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Intervju

Zoran Cvar, predsednik Kulturnega društva Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu 

Kulturno društvo Primož Trubar Loka pri 
Zidanem Mostu praznuje letos 70-letnico 
delovanja. Na osrednji občinski 
slovesnosti ob kulturnem prazniku je 
društvo prejelo zlato Prešernovo plaketo 
Zveze kulturnih društev Sevnica.
 

Kulturno društvo Primož Trubar Loka pri Zidanem 
Mostu praznuje letos 70-letnico delovanja. Kako 
je bilo na začetku društvenega delovanja?  
  
Začetki delovanja segajo v leto 1946, ko je bilo 
ustanovljeno Prosvetno društvo Loka. Pod 
njegovim okriljem je začela delovati dramska 
skupina, leta 1947 pa mešani pevski zbor, ki ga 
je vodil Janez Jenčič. Nastopali so na prireditvah 
v domačem okolju. Društvo je za svoje delovanje  
dobilo prostore v prosvetnem domu. 

Društvo je od svoje ustanovitve zamenjalo kar 
nekaj imen … 
  
Leta 1949 se je društvo preimenovalo v Prosvetno 
društvo Ivan Cankar in pod tem imenom delovalo 
vse do leta 1956. Nato se je preimenovalo v 
Prosvetno društvo Primož Trubar, od leta 1997 
pa deluje pod imenom Kulturno društvo Primož 
Trubar Loka. 
 
V dolgoletnem delovanju je bilo v njem več kulturnih 
dejavnosti. Katere? 

Na začetku delovanja društva je bil pomemben 
nosilec kulturne dejavnosti v Loki mešani pevski 
zbor, ki ga je vodil Janez Jenčič. Leta 1956 je pevski 
zbor nadaljeval svoje delo z moškim oktetom vse 
do leta 1976. Oktetu so se pridružili še preostali 
pevci in skupaj so ustanovili moški pevski zbor z 
istim zborovodjem. Leta 1979 je zbor prevzela 

Taja Balog. Leta 1980 so se moškim pridružile še 
ženske pevke in nastal je mešani pevski zbor. Leta 
1999 je vodenje prevzela Marjetka Kozmus in 
ga vodila do prenehanja njegovega delovanja leta 
2011. Vmes ga je vodil še Franci Strajnar. Mešani 
pevski zbor je dobival nagrade in pohvale doma in 
v tujini. 
Leta 1946, ob ustanovitvi društva, je začela 
aktivno delovati tudi dramska sekcija, in sicer do 
leta 1970. V vseh teh leti je uprizorila več kot 50 
gledaliških iger. Gonilni sili sta bila Alojz Mlinar 
in Slavka Jenčič kot tajnica, režiserka in igralka. 
Oba sta bila odlikovana z republiškim priznanjem 
odličje svobode, prav tako kot pevec in igralec 
Polde Weber. Pomemben prispevek k temu, da 
dramska dejavnost v kraju ni zamrla, je dajala 
osnovna šola v Loki. 
  
Od 1949 je delovala tudi knjižnica, z več kot 400 
knjigami, ki je še zdaj v prostorih KS Loka. Že več 
let jo uspešno vodi Danica Hočevar. 
  
Leta 1998 sem kot 
tedanji predsednik 
Kulturnega društva 
Loka skupaj s Simonom 
Sernecem in Blažem 
de Gleria sodeloval pri 
ustanovitvi kulturnega 
projekta  Kre Art. V 
tem času so se zvrstila 
različna likovna in 
glasbena srečanja, 
razstave, koncerti, 
likovne kolonije in 
večeri poezije. Bilo 
jih je več kot 300, 
sodelovali pa so 
umetniki iz domovine in 
tujine, Italije, Avstrije, 
Hrvaške, Amerike, 
Anglije, Irske in BiH. 

Katera dejavnost je v tem dolgem obdobju pustila 
v društvu največji pečat? 
  
Vse dejavnosti, ki jih je izvajalo društvo, so 
pustile sledi v določenem obdobju, saj so jih člani 
društva z entuziazmom in zagnanostjo izvajali za 
sokrajane. Meni pa je največ pomenil Kre Art, saj 
je združeval ljudi iz vseh zvrsti umetnosti, od še 
neznanih ustvarjalcev do že uveljavljenih. Likovniki 
in glasbeniki še vedno radi prihajajo v Loko. Gotovo 
ne zaradi lažne vljudnosti ali zaslužka, ampak 
zaradi poštenih odnosov in prijaznih ljudi, ki cenijo 
njihovo delo in ob njem uživajo. 

Da društvo deluje tako tvorno, je verjetno zaslužnih 
kar nekaj predsednikov, članov, vodij? 
  
V vseh letih, odkar obstaja naše društvo, se je 
zvrstilo kar nekaj zaslužnih ljudi, ki so na podlagi 
prostovoljnega dela pripomogli h kulturnemu 
razvoju kraja. Pomembni člani, ki so aktivno 
delovali in pripomogli, da je društvo delovalo do 
zdaj, so Janez Jenčič, Taja Balog, Alojz Mlinar, 
Slavka Jenčič, Marjana Koren in drugi aktivni 
člani. Od leta 1996 opravljam naloge predsednika 
kulturnega društva ob sodelovanju s člani, ki jim 
ni vseeno za obstoj društva. V veliko pomoč sta 
bili vsa ta leta Anica Strajnar kot blagajničarka in 
Cvetka Ostrovršnik. 

Letošnja zlata Prešernova plaketa Zveze kulturnih 
društev Sevnica je verjetno spodbuda za nadaljnje 
delo društva. Kakšni so vaši načrti? 
  
To leto bo posvečeno 70-letnici delovanja 
kulturnega društva. Prireditve se bodo vrstile vse 
leto. Začeli smo z lutkovno predstavo za vrtec 
in šolo, 5. marca bo razstava fotografij Bojana 
Dremlja, gospodična Neža Musar bo predstavila 
svojo poezijo in sledil bo koncert  šansonjerja 
Srđana Depola. Pripravili bomo slikarsko razstavo 
Borisa Koteskega, razstavo plakatov KD Loka, 
predstavilo se bo Društvo za umetnost Kum, bodo 
tudi gledališke predstave in koncerti. Novembra 
pa pripravljamo osrednjo slovesnost ob obletnici. 
  
Bi bralcem želeli povedati še kaj?

Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k 
uspešnemu delovanju društva, še posebno Občini 
Sevnica, KS Loka, KŠTM Sevnica, OI JSKD in 
ZKD Sevnica. Bojim se, da bo čedalje več društev 
opustilo svoje poslanstvo, saj so razmere za 
delovanje čedalje manj prijazne. Zato si želim, da 
bi bile prireditve, ki jih pripravijo društva, čim bolj 
obiskane. 

Pogovarjala se je Katja Pibernik, 
koordinatorka JSKD OI Sevnica.



3marec 2016

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.350 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

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

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

Prihodnja številka izide aprila 2016, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 3. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon
Slovenski jezik je naš materni jezik. Začnemo 
se ga učiti v zgodnjem otroštvu, večino pa 
nas spremlja vse življenje. V slovenskem 
jeziku pišemo, se pogovarjamo, beremo in se 
učimo. Ne smemo in ne moremo pa pozabiti, 
da v tem jeziku tudi razmišljamo in čutimo. 
S slovenskim jezikom se identificiramo. 
Prevečkrat pa poskušamo to prezreti. 
Žal pa se slovenski jezik, kot se spreminja, 
dopolnjuje in gradi veliko stvari na tem svetu, 
spreminja tudi sam. V njem je veliko različic. 
Glede na našo majhnost bi lahko rekli, da jih 
imamo izredno veliko. Nekatere različice 
oziroma narečja so za nekatere posameznike 
povsem nerazumljive. To ne sme biti razlog 
za nestrpnost, nesprejemanje in odvračanje. 
Besede je mogoče dobro razumeti, če se 

poslušalec potrudi dejansko poslušati in 
besede prepoznati, govorec pa želi biti 
razumljen in interpretaciji posveča poseben 
trud. 
Še vedno pa ostaja le en knjižni jezik. Tega 
se je treba začeti učiti zgodaj, ga usvojiti in 
predvsem razumeti. In  da se bomo temu 
pridružili tudi tisti, ki pišemo članke za naš 
lokalni časopis, smo se udeležili jezikovnega 
usposabljanja, in to predvsem z namenom, da 
bi znali bolje in pravilno uporabljati slovensko 
besedo. Bilo je zanimivo in poučno. 
Hvala vsem, ki ste prišli, predvsem pa hvala 
glavni urednici in lektorici za organizacijo ter 
čas, ki sta nam ga namenili. 

Mojca Pernovšek 

TRADICIONALNA POKUŠNJA

DOMAČIH SALAM

GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA

55. SALAMIADA
10. MAREC OB 15:00

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

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
na začetku februarja župane in županje vseh 
slovenskih občin povabil na konferenco Slovenija 
2030 – Pomen lokalne samouprave za družbeni 
in gospodarski razvoj Slovenije, potekala pa je v 
Kongresnem centru Brdo. V uradu predsednika 
so zapisali, da je splošna ocena tudi mednarodnih 
organizacij, da lokalna samouprava pomembno 
pripomore k demokratizaciji in tudi k splošnemu 
družbenemu in gospodarskemu razvoju države, 
cilj konference pa je bil osvetliti njen pomen tudi v 
luči nadaljnjega razvoja. 
  
Težišče razprave je bilo med drugim usmerjeno 
na vprašanja, kako bolj povezano in usklajeno 
načrtovati in izvajati ukrepe države in občin 
za dosego skupnega cilja, izboljšanja življenja 
državljank in državljanov, pa tudi, kako izboljšati 
organizacijo lokalne samouprave in javnih služb, ki 
jih mora lokalna samouprava zagotavljati, da bi bili 
učinki in zadovoljstvo občanov največji. 

Župani so se v razpravi večinoma zavzeli za večjo 
decentralizacijo in ustanovitev pokrajin. Poudarili 
so pomen finančne avtonomije občin in to, da 
občine niso breme države, ampak priložnost za 
njen razvoj. 

V razpravi je sodeloval tudi župan naše občine 
Srečko Ocvirk in poudaril pomen državnih 
prometnih povezav za gospodarski in družbeni 
razvoj. Izpostavil je nujnost sorazmerne 
razporeditve oziroma dostopnosti javnih služb 
s področja zdravstva, izobraževanja, varnosti in 
upravnih storitev po območju celotne države.

S predsednikom države o 
pomenu lokalne samouprave

Člani občinskega sveta so se sestali na 12. 
redni seji. Vodja Medobčinskega inšpektorata 
– Skupnega prekrškovnega organa občinskih 
uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče 
in Sevnica Martin Cerjak je predstavil poročilo o 
delu inšpektorata in oceno izvajanja občinskega 
programa varnosti v letu 2015. Poudarek dela 
bo, usklajeno s policijo, na  zagotavljanju nadzora 
na občinskih cestah za večjo prometno varnost, 
nadzora nad mirujočim prometom, nezakonitim 
odlaganjem odpadkov v naravi, na preverjanju 
ustreznega ravnanja lastnikov psov v povezavi 
s čiščenjem iztrebkov, ločevanja komunalnih 
odpadkov, oglaševanja in reklamiranja na javnih 
površinah ter na drugih področjih dela.
 
Seznanili so se z letnim programom dela in nadzora 
Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2016 
in poročilom o delu tega neodvisnega nadzornega 
organa za obdobje prejšnjega leta. Predsednik 
nadzornega odbora Miran Grubenšek je pojasnil, 
da je občina učinkovito in gospodarno uporabljala 
dodeljena proračunska sredstva. Bo pa treba v 
prihodnje še več pozornosti usmeriti v celovito 
poslovanje krajevnih skupnosti kot samostojnih 
pravnih oseb.
 
Med vsebinami s področja prostorskega urejanja 
so obravnavali predlog dopolnjenega osnutka 
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj–Sveti 
Križ v Boštanju. Načrt je podlaga za sistematično 
in v prostoru usklajeno zagotavljanje zadostnih 
kapacitet za stanovanjske in poslovne gradnje. 
Zemljišča so v zasebni lasti, zato bodo za 
dejanske ureditve v prostoru ključne potrebe in 
odločitve lastnikov zemljišč ter izražene potrebe 
investitorjev. Soglasno so se člani sveta opredelili 
do pripomb, izpostavljenih na javni razgrnitvi in v 
času javne obravnave. Naslednja faza je pridobitev 
vseh potrebnih mnenj vseh nosilcev urejanja 
prostora in nato sprejetje odloka. Občinski svet 
je obravnaval tudi predlog Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za 
trgovsko-poslovni center Šmarje, predlog podprl 
in ga skupaj s programom opremljanja sprejel po 
skrajšanem postopku.

12. redna seja 
Občinskega sveta 
Občine Sevnica

S področja družbenih dejavnosti so svetniki 
obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen 
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 
območju občine. Bistven vpliv na cene imajo število 
oddelkov ter število in starost otrok v oddelkih, pa 
tudi izobrazbena in starostna struktura kadra, 
izračun plač, materialnih stroškov in živil. Zaradi 
spremembe državne zakonodaje, s tem pa tudi 
uveljavitve napredovanj, so bile oblikovane nove 
cene programov, ki pa ne pomenijo bistvenega 
odstopanja od prej sprejetih cen. Trenutno je v 
vrtce sevniške občine na osmih lokacijah vpisanih 
669 otrok v 37 oddelkih.

Sledila je obravnava Predloga odloka o rebalansu A 
proračuna, ki je instrument usklajevanja proračuna 
med letom. Rebalans je, ob predpostavki 
stabilnosti državnih virov, tudi vnaprej porok za 
zagotavljanje likvidnosti in urejenega poslovanja 
občine ter vseh njenih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov. Proračun Občine 
Sevnica ohranja vse načrtovane aktivnosti iz 
prvotno sprejetega proračuna v segmentu 
zakonskih nalog in razvojnem delu pri financiranju 
projektov. Skupna vrednost rebalansiranega 
proračuna v primerjavi s sprejetim se zvišuje, 
v glavnem zaradi dodatnih povratnih sredstev 
razpisa za investicijske aktivnosti občin, ta 
sredstva država ponuja kot brezobrestni kredit, 
najet pri državnem proračunu. Del povečanja gre 
pripisati zajemu presežkov sredstev na računu 
občine in krajevnih skupnosti preteklega leta. 
Uskladitev na strani virov je bila izvedena tudi 
na račun povprečnine, ki se, skladno z izračuni 
Ministrstva za finance, deli med dohodnino in 
finančno izravnavo in je v skupnem znesku nekoliko 
višja od prej planirane.
 
Med drugimi točkami dnevnega reda so člani 
sveta opravili nekaj tehničnih popravkov krovnega 
prostorskega akta, kadrovskih imenovanj v 
svetih javnih zavodov ter obravnavali nekaj drugih 
nepremičninsko-pravnih zadev.

V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica 
in Zveze kulturnih društev Sevnica je bila 4. 
februarja osrednja občinska slovesnost s 
podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj Zveze 
kulturnih društev Sevnica. Nagrade so namenjene 
posameznikom in društvom, ki oblikujejo bogato 
kulturno podobo skupnosti ter z dolgoletnim 
prostovoljnim delom izboljšujejo ugled domačih 
krajev in občine. 

Priznanje je Zveza kulturnih društev Sevnica na 
podlagi razpisa prispelih predlogov namenila 
Martini Žibert, Mariji Bajt in Evi Keber. Bronasto 
Prešernovo plaketo je predsednik zveze Jože 
Novak skupaj z županom Srečkom Ocvirkom 
podelil Sinju Jezerniku in Kulturnemu društvu 
Godba Blanški vinogradniki, srebrno Prešernovo 
plaketo sta prejeli Ana Dernač in Andreja Janc, 
letošnji dobitnik zlate Prešernove plakete pa je 
Kulturno društvo Loka pri Zidanem Mostu. 

Pozdravne besede je zbranemu občinstvu 
najprej namenil župan Srečko Ocvirk, slavnostni 
govornik letošnje osrednje slovesnosti ob 
kulturnem prazniku pa je bil predsednik Zveze 
kulturnih društev Sevnica Jože Novak. Opisal je 
razvoj in poudaril pomen zveze, ki povezuje 28 
društev in skupin s področja ljubiteljske kulture, 
in se zahvalil vsem, ki so v preteklosti oziroma 
še oblikujejo bogato kulturno krajino celotne 
občine. »Na ljubiteljski kulturi, kot ključnemu delu 
slovenske kulture, je utemeljen največji del naše 
narodne identitete. Ljubiteljska kultura ni posel, 
ampak način življenja, ki prehaja z generacije na 
generacijo. Vanj je vloženega obilo znanja, talentov, 
časa in materialnih sredstev posameznikov, 
ki tako predstavljajo svoje osebne kakovosti in 
tudi kakovost okolja, v katerem delujejo,« je med 
drugim povedal slavnostni govornik.

Slovesno 
ob kulturnem prazniku

Prejemniki Prešernovih plaket in priznanj 
Zveze kulturnih društev Sevnica

Glasbeni program je oblikovala Glasbena šola Sevnica,
 navzoče pa je pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

Slavnostni govornik Jože Novak
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V Šentjanžu smo februarja praznovali poseben 
jubilej, 70. obletnico sklenitve zakonske zveze 
Franca in Pavle Bebar iz Cerovca pri Šentjanžu. 
Ob tem častitljivem dogodku sta obnovila zakonske 
zaobljube, priložnostno slovesnost pa sta pred 

številnimi sorodniki, prijatelji in predstavniki 
lokalne skupnosti opravila župan Srečko Ocvirk in 
šentjanški župnik Janez Cevec.

Zakonca Bebar 
poročena 70 let

Tončkov dom – točka, 
prijazna do družin in okolja
Na 5. konferenci planinskega gospodarstva 
v Ljubljani je Planinska zveza Slovenije 
podelila certifikate z nazivom družinam 
prijazna planinska koča in okolju prijazna
planinska koča.. Med prejemniki obeh 
certifikatov je tudi Tončkov dom na Lisci, 
katerega lastnik in upravljavec je od leta 
2014 Občina Sevnica, najemnik oziroma 
gostinec pa Brane Krašovec. Tončkov dom 
na vrhu Lisce je z izjemnim razgledom, 
pestro gostinsko ponudbo in več preteklimi 
ureditvami med domačini in turisti čedalje 
bolj priljubljena točka.

 
Vsakoletno srečanje duhovnikov, ki delujejo v 
župnijah sevniške občine, je tokrat potekalo v 
Zabukovju. Vse zbrane, med katerimi sta bila 
tudi škof celjske škofije dr. Stanislav Lipovšek in 
ravnatelj škofijske gospodarske uprave Škofije 
Novo mesto dr. Janez Gril, povezuje skrb za 
skupno dobro občanov, izmenjava mnenj in 
predlogov za nadaljnje sodelovanje pa je tudi sicer 
osrednji namen tradicionalnega ponovoletnega 
srečanja. 

V prostorih večnamenskega doma v Zabukovju 
je goste najprej pozdravil predsednik krajevne 
skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher. V bližnji 
cerkvi svetega Lenarta je sevniški župnik Vinko 
Štrucelj, ki od lani skrbi tudi za župnijo Zabukovje, 
predstavil zgodovino sakralnega objekta in 
območja župnije. Župan Srečko Ocvirk je gostom 
predstavil delo lokalne skupnosti in usmeritve za 
prihodnja leta.

Srečanje duhovnikov v 
Zabukovju

Sevnico je že tradicionalno na pustni petek obiskala 
podravska skupina kurentov iz Cvetkovcev. 
Obiskali so tudi prostore občine, v katerih jih je 
sprejel župan s sodelavci. 

Na pustni torek so Občino Sevnica obiskali učenci 
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica in v pustnih 
kostumih s pesmijo prinesli pomlad. 

Člani Kulturnega društva Godba Blanški 
vinogradniki pa so naslednji dan, na pepelnično 
sredo, pokopali pusta. Ustavili so se tudi na 
sevniškem Glavnem trgu, na katerem je tudi njih 
pozdravil naš župan Srečko Ocvirk.

Obiski v času pustovanja

V kulturnem programu je nastopila Glasbena šola 
Sevnica oziroma Godalni orkester pod vodstvom 
prof. Tanje Kadivnik Kolar, sceno je oblikovala 
Sevničanka Ana Jazbec, študentka ljubljanske 
Naravoslovnotehniške fakultete, smer Oblikovanje 
tekstilij in oblačil, ter Mlada avtorica leta 2012 
na Aspekti X3. Kulturno prireditev je sklenila še 
razstava izbranih slikarskih del s 15. likovnega 
shoda Grad Sevnica 2015 v preddverju kulturne 
dvorane.

Boštanjčani so 6. februarja s slovesnostjo poleg 
slovenskega kulturnega praznika obeležili še 
praznik krajevne skupnost. Navzoče v dvorani 
tamkajšnjega TVD Partizan sta nagovorila 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč in sevniški župan Srečko Ocvirk, nato 
pa podelila letošnji priznanji krajevne skupnosti. 

Ženski pevski zbor Azalea je dobil priznanje 
Krajevne skupnosti Boštanj za prispevek k 
ohranjanju ljudske, narodne in umetne pesmi ter 
uspešno delovanje v lokalnem okolju, Tine Bec 
pa je prejel priznanje za prispevek k obogatitvi 
kulturnega življenja krajevne skupnosti. V 
koncertnem delu večera, ki ga je povezovala Jelka 
Bec, je bil koncert treh domačih vokalnih skupin, 
Triola in Vilinke ter Okteta Jurij Dalmatin, nato pa 
je bilo na vrsti še druženje.

Kulturni in krajevni praznik 
v Boštanju 

Godalni orkester Glasbene šole Sevnica

Tine Bec in Marica Jonozovič, 
predsednica ŽPZ Azalea

Nastopajoči na prazniku



6 marec 2016

Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

Na Studencu je bila nedelja pred pustom obiskana z 
zanimivimi maškarami in rezači. Potekal je namreč 
rez trt v središču kraja, dveh potomk najstarejše 
žametne črnine iz Lenta, ki sta bili zasajeni leta 
2013 s pomočjo takratne cvičkove princese Tjaše 
Metelko in miss panonike harmonike Natalije 
Hočevar. 

Trti, ki sta zdaj doživeli drugo rez, lepo rasteta in 
bosta kmalu pognali svoje mladike po leseni brajdi, 
ki je delo bratov Rupar iz Zavratca. Ob rezatvi 
ni manjkalo okusnih prigrizkov in dobre domače 
glasbe, za kar sta poskrbela Aktiv žena Studenec 
in Mešani pevski zbor Studenec. 

Janoš Janc, predsednik krajevne skupnosti 
Studenec, je podal nekaj pohvalnih besed, kako 
ponosni smo lahko, da imamo v majhnem, a 
prelepem kraju kar dve potomki najstarejše trte na 
svetu. S pomočjo Društva vinogradnikov Studenec 
sta Tjaša in Natalija nato obrezali svoji trti, da pa 
je bila rez opravljena profesionalno, je svetoval 
vinogradnik Mitja Mlakar, ki je vse leto odgovoren 
za nego potomk. V zahvalo za dosedanji in nadaljnji 
trud je Mitja Mlakar prejel arhivske škarje, ki bodo 
simbolizirale skrbnika trt na Studencu. 
Natalija je ob tem dogodku dejala: ̋ Mislimo, da sta 
trti del vseh nas krajanov.« In res je tako. Hvala 
vsem, ki vedno nam stojijo ob strani in z dobro 
voljo pomagajo.

T. M.

Rez potomk trt z Lenta 
na Studencu

Pust, ta prazgodovinski praznik, ki ga povezujemo 
s kultom prednikov, odganjanjem zime, prihodom 
pomladi in čaranjem rodovitnosti, je imel v življenju 
slovenskega človeka vedno pomembno vlogo. 
Zima se je poslavljala, dnevi so postajali daljši in 
spet se je začenjalo delo v vinogradu in na polju.  
Zimskemu prenajedanju z mastno in težko hrano 
je s pustom sledil začetek 40-dnevnega posta 
na pepelnično sredo kot pomembna priprava na 
veliko noč. 

V času globalizacije in množične kulture takšne 
navade in običaji svojo vrednost dobivajo ali 
izgubljajo. V Loki pri Zidanem Mostu se zato 
trudimo ohranjati vse pustne običaje, nekatere 
značilne tudi samo za naš kraj, saj nas delajo 
drugačne in edinstvene. Mali pust v četrtek, že 7. 
otroško pustno rajanje na pustno soboto, Merjenje 
ceste na ponedeljek, sprevod maškar iz POŠ Loka 
ter spoznavanje avtohtone maske loškega polja, 
košute. Vaški fantje pustni čas sklenejo, kakor 
se po stari navadi spodobi, s pokopom Lipeta 
Pusta na pepelnično sredo. Tako se od pustnih 
norčavosti za eno leto poslovimo.

Annemarie Culetto

Pustno 
v Loki pri Zidanem Mostu

7. otroško pustno rajanje

Občni zbor je potekal 12. februarja v prostorih 
okrepčevalnice  Pepi  Ham. 

Pregledali smo delo za nazaj in načrtovali prihodnje 
aktivnosti. Organi društva so ostali isti. 
  

Jože Kelnerič

Občni zbor 
Društva konjerejcev in 
konjenikov Sevnica

Po kulturnem prazniku je bil na vrsti še pustno 
obarvani torek na naši šoli. V šolo niso prišli 
naši učenci, temveč so nas obiskali gusarji, 
pikapolonica, klovnesa, okostnjak, spidermani, 
čebelica, princeske, muce, vojak, nuna, ovca in 
zajček. 

Učenci so se drug drugemu najprej predstavili 
po razredih, sledilo je pustno rajanje v telovadnici 
naše šole, nato pa še predstavitev posameznih 
maškar. 
Bili smo pisana in vesela druščina ter smo zelo 
uživali in se imeli lepo. 

Za OŠ Ane Gale Sevnica Urška Volarič

Pustni torek 
na OŠ Ane Gale Sevnica

Športno-kulturno turistično društvo Breg je v 
nedeljo, 7. februarja, organiziralo pustovanje za 
velike in male maškare. 

Zbrali smo se pred našo ̋ brunarico˝ in se odpravili 
na obhod po naših dveh vasicah Breg in Šentjur 
na Polju. 
Po sprevodu smo se maškare okrepčale s krofi 
in čajem, malo poigrale in podružile. Po prijetnem 
druženju pa smo se vsi dobre volje odpravili domov. 
Upamo, da se nam bo prihodnje leto pridružila še 
kakšna maškara. 

Za ŠKTD Breg Urška Volarič

ŠKTD Breg 
organiziral pustovanje

 
Na pustno soboto, 6. februarja, smo člani 
folklorne skupine Blaž Jurko Razbor preganjali 
zimo iz okoliških krajev. Letošnje pustovanje je 
potekalo v znamenju Divjega zahoda, saj so tokrat 
za en dan združili moči kavbojci in Indijanci. V isto 
smer so divjali od jutra do večera, vse od Loke, čez 
Breg in Okroglice na Razbor, nato pa pustovanje 
sklenili v Sevnici. Opremljeni s klobuki, perjanicami 
terin loki smo od vrat do vrat obiskovali krajane. 

Folklorniki preganjali zimo 

Pustovanje je potekalo v organizaciji KŠTM 
Sevnica v nedeljo, 7. februarja. Obiskovalci smo 
si bili edini, da so tokrat prevladale pustne šeme 
Elze, Pike nogavičke, princeske, fantje pa so se 
večinoma našemili v superjunake iz animiranih 
filmov. Zelo pohvalno za vse starše, ki so prebudili 
otroka v sebi in se pridružili šemljenju in rajanju. 

Letos težko rečemo, da smo odganjali zimo, saj je 
še vedno ni, smo pa klicali pomlad, ki si jo večina 
že želi. Kako uspešni smo bili, bomo videli kmalu. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pustovanje v Sevnici
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V ponedeljek, 8. februarja, smo se pevci Sv. Jurija 
iz Dolenjega Boštanja skupaj  z družinskimi člani 
podali že na 14. tradicionalni pohod. Pevci vsako 
leto večer pred praznikom sv. Jurija, 23. aprila, 
v dveh ali treh skupinah v Dolenjem Boštanju pri 
vsaki hiši odpojemo ljudsko pesem sv. Jurija. Tako 
bo tudi čez dva meseca.
Tokrat smo se pohodniki zbrali pred kapelico 
sv. Jurija v Dolenjem Boštanju in se prek Radne 

odpravili do Žabjeka. Tam nam je tamkajšnji župnik 
predstavil zgodovino cerkve. Pot smo nadaljevali 
do kmetije Jazbec in tam imeli kosilo. Nazaj na 
izhodiščno točko smo se podali prek Sv. Roka. 
Vse pevce in družinske člane druži veselje do petja 
slovenskih pesmi in naj bo tako tudi v prihodnosti.

Andrej Lisec

Tradicionalni pohod pevcev 
Sv. Jurija iz Dolenjega Boštanja

Pevci z družinskimi člani

 
Pust je čas veseljačenja, pustnih šem in norčij. 
Tako se tudi otroci v Zgornjih Mladetičah vsako 
leto zberejo, si nadenejo maske in gredo od hiše 
do hiše. Skriti za maskami upajo, da ne bodo 
prepoznani. Po vasi pa prinašajo veselje in podijo 
zimo. Seveda pa so zelo veseli darov, ki jih dobijo, 
od sladkarij, krofov do kakšnega evra.  

  Janja Seničar Tratar 

Vesele maškare 
v Zgornjih Mladetičih

V soboto, 6. februarja, je v Kulturni dvorani 
Šentjanž potekalo tradicionalno pustovanje za 
mlade in mlade po srcu. Namen pustnega rajanja 
so bili predvsem druženje, zabava in ohranjanje 
slovenskega običaja tudi pri nas. Dogodek so 
popestrili mladi, nadobudni fantje iz Senovega. 
Bilo je veselo, plesoče in zabavno dolgo v noč. 

Dogodek bi radi še ohranjali, vendar bi bili veseli 
malo večjega obiska. Prepričani smo, da si kljub 
temu zima letos ne bo več upala v Šentjanž. 

Vir: Mladinsko društvo Šentjanž

Norčava pustna sobota 
tudi v Šentjanžu

V petek, 29. Januarja, so Centralno čistilno 
napravo Sevnica na Logu obiskali učenci 4.a in 4.b 
razreda OŠ Boštanj. Prišli so si ogledat napravo in 
se seznaniti s postopkom čiščenja odpadnih voda. 

Predstavniki Komunale, d. o. o., Sevnica, direktor 
Mitja Udovč, Urška Jamšek in Stojan Žulič, so 
otrokom, primerno njihovi starosti, razložili, 
kaj je to odpadna voda, kje nastaja, kakšno pot 
ima umazana voda, kako so otroci udeleženi pri 
nastajanju odpadne vode, kaj se sme in česa ne 
odvajati v kanalizacijo, kako se imenuje posamezna 
strojna oprema na čistilni napravi, kako poteka 
čiščenje in kakšna je razlika med umazano in čisto 
vodo ob koncu čiščenja. Otroci in učiteljice so si 
po uvodni predstavitvi pred vstopom v čistilno 
napravo ogledali tudi posamezne tehnološke 
sklope, v katerih poteka po stopnjah čiščenje 
odpadne vode. Nad ogledom so bili otroci zelo 
navdušeni in presenečeni nad očitno razliko v 
odpadni vodi, ki vstopa v čistilno napravo, in 
očiščeni vodi, ki se skozi izstopno kineto izteka 
v Sava. Otrokom smo na koncu ogleda pokazali 
še laboratorij, v katerem se preverja, ali je voda 
dovolj očiščena, in skladišče za sol za posipavanje 
cest, ki j ob čistilni napravi. Prijeten obisk mladih 
iz OŠ Boštanj smo sklenili še z malo pogostitvijo in 
izvirnimi darilci. Otroci so bili nad ogledom čistilne 
naprave navdušeni, svoje vtise pa so strnili na lepo 
izdelanem plakatu, ki ga bo na ogled v prostorih 
čistilne naprave.

Urška Jamšek, Komunala, d. o. o., Sevnica

OŠ Boštanj na Centralni čistilni 
napravi Sevnica

Učenci 4.a in 4.b razreda OŠ Boštanj 
na Centralni čistilni napravi Sevnica na Logu

Na pustno nedeljo  smo tudi letos na Studencu 
organizirali otroško pustno rajanje skupaj z OŠ 
Studenec in KD Studenec. Letos so nas skozi 
igre in ples vodile Elza, Ana in Olaf – srednješolke 
Katarina, Barbara in Maja. Vse je budno nadzirala 
še ena, malce bolj odrasla Elza. Nasploh pa je bilo 
junakinj Ledenega kraljestva veliko in samo upamo 
lahko, da bo zima res odšla iz naših krajev. 

Se vidimo prihodnje leto v dvorani gasilskega 
doma na Studencu. 

Andreja Janc, KD Studenec

Otroško pustno rajanje 
na Studencu

Animatorke so vodile zabavne igre.

 
No, zime letos nimamo čisto prave, ampak kljub 
temu smo se maškare zbrale, da bi jo pregnale. 
Otroci iz vrtca in osnovne šole v Krmelju smo se v 
torek, 9. februarja, našemljeni odpravili na sprevod 
v okolici vrtca. Bili smo polni pričakovanja, saj 
smo vedeli, da nas po sprevodu v večnamenskem 
prostoru šole čaka posebno presenečenje. 

To niso bili le krofi. Obiskal nas je čisto pravi 
čarodej Jole Cole. Pokazal nam je, kako brez barvic 
pobarvati pobarvanko, seveda le, če izrečeš prave 
čarobne besede. Pomen pravilnega izreka besed 
so najbolje spoznali tisti otroci, ki jih je čarodej 
povabil na oder in so postali čisto pravi čarodejevi 
pomočniki. Naučili smo se veliko čarovniških 
trikov. Iz čarodejevega klobuka smo pričarali tudi 
zajčka, a ne pravega. Pustovanje smo sklenili z 
rajanjem, predstavitvijo mask in slastnimi krofi. 
Želimo si, da nas kmalu pozdravi pomlad, maškare 
pa se srečamo spet prihodnje leto.

 Ana Glavač, vzgojiteljica vrtca pri OŠ Krmelj

Pustovanje s čarodejem 
v Krmelju

Pustno šemljenje, ki je eden najstarejših ljudskih 
običajev, ohranjamo že tretje leto. Zahvaljujemo 
se za darove in prispevke, ki ste nam jih namenili 
na naši poti.

Andreja Beci

 
Tudi OŠ Tržišče so po podaljšanem vikendu obiskale 
razposajene pustne šeme. Prijetno je bilo videti 
sprevod razigranih maškar, ki so se pod vodstvom 
učiteljic sprehodile od šole do šole ter zaplesale ob 
glasbi v večnamenskem prostoru šole. 

Pustni torek na OŠ Tržišče

V pisani druščini so se zvrstili policisti, princeske, 
Batmani, Indijanci, muce, zajčki in še marsikaj. 
Čeprav je naloga pustnih šem, da bi pregnale 
zimo, so si naše maškare želele snega.  

Zvonka Mrgole
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Spomladansko urejanje okolja 
  
Urejena in čista narava je sestavina kakovosti 
življenja, temeljna prednost in pogoj sodobnega 
turizma. Večina ljudi se čedalje bolj zaveda, kako 
pomembno je urejeno okolje za kakovost življenja, 

in čedalje več prebivalcev Slovenije se zavestno in 
organizirano vključuje v prizadevanje za urejeno 
okolje, tako da se aktivno vključujejo v projekt 
Spomladanskega urejanja okolja. 
Tudi letos bodo čistilne akcije v občini Sevnica 
potekale po ustaljenem programu, in sicer 1. in 2. 
aprila. Področni koordinatorji (člani turističnih in 
drugih društev, predstavniki krajevnih skupnosti 
in drugi) bodo lokalno koordinirali potek akcij in 
sporočali lokacije odlagališč zbranih odpadkov. Te 
je treba nekaj dni pred akcijo sporočiti Komunali 
Sevnica, in sicer Mojci Jazbinšek na telefonsko 
številko 031 653 298, prav tako pa tudi potrebe 
po postavitvi kontejnerjev za odlaganje odpadkov. 
Zbrane odpadke bodo odpeljali takoj po akcijah 
v teh dveh določenih dnevih, po teh datumih pa 
odvoza ne bo. 
Navodila bodo objavljena na spletnih straneh www.
obcina-sevnica.si, www.kstm.si, www.turizem-
sevnica.si in poslana po elektronski pošti na 
naslove krajevnih skupnosti, zavodov, organizacij 
in društev. 
                                                                                        

Alenka Kozorog,  TZOS

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

Dolgoletna tradicija že izpred svetovnih vojn je 
narekovala, da so se pri sv. Joštu pod Lisco v dar 
župniji in za obnovo cerkve prinašale prekajene 
mesne dobrote in nekdaj celo živi prašički. Pred 19 
leti se je ta tradicija obudila na pustno nedeljo in od 
takrat se vsako leto zberemo pri cerkvi sv. Jošta 
pod vrhom Lisce ter z licitacijo krač in salam kot 
ohranjanjem starega običaja zbiramo sredstva za 
obnovo podružnične cerkve. Na pustno nedeljo 
dopoldne smo se najprej zbrali pri sveti maši, ki jo 
je daroval domači župnik Janez Furman. Po maši je 
bila licitacija, na kateri je več kot  120 obiskovalcev 
licitiralo za 40 različnih suhomesnatih izdelkov. 

Najvišja licitirana cena za salamo je bila 50 evrov, 
za domačo kračo pa kar 90. Z licitacijo smo zbrali 
kar 1409 evrov. Odkar pri tej naši podružnični 
cerkvi poteka licitacija, se je z zbranimi sredstvi 
opravilo več obnovitvenih del. Lanski in letošnji 
izkupiček pa bo namenjen za zelo nujna dela na 
podružnični cerkvi sv. Lovrenca na Gori, okoli 
katere 1. maja cveti encijan. V imenu vseh, ki si 
prizadevamo za vzdrževanje naše najožje kulturne 
dediščine, se zahvaljujemo našim dobrotnikom in 
pokroviteljem. Iskrena hvala tudi vsem od blizu in 
daleč, ki karkoli in kakorkoli prispevate k našemu 
skupnemu uspehu. Nekateri so krače prinesli celo 
iz Zavratca, nekateri so kupljene nesli na Planino pri 
Sevnici, v Jurklošter, Sevnico, Vrh nad Laškim … 

Že zdaj vas vabimo, da se nam prihodnje leto na 
pustno nedeljo pridružite na 20. licitaciji krač in 
salam. 

Vir: KŠTD Razbor

Najdražja krača 
na 19. licitaciji krač in salam 
pri sv. Joštu pod Lisco

 
V soboto, 23. januarja, smo se sevniški čebelarji 
zbrali na zboru članov in kljub tako razvpiti “medeni 
aferi” ugotovili, da nas je vsako leto več, kar je 
spodbudno.

Poleg vsakoletnih formalnosti smo na tokratnem 
zboru izvolili tudi novo vodstvo. Več kot 80-člansko 
društvo bo vodil mladi prizadevni član, inženir 
agronomije Miha Metelko iz Studenca, ki je v 
predstavitvi nekaterih programskih smernic 
nakazal predvsem večjo komunikacijsko odprtost 
prek sodobnih medijev, preskrbo z opremo in 
potrebščinami za čebelarjenje v domači kmetijski 
trgovini in veterinarski postaji, nujnost ureditve 
čebelarskega doma, večje sodelovanje z drugimi 
društvi in institucijami v regiji in drugo. Tajnik bo 
Aleš Staroveški, univ. dipl. ing. kem., blagajničarka 
pa Silva Rak, trg. posl. Na zboru smo člani podelili 
odlikovanja Antona Janše III. stopnje dolgoletnima 
članoma društva, Mihi Bratcu in Stanetu Agrežu, 
za preteklo delo pa se zahvalili dosedanjemu 
predsedniku F. Zagorcu in blagajničarki Sonji 
Vidmar. Seveda pa na zboru nismo zanemarili 
področja zdravja čebel in uporabe preparatov 
za sonaravno zatiranje varoje. Obsodili smo 
posploševanje problema uporabe nedovoljenih 
sredstev za zatiranje varoje, saj smo se sevniški 
čebelarji v preteklosti skoraj v celoti posluževali 
oskrbe preparatov prek naše veterinarke iz 
Novega mesta, ki je pristojna za naše območje. 
Tudi župan Srečko Ocvirk, ki se je na novo začel 
ukvarjati s čebelami, je poudaril pomembnost 
preskrbe prebivalstva z ekološko doma pridelano 
hrano in zaželel novemu vodstvu kar največ 
uspeha. Zbor je pozdravila tudi direktorica KŠTM 
Sevnica Mojca Prnovšek in nam zaželela čim več 
društvene aktivnosti.

 Janez Levstik

Sevniški čebelarji zborovali
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Turizem

  
Na pustno soboto je Turistična agencija Turizem 
Toni organizirala izlet v neznano in 180 pustno 
razpoloženim udeležencem iz Posavja in 
Kozjanskega popestrila dan z vožnjo v Belo krajino. 
Najprej so si ogledali Center biotehnike in turizma 
– Grm Novo mesto,  ki stoji na čudoviti lokaciji, 
ter se z vodniki sprehodili po posestvu. Pozneje 
jih je pot vodila v Belo krajino, v vaško sosesko 
zidanico Drašiči, ki ima za sabo dolgo tradicijo, saj 

v nespremenjeni obliki delovanja obstaja že več kot 
250 let. Zraven te soseske je še zanimiva cerkev 
sv. Petra. Naslednja postojanka v Drašičih je 
vodila v Oljarno Pečarič, v kateri je izletnike čakala 
še predstavitev oz. degustacija različnih vrst olj. 
Posebnost izleta je bila predstavitev učne ure v OŠ 
Brihtna glava na Radovici pri Metliki, v kateri so 
sedli v šolske klopi v posebnem razredu, ki ga ima 
stara šola, in obujali spomine na pouk, kakršen je 
bil pred desetletji. Razred je opremljen s starimi 
lesenimi klopmi, tablami, zemljevidi, pripomočki. 
»Poučevala« jih je učiteljica, takšna kot v starih 
časih, stroga in s palico. Še vedno vse nagajive in 
nepridiprave postavi v kot klečat' na koruzo. Sledil 
je ogled znamenite božje poti Tri fare v Rosalnicah 
pri Metliki. Pot so nadaljevali v Semič in obiskali 
vinsko klet družine Simonič, v kateri proizvajajo 
izvrstno penino, ki so jo udeleženci lahko tudi 
poskusili. Izlet se je končal z večerjo in, seveda, 
pustno zabavo ob zvokih ansambla Potep v Gostilni 
Pezdirc v Semiču. 
  

Tone Prah

Izlet v neznano

V grajskem vinogradu našega gradu smo se 
lotili prvega letošnjega vinogradniškega opravila. 
rezatve grajskih trt modre frankinje. V organizaciji 
KŠTM Sevnica je tako po godu sv. Vincenca, ki 
goduje 22. prosinca, ko se po starih običajih 
lahko začnejo opravila v vinogradu, v nedeljo, 24. 
prosinca, potekala že 8. tradicionalna grajska 
rezatev. Kljub hladnemu vremenu je privabila 
veliko botrc in botrov ter drugih podpornikov. 

Zbralo se nas je kar več kot 100. Že ob prihodu na 
grad sta vse prihajajoče v grajski opravi pozdravila 
in k vinogradu usmerila grajska gospoda Edvard 
in Miran iz društva Sevniški graščaki, z medenim 
aperitivom pa je številne zadržal in postregel čebelar 
Franc Zagorc. Pri grajski vili nad vinogradom, pri 
kateri sta goste pričakala prigrizek in okrepčilo, 
je za veselo vzdušje s poskočnimi vižami poskrbel 
mladi harmonikar Lovro Habinc. Zbrane sta 
pozdravila, jim zaželela dobrodošlico in prijetno 
počutje župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM 
Sevnica Mojca Pernovšek. Ta je botre seznanila 
predvsem o tem, da vino iz grajskega vinograda – 
letnik 2014 – postaja edinstveno peneče se vino, 
ki ga bo mogoče poskusiti letos jeseni ob grajski 
trgatvi. Priznani enolog in vinar Zdravko Mastnak 
je spregovoril o pomenu praznika sv. Vincenca. 
Tokrat je baron Inocenc Moscon manjkal, veselo 
vzdušje pa je dodatno razgrel Krjavelj s kozo 
Dimko in zgodbo o tem, kako je presekal hudiča 
na dva dela. Nato je napočil čas za resno delo.  V 
programu, ki ga je kot običajno spretno povezoval 
Ciril Dolinšek - Cili, nas je nagovoril tudi Stane 
Kocutar, skrbnik najstarejše vinske trte na 
svetu z Lenta v Mariboru, in skupaj z županom 
in direktorico KŠTM Sevnica obrezal cepič 
najstarejše vinske trte, ki raste ob kamnitem zidu 
ob grajskem vinogradu. 

Član DV Sevnica – Boštanj Aleš Germovšek 
je praktično prikazal rezi vinske trte modre 
frankinje, tako da se so tudi manj vešči botri 
poučili, kako se reže trta, in to znanje uporabili 
pri rezatvi svojih trt. Po dobro opravljenem delu 
je sledilo le še povabilo na kosilo, ki ga je ekipa 
Hiša vin Kamenško pripravila na toplem v gradu, 
vsak boter pa je ob odhodu prejel tudi simbolično 
darilce – brisačo. Iskreno se zahvaljujemo vsem 
botrom in podpornikom za izkazano zaupanje 
in podporo. V veselo druščino grajskih botrov 
vabimo vse ljudi dobre volje, ki vam ni vseeno za 
našo skupno kulturno dediščino. Vse informacije o 
botrstvu so dostopne na spletni strani www.grad-
sevnica.com na podstrani Grajski vinograd. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Grajska rezatev 2016
 

Na Lovrenc z Brega
  
V pričakovanju pomladi se lahko veselimo tudi 
cvetočega encijana, katerega najnižje rastišče v 
Sloveniji je prav na Lovrencu nad Okroglicami. 

Mogočih je več izhodišč, podobno kot za na 
Lisco. Eden primernejših začetkov, kamor se 
lahko pripeljemo z vlakom ali pa tam pustimo 
avtomobil, je na železniški postaji na Bregu (150 
m). Od parkirnega mesta nadaljujemo malo več 
kot pol kilometra proti vzhodu, dokler ne dospemo 
do križišča, pri katerem zavijemo proti Lisci in 
Razborju. Nato nas slabega pol kilometra loči do 
odcepa za Okroglice, proti katerim nadaljujemo še 
dva kilometra. Ko se cesta začne vzpenjati, gremo 
po krajši bližnjici ob kozolcu, nato pa spet po cesti, 
mimo več ribnikov in turističnih kmetij. Sto metrov 
nad ribnikom zapustimo cesto in zavijemo levo na 
kolovoz. Ko gremo mimo vinograda, zavijemo na 
stezo navzgor v gozd. Pri domačiji Okroglice 21 
poiščemo stezo na levi strani sledečega vinograda 
in nadaljujemo spet navzgor proti gozdu. Pri 

naslednji domačiji pridemo na slabšo cesto in še 
pred naslednjo zavijemo po travniku navzgor. Tudi 
ko prečkamo prečno pot, se strmo vzpenjamo 
naprej, dokler ne pridemo do vikenda nad cesto. 

Po kolovozu nadaljujemo še 50 metrov navkreber, 
nato pa desno po stezi, da spet dospemo do ceste. 
Od tam nadaljujemo levo, dokler nas markacije ne 
usmerijo desno navzgor. Ko dosežemo travnik, 
ob njem nadaljujemo levo, dokler ne pridemo 
do markirane poti iz Loke. Če pot nadaljujemo 
navkreber čez travnik, bomo prišli do zavetišča 
na Lovrencu, lahko pa nadaljujemo desno po cesti 
in bomo kmalu zagledali kapelico. Od tam vodi 
pot spet po stezi navzgor do cerkve (713 m). Za 
celotno pot z Brega na Lovrenc bomo porabili 
dobri dve uri in prehodili približno pet kilometrov. 
Pot ni zahtevna in je primerna za družine in tudi 
zagnane ljubitelje narave in pohodništva.

Povzel in dopolnil Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 
Vir: Vodnik, Vinko Šeško

NAMIG ZA PREMIK

encijan

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 

9.00 – 16.00
Sobote: 

9.00 – 13.00

+386(0)7 81 65 462

+386(0)51 680 287

www.dozivljaj.si

dozivljaj@kstm.si

IZKORISTITE 

DODATEN POPUST

na spominke ali

vodeni ogled 

Gradu Sevnica!

AKTUALNO - IZLET: 

· Krepko kosilo  (otroška igrala v bližini)
·p rilagojen ogled vaši družini, 

Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona

več na povezavi
http://www.dozivljaj.si/lokalno/flexcom

PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:

Cena:  14,50 EUR/ osebo in vključuje kosilo, vstopnina in 
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti 
1EUR/ osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka. 

Za program potrebujete približno 5 ur časa.

DOŽIVETJA
za družine ali manjše skupine 

z najavo

» že za 24,00 EUR po osebi«

·   Nastanitev v apartmaju 
    (do 6 oseb /vsaka nadaljnja noè samo 15 EUR po osebi) 

·   vodeni ogled Gradu Sevnica
·   degustacija salam 
·   panoramski ogled 

    starega mestnega jedra

Doplaèilo: turistièna taksa 1,15 EUR/osebo/dan
(otroci 12-18 let 0,50 EUR), 

Popusti: (3+1) otrok do 8. leta BREZPLAÈNO

najave  in  informacije  na: 

  Dodatna ponudba:
·   ogled mesta z vodenim  sprehodom

po energijsko bogatem parku kamnitih skulptur 
»srce Save«,

·   degustacije vin pri ponudnikih 
na Vinsko turističnih cestah.

»Doživetja za družine ali manjše skupine z 
najavo«:
· Kosilo (posamezno si izbirate meni) 
(otroška igrala v bližini)
· Panoramski ogled mesta Sevnica iz 
Grajskega »balkona«
· Vodeni ogled Gradu Sevnica 
prilagojen vaši družini

Cena:  19,50€/ osebo in vključuje kosilo, 
vstopnina in vodenje po Gradu Sevnica in 
okolici, darilni bon v rednosti 1€/ oseba, ki se 
izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur časa.

***************************************************
************************
Dodatna ponudba:
· ogled mesta z vodenim  sprehodom  
po energijsko bogatem parku kamnitih 
skulptur »srce Save«,
· degustacije vin pri ponudnikih na 
Vinsko turističnih cestah.

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

·   Panoramski ogled mesta Sevnica 
iz Grajskega »balkona«

·   Vodeni ogled Gradu Sevnica 
prilagojen vaši družini

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

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

Za program potrebujete približno 5 ur èasa.

Cerkev svetega Lovrenca

Kitajski veleposlanik s sodelavci na Lovrencu
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Kulturno umetniško društvo France Prešeren 
Blanca je 5. februarja v domači kulturni dvorani 
pripravilo proslavo ob kulturnem prazniku. 
Dogodek je povezal lepo pesem in besedo ter 
razveselil številčno občinstvo.

Kulturni program so sooblikovali učenci Osnovne 
šole Blanca, ansambel Skomini, pevec Jure 
Klenovšek, družinski glasbeni trio Anja, Klara in 
Leon Drstvenšek, učenci Kluba harmonikarjev 
Boštjana Povšeta, ljudski pevci Blanca in 
recitatorka Lina Špan, prireditev pa je povezovala 
Ana Kozinc.
Ob kulturnem prazniku so zbrane nagovorili 
predsednik Krajevne skupnosti Blanca Marjan 
Ločičnik, predsednik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak ter v imenu organizatorjev 
predsednica društva Antonija Mirt. Poudarila 
je pomen slovenske besede in svobode govora 
v pravem in iskrenem smislu – v pogovoru, 
prilagajanju in pomoči drugim ljudem: »Z ljubeznijo 
opravljajmo svoje delo, pa bomo bolj uspešni in 
zato morda tudi srečnejši.«

Kulturni praznik na Blanci

 
Za Slovence pravijo, da smo narod pesnikov. Da je 
naša duša mehka in občutljiva, umetnost pa tista, 
ki jo hrani, umirja in nagovarja. Z ustvarjanjem 
pesmi oz. literature nasploh bogatimo sebe in 
druge.

V Knjižnici Sevnica je 28. januarja potekalo 3. 
območno srečanje odraslih literarnih ustvarjalcev 
Škrjanček poje, žvrgoli, ki ga je pripravil sevniški 
Javni sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju 
s Knjižnico Sevnica in strokovno spremljevalko, 
pedagoginjo, pesnico, pisateljico, urednico 
spletnega portala Pesem.si, mag. Ano Porenta. 
Na letošnji razpis se je s svojimi pesmimi in prozo 
odzvalo 12 literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Na 
srečanju smo prisluhnili delčkom ustvarjalnosti  
Zdenke Andoljšek, Marije Bajt, Zdravke Brečko, 
Eve Keber, Gabrijele Kolar, Tanje Košar, Berte 
Jožefe Logar, Tanje Mencin, Anice Perme, Rudija 
Stoparja in Jožefa Žnidariča. Za svoja dela in 
sodelovanje so avtorji prejeli priznanje JSKD ter 
knjižno darilo Moje pesmi ali Mati Zemlja avtorice 
Marije Bajt. 
Izbrana dela sodelujočih avtorjev bodo objavljena 
v zbirki Škrjanček poje, žvrgoli … 2016. Literarni 
večer sta popestrila Pevska skupina Florjan PGD 
Sevnica in ljudski godec Janez Košar. 
  

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Škrjanček poje, žvrgoli … 

Društvo Ozara Slovenija – Nacionalno združenje 
za kakovost življenja je nevladna humanitarna 
organizacija, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva. 
Ljudem v stiski in s težavami v duševnem zdravju 
ponuja različne oblike pomoči in podpore. Z 
individualnim pristopom in skupnim načrtovanjem 
jim omogoča vnovično vključitev v družbeno okolje. 
Začetki delovanja društva v Sevnici segajo v leto 
2002, ko je sevniško območje pokrivala še enota 
Ozara iz Brežic. Pod vodstvom strokovne delavke 
so se sestajali enkrat na teden v prostorih Centra 
za socialno delo Sevnica. 

 »Prvi samostojni prostori sevniške enote Ozare 
so bili v starem delu Sevnice. Zaradi prostorske 
stiske in povečevanja števila članov nam je Občina 
Sevnica junija 2007 dodelila nove, večje prostore 
na Trgu svobode 11, kjer delujemo še zdaj. Potrebe 
članov so bile najprej predvsem druženje, pogovori 
in obiski na domu ter srečanja na skupinah za 
samopomoč. Maja 2007 pa smo začeli s člani 
enkrat na teden izvajati tudi kreativne delavnice, 
ki so iz leta v leto bolj obiskane. Tako zdaj vse dni v 
letu na enoti v Sevnici potekajo različne aktivnosti: 
kreativne delavnice, skupina za samopomoč, 
pevski zbor. Občasno pa organiziramo srečanja, 
pohode in razna predavanja. Glede na to, da se je 
v desetletnem obdobju dela na Ozari nabralo veliko 
zanimivih izdelkov, smo imeli februarja samostojno 
razstavo v Knjižnici Sevnica,« je povedala Darinka 
Kozole,  strokovna delavka in vodja enote Ozara 
Sevnica.

Z. S.

Prva razstava 
članov društva Ozara Sevnica

Letošnji kulturni praznik smo v Šentjanžu počastili 
z ubranim prepevanjem vokalnih skupin iz našega 
kraja in okolice. Nastopili so: MPZ OŠ Šentjanž, 
vokalna skupina Cantamus, Septet Fortuna, 
Šentjanški jurjevalci in vokalna skupina Vilinke. 

Slavnostni govornik je bil dr. Miha Japelj, dolgoletni 
predsednik Odbora Krkinih nagrad, ki je del 
svojega življenja preživel v Šentjanžu. Z navzočimi 
je delil spomine na čas po 2. svetovni vojni. Kot 
nekdanji krajan Šentjanža pa si je pridobil čast, 
da se vpiše v projekt Rastoča knjiga, ki smo ga 
začeli lani. Marija Brce, ravnateljica OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, je podrobneje predstavila 
projekt Rastoča knjiga in dogodke, ki so potekali v 
njegovem sklopu. 
Za prijeten zaključek so poskrbele žene iz aktiva 
kmečkih žena s sladkimi dobrotami. 
  

Nada Lindič

Kulturni praznik v Šentjanžu

Med 2. in 5. februarjem je na Glasbeni šoli 
Brežice, Glasbeni šoli Črnomelj, Glasbeni šoli 
Marjana Kozine Novo mesto, Glasbeni šoli 
Kočevje in Glasbeni šoli Sevnica potekalo 19. 
regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Dolenjske. 
Discipline letošnjega tekmovanja so bile klavir, 
flavta, kljunasta flavta, oboa, saksofon, klarinet, 
fagor, petje, diatonična harmonika, komorne 
skupine s pihali in komorne skupine jazz. Iz 
Glasbene šole Sevnica se je tekmovanja udeležilo 
deset učencev. Za uspešne tekmovalne nastope 
so tekmovalci prejeli sedem zlatih, tri srebrna 
priznanja in šest posebnih priznanj žirije. 

Zala Plazar – flavta, kategorija i. a; zlato priznanje 
100 točk; zlato priznanje (1. mesto – i/1.) 
posebno priznanje za doseženih 100 točk 
posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne 
skladbe 
posebno priznanje najbolj obetavni tekmovalki v 
najnižji kategoriji 
Elizabeta Požun – flavta, kategorija i. a; zlato 
priznanje 
posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe 
slovenskega avtorja 
Učiteljica: Ana Mlakar 
Neli Markl – flavta, kategorija i. b; zlato priznanje 
Anika Simoničič – flavta, kategorija i. b; srebrno 
priznanje 
Učiteljica: Pija Hočevar 
Katarina Traven – saksofon, kategorija i. a; zlato 
priznanje 
posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne 
skladbe 
Martin Zeme – saksofon, kategorija i. b; zlato 
priznanje 
Nik Podpadec, kategorija i. c; zlato priznanje 
Učitelj: Matjaž Škoberne 
Tomaž Sešlar – klarinet, kategorija i. b; srebrno 
priznanje 
Učitelj: Zmago Tkavc 
Sara Praznik – petje, kategorija i. a; zlato priznanje 
posebno priznanje najbolj obetavni tekmovalki v 
najnižji kategoriji 
Eva Camloh – petje, kategorija i. c, srebrno 
priznanje
Učiteljica: Martina Prevejšek 
  
Vse tekmovalce je na klavirju spremljala Špela 
Troha, ki je od žirije za flavto prejela posebno 
priznanje za zgledno sodelovanje s tekmovalci in 
umetniško podporo. 
Glasbeniki, ki so prejeli zlato priznanje, so se 
uvrstili na državno tekmovanje, ki bo med 1. in 13. 
marcem na glasbenih šolah v primorski regiji. 
Iskrene čestitke učencem, učiteljem in 
korepetitorki, staršem pa zahvala za spodbudo in 
sodelovanje pri pripravah na tekmovanje. 
  

Vir: Glasbena šola Sevnica

19. regijsko tekmovanje 
mladih glasbenikov Dolenjske
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Je potekalo 16. februarja v sejni sobi športnega 
doma.
Izvedeli veliko novega in uporabnega o pravilni 
rabi slovenskega jezika ter se seznanili  z navodili 
pravilnega pisanja člankov.

Hvala vsem za udeležbo in seveda  lektorici 
Božislavi Čož za prijetno in zelo zanimivo podajanje 
vsebine.
 

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Jezikovno usposabljanje

Leto 2015 bo za ŽPZ Azalea iz Boštanja 
nepozabno. Veliko nastopov, posebna doživetja, 
priznanja ob 15-letnici delovanja zbora, čudovita 
slovenska pesem, ki nas spremlja v našem tretjem 
življenjskem obdobju. Za konec leta pa nastop na 
26. tradicionalni prireditvi Žive jaslice v Postojnski 
jami (zapele smo 16 pesmi), kar je posebno 
doživetje. Bilo je lepo sončno vreme, rekordno 
število obiskovalcev (5000). Tudi naš nastop si je 
ogledalo zelo veliko domačih in tujih gostov, kar je 
bilo tudi za nas lepo božično-novoletno darilo. 

Ko smo se peljali z jamskim vlakom v okolju 
čudovitega kraškega podzemlja, so zaživeli 
kapniki. Kapniške oblike, domišljija igra luči, na 
nebu zvezde reparice, ubrana glasba in petje v 
izredno akustičnem okolju, vse to je pričaralo 
božično vzdušje. Izjemno sta nas navdušila Nuša 
Drašček s pesmijo Ave Marija in Sveta noč in 
Klemen Bunderla. 
Napolnjeni z lepo doživetimi pesmimi smo se tudi 
mi s pesmijo v večernih urah veselo in srečno vrnili 
domov.

Marica Jonozovič

Ženski pevski zbor Azaleja 
v Postojnski jami

Da je vredno gojiti in ohraniti ljubiteljsko kulturo 
na podeželju, se je spet izkazalo na dan pred 
slovenskim kulturnim praznikom v večnamenskem 
domu v Zabukovju. Dvorana je bila napolnjena do 
zadnjega kotička ob premieri gledališke predstave 
Radikalna kura v izvedbi KD Franca Požuna 
Zabukovje.  Gledalci so uživali ob komičnih prizorih 
na odru, nastopajoči pa ob spontanih aplavzih in 
navdušenju čudovitega občinstva. To pa je tisto 
najlepše in edino plačilo, ki ga dobimo igralci, 
ko žrtvujemo svoj prosti čas, stroške prevozov 
na vaje in še marsikaj. Zavedamo se, da nismo 
profesionalci, in smo zato še toliko bolj ponosni, 
da nam uspe nasmejati občinstvo po več krajih v 
naši občini in zunaj nje. Zelo smo namreč veseli 
povabil sosednjih kulturnih društev, še posebno s 
Studenca, s katerimi si že nekaj let izmenjujemo 
gostovanja. 

Opažamo, da bi naša ljuba država vso to, po 
njihovem kmečko šaro, najraje zmetala z odrov. 
Toda mi se ne damo. K sreči še imamo podporo 
lokalne skupnosti, pa tudi posameznikov. Zato 
vsi, ki imate spoštovanje do ljubiteljske kulture, 
vztrajajte in skupaj z vami bosta svet in življenje 
lepša.   
Še enkrat zahvala vsem obiskovalcem in opravičilo 
vsem, ki ste morali stati. Počaščeni smo, da je bilo 
v dvorani poleg domačinov tudi veliko obiskovalcev 
iz Sevnice,  pa tudi iz Ljubljane, Maribora, Laškega, 
Planine, Celja in od drugod. 
Želimo si še veliko takšnih snidenj, saj je tudi nam 
v zadoščenje, da vsaj za urico ali dve obiskovalce 
odtrgamo od vsakdanjih skrbi in tegob ter jih 
spravimo v dobro voljo.

Janez Podlesnik

Radikalna kura 
v Zabukovju

Foto: Benjamin Nepužlan

V soboto, 30. januarja, smo se člani 
Kulturnoumetniškega društva Budna vas zbrali 
v kulturni dvorani v Šentjanžu na zboru članov 
društva. 

Za začetek smo Robi Razpet z diatonično harmoniko 
in Ljudske pevke Solzice z ljudsko pesmijo izvedli 
kratek kulturni program. Po pozdravu predsednice 
Magde Sigmund smo izvolili delovno predsedstvo, 
vodil ga je Gregor Bregar, in prešli na dnevni red. 
Najprej so bila predstavljena letna poročila. Še 
posebno obsežno je bilo delovno poročilo, saj smo 
bili lani zelo delavni. Vsa poročila so bila soglasno 
sprejeta. Za prihajajoče leto je bil soglasno sprejet 
ambiciozen delovni program. Letos je volilno leto, 
zato smo razrešili staro vodstvo in izvolili novo, 
ki pa ni pomembno spremenjeno. Za pomoč pri 
lanskem delovanju se vsem, ki so nam kakorkoli 
pomagali, najlepše zahvaljujemo. Veseli smo, da 
so nam namenili pozdravne besede predstavniki 
Turističnega društva Šentjanž, PGD Veliki Cirnik, 
Kulturnega društva Milana Majcna Šentjanž, PGD 
Šentjanž ter nam zaželeli uspešno leto, ki je pred 
nami. Za odsotnost so se opravičili župan Srečko 
Ocvirk, župnik iz Radeč Miro Bergelj in Janez 
Gabrijelčič. Zaželeli pa so nam uspešno delo še 
naprej. Po uradnem delu zbora je bilo na vrsti 
prijetno druženje.

Za KUD Budna vas Magda Sigmund, predsednica

Zbor članov KUD Budna vas

Zbor članov KUD Budna vas

 
V četrtek, 28. januarja, so članice likovne sekcije 
Art lipa iz Kulturnoumetniškega društva Budna 
vasv prostore Upravne enote Sevnica prinesle 
svoja likovna dela.

S pomočjo gospoda Tadeja, zaposlenega na 
upravni enoti, so jih razobesile po stenah 
hodnikov in pisarn, kjer bodo razstavljena 
najmanj tri mesece in upamo, da bodo prijetno 
božala oči in dušo zaposlenim in obiskovalcem. 
Sedeminštirideset del so razstavile na predlog 
Katje Plibernik, koordinatorke JSKD IO Sevnica, 
po tem, ko so likovniki društva Kreart iz Loke pri 
Zidanem Mostu pobrali svoja dela, ki so krasila te 
stene kar deset let.
Vljudno vabljeni k ogled, tudi če vam ni treba 
obiskati kakšnega urada.

Za KUD Budna vas Magda Sigmund, predsednica

Prostori Upravne enote 
Sevnica osveženi

Torek, 28. januarja, nas je člane Gledališke 
skupine Kulturnega društva Studenec gledališka 
pot zanesla na morje. Takoj po naših dopoldanskih 
obveznostih smo krenili proti Ljubljani, pobrali 
študente in krenili proti cilju – Gledališču Koper. 
Tja smo se odpravili na povabilo ZKD Koper, ki v 
sklopu abonmaja amaterskih gledališč organizira 

Festival Smeh ni greh. Predstavili smo se z igro 
Raya Cooneya To imamo v družini. Predstava je 
polno dvorano navdušila in obiskovalci so igralce 
nagradili z bučnim, dolgim aplavzom. Kljub pozni 
uri smo šli do obale, preverili, ali je morje slano, 
in se nato s prijetnimi občutki vračali proti domu, 
kamor smo prispeli v poznih nočnih urah. Polni 
adrenalina smo že čez nekaj ur odhiteli vsak  v svoj  
delovni dan. Utrujeni? Kje pa.

Andreja Janc, vodja gledališke skupine

Studenčani 
na odru Gledališča Koper
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

torek, 1. 3., 
ob 9. 00

Predstavitev knjige: 
Cesarski Trst Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 1. 3., 
ob 15.00 X-BOX MC  Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 3., 
ob 15.00 Družabne igre MC  Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 2. 3., 
ob 18. 00

Radogost večer: 
Gostja: Antonija Petrič Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 2. 3., 
ob 18.00 Športnik leta 2015 Kulturna dvorana Sevnica Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica, 

KŠTM Sevnica
četrtek, 3. 3., 
ob 15.00

Ustvarjalnica: 
Dan žena in Mučeniki MC  Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 4. 3., 
ob 16.00

Občni zbor 
DU Sevnica Jedilnica Lisce  DU Sevnica

petek, 4. 3., 
ob 17.00

Slovesno srečanje 
NAŠIH SEDEMDESET LET Jedilnica Lisce  DU Sevnica

petek, 4. 3., 
ob 17.00

Delavnica 
za vzpostavitev srčnih ciljev in poti do izpopolnjenega življenja MC Sevnica KŠTM Sevnica in Ekstaza lepote

sobota, 5. 3., 
ob 8.00 Sevniški mesečni sejem Trg svobode KŠTM Sevnica, 

info: 07/ 81 65 462
sobota, 5. 3., 
ob 16.00 Kino večer MC  Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 5. 3., 
ob 19.00 Fotografsko - literarno – glasbeni večer v Loki Kulturni dom Loka pri 

Zidanem Mostu KD Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 5. 3., 
ob 20.00 PRIZMA OPTIMIZMA Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica in KŠTM Sevnica

nedelja, 6. 3., 
ob 17.00 Dobrodelni koncert »IMETI RAD« Kulturna dvorana Sevnica Rotary klub 

Vstopnina: 10 EUR. 
ponedeljek, 7. 3., 
ob 10.30

Brezplačni tečaj 
slovenskega jezika MC Sevnica KŠTM Sevnica, zavod Zaupanje, zavod Izvir

ponedeljek, 7. 3., 
ob 17.00

Bioterapija 
Roka Mitića MC  Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 7. 3., 
ob 18.00

Odprtje likovne razstave in predstavitev knjige 
"O škratku in še kaj" Jožice Krhen Udovč Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 8. 3., 
ob 9.00 Predstavitev pevk zbora U3 Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 8. 3.,
ob 17.00 Dobrodelni koncert »Deklica z rožami« velika telovadnica 

OŠ Boštanj OŠ Boštanj

sreda, 9. 3., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 9. 3., 
ob 18.00

Predavanje Marije Merljak 
Ravnovesje na krožniku - harmonija v telesu Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 11. 3., 
ob 15.00

Ustvarjalnica: 
Gregorjevo / Ptički se ženijo MC  Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 3., 
ob 17.30

Predavanje: 
Odnosi in odgovornost MC  Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 12. 3., 
ob 18.00 Domovini v pozdrav TVD Partizan Boštanj TD Boštanj ob Savi

nedelja, 13. 3., 
ob 17.00

Igra Radikalna kura 
v izvedbi KD Franc Požun Zabukovje

Kulturna dvorana 
Studenec Janc Andreja 031 308 387

ponedeljek, 14. 3., 
ob 10.30

Brezplačni tečaj 
slovenskega jezika MC Sevnica KŠTM Sevnica, zavod Zaupanje, zavod Izvir

ponedeljek, 14. 3., 
ob 15.30

Prvi del tečaja 
prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070
torek, 15. 3., 
ob 15.30

Drugi del tečaja 
prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

07 81 65 070
torek, 15. 3., 
ob 17.00

Zbor članov 
Planinskega društva Lisca Sevnica Kulturna dvorana Sevnica, PD Lisca Sevnica

torek, 15. 3., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 16. 3., 
ob 18.00

Potopisno predavanje 
Malezija (Brane Ternovšek) Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 17. 3., 
ob 15.00

Ustvarjalnica: 
Praznik očetov MC  Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 3., 
ob 16.00 Tečaj CPP Učilnica AŠ Prah Sevnica AŠ Prah Sevnica 

petek, 18. 3., 
ob 17.00

Delavnica 
cvetnonedeljskih butaric

POŠ Loka pri Zidanem 
Mostu TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 19. 3., 
ob 14.00

Ustvarjalne delavnice 
izdelava butar in voščilnic, 

Družina Skoporc Zavrl, 
Brunk 7 KUD Budna vas

sobota, 19. 3., 
ob 16.00 Svetovni dan lutk 2016 Grad Sevnica GLG Sevnica in KŠTM Sevnica

sobota, 19. 3., 
ob 19.00 Komedija Pokojna gospejina mama Dvorana TVD Partizan 

Boštanj KUD Poklek

sobota, 19. 3., 
ob 19.30

75. Razborski večer 
z dr. Rosvito Pesek Dom krajanov Razbor KŠTD Razbor

ponedeljek, 21. 3., 
ob 10.30

Brezplačni tečaj 
slovenskega jezika MC Sevnica KŠTM Sevnica, zavod Zaupanje, zavod Izvir

ponedeljek, 21. 3., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

07 81 65 070
ponedeljek, 21. 3., 
ob 18.00

Prireditev ob pričetku bralnega projekta 
Posavci beremo skupaj 2016 z Gabrielo Babnik Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 22. 3., 
ob 9.00 Zbor članov U3 Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sreda, 23. 3.,
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 23. 3., 
ob 17.30

Predavanje 
K. Kolega: Transformacija odnosov s starši Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 24. 3., 
ob 15.00

Ustvarjalnica: 
Materinski dan MC  Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 26. 3., 
ob 10.00 in  
nedelja, 3. 4.,
 ob 12.00

Razstava: 
Velikonočni pirhi in zdravilna zelišča

Kapela Frančiška Ksaverija 
pri cerkvi sv. Helene v Loki 
pri Zidanem Mostu

TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 26. 3., 
ob 18.00

Predavanje: 
Skrivnosti ženske in moške psihologije MC  Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 29. 3., 
ob 9.00

Predavanje 
Stranski proizvodi gozda-pomen za človeštvo – Jože Prah Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

sreda, 30. 3., 
ob 17.00 Predstavitev programov spodbujanja zaposlovanja mladih MC Sevnica KŠTM Sevnica, prijave do petka, 25.3.2016 

na mojca.svigelj@kstm.si, 
četrtek, 31. 3., 
ob 15.00

Ustvarjalnica: 
Dan norcev :) MC Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 31. 3., 
ob 18.00

Literarni večer 
Društva upokojencev Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

Vabljeni na prireditve

ŠPORTNIK LETA 

2015

sreda, 2. marec 2016, ob 18. uri

v Kulturni dvorani Sevnica

Razglasitev:

ŠPORTNIK LETA  2015

ŠPORTNICA LETA 2015

ŠPORTNA EKIPA LETA 2015

ŠPORTNA OSEBNOST LETA 2015

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK LETA 2015

http://www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/
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Mladina

Februarja je bilo v MC Sevnica zelo pestro. Že 
takoj na začetku meseca smo se odločili prostor 
pomladno okrasiti. Izdelovali smo različne rožice in 
metuljčke, da je nastala rožnata stena. Na pustni 
torek smo plesali, noreli in se seveda sladkali s 
slastnimi krofi. 

Mladinski center Sevnica je med zimskimi 
počitnicami, od 22. do 26. februarja, organiziral 
mladinske in otroške aktivnosti. Zabavali smo se 
ob družabnih igrah, sestavljanju gromozanskih 
puzzlov (to moramo marca nadaljevati), izdelovanju 
zapestnic in drugega. 
Med vsemi zanimivimi stvarmi naj izpostavimo 
še dogodka Poker turnir in Kviz asociacij, pa tudi 
razna zanimiva predavanja. Vam je že žal, da se 
niste oglasili!? Za lažje spremljanje dogodkov in 
prireditev se nam lahko pridružite na Facebooku 
Mladinskega centra Sevnica, na katerem 
obiskovalce redno obveščamo o dogajanju.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Dogajanje v MC Sevnica

Zimska narava počiva in prvi sneg jo je ovil v lepo 
belo pokrajino. Snega smo se zelo razveselili tudi 
učenci podaljšanega bivanja. Bele snežinke so ves 
čas odvračale pozornost od učiteljeve razlage, 
zato so se učiteljice odločile in nas odpeljale ven, 
da smo se prepustili zimskim radostim. 

Januarja je zapadel prvi sneg. Z učiteljicami 
smo se dogovorili, da bomo izkoristili snežne 
razmere in ves teden nosili s sabo toplo zimsko 
obleko. Odklenili smo naravoslovno učilnico. S 
sabo smo prinesli sani, lopatke in krožnike in se 
začeli spuščati po hribčku. Nekateri učenci smo 
delali velike kepe in se kepali. Naredili smo tudi 
sneženega moža in utrdbo ter se skrivali v njej. Vsi 
smo se zelo zabavali, saj je zima naš najlepši letni 
čas. Ko smo bili že mokri, smo se odpravili nazaj 
v učilnico in skozi okna opazovali našega snežaka 
in utrdbo, ki je tako trdno zgrajena, da je tudi 
višje temperature ne bodo mogle stopiti. Komaj 
čakamo, da bo zapadel novi sneg.

Učenci podaljšanega bivanja 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zapadel je sneg

S postavitvijo mobilne hiške sta Robi Špiler in Tjaša 
Štruc že pri 23 letih zaživela s polnimi pljuči. Nista 
breme svojim staršem, na vrtu pridelata zelo 
veliko lastne hrane in še bolj uživata v vsakdanu. 
Vesta, kako prebiti sivo cono udobja in narediti 
korak k svobodi. 

Po njunem povratku s počitnikovanja v toplih 
krajih sta nam v petek, 12. februarja, v sevniškem 
mladinskem centru predstavila svojo malo 
leseno, mobilno hiško, ki sta jo poimenovala hiško. 
Postavil jo je Robi (diplomirani gradbenik) sam s 
pomočjo prijateljev na Rožnem. Prostori v njej 
so funkcionalno razporejeni in minimalistično 
opremljeni. 
Z vzgojo lastne hrane sta uvidela, da je 
prehranjevanje zelo preprosto (ker sta 
vegetarijanca je še toliko laže), saj uživata pretežno 
tisto, kar pridelata na svojem vrtu in v sadovnjaku. 
Predstavila sta nam življenje po načelu manj je 
več, ko se manj osredotočamo na materialne ali 
zunanje dejavnike ter več pozornosti namenimo 
osebnim pozitivnim občutkom. Vse to pa od 
sodobnega človeka zahteva, da najprej spremeni 
sebe. Več lahko preberete na: obilje.si. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predavanje Manj je več 
v MC Sevnica

 
Predzadnji konec tedna januarja je bil v SMC 
Sevnica zelo razgiban. Osrednji lik je bil don 
Bosko, ki je veliko svojega časa namenil mladim in 
druženju z njimi. Užival je, kadar se je lahko z njimi 
igral in podil po igrišču. Animatorji smo pripravili 
pestro paleto dogodkov za mlade in ti so se nam z 
veseljem pridružili. Tako smo v treh dneh spoznali 
Argentino, kreativno skupino Fuskabo, športni 
navdušenci pa so se pomerili v namiznem hokeju 
in odbojki. Naše skupno druženje smo sklenili z 
mladinsko sveto mašo in pogostitvijo v župnijski 
kapeli.
Ste se kdaj vprašali, koliko je 12.000 kilometrov? 
Mi, ki smo se udeležili potopisnega predavanja, 
vemo, da je to razdalja med Slovenijo in Argentino. 
Na to dolgo pot se je odpravila skupina Slovencev 
iz Rafaelove družbe. Ker so se vrnili tako polni 
vtisov, so se odzvali na našo prošnjo in nam v petek 
zvečer, kot uvod v don Boskove dni, predstavili 
utrinke s svojega potovanja. Predstavitev je bila 
zgodovinska, geografska in kulturna. 
Mladi, ki so se spoznali na Višarskih dnevih, so se 
najprej napotili v argentinsko glavno mesto Buenos 
Aires. Tam živi velika slovenska manjšina, ki se je 
tja naselila po drugi svetovni vojni. Zgodovinsko 
dogajanje med vojni in po njej je doživeto 
predstavila gospa Helena, ki to področje raziskuje 
v sklopu svojega doktorata. V Buenos Airesu je več 
slovenskih domov, kar si lahko predstavljamo kot 
neko društvo, ki skrbi za povezovanje Slovencev. 
Imajo tudi sobotno šolo za potomce, v kateri se 
učijo našega jezika in spoznavajo našo kulturo. 
Obisk pa se ni končal le v prestolnici, ampak so 
se avanturisti podali tudi proti jugu in severu. 
Obiskali so veliko naravnih lepot, ki jih ponuja ta 
južnoameriška država, saj sega od andskih višin 
prek rodovitne notranjosti do subtropske džungle 
na severozahodu. Gostovali so tudi po slovenskih 
domovih, v katerih so bili deležni izrednega 
gostoljubja. 
Spoznali smo tudi Fuskabo, Skalino ulično kreativno 
skupino iz Fužin, ki izvaja cirkuške trike. V soboto 
dopoldne so nam popestrili don Boskove dni v 
Sevnici. Pokazali so nam razne trike, žonglirali so 
celo z meči. S seboj so prinesli kitajske krožnike, 
monocikel, keglje za žongliranje, hodulje in še 
marsikaj zanimivega. Z veseljem so nas naučili 
žonglirati in bilo je res zabavno. Ugotovili smo, da 
je za to potrebno veliko vaje, dobra koncentracija 
in predvsem je treba vztrajati. 

Turnir v namiznem hokeju Sevnica Open v sklopu 
don Boskovih dni je postal že tradicionalen. 
Tekmovanje je prav zares mednarodno, saj 
tekmovalci prihajajo iz Slovenije, pa tudi iz sosednje 
Hrvaške. 
Na letošnjem turnirju, ki ga organizirata 
Salezijanski center Sevnica in Kolesarski center 
Sevnica, je prvo mesto zasedel Hrvat Marko 
Ćurković, ki je v finalu premagal Bernarda Škrlepa. 
Tretje mesto je zasedel Rok Škrlep. 
Med osnovnošolci je zmagal Miha Škrlep, druga je 
bila Laura Ćurković in tretja Mojca Škrlep. 
Organizirali smo tudi športni turnir v odbojki, ki je 
potekal v Športni  dvorani  Sevnica.  Najprej smo  
se  zbrali  skupaj,  namenili  nekaj  kratkih besed  

Don Boskovi dnevi 
v župniji Sevnica

Namizni hokej

Gospodu  in  don  Bosku  ter  se  hitro  podali  na  
odbojkarski  igrišči. Med seboj so tekmovale štiri 
različne ekipe. Dogajanje je bilo zabavno, zanimivo 
in sproščeno, saj   je   bil   večji   poudarek   na   
medsebojnem   zabavnem   druženju   kot   na 
tekmovalnosti. Ob  koncu  turnirja  so  najboljše  
tri  ekipe  prejele  sladke  nagrade in te smo  si 
razdelili,  da  smo  se  posladkali  vsi  in  tako sklenili  
lep popoldanski dogodek. 

V nedeljo smo končali don Boskove dni v cerkvi 
sv. Nikolaja. Animatorji smo sestavili zborček, ki 
je še dodatno popestril mladinsko mašo. Tokrat je 
bil uvod v mašo nekoliko drugačen, bolj dramsko 
obarvan. Naša animatorja Jure in Aljaž sta za 
nekaj minut spremenila svoje ime in videz ter se 
preselila v preteklost; postala sta namreč don 
Bosko in sv. Dominik Savio. V zanimivi pripovedi 
smo spoznali srečanje prej omenjenih junakov v 
nebesih. Po sv. maši pa smo se družili v župnijski 
kapeli, ob toplem čaju in dobrotah.
Zadovoljni smo, da se je na naše povabilo odzvalo 
veliko mladih, pozivamo pa vas, da se nam 
prihodnjič pridružite tudi vi, saj nam dobre volje in 
veselja ne manjka. 

Vir: Animatorji SMC Sevnica

Animatorski zborček
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V petek, 5 februarja, smo na OŠ Tržišče 
organizirali dobrodelno prireditev z naslovom 
Večer poezije in glasbe v počastitev kulturnega 
praznika. Obiskovalci, ki so se prireditve udeležili 
v zelo lepem številu, so lahko prisluhnili prijetnemu 
kulturnemu programu, ki so ga izvedli učenci OŠ 
Tržišče in Glasbene šole Sevnica, Sinjo Jezernik ter 
glasbeni gosti ansambel Vesela dolina, ansambel 
Nebo in ansambel Mladi Belokranjci.

Prireditev je bila zelo uspešna in vsem  
organizatorjem, sodelavcem in udeležencem se 
najlepše zahvaljujemo za njihov prispevek.

Zvonka Mrgole

Večer poezije in glasbe 
OŠ Tržišče

Mesec je bil spet naokoli in prišel je čas za novi 
osnovnošolski izlet, ki je tokrat potekal v soboto, 
23. januarja, in sicer na Kum, tako imenovani 
zasavski Triglav, saj je s 1220 metri najvišji vrh 
Posavskega hribovja. 

Osnovnošolski izlet na Kum

  
OŠ Sava Kladnika Sevnica ima letos na 
rokometnem področju odlične rezultate, saj se 
je učencem in učenkam uspelo uvrstiti med 27 
najboljših osnovnošolskih ekip, naredili pa so še 
korak naprej. Na turnirju treh zelo izenačenih 
ekip nam je uspelo osvojiti prvo mesto, s katerim 
smo se uvrstili med devet najboljših ekip. Naši 
prvi nasprotniki so bili z OŠ Hudinja, premagali 
pa smo jih po težkem boju z rezultatom 27:21. 

Za uvrstitev v polfinale smo morali premagati še 
OŠ Šoštanj, ki se je pokazala za zelo trdovratnega 
nasprotnika, saj se do zadnjega piska ni vedelo, 
kdo bo zmagovalec. Uspelo nam je premagati 
žilavega nasprotnika z rezultatom 24:23. Sledila 
sta veliko veselje in ples v krogu ob prepevanju 
sevniške himne plavi, plavi, plavi … 
  

Filip Eisenkoler, 9.c

Sevniški starejši dečki 
med devetimi najboljšimi 
osnovnošolskimi ekipami 
v državi

 
V šolskem letu 2015/2016 smo učenke in učenci 
pri dodatnem pouku biologije pridobivali znanje o 
metuljih Slovenije pod vodstvom učiteljice Alenke 
Povšič. Najprej smo se  preizkusili na šolskemu 
tekmovanju, ki je potekalo 21. oktobra lani. Vsi 
učenci smo pokazali veliko znanja.   

Najboljši učenci pa smo se udeležili državnega 
tekmovanja v Trebnjem. Na dan tekmovanja, 4. 
decembra 2015, smo bili pri pouku štiri ure, nato 
pa smo preostali dve uri ponavljali snov in utrjevali 
znanje o metuljih. Ob 13. uri smo se odpeljali proti 
OŠ Trebnje, v kateri so nas učenci prijazno sprejeli 
s kratko predstavo. Nekaj minut pred začetkom 
pisanja smo se razvrstili po razredih, v katerih so 
nas pričakala majhna darila. Potem se je začelo 
zares. Naši možgančki so se vključili v reševanje 
zahtevnih nalog. Po končanem tekmovanju smo 
vsi nestrpno čakali na rezultate. 
Vse ure učenja in priprav so bile poplačane z 
odličnim uspehom. Sara Zabasu in Žan Seničar 
sta prejela bronasto priznanje, Kaja Uranič in Ana 
Močnik pa srebrno. Zelo sem bila presenečena 
in vesela, ko sem izvedela, da sem najvišje, zlato 
priznanje prejela sama. 
  

Anja Popelar, 9. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sevniški učenci odlični na 
državnem tekmovanju iz 
biologije

Izpred osnovne šole v Sevnici smo se ob 7. uri 
zjutraj z avtobusom odpeljali do Podkuma, tam pa 
se je začela naša pot. Čeprav so bile temperature 
kar krepko pod ničlo, smo se hitro ogreli in po slabi 
uri hoje po cesti prišli do vasi Mali Kum. Markacije 
so nas naprej vodile po gozdni poti in višje ko smo 
se povzpeli, več je bilo snega. Vmes smo se tudi 
ustavili, kaj popili in tudi kaj malega prigriznili, da 
smo lažje nadaljevali pot. Spremljal nas je tudi 
sončni vzhod, ki pa zaradi oblačnega vremena ni 
bil viden, kot bi si želeli. Po skupaj dveh urah smo 
prispeli na vrh in v planinskem domu nas je pričakal 
prijazen skrbnik s toplim čajem in vročo čokolado. 
Greli smo se tudi ob domači krušni peči. Potem 
je začelo snežiti. Lepo je naletavalo približno dve 
uri. Pred sestopom smo se še fotografirali pred 
cerkvijo sv. Neže in jo nato po isti poti mahnili nazaj 
v dolino. Rahlo utrujeni in zadovoljni smo ob 13. uri 
že bili pri avtobusu, s katerim smo se potem vrnili 
v Sevnico.
Izlet je super uspel in se že veselimo naslednjega.

Monika Verhovc, Mladinski odsek PD Lisca Sevnica

V petek, 5. februarja, smo na OŠ Ane Gale 
pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Spomnili smo se, kdo je bil France 
Prešeren, kaj vse je napisal, kako so ga klicali 
otroci in zakaj so ga imeli tako zelo radi. Učiteljice 
pa so deklamirale nekaj njegovih znanih pesmi. Pri 
urah likovne umetnosti smo ustvarjali na njegovo 
delo Povodni mož in nastala dela so krasila ozadje 
med proslavo. 

Po koncu proslave smo se odpravili še pred 
Pekarno Kruhek in pričakali kurente. Bili smo zelo 
veseli njihovega obiska. Ogledali smo si njihove 
kostume in jim na ježevko privezali robčke, ki so 
simbol sreče. Obljubili so nam, da bodo pregnali 
zimo in k nam poslali pomlad, ki jo že vsi nestrpno 
pričakujemo. Za konec smo se še posladkali s krofi, 
za katere se lepo zahvaljujemo vsem zaposlenim v 
Pekarni Kruhek. 
  

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

Kulturni petek 
na OŠ Ane Gale Sevnica
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prvakinj. Zaradi treme smo se na začetku težko 
zbrale in dolgo je trajalo, da smo začele igrati, kot se 
spodobi. Hitro smo se približevale nasprotnicam 
in uspelo nam je izenačiti rezultat, a kaj, ko se 
nasprotnice niso dale in so nas premagale za dva 
gola. Tekma je bila neverjetna in zelo zanimiva. 
Ob koncu smo bile kljub rezultatu ponosne nase, 
saj smo vso tekmo odlično igrale v obrambi, skozi 
katero se ni mogla prebiti nobena nasprotnica. 
To pa je bil tudi glavni razlog za presenečenje na 
njihovih obrazih. Ko smo jim povedale, da še nismo 
igrale proti nobeni ekipi, v kateri igrajo dekleta iz 
klubov, so bile še toliko bolj presenečene. Na 
koncu so pohvalile našo igro, nam čestitale in nam 
podale nekaj nasvetov.  

Naslednjo tekmo smo igrale proti učenkam 
OŠ Nazarje. Odločile smo se, da  bomo zaradi 
utrujenosti igrale bolj lahkotno in prijateljsko, ker 
smo potiho vedele, da so nasprotnice tako močne, 
da bomo imele bolj malo možnosti. 
Naša pomlajena ekipa je na koncu osvojila 3. 
mesto, a smo bile kljub temu zelo ponosne, 
da nam je  uspela uvrstitev med 27 najboljših 
osnovnošolskih ekip v državi. 
  

Ajda Trbovc in Lori Škerl, 9. a 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Rezultati osnovnošolskih tekmovanj na občinskih 
in področnih tekmovanjih: 
   
ROKOMET
učenke letnik 2001 in mlajše  
   Četrtfinale: 3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
učenci letnik 2001 in mlajši  
   Četrtfinale: 1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica se je uvrstila na 
polfinalno tekmovanje. 

BADMINTON 
Občinsko tekmovanje: 
Učenci l. 2003 in mlajši 
   1. mesto: Jošt Fister (OŠ Krmelj) 
   2. mesto: Mitja Svenšek (OŠ Krmelj) 
   3. mesto: Maj Polanc (OŠ Krmelj) 
   4. mesto: Mark Polanc (OŠ Krmelj) 
Učenke l. 2003 in mlajše 
   1. mesto: Lea Haler (OŠ Sevnica) 
   2. mesto: Nina Gole (OŠ Krmelj) 
   3. mesto: Anja Gruden (OŠ Krmelj) 
   4. mesto: Jessica Jaklič (OŠ Krmelj) 
Učenci l. 2001 in mlajši 
   1. mesto: Žan Repovž (OŠ Krmelj) 
   2. mesto:  Jakob Zelič (OŠ Sevnica) 
   3. mesto: Luka Udovč (OŠ Sevnica) 
   4. mesto: Jan Pirc (OŠ Sevnica) 
Učenke l. 2001 in mlajše 
   1. mesto: Rebeka Škerl (OŠ Sevnica) 
   2. mesto: Vikica Jurečič (OŠ Blanca) 
   3. mesto: Ajda Trbovc (OŠ Sevnica) 
   4. mesto: Tina Srebrnjak (OŠ Krmelj) 

BADMINTON 
Področno tekmovanje: 
Učenci  l. 2003 in mlajši 
   2. mesto: Jošt Fister (OŠ Krmelj) 
Učenke l. 2003 in mlajše 
   5. mesto: Jessica Jaklič (OŠ Krmelj) 
   6. mesto: Nina Gole (OŠ Krmelj) 
Učenci l. 2001 in mlajši 
   4. mesto: Žan Repovž (OŠ Krmelj) – 
        uvrščen na finalno tekmovanje PC Posavje 
   5. mesto: Jan Pirc (OŠ Sevnica) 
   6. mesto: Luka Udovč (OŠ Sevnica) 
   8. mesto: Jakob Zelič (OŠ Sevnica) 
Učenke l. 2001 in mlajše 
   3. mesto: Ajda Trbovc (OŠ Sevnica) – 
        uvrščena na finalno tekmovanje PC Posavje 
   7. mesto: Tina Srebrnjak (OŠ Krmelj) 
   8. mesto: Viktorija Jurečič (OŠ Blanca) 
Učenke l. 2001 in mlajše – kategorizirane 
   1. mesto: Lori Škerl (OŠ Sevnica) – 
       uvrščena na finalno tekmovanje PC Posavje 
  
ŠAH – ekipno tekmovanje 
Občinsko tekmovanje: 
Učenci do 9 let 
   1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica,
       podružnica Loka 
   2. mesto: OŠ Boštanj  
   3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
   4. mesto: OŠ Tržišče 
Učenke do 9 let 
   1. mesto: OŠ Blanca 
   2. mesto:  OŠ Tržišče 
   3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
   4. mesto: OŠ Šentjanž 
Učenci do 12 let 
   1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 1 
   2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
        podružnica Loka 
   3. mesto: OŠ Šentjanž 
   4. mesto: OŠ Boštanj 
   5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 2 
Učenke do 12 let 
   1. mesto: OŠ Blanca 
   2. mesto: OŠ Boštanj 

Šport mladih – 
šolski šport v občini Sevnica

Učenci do 15 let 
   1. mesto: OŠ Boštanj 
Učenke do 15 let 
   1. mesto: OŠ Blanca 
  
ŠAH – ekipno tekmovanje 
Področno tekmovanje: 
Učenci do 9 let 
   5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica,       
        podružnica Loka 
   8. mesto: OŠ Boštanj 
Učenke do 9 let 
   3. mesto: OŠ Blanca 1 
   4. mesto: OŠ Blanca 2 
   5. mesto: OŠ Sevnica 
   6. mesto: OŠ Tržišče 
   7. mesto: OŠ Šentjanž 
Učenci do 12 let 
   3. mesto: OŠ Sevnica 
   4. mesto: OŠ Boštanj 
   5. mesto: OŠ Šentjanž 
   6. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
        podružnica Loka 
Učenke do 12 let 
   1. mesto: OŠ Sevnica 
   2. mesto: OŠ Boštanj 
Učenke do 15 let 
   2. mesto: OŠ Blanca 
  
NAMIZNI TENIS 
– posamezno tekmovanje: 
Učenci l. 2003 in mlajši 
   1. mesto: Anže Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   2. mesto: Tomaž Urh (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   3. mesto: Brin Samec (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   4. mesto: Sven Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
Učenke l. 2003 in mlajše 
   1. mesto: Sara Rantah 
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   2. mesto: Laura Strajner 
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
Učenci l. 2001 in mlajši 
   1. mesto: Dejan Jankovič 
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   2. mesto: Jakob Zelič 
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   3. mesto: Jan Knez  
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   4. mesto: Enej Jagodič  
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
Učenke l.2001 in mlajše 
   1. mesto: Lori Škerl (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
   2. mesto: Nina Lindič 
        (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
   3. mesto: Katja Strnad 
        (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
   4. mesto: Klara Krajnc 
        (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
  
KOŠARKA
učenci l. 2003 in mlajši 
   1. mesto: OŠ Boštanj 
   2. mesto: OŠ Blanca 
učenke l. 2003 in mlajše 
   1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
   2. mesto: OŠ Blanca

Petra Biderman

 
V četrtek, 28. januarja, je v Nazarjah potekalo 
osnovnošolsko državno četrtfinalno tekmovanje 
v rokometu, ki se ga je udeležila tudi ekipa učenk 
z OŠ Sava Kladnika Sevnica. Vse učenke smo se 
zavedale, da bosta tekmi zelo naporni, saj so 
imele nasprotnice precej več izkušenj s klubskih 
tekmovanj.
Svojo prvo tekmo smo odigrale proti ekipi učenk 
iz Žalca, ki so lani osvojile naslov šolskih državnih 

Sevniške rokometašice 
med najboljšimi v državi

 
AK Sevnica je pripravil srečanje športnih klubov 
in podjetij z namenom sklenitve novih oblik 
sodelovanja, ali pa le utrditve dosedanjih. V 
prijetnem vzdušju sejne sobe športnega doma so 
se poleg gostiteljev, torej AK Sevnica, predstavili 
še radeški Speed badminton klub in Futsal klub 
Sevnica. Omenjeni športni klubi so izpostavili svoje 
dosežke, dosedanjo medijsko pojavnost in načrte 
za prihodnost, pri čemer so si bili edini, da bi 
lahko sodelovanje med klubi in podjetji še okrepili. 

Dobri dosežki športnikov so prav gotovo izvrstna 
reklama tudi za podjetja, ki te športnike podpirajo.  
Med gostujočimi podjetji so svoje produkte 
predstavili NLB, Enjo, Generali in Wee. Ob koncu 
srečanja in prijetni pogostitvi so klubi in podjetja 
izrazili željo po še kakšnem tovrstnem dogodku v 
regiji. 
  

Vir: AK Sevnica

Srečanje 
športnih klubov in podjetij
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Gibanje je
zdravje

Na valentinovo nedeljo je v toplem in sončnem 
Beogradu potekal 49. mednarodni Beli kros, 
udeležila pa se ga je tudi mlada ekipa sevniških 
atletov. 

Najbolj se je izkazal Tomi Bajc, ki je suvereno zmagal 
v kategoriji dečkov od 2005 do 2006, 8-letni Tim 
Krašovec si je pritekel odlično šesto mesto. Med 
mlajšimi pionirkami je tekla Ajda Slapšak in dosegla 
četrto mesto. Barve AK Sevnica je v veteranski 
kategoriji dobro zastopal tudi Dušan Krašovec. 
Sevniškim atletom se je pridružila Maja Knez, ki 
trenira v radeškem atletskem klubu in je bila med 
pionirkami letnika od 2003 do 2004 peta. 

Vir: AK Sevnica

Dobre uvrstitve 
sevniških atletov 
na Belem krosu v Beogradu

Tomi Bajc, 
zmagovalec kategorije pionirjev letnika 2005–2006

Na pustno soboto je AK Sevnica organiziral četrti 
tek za sevniški pokal, ki je potekal v Krmelju. 
Gostoljubje tamkajšnje šole in lepo sončno vreme 
sta polepšala tek 89. tekačem v boju za nove 
točke in dobre uvrstitve. Pred glavnim tekom je 
potekal tudi dobrodelni tek v organizaciji poslanca 
Tomaža Lisca in AK Sevnica, pri čemer  bodo 

sredstva namenjena za postavitev in ureditev 
otroških igral v naši občini. Na četrtem teku 
so zmagovalci v svojih kategorijah postali: Nika 
Radej, Jan Dolmovič, Zala Krmelj, Timotej 
Kraševec, Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Lea Haler, Bor 
Bauman, Nika Jančič, Anže Trebše, Melani Knez, 
Gregor Rabuzin, Miha Povšič, Mateja Jazbec, 
Jure Rizmal, Robert Lendaro in Zdravko Kukman. 
Absolutna zmagovalca pa sta bila Lea Haler in 
Robert Lendaro in sta prejela pokal in šopek iz 
cvetličarne Harmonija.  Gostilna pr´Čot je tudi 
tokrat poskrbela za malico tekačev, AK Sevnica pa 
se zahvaljuje tudi vsem preostalim pokroviteljem 
(www.aksevnica.si), ki so omogočili, da je tekaška 
prireditev tako dobro uspela.  

Vir: AK Sevnica

Krmelj je gostil 
četrti tek za sevniški pokal

Absolutna zmagovalca, Lea Haler in Robert Lendaro

Senior fit v Krmelju

V mali dvorani pri Osnovni šoli Krmelj izvajamo 
pod strokovnim vodstvom mentorice Inne redno 
tedensko vadbo, ki poteka vsak četrtek od 10. do 
11. ure. Z izvajanjem gibanja zmerne intenzivnosti 

pridobivamo večjo gibčnost, moč, koordinacijo, 
ravnotežje in vztrajnost. Ne le to, izboljšujemo 
tudi duševno zdravje, krepimo samozavest in 
prijateljstvo. Gibanje nam je v užitek, saj ne 
pričakujemo priznanj in poklonov, ampak le 
uspešno izvedene gibalne vaje. Poskrbite za svoje 
zdravje in se nam pridružite. 

Daniela Zupančič

Vadba za seniorje  

Udeleženci vadbe za seniorje Senior fit v Krmelju

Aleš Janc spet zmagal v obeh disciplinah

V četrtem krogu pionirske lige Jugovzhodne regije, 
ki je bil v Brežicah 3. februarja, so mladi strelci 
SD Maroka Sevnica dosegli odlične rezultate 
in uvrstitve na regijski razpredelnici. Tako je 
Aleš Janc spet prepričljivo zmagal v pionirski 
kategoriji v disciplini puška (173 krogov od 200 
možnih) in pištola (175 krogov od 200 možnih). 
Domen Špan je s 148 krogi osvojil drugo mesto in 
srebrno kolajno v disciplini puška ter tretje mesto 
v disciplini pištola z doseženimi 166 krogi od 200 
možnih.  Tudi Tim Prijatelj je s 145 krogi osvojil 
tretje mesto in bronasto kolajno.  

Pri mlajših pionirjih je Liam Kovačič s 145 krogi 
zasedel drugo mesto, njegov klubski kolega Miha 
Janc je z enakim rezultatom, vendar z eno notranjo 
desetko manj,  zasedel tretje mesto.

Mirko Ognjenovič

Četrti krog pionirske lige 

Med nastopom s pištolo

V petek, 12. februarja, je Društvo borilnih veščin 
Ippon  Sevnica v športnem domu organiziralo 
občinsko prvenstvo v ju jitsu. Tekmovanja, ki ga 
je delno podprla tudi Zavarovalnica Tilia, se je 
udeležilo okoli 50 mladih iz OŠ Sevnica, OŠ Boštanj 
in OŠ Blanca. Občinski prvaki in finalisti so postali:  
  

U8 
   1. mesto        Nastja Brce  
   2. mesto        Špela Žnidaršič   

U10 – B 
   1. mesto        –38 Teodor Škornik  
   2. mesto        –38 Aleks Švelc    
   1. mesto        –24 Jakob Žnidaršič   
   2. mesto        –24 Tilen Pfeifer  
   1. mesto        –34 Nejc Turšič   
   2. mesto        –34 Svit Cestnik  

U10 – I. 
–30, 
   1. mesto        Lan Prah   
   2. mesto        Tjan Omerzel   
–34, 
   1. mesto        Dejan  Mirt    
   2. mesto        Nejc  Očko   
–28, 
   1. mesto        Iza Cvelbar   
   2. mesto        Ajda Stritar   

U12 
–38, 
   1. mesto        Nai Klavs   
   2. mesto        Anže Božič  
   Opomba: vsi so imeli po 1 zmago, 
   največ ipponov je dosegel Nai Klavs. 
–36, 
   1. mesto        Lisec Perc, Leticija Chiara 
   2. mesto        Nika Medved  
+48  
   1. mesto        Eva Tisa Oreškovič 
   2. mesto        Tursaj Nudjema 

U15 
-41, 
   1. mesto        Nik Mrvič   
   2. mesto        Rok Pfeifer   
–45, 
   1. mesto        Erazem Kranjec    
   2. mesto        Klemen Kajtna  
–60, absolutno mix 
   1. mesto        Maša Medvešek   
   2. mesto        Amadej Krnc  
–41, 
   1. mesto        Tina Cigler   
   2. mesto        Eva Ocvirk  
  

Vir: Miran Grubenšek DGV

Občinsko prvenstvo 
v ju jitsu 2016 

Foto: Z. Grabrijan

Med nastopom s puško
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

KDAJ?

Po odhodu snega okoli leta 1930, vedno nekako 
pred veliko nočjo, so se po stezah začeli pojavljati 
kupčki izrinjene zemlje, ki so jo ustvarili prebujajoči 
deževniki. To je bil za ljudi v Dol. Boštanju znak, da 
se bo drst rib v Mirni kmalu začel. Prve ribe so se 
pojavile nekako ob Sv. Jožefu, zadnje pa so lovili ob 
Sv. Juriju, saj so ribe ponavadi prihajale v valovih. 
Lov na ribe se je vedno odvijal proti večeru, ko se 
je začelo mračiti. Veljal pa  je tudi rek, da je bil ulov 
najboljši takrat, ko se je približevalo deževje in je 
bil v zraku jug.

KDO?

Lov v Mirni je bil dovoljen posestnikom iz Dol. 
Boštanja hišnih številk 7– 17, 19, 23, 24, 28, 32, 
35. 
Ti so morali včasih za lov plačati karte, če jih ni 
nihče kontroliral, pa to ni bilo potrebno.

Na lov za ribami so hodile predvsem ženske. Po 
pripovedovanju gospe Milice Šnuderl je imela pri 
lovu največ besed Rozalija Žnidaršič. Poleg nje  so 
bile “ta glavne“ še: Liščeva Rozka, Kralova Alenka 
in Kuharjeva Ančka. Ostale udeleženke lova so bile: 
Tisujeva, po domače Šalamonova Pavla, Nežka in 
Zofka, Ermanova Helena, Brdulova Zofka, Arnelda 
Tomažin, Teraževa Mima, Traterjeva Milka, 
Blatnikova Zofka in še katera. 
Včasih se je na lov prikradel tudi kakšen moški, ki 
ga ni bilo sram in se je pomešal med žensko družbo 
pri ročnem ribolovu. Tak je bil Ermanov France. 
Sicer pa so moški lastniki njiv in travnikov do reke 
imeli svoje štante, kjer so lovili z mrežami. Med 
njimi so bili Ermanov Tonče, gospod Vrtovšek, 
Marolt in Lisec.

KJE?

Zbirno mesto žensk je bilo na levem bregu Mirne, 
na ravnici med Vrtovškovo domačijo in žago. 
Lovile so med mirnskim mostom in hišo Franceta 
Vrtovška. 

Ribolov v Dolenjem Boštanju Z lesenega mirnskega mostu in z obrežja pa so 
lovili moški z mrežami.

VRSTE RIB

Ribe so prihajale v Mirno po Savi navzgor vse iz 
Črnega morja. Vedno so prihajale v velikih jatah. 
Loviti so smeli BELICE/KLINE/ in PODUSTI/
PODLESTI/NASEN. Tistim, ki so jih lovili okoli Sv. 
Jurija, so rekli jurjevke. 

PRIPOMOČKI

Pri lovljenju v Mirni so uporabljali pripomočke, ki so 
jih izdelali sami. Za tako imenovani ženski oz. ročni 
ribolov so uporabljali LAVŠKE.
LAVŠK je posebej prirejena vreča iz jute, ki se je 
privezala okoli pasu in je imela spredaj navzven 
štrlečo odprtino (kot odprt žep) za shranjevanje 
ujetih rib med lovom.

Za tako imenovani moški ribolov so uporabljali 
SRČELJ ali SRŠELJ in ŠTANT.

ŠRČELJ ali ŠRŠELJ je na križu dveh palic opeta 
mreža v velikosti 1,5 m x 1,5 m.
ŠTANT je posekano grmovje ob strugi in izdelan 
pomol – v dno struge zabiti piloti, malo nad gladino, 
prečno povezani in nanje pribite ali položene 
deske. Namenjen je bil kot stojišče na suhem – nad 
vodno gladino za lovljenje rib.
Po ulovu so ribe dali v PULTER.
PULTER  je v vodi plavajoč preluknjan zaboj s 
pokrovom in vrvjo, s katero je bil privezan k obali, 
namenjen za shranjevanje ujetih živih rib do 
naslednjega dne – do prodaje.
Da so lahko ženske nosile ribe prodajat, so 
potrebovale CEKARJE.
CEKAR je pletena košara z dvema ročajema, 
navadno iz slame, namenjen prevažanju rib na 
kolesu za prodajo.
Moški so ponavadi ribe prodajali v KOŠU.
KOŠ je visoka, spodaj zožena pletena posoda za 
prenašanje rib namenjenih prodaji.

Vir: Almanah moj kraj, moja občina 
(OŠ Boštanj), TZOS 2014

Pri nekomu je duša temna
kot velika brezciljna luknja.

V njej se zlahka izgubiš,
ko jo s vsetlobo spremeniti želiš.

Če je torej duša temna kot noč,
njen pogled je zgoč.

Kot najhujši plenilec k tebi zakorači,
te vabi k sebi, privlači.

Potem so tu še ljudje, 
katerih duša svetla je.

Na pokvarjenem svetu pušča drobni žarek,
za srečno življenje zvarek.

Duša je ogledalo,
naše prave lepote kazalo.

Je ples med pohlepom in dobroto,
zapoje na ton, vsako noto.

Vendar če teme ne bi bilo,
ne bi videli zvezd.

Na svetu bi  bilo vse svetlo,
vse lepo, dolgočasno, vedro.

Ljubezen daje duši oči,
takrat vidi, vse ni, kot se zdi.

Niso resnične, da bi stopil vanje,
a svet okoli njega so sanje.

Tamara Špan

Duša

  
Kdo več od življenja 
bi zmogel nam dati, 

kdo s prikritimi solzami, 
ko zelo je težko, bi zmogel 

le v srcu se zjokati? 
To zmore le mati. 

Rojeva, nad detetom svojim 
bedi vse dneve, noči, 

ga hrani, neguje in boža, 
tudi če z žulji prekrite 

so njene dlani in od dela,  skrbi 
ji že upadla je na licih koža. 

Še preden otroci kot ptički iz gnezda sfrče, 
jim mati za življenje dragocenih nasvetov 

utisniti zna v srce. 
  

Potrta, žalostnih oči obstane med vrati, 
pomaha v slovo, a verjame vanje. 

Ji pri duši je težko, kot da se ves svet 
zdaj pod nogami ruši. 

Otroci so odšli, a še trdnejše ostajajo vezi. 
Ko se z vnuki vračajo pod rodni krov, 

z nasmehom čaka jih pred vrati. 
Čeprav so že odrasli, pogladi jim 

kuštrave lase, iz utrujenih oči 
ljubezen, sreča zažari. 

Vpraša: »Kako ste, moji mali škrati?« 
                                                      

Zdravka  Brečko

Kar zmore le mati

Udeleženke lova
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine:
1 kg bele moke
3 rumenjake
100 g masla
150 g sladkorja
1 žlička soli
1 kocka kvasa
limonina lupinica
sok ene limone
6 dcl mleka
rum po okusu

Nadev:
500 g skute
2 žlici sladkorja
vaniljev sladkor
2 jajci
3 beljaki
rum po okusu
tri pesti suhega ali svežega pehtrana

V 500 gramov moke vmešamo 6 dcl mlačnega 
mleka, v katerem smo razstopili kvas in sladkor. 
Ko zmes vzhaja, dodamo preostalo moko, 
rumenjake, maslo, sol, rum, limono in limonov sok. 
Mešamo toliko časa, da se testo lepi od posode. 
Pustimo vzhajati, da naraste za dvakrat. Med 
tem pripravimo nadev. Zmešamo 500 g skute, 2 
jajci, 3 beljake, 2 žlici sladkorja in vaniljev sladkor, 
rum po okusu. Testo razvaljamo, premažemo 
z nadevom, posujemo s pehtranom in zvijemo. 
Položimo v pekač, ki smo ga namazali z maslom, 
in počakamo, da spet vzhaja. Premažemo z jajcem 
in mlekom. Pečemo eno uro pri 160 stopinjah 
(ventilacijska pečica).

Za božič orehova, 
ob veliki noči pehtranova potica
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Biskvit
200 g jedilne čokolade
170 g masla
100 g sladkorja
3 jajca
40 g kakava
100 g moke

Za kroglice
200 g sirnega namaza     
            (ABC-namaz)
200 g jedilne čokolade
100 g masla
mrvice za posip

Čokolado in maslo stopimo nad vodno kopeljo. 
Penasto stepemo jajca in sladkor. Dodamo 
stopljeno čokolado in maslo. Kakav in moko 
presejemo in vmešamo v maso. Premešamo. 
Maso vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem, in 
pečemo od 20 do 25 minut pri 160 stopinjah.
Biskvit ohladimo. Hladnega nadrobimo v posodo 
in dodamo 200 g sirnega namaza (ABC-namaz) 
in z rokami pregnetemo, da dobimo gladko, gosto 
maso. Iz te oblikujemo za oreh velike kroglice in jih 
polagamo na pladenj. Ko iz vse mase oblikujemo 
kroglice, v vsako zapičimo palčko za ražnjič in 
damo na hladno za 15 minut. Med tem časom 
nad vodno kopeljo razstopimo jedilno čokolado 
in maslo, da dobimo gladko glazuro. Kroglice 
potem drugo za drugo pomakamo v glazuro in 
jih s palčkami v zrak polagamo na mrežico, da 
odvečna čokolada odteče. Ko končamo, vsako od 
kroglic posujemo z mrvicami. Postavimo v vazo ali 
kozarec za vlaganje, okoli katerega smo zavezali 
pentljo iz okrasnega traku. Prijetno sladkanje.

Šopek tortic na palčki 
za materinski dan

V sklopu javnozdravstvenega projekta MOČ  
(Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom), ki ga 
vodijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
in je financiran iz virov programa Norveškega 
finančnega mehanizma 2009–2014, deluje 
mreža devetih psiholoških svetovalnic. Do junija 
letos bo psihološka svetovalnica Posvet – Tu 
smo zate odprta tudi v Sevnici. Iz svetovalnice 
sporočamo posameznikom, parom in družinam, 
da lahko pridobijo brezplačno strokovno oporo 
pri razreševanju najrazličnejših stisk. Svetovalne 
storitve so preprosto dostopne in brezplačne. 
Tudi zato želimo krajane opogumiti, da bi potrkali 
na vrata psihološke svetovalnice. 

V sedmih mesecih v letu 2015 je bilo v svetovalnici 
v Sevnici opravljenih 58 svetovanj. V celotni 
mreži vseh devetih svetovalnic po Sloveniji je 
bilo lani od ustanovitve opravljenih več kot 3800 
svetovanj. V svetovalnice pridejo ljudje v različnih 
življenjskih obdobjih in z zelo različnimi razlogi za 
iskanje pomoči. Izkušnje iz svetovalnic kažejo, da 
se posamezniki, pari in družine odločijo poiskati 
strokovno pomoč tedaj, ko čustvenih stisk več ne 
zmorejo ali ne znajo reševati sami. Skoraj polovica 
klientov prihaja v svetovalnice zaradi težav v 
partnerskih ali družinskih odnosih. Pogosto 
pridejo tudi zaradi ločitve ali smrti bližnjega. V 
psihološki svetovalnici je torej smiselno poiskati 
strokovno pomoč v najrazličnejših težavah, kot so: 
 
stiske v družini in partnerskih odnosih (izzivi 
starševstva in vzgoje, težave v partnerstvu, 
ločitev …); 
 
• stiske ob življenjskih preizkušnjah in krizah 
(izguba službe, neuspeh pri študiju, izguba 
bližnjega, odhod otrok, upokojitev …); 
• čustvene stiske 
(hude skrbi in strahovi, jeza, otožnost, 
pretirana žalost, občutek praznine, tesnobnost, 
depresivnost …); 
• izgubljanje življenjskega smisla; 
• razmišljanje o samomoru; 
• težave z odvisnostjo; 
• spoprijemanje s hudo telesno boleznijo, z 
invalidnostjo; 
• druge stiske, ki jim posamezniki in družine niso kos. 
 
Svetovanje posamezniku, paru ali družini poteka 
kot strokovna obravnava psihičnih težav s 
psihološkimi metodami, ki lahko omogočijo 
izboljšanje psihičnega stanja, notranjega 
doživljanja, samopodobe in vedenja. Svetovalec 
lahko posameznika v stiski podpre pri pozitivnem 
osebnostnem razvoju in izboljšanju kakovosti 
njegovega vsakdanjega življenja. V svetovalnem 
procesu klient usvaja nove veščine, ki mu bodo 
olajšale reševanje problemov in spoprijemanje z 
različnimi življenjskimi situacijami. S svetovalno 
oporo lahko klient spreminja in obrača svoje 
življenje na bolje.

Svetovalne storitve so dostopne brez napotnice in 
so brezplačne.

Stisko lažje prebrodimo 
ob podpori 

Dodatne informacije:

Zdravstveni dom Sevnica
http://www.zd-sevnica.si/

• Mojca Vatovec, vodja psiholoških svetovalnic 
Posvet – Tu smo zate, tel: 041 388 892, e-pošta: 
info@posvet.org 
• Doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta MOČ, tel: 
01 244 1403, e-pošta: saska.roskar@nijz.si 
• Nuša Konec Juričič, namestnica vodje projekta 
MOČ, tel: 03 425 1202, e-pošta: 
nusa.konec-juricic@nijz.si 
Uporabni spletni naslovi: 

www.nijz.si 
www.nijz.si/moc,   
YouTube NIJZ  
www.posvet.org 
  
Služba za komuniciranje  
Nacionalni inštitut za javno zdravje 
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana 
Telefon: 01 244 1494, 01 244 1572, pr@nijz.si 

Naročena objava

 
Konec januarja smo se člani zbrali v Krmelju in 
se pomerili v metu pikada, in sicer moška ekipa iz 
Sevnice in ženska iz Krmelja. Bili smo kar uspešni. 
Po končanem turnirju je predsednik podelil pokale 
in medalije za preteklo leto. Smo se pa tudi družili, 
kar še posebno potrebujemo. Da nam to uspeva, 
se moramo zahvaliti vsem pokroviteljem in tudi KS 
Krmelj. 

V sredo, 10. februarja, smo se člani DI Sevnica 
spet odpravili na kopanje v Dobovo in si dodobra 
razgibali sklepe. Prijetno druženje smo sklenili z  
malico in klepetom ob njej in na avtobusu vse do 
Sevnice.    
Predsednik društva nas je opozoril na zbor članov, 
ki bo 9. marca, ob 16. uri v Hotelu Ajdovec. 
Udeležbo morajo vsi člani prijaviti v pisarni društva, 
podatke o vseh dejavnostih pa si lahko preberejo 
v Utripu in na zadnji stani koledarja, ki so ga dobili 
ob plačilu članarine.   

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.3.2016 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: LISA  EDELSTEIN.
  Izžrebane so bile: 

1. nagrada: Prus Irena, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj 
2. nagrada: Patricija Redenšek, N.H.M. 10, 8290 Sevnica
3. nagrada: Darinka Urbančič, Krmelj 41a, 8296 Krmelj
4. nagrada: Rezi Možic, Pečje 30, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Gorenjec 
Gorenjec bere časopis in razjarjen piše 
uredništvu: »Če ne boste takoj nehali 
objavljati šal o Gorenjcih, potem si vašega 
časopisa nikdar več ne bom izposodil!«

Tolar                                                            
V: Kako na Gorenjskem popisujejo 
prebivalstvo?
 O: Po cesti navzdol zakotalijo kovanec za dva 
evra.

Umazan                                                  
Se pogovarjata dva škorca medtem ko 
brskata po kravjeku.
A veš, da vem en dober vic, pravi prvi. Drugi 
škorec reče, povej, samo da ne bo preveč 
umazan, saj veš ko jem nimam rad umazanih 
besed.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

      Kako se imenuje kraj na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
Ljudje za svoje življenje vselej krivijo 
zunanje okoliščine. Na tem svetu 
uspevajo samo ljudje, ki se pogumno 
napotijo iskat okoliščine, kakršne si 
želijo, če pa jih ne morejo najti, jih 
ustvarijo sami.
 

(George Bernard Shaw)

Nagrade za mesec MAREC:

1. nagrada: igrača JOJO in pisala, ki jih podarja KŠTM  Sevnica,  
             Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
2. nagrada: igrača JOJO in pisala, ki jih podarja KŠTM  Sevnica,  
             Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
3. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen, 
             Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,

Uganka za brihtne glavce 

Polde
Kmet Polde ima v hlevu pet rjavih, 4 bele in dve 
belo-rjavi kravi.

Koliko Poldetovih krav lahko pove, 
da so enake barve kot ostale krave?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Znamka

 Izžrebanec:

 Božidar Jazbinšek, N.H.M. 8, 8290 Sevnica

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Kraj na sliki je Topolovec  – krajevna skupnost Boštanj.

 Izžrebanka:

 Jožica Trupi, Mrzla Planina 18, 8290 Sevnica 
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Oglasi

KOPALNI AVTOBUS ZA TERME 
PARADISO DOBOVA

ODHODI: vse od Radeč, Šentjanža, Krmelja, Sevnice ... do Term 
Paradiso Dobova. 

KDAJ?
VSAK PONEDELJEK

 Predhodna prijava . V cene so vključeni prevoz,                                                                      OBVEZNA    
vstopnica za  4 ure kopanja in organizacija.

KDAJ? 
V nedeljo .20. 3. 2016

 V cene so vključeni 
prevoz,vstopnica in organizacija.

 Cene za otroke veljajo ob 
spremstvu staršev.

Več informacij in prijave na 031 643 338 ali www na avto.prah@siol.net.




