ko nas bodo maja greli topli sončni žarki, ne 
pozabimo, da tako kot ti v prevelikih količinah 
škodujejo zdravju ljudi, lahko tudi druge 
materialne dobrine ali dejanja v presežkih 
negativno vplivajo na naše življenje. Veliko 
bolje je biti zmeren, povprečen. 

Mojca Pernovšek

KS Sevnica

A

Vabljeni 
na praznovanje 

ob krajevnem prazniku 
KS Sevnica in 

podelitev priznanj 
Krajevne skupnosti Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

6. maj 2016, ob 18. uri

Sobota, 7. 5. , ob 10.00, 
zbirno mesto pri pletenki v Tržišču

Tradicionalni pohod “AZALEJA” VRHEK

Petek, 27. 5., ob 19.00, 
v Kulturni dvorani Tržišče

PROSLAVA OB PRAZNIKU KS TRŽIŠČE
info.: 041 910 335 (Janez)

od petka, 27. 5. , dalje,
v Gasilskem domu Tržišče

Razstava 70 let Lovske družine Tržišče

KS TRŽIŠČE
praznuje
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Občinske strani

 
Marca in aprila se je Občinski svet Občine Sevnica 
sestal na 13. in 14. redni seji. Na prvi so se 
najprej seznanili s poročilom o delu Upravne enote 
Sevnica, ki za območje sevniške občine izvaja 
upravne naloge na podlagi državnih pristojnosti. V 
preteklih razpravah so člani namreč podali pobudo 
po seznanitvi tudi z aktualnimi vsebinami dela 
institucij, katerih ustanoviteljica sicer ni lokalna 
skupnost, se pa njihovo delo prav tako neposredno 
povezuje in pomembno vpliva na občane. Načelnica 
Mojca Dolar je skupaj s sodelavkama mag. Ano 
Zidar Prah in mag. Marjetko Lipec občinski svet 
tako seznanila s pristojnostmi ter načinom in 
vsebinami dela, pri katerem sevniška upravna 
enota ne beleži zaostankov.

Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica 
Mitja Udovč je v nadaljevanju celovito predstavil 
revidirano letno poročilo poslovanja v preteklem 
letu in poslovni načrt podjetja za leto 2016. 
Stabilnost in uspešnost poslovanja podjetju 
potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji 
in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom 
prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih 
služb, med katerimi so preskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna 
služba in urejanje javnih površin. Navedenim 
se je v preteklem letu z odlokom občinskega 
sveta pridružila še izbirna gospodarska javna 
služba, upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. 
Delež storitev Komunala Sevnica opravlja tudi 
na trgu, s čimer vlaga v investicije za zviševanje 
konkurenčnosti in razvoja podjetja. Novost dela 
Komunale Sevnica je še upravljanje kogeneracijske 
kurilnice na največji sevniški osnovni šoli, občanom 
oziroma vsem uporabnikom pa je prijaznejša tudi 
nova spletna stran, www.komunala-sevnica.si.

V drugem delu seje je bil obravnavan in potrjen 
zaključni račun proračuna Občine Sevnica za 
leto 2015. Proračunsko leto je teklo skladno 
z načrtovanim, kar je rezultat načrtovanja 
proračuna na podlagi realnih dejstev o višini in 
stabilnosti prihodkov. Izvajanje vseh zakonskih 
nalog je teklo odgovorno in usklajeno, Občina 
Sevnica pa je bila do vseh proračunskih 
uporabnikov in poslovnih partnerjev odgovoren 
partner. Z izjemo telovadnice v Šentjanžu, katere 
gradnja in oprema se bosta z nekoliko zamika 
končali letos, so bili uspešno izvedeni vsi projekti, 
od energetskih sanacij šol do komunalnega in 
infrastrukturnega urejanja. Med večjimi projekti 
poteka še gradnja šole v Tržišču, ki bo prav tako 
končana letos.

Obravnavanih je bilo več kadrovskih imenovanj. 
Na mesto Roka Vodenika, ki je zaradi začetka 
opravljanja funkcije predsednika Športne zveze 
Sevnica odstopil kot član nadzornega odbora, 
je bil v ta najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini imenovan Dejan Hočevar. V svet sevniške 
območne izpostave Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti so bili imenovani 
Jože Novak, Gordana Dobriha, Slavica Ivačič, 

Seji občinskega sveta

Na 14. redni seji je bilo prav tako obravnavanih 
več poročil, najprej o delu Regionalne razvojne 
agencije Posavje v letu 2015. Mag. Nataša 
Šerbec je občinski svet seznanila z izvedenimi 
nalogami in pristojnostmi agencije ter odgovorila 
na vprašanje, kaj pričakovati v novi finančni 
perspektivi za črpanje evropskih sredstev. Ta 
je vsebinsko in izvedbeno bistveno drugačna kot 
prejšnja, v kateri je Posavje zelo uspešno črpalo 
sredstva predvsem za namene urejanja okoljske 
infrastrukture. Nova perspektiva 2014–2020 
je bolj osredotočena na ekonomsko in turistično 
infrastrukturo, spodbude podjetništvu in 
kmetijstvu ter projektom s področja sociale.

Poročilo o delu Območne geodetske uprave 
Sevnica je podal vodja Vladimir Kocjan. Organ 
deluje v sestavi Ministrstva za okolje in prostor ter 
je organiziran v 12 območnih geodetskih uprav, 
od katerih sevniška povezuje še pisarni v Krškem 
in Brežicah. Člane sveta je seznanil z glavnimi 
nalogami, dejavnostmi in upravnimi postopki. Med 
pomembnimi nalogami uprave je tudi vzdrževanje 
baz prostorskih podatkov, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo upravne službe. 

Poslovno in finančno poročilo Javnega podjetja 
Plinovod Sevnica za leto 2015, pa tudi poslovni 
in finančni načrt za tekoče leto, je predstavil 
direktor Anton Krajnc. Prejšnje leto je podjetje 
zaključilo ugodno, kljub minimalnemu zmanjšanju 
odjemalcev, ki so se odločili za prehod na katerega 
od drugih energentov. Stabilno poslovanje 
omogoča nadaljevanje zastavljenega dela tudi v 
letošnjem letu. 

Poročilo o delu je podala tudi direktorica Javnega 
zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica Mojca Pernovšek. Zavod je 
dosegel pričakovane rezultate, dobro upravljal 
z javnimi objekti ter nudil tehnično pomoč in 
podporo društvom. Občinski svet je vodstvu 
zavoda predlagal nekaj usmeritev za nadaljnje 
delo v smeri povečanja obiskanosti lepo urejenih 
in vzdrževanih turističnih potencialov.

Direktorica Centra za socialno delo Danica 
Božič je predstavila poročilo o izvajanju storitve 
Pomoč družini na domu za leto 2015. Storitev 
je sofinancirana iz proračuna Občine Sevnica, 
in sicer v višjem znesku, kot ga določa zakon. 
S subvencijo se uporabnikom zagotavlja nižja 
cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve 
pomoči na domu v primerjavi z vključevanjem v 
institucionalno varstvo. Na seji je bil sprejet sklep 
o soglasju k določitvi cene za leto 2016, ki se v 
primerjavi s prejšnjimi minimalno korigira, in sicer 
bo cena celotne storitve znašala 17,12 evrov za 
opravljeno uro, pri čemer je strošek uporabnika 
4,80 evrov, subvencija Občine Sevnica pa 69,20 % 
cene storitve. Nekoliko višja bo cena za nedeljske 
dni, državne praznike ali dela proste dni. Cena 
storitve za nedeljsko delo bo tako znašala 20,64 
evrov, od tega bo uporabnikov strošek 6,24 evrov, 
subvencija občine pa 67,20 % cene storitve. Ob 
državnih praznikih in dela prostih dneh bo cena 
storitve znašala 21,34 evrov za opravljeno uro 
dela. Pri tem bo cena za uporabnika 6,72 evrov,  
Občina Sevnica pa bo subvencionirala 65,80 % 
celotne cene storitve. Občinski svet je po opravljeni 
razpravi in podanih predlogih dodatno sprejel 
še sklep, da občina in center za socialno delo 
preverita možnost oblikovanja cene z zakonsko 
določeno višino subvencije cene občine, ki je sicer 
50 %, za uporabnike, ki presegajo določen znesek 
prihodkov.
Zaključni del seje je minil v znamenju kadrovskih 
obravnav in imenovanj. 

 
Po lani uspešno izvedeni energetski sanaciji je 
Zdravstveni dom Sevnica od aprila bogatejši 
še za Center za krepitev zdravja. V njem bodo 
izvajali dejavnosti promocije zdravja, svetovanje 
in zdravstveno vzgojo, v praksi torej različne 
programe za krepitev zdravega načina življenja, 
od šole za starše do različnih programov telesne 
vadbe. 

Ureditev preventivnega centra, ki je bila investicija 
Zdravstvenega doma Sevnica, je plod projekta 
Skupaj za zdravje. V sklopu projekta, ki ga vodi 
Nacionalni inštitut za javno zdravje in ga je s 
sredstvi podprl Norveški finančni mehanizem, so 
sodelovali še številni partnerji in deležniki, potekal 
pa je v treh pilotnih lokalnih okoljih, poleg Sevnice 
še na Vrhniki in v Celju. Njihov cilj je bilo povezovanje 
sistemov socialnega in zdravstvenega varstva ter 
oblikovanje skupnih prednosti za krepitev zdravja, 
zmanjševanje neenakosti v zdravju in večjo 
socialno varnost prebivalcev. Sodelujoči partnerji 
so na podlagi potreb lokalnega prebivalstva 
predlagali skupnostni pristop za krepitev zdravja 
in zmanjševanje neenakosti v zdravju, pri čemer 
je pomembno prepoznavati ranljive skupine 
prebivalcev in jih vključevati v preventivne 
programe.
 
»V novem Centru za krepitev zdravja bodo lahko 
popolnoma zaživele vse novosti, vsi novi programi 
z dopolnjenimi vsebinami, ki so nastali v sklopu 
projekta nadgradnje preventivnih programov 
in zmanjševanja neenakosti v zdravju. Zelo me 
veseli, da se ob tem vzpostavlja nova delovna 
kultura, ki goji nove oblike sodelovanja v zdravstvu 
in zunaj njega. Ob tem pa vključuje timsko izvajanje 
oskrbe, nove oblike obravnav, veščine, ki podpirajo 
opolnomočenje kroničnih bolnikov za učinkovito 
samooskrbo in spodbujanje k spremembi 
življenjskega sloga, medsektorsko sodelovanje ter 
strateško načrtovanje in upravljanje za zdravje,« 
je ob odprtju povedala osrednja gostja, ministrica 
za zdravje Milojka Kolar Celarc.
 
Čestitke je ob odprtju novega preventivnega 
centra vodstvu zdravstvenega doma izrekel 
tudi župan Srečko Ocvirk. »Definicija zdravja 
Svetovne zdravstvene organizacije se glasi, 
da zdravje ni le odsotnost bolezni. Je duševno, 
telesno, čustveno in socialno blagostanje. Če to 
prevedemo v jezik odgovornosti, mora samo za 
prvo izrečeno – odsotnost bolezni – sočloveku 
pomagati zdravnik. Vse druge oblike blagostanja 
praviloma izhajajo iz nas samih. A ob prisotnosti 
močnega usmerjevalca je tudi to laže dosegljivo, 
in s preventivnim delom ima pri tem v našem 
okolju ključno vlogo Zdravstveni dom Sevnica,« 
je povedal župan in v nagovoru izpostavil tudi, da 
sevniško okolje že zaradi zahtevne geografske 
raznovrstnosti terena nujno potrebuje satelitski 
urgentni center za sorazmerno in pravično 
zdravstveno obravnavo sevniških pacientov.

Odprli 
Center za krepitev zdravja

Ministrica ob ogledu zdravstvenega doma

Zoran Cvar in Janez Podlesnik. Kot predstavnik 
javnosti za območje sevniške občine je bil v 
Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov 
imenovan Franc Pavlin.



5maj 2016

Občinske strani

Gr
ad

iv
o 

in
 fo

to
gr

afi
je

 za
 o

bj
av

o 
ur

ed
ila

 in
 p

ri
pr

av
ila

 O
bč

in
a 

Se
vn

ic
a.

 
Številne navzoče so pozdravili tudi direktorica 
Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič, 
njeni strokovni sodelavci, pa tudi vodja projekta 
Skupaj za zdravje Jožica Maučec Zakotnik 
z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Predstavila je prenovljeni preventivni program za 
odrasle in vlogo zdravstvenih domov pri krepitvi 
zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju 
lokalnega prebivalstva.

Nagovor direktorice Vladimire Tomšič

V Sevnici nad nogometnim igriščem in bazenom, 
na površinah športno-rekreacijskega kompleksa, 
zaključno podobo dobiva poligon za izvedbo 
gorsko-kolesarske vožnje, imenovan pump track. 
Na pobudo in v sodelovanju s sevniškimi kolesarji 
oziroma kolesarskih društev je k tej dopolnitvi 
športnih površin pristopila lokalna skupnost, 
občina skupaj s sevniško krajevno skupnostjo.

Poligon, velikosti okrog 950 kvadratnih metrov, 
je sestavljen iz 13 zavojev, 35 valov in 3 skokov – 
različnih glede na različne ravni znanja. Predvsem 
bo dobrodošel za mlade, ki bodo lahko razvijali 
splošno motoriko in spretnost obvladovanja 
kolesa, namenjen pa različnim generacijam in 
različnim težavnostnim stopnjam. Omogočena 
bo vadba preprostejših in zahtevnejših skokov in 
zavojev.

Vsekakor bo pri vožnji na poligonu, ki bo na lastno 
odgovornost, potrebna še posebna previdnost 
in seveda uporaba obvezne opreme – čelade, 
ščitnikov oziroma vsega potrebnega za zaščito 
in odgovorno uporabo. Pridobitev bo namenu 
predana s priložnostnim dogodkom v mesecu 
maju.

Pump track

Pump track 
je umeščen na planoto nad igriščem in bazenom.

ponudil turistom možnost aktivnega preživljanja 
oddiha. V sklopu sevniškega dela projekta, ki se 
je končal aprila, so bili cilji projekta trasiranje in 
digitalizacija turistično zanimivih konjeniških in 
kolesarskih poti, aplikacija za pametne telefone, 
proaktivna spletna stran ter več delavnic za 
otroke, gostinske ponudnike ob kolesarskih in 
konjeniških poteh ter delavnice za otroke in mlade.

Novinarska konferenca s predstavitvijo projekta

Kolesarske poti ne poznajo meja, kar je dokazalo 
druženje udeležencev kolesarskega izleta pod 
imenom S kolesom ob Savi preko Sotle, ki je potekal 
16. aprila. S tem se končuje slovensko-hrvaški 
čezmejni projekt Ride & Bike, katerega partner 
je tudi KŠTM Sevnica, programske vsebine pa je 
izvajalo Kolesarsko društvo (KD) Sevnica.
Skupina kolesarjev in kolesark se je pod sevniškim 
vodstvom – pri čemer za brezhibno organizacijsko 
izvedbo še posebna zahvala predsedniku KD 
Sevnica Robertu Kosabru – iz Radeč podala na 
74-kilometrsko pot. Prvi postanek s pozdravom 
župana Srečka Ocvirka je bil na sevniškem gradu, 
drugi pa na gradu Rajhenburg, na katerem je 
pozdrav v imenu občine Krško navzočim namenila 
direktorica občinske uprave Melita Čopar. V atriju 
brežiškega gradu je udeležence izleta nagovoril 
podžupan občine Brežice Jure Pezdirc. Po krajšem 
postanku v Termah Paradiso je sledilo prečkanje 
državne meje in še končni del poti do Brdovca, 
kjer se je izlet na tamkajšnji kulturno-turistični 
prireditvi končal v sproščenem družabnem 
vzdušju. Za pot nazaj je bil organiziran avtobusni 
prevoz.

Da je vse teklo kot mora, je kolesarje spremljala 
ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Sevnica, za cestno-prometno varnost pa 
so budno skrbeli slovenski in hrvaški policisti. 
»Kolesarskega izleta se je udeležilo 136 kolesark 
in kolesarjev vseh generacij, najstarejši z letom 
rojstva 1938 in najmlajša letnika 2009. Veliko 
lepih trenutkov smo ujeli v naravi in medsebojnem 
druženju. Upamo, da ste vsi udeleženci preživeli 
lep pomladni dan malo drugače. Hvala za udeležbo 
in strpno sprejemanje navodil, saj smo izlet izpeljali 
brez najmanjšega neljubega pripetljaja,« so ob 
uspešnem koncu res prijetnega izleta še zapisali 
sevniški kolesarji.

Celoten projekt Ride & Bike, ki poleg kolesarskih 
vključuje še konjeniške poti, je KŠTM Sevnica 12. 
aprila predstavil javnosti na novinarski konferenci. 
Kolesarske in konjeniške poti v sklopu čezmejnega 
projekta povezujejo ljudi Hrvaškega Zagorja, 
Posavja in širšega Kozjanskega. 
Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek je 
predstavila cilj sevniškega dela projekta, ki je 
povezati različne oblike turistične ponudbe na 
obeh straneh meje v celovit turističen produkt, ki 
bo povečal prepoznavnost čezmejnega območja in 

Projekt Ride & Bike 
uspešno končan

Mladi parlamentarci osnovnih šol sevniške 
in radeške občine so se 29. marca zbrali na 
zasedanju občinskega otroškega parlamenta. 
Organizacijske niti skupnega občinskega 
parlamenta, ki je kot seje sevniškega občinskega 
sveta potekal v konferenčni dvorani sevniškega 
gradu, je letos prevzela Osnovna šola Milana 
Majcna Šentjanž v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Krško.

Skupno 29 učencev iz OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ 
Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče 
in Osnovne šole Marjana Nemca Radeče je 
razpravljalo v treh skupinah. Prva je obravnavala 
pasti družbenih omrežij in vprašanje zaupanja v 
komunikaciji, druga načine in vsebino preživljanja 
prostega časa mladostnikov in vprašanja uporabe 
računalnika za šolo oziroma zabavo, tretja 
pa je govorila o odzivanju odraslih na vedenje 
mladostnika, svetu odraslih skozi oči mladostnika 
in samopodobi. Skupine so nato oblikovale in 
predstavile sklepe v skupni razpravi.
 
Sodelujoči so na koncu z glasovanjem odločili, 
da je sevniško in radeško občino na državnem 
parlamentu v Ljubljani 11. aprila zastopala Tinkara 
Jene iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. 
Udeležence parlamenta so pozdravili in nagovorili 
predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko 
Hostar in oba župana, radeški Tomaž Režun 
in sevniški Srečko Ocvirk, prisluhnili pa so tudi 
temeljnim sklepom, ki si jih sprejeli učenci.
 
Odrasli in mladi bi morali biti bolj seznanjeni z varno 
rabo družbenih omrežij. Njihova zmerna uporaba 
je lahko pozitivna, če ohranjamo tudi pristne 
medosebne odnose v živo. Pozitivna so tudi zaradi 
komunikacije z oddaljenimi kraji in spoznavanja 
drugih kultur, organizirani prosti čas nam prinese 
več zadovoljstva in manj možnosti, da zaideš v 
pasti. Starši bi se morali zavedati, da s svojim 
zgledom vplivajo na preživljanje prostega časa 
mladostnikov, kakovostno preživljanje prostega 
časa (dobra organizacija) vpliva na kakovostno 
življenje v prihodnosti, medsebojno zaupanje gradi 
boljši odnos. Želimo si, da bi starši z nami preživeli 
več časa, se z nami pogovarjali – to je lahko tudi 
med skupnimi opravili. Postavitev mej otrokom in 
mladostnikom je nujna, ker nas s tem vzgajajo in 
pripravijo na življenje.

26. občinski otroški parlament

Uporaba proge je na lastno odgovornost.

V sevniškem grajskem parku ...

Robert Kosaber, predsednik KD Sevnica
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V torek, 5. aprila, smo se člani ženske ekipe 
pikada iz Krmelja in moška ekipa iz Sevnice zbrali 
na povabilo našega člana v njegovi zidanici v Živi 
gori, v kateri je praznoval svoj jubilej. Po prisrčnem 
pozdravu jubilanta in nagovoru predsednika smo 
se razdelili v dve skupini in pomerili v metanju 
pikada. S tem smo dokazali, da si želimo, čeprav 
smo drugačni, sodelovanja, druženja in športnega 
navdiha. Tako dokazujemo, da izpolnjujemo 
programe FIHO in smernice društva za krepitev 
zdravega duha invalidov. 

Po končani tekmi in preštetih točkah sta nas 
gospodar in njegova žena pogostila z bogato 
malico, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. 
Ob prijetnem druženju in kavi smo si obljubili 
skorajšnje snidenje. Obveščamo pa vas tudi, da  
Društvo invalidov Sevnica 4 . junija organizira 
državno ekipno prvenstvo Slovenije za invalide v 
balinanju v Boštanju. Začetek tekmovanja bo ob 8. 
uri. Vabljeni k udeležbi. 
  

Vir: DI  Sevnica

Aktivnosti DI Sevnica
  
Policijska postaja Sevnica je ob podpori Občine 
Sevnica in v sodelovanju s Planinskim društvom 
Lisca Sevnica, ekipo Nujne medicinske pomoči 
Zdravstvenega doma Sevnica in gasilcev 
prostovoljnih gasilskih društev Sevnica, Breg, 
Loka pri Zidanem Mostu in Zabukovje v aprilu 
izvedla preventivno akcijo Skupaj na Lisco. 

Glavni namen akcije je bil, da vse službe, ki 
sodelujejo pri interventnih dogodkih, skupaj 
spoznajo planinske poti, ki vodijo na Lisco, 
nevarne odseke poti, možnosti nastanka nesreč 
in preostalih interventnih dogodkov, ki se lahko 
zgodijo. Cilj je bil spoznati najhitrejše in najvarnejše 
poti ter dostope za učinkovito ukrepanje ob 
interventnih dogodki, ugotoviti potrebno opremo 
in usposobljenost za posamezne vrste dogodkov 
pri posameznih službah. Predstavniki ekipe nujne 
medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica 
so na Lisci predstavili še temeljne postopke 
oživljanja s praktičnim prikazom uporabe 
defibrilatorja, ki je nameščen v vhodnem prostoru 
Tončkovega doma. Postopke oživljanja so nato 
preizkusili še vsi udeleženci vaje.
Planinsko društvo Lisca Sevnica še sporoča, da 

so bile aprila sanirane posledice podora na tako 
imenovani Pastirčkovi poti ter sta Pastirčkova in 
Strma pot na Lisco spet odprti.

Vir: Občina Sevnica

Skupaj na Lisco

Na vrhu Lisce ...

 
V sklopu projekta Preventivni mozaik Posavja 
je bila izoblikovana projektna ideja Ekosocialna 
kmetija, ki bo namenjena psihosocialni pomoči 
posameznikom v povezavi s strukturiranim 
delovnim procesom. Program bo namenjen 
delovni aktivaciji brezposelnih, usvajanju novih 
delovnih veščin, socialnemu vključevanju, ponudil 
pa bo tudi podporno okolje ljudem v osebni krizi 
in drugim ranljivim skupinam. Kmetija, ki bo 
omogočala tudi namestitvene kapacitete za 
določeno število oseb, bo uporabnikom dala 
razmeroma močno življenjsko izkušnjo in tako 
postala prostor vključenosti in osebne rasti.

Zato iščemo primerno opuščeno kmetijo v 
sevniški občini za odkup ali dolgoročni najem. 
Primerna velikost kmetije je od 3 do 6 ha, stavba 
je lahko bivalno urejena ali potrebna obnove. 
Zainteresirane ponudnike vabimo, da svoje 
ponudbe sporočijo na tel. št. 041/77-22-45 ali 
pišejo na e-poštni naslov info@zaupanje.net.

Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Priprava programa 
Ekosocialna kmetija v 
sevniški občini

Kmetija bo uporabnikom ponudila strukturiran 
delovni program in močno osebno izkušnjo.

 

Na 61. skupščini so se v začetku aprila zbrali člani 
Gasilske zveze Sevnica, ki povezuje 15 prostovoljnih 
gasilskih društev sevniške občine. Gasilstvo poleg 
drugih služb in organizacij predstavlja pretežni 
del sistema Civilne zaščite in reševanja, ki z 
izpolnjevanjem rednih in izrednih nalog pomembno 
vpliva na varnost v domačem okolju. Sistem zaščite 
in reševanja mora biti v vsakem času pripravljen, 
usposobljen in ustrezno opremljen, zagotavljanje 
materialnih pogojev za dobro delo v sistemu, zvezi 
in gasilskih društvih pa je skupna in trajna skrb 
lokalne skupnosti. Povezanost gasilskih društev 
zvezi daje veliko strokovno moč in številčnost 
gasilcev, primerno strokovno usposobljenih in 
opremljenih s potrebno tehniko. To je odgovor tudi 
za primere večjih nesreč ter dodatno pripomore k 
visoki stopnji varnosti in zaščite v domačem okolju. 

Na skupščini je bila poleg potrditve vsebinskih 
poročil oziroma programa dela na dnevnem redu 
tudi podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj. 
Med gosti je navzoče pozdravil tudi župan Srečko 
Ocvirk in se v imenu lokalne skupnosti zahvalil za 
vso opravljeno delo.

 Vir: Občina Sevnica

Skupščina 
Gasilske zveze Sevnica

Delovno predsedstvo in predsednik zveze Vinko Knez

... kamor vodi tudi zahtevna plezalna pot.

VODOVOD- 
ZAJETJE

ŠTEVILO 
OSEB

ŠTEVILO 
VSEH ANALIZ

SKLADNIH 
VZORCEV

NESKLADNIH 
VZORCEV

KLADJE 
NAD BLANCO

172 7 5 2

OBVESTILO ANALIZE PITNE VODE NA  VODOVODNEM OMREŽJU 
KLADJE NAD BLANCO V LETU 2015

Rezultati opravljenih analiz  opravljenih v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2015:

Pooblaščeni upravljavec vodovodnega omrežja: Alojz Žibert
NAROČENA OBJAVA



7maj 2016

OZVVS  SEVNICA 

V soboto 30.aprila 2016 na spominski pohod od Murenc do Telč, ki ga organizira Društvo 
izgnancev Slovenije KO DIS Sevnica. Dolžina cca 18km. Avtobus iz AP Sevnica ob 6.45.

V soboto 7. maja 2016 na pohod Po poteh tajnih skladišč – Cirje, ki ga organizira OZVVS Sevnica. 
Zbor  bo ob 8.30, Start pa ob 9h pri spomeniku v Šentjanžu. Odhod avtobusa iz AP Sevnica ob 8h. 
Za jedačo in pijačo bo preskrbljeno. Veseli bomo prostovoljnih prispevkov. Vračanje z avtobusom 
po 14. uri. Prijave: do 4. maja na 041378153-Branka, 031386262-Janez

V soboto 21. maja 2016 na DRUŽABNO-ŠPORTNO  SREČANJE veteranov Posavja, ki bo na 
lokaciji parkirišča in velike dvorane Lisce D.D. v Sevnici s pričetkom ob 9. uri. Organizator: OZVVS 
Sevnica. 

Oblačila in oprema za člane OZVVS za vse zgornje prireditve: kompletna delovna uniforma ali 
običajna civilna športna oblačila in obutev.

Petek 13. maja 2016 udeležba na slovesnosti ob Dnevu veteranov in Dnevu slovenske vojske. 
Dodatne informacije o dogodku bodo na razpolago na 041378153-Branka od 5. 5. 2016 naprej.

ZVEZA VETERANOV 
VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje člane na naslednje prireditve:

Po občini

www.mojaobcina.si/

sevnica
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Podjetniki, javne institucije in posamezniki na 
vseh področjih v zadnjih časih ugotavljajo, da 
se sami ne morejo premakniti naprej in da je 
za njihov nadaljnji razvoj mreženje neizogibno. 
Logika povezovanja je ključna v Podjetni skupnosti 
KNOF, skupini iz Posavja, ki verjame v socialno 
podjetništvo oz. podjetništvo z učinkom, 
samooskrbo na vseh ravneh in vključevanje 
ranljivih ciljnih skupin. Zato smo že novembra 
lani organizirali Festival podjetnosti z učinkom, 
da bi združiti vse organizacije, ki na podjeten 
način pripomorejo k reševanju določenega 
problema v Posavju. Na festivalu je sodelovalo 12 
podjetnih organizacij, katerih izdelki ali storitve 
učinkujejo na okoljski, trajnostni, naravni, socialni, 
zdravstveni, ponovnouporabni ali samooskrbni 
ravni. V sklopu festivala smo naredili temelje za 
oblikovanje regionalne mreže podjetnih z učinkom, 
saj smo sodelujoči ugotovili, da smo povezani v 
mrežo močnejši, usklajeni, prepoznavnejši, lažje 
pridobimo sredstva za večje projekte in s skupnimi 
storitvami tudi prihranimo. 

V sklopu festivala smo organizirali tudi drugi 
posvet Mreže podpornih storitev za spodbujanje 
podjetništva in zaposlovanja v Posavju, v katerem 
sodelujejo podporne organizacije, ki pomagajo 
bodočim in že ustanovljenim podjetnikom. V 
Posavju imamo kar več kot 10 organizacij, ki se 
ukvarjajo s podpornim okoljem za podjetništvo 
in zaposlovanje, ki je, kot smo ugotovili, precej 
kompleksno. 
Rezultate obeh posvetov smo odločevalcem in 
zainteresirani javnosti predstavili na konferenci 
festivala, na kateri so predstavili tudi nekaj novih 
primerov dobrih praks iz lokalnega okolja. Med 
gosti konference sta bila tudi Tadej Slapnik, državni 
sekretar, in Nena Dokuzov z MGRT, vodilna akterja 
na področju socialnega podjetništva v Sloveniji. 
Predstavila sta programe za spodbujanje socialne 
ekonomije, novih delovnih mest in zaposlovanja v 
aktualni finančni perspektivi. Navdušena sta bila 
nad stopnjo povezanosti v Posavju in povedala, da 
smo regija, ki v tem prednjači pred vsemi drugimi. 
Prihajajoči programi in razpisi že kmalu, naj bi 
podpirali ravno tovrstne načine povezovanja in 
oblikovanja mrež. 

Poleg tega pa še informacija za vse, ki razmišljate, 
ali ste kdaj razmišljali o socialnem podjetju. 
Napovedana so nepovratna sredstva za zagon 
novih idej iz socialnega podjetništva, vendar 
morate že ob prijavi imeti podjetje ustanovljeno 
in registrirano kot so. p. Za vse informacije smo 
vam na voljo v Informacijski točki socialnega 
podjetništva in Socialnem inkubatorju KNOF 
Posavja. 
Več informacij na www.knof.si.

Vir: Knof Sevnica

Čas za mreženje je zdaj

živel 1. maj

 
Maja se končujejo aktivnosti projekta Preventivni 
mozaik Posavja, v sklopu katerega so prijavitelj 
MC Krško in projektni partnerji Družinski inštitut 
Zaupanje, ZD Krško in CSD Krško različne ciljne 
skupine ozaveščali o škodljivi zlorabi alkohola in 
posledicah, ki jih ima ta na kakovost življenja in 
medosebne odnose.  Opravljenih je bilo več kot 800 
ur terapevtsko-svetovalnega dela z napotenimi 
uporabniki, izvedenih je bilo več kot 40 večurnih 
preventivnih delavnic za več kot 1100 mladostnikov 
v celotni posavski regiji. Pilotno je bil izveden 
projekt uličnega dela z mladimi, v sklopu katerega 
je bilo izvedenih več kot 50 intervencij uličnega 
dela. Ustanovljena je bila tudi interdisciplinarna 
mreža Posavje za zdravje in razvitih 7 inovativnih 
projektnih idej in partnerstev ter 8 brezplačnih 
usposabljanj za strokovne delavce v regiji. Pilotno 
je bil uspešno izveden tudi projekt Radi smo 
zdravi za četrtošolce na OŠ Kostanjevica na Krki. 

Preventivne delavnice so se izvajale tudi v številnih 
posavskih podjetjih, predvsem z namenom 
ozaveščanja zaposlenih glede odnosa do alkohola. 
V četrtek, 21. aprila, je v Kulturnem domu Krško 
potekala tudi sklepna konferenca projekta, na 
kateri so sodelujoči predstavili dosežke projekta 
in načrte za nadaljevanje oz. nadgradnjo projekta. 
Vse projektne aktivnosti so potekale tudi v sevniški 
občini. Projekt je sofinanciral Norveški finančni 
mehanizem 2009–2014.  

Polona Pompe

Zaključek projekta 
Preventivni mozaik Posavja

Na tiskovni konferenci 
so izvajalci predstavili rezultate projekta.
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TZOS

»Človeško srce, 

ki je proč od narave,

postane trdo.«

Standing Bear

Komisija za ocenjevanje bo svoje delo opravljala v 
dneh  po 1. juniju. Ocenila bo vsa krajevna jedra, 
osnovne šole, vrtce in prijavljene manjše kraje. Če 
želite, da komisija oceni tudi vaš kraj in vam poda 
smernice za nadaljnje urejanje, to sporočite na 
e-naslov 
cveta.jazbec@gmail.com ali na 051 680 288. 

Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala  splošno 
urejenost kraja kot celoto, kakovost turistične 
ponudbe in storitev, varovanje naravne in kulturne 
dediščine, varovanje okolja, gostoljubnost, 
komunalno in turistično infrastrukturo ... 
Vsa turistična društva in tudi krajevne skupnosti 
bodo po ocenjevanju prejeli zapisnik ocenjevanja. 
V projektu se nadaljuje regijsko ocenjevanje, nato 
državno  in prepričani smo, da bo kakšen kraj naše 
občine prepoznan za lepo, celostno in pravilno 
urejen kraj. 

Alenka Kozorog 

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna, 
občinsko ocenjevanje

  
V sklopu vseslovenske čistilne akcije Turistične 
zveze Slovenije smo se v soboto, 2. aprila, tudi 
v KS Tržišče pridružili tej akciji. Poleg Lovske 
družine Tržišče, Turističnega društva Tržišče so 
se pridružili tudi skavti, člani Društva upokojencev 
Tržišče in drugih društev ter krajani po celotni 
KS Tržišče. Zbrali smo se na šolskem igrišču, si 
razdelili vreče in se nato napotili vsak proti svojemu 
cilju čiščenja. Po vaseh in zaselkih so se krajani 
sami organizirali in poleg pobiranja odpadkov ob 
cestah očistili pesek s cestišča in vejevje ob cesti. 
Čistilne akcije so se udeležili predstavniki vseh 
generacij, otroci in starejši. 

Z leti opažamo, da se količina odvrženih odpadkov 
zmanjšuje, ljudje se čedalje bolj zavedajo, da smo 
sami odgovorni  za urejeno in čisto okolje.  Upamo 
pa, da bomo z dobrim zgledom ozavestili še čim 
več tistih, ki brezvestno odvržejo pločevinko, folijo 
ali papirček skozi okno avtomobila, predvsem ob 
glavnih prometnicah. 
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Čistilna akcija v KS Tržišče 

 
V Loki pri Zidanem Mostu smo prve spomladanske 
dni obogatili z delavnico cvetnonedeljskih butaric, 
razstavo Velikonočni pirhi in zdravilna zelišča ter 
tradicionalno prireditvijo, ki jo skupaj z učiteljicami 
pripravijo učenci podružnične Osnovne šole Loka 
Pozdrav pomladi, še posebej pa smo jo posvetili 
mamicam.

Razstava Velikonočni pirhi in zdravilna zelišča je 
bila uvod v deset dogodkov, ki jih ob desetletnici 
delovanja sekcije loških zeliščarjev letos 
pripravljamo v Turističnem društvu Loka pri 
Zidanem Mostu. V kapeli sv. Frančiška Ksaverija 
iz 18. stoletja v neposredni bližini cerkve sv. 
Helene je tako med velikonočnimi prazniki prav 
prijetno dišalo po zeliščih, ki so krasila pirhe. 
Izdelke za razstavo so prispevali učenci POŠ Loka, 
oskrbovanci Trubarjevega doma upokojencev 
Loka, otroci in vzgojiteljici iz skupine Mehurčki iz 
vrtca Ciciban Sevnica, Aktiv žena Loka, TD Tržišče, 
Milena Roštohar, Franjo Seljak, Marjana Koren, 
družina Kosem, Bruno Weiss, Doris Fabjančič, 
Vlasta Fele ter Milan in Annemarie Culetto, ki so 
razstavo tudi pripravili.

Annemarie Culetto
Foto: Urban Culetto

Praznovanje začetka pomladi

Skupinska z delavnice cvetnonedeljskih butaric

  
V sklopu vseslovenskih čistilnih akcij je potekalo 
čiščenje bivalnega okolja, podeželja, nabrežij 
potokov, rek, gozdnega prostora, okolice 
prometnih in pohodne poti. Akcije je v sodelovanju 
z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in Komunalo 
Sevnica tudi tokrat uspešno koordinirala 
Turistična zveza občine Sevnica. Akcije so potekale 
po celotnem območju naše občine, udeležilo se 
jih je veliko prostovoljcev. Poskrbljeno je bilo za 
varnost, vreče za odpadke in dobro obveščenost 
občanov. Lokacije zbranih odpadkov so področni 
koordinatorji  tekoče javljali Komunali Sevnica, ta 
pa je poskrbela za odvoz odpadkov in nameščenih 
kontejnerjev. 

Odpeljali so 94 kubičnih metrov odpadkov. Vidi se, 
da je ozaveščenost prebivalcev in obiskovalcev 
vsako leto večja, količina pobranih smeti pa se 
manjša, kar je zelo pohvalno. To kaže, da so vsa 
izobraževanja v smeri ozaveščanje ljudi obrodila 
sadove. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili akcij in s tem 
pripomogli k ohranjanju narave in celostni ureditvi 
našega bivanjskega prostora. Tudi zaradi vas je 
bivanje v naši občini še bolj prijetno in lepo.

Alenka Kozorog, sekretarka TZOS

Odlična udeležba 
pri čistilnih akcijah 
v občini Sevnica

Pirhe praskanke so izdelovali učenci POŠ Loka pod 
vodstvom Bruna Weissa, košarice pod vodstvom 

Boštjana Zemljaka.
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Turizem

 
Bliža se čas, ko bo na Lovrencu zacvetel znameniti 
encijan clusijev svišč. Planinci PD Lisca Sevnica 
se trudimo ohraniti rastišče tako, da obnavljamo 
zunanjo leseno ograjo, v času cvetenja pa fizično 
varujemo rastišče encijana, da ga obiskovalci ne 
poškodujejo.

V četrtek, 31. marca, se nas je zbralo 17  
planincev PD Lisca Sevnica, pridružil pa se nam 
je tudi predstavnik Kozjanskega parka Klenovšek 
Dušan, sicer tudi član našega društva, ki je ves 
čas tudi aktivno sodeloval.
Odstranili smo del dotrajane ograje od kapelice do 
cerkve in  jo nadomestili z novo. Na preostalem 
delu ograje pa smo poravnali stebre in zamenjali 
polomljene lesene drogove. Pri delu nam je 
pomagal s strojno opremo tudi Mirko Hribar, pa 
tudi sam je sodeloval pri obnovi. Stebre in lesene 
drogove je razvažal z avtoprikolico Lojze Rupar, 
dotrajan del ograje pa je odpeljal s traktorjem 
lastnik zemljišča Centrih Jože.   
Malico je donirala Turistična kmetija Močivnik, na 
delovišče pa nam jo je pripeljal Šeško Tone. 
Delo je potekalo v sproščenem vzdušju s polnim 
zagonom in v dobrem razpoloženju. 
  

Lojze Rupar, načelnik Kluba za varstvo narave  
Planinsko Društvo Lisca Sevnica

Delovna akcija na Lovrencu

 
Sredi leta 2015 se je pri Planinskem društvu 
Lisca oblikovala nova torkova skupina s 5 do 8 
udeleženci: Zmago, dva Janeza, Irena, Olga, 
Veronika, Zdravko, Zofi, včasih Sanda ali Frenk.

V drugem polletju lani smo ob torkih preplezali 
dobršnji del Karavank z vrhovi, obiskali dvatisočake 
med Prehodavci in Bohinjskim ter Blejskim 
jezerom, vzhodni del Kamniških planin, v času 
barvitega ruja opravili celodnevni turi po Krasu. 
Prehodili smo Paški Kozjak. V krajših jesenskih 
dneh pa Kočevsko hribovje, se povzpeli iz Sopote 
na Kum po starih gosposkih poteh in brezpotju in 
leto sklenili s slapovi in  bohorskimi vrhovi. 
Vremenski fenomen leta smo lani doživeli dvakrat: 
na kresni dan smo hodili po novozapadlem snegu 
v Kamniških planinah, 8. decembra, ko je bila po 
dolinah hladna megla, pa smo se v kratkih rokavih 
povzpeli na Storžič. 
Več kot tretjina tur je bila plezalnih. Časovno pa 
smo opravili v povprečju od 7 do 8ur neto hoje 
na turo. Poleti kakšno uro več, pozimi tudi manj.  
Zimski čas tega leta pa smo obiskovali vrhove v 
Zasavju in Savinski dolini. Vse poti smo prehodili in 
prevozili brez poškodb in želimo si, da bi bilo tako 
tudi letos. 
Fotodokumentacijo si lahko ogledate na: Pikasa 
Web Albums – Zmago Grabrijan na Googlu 

Janez Levstik

Udarna  torkova  skupina 
PD Lisca Sevnica

 
V vasi Svinjsko v občini Sevnica je Kmetija Veles, 
na kateri se ukvarjamo s trajnostno gradnjo in 
trajnostnim načinom življenja. Smo mlada družina, 
ki si prizadeva živeti z naravo. Pred šestimi leti 
kupljeno kmetijo smo očistili zaraščenosti in ji 
vdahnili življenje. Zdaj si prizadevamo naša znanje 
širiti med druge. 

Jeseni lani smo bili izbrani za najboljšo idejo 
Posavja v sklopu razpisa SloHra SOCIONET. Naša 
predstavitev je bila priznana za inovativno idejo 
socialnega podjetništva, zato smo jo imeli možnost 
razviti in promovirati. Zdaj je čas za uresničitev. 
Na kmetiji bomo organizirali več različnih delavnic v 
povezavi z naravno gradnjo in trajnostnim načinom 
življenja. Prva v nizu Mladi gradimo trajnostno bo 
že 21. maja. Prijave in vprašanja lahko pošljete na 
kmetija.veles@gmail.com.

Vir: Knof Sevnica

Kmetija Veles

Na Lisco z Brega čez Razbor
Dolžina: 5,8 km 

Trajanje: 2 h 10 min. 
Težavnost: nezahtevna pot 

Od železniške postaje (190 m) gremo 700 m proti 
vzhodu, na križišču zavijemo levo proti Razborju 
in Lisci. Ko prehodimo še 800 m, poiščemo 
markacije, ki nas popeljejo levo navzgor v gozd. 
Kmalu bomo na travniku, po njem pa pri domačiji. 
Tu zavijemo levo v gozd, nato pa se držimo desno 
in nadaljujemo po grebenu navzgor. Ko pridemo 
v vas Razbor, se pri cerkvi obrnemo levo in pot 
nadaljujemo po cesti mimo pokopališča proti 
zaselku Lisce. Za kapelico zavijemo desno na 
staro cesto in po njej v zaselek Lisce (naselje 
Razbor). Ko pridemo na cesto Breg–Lisca, gremo 
malo desno, nato pa takoj navzgor v hrib proti 
severovzhodu. Prečkamo asfaltirano cesto, ki 
pelje v zaselek Polje. Pot nadaljujemo strmo v 
gozd. Ko pridemo na traktorsko pot, gremo nekaj 
metrov v levo in pri kamnolomu nadaljujemo po 
slabši stezi navzgor. Pridemo na malo boljšo pot, 
ki nas nekoliko desno pripelje do Cerkve sv. Jošta. 
Tu je stičišče treh dostopov na Lisco. Do vrha lisce 
(948 m) bomo potrebovali še približno 20 minut 
po stezi navzgor. Z Brega na Lisco bomo hodili 
približno 2 uri in 10 minut (5,8 km). 

Vir: Vodnik: Izleti v sevniško okolico, Vinko Šeško, 
2002. 
Za brezskrbni dostop vam v Turistični pisarni 
Sevnica (na telefonski številki: 07 81 65 462 ali 
na e-naslov: dozivljaj@kstm.si) priskrbimo tudi 
načrt poti, ki vas skupaj z odličnim kosilom stane 
12,50 evra, ob tem pa boste sodelovali pri žrebu 
za tri bogate nagrade. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

 
Člani Planinskega društva Lisca Sevnica smo se 9. 
in 10. aprila udeležili srečanja planincev Dalmacije 
ob 10-letnici Planinskega društva Hum na otoku 
Vis. 

Ni naključje, da traja prijateljsko sodelovanje 
že vrsto let v kulturni, pohodniški in delovni 
dejavnosti. Poseben razlog za povabilo in izkazano 
čast pa je bila velika pomoč sevniških planincev 
in boštanjskega podjetja s keramiko pri obnovi 
njihovega planinskega doma na vrhu Sv. Andrije 
na Visu. Okoli tisoč planincev se nas je v dveh 
dneh povzpelo na sv. Andrija in Hum ter obiskalo 
zgodovinska zaklonišča iz NOB. Sevniški planinci 
pa smo obiskali še nekatere zgodovinsko čudovite 
vasi na otoku, ki tako kot drugi v Dalmaciji čedalje 
bolj izumirajo. Mladi namreč ne vidijo perspektive 
za prihodnje življenje na otokih, zato jih zapuščajo.

Janez Levstik

Sevniški planinci 
aktivni tudi zunaj Slovenije Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 17.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

DOŽIVETJA
za družine ali manjše skupine 

z najavo

najave  in  informacije  na: 

Dodatna ponudba:  
·   ogled mesta z vodenim  sprehodom

po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur 
»srce Save«,

·   degustacije vin pri ponudnikih 
na Vinsko turističnih cestah.

·   Kosilo (posamezno si izbirate meni) 
(otroška igrala v bližini)

·   Panoramski ogled mesta Sevnica 
iz Grajskega balkona

·   Vodeni ogled Gradu Sevnica 
prilagojen vaši družini

Cena:  19,50 EUR/osebo in vkljuèuje kosilo, 
vstopnina in vodenje po Gradu Sevnica in okolici, 

darilni bon v rednosti 1 EUR/osebo, 
ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.

Za program potrebujete približno 5 ur èasa.
Akcija 

za najave in plaèila v maju,
 cena samo 14,50 EUR
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V sredo, 13. aprila, je v Kulturni dvorani Sevnica 
potekala tradicionalna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov občine Sevnica Poj z menoj.

Na pevskem srečanju je v revijalnem delu 
nastopilo devet pevskih sestavov. Otroški pevski 
zbor OŠ Blanca in Mladinski pevski zbor OŠ 
Blanca z zborovodkinjo Jelko Gregorčič Pintar, 
zborovodkinja Suzana Tratnik Umek je vodila 
Otroški pevski zbora OŠ Milana Majcna Šentjanž 
in Otroški pevski zbora Sonček OŠ Krmelj, Otroški 
pevski zbor Škrjančki OŠ Tržišče je nastopil 
z zborovodkinjo Natašo Dular, zborovodkinja 
Tadeja Udovč je vodila Otroški pevski zbor OŠ 
Boštanj, Mladinski pevski zbor OŠ Šentjanž je 
nastopil z zborovodjem Marjanom Dirnbekom, 
zborovodkinja Mateja Repovž Lisec je dirigirala 
Mladinski vokalni skupini A vista iz OŠ Boštanj, 
revijalni del pa je sklenil Mladinski pevski zbor 
Osminke OŠ Sava Kladnika Sevnica pod vodstvom 
zborovodkinje Nataše Vidic. 

Na koncu koncerta je kot svojevrstna poslastica 
nastopil Združeni otroški in mladinski pevski zbor 
pod vodstvom zborovodkinje Mateje Repovž Lisec 
in ob klavirski spremljavi Dejana Jakšiča. Vsi so 
veselo in zanosno zapeli večno Kekčevo pesem. 
Pevsko revijo je strokovno spremljala glasbena 
pedagoginja in zborovodkinja Katja Gruber. 
  

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica 
Foto: Občina Sevnica

Revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov 
občine Sevnica 2016  
Poj z menoj  

TVD Partizan Boštanj je letos prvič gostil Območno 
srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica 2016. 
Na srečanju, ki je  prikaz celotnega delovanja 
ljubiteljske lutkovne dejavnosti v občini Sevnica, 
so svoje predstave predstavile lutkovne skupine iz 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče, OŠ Milana 
Majcna Šentjanž in OŠ Boštanj. Štirideset učenk 
in učencev je skupaj z mentoricami pripravilo svoje 
lutke, ki so oživele v zanimive zgodbe.

Prvi so se nam predstavili lutkarji OŠ Sava Kladnika 
Sevnica pod dolgoletnim mentorstvom Terezije 
Kunšek ter nove mentorice Martine Trbovc.  
Zaigrali so predstavo Koliko je ura? 
Lutkovna skupina Pikapolonice iz OŠ Tržišče se 
je predstavila s predstavo O goskici, ki se je učila 
peti. Lutkovna skupine deluje pod mentorstvom 
Andreje Umek. Pod mentorstvom Nade Lindič, se 
je lutkovna skupina Ostržek iz OŠ Milana Majcna 
Šentjanž predstavila s predstavo Kuzma in 
mravlje. 

Lutkovno dopoldne je sklenila domača lutkovna 
skupina Vrtavke iz  OŠ BOŠTANJ s predstavo Trije 
domišljavci ali kako je nastala pravljica. Zgodbo so 
igralke napisale same s pomočjo mentorice Nene 
Bedek pa tudi izdelale lutke. 
Srečanje je strokovno spremljala dramaturginja, 
lutkovna režiserka in publicistka Jelena Sitar 
v družbi mladih gledalcev iz OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, OŠ Tržišče, OŠ Boštanj in predšolskih 
otrok iz Vrtca Boštanj. 
  

Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica 

Območno srečanje 
lutkovnih skupin 
občine Sevnica 2016

 
V četrtek, 7. aprila, so pevski upokojenski 
zbor in skupine društev upokojencev sevniške 
občine prepevali šesto leto, tokrat v Krmelju z 
naslovom Lepo mi poje črni kos.  Organizator teh 
srečanj je Društvo upokojencev Sevnica, ki se je 
odločilo izvesti prireditve v različnih krajih naše 
občine. Začeli so leta 2011 v Sevnici, nadaljevali 
v Boštanju, Zabukovju, na Razborju, Blanci, v 
Krmelju. Sodelovali so Lokvanj, pevke iz Krmelja, 
Utrinek, skupina Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, Slavica in Anica ter Ljudski pevci z 
Blance, Azalea, ženski pevski zbor iz Boštanja, 
Pevci, prijatelji Društva upokojencev iz Tržišča, 
Šentjanški jurjevalci iz Šentjanža, Ljudski pevci iz 
Boštanja in folklorna skupina Spomin iz Sevnice. 
Kar 89 pevcev je prepevalo slovenske ljudske in 
narodne pesmi, za konec pa je zaplesala folklorna 
skupina Spomin svoj ples Bergeltanc, čemur so se 
vsi prisrčno nasmejali. 

Prireditev je potekala v Kulturnem domu Krmelj. 
Predsednica KS Krmelj Slavica Mirt je s svojo 
navzočnostjo počastila kulturno delo društev 
upokojencev sevniške občine in se zahvalila 
organizatorici. Pevskega nastopa so se udeležili 
tudi predsednik PZDU Posavja Jožef  Žnidarič ter 
predsednika DU Krmelj Ciril Krištof in DU Šentjanž 
Miha Jazbec. 

Voditeljica prireditve Marijana Kralj se je na koncu 
zahvalila vsem pevcem ter pevovodjem skupin in 
zbora podarila v spomin na lepo pesem zbornik 
Društva upokojencev Sevnica Naših sedemdeset 
let. Rdeča nit prireditve je bilo življenje, pomemben 
pa je človek, ki veruje, da so za veselje in srečo 
dovolj že majhni koraki, koraki s prelepo pesmijo. 
  

Marijana Kralj, 
predsednica Društva upokojencev Sevnica

Lepo mi poje črni kos
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Po premierni razstavi ljubiteljske slikarke Pavle 
Černigoj z naslovom Mojih 70 let preteklo jesen 
na našem gradu sta prišla povabilo Občine Velike 
Lašče in za tem odprtje te razstave 7. aprila na 
Trubarjevi domačiji. 

Dogovdka smo se udeležili z veseljem in ga 
soustvarili Sevničani, pripravili smo tudi kulturni 
program, pri katerem so sodelovali vokalna 
skupina Triole in kitarist Zoran Košir z glasbenim 
nastopom, Sinjo Jezernik in Meta Pfeifer s pridigo 
Primoža Trubarja. 
Sledila je sevniška pogostitev z Grajskimi 
mesninami s tradicionalno sevniško salamo, 
modro frankinjo, cvičkom in preostalimi 
sevniškimi dobrotami. V prijetni družbi smo tako 
predstavili našo kulturno in kulinarično ponudbo 
ter vzpostavili pozitivne kulturne stike, kar bo 
zagotovo ustvarilo nove povezave in sodelovanje. 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Razstava Pavle Černigoj 
na Trubarjevi domačiji  

Skupaj z odprtjem razstave kiparja in steklarja 
Rada Kališnika je bila v Mosconovi galeriji na 
sevniškem gradu  odprta in aprila na ogled tudi 
mednarodna razstava pisanic, na katerih so 
upodobljeni različni motivi. 
»Gre za izredno zbirko pisanic iz kolekcije prijatelja 
Stjepana Pohižeka iz Zagreba ter domačih 
ustvarjalk in ustvarjacev. Razstavljena jajca, 
pirhi in pisanice, predstavljajo velik nabor ljudske 
krasilne umetnosti,« je zapisal sevniški umetnik 
Rudi Stopar v katalogu razstave. 

Med domačimi ustvarjalci iz občin Radeče, Krško in 
Sevnica so se predstavili tudi Bruno Bregar, Elena 
Sigmund, Gordana Dobriha, Irena Ameršek, Irena 
Zgonc, Jožica Krhen, Marija Oven, Marko Okorn, 
Mojca Musar, Nevenka Flajs, Pavla Černigoj, Rudi 
Stopar, Saša Ameršek, Tanja Košar, Veronika 
Sigmund in Stjepan Kuhar.

Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem ustvarjalcem 
in gospe Katji Pibernik iz JSKD OI Sevnica.  
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Mednarodna razstava pisanic

 

Prvo aprilsko sredo je za uvod v tradicionalni večer 
Radogost na grajskem dvorišču nastopila Godba 
Steklarne Hrastnik pod vodstvom dirigenta Jožeta 
Rusa. Za tem je bila predstavitev izjemnega 
kiparja in steklarja Rada Kališnika iz Hrastnika, 
ki se, po odhodu v pokoj kot dolgoletni sodelavec 
Steklarne Hrastnik, ustvarjanju s steklom še bolj 
posveča, saj mu je še vedno dovoljeno prihajati v 
tovarno ustvarjat unikatne izdelke. 

Rudi Stopar, gostitelj tradicionalnega kulturnega 
večera, ki že šesto leto poteka vsako prvo sredo 
v mesecu, je o umetniku med drugim povedal in 
tudi zapisal v zgibanki, ki je del razstave v Stari 
galeriji in v oknu Radogost: »Mala plastika Rada 
Kališnika, kiparja in mojstra steklopihalca, deluje 
monumentalno. Njegova dovršena umetniška 
dela so polna ognja in ledu. Skulpture nas s svojo 
veličastnostjo, videzom, formo in obliko, nastalo 
v zaustavljenem trenutku, zasvojijo. Konstrukcija 
steklenih form so epika svetlobe.« Zbrane sta 
nagovorila tudi župan občine Hrastnik Miran Jerič 
in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Za 
pogostitev po ogledu razstave je poskrbel kuharski 
mojster Dejan Mastnak z ekipo s pripravo okusnih 
jedi, predvsem zasavskih (grenadirmarš, funšterc 
…), ki so jih obiskovalke in obiskovalci poskušali na 
grajskem dvorišču. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Rado Kališnik – umetnik stekla 
v oknu Radogost

župnijska cerkev Povišanja svetega križa
         Boštanj, 21. maj 2016 ob 19. uri

Mešani pevski zbor ZVON

               vabi na

KONCERT OB
5. OBLETNICI
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
ponedeljek, 2. maj
ob 10.00 Tradicionalni  25. Gorski tek na Lisco Orehovo pri Sevnici - start, 

Lisca - cilj Berg-Lauf Lisca Sevnica

torek, 3. maj 
ob 16.00

Ustvarjalnica: 
Okvir za slike (iz CD ovitkov) Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 4. maj 
ob 18.00

Odprtje razstave slik in ročnih del 
članov društva Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 4. maj 
ob 19.00

Radogost večer: 
Gost: Gregor Pratneker, slikar - Maribor Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

četrtek, 5. maj 
ob 15.00 Izmenjava igrač Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 5. maj 
ob 17.00

VPIS V GLASBENO ŠOLO za š. l. 2016/2017
(predstavitve inštrumentov) Glasbena šola Sevnica Glasbena šola Sevnica

petek, 6. maj 
ob 18.00 Proslava ob krajevnem prazniku KS Sevnica Kulturna dvorana Sevnica KS Sevnica

sobota, 7. maj 
ob 8.00

Prireditev 'Skupaj delamo za zdravje' ob Tednu RK in 
Dnevu med.sester v sodelovanju z ZD in društvi Kmečka tržnica OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

sobota, 7. maj 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica

sobota, 7. maj 
ob 8:30 Pohod po poteh tajnih skladišč- Cirja Šentjanž 14 OZVVS Sevnica

sobota, 7. maj 
ob 10.00 Pohod Azaleja – Vrhek, Tržišče Tržišče, Vrhek, Tržišče TD Tržišče

nedelja, 8. maj 
ob 8.00

Pohod po sevniški planinski poti 
(Gozdna učna pot Loka, Lovrenc, Razbor, Šmarčna) Loka pri Zidanem mostu Pd Lisca Sevnica Prostovoljni prispevki 

zaželeni.
torek, 10. maj 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Vaza za rožice Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 11. maj 
ob 19.00

Predstavitev knjige Anje Baš 
Lačna življenja Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 13. maj 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

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

petek, 13. maj 
ob 17:30

Predavanje: 
Osnove svobodne volje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in Društvo Pandurang

petek, 13. maj 
ob 19.00 Pesem Posavja 2016 Župnijska cerkev JSRS Za Kulturne Dejavnosti OI Izpostava 

Sevnica 
sobota, 14. maj 
ob 9.00 Tradicionalni pohod po naravoslovni poti Azaleja Start-zaključek pri domu 

TVD Partizan TD Boštanj ob Savi prispevek za malico 6EUR

sobota, 14. maj 
ob 11.00 Delavnico prepoznavanja in uporabnosti divjih rastlin Pred gasilskim domom v 

Tržišču AKŽ Tržišče Obvezne prijave!

sobota, 14. maj 
ob 18.00 Pilates za otroke Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 14. maj 
ob 19.00 - nedelja, 
15. maj ob 2.00

Vejžde žur 2016 parkirišče pred Central`s 
caffe Študentski klub Sevnica

ponedeljek, 16. maj 
ob 8.00

KRVODAJALSKA AKCIJA 
(od 8. do 15. ure). OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

torek, 17. maj 
ob 7.00

KRVODAJALSKA AKCIJA 
(od 7. do 13. ure) OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

torek, 17. maj 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Zapestnice Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 18. maj 
ob 19.00

Potopisno predavanje 
S kolesom od Lizbone do Dakarja  (Marko Mohorčič) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 19. maj 
ob 15.00 Izmenjava igrač Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 20. maj 
ob 15.00 Odprta grajska kuhna & Mali festival modre frankinje staro mestno jedro  

Sevnice
KŠTM Sevnica v sodelovanju z Zvezo društev 
vinogradnikov Dolenjske.

petek, 20. maj 
ob 18.00

Predavanje Zorana Furmana: 
Pakistan - Dežela prijaznih ljudi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 21. maj 
ob 9.00 Družabno-športno srečanje veteranov Posavja Prešernova 4 Sevnica Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Sevnica
sobota, 21. maj 
ob 9.00

Regijsko preverjanje usposobljenosti enot 
prve pomoči CZ in RK v Kostanjevici na Krki Kostanjevica na Krki OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

sobota, 21. maj 
ob 9.00- nedelja, 
22. maj ob 16.00

Dvodnevni konjeniški dan
Šentjanž, društveni 
kozolec, Šentjanž, 8297 
Šentjanž

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 
inf. Strnad Franci 031 873 722.

sobota, 21. maj 
ob 10.00 Mladi gradimo trajnostno Kmetija Veles, Svinjsko 

10, Šentjanž KNOF socialno podjetje 

sobota, 21. maj 
ob 19.00 Mesec maj kulturna prireditev Kulturna dvorana Šentjanž Kulturno, umetniška sekcija iz Kulturno 

umetniškega društva Budna Vas
sobota, 21. maj 
ob 19.00

Koncert 
ob 5. letnici Mešanega pevskega zbora Zvon

Župnijska cerkev Povišanja 
Svetega Križa Kulturno društvo Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 21. maj 
ob 19.00 Sprostitev z gongi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 21. maj 
ob 19.00

Slovesna otvoritev 
obnovljenih prostorov večnamenskega objekta na Logu Večnamenski dom Log Vaški odbor Log, Mirko 031 885 897

sobota, 21. maj 
ob 20.00 Jubilejna 30. šinjekadija Log KŠD Log, Janez 041 769 814

ponedeljek, 23. maj 
ob 15:30

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

torek, 24. maj 
ob 15:00

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike
 in vse, ki želijo znanje obnoviti Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

torek, 24. maj 
ob 16.00

Ustvarjalnica: 
Škatla za shranjevanje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 25. maj 
ob 18.00

predavanje Tinke in Marka Mandelj: 
Katera vrsta joge je zame? Mladinski center Sevnica Društvo Pandurang in KŠTM Sevnica

petek, 27. maj 
ob 16.00 Balinanje (fitnes na prostem) Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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Ponovitev 68. letne plesne predstave

AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA

FRANCE MAROLT

PETEK, 27. MAJ 2016, ob 19.00

KULTURNA DVORANA SEVNICA

glasbe in hrane v obèini Sevnica
Koncerti klape Komiža 

od 2. do 5. junija 2016

Organizator projekta: KŠTM Sevnica in Občina Sevnica s partnerji 

V

Vstop prost.

ikend dalmatinske 

Podrobnosti na www.kstm.si / 07-81-61-070

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
petek, 27. maj 
ob 19.00

Akademska folklorna skupina France Marolt
Ponovitev 68. letne plesne predstave Kulturna dvorana Sevnica Akademska folklorna skupina France Marolt

petek, 27. maj 
ob 19.00 Proslava ob krajevnem prazniku KS Tržišče Kulturna dvorana Tržišče KS Tržišče; 

Info.: Janez Virant,  041 910 335
petek, 27. maj 
ob 20.00 - nedelja, 
5. junij ob 12.00

Razstava 70 LET LD Tržišče Gasilski dom Tržišče TD Tržišče

nedelja, 29. maj 
ob 9.00 Pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta, od Tržišča do Studenca Tržišče Kulturno turistično društvo Primož

nedelja, 29. maj 
ob 10.00 21. Sevniški kolesarski maraton zbiranje pri Športnem 

domu Sevnica
Kolesarsko društvo Sevnica;
Inf.: Robert, 040 297 179

nedelja, 29. maj 
ob 18.00

»Le kam čas beži?« - 
Koncert ŽPZ Azalea Boštanj z gosti ob 15. obletnici delovanja Grad Sevnica ŽPZ Azalea Boštanj

ponedeljek, 30. maj 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 07 81 65 070

torek, 31. maj 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Mavrične sveče Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/
sevnica
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… je bil, kratko in jedrnato – nor. 
Se še spomnite oddaje, v kateri so jedli nagnusne 
stvari (ne vem, ali bi se temu lahko rekla hrana), 
ležali med kačami, pajki, podganami ali raznimi 
ščurki, izvajali vratolomne, kaskaderske podvige 
in drugo. To je bil Fear factor. Seveda smo ga mi 
malo priredili, da je bil bolj prijazen do tekmovalcev. 

Kljub temu so se sodelujoči podali z nosom po 
smrdečem poligonu (z nosom rinili sardelo čez 
zelo smrdeč poligon), z glavo v smetani iskali 
črve (bonboni v obliki črvov), igrali pa so tudi 
»jajčno ruleto«, pri kateri so si jajca razbijali na 
glavi. Ne boste verjeli, kakšno olajšanje je bilo 
čutiti, ko so na koncu izvedeli, da so bila vsa jajca 
kuhana. In še in še … Vsekakor so bili zmagovalci 
bogato nagrajeni, za kar se iskreno zahvaljujemo 
Študentskemu klubu Sevnica. Ponosni imetnik 
naziva neustrašni je postal Alex L. Čestitamo. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Fear factor v MC Sevnica

V sklopu varnih točk smo v sredo, 20. aprila, izvedli 
usposabljanje. Poleg koristnih informacij smo si 
lahko udeleženci izmenjali mnenja in izkušnje pri 
soočanju z otroki in mladostniki, ki se znajdejo v 
težavah. Alja Otavnik, predstavnica Unicefa, nam 
je pripravila tudi priročnik za delo. Ugotovili so, da 
so v občini Sevnica varne točke dobro zastopane. 

Otroci jih poznajo, prav tako tudi starši. Ob 
naslednjem srečanju bi obiskali Krizni center v 
Krškem in se spoznali z njegovim delovanjem. Za 
nagrado za dobro delovanje na tem področju nam 
je Unicef obljubil, da nas bo obiskal Boštjan Gorenc 
- Pižama, promotor Varnih točk. Na naslednji 
delavnici pa je bilo predavanje društva Drogart o 
alkoholu med mladimi.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Srečanje skrbnikov  
varnih točk v občini

 
Letos so se naše ustvarjalnice malo »prekrivale«. 
Preblizu sta si bila materinski dan in velika noč. 
Za mamice smo se zelo potrudili in nam je potem 
zmanjkalo časa.  Ampak!  Vse se da – če se hoče! 

Kljub temu je velika noč največji krščanski praznik, 
ni pa nam uspela kakšna smešna poslikava pirhov 
(drugo leto), preostale dobrote pa ste pripravljali 
v krogu družine … tako da je najmlajšim nekako 
ostala »okrasitev«  mize. V zadnjem trenutku smo 
izdelali prikupne »košarice« z zajčkom/jajčkom,  
za vse velikonočne dobrote.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Velikonočna ustvarjalnica 
v MC Sevnica

 
Vsi, ki smo tako ali drugače povezani z delom z 
otroki in mladostniki, se zavedamo, da trenutna 
situacija v družbi zanje ni nič kaj rožnata in da je bolj 
kompleksna kot kadarkoli v zgodovini. Na eni strani 
imajo mladi neomejeno možnosti za doživetja, 
osebni in karierni razvoj, spoznavanje lastnih želja 
in ciljev  ter za uspeh na vseh področjih življenja. 

To ne izključuje tudi možnosti izpovedi lastnega 
mnenja, prispevanja k družbi in podobnega. Na 
drugi strani se kažejo splošna nezainteresiranost 
mladih, prelaganje odgovornosti in poveličevanje 
predvsem zabave. 
V mladinskem centru se trudimo mladim 
vsak mesec ponuditi delavnice, predavanja, 
izobraževanje. Skratka, program, oblikovan na 
podlagi njihovih želja in potreb. Ker pa je v življenju 
vse lažje, kadar pozitivno zreš v prihodnost, 
pogosto gostimo ljudi, ki nas napolnijo s pozitivno 
energijo. In eden takšnih dogodkov je potekal v 
četrtek, 14. aprila, ko smo imeli predstavitev 
prvenca Barbare Fuzir z naslovom Reci življenju 
JA. V knjigi zelo jasno in čisto predaja znanje in 
dogajanje iz življenja Andreje Novak, ki ni imela 
druge izbire, kot da se poda na pot energijskega 
učenja. Andreja Novak je diplomirana dizajnerka, 
energijska terapevtka, svetovalka mnogim v poslu 
in osebnih zadevah. Je kreativni vodja društva 
Angel.si, v katerem se dogajajo številne zanimive 
in človeku v stiski potrebne stvari. Andreja 
opremlja hiše po feng shuju, snuje ideje za izdelke, 
ki pomagajo človeku živeti boljši vsakdan. S svojim 
nastopom nas je povabila v samorazvoj in temu, 
naj proučimo sebe, svoje izzive in življenje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

V MC Sevnica 
smo rekli življenju DA

MLADINSKI CENTER

SEVNICA
20
16

3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.

Okvir za sliko
Vaza
Nakit
Šatulje za nakit
Mavriène sveèke

5.5..
19.5.

Izmenjava

27.5. Balinanje

USTVARJALNICE

FITNES NA PROSTEM

POTOPISNO PREDAVANJE

ŠPORT

IZMENJAVA IGRAÈ

16.00

15.00 - 17.00

16.00

27.5. Pilates za otroke 18.00

18.0020.5. PAKISTAN - Dežela prijaznih ljudi
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V predvelikonočnem času smo v oddelek 
Balončki Vrtca Ciciban Sevnica povabili delavce 
in varovance DUO Impoljca. Vabilu so se prijazno 
odzvali in najmlajšim pripravili ustvarjalne 
delavnice na temo velike noči. Prišli so Alojz Knez, 
delovna terapevtka Lenka in gospoda izmed 
vključenih v bivalno enoto Mrtovec. S seboj so 
prinesli material za izdelovanje košaric za pirhe in 
volno z dodatki za izdelovanje piščančkov. 

Otroci so bili nad obiskom navdušeni in vsakdo je 
želel izdelati prav vse izdelke. Otroci in tudi odrasli 
smo bili zelo aktivni in v prijetnem druženju nam 
je dopoldne kar prehitro minilo. Na koncu smo 
se našim gostom zahvalili z izdelkom otrok, ki bo 
krasil eno izmed sten v BE Mrtovec. Dogovorili 
smo se, da se bomo še obiskovali. 
  

Maja Žibert, dipl. VPO

Obisk iz DUO Impoljca 
pri najmlajših

  
Nina Gole, učenka 7. razreda Osnovne šole 
Krmelj, se je letos prvič udeležila tekmovanja iz 
znanja astronomije. Že na šolskem tekmovanju 
je pokazala veliko znanja in ga krepko nadgradila 
na državnem tekmovanju, saj je prejela zlato 
Dominkovo priznanje. Ker se je na državni ravni 
uvrstila na šesto mesto, je s tem dobila možnost 
kvalificiranja na olimpijado, ki je bila koordinirana 
iz ruskega Sankt Petersburga. Z dodatnim 
kvalifikacijskim testom je bila na astronomsko 
olimpijado tudi uvrščena. 

Najprej so slovenski udeleženci na OŠ Turnišče 
odpisali teoretični del tekmovanja. Najboljši so se 
nato prebili še v dodatni, praktični del. Naloge so 
poslali v Rusijo in tam so jih pregledali strokovnjaki. 
Nina je s svojim dosežkom spet navdušila, saj ji je 
le nekaj točk zmanjkalo do tretje nagrade. Iskrene 
čestitke sedmošolki Nini Gole in njenemu mentorju 
Boštjanu Repovžu. 
 

P. S.

Nina Gole na olimpijadi 
iz astronomije

V petek, 1. aprila, se je celotna šola zbrala na 
igrišču, od koder smo se v ločenih skupinah 
odpravili očistit našo okolico. Ugotovili smo, da 
je naša domovina veliko bolj umazana, kot smo 
si mislili. Na srečo smo imeli dovolj dobre volje in 
vneme, da smo nekaj ukrenili glede tega. Veselo 
smo pohajkovali po cestah in gozdovih ter pobirali 
umazanijo, ki jo je tam pustila človeška roka. Ob 
koncu dopoldneva smo se vsi zadovoljni vrnili 
v šolo, s prepričanjem, da smo naredili nekaj 
dobrega za naš prelep planet. 
  

Tamara Špan in Lana Godec, učenki 8. razreda

Učenci OŠ Boštanj
izvedli čistilno akcijo

Druga aprilska sobota je bila v Salezijanskem 
mladinskem centru Sevnica kljub slabemu 
vremenu pisana. Triintrideset nadobudnih 
birmancev se je zbralo, da bi skupaj preživeli 
birmanski dan, saj se v Župniji Sevnica že s polnim 
zagonom pripravljamo na birmo. 

Ob 9. uri smo se zbrali pred župniščem na uvodu 
s skupno pesmijo in molitvijo. Birmanci so se 
nato porazdelili v štiri skupine, vodili pa so jih 
zagreti in prijazni animatorji. Pogovarjali smo se 
o zakramentu, ki ga bodo prejeli, z igro pa smo 
spoznali, kaj pomeni imeti pravega prijatelja. 
Seveda nismo pozabili na zavetnika mladih, sv. 
Janeza Boska, zato smo nekaj besed namenili tudi 
njegovemu življenju in ustvarjanju. Velik pomen pa 
smo dali tudi animatorstvu, saj se nam v Sevnici 
vsako leto pridruži veliko novih obrazov, ki si želijo 
soustvarjati naše programe in širiti dobro voljo 
med otroki in mladimi. 
Ker pa prazen žakelj ne stoji pokonci, smo se 
okrepčali z okusnimi hrenovkami in piškoti. Omeniti 
moramo tudi, da sta se nam pridružila gosta, 
in sicer Matija in Vilmos, bodoča salezijanca iz 
Rakovnika. Ker je bil Matija nekoč plesalec, nas je 
naučil veliko plesnih gibov, ki so popestrili celotno 
dogajanje. Animatorji pa so birmance pozabavali 
z bansom.  
Dan je hitro minil, mi pa že nestrpno pričakujemo 
naslednjega v upanju, da nas prihodnjič pozdravi 
tudi toplo sonce.

Aljaž Prosenik, animator

Birmanci 
za nekaj ur pozabili na telefone

se je spremenilo v plesišče.

 
Mladi razigrani sevniški učenci radi sodelujemo s 
starejšimi, ki živijo v domu upokojencev v Sevnici. 
Ena izmed tradicionalnih prireditev je tudi Pozdrav 
pomladi, s katero že kar nekaj let prinašamo 
pomlad v dom starejših občanov.

 Tudi letos smo jih razveselili z različnimi glasbenimi 
točkami.  Prireditev je organizirala Nuša Gradišnik, 
vodja prostovoljcev na naši šoli.  Nastopil je 
šolski bend, Glasbene miške pod vodstvom Irene 
Železnik in učenci 9. b, ki so skupaj z Natašo Vidic 
pripravili venček ljudskih pesmi.  Učenci smo ob 
koncu nastopa  razdelili simbolična darilca in 
poklepetali s poslušalci. 
 Starejšim občanom naše občine je bil nastop zelo 
všeč, kar so pokazali z velikim aplavzom, nekaj pa 
jih je na koncu celo zaplesalo. Veseli smo, da lahko 
tako marsikomu popestrimo dan.

 Tinkara Jene, 9. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Medgeneracijsko sožitje 
med sevniškimi učenci in 
starostniki

 
Sedmi april je dan zdravja in mi smo ga zaznamovali 
z naravoslovnim dnem.

V četrtek, 7. aprila, smo imeli učenci 5. razreda 
naravoslovni dan. Tema letošnjega dneva zdravja je 
bila sladkorna bolezen. Obiskali sta nas diplomirani 
medicinski sestri in fizioterapevtka.  Poslušali 

smo predavanje o različnih oblikah zasvojenosti  z 
drogami,  alkoholom, cigaretami. Najbolj zanimivo 
je bilo, ko sem izvedela, kaj vse je v cigaretah: zelo 
nevarne in škodljive snovi. Po malici smo odšli na 
igrišče, se lovili in se naužili svežega zraka. Sledile 
so vaje za držo telesa. Opravili smo preizkus, ali 
so naše torbe pravilno opremljene, in jih dali na 
ramo. Nadaljevali smo z osebno higieno. Izvedeli 
in ponovili smo pravilno umivanje rok, zob, telesa, 
lasišča … Dan mi je bil zelo všeč, še posebno 
domača naloga. Popoldne smo namreč morali na 
sprehod ali se ukvarjati s športom.  
Naravoslovni dan  ocenjujem s čisto petico. 

Ana Prosenik, Iza Požun, Hana Držanič, 
učenke 5. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zdravje je moja vrednota

Predavanje o različnih oblikah zasvojenosti

»Naj bodo tvoje misli pozitivne, 
saj se bodo spremenile v besede.  
Naj bodo tvoje besede pozitivne,
saj se bodo spremenile v dejanja.  
Naj bodo tvoja dejanja pozitiva, 

saj bodo odražala tvoje vrednote.  
Naj bodo tvoje vrednote pozitivne, 

saj bodo postale tvoja usoda.«

Gandhi
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Robi Rajh Open Maribor 2016 
   
V soboto in nedeljo, 16. in 17. aprila, je bil v 
Mariboru mednarodni turnir v JU JITSU. Udeležilo 
se ga je osem držav, skupaj okoli 280 tekmovalcev.  
Na omenjenem tekmovanju  so spet uspešno 
nastopili mladi tekmovalci iz DBV IPPON Sevnica. 

Rezultati 
Starejši 
2. mesto Urban Jazbec, 
3. mesto Maša Medvešek,              
4. mesto  Klemen Kajtna,               
  
Mlajši 
2. mesto Anže Božič,                       
2. mesto Ajda Stritar,                   
3. mesto Iza Cvelbar,                   
4. mesto Nika Medved,                    
5. mesto Lan Prah,                          
7. mesto Dejan Mirt

Miran Grubenšek

12. mednarodni turnir 
v JU JITSU 

Tekmovalci v soboto, 16. aprila

Na 25. državnem prvenstvu v streljanju z zračnim 
orožjem, ki je bilo v Trbovljah 2. in 3. aprila, je 
Mojca Kolman, članica SD Marok iz Sevnice, v 
streljanju s pištolo s 199 krogi v finalu prepričljivo 
zmagala in osvojila zlato kolajno. Drugouvrščeno 
Ptujčanko Majdo Raušl je Mojca prehitela za 6,6 
kroga in hkrati postavila nov državni rekord. Stari 
rekord 195,6 kroga, ki ga je leta 2015 postavila 
Katja Vodeb iz Liboj, tretjeuvrščena na letošnjem 
prvenstvu, je Kolmanova izboljšala za 3,4 kroga. S 
to zmago in državnim rekordom je Kolmanova še 
en korak bliže državni reprezentanci. 

Sevničani so poleg uspeha Kolmanove proslavljali 
še stopničke tretjeuvrščene članske ekipe v 
sestavi Blaž Kunšek, Klemen Juvan in Matej 
Kolman. Odlično streljanje Danila Petrina, ki po 
napačni odločitvi trenerja ni bil v sestavi ekipe, bi 
lahko ekipo SD Marok uvrstilo na drugo mesto. 
Sevničani so si z dobrim streljanjem v 
kvalifikacijskem delu izbojevali dve mesti za finalni 
nastop, v katerega se uvrsti osem najboljših 
posameznikov. Stopničkam je bil najbližji Blaž 
Kunšek, vendar so bili kljub njegovemu dobremu 
streljanju tekmeci še boljši, zasedel pa je 
nehvaležno četrto mesto. 
Posamezne uvrstitve na razpredelnici 
rezultatov državnega prvenstva kažejo na dobro 
pripravljenost Sevničanov. Tri uvrstitve med prvo 
deseterico od 81 nastopajočih. Tako se je Kunšek 
uvrstil na četrto, Juvan na peto in Petrin na 
deveto mesto.

Mirko Ognjenovič

Novi rekord in 
zmaga Kolmanove

Mojca Kolman v sredini, 
levo Majda Raušl, desno Katja Vodeb

 
V petek, 18. marca, je na OŠ Sava Kladnika 
Sevnica potekal polfinale v rokometu za starejše 
dečke. 
Po koncu druge šolske ure smo se zbrali v spodnji 
telovadnici. Prof. športa Igor Povše nam je dal 
napotke glede igre  v napadu in obrambi. Za tem 
sta bila na vrsti prihod ekip in himna. Zelo dobro 

so jo zapele in zaigrale učenke pevskega zbora 
pod mentorstvom Nataše Vidic. Začeli smo 
ogrevanje. Prvo tekmo sta igrali OŠ Drava Ptuj in 
OŠ Gorišnica, zmagala je ekipa iz Gorišnice. Takoj 
po tej tekmi smo se sevniški rokometaši pomerili 
z OŠ Drava Ptuj. Tekma je  bila po prvem polčasu 
zelo izenačena. Po napotkih v garderobi smo v 
drugem delu prepričljivo zmagali. Brez močne 
podpore občinstva tega uspeha zagotovo ne bi 
bilo. 
 V odločilni tekmi za napredovanje v finale smo se  
spopadli s fanti iz Gorišnice. Gosti so zelo dobro 
začeli, saj je bil rezultat 0:5. Mentor je vzel minuto 
odmora, ki je zelo koristila, saj smo rezultat 
izenačili na 6:6. Polčas se je končal s prednostjo 
treh golov gostov. Drugi polčas smo začeli zelo 
dobro.Tekma je bila zelo izenačena do zadnjih 10 
minut, potem pa se je izkazal njihov visoki vratar 
in ubranil vse gole. 
Zmagali so fantje iz Gorišnice in se uvrstili v finale, 
mi pa smo osvojili končno 4. do 6. mesto v državi.

 Blaž Kovač, 9. B, OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Polfinale v rokometu 
na sevniški šoli

Tržič je v soboto, 9. aprila, gostil državno prvenstvo 
v cestnem teku za veterane. Pred tem so se v teku 
pomerili otroci vseh starostnih skupin. Na startu 
teka za državno prvenstvo se je kljub dežju zbralo 
71 tekmovalcev, pomerili pa so se na 10 km dolgi 
progi po ulicah Tržiča (ženske 5 km).  Robert 
Lendaro je osvojil absolutno 4. mesto, v kategoriji 
moški F pa je osvojil naslov državnega podprvaka. 

Med ženskami je nastopila Vanja Lendaro, ki je 
v kategoriji E osvojila 3. mesto. Organizator je 
tekmovalce bogato obdaril, poskrbel za malico 
in prigrizke po tekmi, razrezali pa so tudi torto 
velikanko.

Vanja Lendaro

Robert Lendaro 2. 
na državnem prvenstvu

Robert Lendaro državni podprvak

Kako; Z NORDIJSKO HOJO
 Kje; po nasipu do Orehovega

Kdaj; dobimo se vsak ponedeljek ob 07. uri
pred Kavarno ŠPICA na Glavnem trgu

Vabljeni;
UPOKOJENCI
REKREATIVCI
VSEH STAROSTI

Bliža se poletje 
      in Bazen Sevnica 
           bo odprl svoja vrata

Prav je, da svojim zaposlenim 
zagotovite karte za kopanje 
po ugodnejših cenah.

Ponujamo 
vam popuste 
pri nakupu 
sezonskih kart 
za 
odrasle,
otroke in 
študente:

www.kstm.si
Informacije na upravi KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, Sevnica, tel. 07 81 61 070. 
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V soboto, 9. aprila, je bilo na stadionu v Športnem 
centru Postojna državno prvenstvo v dolgih tekih. 
V rahlem dežju in vetru se je tega prvenstva 
udeležilo tudi šest atletov AK Sevnica in dobili so 
kar pet medalj. V kategoriji deklet U14 na 2000 
m je postala državna prvakinja Lea Haler, njena 
klubska kolegica Nika Dobovšek pa je osvojila 
bronasto medaljo. Srebrni medalji sta si pritekla 
Tomaž Sešlar na 3000 m med fanti U14 in Nina 
Lisec, ki je tekla v kategoriji U16 na 3000 m. Med 
mlajšimi mladinkami na 5000 m je Melani Knez 
osvojila bronasto medaljo, na isti razdalji pa Mitja 
Kurnik 5. mesto med fanti U16. 

Prav tako v soboto je v Novem mestu potekal Park 
tek  2016, ki šteje za dolenjski pokal.  Na tem teku 
je nastopil tudi član AK Sevnica Miha Povšič in na 
9 km dolgi progi med moškimi slavil absolutno 
zmago.  
  

Vir: AK Sevnica

Na DP v dolgih tekih kar pet 
medalj za atlete AK Sevnica

DP v dolgih tekih, Lea in Nika med tekom.

 
V sklopu dunajskega maratona je potekal tudi tek 
Get Active, na katerem je v dveh kategorijah teklo 
več kot 3000 mladih tekačev z vseh koncev sveta. 
Proga je bila speljana po središču Dunaja in mlade 
tekače je na cilju čakal spektakularen sprejem. 

Krajšega, dvokilometrskega teka so se udeležili 
tudi štirje atleti AK Sevnica in izvrstno zastopali 
barve kluba in tudi Slovenije. V fantovski 
konkurenci je progo najhitreje pretekel Tomi Bajc, 
ki je ugnal madžarskega državnega prvaka.  Med 
deklicami je po siloviti borbi pred ciljem s špansko 
tekačico slavila Ajda Slapšak. Njena mlajša sestra 
Živa Slapšak si je pritekla odlično tretje mesto, 
zelo dobro pa je tekel tudi 8-letni Tim Krašovec in 
tekmo končal na 6. mestu. Mladi atleti AK Sevnica 
so pokazali dobro pripravljenost in tudi veliko 
srčnost. 
  

Vir: AK Sevnica

Mladi sevniški atleti izvrstni 
na dunajskem maratonu

Zmagovalca teka Get Active 2.0 
Tomi Bajc in Ajda Slapšak, Živa Slapšak 3. mesto

 
V soboto, 9. aprila, so se karateisti KBV Sevnica 
udeležili mednarodnega karatejskega turnirja 
Katana Cup Bohinj Open 2016, ki je potekal 
v Športni dvorani Danica v Bohinjski Bistrici. 
Nastopilo je več kot 400 nastopajočih iz štirih 
držav, Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. 
Nastopila je tudi šestčlanska ekipa v postavi Tia 
Šantej, Tisa Šantej, Lan Dragar, David Kocman, 
Dejan Maljenović in Tomaž Kajtna in častno 
zastopala klub ter prikazala odlične nastope. 

Najuspešnejša sta bila Dejan Maljenović in Tomaž 
Kajtna, ki sta v klubsko zbirko dodala eno zlato in 
eno srebrno medaljo. Dejan je tekmoval v  kategoriji 
kadetov in osvojil srebrno medaljo. Tomaž Kajtna 
pa se je v kategoriji mlajših kadetov uvrstil v finale 
in s prepričljivo zmago 3:0 osvojil naslov prvaka. 
Čestitke tudi preostalim tekmovalcem, ki so 
prikazali odlične nastope. Nastop na tekmovanju 
sta omogočili podjetji Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, d. o. o., iz Brežic in zlati pokrovitelj kluba Tanin 
Sevnica, d. d. Obema se klub iskreno zahvaljuje 
za pomoč pri razvoju sevniškega karatejskega 
podmladka. 
Pregled rezultatov tekmovalcev KBV Sevnica: 
1. Tomaž Kajtna, kata posamezno mlajši kadeti 
2. Dejan Maljenović, kata posamezno kadeti 
5. Tia Šantej, kata posamezno mladinke 
5.-6. Lan Dragar, kata posamezno dečki 10-11 
let, 8.-4. kyu 
5.-8. Tisa Šantej, kata posamezno kadetinje 
9. David Kocman, kata posamezno dečki 8-9 let, 
10.-7. kyu
 

 Jurij Orač

Bohinj open 2016, 
karatejski turnir

 
Franci Selak, član SD Marok Sevnica, je 
zmagovalec občinske strelske veteranske lige z 
zračno puško, ki je potekala od začetka januarja do 
konca marca 2016. V devetih krogih je Selak zbral 
tri zmage, dve drugi, dve peti in eno šesto mesto 
in 204 točke, kar je zadostovalo za prvo mesto 
in zlato kolajno. Na drugo mesto se je uvrstil 
Stane Kovačič, ki je zbral 201 točko, tretji pa je bil 
Ivan Kaligaro s 187 točkami ter osvojil bronasto 
kolajno. 

Zdaj potekajo priprave na izvedbo spomladanskega 
dela veteranske lige, ki bo zajemala deset krogov 
in nekoliko spremenjen sistem tekmovanja.

Mirko Ognjenovič

Franci Selak, zmagovalec lige 

Zmagovalec lige Franci Selak v sredini, 
ob njem Stane Kovačič in Ivan Kaligaro

 
Odprto KV (kratko valovno) prvenstvo 
Zveze radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji                                                                                                                                   
Amatersko radiogoniometriranje, popularno 
imenovano lov na lisico, je radioamaterska 
športno-tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo 
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih 
skupin ter so razporejeni v več kategorij. 
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več 
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni 
razdalji od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec je 
tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno 
število oddajnikov, odvisno od kategorije. 

Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub  
Amater iz Sevnice.  
Pionirji: 2. mesto Leon Kmetič, 6. mesto Nik 
Kladnik, žal brez uvrstitve Lea Pungerčič 
            

Za ARG Posavje  Jani Kuselj

ARG KV Ajdovščina

 
Drugi tek v sklopu Dolenjskega pokala je znova 
potekal v Novem mestu in tekači so preplavili 
mestno središče. V sončni, a vetrovni nedelji je 
med množico tekačev teklo tudi deset sevniških 
atletov, Ti so si vnovič pritekli dobre uvrstitve 
v svojih kategorijah. V kategoriji mlajših dečkov 
letnika 2007–2011 sta teka Tim Krašovec in 
Nikola Grubešič. Kljub začetnemu padcu je Tim z 
borbenim tekom končal na 5. mestu, Nikola pa je 
bil 25. V kategoriji mlajših deklic 2007–2011 pa je 
tekla 5-letna Una Grubešič in zasedla 33. mesto. 
Med dečki letnika 2006–2005 je zmagal Tomi 
Bajc, medtem ko so v isti kategoriji med deklicami 
sevniške atletinje dosegle naslednje uvrstitve: 
Ajda Slapšak je bila 2., Živa Slapšak 5. in Julija 
Kermc 10. Med starejšim pionirji je zmagal Mitja 
Kurnik, Melani Knez pa je bila tretja v kategoriji 
mlajših mladink. 

Na 8-kilometrski progi sta tekla Miha Povšič in 
Tomi Bajc. Miha si je pritekel absolutno drugo 
mesto, Tomi je bil v svoji kategoriji odličen sedmi. 
  

Vir: AK Sevnica

Novomeški tek in 
uvrstitve sevniških atletov

Miha Povšič, absolutno 2. mesto

21. Sevniški kolesarski maraton ob Savi
Nedelja, 29.05. ob 10.00

Družinski - 27km, veliki - 60 km
zbiranje pri Športnem domu Sevnica

Kolesarsko društvo Sevnica; 
Inf.: Robert, 040 297 179
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

»Poroka«

Ljubezen lepa je, ko vzklije, 
še lepša je, ko se razvije. 
Poroka pa ji da vonjavo, 
ki spremeni jo v žlahtnost pravo.«

Poroka je eden izmed najlepših dogodkov v življenju. 
Sreča pa se ne dotakne samo ženina in neveste, 
ampak vseh njunih sorodnikov in prijateljev. To je 
dan, na katerega se ponavadi pripravljamo dlje 
časa, kajti poskrbeti je potrebno za veliko stvari. 
Poroko spremljajo različne šege in navade, ki v 
našem kraju živijo še danes. Še vedno je prisotna 
dekliščina, fantovščina in še dandanes je navada, 
da šentjanški fantje pripravijo šrango za tisto 
dekle, ki odide v drugo faro. 

2. POROKA NEKOČ

DRUŽENJE MLADIH NEKOČ
Včasih so se mladi srečevali predvsem na vaških 
veselicah, ki jih je bilo veliko več kot danes. Iz 
ustnih virov smo izvedeli, da so imeli v Šentjanžu 
mladinsko sobo, v kateri so poslušali glasbo in 
plesali. Družili pa so se tudi po nedeljskih mašah 
ter se udeleževali različnih žegnanj. V nedeljo 
popoldne pa so prirejali »pušlšanke«, kjer so 
prodajali pijačo in plesali. Veliko pa so družili med 
samimi kmečkimi opravili (ličkanje, žetev, košnja, 
trgatev …), kjer so pogosto preskočile iskrice 
ljubezni.  

VASOVANJE

Vasovanje je bilo včasih zelo priljubljeno. Ko so 
starši zaspali, so se fantje odpravili na vas in peli 
podoknice. Dekleta so ponavadi spala v kamricah 
in napeto poslušale, če bodo zaslišale znan glas 
pod oknom. Potiho so odprle okno in zlezle iz hiše 
ali pa so povabile fante k sebi, če so bile v sobi 
same. Če pod oknom ni bil pravi vasovalec, so 
ga polile z vodo. Fantje so si med seboj nagajali, 
pogosto so si kradli lestve. Vasovanje je potekalo v 
največji tajnosti, saj so se bali, da se bodo prebudili 
starši. Vasovalcev so bili veseli tudi psi, saj so od 
njih dobili različne priboljške. 

ČAS POROK

Poroke so bile predvsem pozimi in zgodaj spomladi, 
ko še ni bilo veliko dela. V času štiridesetdnevnega 
posta, se ljudje niso smeli poročati, ker naj bi 
bilo po verskem prepričanju to čas Kristusovega 
trpljenja. Zimski čas pa so si izbrali predvsem 
zaradi obilice hrane. 

Šege in navade
DNEVI  PRED POROKO

Teden pred poroko so sosedje  in sorodniki nosili 
v »dar«. Bodočemu ženinu in nevesti so prinašali 
žive kokoši, jajca, maslo, smetano, 
sladkor ipd. Dan pred poroko je bil zelo naporen, 
saj je bilo potrebno pospraviti po hiši, pripraviti 
prostor za gostijo (mize, klopi, pogrinjke …), 
speči kruh, potico ter šarkeljne. Piškote in ostale 
dobrote pa so pekli ves teden, pri tem so jim 
pomagali sosedje in sorodniki. 
                                                     

FANTOVŠČINA

Tudi v preteklosti so bodoči ženini za svoje prijatelje 
organizirali fantovščino. Ponavadi so se dobili kar 
v gostilni ali pa v zidanici, kjer so spili kozarček 
ali dva. Zraven so povabili tudi harmonikaša , s 
katerim so skupaj zapeli kakšno pesem.

DEKLIŠČINA

Podobno kot fantje, so tudi dekleta povabile svoje 
prijateljice na dekliščino. Bodoča nevesta jih je 
povabila kar na svoj dom, kjer jih je pogostila 
s pecivom in pijačo. Dekleta ponavadi niso 
imela kakšne velike zabave, temveč je bil to bolj 
prijateljski klepet. 

ŠRANGA

Šrange so bile bolj redke, ker so se večinoma 
poročali fantje in dekleta iz iste fare. Če pa je ženin 
odpeljal nevesto v drugo faro, je moral vaškim 
fantom plačati odkupnino. Ko se je ženin z nevesto 
odpravljal k poroki, so fantje z vozovi zaprli cesto. 
Šrangar je vse skupaj lepo pozdravil in postavil 
ceno za nevesto, ki je bila zelo visoka. Ker ženin 
ni imel dovolj denarja, so se začela pogajanja. 
Ženin je moral opravljati različna kmečka opravila 
(klepanje kose, košnja, žaganje s topo ročno žago, 
molzenje koze, mlatenje pšenice s cepcem …), 
kajti z njimi je zniževal ceno neveste. Na koncu 
ženin plača, šrangarji pa jima dajo darilo ter jima 
zaželijo srečo na skupni življenjski poti.

POROČNI DAN

Zjutraj je šla nevesta k frizerju. Ko je prišla domov, 
se je oblekla v poročno obleko in počakala, da so 
prišli svatje z ženinom. Pred vrati ga je počakal 
gospodar. Ko je ženin povedal po kaj je prišel, so 
iz hiše najprej poslali najmlajše dekle. Ker ženin 
ni bil zadovoljen, so mu ponudili nekoliko starejšo 
žensko, ki je bila smešno našemljena. Ker ženin tudi 
z njo ni bil zadovoljen, so mu v tretje poslali pravo 
nevesto. Sledila je pogostitev svatov, nato pa so 
se s konjsko vprego, kasneje pa tudi z avtomobili 
odpeljali na civilno poroko. Potem je sledila še 
cerkvena poroka. Obred je bil zelo podoben 
današnjemu. Sledilo je slavje na domačem domu, 
kjer pa ni manjkal tudi muzikant, ki jih je spremljal 
že celi dan. 

Raziskovalna naloga na temo Šege in navade – 
OŠ Šentjanž

Vir: Almanah Moj kraj moja občina, TZOS 2014

Se v zelenju in cvetju bohoti pomlad, 
prvi maj, praznik dela, že čaka pred vrati, 
smo ponosno, veselo ga nekoč praznovali, 

le kaj praznujejo naj zdaj vsi mladi 
in ti, ki so brez dela in možnosti, 

da z lastnim znanjem in pridnimi rokami, 
zaslužili sami bi za čaj? 

  
Nekoč so nas učili - brez dela ni jela, 
in to kot pribito naj bi vedno veljalo. 

A se najde vmes peščica ljudi, ki imajo 
drugačna načela. Če pri  njih delo imaš, 
delaš, garaš, za plačilo dobiš le drobiž. 

  
Ne dajte se, še malo strpno počakajte 
in le postavite v domačem kraju mlaj, 

zaplapolajo na pročeljih hiš v vetru naj zastave! 
Se morda že jutri čudež bo zgodil in vsak 

državljan, 
ki delat je voljan, bo delo brez težav lahko dobil. 

  
Po vseh gričih naj maju v pozdrav na predvečer 
zagore  praznični kresovi in pesem ljudskih src 

odmeva naj vse do nebes, še smeh veselja, 
radosti 

in pričakovanj naj zasliši se vmes! 
  

V zgodnjem jutru pihalna godba budnico zaigra, 
želimo si, da tradicija lepih spominov 

nikoli ne bi v pozabo šla in brez strahu, 
ponižanj, sramu, si znova bo vsak državljan 
z lastnim delom svojo podobo in življenje, 

vredno življena, sam gradil in dostojno živel! 

  
Zdravka Brečko 

Prvi maj

 
Življenje, ljubezen,
trpjenje, bolezen.

Vse bom v isti koš dala
ter za vse nas novo pot poiskala.

Vsaka izbrana pot je težka.
So strmine in oceani, doline in tirani.

Zakaj pa bi morala biti lahka?
Takšna bi se pozabila zlahka.

Ljudje znajo biti kruti.
Niso jim všeč moji aduti,
ne razumejo, kaj govori.

Pa vendar so samo ljudje in lahko zdržim.

Pa kaj nam je tega treba?
Saj vendar nismo neki angeli z neba.

Če nam ne uspe uvideti resnice,
nikar ne kratimo drugim te pravice.

Nismo vsi lepi, veseli in sladki.
Seznami naših odlik so kratki.

Pa vendar smo ljudje vsi,
ki bomo vase še naprej zaupali.

Tamara Špan

Nemoč
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Utrip življenja

Recepti

Potrebujemo:
500 g mladih koprivnih poganjkov
60 g masla
30 g moke
2 stroka česna
pol litra mleka
pol litra vode
1 jušno kocko
sol
poper
kislo smetano po okusu

Oprane koprive kuhamo v slani vodi okoli 5 minut, 
odcedimo in drobno nasekljamo. Na maslu 
prepražimo sesekljan česen. Zalijemo z mlekom 
in vodo z jušno kocko. Dodamo koprive, sol, poper 
in juho zgostimo z moko. Po okusu dodamo kislo 
smetano (žlico ali dve). Pokuhamo in postrežemo.

Koprivna juha za spomladansko čiščenje
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Tik pred poletjem je čas, da iz zamrzovalnikov 
porabimo zaloge preteklega leta, saj je pred vrati 
nova sadna sezona.

Potrebujemo:
300 g zamrznjenega sadja (borovnice, maline, 
višnje, češnje, robide, ribez ...)
250 g bele moke
pecilni prašek
1 jajce
120 g sladkorja
vaniljev strok
80 g masla
1,5 dcl navadnega tekočega jogurta
pest sveže melise

Penasto stepemo jajce in sladkor. Dodamo 
stopljeno maslo, jogurt, sredico vaniljevega stroka 
in dobro premešamo. Na maso rahlo presejemo 
moko s pecilnim praškom in rahlo premešamo. 
Nežno vmešamo zamrznjeno sadje in nasekljane 
sveže melisine lističe. Maso razporedimo v pekač 
za mafine, ki smo ga obložili s peki papirjem. V 
pečici ogreti na od 160 do 180 stopinj pečemo 
od 20 do 25 minut. Ohlajene pogačice lahko 
posujemo s sladkorjem v prahu in okrasimo z 
lističem sveže melise.

Pogačice za praznjenje zalog

 
V Združenju DrogArt se pri programu Izberi sam 
ukvarjamo z zmanjševanjem škodljivih posledic 
alkohola med mladimi, ki je najbolj razširjena droga 
pri nas, čeprav ga večina ne dojema tako. Alkohol 
je dostopen, razširjen, legalen in vpet v vsakdanje 
življenje. Imamo ''mokro kulturo'', kar pomeni, 
da zmerno alkoholiziranost in nazdravljanje ob 
raznovrstnih priložnostih dojemamo kot nekaj 
sprejemljivega. 

Uporaba alkohola 
med mladimi se 
je normalizirala 
in posledično se z 
alkoholom prej ali 
slej sreča večina 
mladostnikov, in 
sicer že v osnovni 
šoli. Večina 
mladostnikov prvič 
poskusi alkohol 
doma, zato je 

pomembno, da se teme alkohola ne tabuizira, 
ampak naj se starši s svojimi otroki o tem čim več 
pogovarjajo, a ne z grožnjami, moraliziranjem ali 
obsojanjem, ampak sproščeno in toplo.  
Mladi  med drugim poročajo o naslednjih težavah 
zaradi pitja alkohola: poškodbe predmetov in 
obleke, prepiri, poškodovanje, težave v odnosih s 
prijatelji, neželene spolne izkušnje ipd. Tudi iz teh 
razlogov je pomembno, da se mladi upoštevajo 
načela manj tvegane zabave. Na zabavi naj 
ostanejo v družbi prijateljev in naj nikogar ne 
pustijo samega. Če je komu slabo, naj mu prinesejo 
kozarec vode, če oseba to želi, in poskrbijo, da mu 
bo toplo. Mladi naj se zadržujejo na znanih krajih 
in ob osebah, ki jih poznajo. O varnem povratku 
domov naj razmišljajo že pred odhodom na 
zabavo. Več informacij o alkoholu in temah, ki so 
povezane z njimi, lahko dobijo mladi na naši spletni 
strani www.izberisam.org ali nam pišejo na info@
izberisam.org. 

Manca Bizjak, 
strokovna delavka pri programu Izberi sam

Alkohol med mladimi tradicijo partizanskih enot in predvsem velikega 
števila domačinov. Zbrane so nagovorili član 
republiškega vodstva ZZB za vrednote NOB 
Andrej Marinc,  podžupan občine Sevnica Janez 
Kukec, predsednik sevniške občinske borčevske 
organizacije Maksimiljan Popelar  in predsednica 
tukajšnje organizacije Vladka Blas.

Ob tej priložnosti so podelili tudi dve srebrni plaketi 
ZZB za vrednote NOB Slovenije - prejemnika sta 
bivši dolgoletni predsednik krajevne organizacije 
ZB za vrednote NOB Tržišče  Ivan Lenič in OZVVS 
Sevnica, ki jo je sprejel predsednik IvanCajner
Še pred samo proslavo, so predstavniki borčevske 
organizacije in Duletove čete položili venec pred 
spomenik padlim za svobodo na Malkovcu.
Za bogat kulturni program so poskrbeli učenci OŠ 
Tržišče, pevci  okteta Lira iz Krmelja in godbeniki 
iz Sevnice.

Alojz Povšič
Foto: Tomaž Kužner

SULTAN 
je odrasel, zdrav samec, ki 
se ne razume najbolje z 
ostalimi pasjimi samci. 
Potreboval bo aktivnega, 
potrpežljivega in 
izkušenega lastnika, ki bo 
zanj vzorno skrbel.

LUMPA
Odrasla mešanka, 

srednje rasti, vajena hoje 
na povodcu, mirnega in 

prijaznega znaèaja. 
Primerna za starejšega a 

še vedno aktivnega 
lastnika.

LAJKA
Enoletna razigrana 
mešanka. Srednje rasti, 
živahnega znaèaja išèe 
aktivne in skrbne 
lastnike.

V soboto, 16. aprila, je na Malkovcu, v spomin na 
dan, ko so leta 1942 številni fantje iz teh krajev 
odšli v partizane in v počastitev 75. obletnice 
ustanovitve Osvobodilne fronte, potekala 
tradicionalna prireditev, ki jo je ob pomoči KS 
Tržišče, Občine Sevnica in zavoda KŠTM Sevnica, 
pripravila Krajevna organizacija za vrednote NOB 
Tržišče. Da so vrednote, ki izhajajo iz Osvobodilne 
fronte ter boja slovenskega naroda za svojo 
osvoboditev in samostojnost, še žive, priča 
udeležba predstavnikov številnih borčevskih in 
veteranskih organizacij, še živečih borcev NOB, 
veteranov vojne za Slovenijo, društev, ki ohranjajo 

Proslava na Malkovcu
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Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

AKCIJA
DREVNINA - 30%

THUJA SMARAGD (živa meja) 

1,10 m po 6,19 EUR

SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo

dalec naokoli!
dalec naokoli!in spet bo dišalo

in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišalo
in spet bo dišaloMmm...

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

A K C I J A P O L E T N I H
O B L AČ I L

(za Hotelom Ajdovec v Sevnici)
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.5.2016 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: IVA KRAJNC.
Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Jana Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj
2. nagrada: Julija Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje 
3. nagrada: Nevenka Flajs, Brezje 2, 8296 Krmelj

VICOTEKA

Slikanje
»Zakaj koplješ jamo?«
»Slikal se bom za delovno policijsko izkaznico, 
pa rabim sliko le do pasu.«
»In zakaj koplješ drugo jamo?«
»Saj potrebujem dve sliki.«

Uspeh
-Kam greste letos na dopust?
-Žena v Pariz, sin v idnijo, hčerka v Švico....
-Kaj pa vi?
-V zapor.

Zamuda         
»Očka, ali veš kateri vlak ima največjo 
zamudo?«
»Kateri?«
»Tisti, ki si mi ga lani obljubil za novo leto.«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kje stoji cerkev na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Z življenjem pod stresom, zamerami, 
neizpolnjenimi hrepenenji in sanjami, strahom 

in boleznijo, mnogi niso zadovoljni.
V kolikor želite poiskati izhod in najti luč, 

ljubezen in radost svojega življenja, 
 je potrebno spremeniti odnos v prvi vrsti do 

sebe in nato do soljudi.

Nagrade za mesec MAJ

1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
       Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
2. nagrada: majčka, ki jo podarja KŠTM Sevnica,  
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
3. nagrada: pekač za mafine, ki ga podarja KŠTM Sevnica,  
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Obešen

Kdo je po nedolžnem obešen?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Za 72 ur bo spet polnoč, zato ne more biti sončno.

 Izžrebanec:

 Urh Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Kraj na sliki se imenuje Kompolje – krajevna skupnost Boštanj.

 Izžrebanka:

 Ivanka Abram, Orehovo 14, 8290 Sevnica 
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Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta za model DIAMANT

do 32,85 %

Izolacije

Strešna okna

2od 4,80 € / m

barvni 

že od 
213,23 € / mnovi model

JUPITER

Trgovina krovsko kleparskih izdelkov



 
 Otvoritev ocenjevanja vin 44. Tedna cvička na Čatežu  

 

 Srečanje vinogradniških pevskih zborov v Kulturnem domu  
Trebnje (nosilec: Vinogradniški pevski zbor Čatež) 

 

 Predstavitev zbornika 44. Tedna cvička v Galeriji likovnih  
samorastnikov Trebnje 

 
 

:  
 od 17.00 povorka vinogradniških društev Dolenjske (začetek za DSO Trebnje) 
 svečana otvoritev 44. Tedna cvička  
 razglasitev Kralja cvička 
 razglasitev Ambasadorja cvička 
 zabavni program z  
 

 
 10.00 Tematska okrogla miza (na CIK-u Trebnje) 
 sprejem Slovenske Vinske kraljice in aktualnih lokalnih vinskih kraljic 

Slovenije pri županu občine Trebnje in predsedniku ZDVD 
 zvečer: pričetek zabavnega večera z  
 izvolitev 18. cvičkove princese 
 predstavitev lokalnih vinskih kraljic Slovenije 
 pozdrav aktualne vinske kraljice Slovenije 
 

 14.00 Skupščina ZDVD (predavalnica, CIK Trebnje) 
 14.00-17.00 Nastopi glasbenih skupin vinogradniških društev 
 podelitev priznanj – velika zlata medalja in prvak cvička 
 zabavni program z  

 
SPREMLJAJOČE PRIREDITVE: 

 
  Pohod po Slakovi poti (organizator DV Trška Gora) 
      Mali festival modre frankinje in odprta grajska kuhna v Sevnici 

     Praznik vina, kruha in suhega sadja,v Kostanjevici na Krki 
                                                   (organizator DV Kostanjevica na Krki) 

       Festival Modre frankinje (Grad Sevnica) 
 
Program se bo v prihodnjih mesecih dopolnjeval z mnogimi zanimivimi 
aktivnostmi, zato spremljajte spletno stran ZDVD na www.zdvd.si in Občine 
Trebnje na www.trebnje.si, na Facebooku pa nas najdete pod geslom 
www.facebook.com/tedencvicka/. 

Vodnik sprejme skupino na dogovorjeni lokaciji. Po prigrizku sledi ogled 
zanimivosti novega in starega dela mesta Sevnica. Po ogledu malica, nato 
pa se boste odpravili na panoramski ogled HE Boštanj in ribje steze, ki po-
teka poleg nje. Od tu se pot nadaljuje na Grad Sevnica, kjer boste pobližje 
spoznali Festival modre frankinje, tradicionalni dogodek  mednarodnega 
slovesa. Tu sledi pokušina vin, domačega kruha, salam in sirov.

Cena: 22 € /osebo (min. 35 oseb)
Cena vsebuje: stalno vodenje po novem in starem delu Sevnice, malica in vstop-
nina v grad s pokušino vin, domačega kruha, salam in sirov. Za manjše skupine 
cene po dogovoru. 

Čas trajanja programa je približno 9 ur, možno pa ga je tudi prilagoditi vašim 
željam. Program predstavitve festivala je za najavljene skupine izvedljiv skozi 
vse leto.

Mesto in Grad Sevnica

Festival modre frankinje
•	 sprejem	s	prigrizkom
•	 ogled	mesta	Sevnica
•	 pokrajinsko	značilna	malica
•	 panoramski	ogled	HE	Boštanj	z	ribjo	stezo
•	 ogled	Gradu	Sevnica
•	 Festival	modre	frankinje	(pokušina	vin	in	sevniških	salam)

www.dozivljaj.si 
07	81	65	462
051	680	287


