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Intervju

Slovenijo je zajela kolesarska evforija. Na 
5-dnevni dirki po vsej Sloveniji, med drugim 
tudi skozi občino Sevnica, se je naš občan 
Kristijan odel v belo majico, majico vodilnega 
v skupni razvrstitvi po času med mladimi 
kolesarji (U23).
 
Mediji so pisali, da prihajaš iz zadnje vasi v občini 
Sevnica, iz Pijavic. Vidimo, da je tudi ta kraj zelo 
pomemben člen naše občine, saj od tam izhaja prvi 
lastnik bele majice v naši občini. Kristjan, kakšni so 
bili tvoji športni začetki? Ali je bilo kolesarstvo tvoja 
prva ljubezen?

S kolesarstvom sem se začel ukvarjati šele v srednji 
šoli. V osnovni šoli pa sem zelo rad igral nogomet, 
odbojko in tekel. Nič od tega nisem treniral, sem pa 
se z veseljem udeleževal tekmovanj v sklopu šole. 
Mislim, da mi je to kar koristilo in da sem v kolesarstvo 
prišel malo bolj pozno kot preostali tekmovalci. Je pa 
zanimivo, da me prej kolesarstvo sploh ni zanimalo 
oz. ga nisem spremljal. Potem pa sem imel birmo in z 
denarjem, ki mi je ostal, sem si nato kupil prvo cestno 
kolo. 

Pred kratkim si želel kolesarstvo opustiti, vendar te 
je vodstvo kluba prepričalo, da si nadaljeval. Kako 
zdaj gledaš na ta korak?

Res je, to je bilo, ko sem bil še član Meblojogija, konec 
prve članske sezone. Situacija v Sloveniji je taka, 
da zelo težko, če nisi v enem izmed dveh najboljših 
klubov, uspeš. Za večino stvari moraš poskrbeti sam, 
kar pa finančno ni preprosto. Med počitnicami sem 
delal prek študentskega servisa, vmes padel in si 
zlomil roko. Konec leta sem se potem vprašal, kaj mi 
je tega treba, in za kratek čas postavil kolo v kot. K 
sreči sta me nato oba kluba spodbujala, naj poskusim 
še eno leto, in izplačalo se je. Odločitev je bila prava.

Ali ti bolj ustrezajo ravninske ali hribovite trase?

Bolj mi ustrezajo hribovite trase s kakšnim ciljnim 
vzponom. Sem bolj lahkokategornik.

Ali med dirko občutiš, vidiš navijače ob cesti? 
Kakšen je bil občutek se peljati skozi sevniško 
občino na Dirki po Sloveniji?

Če je tempo bolj umirjen, potem vidim navijače, ko 
pa gre zares, pa žal ne, ker moraš biti koncentriran na 
vožnjo in si v svojem svetu. Trenutek nepazljivosti te 
hitro pripelje do padca ali kakšne druge neumnosti. 
Sem pa imel v etapi, ki je potekala skozi sevniško 
občino, kar nekaj navijačev, za kar se jim lepo 
zahvaljujem.

Ali si pričakoval takšen uspeh na 27. Dirki po 
Sloveniji?

Po pravici povedano, ne. Niti nisem imel nekih velikih 
pričakovanj. Po navadi, ko veliko pričakuješ, potem ni 
nič in si še toliko bolj razočaran. Za belo majico sem 
ves čas mislil, da jo podeljujejo kolesarjem do 25 let, 
kot na večini preostalih dirk. Tako sem že v startu 
vedel, da jo je skoraj nemogoče osvojiti, če je na 
startu Tadej Pogačar. Ko so me v drugi etapi poklicali 
na podelitev, sem sprva mislil, da je šlo za napako, 
a sem potem ugotovil, da 
je mogoče dobiti majico do 
starosti 23 let. Po etapi pa 
sem si rekel, da je zdaj do 
Novega mesta ne dam iz rok.

Ali so ti v kraju pripravili 
kakšen sprejem ob osvojitvi 
bele majice?

Da, zvečer, ko sem prišel 
domov, so mi vaščani 
pripravili sprejem. Res so me 
presenetili. Vsi so spremljali 
dirko in bili veseli uspeha.

Sicer si tudi sam zelo mlad, pa vendar že imaš nekaj 
izkušenj. Kaj bi predlagal mladim, ki se spogledujejo 
s športom?

Predlagam jim, naj se na začetku ukvarjajo s čim več 
različnimi športi in v njih uživajo. naj bo zanje zabava, 
igra. Ni dobro, da neprestano misliš samo na šport, 
s katerim se ukvarjaš, treninge, dirke ... V življenju 
so še druge stvari in šport je le ena izmed njih. Iz 
izkušenj pa lahko povem, da sta zelo pomembni tudi 
vztrajnost in močna volja.

Kakšni so tvoji cilji za v prihodnje?

Cilji za prihodnje so najprej višinske priprave, nato 
pa nastop na Tour de l'Avenirju (desetdnevna dirka 
po Franciji za mlajše člane), na kateri si želim dober 
nastop. 

Kristjan, iskrene čestitke ob uspehu pridobitve 
bele majice in tudi ob drugem mestu na državnem 
prvenstvu v Kopru. Uspešno pot še naprej tudi na 
preostalih dirkah. Spremljali in spodbujali te bomo 
tudi v prihodnje. 

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
Foto: Mario Steihl

Kristjan Hočevar, član Kolesarskega kluba Adria Mobil, 
nosilec bele majice na Dirki po Sloveniji
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok Felicijan - 
tehnični urednik - Annemarie Culetto, Eva Urh, 
Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj, 
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.
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: Jože Hvala
Prelom: KŠTM Sevnica, 
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide septembra 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 8. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Nekoč so morali pisarji poznati na tisoče 
znakov in so bili zelo učeni možje. Mi pa se zdaj 
spopadamo z našimi 25 črkami abecede in nekaj 
več glasovi, pa se tako kot jaz velika večina nikakor 
ne moremo primerjati z njimi. Največkrat se je 
težko spraviti k pisanju, sestaviti verze, zapisati 
svoje misli, napisati pismo ali preprosto izliti na 
papir določene trenutke. Pogosto vprašanje je: 
Le o čem naj pišem? Kot da se ne bi od jutra, 
ko vstanemo, do trenutka, ko se uležemo, vsak 
dan zgodilo veliko različnih stvari. Pravijo, da 
moramo le odpreti oči in ušesa, vzeti v roke 
papir ali tipkovnico in preprosto steče. 

Z razvijanjem pismenosti pridobivamo znanje 
in spretnosti, to pa posamezniku omogoča 
uspešno in ustvarjalno osebnostno rast. Če 
pa bomo v roke vzeli pero, bomo izboljšali 

prepoznavanje črk in besed, pa tudi abstraktno 
mišljenje in spomin. 
Nekdo je nekoč zapisal. »Izgovorjene besede 
izginejo, napisne ostanejo.« 
Za konec današnjega pisanja vam želim, da bi 
lepo preživeli počitnice, spet pa se beremo 
septembra. V počitnice pa naj vas popeljem z 
mislimi Neže Maurer: 

»Nekdo je pustil sledove stopinj v pesku pred hišo. 
Ne vem, zakaj je prišel ne zakaj je odšel. 

Nič ni prinesel, nič ni odnesel. 
Bil je in je odšel. 

Mislim nanj in postavljam stopala 
v njegove stopinje.«

Mojca Pernovšek 

Sevniško grajsko poletje 2021

SEVNICA

Četrtek, 22. julij
ob 19.00
Grad Sevnica - GrajSki park

1NA1: GUŠTI & TOMI M.
akustični koncert

Četrtek, 5. avGuSt
ob 19.30
Grad Sevnica - GrajSki park

ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
koncert

Četrtek, 2. September
ob 19.30
Grad Sevnica - GrajSki park

KVATROPIRCI
koncert

Karte bodo na voljo v DOŽIVLJAJ-u, turistični agenciji Posavje
od 5. 7. 2021, info: 07/ 81-65-462
Za koncert 1 na 1 je cena vstopnice v predprodaji 18€, na dan koncerta 20€.
Za Avsenike je cena vstopnice 18€, za Kvatropirce pa 20€.



4 julij - avgust 2021

Občinske strani

Po obsežni infrastrukturni ureditvi območja 
pred sevniško lekarno in zdravstvenim domom, 
ki je vključevala rekonstrukcijo ceste, sanacijo 
kanalizacijskega omrežja in gradnjo pločnika, je bila 
izvedena dokončna ureditev tamkajšnjega parkirišča 
z asfaltacijo.

Ureditev parkirišča 
pred sevniško lekarno
in zdravstvenim domom

Končan je razpis Sobivam, sodelujem, soodločam, 
na katerem ste lahko občanke in občani podali svoje 
predloge za umestitev v občinski proračun leta 
2022. Prejetih je bilo 41 prijav projektov. Večinoma 
gre za predloge s področja parkovnih ureditev, od 
postavitve klopi in pitnikov za vodo do otroških igral 
in fitnes naprav na prostem, pa tudi za ureditve 
večnamenskih objektov v krajevnih središčih. 
Predlogi so prispeli z območja vseh šestih v razpisu 
določenih območij. 

Kako naprej? Vložene pobude bo pregledala 
strokovna komisija, ki bo tehtala zakonitosti vsebine 
pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter 
ustreznost glede na navedene kriterije. Če presoja 
ne bo možna, lahko komisija vlagatelja pozove k 
dopolnitvi pobude. Odločitev o umestitvi pobud 
v proračun bo opravila komisija, sestavljena iz 
predstavnikov občinske uprave, krajevnih skupnosti 
in civilne družbe. 

Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo 
objavljen na občinski spletni strani in v sredstvih 
obveščanja najmanj mesec dni pred glasovanjem. 
V teh objavah bo posamezna pobuda označena z 
unikatno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje. To 
bo predvidoma potekalo na začetku septembra in bo 
javno najavljeno. Glasovanje bo časovno omejeno in 
bo potekalo z SMS-oddajanjem glasov. Glasovati bo 
možno enkrat za eno pobudo.

V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo 
uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov 
znotraj posameznega območja, seštevek njihovih 
vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti 
območja. V primeru enakega števila glasov ima 
prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje. 
Pobude, ki bodo izglasovane in se bodo uvrstile v 
proračun Občine Sevnica za leto 2022, bodo javno 
objavljene.

Participativni 
proračun 2022

 
Dne 11. junija, na dan dirke po Sloveniji, je bilo tudi 
na Blanci zelo pestro. Okrog 13. ure je kraj prevozila 
izjemna kolesarska karavana. V popoldanskih urah 
pa je, ob upoštevanju epidemioloških omejitev, 
sledilo praznovanje praznika krajevne skupnosti 
s podelitvijo priznanj, kulturnim programom in 
odprtjem nove pridobitve, novih rekreacijskih 
površin Alojzija Lenčka Blanca, investicije podjetja 
Infra v sodelovanju z lokalno skupnostjo.

Navzoče sta pozdravila predsednik Sveta Krajevne 
skupnosti Blanca Marjan Ločičnik in župan Občine 
Sevnica Srečko Ocvirk ter v nadaljevanju podelila 
krajevna priznanja. Javno pohvalo Krajevne skupnosti 
Blanca je prejela ekipa veteranov Športnega društva 
Blanca, plaketo pa Helena Klobasa. Zahvalo za dobro 
sodelovanje s Krajevno skupnostjo Blanca je prejel 
ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece ob odhodu 
v pokoj.

Predsednik se je zahvalil tudi vsem izvajalcem 
in podjetjem, ki so izvajali in financirali projekt 
Rekreacijskih površin Alojzija Lenčka Blanca. 
Predsednik Športnega društva Blanca Tomaž Blatnik 
pa je čestital prvim trem ekipam, ki so na nedavnem 
turnirju odigrale najboljše nogometne predstave: 
Kladje, Blanca in Poklek.

Za kulturno popestritev popoldneva so poskrbeli 
učenci Osnovne šole Blanca, Ljudske pevke Blanca, 
Godba Blanški vinogradniki in Kulturnoumetniško 
društvo Poklek. Prireditev sta povezovala Domen 
Mirt in Tanja Urek.

Foto: Marko Kozinc

Praznovanje 
z odprtjem novega igrišča
na Blanci

Društvo salamarjev Sevnica letos praznuje 60 
let delovanja. Pomemben znanilec jubileja, ki 
je prizadevanja in dosežke številnih generacij za 
vedno vpisal v družbeno zgodovino, je novoizdana 
monografija Sevniška salamijada – 60 let avtorja 
Oskarja Zorana Zeliča, ki jo je izdalo sevniško 
društvo salamarjev. Monografija, ki obsega celovito 
predstavitev nastanka salamijade, njenega razvoja in 
ljubiteljskega delovanja sevniških salamarjev, je bila 
premierno predstavljena na novinarski konferenci v 
atriju sevniškega gradu.

Napredek v stalnosti kakovostne izdelave salam je 
sevniško salamijado popeljal na mesto najstarejše 
in tudi najpomembnejše salamijade v Sloveniji. 
Partnerstvo s tujimi mesti, ki imajo podobna 
ocenjevanja in festivale, pa je prineslo široko 
prepoznavnost in vpetost v mednarodni prostor. 
Na novinarski konferenci v soorganizaciji Občine 
Sevnica, KŠTM Sevnica, Kmečke zadruge Sevnica in 
Društva salamarjev Sevnica je bila nova monografija 
tudi premierno predstavljena, hkrati pa so govorci 
spregovorili o pomenu salamijade v širšem 
gastronomskem in turističnem smislu.

Monografija 
Sevniška salamijada – 60 let

Občina Sevnica
www.obcina-sevnica.si
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Občinske strani
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Junija sta častitljivi jubilej, 90 let, praznovali naši 
občanki Vida Križnik iz Dolenjega Boštanja in Marija 
Cizerle s Pokleka nad Blanco. 

Vido Križnik je župan Srečko Ocvirk ob tej priložnosti 
obiskal skupaj s predsednikom KS Boštanj Jožetom 
Udovčem, predsednico krajevne organizacije 
Rdečega križa Boštanj Jelko Bec in predsednikom 
krajevne organizacije Društva izgnancev Slovenije 
Alojzom Ruparjem. 

Na obisku pri Mariji Cizerle pa so bili poleg župana 
tudi predsednik KS Blanca Marjan Ločičnik in 
predstavnice Rdečega križa Mojca Pinterič Krajnc, 
Jelka Bec in Cvetka Požun. 

Vida Križnik

90 let Vide Križnik
in Marije Cizerle

Končalo se je šolsko leto, ki je bilo v marsičem velika 
preizkušnja za učence, učitelje in vodstva šol. Ob 
tej priložnosti se je župan Srečko Ocvirk srečal z 
devetošolci vseh sedmih šol. Običajno je občina 
pripravila večjo prireditev na gradu Sevnica, v luči 
varovanja zdravja pa je župan že lani obiske izvedel 
po posameznih šolah in takšno, lepo sprejeto 
prakso ponovil tudi letos. Šolarjem je ob koncu 
osnovnošolskega izobraževanja zaželel veliko uspeha 
na vseh poteh prihodnosti, pa tudi nadaljnje aktivne 
vključenosti v družbo in družbene odgovornosti. 

Na Glasbeni šoli Sevnica so mladi glasbeniki navdušili 
z izvedbo izbranega programa.

Županov obisk po šolah 
ob koncu šolskega leta 

Dne 11. junija je izjemna kolesarska karavana dirke 
Po Sloveniji prevozila tudi del sevniške občine, kar 
smo tudi v naših krajih sprejeli z obilo ponosa in 
navdušenja. 

Trasa je v sevniški občini potekala iz smeri Brestanice 
skozi Blanco, Dolnje Brezovo, Gornje Brezovo, 
Sevnico, čez glavni most do rondoja v Boštanju in 
nato proti Impoljci na Studenec, Rovišče in naprej 
proti Raki.

Občina Sevnica je prijazna kolesarjem, saj je mogoče 
Sevnico z okolico odkrivati na urejenih kolesarskih 
poteh različne težavnosti. V smeri razvoja kolesarstva 
želimo z intenzivnostjo delovati tudi v prihodnje 
in tudi glede tega smo veseli, da smo bili del tako 
velikega dogodka. 

Zelo ponosni smo na našega občana, kolesarja 
Kristjana Hočevarja, ki je na dirki Po Sloveniji kot 
najboljši mladi kolesar pokazal izjemen rezultat. 
Srečko Ocvirk mu je podelil listino Občine Sevnica 
za izjemne dosežke, in sicer v sklopu prireditve ob 
koncu šolskega leta na njegovi nekdanji, domači 
Osnovni šoli Tržišče. 

Vtisi s kolesarske dirke 
po Sloveniji

Z obiskom so nas razveselili otroci iz Vrtca Ciciban 
Sevnica, ki letos končujejo vrtčevska leta in se 
odpravljajo v šolo, po paleto novega znanja. 

V parku pred občino jih je pozdravil župan, otroci 
pa so v družbi vzgojiteljic in vzgojiteljev navdušili z 
glasbenim presenečenjem.

Obisk Vrtca Ciciban Sevnica 
pred vstopom v šolo

 
Izbrano je Županovo vino 2021, ki bo imelo, kot vsa 
leta do zdaj, status protokolarnega vina. Nosilec 
novega županovega vina je Blaž Cizerle iz Društva 
vinogradnikov Studenec z odlično modro frankinjo. 

Letošnji izbor je potekal ob strokovni podpori Društva 
vinogradnikov Malkovec. 

Zmagovalec Blaž Cizerle 
z Vinsko kraljico Slovenije Ano Pavlin in županom.

Zmagovalec izbora 
Županovo vino 2021
je Blaž Cizerle

Marija Cizerle s hčerami

Vedno angažirani in aktivni sevniški kolesarji so v mestu 
Sevnica poskrbeli za navijaško okrasitev, ki je spodbujala 

kolesarsko karavano in vnesla navijaško vzdušje.
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Po občini

Po enoletni prekinitvi, ki smo jo sicer bolj ali manj 
uspešno lani poskušali nadomestiti s spletno 
različico, se je 10. junija na sevniškem gradu ponovno 
odvil Festival modre frankinje v živo. 

Ta 11. festival modre frankinje, na katerem se je 
predstavilo kar 19 vinarjev in vinogradnikov, je v 
grajski park privabil številne obiskovalce, ki znajo 
ceniti avtohtono slovensko sorto. Nasmejani obrazi 
so pričali o tem, da lahko v različicah navduši še tako 
zahtevnega vinopivca in da smo bili takšnih druženj 
res že pošteno željni.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Ekipa KŠTM Sevnica je skrbela, 
da je festival potekal, kot je bilo zamišljeno.

11. festival 
modre frankinje

Foto: Tanja Urek, Občina Sevnica in Provino 

Enajsto leto festivala je naziv prvak festivala modre frankinje 
prvič ostal na domačih tleh. Prenosni pokal bo za eno leto 

dobil mesto na Dolnjih Impoljah pri Kozinčevih.

Prejemniki najvišjih priznanj 11. ocenjevanja modrih frankinj v Sevnici.

Med ponudniki na stojnicah je bilo videti 
tudi naše sevniške vinarje in vinogradnike.

24. vinska kraljica Ana Pavlin 
je za svoje protokolarno vino izbrala modro frankinjo.

Najboljše modre frankinje sta pokusila 
tudi župan Srečko Ocvirk in poslanec v DZ Tomaž Lisec.

Klet Krško je lani v novo serijo Turn 
kot enega od paradnih konj umestila tudi modro frankinjo.

Za kulinariko je skrbela ekipa iz Restavracije Ajda.

V sklopu operacije e-Gradovi Posavja, ki jo vodi 
Regionalna razvojna agencija Posavje, je kot 
napoved 11. festivala modre frankinje v torek, 8. 
junija, potekala druga regijska konferenca na temo 
gastronomije, na kateri je bila v ospredju modra 
frankinja. Pogovoru, ki ga je spretno vodil Drago Bulc 
in v katerem so sodelovali Martin Gruzovin, najboljši 
slovenski sommelier, Melinda Rebrek, organizatorka 
skrivnih večerji, Gašper Puhan, predsednik združenja 
JRE Slovenija, in Nataša Šterban Bezjak, vodja 
operacije e-Gradovi Posavja na RRA Posavje, je sledila 
razglasitev 11. ocenjevanja modrih frankinj v Sevnici. 

Desetčlanska strokovna komisija, ki ji je že tretje leto 
zapored predsedoval Robert Gorjak, je ocenila 66 
vzorcev modrih frankinj v petih kategorijah – aktualni 
letnik 2020, starejše in barrique, rose, penine in 
predikati. Zlato priznanje v kategoriji predikatov je šlo 
v Belo krajino, v Vinsko klet Prus, srebrno na sosednjo 
Hrvaško v Osilovac, d. o. o., bronasto priznanje pa v 
krško občino, v Hišo frankinje h Kerinu. V kategoriji 
penin sta zlato in srebrno priznanje prejeli Kozinčevi 
penini, med roseji sta najvišje zlato in srebrno 
priznanje prejela roseja Andraža Rumpreta, bronasto 
pa rose Vina Kozinc. Aktualni letnik 2020 je prinesel 
enostavnejša vina, ki pa so med pivci še vedno zelo 
priljubljena. Zlato priznanje za modro frankinjo letnik 
2020 je prejel Bogdan Dular, srebrno Vina Mramor 
in bronasto Sevničan Stane Možič. Starejši letniki in 
barrique so, kot gre pri modri frankinji pričakovati, 
predstavljali vzpon navzgor. Najvišje število točk je 
prejela modra frankinja letnik 2016 Marjana Jeleniča, 
srebrno priznanje modra frankinja 2017 Vino Kozinc, 
bronasto pa modra frankinja eminent letnik 2018 
KZ Šmarje, z. o. o., Hiša vin Emino. Na ocenjevanju 
modrih frankinj, ki poteka v sklopu festivala modrih 
frankinj v Sevnici, vsako leto strokovna komisija 
izbere tudi prvaka festivala. Letos se je v ožji izbor 
uvrstilo 6 modrih frankinj iz kategorije starejši letniki 
in barrique, 2 modri frankinji aktualnega letnika in, 
prvič, tudi penina. Po sistemu rangiranja je vsak član 
komisije razvrstil vseh 9 modrih frankinj po vrsti od 
najbolj do malo manj všečne. Največ članov komisije 
je prepričala modra frankinja letnik 2017 in tako je 
mesto prvaka 11. festivala modre frankinje v Sevnici 
prvič zasedel domačin. 

Naziv prvaka letošnjega festivala modre frankinje je 
šel v Dolnje Impolje, Vino Kozinc, Davidu Kozincu. 

Vsi rezultati ocenjevanja so objavljeni na spletni 
strani www.modra-frankinja.com.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
Foto: Rok Petančič, Provino

Modra frankinja 
glavna zvezda konference
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Po občini

www.vis i t-sevnica .com

Ob koncu tedna gozdov smo na POŠ Studenec izvedli 
posaditev lipe. Pred dvema letoma smo za šolo 
morali podreti smreke, saj so se nevarno nagnile 
proti šolski in sosednji stanovanjski zgradbi. 

Vrtičkarji so izgubili senco, zato smo se dogovorili, da 
bomo posadili novo drevo. Odločili smo se za lipo, saj 
je simbol slovenstva in je tudi medovita rastlina. Smo 
tudi ljubitelji čebel. 

Upoštevali smo vse ukrepe za preprečevanje širjenja 
virusa, zato smo dogodek spremljali po skupinah od 
daleč. 

Gozdarjema so pri saditvi pomagali učenci 4. in 5. 
razreda. Preden so kar precej veliko sadiko postavili 
v izkopano jamo, smo vanjo položili dobro zaprto 
steklenico, kamor smo dali podpise vseh navzočih na 
dogodku. 

Vrtičkarji z vzgojiteljicami in učenci z učiteljicami so 
budno spremljali zasajanje lipe in dogodek pospremili 
s petjem pesmic ob spremljavi harmonike. Lipo smo 
še zalili in zdaj skrbno opazujemo, kako raste. Le rasti 
lipa, le rasti.

 Andreja Janc

Zasaditev lipe 
ob POŠ Studenec

Julija v Sevnico prihaja Funcruiser. Napeto, unikatno 
in zabavno urbano doživetje, pri čemer bo mogoče 
z električnim skirojem in mobilno aplikacijo Sevnico 
spoznati v popolnoma drugačni luči. Funcruiser 
predstavlja novost in inovacijo na evropskem 
trgu turističnih produktov. Dovolj je običajnih 
in dolgočasnih turističnih ogledov. S pametno 
tehnologijo in uporabo igrifikacije smo spremenili 
ogled mest v nov, navdušujoč in vključujoč način. 
Naša storitev vključuje preprosto, sodobno 
tehnologijo, prijazno do okolja, ki je hkrati atraktivna, 
zabavna in priročna.

Funcruiser je zasnovan kot igra, ki poteka po mestu 
in omogoča posebno doživljajsko izkušnjo pri 
spoznavanju mest. Uporabniki se boste spoprijeli s 
številnimi nalogami, ugankami in izzivi na poti, ki jih 
boste morali premagati, da boste skupaj z Jernejem 
prišli do cilja. Kdo pa je Jernej? Na ta odgovor boste 
morali še nekoliko počakati, zagotavljamo pa vam, da 
vam bo všeč.
Se vidimo kmalu.

Ekipa Funcruiser

Funcruiser

Mladi v Sevnici, vključeni v program Približajmo 
znanost mladim, ki ga izvajajo na Družinskem 
inštitutu Zaupanje, žanjejo lepe uspehe na področju 
raziskovanja. 

Pod mentorstvom raziskovalca Damijana Ganca 
so objavili svojo prvo znanstveno študijo o 
pozitivnih izkušnjah v odnosih med mladostniki 
in starši v srednješolskem obdobju. Objavljena 
je bila v znanstveni reviji Anthropos, ki objavlja 
visokokvalificirane znanstvene prispevke s področja 
humanistike in družboslovja in je indeksirana v 
najbolj uglednih podatkovnih bazah (PsychINFO, 
EBSCO PUBLISHING ...). 
Njihov strokovni prispevek, ki je predstavil vlogo 
večgeneracijskih centrov pri spoprijemanju z 
demografskimi spremembami, pa je bil objavljen 
v zborniku Demografske spremembe in regionalni 
razvoj, ki ga je izdala ugledna založba ZRC SAZU. 
Trenutno pripravljajo izvirni raziskovalni članek, v 
katerem analizirajo potrebe ranljivih ciljnih skupin v 
Posavju. 
V mladinsko raziskovalno skupino je bilo do zdaj 
vključenih šest nadarjenih mladih med 18. in 29. 
letom starosti. Iskrene čestitke za odmevne rezultate.

Vir: Družinski inštitut Zaupanje 

Lepi uspehi mladih 
sevniških raziskovalcev

Člani KŠD Lukovec smo obiskali vaščanko, ki je 
dopolnila 80 let. Kljub svojim letom in ne vedno 
lahkemu življenju je nasmejana in pozitivna, obiska 
pa je bila zelo vesela. Vse življenje je poleg službe 
pridno delala na kmetiji. Vesela je, da ima ob sebi 
družino, ki zelo lepo skrbi zanjo. 

Ob klepetu smo izmenjali precej zanimivih novic in 
obujali spomine na življenje v vasi Lukovec. Vsi smo 
ponosni na razvoj vasi in napredek v delovanju in 
druženju na Lukovcu.

Spoštovana Mimi, še na mnoga leta.

Vir: KŠD Lukovec 

Člani KŠD Lukovec obiskali 
vaščanko ob jubileju

 Informacije: 
DOŽIVLJAJ, Turistična agencija Posavje Trg svobode 10, Sevnica | 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

KMEČKA TRŽNICA 
SEVNICA SEVNICA

Vabljeni vsako od 8. do 12. ure SREDO, PETEK in SOBOTO 

Z RAZŠIRJENO  PONUDBO
vsako prvo in tretjo soboto
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TZOS

V tednu med 14. in 20. junijem je občinska komisija 
v projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna v 
sestavi Staša Mestrič, Ana Jazbec, Staša Jazbec in 
Annemarie Culetto ocenila kraje v občini Sevnica. 
Na ocenjevanje na regijski ravni je predlagala mesto 
Sevnica, v kategoriji manjših mest, in Šentjanž, v 
kategoriji izletniških krajev. 

Med vaškimi jedri je najbolj izstopala Šmarčna, velik 
potencial pri tematskih poteh pa je pokazala tematska 
pot Gozd je kultura v okolici sevniškega gradu. Članice 
strokovne ocenjevalne komisije so sklenile, da živimo 
v lepih in urejenih krajih na razgibanem območju, ki 
ponuja številne lepe razglede. Kot velika prednost 
je bil prepoznan predvsem podeželski del občine, 
ki je v primerjavi z mestnim lepše urejen in izraža 
pripadnost ljudi, ki bivajo v vaseh. 

Pozitivno so ocenile tudi ozelenitev mestnega dela 
občine, pri čemer pa bi bilo treba več pozornosti 
nameniti predvsem skrbi za novo zasajena drevesa 
in pravilno vzdrževanje. Poročilo komisije bo do 
konca julija po pošti dostavljeno vsem krajevnim 
skupnostim in turističnim društvom v občini. 

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila smo 
vam na voljo predstavniki Turistične zveze občine 
Sevnica.

Vir: TZOS

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

V zgodnjepoletnih dneh vsak dan opažam objave 
fotografij ljubiteljev narave. Prevladujejo posnetki 
iz pisano cvetočih travnikov, pretežno hribovskih, 
saj na bolj ravninskih nižinskih travnikih ni veliko 
fotografskih motivov, ker prevladujoče trave 
brez živali ali pokošene površine z balami niso 
fotogenične. V zadnjem desetletju ali dveh se je 
upravljanje travnikov močno spremenilo. Časi ročne 
košnje so le še nostalgija, še na manjših travnih 
zaplatah zdaj brnijo »laksarce«. Izginile so tudi strižne 
kosilnice (BCS, Bucher, Alpina …), za katerimi je moral 
kosec hoditi. Čedalje večji traktorji imajo priklopljene 
le še široke rotacijske kosilnice. Čas košnje je tako 
neprimerno krajši, gnojenje in sejanje travnih 
mešanic pa so nekdanje maksimalne dve- do triletne 
košnje kar podvojile. Marsikateri strmejši travnik 
pa je doživel »preobrazbo« v pašnik ali se na njem 
zarašča gozd.

So pisani travniki le še nostalgija? Jih bomo 
občudovali le na zavarovanih območjih (Lisca, 
Lovrenc) in manjših površinah v lasti ljudi, ki travinja 
ne potrebujejo in jim hkrati pisano dehteči travnik 
veliko pomeni? 

Lastnikom pisanih travnikov (rožnikov) bi lahko za 
njihov trud ohranjanja teh biserov narave pomagali 
na več načinov. Eden je, da dobijo javno potrditev 
njihovega pristopa upravljanja travnika. V Krajinskem 
parku Goričko že nekaj let razglasijo najlepši travnik. 
V Kozjanskem regijskem parku že vrsto let poteka 
izbor najboljšega travniškega sadovnjaka (lastnik 
postane Carjevič), razglašanje najlepših travnikov pa 
je za zdaj samo ideja. Občina Sevnica ima še veliko 
pisanih rožnikov. V teh dneh na njih cvetijo kranjske 
lilije, še zadnje orhideje (kukovičnik, oblasta kukavica 
…), preletavajo jih številni metulji (lastovičarji, različni 
modrini, pisančki …). Na Lisci nas sredi julija čaka 
že uveljavljena ročna košnja, ki postaja že ugledna 
prireditev. Bi bila to priložnost, da v prihodnjih letih 
na njej pohvalimo lastnike najbolj pestrih travnikov? 
Mogoče za začetek v mejah občine, pozneje pa za 
območje Posavja ali tudi Kozjanskega.

Pisani rožniki ne smejo postati del nostalgije, saj 
imajo več pomembnih funkcij. Na njih ohranjamo 
gensko banko živega sveta, kakovostno hrano, pa 
tudi prst in vodo. S tem pa bomo pripomogli tudi h 
kakovosti življenja nas ljudi. 

Dušan Klenovšek

Travniki – 
nostalgija ali prihodnost?

 
Minuli vikend se je Krekova konjenica podala na 10 . 
pohod po mejah občine Sevnica. Trinajst konjenikov in 
konjenic se je v petkovem jutru zbralo pri društvenem 
kozolcu in komaj čakali na začetek pohoda. Pot nas 
je vodila iz Šentjanža skozi Malkovec, do družine 
Zgonc, kjer so za naše lačne želodčke poskrbeli s 
slastno obaro, sledil je spust do Rovišč, kje so nas že 
pričakovali Mlakarjevi z bogato pogrnjeno mizo in 
pa seveda že legendarnim »štrudeljnom«!Pot smo 
nadaljevali do Blance, domačije našega konjeniškega 
prijatelja Ivka Radkoviča, kjer smo prvič nočili. Po 
obilni večerji, pa so nas gostitelji presenetili z tortico 
ob deseti obletnici ježe!

Naslednji dan smo nadaljevali iz Blance proti 
Zabukovju, krajši postanek smo imeli pri družini 
Žibert, se malo okrepčali in nadaljevali do Podskalce, 
prostor za kosilo pa nam je velikodušno že desetič 
ponudil Štefan Božič. Ježo smo nadaljevali do 
Gostišča Močivnik, kje smo nočevali. Tretje jutro smo 
že rahlo utrujeni poslovili od prijaznih gostiteljev 
Močilnik in se po spustu v dolino za nekaj minut 
ustavili v Trubarjevem domu upokojencev Loka, kjer 
so nas pričakali navdušeni, veseli in vidno ganjeni 
oskrbovanci, upamo, da smo jim vsaj malo popestrili 
nedeljski dopoldan. Pot nas je vodila skozi laneno 
polje, Brunk, Leskovec in v popoldanskih urah smo 
zaključili pohod.

Krekova konjenica se zahvaljuje vsem, ki so nas nočili, 
pogostili ali pa le pomahali ob poti, lepo je , če si 
dobrodošel in lepo sprejet, kjerkoli ob poti in vse to 
nam vliva voljo in nove moči.

Hvala tudi gostujočima konjenikoma Andreji in 
Stanku, fotografu, ki nas je spremljal, Jožetu Hvala ter 
Smiljani Radi za obširen članek o pohodu.

Brigita Blas
Foto J. Hvala

10. pohod 
Krekove konjenice 
po mejah občine Sevnica
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Turizem

Prvo junijsko soboto smo poleg sejemskega dogajanja 
in razširjene ponudbe na kmečki tržnici prvič na enem 
mestu zbrali tudi ponudnike, ki so vključeni v mrežo 
kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium. 

Rokodelci, ponudniki živilskih pridelkov in izdelkov 
ter gostinski ponudniki so predstavili del ponudbe, 
ki jo odlikuje certifikat kakovosti Sevnica Premium. 

Ob tej priložnosti je bil predstavljen tudi katalog 
kolektivne blagovne znamke Sevnica Premium, 
ki ga je mogoče prelistati in dobiti v Doživljaju, TA 
Posavje in na sevniškem gradu. Seznam ponudnikov, 
vključenih v mrežo Sevnica Premium, najdete tudi na 
spletni strani www. visit-sevnica.com. 

Vabljeni, da podpirate lokalno. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Dan kolektivne 
blagovne znamke 
Sevnica Premium

Sevnica je turistična destinacija s srebrnim znakom 
Slovenia green destination in skladno s trajnostnimi 
načeli uspešno razvija kolesarski turizem. Sevnica 
in širše območje Posavja postajata med kolesarji 
prepoznana destinacija. V čezmejnem projektu Ride 
& Bike2 je bila trasirana kolesarska pot Grajske vinske 
zgodbe Posavja. To kolesarsko kulturno-kulinarično 
pot so opazili tudi pripravljavci Slovenia Green 
Gourmet Toura in jo v določenem delu vključili v 
to slovensko pot. V Sevnici in njeni okolici obiščejo 
naravne in kulturne znamenitosti, poleg tega pa je 
mogoče pokušati kulinarične posebnosti Sevnice in 
Posavja, tako da sevniški del poti več kot upraviči tudi 
naziv Gourmet. Najboljše sevniške ponudnike lahko 
poiščete na spletni strani www.visit-sevnica.com, 
kolesarske, konjeniške in pohodne poti pa na 
www.bikeridewalk.si. 

Kaj je Slovenia Green Gourmet Tour?
Slovenija, Evropska gastronomska regija 2021, je od 
10. junija bogatejša za novo 10-dnevno kolesarsko 
turo Slovenia Green Gourmet Route. Ta se začne v 
Ljubljani, nadaljuje proti dolini Soče, nato obišče 
Goriška brda, Vipavsko dolino, Kras in se nazaj 
skozi Ljubljano napoti proti Sevnici, Podčetrtku in 
Mariboru.
Ta edinstvena pot, ki pelje le po certificiranih 
destinacijah Slovenia Green, vključuje različne 
težavnostne stopnje. Pelje po mirnih podeželskih 
poteh in gozdnih cestah, ob tem pa kolesarje popelje 
med vinograde, na turistične kmetije in v restavracije, 
kronane s prestižnimi Michelinovimi zvezdicami. 
Popotniki, kolesarski navdušenci in drugi, ki bi radi 
doživeli inovativen produkt, zasnovan po načelih 
odgovornega, trajnostnega turizma – razlogov za 
doživetje Slovenia Green Gourmet Routa ne manjka.
 

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

Sevnica del kolesarskega 
doživetja Slovenia Green 
Gourmet Route S Knapovsko košarico na TK Pav

 
Temperature so končno postale precej poletne, da 
iščemo senco in hlad. Pohodi in sprehodi so seveda 
po največji vročini odsvetovani, zato se nanje raje 
odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Ker 
je naravna senca, ki jo nudi gozd, še vedno najbolj 
prijetna, se bomo v tej številki odpravili po krožni poti 
TK Pav in se podali v objem gozda, ki počasi postaja 
pragozd. 

Če se boste odločili za pohod po tej poti, vsekakor 
svetujemo nakup Knapovske košarice, v kateri dobite 
pismo Knapca, malico in še nekaj »za pod rit,« tako 
da si na poti lahko privoščite pravi piknik. Košarico 
naročite na dozivljaj@kstm.si ali 051 680 287, vsaj en 
dan pred načrtovanim pohodom.
Tk Pav je krožna pot, ki vas vodi po naravnem okolju 
in vam ponuja številne naravne znamenitosti, svoje 
sledi pa je tu zapustil tudi rudnik, ki je še deloval v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Izhodišči za pohodno pot sta pravzaprav dve: iz 
Krmelja ali iz Šentjanža. Če se odpravimo iz Šentjanža, 
nas pot vodi mimo Birne vasi (ob poti je informacijska 
tabla), na poti pa »srečate« duglazijo – kraljico naših 
gozdov. Prav tako je informacijska tabla ob poti, če 
začnete pohod v Krmelju.
Pri Črni mlaki najdete ostanek nekdanjega rudarjenja 
in malce naprej tudi ostanke vzpenjače, po kateri 
so nekoč tovorili premog. Črna in Rdeča mlaka 
predstavljata največjo naravno dediščino in sta 
življenjski prostor za veliko različnih rastlinskih in 
živalskih vrst. Pot nadaljujete ob potoku Hinja in se 
tam lahko poučite tudi o življenju v vodi, za tem pa 
nadaljujete do enoprekatnega mostu v Krmelju in 
krožišča. 

Območje Tk Pava je primeren tudi za učenje v gozdu 
za otroke druge in tretje triade osnovne šole in tudi 
za srednješolce. 
Pot je dolga približno 5 kilometrov in je srednje 
zahtevna, zanjo pa boste potrebovali približno dve 
uri. S Knapovsko košarico pa še malo dlje …

Urška Colner, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK 
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www.visit-sevnica.com

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

in srečanje z

GROFICO 
MATHILDE

Večerni obisk gradu Sevnica 

Edinstven dogodek, ki vam bo za vedno ostal v spominu.

Mrak. Grad kot nekoč. Osvetljujejo ga sveče, vi se po njem sprehajate z lanterno. 
Vodička vam prek interpretativnega vodstva razkriva zgodovino gradu. 
Srečate grofico Mathilde Arco Zinneberg, zadnjo lastnico gradu. 
Izjemno žensko, ki vam zaupa svojo življenjsko zgodbo vredno romana. 
Več vam ne povemo. Nekatere skrivnosti se razkrijejo samo ob srečanju iz oči v oči. 

Cena: 19,90 €, otroci do 14. leta: 18,90 €
Zaradi omejenega števila obiskovalcev je potrebna rezervacija: 
annemarie.culetto@kstm.si ali 031 344 916

junij: 4., 5., 18. in 19.
julij: 2., 3., 16., 17., 30. in 31.
avgust: 13., 14., 27. in 28. 

začetek ob 21.00

in srečanje z grofico Mathilde

Cena vstopnice je 18,90 € za otroke in 19,90 € za odrasle.
Zaradi omejenega števila obiskovalcev v skupini je obvezna rezervacija na annemarie.culetto@kstm.si. 

junij: 4., 5., 18. in 19.
julij: 2., 3., 16., 17., 30. in 31.
avgust: 13., 14., 27. in 28.

Ko pade mrak. 
Točno uro začetka vam sporočimo ob rezervaciji vstopnice.
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Kultura

www.kstm.si/grad-sevnica

V juniju so stene in vitrine Knjižnice Sevnica krasila 
likovna dela učenk in učencev vseh osnovnih šol 
občine Sevnica. Območna izpostava Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti Sevnica je v sodelovanju 
s Knjižnico Sevnica pripravila 8. otroško likovno 
razstavo osnovnih šol občine Sevnica, imenovano 
Paleta brez meja.

Posebna zahvala gre vsem mladim ustvarjalkam in 
ustvarjalcem ter njihovim mentoricam, saj so na 
natečaj prispela zelo izvirna likovna dela. Razstavo, 
ki vsebuje več kot 60 del, sta postavila umetnika 
Sebastjan Popelar in Nevenka Flajs, v razstavnem 
prostoru knjižnice pa bo na ogled do 2. julija. Vsi mladi 
likovni nagrajenci so prejeli priznanje za sodelovanje 
in praktično nagrado.

Vsem učenkam, učencem in mentorjem se lepo 
zahvaljujemo za sodelovanje.
Posnetek razstave si lahko ogledate tudi na FB JSKD 
Sevnica.

Katja Pibernik, OI JSKD Sevnica

Paleta brez meja 2021, 
8. otroška likovna 
razstava osnovnih šol 
občine Sevnica

Zveza kulturnih društev Sevnica in Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti Območna izpostava Sevnica sta 
v soboto, 12. junija, organizirala mednarodni likovni 
shod Grad 2021. Na XXI. sevniškem likovnem shodu 
so sodelovali likovni umetniki iz Slovenije, Italije in 
Hrvaške. Nekaj jih je ustvarjalo pod krošnjami dreves 
mestnega parka pred Občino Sevnica, nekateri 
umetniki pa so likovna dela izdelovali doma.

XXI. mednarodni 
sevniški likovni shod 
Grad 2021

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Sevnica, je skupaj z Zvezo kulturnih društev 
Sevnica prijetno sobotno popoldne izkoristila za 
podelitev nagrad avtorjem zmagovalnih fotografij, 
ki so prejele največ FB »všečkov« na organiziranem 
spletnem fotografskem natečaju za najzanimivejše, 
najlepše, najbolj nenavadno, največje, najbolj ljubko 
… drevo ali detajl drevesa v občini Sevnica.

Iskrene čestitke Vinku Šešku za zmagovalno 
fotografijo, Katji Jakoš za osvojeno drugo mesto in 
Martinu Uraniču za doseženo tretje mesto. Avtorji 
nagrajenih fotografij so prejeli sadiko avtohtonega 
drevesa, ki jo je prispevala Občina Sevnica, podelil 
pa jo je župan Srečko Ocvirk. Nagrajenci pa so 
od organizatorja prejeli darilne bone Foto Asje in 
priznanje. 
Skupaj je na natečaj prispelo 31 fotografij, vsem 
avtorjem pa iskreno čestitamo za izvirne in zanimive 
fotografije ter se zahvaljujemo za sodelovanje. 

Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica

Podelitev nagrad 
spletnega foto natečaja

V sredo, 9. junija, je bil ob 17. uri prvi dogodek v 
sklopu Sevniškega grajskega poletja. V grajskem 
parku smo imeli predstavitev knjige Gretin greh, 
napisala pa jo je Urška Klakočar Zupančič, ki sicer 
živi v Ljubljani, a je drugače Sevničanka. Pozdravni 
nagovor je imela direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek. Pogovor oziroma intervju z avtorico je 
imel kar baron Moscon, ki ga igra Sinjo Jezernik in 
ima pomembno vlogo v tem romanu, saj se je Greta 
Weber, mladenka neplemiškega rodu in osrednji lik 
tega romana, zaljubila v viteza, ki je bil na obisku pri 
baronu Mosconu. 

Intervju med Urško Klakočar Zupančič in baronom 
Mosconom so budno spremljali sevniški graščaki, ki 
so sedeli v ozadju. Prevzeli so vlogo sodnega tribunala 
in ob koncu pogovora podali pomembne odločitve. 
Nato je sledil pozdravni nagovor podžupana Janeza 
Kukca, vse zbrane pa je pozdravila Nataša Kalin 
iz založbe Primus, v kateri so knjigo izdali. Med 
posebnimi gosti je bila tudi Nataša Pirc Musar. Bila 
je celo prva, ki je roman prebrala in ga kar ni mogla 
izpustiti iz rok. Knjige so na prodaj tudi v prodajalni 
na gradu Sevnica in v TA Doživljaj.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige 
Gretin greh 
na gradu Sevnica

V sklopu Sevniškega grajskega poletja, se je v petek, 
19. 6. 2021 ob 19.00 odvil prvi koncert. Na zelo vroč 
začetek večera nas je najstarejša vokalna zasedba iz 
Boštanja, Oktet Jurija Dalmatina še dodatno ogrela. 

Uživali smo v slovenskih in tujih skladbah in bili v 
zaključnem delu koncerta deležni rojstnodnevnega 
presenečenja za enega izmed vokalistov, katerega so 
zanj pripravili ostali člani zasedbe.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Koncert 
Okteta Jurija Dalmatina

Strokovni vodja, sevniški kipar, pesnik, slikar in 
grafik Rudi Stopar je za letošnji shod izbral naslednje 
zanimive teme: nadrealizem časa, med sanjami in 
resničnostjo in detajli, likovniki pa so lahko ustvarjali 
tudi po lastni svobodni izbiri. Dogajanje v mestnem 
parku je dodatno obogatil gost shoda, slikar in 
fotograf Brane Praznik. Navzoče pa je na začetku 
pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk. 

Nastala dela likovnih ustvarjalcev bodo na ogled na 
skupinski razstavi novembra v Mosconovi galeriji 
na gradu Sevnica. Ob tej priložnosti bo izdan tudi 
katalog vseh nastalih del na XXI. sevniškem likovnem 
shodu Grad 2021. V Stari Galeriji bomo istega dne 
povabili na ogled razstave lanske prvakinje shoda 
Judite Rajnar Prosen iz Šentvida pri Stični. V oknu 
Radogost pa bodo na ogled postavljena dela lanske 
mlade prvakinje shoda Nine Gole.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica
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V četrtek, 3. junija, je bila postavljena na ogled 
fotografska razstava koncerta skupine Laibach, 
avtorice Nevenke Flajs, in sicer v novi Galeriji Krmelj 
(nekdanja enota Knjižnice Sevnica). Razstavo je 
odprl dober poznavalec skupine Laibach Aleš Gulič iz 
Trbovelj. 

V juliju se bosta v Kulturnem domu Krmelj, v primeru 
lepega vremena pa na dvorišču doma, odvila dva 
dogodka. Prvi bo 3. julija dan rudarjev, spomnili pa 
se bomo na čas, ko je v Krmelju še deloval rudnik 
rjavega premoga. Uro pred dogodkom se bo mogoče 
z uporabo 3D-očal sprehoditi skozi trboveljski rudnik. 
Drugi dogodek pa bo posvečen domačinki Berti Logar 
Življenje besede in bo 14. julija ob 19. uri. Vabljeni.
Literarna sekcija Društva Svoboda Krmelj pripravlja 
prvo razstavo literarnih del ustvarjalcev iz Krajevne 
skupnosti Krmelj z imenom Literarno ustvarjanje 
skozi čas. 

Vabimo avtorje, soavtorje in ustvarjalce vseh 
generacij KS Krmelj, da se s svojimi deli pridružite pri 
oblikovanju krajevne skupinske literarne razstave. 
Zbiramo knjige, revije, publikacije in drugo literarno 
gradivo do ponedeljka, 23. avgusta (kontakt: 031 719 
418). 

Odprtje razstave Literarno ustvarjanje skozi čas bo 
v petek, 28. avgusta, ob 19. uri v Galeriji Krmelj 
(nekdanja knjižnica Krmelj).

Vir: Društvo Svoboda Krmelj 

Kultura

Kulturnoumetniško društvo Budna vas vabi na 
predstavitev pesniške zbirke Odsevi srca. Predstavitev 
knjige bo v soboto, 17. julija, ob 20.00 v kulturni 
dvorani v Šentjanžu. 

Predstavile se bodo štiri avtorice pesniške zbirke: 
Marija Bajt, Marjetka Florjančič, Eva Keber in Renata 
Kuhar. Hkrati bodo na ogled slike, ki so jih člani 
društva, sekcija ART LIPA, naslikali in s tem obogatili 
knjigo.

Vabljeni.

Tadeja Dobriha, 
predsednica Kulturnoumetniškega društva Budna vas

Predstavitev 
pesniške zbirke 
Odsevi srca

Fotografska razstava 
koncerta skupine Laibach, 
avtorice Nevenke Flajs

Slikarji ustavljajo življenje okoli sebe z različnimi 
slikarskimi smermi.  Vesna Kaić

Junija so se končali epidemija, velike neugodnosti in 
nesreča(nja) v družbi in dialogu z ustvarjalci lepega 
in gledalci. Odprla se je normalnost, da se lahko bolj 
svobodno posvetimo likovni umetnosti na našem 
gradu.

Likovna gostja, slikarka Valerija Jelčić iz Zagreba, 
prinaša v Staro galerijo in Okno Radogost svoje 
vsestransko bogate slike s skupnim naslovom Prišla 
sta burja in veter. 
Odprtje razstave bo v sredo, 7. julija, ob 19. uri. 
Slike prinašajo veliko optimizma in so, kot pravi, 
namenjene tudi ljudem, ki imajo težave z vidom in 
sluhom, Valerija je namreč defektolog.
Njene slike so most med stvarnostjo in (za)
sanjanostjo, so zgodbe videnja, ne tistega, kar zazna 
vid v zagledanosti bližnjega in tistega skritega v čuteči 
daljavi (globini), to je tistega, kar je tam.
Abstraktnost navdiha njenega motiva zaživi v svojem 
mitskem obstoju človeške (raz)misli in mu daje (raz)
umljivost, nekakšno novo živo pomenskost, za katero 
korenine ne moremo opredeliti, ker so globoko pod 
tli človekovega čutnega obstoja. Deležni bomo tudi 
umetniškega recitala zagrebške igralke Jadranke 
Krajina s pesmimi pesnice Dare Sekulić – pesnice 
večnosti, ljubezni in otožnosti. 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

28.	  Cvijeće	  u	  vazi	  

AUTOR	  	  Valerija	  	  Jelčić	  	  	  	  	  	  	  Tehnika:      ULJE	  NA	  PLATNU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dim.  80	  X	  60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  God.  2020.	  

Poletni Radogost večer 
z Valerijo Jelčić 

Enajst let bo že, odkar smo v šentjanški okolici prvič 
gostili umetnike od blizu in daleč. Rodil se je ArtEko 
Šentjanž, ki ga je prva leta gostila Gostilna Repovž, 
potem smo se preselili v vinorodno Kamenško. V 
želji, da bi ArtEko čisto zares opravičil svoje eko 
ime, so slikarji zadnja leta našli raj v Peklu. Likovna 
manifestacija poteka pod okriljem Turističnega 
društva Šentjanž in Zavoda MUK Qra. Umetniško ga 
je oblikovala in ga vodi Jerca Šantej, brez katere si 
ArtEka zagotovo ne znamo predstavljati. ArtEko je do 
zdaj gostil že približno 50 različnih umetnikov. 

Dogodek poteka pet dni, umetniki pa v tem času 
ustvarjajo na temo eko tematike. Vsako leto je rdeča 
nit ustvarjanja povezana z aktualno problematiko 
onesnaževanja narave. Zato so pred dvema letoma, 
ko so umetniki ustvarjali na temo zraka, nastala 
nenavadno preroška dela, ki so nekako napovedovala 
čas, v katerem smo živeli zadnje leto in pol. To je 
še eden od dokazov, kako prefinjen občutek za 
problematiko aktualnega časa imajo umetniki, ko se 
imajo priložnost izraziti. Dogodek se tradicionalno 
konča v soboto zvečer z delovno razstavo. 

Za vse, ki razstavo na ta dan zamudijo, pa si eksponate 
lahko ogledajo še zadnjo nedeljo septembra na 
razstavi na prostem v Šentjanžu na Repovževi štali. 

Umetniška dela 12 umetnikov, ki so nastala na 
dogodkih Arteko v letih 2018/2019, na umetniških 
etiketah krasijo steklenice posebej za to priložnost 
polnjene modre frankinje Grajska kri Art barrique 
selection.

Veseli nas, da smo lahko duha in sporočilo ArtEka 
ponesli tudi onkraj meja naše občine. Tako sta bila 
bienalno leta 2016 in 2018 v organizaciji Kozjanskega 
parka organizirana umetniška shoda ArtEko 
Kozjansko, ki sledita sporočilu izvornega ArtEka. Pred 
leti je bil organiziran tudi otroški ArtEko.

Zdaj napovedujemo 11. ArtEko Šentjanž. Ker je 
praznovanje lanskega jubilejnega ArtEka v luči 
epidemije potekalo morda nekoliko zadržano, 
si želimo, da bi bil tudi letošnji dogodek nekaj 
posebnega. Prepričani smo, da nam bo to uspelo. 

Vas pa vabimo, da se v dneh od 6. do 11. julija o tem 
tudi prepričate. Še posebno lepo povabljeni v soboto, 
10. julija, ob 19. uri na druženje z umetniki in ogled 
delovne razstave ArtEka Šentjanž 2021.

V imenu organizatorjev 
zapisala Petra Majcen.

Pred vrati je 
11. ARTEKO Šentjanž 
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 2. 6., ob 8.00 
petek, 2. 7., ob 15.00 8. Paleta brez meja KNJIŽNICA SEVNICA JSKD OI  Sevnica

četrtek, 17. 6., ob 17.00 
četrtek, 1. 7., ob 19.00 Risba z zaprtimi očmi Prostori JSKD Sevnica JSKD OI  Sevnica

četrtek, 24. 6., ob 17.00 
četrtek, 8. 7., ob 19.00 Risba z zaprtimi očmi Prostori JSKD Sevnica Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Sevnica
ponedeljek, 28. 6., ob 
9.00 -  1. 7., ob 11.00 Delavnica robotike in programiranja Kajuhova ulica 11, 8290 

Sevnica www.pokovci.xyz

ponedeljek, 28. 6., ob 
10. 00 - 2. 7., ob 15.00 Olimpijski teden 2021 Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 1. 7., ob 10.00 Olimpijski teden 2021 Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 7., ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici parkirišče pri NLB Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 7., ob 10.00 Olimpijski teden 2021 Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 2. 7., ob 18.00 Potopisno predavanje z Estero: 
Potovanje po Namibiji Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in Občina Sevnica

petek, 2. 7., ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

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

sobota, 3. 7., ob 15.00 Igre brez meja Bazen Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 3. 7., ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 4. 7., ob 20.00 Koncert ob 30. letnici delovanja Župnijska cerkev Boštanj  Ljudski pevci  Boštanj
ponedeljek, 5. 7. 
ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 6. 7., ob 11.00 Šport na prostem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 6. 7., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07 / 337 4650 040, 615 000

sreda, 7. 7., ob 19.00 Poletni Radogost večer 
s slikarko Valerijo Janežić Grad Sevnica Rudi Stopar, KŠTM Sevnica

četrtek, 8. 7., ob 11.00 Dopoldan družabnih iger Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 7., ob 21.00 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
Letni kino

Grad Sevnica, grajski park Tobija Medved s.p., KŠTM Sevnica 

sobota, 10. 7., ob 9.00 Pohod po poti Antona Umeka - Okiškega Dom gasilcev in vaščanov Okič KUD Anton Umek - Okiški

sobota, 10. 7., ob 17.00 Kino v malem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
ponedeljek, 12. 7., 
ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 12. 7.,
 ob 15:20

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 

sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 13. 7., ob 11.00 Šport na prostem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 13. 7., ob 15:20 Drugi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 

sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 13. 7., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000

sreda, 14. 7., ob 19.00 Kulturni dom Krmelj Življenje besede Društvo Svoboda Krmelj - literarna sekcija

sreda, 14. 7., ob 20.00 JAZ kot JAZ – izražanje in spoznavanje samega sebe Spletni dogodek https://www.
facebook.com/mladivsevnici KŠTM Sevnica

četrtek, 15. 7., ob 11.00 Dopoldan družabnih iger Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 15. 7., ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 
sevnica.ozrk@ozrks.si

petek, 16. 7., ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 17. 7., ob 15:07 10. Tradicionalna ročna košnja na Lisci Tončkov dom na Lisci KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco

sobota, 17. 7., ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica
ponedeljek, 19. 7., 
ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 20. 7., ob 11.00 Šport na prostem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 20. 7., ob 11.00 Šport na prostem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 20. 7., ob 19. 00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000

sreda, 21. 7., ob 20.00 Kako do boljšega počutja? Spletni dogodek https://www.
facebook.com/mladivsevnici KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 7., ob 11.00 Dopoldan družabnih iger Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 22. 7., ob 19.00 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
akustični koncert 1 na 1: Gušti & Tomi

Grad Sevnica, grajski park KŠTM Sevnica, Vstopnina  v predprodaji 18 €,
na dan koncerta 20 €. 

petek, 23. 7., ob 21.00 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
Letni kino

Grad Sevnica, grajski park Tobija Medved s.p., KŠTM Sevnica 

sobota, 24. 7., ob 17.00 Ping pong turnir Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
ponedeljek, 26. 7.,  
ob 11.00 Ustvarjalni ponedeljki Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 27. 7., ob 11.00 Šport na prostem Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 27. 7., ob 11.00 Dopoldan družabnih iger Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 27. 7., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000

petek, 30. 7., ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 31. 7., ob 10.00 
sobota, 7. 8., ob 15:30 Osnovnošolski planinski tabor Kranjska gora 2021 Rateče - Planica Mladinski odsek PD Lisca Sevnica

sobota, 31. 7., ob 10.00 Korak za korakom – Lepote Okiča Spletni dogodek https://www.
facebook.com/mladivsevnici KŠTM Sevnica

sobota, 31. 7.,  
ob 21:30 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica, Cesta na Grad 

17, 8290 Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 2. 8., 
ob 15:20

Prvi del tečaja prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica, Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 

sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 3. 8., ob 15:20 Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 

sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 3. 8., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf:07  337 4650, 040 615 000

sreda, 4. 8., ob 19.00 Poletni Radogost večer
Sebastjan Starec, slikar in restavrator Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 5. 8., ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 
sevnica.ozrk@ozrks.si

četrtek, 5. 8., ob 19:30 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
koncert, Ansambel Saša Avsenika

Grad Sevnica, grajski park KD Ansambel Saša Avsenika KŠTM Sevnica 
Vstopnina: 18 € 

sobota, 7. 8., ob 8.00 Tradicionalni mesečni sejem v Sevnici Parkirišče pri HTC KŠTM Sevnica

ponedeljek, 9. 8., 
ob 7.00

Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure.
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796.

Osnovna šola Sava Kladnika 
Sevnica

OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 
sevnica.ozrk@ozrks.si

ponedeljek, 9. 8., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Predavalnica RK Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 

sevnica.ozrk@ozrks.si
ponedeljek, 9. 8., ob 
18.00 - 13. 8., ob 23.00 Festival mladih Grad Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 10. 8., ob 7.00 Krvodajalska akcija od 7. do 13. ure.
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796. Osnovna šola Sava Kladnika OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 

sevnica.ozrk@ozrks.si

torek, 10. 8., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000

sreda, 11. 8. ob 8.00 Krvodajalska akcija od 8. do 12. ure. 
Predhodno naročanje na: 051/389 270, 051/671 147, 030/716 796. Osnovna šola Krmelj OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 

sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 11. 8. ob 20:30 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
Letni kino

Grad Sevnica, grajski park Tobija medved s.p., KŠTM Sevnica 

petek, 13. 8., ob 21.00 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 14. 8., ob 21.00 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 17. 8., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000
petek, 20. 8., ob 8.00 
- 22. 8., ob 12.00 4. Tradicionalni kamp borilnih veščin IPPON - Lisca 2021 Lisca DBV IPPON

petek, 20. 8., ob 20:30 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
Letni kino

Grad Sevnica, grajski park Tobija medved s.p.

torek, 24. 8.,  ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku - 
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto, 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000

četrtek, 26. 8., ob 17.00 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
otroška predstava, Zvezdana in Zvonko v cirkusu Naj zares

Grad Sevnica, grajski park, KŠTM Sevnica

petek, 27. 8., ob 21.00 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 28. 8., ob 21.00 Večerni obisk pri grofici Mathilde Grad Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 30. 8., 
ob 15:20

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ RK Sevnica Inf. in prijave na 07 81 65 070 in 

sevnica.ozrk@ozrks.si 

torek, 31. 8., ob 19.00 Vadba Joge v vsakdanjem življenju v grajskem parku -
primerna za vse in brezplačna Grajski park Sevnica Društvo Joga v vsakdanjem življenju Novo Mesto 

Inf: 07  337 4650, 040 615 000

Četrtek, 2. 9., ob 19.30 SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE 2021
Kvatropirci 

Grad Sevnica KŠTM Sevnica, Vstopnina: 20 € 
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Si reče Monika, ko se gleda v ogledalo. Potem pa 
sklene, da bo jedla še manj. Vsaj nad nečim imam 
nadzor, si misli ... In mogoče bo bolečina celo izginila. 
Takšne in drugačne zgodbe posluša tudi 
specializantka psihodinamske psihoterapije Marina 
Noč v svoji terapevtski praksi. Dne 16. junija je 
izvedla tudi spletno predavanje z naslovom Stradam 
se. Prenajedam se. V sebi pa kričim. 
V tem kratkem predavanju je predstavila: 

1. kako prepoznati motnje hranjenja,
2. kaj jih najpogosteje povzroča,
3. kako si lahko pomagamo sami.

O motnjah hranjenja govorimo po navadi takrat, ko 
hrana postane sredstvo za razreševanje notranjih 
stisk. Takrat govorimo o motnjah sprejemanja sebe. 
SIMPTOMI ANOREKSIJE:

• občutna izguba telesne teže,
• neustrezno dojemanje podobe svojega telesa in 
telesne teže,
• pretiravanje s športom,
• samotarstvo,
• pretirano čustveno in razdražljivo vedenje,
• motnje spanja,
• izguba menstruacije,
• težnja k popolnosti,
• občutek mrazenja, slaba prekrvitev,
• puhasta poraščenost telesa.

SIMPTOMI BULIMIJE:
• normalna telesna teža,
• prenajedanje z ogromnimi količinami hrane,
• bruhanje ali spodbujanje odvajanja blata po jedi,
• odhajanje na stranišče po jedi,
• skrivnostno vedenje,
• občutek osamljenosti in nemoči,
• neredne menstruacije,
• bolečina v žrelu in sprememba na zobeh,
• dehidracija in kožne spremembe,
• samotarstvo,
• otekle žleze slinavke.

Prepoznavanje simptomov je ključno za nadaljnje 
razreševanje motnje in preprečitev najbolj črnega 
scenarija motenj hranjenja.
Če vas zanima še več o tem, kaj najpogosteje 
povzroča motnje hranjenja in kako si lahko pomagate 
sami ali drugi osebi, si oglejte posnetek predavanja 
na FB Mladih v Sevnici.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Tako sem debela

Ker so mlade mamice z dojenčki posebna skupina 
ljudi, ki si tudi želijo druženja, izmenjavo mnenj, 
podporo druga druge ... je nastala zamisel, da bi jim 
pripravili kaj zanimivega, zabavnega in koristnega. 
Zato smo v četrtek, 3. junija, v mladinskem centru 
začeli novi brezplačni program za starše in dojenčke. 

Tečaj masaže dojenčka po mednarodno priznanem 
programu IAIM vodi usposobljena inštruktorica Maja 
Trupi. Tečaj obsega pet enournih srečanj v petih 
tednih in je primeren za starše z dojenčki, od rojstva 
do starosti 12 mesecev. Na tečaju se starši po korakih 
naučijo blagodejne masaže celotnega dojenčkovega 
telesa, spoznajo moč dotika, razumevanje 
dojenčkove komunikacije ter še poglobijo in utrdijo 
medsebojno vez. Masaža pomaga dojenčku tudi, 
da sprosti napetosti v mišicah in trebuščku, sprošča 
hormone varnosti, ljubezni in ugodja ter pomaga 
razvijati boljši imunski sistem. Že prvega srečanja se 
je udeležilo pet mamic z dojenčicami. Naučile so se 
masaže nogic in se pri tem neizmerno zabavale. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Masaža za dojenčke 
v MC Sevnica

Tudi med letošnjim poletjem bosta Družinski inštitut 
Zaupanje in KŠTM Sevnica v lepo prenovljenem 
Mladinskem centru Sevnica izvajala počitniške 
aktivnosti za otroke in mlade, in sicer različne 
ustvarjalne delavnice, veliko bo družabnih iger, 
športnih aktivnosti, ogledov animiranih filmov in 
različnih skupinskih iger. Odrasli animatorji in mladi 
prostovoljci bodo poskrbeli, da se bodo vključeni 
otroci dobro počutili in varno ter kakovostno 
preživljali proste počitniške dni. Malico otroci 
prinesejo s seboj v nahrbtniku. Aktivnosti bodo 
potekale vsak dan, od ponedeljka do petka, med 10. 
in 15. uro. 

Počitniške aktivnosti so del programa 
Večgeneracijskega centra Posavje, ki ga sofinancirajo 
MDDSZEM, Evropski socialni sklad in Občina Sevnica.

Lepo vabljeni.

Damijan Ganc

Počitniške aktivnosti 
v MC Sevnica

V MC Sevnica smo v soboto, 5. junija, pripravili 
zanimivo predavanje na temo: kako postati pravi 
magnet za zaposlovalce. Predaval nam je Andrej 
Pešec, univ. dipl. pol., strokovnjak za odnose in 
osebni razvoj, ki kot strokovni sodelavec sodeluje z 
več kot 100 izobraževalnimi zavodi in podjetji doma 
in na tujem.

Udeleženci dogodka smo pridobili koristno znanje o 
tem, kako postati izjemno zanimiv in iskan na trgu 
dela. Srečali smo se z umetnostjo razvijanja svojega 
potenciala na vseh mogočih področjih, govorili o 
premagovanju omejujočih prepričanj, odnosih, 
komunikaciji in moči inteligentnega dejanja ter 
odkrivali, kaj vse je tisto, kar vpliva na naše delovanje. 
Učili smo se od najboljših in razvili vse privlačne 
kakovosti ter postali najboljša različica samega sebe, 
s čimer bomo lažje očarali bodoče delodajalce.
Močno upam, da bo pridobljeno znanje v pomoč 
iskalcem zaposlitve. 
Predavatelj Andrej Pešec je na koncu dejal: »En stroj 
lahko nadomesti več kot 50 ljudi, noben stroj pa ne 
more nadomestiti enega izjemnega človeka.«

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Delavnica v MC Sevnica: 
Postani magnet za 
zaposlovalce

Mladinski center Sevnica (MC) že več let posebno 
pozornost namenja mladim z manj priložnostmi in 
iz ranljivih ciljnih skupin. Pri tem izvajamo različne 
mladinske aktivnosti in projekte, namenjene prav 
tem skupinam. 

Med tednom pa MC omogoča otrokom in 
mladostnikom kakovostno preživljanje prostega časa 
v lokalnem okolju v družbi s sovrstnikom s cilji širjenja 
socialne mreže uporabnikov, vključevanja v lokalno 
okolje in učenja potrebnih veščin za poznejšo odraslo 
obdobje.
V centru otrokom nudimo učno pomoč, podporo 
pri reševanju težav in prijeten prostor za preživljanje 
prostega čas z vrstniki ali sodelavci centra. Poleg 
rednih tedenskih organiziranih aktivnostih pa 
izvajamo delavnice tudi med šolskimi počitnicami.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

MC Sevnica

V mesec in pol trajajočem novinarskem izzivu, pri 
katerem smo iskali avdio- ali videovsebine na temo 
Mladinski center Sevnica, smo izžrebali nagrajenca, 
ki je prejel sezonsko vstopnico za na sevniški 
bazen. To je Kristijan Smerdelj iz Sevnice. Njegov 
videopromocijski film se bo predvajal na FB Mladih 
v Sevnici. 

Kristijan, iskrene čestitke in naj bo vreme letošnjega 
poletja čim lepše, da boš lahko izkoristil svojo 
nagrado.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zaključek 
novinarskega izziva
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Predstavniki Študentskega kluba Sevnica smo obiskali 
devetošolce osnovnih šol sevniške občine. Informirali 
smo jih o naši mladinski organizaciji, predstavili naše 
delo in projekte. In seveda jih povabili v naše vrste kot 
bodoče dijake in dijakinje. Študentski klub Sevnica 
je največja mladinska organizacija v občini. Naš cilj 
je postati tudi najmočnejša in aktivna organizacija. 

Delamo z mladimi in za mlade. Devetošolcem smo 
želeli s predstavitvijo približati klub in jim povedati, 
da priložnosti za mlade v občini Sevnica so. Aktivisti 
kluba smo iz lastnih izkušenj spoznali, da je to odlična 
priložnost pridobivanja novih izkušenj, znanja in 
poznanstev, ki so neprecenljiva in tudi življenjsko 
pomembna. »ŠKS-jevc je bit fajn!« 

Vir: Študentski Klub Sevnica

Študentski klub Sevnica
se predstavi

V ponedeljek, 14. junija, je samooklicana šentjanška 
mafija proslavila zaključek osnovnošolskega 
izobraževanja. Pripravili so zelo dinamičen program, 
ki se je začel s pravim spektaklom. Pokazali so veliko 
plesnega znanja, čeprav so imeli zelo malo časa za 
vaje. Zanimivi skeči o šolskem dogajanju in utrinki 
preteklih let so nas popeljali skozi vseh devet let, v 
katerih so se izoblikovali v izjemno srčno, prijazno in 
povezano generacijo. 

Dragi devetošolci, uspešno stopajte po poti življenja. 

Sara Gačnik, OŠ Milana Majcna Šentjanž

»Z nami težko, 
a brez nas nemogoče.«

Učenci 5. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž so 
osvojili odlično 1. mesto

Z učenci 5. razreda OŠ Milana Majcna Šentjanž smo 
bili tudi v tem šolskem letu vključeni v projekt Varno 
na kolesu. Opraviti smo morali projektni nalogi z 
naslovoma Postajam kolesar in Kolesarska pravila v 
zgodbi. 

Pri prvi nalogi smo izdelali videoposnetek in v njem 
predstavili analizo prometnih poti v okolici šole, 
varnih in nevarnih križišč, ki nas obkrožajo, učenci so 
predstavili varne in nevarne cestne odseke v okolici 
njihovega doma, obvezno opremo kolesa, pripraviti 
in predstaviti pa smo morali tudi promocijsko gradivo 
z naslovom Zakaj čelada da in telefon ne. 

Pri drugi nalogi smo izdelali e-knjigo in v njej 
predstavili najpomembnejša prometna pravila, 
s katerimi se srečujemo kolesarji, opredeliti smo 
morali mogoče nevarnosti, ki nas lahko doletijo v 
prometu, v knjigi smo opozorili, na kaj je treba biti 
med kolesarjenjem pozoren, izpostavili pa smo tudi 
vidik trajnostne mobilnosti. 

Z odlično opravljenimi nalogami smo zbrali toliko 
točk, da smo se uvrstili na 1. mesto in šoli prislužili 
denarno nagrado 700 evrov in kolo. Vsak učenec pa 
si je prislužil še kolesarsko čelado.
Zelo smo se trudili in vesela sem, da je bil naš trud 
poplačan. 

Alja Felser, mentorica, OŠ Milana Majcna Šentjanž

»Projekt 
Varno na kolesu« 

V četrtek, 3. junija, 
je bil izveden 
Podjetniški večer z 
Damijanom Gancem, 
pogovor pa lahko še 
vedno pogledate na 
FB Mladih v Sevnici in 
KŠTM Sevnica. 
Predstavil je začetke 
svoje podjetniške 
poti, ki jo je začel v 
Sevnici pred 11 leti, ko 
je ustanovil Družinski 
inštitut Zaupanje. 
Zaupal nam je, da je 

vztrajal tudi v težkih trenutkih in da energijo za zagon 
naprej dobi od svojega dela, klientov in projektov. 
Zato mu niti ni težko veliko popoldnevov preživeti v 
pisarni, saj ima čas zase in družino »strogo« rezerviran 
konec tedna. Ta čas mu veliko pomeni, hvaležen pa je 
tudi za ženino podporo. 
Hkrati pa je po dveh letih dela s klienti ugotovil, da 
vsakdo vzame od njega, kar lahko, ne glede na to, 
koliko se sam trudi za to, da bi mu človeku uspelo 
pomagati. To ga je tudi osvobodilo utrujenosti od 
dela z ljudmi, ki je bila prisotna na začetku in za 
kar meni, da je predvsem za delo terapevta zelo 
pomembno ozavestiti in pride seveda z izkušnjami.
Novi projekti, ki jih nato uspešno prijavlja na razpise, 
se mu porodijo na različne načine, ob primerih 
dobrih praks drugih organizacij, med sestanki, včasih 
pa tudi sredi noči. 
Za mlade, ki si želijo na svojo podjetniško pot in 
usvojiti kompetence, ki so potrebne za uspešno 
upravljanje organizacije, je Damijan izpostavil, da so 
pomembni samoiniciativnost, zmožnost mreženja in 
seveda vztrajnost. 
Program, ki ga je v preteklosti izvajal in mu je za njim 
še vedno malo težko, je bil tudi Dnevni center za 
starejše, trenutno pa ima med drugim pod okriljem 
tudi izvajanje programa Večgeneracijskega centra. 

Mladi, bodite odločni in vztrajni, saj se tek na dolge 
proge vedno izplača. 

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Podjetniški večer 
z Damijanom Gancem

Žice so izdelane iz kovine in so odličen medij, s 
katerim lahko oblikujemo najrazličnejše izdelke. 

Idealne so za oblikovanje nakita, saj so zelo tanke in 
upogljive. Nanjo lahko nanizamo različne vrste perl 
ali drugih elementov in tako ustvarimo unikatne 
modne dodatke, na primer uhane ali zapestnice. In 
ravno to smo ustvarjali na delavnici Nakit iz žice v MC 
Sevnica, v soboto, 12. junija. Delavnico je vodila naša 
lokalna oblikovalka nakita Tina Železnik. Še dobro, da 
so se ukrepi zaradi koronavirusa zrahljali, da bomo 
lahko ustvarjene izdelke tudi dejansko uporabile. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Delavnica v MC Sevnica: 
Nakit iz žice

V sredo, 2. junija, smo imeli na šoli kulturni dan, ki 
je bil likovno obarvan. Obiskali smo galerijo, ki je 
poimenovana po Božidarju Jakacu. Razdelili smo se 
v dve skupini. Vsaka skupina si je ogledala kipe na 
prostem in o njih izvedela zanimivosti. Ogledali smo 
si stalni zbirki Božidarja Jakaca in Franceta Kralja ter 
utrdili svoje znanje na likovnem področju z delom v 
skupini. V drugem delu pa smo ustvarjali v grafični 
delavnici in spoznali grafično tehniko suha igla. 

Ob koncu smo vstopili še v gotsko cerkev. Prijetno 
dopoldne smo zaokrožili s sladoledom v Kostanjevici.

Žana Bartolj in Pia Gačnik, Osnovna šola Tržišče

Kulturni dan: Forma viva

V petek, 4. junija, smo imeli učenci višje stopnje 
naravoslovni dan, izvedli pa smo ga večinoma na 
prostem. V fizikalni delavnici smo z uporabo sence 
ugotavljali višino drevesa, merili smo ploščino 
šolskega igrišča, dolžino koraka … 

V kemijskem delu smo ločevali snovi s filtriranjem, 
izparevanjem in lijem ločnikom. Nato smo se podali na 
travnik v okolici šole in iskali različne rastline ter jim z 
uporabo aplikacije PlantNet ali slikovnimi rastlinskimi 
ključi določili imena in značilnosti. V biološki delavnici 
smo izvedli mikroskopiranje vodnega preparata, ki 
smo ga izdelali sami. Raznovrsten naravoslovni dan 
smo sklenili z gibanjem na prostem.

Kaja Zore, 7. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž

Aktivno učenje 
na prostem
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V soboto 19.6.2021 in nedeljo 20.6.2021 je z 
namenom odprtja in čim večjega obiska, potekala na 
bazenu vodna atrakcija z XXXL ovirami. 

Animacije so potekale na travnati površini ob bazenu, 
kjer so bile napihljive XXXL ovire. Najmlajši so uživali 
v igrah kot so: streljanje z vodnimi pištolicami med 
ovirami, nogomet med ovirami, drsanje med ovirami 
in ometavanje z vodnimi balončki. Animatorji so 
pripravili tudi zanimive poligone in štafete med 
ovirami.
Začetek nove kopalne sezone je zelo uspešen, kar 
priča obisk in tudi odzivi obiskovalcev.
Na KŠTM Sevnica si prizadevamo, da sledimo našim 
ciljem in s tovrstnimi aktivnostmi in animacijami 
popestrimo dogajanje na Bazenu Sevnica.

Alen Žičkar, KŠTM Sevnica

Odprtje 
Bazena Sevnica

V Sevnici smo gostili dva večja dogodka, in sicer 
gostovanje radijskega voditelja Mihe Deželaka v 
sklopu dobrodelne akcije Deželak junak, in nacionalni 
projekt na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije 
slovenska bakla. 

Dogodka, združeno v eno, sta potekala v parku pri 
Srednji šoli Sevnica. Deželaka so pričakali številni 
podporniki, saj je Sevničanom mar za šibkejše in 
podporo njegovi akciji za pomoč otrokom iz socialno 
šibkih družin za letovanje. Tudi ekipa Radia 1 je bila 
izjemno navdušena nad sprejemom, saj so prvič 
gostovali v Sevnici.

V drugem delu pa so predstavniki športnih društev, 
izobraževalnih institucij in lokalne skupnosti v 
občini Sevnica ponesli slovensko baklo po parku. 
Sodelovali so: Občina Sevnica, OŠ Blanca, Junaki, OŠ 
Tržišče, Društvo invalidov Sevnica, OŠ Krmelj, KŠTM 
Sevnica, OŠ Boštanj, Društvo šola zdravja, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, Zlata generacija rokometa, Srednja 
šola Sevnica, Veteranski rokometni klub Sevnica, 
Športno društvo Blanca, Judo klub Olimpija Krmelj, 
Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica, Kolesarko 
društvo Sevnica, Športno društvo Partizan Sevnica, 
Rokometni klub Sevnica, Planinsko društvo Lisca 
Sevnica.
Vsem sodelujočim na tem športno-humanitarnem 
dogodku se iskreno zahvaljujemo.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica
Foto: Tanja Urek, Občina Sevnica

Deželak Junak 
in slovenska bakla

 
V mesecu juniju so preko Atletske zveze Slovenije 
potekala različna državna tekmovanja, pričeli pa so 
se tudi Teki Dolenjske. 
Na Prvenstvu Slovenije v gorskih tekih za pionirske 
kategorije na Ratitovcu, ki se je odvijalo v nedeljo, 
6. 6. 2021, je Maj Repovž osvojil naslov državnega 
prvaka.
V nedeljo, 13. 6. 2021, je v Žalcu potekalo Ekipno 
državno prvenstvo za pionirje U12 in U14. Sevniške 
barve sta zastopala Jakob Černe in Maj Repovž, ki sta 
na teku na 600 m in 1000 m suvereno zmagala.

Istega dne je potekal tudi Šmarješki tek, prvo 
tekmovanje v okviru Tekov Dolenjske. Na 2 km teku 
je 3. mesto dosegla Nika Tisu, na 8 km razdalji pa je 
Miha Povšič zasedel 2. mesto.
Na Prvenstvu Slovenije za mlajše člane in članice 
v Novem mestu je Tomaž Sešlar na 200 m pritekel 
odlično 6. mesto, Nika Dobovšek pa na 1500 m 2. 
mesto.
Na Prvenstvu Slovenije za mlajše mladince in 
mladinke je Timotej Krašovec na 800 m dosegel 11. 
mesto, Tjaš Pelko pa je na 1500 m in 3000 m osvojil 
8. in 5. mesto. Sergeja Šturbej je na teku na 800 m 
zasedla 16. mesto.
Vsem atletom iskreno čestitamo.

Vir: Atletski klub Sevnica

Maj Repovž, foto: Tomaž Blatnik

Odlični nastopi 
sevniških atletov

 
Klub borilnih veščin Sevnica je v petek v sodelovanju 
s Športno unijo Slovenije v sklopu projekta Slovenija 
v gibanju uspešno izpeljal tradicionalni Sevniški 
karatlon, pozdrav poletju za malčke, malčice, 
osnovnošolke in osnovnošolce do 10. leta starosti. 

Iskrene čestitke vsem udeležencem Sevniškega 
karatlona, ki so uspešno premagali vse ovire. Se 
vidimo na naslednjem, ki bo decembra. OSU!

Jurij Orač

Sevniški karatlon

Junija se je v našem klubu dogajalo veliko. Končala 
se je rokometna sezona 2020/2021, imeli smo redno 
skupščino zbor članov, pripravljamo aktivnosti za 
poletne mesece, misli pa nam uhajajo na prihodnjo 
sezono, saj se začne že čez dva meseca. 

Prav je, da po končani sezoni spet pogledamo, kaj nam 
je uspelo narediti v zadnjih dveh letih. Vsi delujoči 
v klubu se strinjamo, da smo naredili velik korak k 
prepoznavnosti rokometa v Sevnici. Ne samo, da se 
število igralcev in igralk rokometa povečuje (trenutno 
nas je 190), treba je tudi poudariti, da Rokometni 
klub Sevnica združuje vse generacije, od otrok, ki 
prvič prestopijo šolski prag, pa vse do veteranov. Gre 
torej za strokovno delo večgeneracijskega modela, 
ki ponazarja moč delovanja takšnega kluba v našem 
okolju.
Ob koncu rokometne sezone se zahvaljujemo tudi 
vsem, ki ste nam pomagali na tej poti. 

Velika zahvala vsem prostovoljnim delavcem: 
zapisnikarjem, časomerilcem, zdravniškemu osebju, 
redarjem, organizacijskemu in upravnemu delu kluba, 
staršem, navijačem in preostalim podpornikom 
kluba. Seveda ne smemo pozabiti naših trenerjev, 
igralk in igralcev rokometa, ki ponosno predstavljajo 
Rokometni klub Sevnica. 
Za delovanje takšnega kluba pa so seveda potrebna 
sredstva, zato še posebej hvala, ki so nam v 
sponzorskem, donatorskem ali materialnem načinu 
pomagali: Občina Sevnica, KŠTM, Krajevna skupnost 
Sevnica, Tanin Sevnica, GEN Skupina, Slovenske 
železnice, Zavarovalnica Triglav, Hidroelektrarne na 
Spodnji Savi (HESS), Chemcolor, Metalna Senovo, 
ZMAS group, LEKOS, Komunala Sevnica, Okusne 
dobrote, Primo Telefonija, Studio Vitaja, PREIS 
Sevnica, Intersport Sevnica, Feliksbau, Novak bus, 
Avtomati Štefančič, Elektromehanika Gregorič, AGM 
Pungerčar, GMP Prijatelj, Jože Kozinc, MKT Radej, 
Termoglas, Yumbo in Nomago.
Zavedamo se, da le vsi skupaj lahko naredimo 
premike. Prepričani smo, da smo na pravi poti in da 
delamo nekaj dobrega za našo družbo. 
Želimo vam prijetne počitniške dni.

Vir: Rokometni klub Sevnica

Eni odhajajo …

Rokometni klub Sevnica

... drugi prihajajo.

»Ne premišljuj. 
Samo začni.« 

Rich Roll
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Šport 

V soboto, 19. junija, je v Ljubljani potekalo 30. 
Državno prvenstvo v streljanju za člane in članice 
z zračno pištolo 10 m. Za strelce SD Marok Sevnica 
je bila tudi tokrat najuspešnejša Mojca Kolman, 
saj je prepričljivo zmagala v kvalifikacijah. Dosegla 
je 568 krogov. V finalnem tekmovanju je dosegla 
231,1 kroga. V kvalifikacijah je najbližji zasledovalki 
pobegnila za 6 krogov, v finalih pa 9,6 kroga. Zmaga 
na 30. Državnem prvenstvu je za Mojco četrti naslov 
državne prvakinje, kar kaže na njeno kakovost. 

Med posamezniki je Blaž Kunšek dokazal, da spada 
v vrh slovenskega strelstva. V finalu je šele po 22. 
strelu klonil pred močnejšim nasprotnikom in za 
1,7 kroga osvojil 2. mesto, srebrno kolajno in naslov 
slovenskega podprvaka v disciplini zračna pištola 10 m. 
V ekipni konkurenci je SD Marok Sevnica v sestavi 
Matej Kolman, Klemen Juvan in Blaž Kunšek, osvojila 
2. mesto od 12 udeleženih ekip. 
S tremi osvojenimi odličji, prvo mesto članice, 
drugo mesto člani in drugo mesto ekipno, SD Marok 
Sevnica spada med najuspešnejša strelska društva v 
Sloveniji. K temu je treba dodati še osvojeno tretje 
mesto v državni strelski ligi sezone 2021.

Mirko Ognjenovič

Z leve: Matej, Klemen, Mirko, Blaž, Mojca in mali Oskar

30. Državno prvenstvo v 
streljanju za discipline 10 m

Trenerji in inštruktorji ŠD Partizana Sevnica se vsako 
leto dodatno izpopolnjujejo na letnih seminarjih 
in kongresih, ki jim omogočajo ne le pridobivanje 
licence za eno koledarsko leto, ampak tudi nova 
spoznanja, nove pristope, da so vedno v koraku s 
časom. 
Inštruktorici fitnesa in skupinske vadbe Estera Savić-
Bizjak in Sara Martinšek sta se ponovno udeležili 

mednarodnega kongresa fitnesa v organizaciji Fitnes 
zveze Slovenije, ki je bil tokrat v sončnem Portorožu. 
Organizatorji so ponudili več kot 40 različnih delavnic, 
predavanj, okroglih miz in vadb. 
Z novimi idejami tako nadaljujemo skupinske in 
individualne vadbe v Sevnici in Radečah. 
Še posebna pohvala pa gre inštruktorici Esteri, ki 
svojo licenco podaljšuje že več kot 40 let in je tako 
inštruktorica z najdaljšim stažem v Sloveniji. 

 Sara Martinšek

Letno izobraževanje 
inštruktoric

 
Sevniški karateisti na mednarodnem karate turnirju 
v Italiji osvojili 6 medalj
 
V močni mednarodni konkurenci 326 tekmovalcev 
iz 10 držav so se naši sevniški karateisti lahko 
enakovredno kosali s svojimi nasprotniki. Res pa je, 
da so bila na koncu večinoma prva mesta rezervirana 
za italijanske tekmovalce in tekmovalke. Sevniški 
karateisti so Sloveniji priborili skupaj 6 medalj, od 
vsega 8 osvojenih. Naš najbolje uvrščeni tekmovalec 
je bil Matic Grilc, ki je med 13-letniki osvojil 2. 
mesto. Ivani Ćerić se je uspelo uvrstiti v finalni krog, 
na koncu pa je med deklicami osvojila bron. Med 
kadeti se je v finale uspelo uvrstiti tudi Gašperju 
Štiglu, osvojil je 3. mesto. Med mlajšimi veterani sta 
Marko Stopar in Denis Orač osvojila 3. mesto, enako 
uvrstitev pa je dosegel tudi Jurij Orač med starejšimi 
veterani. Solidno sta svoj nastop opravila tudi naša 
dva člana, Anže Kermc in Amadej Božič, in vsak v svoji 
kategoriji osvojila odlično 5. mesto. Preostalim našim 
športnikom pa se žal ni uspelo uvrstiti v finale.

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica: 
2. mesto: Matic Grilc, starejši dečki
3. mesto: Ivana Ćerić, mlajše deklice 
3. mesto: Gašper Štigl, kadeti
3. mesto: Marko Stopar, veterani A
3. mesto: Denis Orač, veterani A
3. Mesto: Jurij Orač, veterani C
5. mesto: Anže Kermc, dečki
5. mesto: Amadej Božič, mladinci

Jurij Orač

5. Black belt 
karatejski pokal

 
Mladinec Amadej Božič bronast na Evropskem 
kickboxing pokalu v Karlovcu
 
Kickboxing klub Tigar iz Karlovca je v sodelovanju s 
Kickboxing zvezo Hrvaške in svetovno kickboxing 
organizacijo WAKO organiziral 11. Evropski 
kickboxing pokal, ki je v Karlovec privabil kar 1713 
tekmovalcev in tekmovalk iz 122 klubov iz 27 držav. 
Omenjenega pokala so se udeležili tudi sevniški 
kickboksarji, ki jih je tokrat vodil trener Gregor Divjak. 
V kvalifikacijskem delu četrtfinalnih in polfinalnih 
obračunov v kick lightu (KL) se je uspelo uvrstiti v 
zaključne boje le 17-letnemu Amadeju Božiču, v 
konkurenci mladincev pa je osvojil odlično 3. mesto. 
Žal pa se ni izšlo za Tadeja Božiča, ki si je dva dni pred 
nastopom na treningu poškodoval roko in je moral 
odpovedati svoj nastop. Priložnost bo že čez nekaj 
dni v italijanskem Riminiju, v katerem je Tadej pred 
letom osvojil srebrno medaljo. 
Iskrene čestitke vsem nastopajočim in celotni ekipi 
za njihovo potrpežljivost in borbenost, 

Pregled uvrstitev sevniških kickboksarjev:
3. mesto BOŽIČ, Amadej, mladinci, lick light – 79 kg

Jurij Orač

Amadej Božič, 3. mesto KL – 79 kg

WAKO – Evropski pokal 
v kickboxingu

Od 20. do 22. avgusta bo na Lisci potekal tradicionalni 
kamp borilnih veščin. 

Namenjen bo mladim ippončkom iz DBV Ippon 
Sevnica.

Miran Grubenšek

4. Tradicionalni kamp 
borilnih veščin 
Ippon Lisca 2021

V ponedeljek, 7. junija, smo našim vadečim, ki vadijo 
s Sebastjanom na vadbi Cross camp, omogočili 
testiranje, namenjeno aktivni populaciji. 
Testiranje European Fitness Badge je novost na 
področju športa za vse na mednarodni ravni. 
Omenjena baterija testiranj je bila razvita v preteklih 
dveh letih zaradi izkazane potrebe po testiranju ob 
upoštevanju stanja v sedanji družbi.

European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski 
strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo 
širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Vaje v 
sklopu testiranja so primerne za različne ravni telesne 
pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi 
za starejše in manj aktivne ljudi. 
Naši vadeči so bili zelo zadovoljni, saj po koncu 
prejmejo celotno analizo svoje fizične pripravljenosti, 
kar jim je dobro vodilo za nadaljnje treninge. 
Hvala Športni uniji Slovenije, da so nam omogočili 
testiranje, in aplavz trenerju Sebastjanu za odlično 
delo s svojo skupino. 

Sara Martinšek

ŠD Partizan Sevnica 
omogoča testiranje 
za svoje vadeče
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Iz preteklosti v sedanjost

Hvaležen spomin ob 150. obletnici smrti pesnika 
Antona Umeka – Okiškega 

V mesecu juliju leta 2021 obeležujemo 150. obletnico 
smrti slovenskega pesnika, pisatelja, profesorja in 
urednika Antona Umeka – Okiškega. Rojen na Okiču 
(Vrh pri Boštanju v občini Sevnica) kmečkim staršem 
in v družini petih otrok, je že kot otrok občudoval 
naravo, življenje in stvarnika. Že zelo zgodaj je kazal 
izjemno nadarjenost. 

Življenje mu je v otroštvu namenilo dobrotnike, da 
se je izšolal v Boštanju, nato na gimnaziji v Ljubljani, 
nakar je zaključil študij klasične filologije na Univerzi 
na Dunaju. Neizmerno je bil hvaležen za vso dobroto, 
kar ga je dodatno plemenitilo pri nadaljnjem 
ustvarjanju in dajanju. Njegov pesniški talent, ki je 
bil prepoznan, se je razvil, izostril in obrodil številne 
sadove, ki jih je v 33-letnem obdobju svojega 
življenja z ljubeznijo daroval slovenskemu narodu in 
ohranjanju slovenskega jezika. 

 Hvaležen spomin ob 150. obletnici smrti 
 pesnika Antona Umeka – Okiškega

 

Solze ne tečejo vedno po obrazu in tudi ne iz oči.

Tista vlažna iskra, ki ugledaš jo in ti ne ubeži.

Tista, ki jo vidiš samo ti.

Ker duša duši dovoli, da se je dotakneš, ko boli.

Včasih solze nadenejo nasmeh,

ker preveč boli, da bi se videlo v očeh.

Ker smeh te dvigne, ko si na tleh.

Hrabri, napolni in ne brska po smeteh..

Se ne utaplja v lažeh..

svoj zven pozna, 

je takšen, ki ga le iskrenost da.

Irena Modrin

Solze

Glej, no glej, kdo ne more spati!
Časopis v roke, pa brati!

Praviš, da ne veš več kaj je to?
Brskaš po FB, to je to!

Hmm, smo morda v zagati?
Le zakaj, tu smo vsi podobni brati.

Nekaj leže, nekaj ne..
veliko vsega in preveč, kajne?

Bog ne daj, da bi preskočil frenda,
da ne zamudiš kaj dogaja
v tekočem dnevu trenda.
Vse je res, emojčki moji,

sladki mali srčki tvoji.
Jaz ti dam, ti mi daš..

malo smeha mi prodaš.
Se že širi v kotičkih, vse do ušes.

Pa, saj vem, 
da to je šala mala, ni zares.

Smo že pravi virtuozi..
Res, prav res, na FB dozi!

Glej no glej, kdo ne more spati!
Če nimaš kaj pametnega počet,

pa moraš to prebrati.   

Irena Modrin

Glej, no glej

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si,

glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo.

Hvala za vaš prispevek.

       Uredništvo

Anton Umek je deloval pod geslom »Vse za vero in 
domovino« ter psevdonimom »Okiški«, ki si ga je 
izbral iz velike ljubezni do svojega rodnega kraja.
Da sta veličina in doprinos Antona Umeka – Okiškega 
za Slovence pomembna, se je izkazalo tudi, ko je 
odjeknila vest o njegovi smrti. Preminil je 15. julija 
1871 v Trušnjah na avstrijskem Koroškem. Besednik, 
kratkočasen in podučen list za slovensko ljudstvo, ki 
ga je Anton Umek – Okiški urednikoval, je žalostno 
vest objavil v julijski izdaji. Učenci, profesorji in vsi 
slovenski rodoljubi so občutili veliko izgubo ter ga 
ohranili v hvaležnem spominu. 
  
Antonu Umeku – Okiškemu, našemu rojaku ter 
priljubljenemu pesniku in enemu največjih talentov 
takratnega časa, smo neizmerno hvaležni za 
njegovo bogato dediščino in doprinos Slovencem 
na mnogih področjih - slovstvenem, jezikoslovnem, 
izobraževalnem, vzgojnem in navsezadnje človeškem. 
Ko to prepoznamo, se zavemo, da ti sadovi delujejo še 
danes, kajti resnica je večna. Namreč v njegova dela 
in sporočila se lahko zazremo tudi v sedanjem času, 
ko živimo v obdobju velikih globalnih sprememb in 
izzivov, ko je tudi izjemno pomembno, da se »ne 
izgubimo«. Kako bomo to storili, nam jasno sporoča 
skozi pesem Najvišja moč. 

V hvaležen spomin in počastitev Antona Umeka – 
Okiškega v jubilejnem letu bo 10. julija 2021 potekal 
tradicionalni Pohod po poti Antona Umeka – 
Okiškega ter odprtje razstave OŠ Boštanj na njegovi 
rojstni domačiji. Vabljeni na Okič. 

Tatjana Žužek
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Utrip življenja

Dopustniški dnevi postrežejo tudi s kakšno 
uro več v domači kuhinji. Zakaj ne bi preizkusili 
kakšnega novega recepta in dovolili, da vas 
odnese na drugi konec sveta? Prepričani smo, 
da vas jedi pripravljene z izbranimi lokalnimi 
sestavina, ne bodo pustile ravnodušne. 

Pirina rižota
Pirin riž oziroma obrušeno pirino kašo dobro 
speremo pod tekočo mrzlo vodo. Na pregreto 
ponev damo malo olja oljne ogrščice. Dodamo 
por in ga prepražimo. Na por dodamo opran in 
odcejen pirin riž ter ga toliko prepražimo, da se 
zrna segrejejo. Zalijemo z zelenjavno osnovo, da 
so zrna prekrita, in kuhamo 10 minut. Po potrebi 
dodamo še malo jušne osnove. Med kuhanjem 
na majhne kockice narežemo hokaido ter cukini 
bučko. Po 10 minutah kuhanja riža dodamo 
narezane bučke, solimo ter kuhamo še 10 minut. 
Vmes pripravimo nariban staran kravji sir, ki ga tik 
pred koncem kuhanja dodamo v rižoto. Rižoto 
dokončamo z žlico hladnega masla. Na krožnik 
položimo žlico rižote, ki jo začinimo z oljem oljne 
ogrščice in cvetom kapucinke.

Orientalska goveja juha
Goveje kosti zavremo in odcedimo. V svežo 
hladno vodo dodamo že prevrete kosti, koriander, 
zvezdasti janež in ostalo jušno zelenjavo. Na 
zmernem ognju kuhamo do 3 ure. Odstavimo in 
precedimo. Korenje: Na tanke rezine narezano 
oranžno korenje karameliziramo na sladkorju. 
Rezanci: V vreli, slani vodi po receptu skuhamo 
rezance in jih odcedimo. Arašide grobo 
nasekljamo, prepeličje jajce spoširamo. Na dno 
krožnika položimo korenje, kuhane rezance, 
poširano prepeličje jajce ter nasekljane arašide. 
Na tanko odrežemo rezino poprej zamrznjenega 
govejega fileja ter ga še surovega položimo 
na sredino krožnika, nanj potresemo nekaj 
zrnov soli. Krožnik pred gosti zalijemo s poprej 
pripravljeno orientalsko govejo juho.

Recepta so pripravili v Gostilni Repovž. 
Uporabili so pirin riž s Kmetije Zakrajšek in rezance s 

Kmetije Jazbec, ki jih odlikuje certifikat Sevnica Premium. 

Vinsko priporočilo:
Grega Repovž, sommelier leta 2021 po izboru 
Gault&Millau, k pirini rižoti priporoča Kozinčev 
Chardonnay Selekcija, letnik 2017, k orientalski 
goveji juhi pa Klaro, letnik 2015, Hiša frankinje, 
Kerin.

Recept so pripravili v Gostilni Repovž. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica, 
foto Miha Hrenk, Aklih Designe

RECEPTI

Po končanem zaprtju zaradi koronavirusa smo tudi 
pri DI Sevnica spet začeli aktivnosti, prej pa smo 
delovali omejeno (pobirali smo članarino, urejali 
pisarno, pripravljali razpise za občino in podobno), 
zdaj pa izvajamo tudi preostale dejavnosti.
Aktivnosti so se najprej začele na športnem področju, 
in sicer vadba do 10 članov in z uporabo maske. Imeli 
smo dva sestanka IO DI Sevnica.

Pregled drugih srečanj:
– 15. maja smo se udeležili regijskega srečanja ZDIS v 
Trbovljah v balinanju ekipno v četverkah.
– 20. maja smo organizirali 7. Spominski turnir v šahu, 
ki je posvečen našim preminulim članom, moral pa bi 
biti že lani. Tekmovanja smo se udeležili samo člani 
DI Sevnica.
– 22. maja smo se udeležili regijskega srečanja v 
šahu, ki je bilo v Dragatušu, tekmovanje je potekalo 
posamezno.
– 5. junija smo bili na regijskem tekmovanju ZDIS v 
ribolovu lov s plovcem v Krškem.
– 9. junija smo v Boštanju TVD Partizan organizirali 
zbor članov, ki je bil izpeljan za leti 2020 in 2021. 
Zbora se je udeležilo 60 članov DI Sevnica.
V nadaljevanju objavljamo razpored izletov in srečanj 
za julij in avgust:

– 8. julija kopalni dan v Strunjanu
– 17. julija srečanje težjih invalidov Krmelj
– 24. julija srečanje težjih invalidov Sevnica
– 26. julija kopalni dan
– 9. avgust kopalni dan v Strunjanu
– 23. avgusta izlet na Brezje
– 26. avgusta kopalni dan v Dobovi
– 4. septembra splavarjenje po Dravi

Prijave zbiramo v društveni pisarni DI Sevnica ob 
uradnih urah od ponedeljka do petka, od 10. do 12. 
ure.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti 
Društvo invalidov Sevnica

 
V petek, 18. junija, je bilo v Dobovi regijsko ekipno 
tekmovanje v pikadu društev upokojencev Posavja. 
Nastopilo je 6 moških in 6 ženskih ekip, žal Sevnica 
samo z moško ekipo. Ekipa DU Sevnica v postavi 
Franci Selak, Bojan Sorčan, Toni Kovačič, Franc 
Dobovšek in Brane Busar je osvojila končno 3. mesto 
in v vitrine DU Sevnica prinesla še en pokal.
Vrstni red ekip:

1. DU Senovo 2703 točk
2. DU Tržišče 2684 točk
3. DU Sevnica 2612 točk
4. DU Brežice 2405 točk
5. DU Dobava-Kapele 2322 točk
6. DU Krško 1799 točk

Pet najboljših posameznikov:
1. Jože Simonišek, DU Senovo, 850 točk
2. Branko Zupančič, DU Tržišče, 767 točk
3. Toni Jermančič, DU Tržišče, 765 točk
4. Bojan Sorčan, DU Sevnica, 726 točk
5. Toni Kovačič, DU Sevnica, 713 točk

Zmagovalna ekipa DU Senovo se je uvrstila na 
državno prvenstvo v pikadu.

Brane Busar in Romana Ivačič 
za Društvo upokojencev Sevnica

Ekipa DU Sevnica, foto: Jože Simonišek

Ekipa igralcev pikada 
Društva upokojencev 
Sevnica osvojila 3. mesto 
na regijskem tekmovanju

V četrtek, 27. maja, so se srečali igralci pikada – 
ekipa Društva upokojencev Tržišče in ekipa Društva 
upokojencev Sevnica v pikado igralnici OZVVS. 
Odprtje prijateljske ekipne tekme v pikadu je 
počastila tudi predsednica Društva upokojencev 
Sevnica Anica Jelančić s pozdravom vseh udeležencev 
in športno napovedjo, naj zmagajo najboljši. 
Dvoboj je potekal po pravilih najvišjega seštevka 
v pikadu (high score), in to ekipno. Ekipa DU 
Sevnica:Ekipi DU Tržišče – 2645:2487 točk. Ekipa DU 
Sevnica je tako v prvi ekipni tekmi letos premagala 
goste iz Tržišča za 158 točk.

Igralci pikada iz DU Tržišča in DU Sevnica so še 
isti dan odigrali povratno ekipno tekmo. Ekipa 
DU Sevnica:Ekipa DU Tržišče – 2619:2321. Ekipa 
Sevnice je še enkrat pokazala dobro pripravljenost in 
premagala goste iz Tržišča v drugi tekmi za 298 točk.

Najboljši trije igralci posamezniki, seštevek obeh 
tekem:

1. Branko Zupančič – DU Tržišče: 1558 točk
2. Bojan Sorčan – DU Sevnica: 1485 točk
3. Franci Selak – DU Sevnica: 1387 točk

Glavni namen obeh prijateljskih tekem je bilo 
druženje, seveda s športnim navdihom. Upoštevali 
pa smo tudi navodila NIJZ (precepljenost).
Igralci v sekciji pikada Društva upokojencev Sevnica 
so na ta dan odigrali tudi prvi turnir posameznikov. 

Uspehi igralcev pikada 
pri Društvu upokojencev 
Sevnica v maju

Nastopili so igralci DU Tržišče in DU Sevnica v 
tekmovalnem sistemu na izpadanje. V finalu je Franci 
Selak premagal Bojana Sorčana z rezultatom 498 
proti 359 točk. V malem finalu v borbi za 3. mesto je 
Toni Kovačič premagal najboljšega igralca iz Tržišča z 
rezultatom 279 proti 257 točk. 

Rezultati turnirja posameznikov:
1. Franci Selak – DU Sevnica 
2. Bojan Sorčan – DU Sevnica 
3. Toni Kovačič – DU Sevnica 
4. Vinko Sitar – DU Tržišče
5. Anton Jermančič – DU Tržišče
6. Branko Zupančič – DU Tržišče
7. Drago Jazbec – DU Tržišče
8. Vlado Cizl – DU Sevnica 
9. Franc Dobovšek – DU Sevnica

Igralce pikada čaka regijsko tekmovanje upokojencev 
v Dobovi, zato je bilo to srečanje še kako dobrodošlo 
za priprave na omenjeno tekmovanje.

Brane Busar in Romana Ivačič,
za Društva upokojencev Sevnica

Ekipi DU Tržišče in DU Sevnica
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Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.

MESEČNI SEJEM
SEVNICA

SOBOTA

parkirišče pri HTC

SEVNICA

info: 07/ 81 65 462

8.00 - 12.00
Sejem bo potekal v skladu z navodili in 

priporočili NIJZ o zajezitvi epidemije covid-19.

3.7.2021 7.8.2021

www.radioaktual.si

Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2020, letnik XVIII, številka 153, www.kstm.si

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.8.2021 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

HIRON: kentaver v grški mitologiji, EŠKOL: izraelski politik, AKSAKOV: ruski pisatelj, AALTO: finski arhitekt
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PRI ZVEREH

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
DAVID DUCHOVNY.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Mitja Hostnik, Bohorska 1, 8290 Sevnica,
2. nagrada: Jaka Županec, Glavni trg 34,  8290 Sevnica 
3. nagrada: Ula Pavlič, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj

VICOTEKA

Loto
“Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati žal ne 
zadostujejo” reče profesor,” toda na vašem mestu 
bi poskusil pri lotu.”
“Kako to mislite?”
“No, od 34 izpitnih vprašanj ste ravno  na 7 
odgovorili pravilno.”

Izpit

“Videti ste zelo živčni” reče profesor študentu na 
izpitu.
 “Vas je morda strah mojih vprašanj?”
“Ne, strah me je mojih odgovorov.”

Petice      
 
“Očka mi je obljubil 30 evrov za vsako petico,” je 
povedal  Andrej učitelju.
“Saj nobene do sedaj še nimaš,” je odvrnil učitelj.
“To je res, a imam predlog: zapišite mi jih nekaj in 
denar si bova delila.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje cerkev na sliki in kje se nahaja?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Potrudi se in stisni roko
 hinavskemu človeku, 

da vsaj kdaj začuti
kako lepo je biti človek.

                A.K.

Nagrade za meseca JULIJ - AVGUST
1. nagrada: bon v vrednosti 20 €, ki ga podarja Kopitarna Sevnica, Planinska cesta, 8290 Sevnica 

2. nagrada: pizza po izbiri, ki jo podarja Rajska kuhna, Tržišče 24, 8295 Tržišče

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

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Tiho v nočni mir 
stopa bled pastir,
sredi črne trate, 
pase zvezde zlate .

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 kresnička

 Izžrebanka:
 Urška Langus, Zabukovje 44, 8292 Zabukovje

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Eno od petih postajališč za kolesarje in konjenike
 se nahaja v Okroglicah pri gostišču Močivnik. 
Izžrebanka:
 Miroslava Trbovc, Radež 31, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
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• TOPLOTNE ÈRPALKE

• KLIMA NAPRAVE

• TALNO GRETJE

• PREZRAÈEVANJE

Ob 30. obletnici obrambe 
samostojne in neodvisne države

Republike Slovenije
čestitamo veterankam in veteranom 

vojne za Slovenijo. 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica

strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,48 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

NOVO
storitev

HIAB prevozi

izolacije



031 618 729

https://gnidica.com
info@gnidica.com

NOVO V SEVNICI

Poleg mlekomata

ZA SUHOMESNATE IZDELKE ,
KLOBASE, OCVIRKE, 

TLAČENKO ...

MESOMAT

MESARSTVO IN PEKARSTVO
JOŽE GNIDICA s. p.

Lončarjev dol 40
8290 Sevnica

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI

Specialisti
Specialisti+

Do specialista 
v 7 dneh

Zavarovancem smo v
preteklem letu zagotovili
obravnavo pri specialistu
povprečno v 7 dneh.

Hitreje do 
specialista, 
diagnoze in 
zdravljenja


