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Uroš Martič in Irnes Škorič, mlada 
pespektivna nogometaša, člana slovenske 
reprezentance U 21 v malem nogometu, 
igrata v KMN Sevnica. 

Kako sta začela svojo športno pot? 

Irnes: Svojo športno pot sem začel pri osmih 
letih, in sicer v Črnomlju pri NK Bela krajina, 
potem sem zamenjal dva kluba, prestopil sem 
v NK Litija in potem še v NK Rudar Trbovlje, kjer 
živim. Po nekaj letih igranja velikega nogometa me 
je stric prepričal, da sem se odločil preizkusiti na 
malonogometnih igriščih. Takrat sem igral pri FC 
Litija pri mlajših selekciji, za tem v članski ekipi, v 
kateri sem na začetku dobil nekaj minut za igro 
v 1. SFL in pozneje v ligi prvakov. Zdaj igram pri 
KMN Sevnica, za katerega menim, da je najbolje 
organizirani klub malega nogometa v Sloveniji. 

Uroš: Najprej sem igral veliki nogomet pri NK 
Radeče, in sicer do selekcije U 16, nato pa 
sem zaradi poškodbe opustil igranje velikega 
nogometa. Pred dobrim letom dni sem se spet 
odločil in se preizkusil v malem nogometu. 

Je nogomet le vajin konjiček ali postaja način 
življenja, morda posel? 

Irnes: Lahko rečem, da postaja način življenja, 
čeprav v Sloveniji dejansko ne moreš živeti le od 
tega, zato si vsi mladi igralci želimo čim prej oditi v 
tujino in si tam ustvariti kariero. 

Uroš:  Za zdaj je še vedno »profesionalni« hobi, 
saj sem še mlad, vendar je tudi način življenja, saj 
brez nogometa preprosto ne gre. Menim pa, da 
bi v prihodnosti lahko postal tudi posel, čeprav 
se moraš ob njem ukvarjati še s čim, predvsem 
zaradi mogočih poškodb. 
  
Kakšne so razmere za treninge in kako ocenjujeta 
svoj razvoj/napredek v Sevnici? 

Irnes: Razmere so vrhunske, treniramo trikrat 
na teden, imamo vrhunskega trenerja Mitjo 
Jonteza, na treningih je vedno še fizioterapevt, ki 
lahko hitro priskoči na pomoč. Zase lahko rečem, 
da sem najbolj napredoval v Sevnici. Treningi so 

dobri, veliko igram na tekmah. To pa je tudi vse, 
kar potrebuje gralec za napredovanje. 

Uroš: Razmere za treninge so odlične, imamo 
skoraj vse, kar si zaželimo. Ne primanjkuje nam 
niti volje, saj si želimo uspehov. Razvoj v KMN 
Sevnica je odličen, kar se pozna tudi pri odličnih 
rezultatih v sedanji in prejšnji sezoni. 

S čim se sicer še ukvarjata? 

Irnes: Z ničimer posebnim. Družim se s prijatelji, 
s katerimi včasih igramo odbojko na mivki, ali pa 
gremo lovit ribe in se sproščat k reki ali jezeru.
  
Uroš: Poleg nogometa imam rad vse športe z 
žogo, ki jih igramo s prijatelji ob prostem času. 
Menim namreč, da sta druženje s prijatelji in 
gibanje v naravi zelo pomembna. 

Kaj bi svetovala mladim, ki se odločajo za športno 
pot? 

Irnes: Mladim bi sporočil, naj se čim prej odločijo 
za kakšno športno aktivnost, ker z njo poskrbimo, 
da je naše telo bolj zdravo. In naj ne obupajo ob 
prvem padcu, morajo vztrajati in se vedno truditi 
po najboljših močeh, da bodo lahko nekega dne 
uresničili svoje sanje. 

Uroš: Naj se ne odločijo za prvi šport, ki jim je 
všeč, ali ga začnejo trenirati, naj jih preizkusijo 
več, saj jih je na voljo kar nekaj. Možnosti za zdravo 
in športno življenje je veliko. 
  
Želimo vama še veliko športnih uspehov in čim več 
zadetkov. 

Pogovarjal se je: Rok Petančič

Intervju

Uroš Martič in Irnes Škorič

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože 
Novak, Alojz Povšič, Cvetka Jazbec. 
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic

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: Zdravko Remar
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 maja 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 4. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Naše misli, dejanja, hotenja in spodbude 
se delijo na belo in črno. Na pozitivno in 
negativno. Vedno iščemo nasprotnika ali 
sovražnika, ali pa na drugi strani podpornika 
oziroma enako mislečega. Pa vendar reči 
nikoli niso strogo razmejene. Vsaj na začetku 
ne. Še vedno je nekje vmes sivina, polje, v 
katerem se največkrat najdemo. Kadar je 
treba analizirati, poiskati rešitve, se odločiti 
za dejanja. Odločitve oz. rezultati pa nato 
pripeljejo v skrajnosti, belo in črno. Posledice 
so nam všečne ali pa tudi ne. Pa vendar se 
pozneje ne bi smeli spraševati, zakaj smo tako 
naredili in se tako odločili. V danem trenutku 
je bila to prava odločitev. Kadar gledamo 
nazaj, mogoče kdaj pomislimo, da ni bilo tako, 
pa vendar, če bi se takrat odločili drugače, 
bi bila tudi naša pot drugačna, pa tudi naše 
razmišljanje. 

Vedno naj bi stali za svojimi odločitvami 
sami. Jih tudi popravljali, spreminjali.  Nič ni 
zamujeno, izgubljeno. Vedno obstaja druga, 
nova pot. Mogoče ne pripelje do cilja, ki smo 
si ga zamislili, pa vendar je največkrat nam v 
prid. 
Seveda so izjeme. Takrat je dobro, da to 
opazimo in ljudem stopimo ob stran. Jim 
pomagamo svetovati, narediti korake in jih 
usmerjati. Če se tega ne da v hipu, se bo 
mogoče zgodilo v prihodnje. 
Naj bodo izjeme kljub neuspehu v danem 
trenutku potrditev našega uspeha. Vsaka 
še tako drobna spodbuda, dejanje, beseda 
nekomu pomaga, polepša dan. Navsezadnje 
lahko tudi nam samim. 

Mojca Pernovšek

OB ZAKLJUČKU ČISTILNIH AKCIJ

IN V POČASITEV DNEVA ZEMLJE

VAS  VABIMO NA

SLOVESNO  ZASADITEV
OBČINSKE LIPE

v torek, 22. aprila 2014, 

ob 11. uri v BOŠTANJU
 učenci OŠ Boštanj, Program:

                 predsednik KS Boštanj in gostje, 

                 zasaditev lipe

                 Pogostitev Aktiva kmečkih žena Boštanj

TOPLO VABLJENI!

TZOS, 

Občina Sevnica, 

KŠTM Sevnica, 

KS Boštanj, 
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Po zimskem času zaradi izvajanja zimske službe 
na cestah, pločnikih in parkiriščih ostaja pesek, ki 
ga je v spomladanskem času potrebno počistiti in 
tako pomagati naravi pri vnovičnem razcvetu. Pri 
tem bo Komunali Sevnica, ki med drugimi okoljsko 
naravnanimi nalogami skrbi tudi za vzdrževanje in 
urejanje javnih površin, odslej v posebno pomoč 
nova pridobitev – cestni pometač. Ta že pridno 
skrbi za urejenost javnih parkirišč in občinskih 
cest. 

Prav pa je, da na svojih zasebnih površinah za 
urejenost in očiščenje odvečnega materiala, ki 
se je nabral med zimo, poskrbijo občani sami. S 
skupnimi močmi bo naše okolje še bolj urejeno in s 
tem še prijetnejše za bivanje.

Skupaj do urejenega okolja

Nova pridobitev, cestni pometač.

Pomen oskrbe z lokalno pridelano hrano je velik iz 
številnih, medsebojno povezanih dejavnikov. Zakaj 
v domačem okolju pridelano hrano v večji meri 
in s čim manj posredniki vključevati v jedilnike v 
javnih zavodih, pa tudi sicer, je veliko argumentov 
– med njimi večja kakovost, sledljivost in varnost 
hrane, izboljšanje zdravja, ohranjanje urejenosti 
in obdelanosti podeželja, krepitev ekonomske 
blaginje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev z 
ustvarjanjem delovnih mest ter vpliv na pozitiven 
razvoj kmetijstva kot pomembne gospodarske 
panoge. 

Vse navedeno je bila rdeča nit 9. regijske 
konference z naslovom »Uveljavitev načela kratkih 
verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v 
javnih zavodih«, ki jo je marca v Sevnici organiziralo 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju 
z RRA Posavje, LAS Posavje in Občino Sevnica. 
Osrednja tema razprave je bila namenjena 
vprašanju, kako v javnih zavodih v okviru zakonskih 
možnosti povečati delež v domačem okolju 
pridelane in proizvedene hrane, s poudarkom 
na priporočilih, ki urejajo javno naročanje hrane, 
zmožnostih dobave in predstavitvah dobrih praks 
izvajanja lokalne oskrbe. Konferenca je bila del 
projekta »Lokalno pridelana hrana na posavskih 
tržnicah«, katerega vodilni partner je Lokalna 
akcijska skupina Posavje, partnerji pa Občina 
Sevnica, Občina Krško in Kmetijsko-gozdarski 
zavod Novo mesto. Projekt je sofinanciran s 
sredstvi LEADER, ki so del Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. 

Namen posveta je bil povezati ter preko strokovnih 
služb in prikaza dobrih praks informirati tako 
potencialne dobavitelje kot odjemalce. Praksa 
namreč kaže, da je za uspešno uveljavljanje kratkih 
verig ključno prav uravnoteženje povpraševanja in 
ponudbe – da javni zavodi opredelijo potrebe in 
ponudbo prepoznajo pri domačih pridelovalcih, 
ti pa v skladu s potrebami zavodov zagotavljajo 
zadostno količino hrane – pri tem pa je potrebno 
dosledno upoštevati Zakon o javnem naročanju in 
izkoristiti možnosti, ki jih ta z namenom krajšanja 
prehranskih verig tudi omogoča. Naročniku 
je namreč omogočeno iz postopkov javnega 
naročanja izvzeti sklope hrane, katerih ocenjena 
vrednost ne presega 80 tisoč evrov in hkrati ne 
presega 20 % skupne vrednosti vseh sklopov 
javnega naročila. Na podlagi te določbe lahko

O kratkih prehranskih verigah 
in spodbudi samooskrbe

Zbrane je nagovoril tudi župan Srečko Ocvirk.

Mesec april je čas 
prebujanja narave. 
Je tudi mesec, v 
katerem še posebno 
skrb namenjamo 
našemu planetu 
in vsemu, kar je 
povezano z okoljem. 
Mnoge države, med 
njimi tudi članice 
Evropske unije, že 
vrsto let pozivajo 
prebivalstvo k 
odgovornemu 
odnosu do narave in 
njenih bogastev. 

Vsak, še tako majhen prispevek, lahko pripomore 
k ohranitvi naše neizmerne dobrine – čistega in 
zdravega okolja. 
  
Pomemben prispevek k prizadevanjem je projekt 
Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega 
okolja, ki ga že vrsto let spodbuja in usklajuje 
Turistična zveza Slovenije. Tudi letos bodo v aprilu, 
tudi na območju sevniške občine, potekale številne 
čistilne akcije, in prav vsak lahko z delčkom 
pozornosti in skrbi pripomore k celostno urejeni 
podobi našega skupnega bivanjskega prostora. 
Namen vseslovenske spomladanske akcije je 
urejati okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot 
za obiskovalce Slovenije, prispevati k ozaveščanju 
in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki 
so hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa in 
gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega 
okolja, podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in 
morja, gozdnega prostora, okolice prometnih 
poti. 
  

Osrednja 
čistilna akcija 

bo na območju občine Sevnica 
potekala 

5. aprila 2014. 

Pozivamo tako občane kot organizacije, da se v čim 
večjem številu udeležijo akcije urejanja in čiščenja 
okolja, ki jo že vrsto let koordinira Turistična zveza 
občine Sevnica v sodelovanju z Javnim podjetjem 
Komunala d.o.o. Sevnica, društvi, šolami, vrtci 
in raznimi posamezniki, akcija pa je iz leta v leto 
bolj uspešna tudi ob podpori in spodbudi Občine 
Sevnica. 
  

Turistična zveza občine Sevnica in Občina Sevnica

Pomladansko urejanje 2014

Na Občini Sevnica je potekalo delovno srečanje 
s predstavniki Občine Žepče iz Bosne in 
Hercegovine. Župan Srečko Ocvirk in direktor 
podjetja HESS d.o.o. Bogdan Barbič sta gostom 
predstavila projekt umeščanja in gradnje 
hidroelektrarn v Spodnjesavski verigi, skupaj s 
spremljajočo infrastrukturo.

Predstavljene so bile izkušnje in prakse, pridobljene 
ob izvedbi tega velikega projekta.

Projekt gradnje HE 
predstavili Občini Žepče

Delovno srečanje na Občini Sevnica.

Po večletni gradnji hidroelektrarn s spremljajočimi 
ureditvami, kar je bilo za lokalno okolje in 
prebivalstvo zelo obremenjujoče, se v teh mesecih 
intenzivno urejajo zaključne ureditve v sodelovanju 
med podjetjem HESS d.o.o., Infra d.o.o. in Občino 
Sevnica. 

Z njimi se obrečnemu prostoru vrača naravno 
podobo, ki bo hkrati nudila možnosti sonaravne 
večnamenske rabe prostora, namen pa je urediti 
celovito in kontinuirano obrečno povezavo na obeh 
bregovih.

Obrečni prostor 
spreminja podobo

Ureditve v Boštanju, na območju izliva reke Mirne.

Konferenca v Sevnici je bila dobro obiskana.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si

Izbrano je bilo novo, že deveto Županovo vino 
Občine Sevnica, ki bo v letu 2014 uspešni 
promotor občine, sevniških vinogradnikov in 
vinogradniške dediščine. Predstavlja naklonjenost 
dolgoletni vinogradniški tradiciji ter omogoča, da 
se prepoznavnost in kakovost sevniških vin širi 
izven meja občine. Zbiranje vzorcev in ocenjevanje 
vsako leto poteka pod okriljem enega od štirih 
vinogradniških društev sevniške občine, letos pod 
okriljem Društva vinogradnikov Studenec. 

Na podlagi razpisa je ocenjevalna komisija 
zmagovalca letos iskala med vzorci suhih 
mešanih belih vin, pridelanih v letu 2013. Med 
13 sodelujočimi je bil letos najbolje ocenjen 
pridelek Silva Janca z Loga, ki je tako postal novi 
zmagovalec izbora za Županovo vino.

Županovo vino 2014

Podelitev zmagovalcu, Silvu Jancu (drugi z leve).

V fazi prostorskega umeščanja je zračni 
visokonapetostni daljnovod 2x110 kV Trebnje–
Mokronog–Sevnica, ki načrtuje povezati 
razdelilno transformatorsko postajo Sevnica in 
Trebnje. Pripravljavec državnega prostorskega 
načrta je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 
investitor daljnovoda pa Elektro Celje. Poleg občin 
Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert se je tudi 
v sevniški, na območjih krajevnih skupnosti Krmelj, 
Tržišče in Boštanj, izoblikovala civilna iniciativa, ki 
v svojem izhodišču zagovarja gradnjo daljnovoda 
pod zemljo. Peticijo je na območju sevniške občine 
podpisalo 967 občanov.

Civilna iniciativa proti 
gradnji zračnega daljnovoda 

naročnik del naročila odda brez izvedbe postopka 
javnega naročanja, s čimer se omogoča lokalna 
samooskrba in uveljavitev načela kratkih verig.

S sevniškega območja so poleg predstavnikov 
Občine, ki je sodelovala s predstavitvijo prakse 
javnega naročanja živil za osnovne šole in vrtce 
ter s predstavitvijo projekta »Iz naše je, dobro je« 
kot primera dobre prakse spodbujanja trajnostne 
oskrbe s hrano, na posvetu sodelovala tudi dva 
ponudnika: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o. s 
predstavitvijo ponudbe mesnin in izkušenj dobave 
v javne zavode ter Cilka Krajnc iz Šentjanža z 
izkušnjami dobave mleka in mlečnih izdelkov po 
šolah in vrtcih.

Občina Sevnica na področju zagotavljanja 
trajnostne oskrbe v okviru zakonskih možnosti 
tudi sicer deluje kot aktivni povezovalec in 
strokovna podpora, predvsem z nudenjem 
pomoči pri vprašanjih, s katerimi se zaradi 
zahtevnih postopkov in zakonskih omejitev 
soočajo tako ponudniki kot javni zavodi. Trajnostna 
lokalna oskrba s hrano je zagotovo ena od 
ključnih usmeritev, tako zaradi izjemno pozitivnih 
gospodarskih kot tudi okoljskih učinkov.

10. marca je v Sevnici potekala 53. Sevniška 
salamiada. V dopoldanskem času so na Gradu 
Sevnica župan Srečko Ocvirk, predsednik 
Društva salamarjev Sevnica Stane Krnc, direktor 
Kmečke zadruge Sevnica Borut Florjančič in 
direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
sprejeli predstavnike tujih delegacij, so se 
udeležili letošnje salamiade – iz Srbije, Slovaške, 
Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Med Društvom 
salamarjev Sevnica in Kmečko zadrugo Sevnica je 
bila ob tej priložnosti podpisana pogodba o izdelavi 
tradicionalne sevniške salame. 

Dogodku na gradu je sledil sprejem v Vinski 
kleti Mastnak na Posestvu Krakovo, nato pa 
tradicionalna prireditev Salamiada 2014 v Gostilni 
Vrtovšek in prireditvenem šotoru. Organizatorji, 
Društvo salamarjev Sevnica, so pripravili bogat 
družabni in glasbeno-kulinarični program z 
razglasitvijo najboljših salamarjev. Na salamijadi 
je bilo letos ocenjenih 115 salam. Med domačimi 
salamarji je zmagal Silvo Vide iz Šentjerneja, 
drugo mesto je osvojil domačin Milan Daničič, 
tretje pa Igor Grabnar iz Šentjerneja. Med 30 
salamami, ki so na ocenjevanje prispele iz tujine, 
in so tekmovale v posebni kategoriji, je zmagal Filip 
Kupres iz Samobora.

53. Sevniška salamiada

Podpis pogodbe 
o izdelavi tradicionalne sevniške salame.

Obvestilo 
o podaljšanju roka 
za sprejem pobud 

s področja urejanja prostora 
za pripravo sprememb in 

dopolnitev OPN
 
 

Občina  Sevnica  zainteresirano  javnost  
obvešča,  da  je  rok  za  sprejem pobud 

s področja urejanja prostora za pripravo 
sprememb in dopolnitev Občinskega  

prostorskega  načrta Občine  Sevnica  
zaradi  povečanega interesa 

podaljšan do konca meseca aprila 2014.  

 
Pobude  lahko  posredujete  

v  pisni  obliki  na  naslov:  
Občine  Sevnica, Glavni  trg  19a, 8290 Sevnica  

ali  na  elektronski  naslov  občine 
obcina.sevnica@siol.net.  

 
Za  lažje  oddajanje  pobud  

smo  pripravili  obrazec,  ki je  na  voljo  na 
Oddelku  za  okolje in  prostor,  
v  Sprejemni  pisarni  ter  na  

spletni  strani Občine Sevnica. 
Uporaba obrazcev ni obvezna, 

je pa priporočljiva 
zaradi pridobitve ustreznih podatkov.  

 
Občina Sevnica

 
1. marec obeležujemo kot dan Civilne zaščite. 
Dan je posvečen krepitvi vloge Civilne zaščite pri 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečam ter 
pomena mednarodnega sodelovanja za razvoj 
zaščite, reševanja in pomoči. Sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega 
pomemben del je Civilna zaščita, je namenjen 
prav preprečevanju vseh vrst nesreč in ogrožanj 
oziroma zmanjšanju njihovih posledic. Za državo in 
vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna 
zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi 
aktivira in posreduje, ter da je za vse možne 
primere ustrezno opremljena in usposobljena. 
Državljani morajo imeti občutek varnosti ter 
zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami. 

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite je 
potekala 4. marca v Kulturnem domu Krško. 
Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja 
najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, 
pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb 
in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, 
občinam ter gospodarskim družbam, zavodom 
in drugim organizacijam za zasluge in prispevek 
pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju 
posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem 
obdobju. 
  
Najvišje priznanje, zlati znak Civilne zaščite, je kot 
priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju 
in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, prejel Zvone Košmerl, 
ki je med drugim kar tri mandate oziroma 15 
let opravljal funkcijo predsednika Gasilske zveze 
Sevnica.

Najvišje priznanje 
Civilne zaščite 
Zvonetu Košmerlu

Podelitev Zlate plakete Civilne zaščite.

www.mojaobcina.si/sevnica
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Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

V DU Sevnica živi 97 stanovalcev, več kot 60 je 
žensk. Vsaka na svoji življenjski poti pušča za 
seboj sled spomina: babice, mame, žene. Njihovo 
življenje v domu se zato vsak dan prepleta z vnuki, 
sinovi, hčerami, zato je v našem domu vedno 
živahno. 

Na praznik žena, 8. marca, smo jim v sodelovanju 
s cvetličarno Zelena pika namenili posebno 
pozornost. Ob zvokih kitare in čudovitega petja 
dveh študentk, Simone Golob in Petre Stopar, 
smo se vsi zbrani v jedilnici doma poveselili, skupaj 
zapeli in se posladkali. Ob skrbno izbranih pesmih 
o pomladi in ljubezni do matere se je v spominih na 
preteklost orosilo marsikatero oko. 

Vsem stanovalcem doma je ob prazniku čestitala 
in zaželela dobro počutje tudi Renata Šturbej, 
v imenu cvetličarne pa je vsakemu stanovalcu 
in stanovalki v domu poklonila znanilko pomladi 
cvetočo trobentico. Pomladno sonce nas je v 
soboto že povabilo na prve sprehode in ob srčnosti 
ljudi, ki delajo in vsak dan prihajajo v naš dom, smo 
začutili, da je pomlad že prišla. Hvala vsem. 
  

Cveta Zupan, socialna delavka

Dan žena 
v Domu upokojencev Sevnica

Dne 4. marca je Društvo računovodskih in 
finančnih delavcev Sevnica na priložnostni 
slovesnosti praznovalo 50 let svojega delovanja. 
Društvo knjigovodij Sevnica je bilo ustanovljeno 
aprila 1964, na temeljih že pet let prej delujoče 
sevniške podružnice Društva knjigovodij Celje. 
Od ustanovitve je preteklo pet desetletij, veliko 
podatkov in zanimivosti o njegovem delovanju pa je 
zbranih v publikaciji, ki je bila izdana ob tem jubileju. 
Na slovesnosti sta predsednica Brigita Košmerl in 
podpredsednica Boža Miroševič Jurkovič podelili 
listine o častnem članstvu 11 članom za posebne 
dolgoletne zasluge pri organiziranju in delovanju 
društva ter stroke. 

Med prejemniki listin so Milena But, Vida Češek, 
Elka Grilc, Dušan Harlander, Mira Jeraj, Dragica 
Kuletto, Hilda Novšak, Franc Ogorevc, Julčka 
Svažič, Anica Umek in Rado Umek. Sledila je 
podelitev društvenih priznanj za aktivno in uspešno 
delo članom, ki so v društvu opravljali naloge 
predsednika, tajnika in blagajnika. Prejemniki 
priznanj so: Štefan Senica, Marija Jazbec, Janko 
Marušič, Brigita Košmerl, Anica Horjak, Silva 
Marolt, Rezika Predanič, Milica Kodeh in Tonika 
Petan. 
  

Zbora članov in slovesnosti ob 50-letnici društva 
sta se med drugimi gosti udeležila tudi predsednik 
Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev 
Slovenije dr. Stanko Koželj, ta je društvu podelil 
priznanje Zveze ob 50-letnici delovanja društva, 
ter župan Srečko Ocvirk, ki je društvu ob tej 
priložnosti podelil listino Občine Sevnica. 

Društvu so čestitala tudi stanovska društva iz 
sosednjih občin. Program je s pesmijo popestrila 
Vokalna skupina Vilinke, po uradnem delu dogodka 
pa je bilo na vrsti prijetno druženje.   
  

Vir: Društvo računovodskih in 
finančnih delavcev Sevnica

50 let Društva računovodskih 
in finančnih delavcev Sevnica

 
KŠTM Sevnica je tudi letos na podlagi pobud, 
vprašanj in zaznanih težav društev sklical srečanje 
njihovih predstavnikov iz naše občine, in sicer 
6. marca v Športnem domu Sevnica. Udeležilo 
se ga je 28 predstavnikov, druženje pa je bilo 
namenjeno posvetovanju in izmenjavi izkušenj 
ter mnenj. Predstavnici Upravne enote Sevnica 
sta predstavili zadnje spremembe zakonodaje s 
področja društev in njihove registracije, komandir 
Policijske postaje Sevnica pa postopek prijave 
javnih prireditev, predstavniki KŠTM Sevnica  

Pravilnik o uporabi osebnega vozila za prevoz 
potnikov – novo vozilo upravlja KŠTM Sevnica, za 
tem pa tudi postopek objave prispevkov v Grajskih 
novicah in na portalu Moja občina, koledar 
prireditev in možnosti prijav na razpise za društva. 
Na koncu so se vsi strinjali, da je srečanje enkrat 
na leto zelo dobrodošlo, in izrazili upanje, da jih bo 
KŠTM Sevnica organiziral tudi v prihodnje. 

Vir: KŠTM Sevnica     

Srečanje in posvet 
predstavnikov vseh društev 
v občini Sevnica na pobudo 
KŠTM Sevnica

V sredo, 12. marca, je Socialni inkubator Posavja, 
Zavod KNOF, so. p., praznoval prvo obletnico 
delovanja. V Kulturni dvorani Sevnica je predstavil 
svoje dosežke in delovanje pridobitnih centrov 
Zelena Sevnica in Stara šola, ki sta nastala 
pod okriljem inkubatorja. Podjetništvo v zavetju 
pomeni, da se inkubiranci pod varnim okriljem 
inkubatorja učijo, dobijo pomoč (od administracije, 
računovodstva, grafike do prodaje končnega 
izdelka), sredstva za zagon, drugo mnenje, 
testirajo svojo podjetniško idejo, najdejo sodelavce 
ter se tako preizkusijo v podjetništvu, še preden 
odprejo svoje podjetje. 

V prostoru inkubatorja imamo tudi nov način 
dela (coworking) oziroma prostor, ki si ga 
delite z drugimi kreativci, prostor za sestanke 
in predavanja. Na voljo so tudi osnovni MMC-
laboratorij, lesna in šiviljska delavnica, predvsem 
pa baza kreativnih posameznikov.  Leta 2013 je 
inkubator razvil že kar nekaj idej, nekatere so se 
že udejanile v pridobitnih centrih v sklopu Zavoda 
KNOF, so. p., drugi inkubiranci pa so na dobri poti 
do ustanovitve lastnih pridobitnih centrov. 
Socialni inkubator igra tudi čedalje pomembnejšo 
vlogo pri informiranju in sooblikovanju razvoja 
družbeno odgovornega podjetništva na regijski 
ravni, saj so prav izkušnje delovanja socialnega 
podjetništva v praksi neprecenljive, medsektorsko 
in medobmočno povezovanje pa je za uspešen 
razvoj in spodbudo novih družbeno odgovornih 
podjetnikov v Posavju nujno. 

Na področju povezovanja in sooblikovanja razvoja 
družbe imajo v Posavju veliko vlogo naši Timi 
lokalnih kreatorjev, katerih namen je spodbuditi 
zainteresirano in lokalno družbo k sodelovanju 
pri odpravljanju družbenih ovir na vseh področjih. 
Timov je več in se večinoma razlikujejo glede na 
teme: Zeleni tim, Tehnični tim, App tim in drugi. 
V tim se vključujejo posamezniki, ki jih zanimajo 
aktualne teme oz. problematika, in strokovnjaki s 
teh področij, ki skupaj najdejo inovativno rešitev z 
dolgoročnimi in konkretnimi posledicami. 

Vabljeni! 
  

Socialni inkubator Posavja, Zavod KNOF, so.p.

Obletnica delovanja 
Inkubatorja KNOF, 
Zelene Sevnice in Stare šole

Obletnica delovanja Inkubatorja KNOF

Zeleni tim lokalnih kreatorjev, marec 2014

www.knof.si
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Oglasi

www.radiocenter.si
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IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3
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Turizem, TZOS

 
S sredstvi, zbranimi na dražbi krač in salam pri 
sv. Joštu, so krajani podružnično cerkev sv. 
Jošta v župniji Razbor pod Lisco obvarovali pred 
propadnjem in jo tudi polepšali.

Na 17. licitaciji krač in salam smo na letošnjo 
pustno nedeljo licitirali 43 krač, salam in drugih 
suhomesnatih dobrot, pri sv. Joštu pa se je zbralo 
okrog 150 obiskovalcev iz različnih koncev Posavja 
in Laškega. Dražba je potekala po sveti maši, ki jo 
je daroval župnik Marjan Lamovšek, dobrote pa je 
po običaju tudi blagoslovil. Izkupiček je bil največji 
za 94 centimetrov dolgo salamo, ki jo je Miha Hliš 
dražil do 115 evrov. Na dražbi smo zbrali skupaj več 
kot 1.520 evrov, z njimi pa bomo ključarji in farani 
župnije Razbor pod Lisco dokončali obnovitvena 
dela na podružnični cerkvi sv. Jošta. Že od prve 
dražbe leta 1998 smo s sredstvi, zbranimi med 
letoma 1998 in 2002, obnovili v osemdesetih letih 
ukradene lesene cerkvene kipce ter vhodna vrata 
in okna v zvoniku, leta 2002 zamenjali strešno 
kritino in namestili nove žlebove, leta 2006 uredili 
novo nosilno ploščo in cerkvene tlake, prepleskali 
notranjost cerkvice in izdelali nove cerkvene klopi. 
Spomladi 2013 smo začeli urejati zunanjo fasado, 

z zbranimi sredstvi letošnje licitacije pa bomo 
do konca uredili zunanjost. Ob tej priložnosti se 
zahvaljujemo vsem, ki ste v vseh teh letih tako ali 
drugače prispevali svoj delež k obnovi. Prepričani 
smo, da nas bo 18. maja sv. Jošt pričakal v vsem 
svojem sijaju. Takrat bomo skupaj praznovali 
celovito obnovo te naše podružnične cerkve in vas 
že zdaj vabimo, da se nam pridružite. 

Vir: KŠTD Razbor

17. licitacija krač in salam 
pri sv. Joštu pod Lisco

Obiskovalci

 
Tretji konec tedna marca smo sevniško turistično 
ponudbo tri dni predstavljali na sejmu PLACE2GO 
v Zagrebu v družbi s še približno 180 razstavljavci 
iz različnih držav.

KŠTM Sevnica je imel s Turistično agencijo Doživljaj 
promocijski prostor, ki smo ga vabljivo opremili s 
fotografijami in promocijskim gradivom. 
Predstavili smo vsebino kataloga turistične 
ponudbe, ki vključuje programe enodnevnih in 
večdnevnih izletov na naše območje in širše v 
Posavje ter zloženke s predstavitvijo Sevnice, 
oboje v hrvaškem jeziku. S posebnimi publikacijami 
smo poudarili tudi možnost pokušnje vin in 
suhomesnatih izdelkov na našem območju, še 
posebno sevniške salame in modre frankinje. 
Sejem je bil zelo dobro obiskan. Veliko je bilo 
Zagrebčanov in tudi različnih turističnih združenj 
in agencij. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Sevniška promocija na 
mednarodnem sejmu turizma 
v Zagrebu

Foto: Suzana Mirt

Spominski pohod od Murnc do Telč
Pohod poteka v spomin na dogodke iz druge 
svetovne vojne z namenom združevanja in 
povezovanja v skupnih prizadevanjih za življenje v 
prihodnosti.

Vsako leto, zadnjo soboto aprila, organizirata 
KO DIS Šentjanž in KO DIS Krmelj-Tržišče, pod 
pokroviteljstvom Društva izgnancev Slovenije, 
spominski pohod od Murnc do Telč. 
Pot je dolga 18 km in traja približno šest, sedem 
ur. Ob spominskih obeležjih so krajši postanki s 
kulturnimi slovesnostmi in prigrizki, ki jih pripravijo 
prijazni domačini. Poskrbljeno je tudi za avtobusni 
prevoz iz Tržišča, Krmelja in Šentjanža na start v 
Murnce in nazaj iz Telč. 
Pohod se začne v Murncah nad Šentjanžem pri 
spominskem obeležju, kjer sta oktobra 1941 
po izdajstvu v neenakem boju s številčnejšo 
okupatorjevo vojsko junaško padla Janči Mevželj 
in njegov tovariš, poznejši narodni heroj Milan 
Majcen, uprla pa sta se izsiljevanju prebivalcev iz 
nemške okupacijske cone. Pot pohodnike iz Murnc 
vodi v Šentjanž, kjer je pri spomeniku Milana 
Majcna krajši kulturni program, potem pa naprej 
do mejnega kamna v Hinjah in skozi Koludrje do 
Krmelja. Tam je postanek ob pomniku izgnancem 
2. svetovne vojne, ki stoji na mestu, kjer je 
potekala meja med okupatorjema, nato pa se pot 
nadaljuje po nemški poti po Zamanovem hribu 
mimo Štirih kamnov, ostankov mejnega stražnega 
stolpa v Hinjcah. 

V njih je nato krajši kulturni program pri spomeniku 
trinajstim talcem, članom vaške straže. Pot 
se iz Hinjc nadaljuje čez Vrhek in se ustavi pri 
spominskem obeležju nemško-italijanske meje in 
čez reko Mirno do Zgornjih Vodal. Prek Jeperjeka 
nato prispemo do cilja na Telčah do tamkajšnjega 
obeležja nekdanje nemško-italijanske okupacijske 
meje. Pri gasilskem domu je nato zaključna 
slovesnost s kulturnim programom in malico. S 
Telč pohodnike spet odpelje avtobus. 
  

Vir: Zloženka Spominski pohod od Murnc do Telč, 
KO DIS Šentjanž in KO DIS Krmelj-Tržišče 

Namig za premik

Pohodniki na poti iz Hinjc proti Vrhku 
Foto: Marjana Mirt

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

delavni čas: 
Delavniki: 9.00 – 16.00

Sobote: 9.00 – 13.00

več na:

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

UGODNA PONUDBA ARANŽMAJEV 

VEČJIH SLOVENSKIH AGENCIJ  

NOVA PONUDBA 
ZANIMIVIH SPOMINKOV 
IZ NAŠEGA OKOLJA   

vse uredite pri nas

Salama zmagovalka

Foto: Suzana Mirt

V torek, 11. marca 2014, je v Kulturni dvorani 
Sevnica potekal redni volilni zbor članov 
Planinskega društva Lisca Sevnica, na katerem se 
je poleg gostov zbralo 141 članic in članov društva. 
Poleg župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka 
sta se zbora članov udeležila tudi podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije Mirko Eržen in generalni 
sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko. 
Člani društva so opravili redno delo zbora članov, 
od predstavitve poročila o delovanju društva v 
preteklem letu in poročila nadzornega odbora do 
finančnega načrta in načrta dela za leto 2014 ter 
izvedbe volitev organov društva.

Med točkami dnevnega reda je bila tudi obravnava 
ureditve lastniških razmerij objektov in zemljišč 
na Lisci. Namera o prenosu zemljišč na lokalno 
skupnost je bila obravnavana na zadnji seji 
občinskega sveta konec januarja, člani sveta pa 
so se z namero o ureditvi lastniškega razmerja, 
ki predstavlja temelj za načrtovanje postopnih, 
dolgoročnejših ureditev območja, soglasno 
strinjali. Zbor članov Planinskega društva Lisca 
Sevnica je prav tako soglasno sprejel sklep 
o soglašanju s prenosom lastništva objektov 
in zemljišč na Lisci, razen Jurkove koče s 
funkcionalnim zemljiščem – torej Tončkovega 
doma na Lisci, depandans, igrišča in okoliških 
parcel z društva na občino. Z nujnim ohranjanjem 
temeljnega interesa planinstva je zbor članov 
društva pooblastil upravni odbor društva, da 
nadaljuje s postopki prenosa in aktivno prispeva k 
revitalizaciji celotnega območja Lisce.

Vir: Občina Sevnica

Zbor članov Planinskega 
društva Lisca Sevnica
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Februarja je TD Tržišče organiziral občni zbor. 
Vodstvo je zbranim članom in gostom predstavilo 
delo društva v letu 2013 in načrte za letos. TD je 
bil aktiven vse leto, organiziral je veliko prireditev, 
dobro obiskano razstavo o čebelarstvu v sklopu 
krajevnega praznika, Martinov pohod, koncert v 
pozdrav svetlečim se jaslicam in druge dogodke 
ter s tem popestril dogajanje v Tržišču. Stane 
Markovič je vse to dogajanje posnel na kamero in 
ga na zboru predstavil s kratkim filmom.  Uspešna 
izpeljava vseh teh dogodkov je rezultat dobrega 
sodelovanja  z drugimi društvi, Turistično zvezo 
Sevnica, KS Tržišče in občino. Tudi program dela 
za letos je zelo pester – pohod k azaleji, razstava o 
gasilstvu in še veliko drugega. 

Letošnji občni zbor je bil tudi čas volitev novega 
vodstva. Dosedanji predsednici Ireni Lindič je 
potekel štiriletni mandat in zaradi obveznosti se 
je odrekla vodenju TD še naprej. Člani TD in gosti 
so Ireni čestitali za uspešno vodenje TD in se ji 
zahvalili za dobro sodelovanje. 

Vodenje TD je bilo zaupano Mileni Knez, ki bo 
s svojimi idejami in pobudami dala nov zagon 
društvu. Želimo ji uspešno vodenje! 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče 

Občni zbor TD Tržišče in 
imenovanje nove predsednice 

Nova predsednica TD Tržišče 
Milena Knez in dosedanja predsednica Irena Lindič.

 

Letos se pobirajo samo mešani odpadki, 
ne kosovni odpad!

Čistilne akcije bodo na celotnem območju občine 
Sevnica potekale  
Od 29.3. do 05. aprila 2014, izvajala pa jih bodo 
številna društva, krajevne skupnosti, javni zavodi, 
druge organizacije in posamezniki. Osrednji 
koordinator čistilnih akcij je Turistična zveza 
občine Sevnica (TZOS) v sodelovanju z Občino 
Sevnica, KŠTM Sevnica in  Komunalo Sevnica, ki 
bo v času poteka akcij po predhodnem dogovoru 
z lokalnimi koordinatorji poskrbela za brezplačen 
odvoz mešanih odpadkov.  

Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že 
ustaljenem redu, in sicer: 
- Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo 
predstavniki turističnih društev, ki se bodo v 
svojem kraju z ostalimi društvi dogovorili o datumu 
čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva, 
bo  koordinacijo in izvedbo čistilne akcije prevzel 
predstavnik krajevne skupnosti. 
- V vsako KS bo postavljen kontejner kamor se 
bodo odlagali odpadki. 
- Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov 
čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število 
udeležencev, popis črnih odlagališč). 
- Koordinatorji določenega področja sporočijo 
na Komunalo Sevnica lokacijo zbranih mešanih 
odpadkov. 

Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica: 
~ Turistična zveza občine Sevnica 
        Cvetka Jazbec – 031 825 053
        Alenka Kozorog – 051 680 288 
~ Občina Sevnica 
        Bojan Kostevc – 051 348 039
~ Kontakti področnih koordinatorjev in datumi 
        akcij po posameznih lokacijah ter obrazci za 
        popis so objavljeni na spletni strani 
        www.obcina-sevnica.si 
~ Kontakt za sporočanje lokacije pobranih 
   odpadkov Komunali Sevnica: 
        Mojca Jazbinšek 
                07 81 64 714, 031 653 298

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj 
udeležimo v čim večjem številu in skupaj 
pripomoremo k celostno urejeni podobi našega 
bivanjskega prostora.
  

Cvetka Jazbec, Turistična zveza občine Sevnica 

Čistilne akcije 2014 
– navodila za izvedbo akcije 

  
Dne 14. marca smo se člani TZOS zbrali na rednem 
letnem občnem zboru. Dogodek je potekal v prav 
prijetnem okolju Kulturnega mladinskega doma na 
Lukovcu. Na začetku smo obravnavali dve prošnji 
za včlanitev v zvezo. Soglasno smo v svoje vrste 
sprejeli Turistično društvo Studenec in Turistično 
društvo Boštanj. Pregledali smo poročila o 
uspešnem preteklem letu, jih potrdili in pripravili 
načrt dela za to leto.  

Vsako leto dobijo najzaslužnejši na področju 
turizma priznanja, in sicer turistično azalejo. Tudi 
tokrat smo jih podelili pet,  dobili pa so jih Jože 
Prah, Berta Logar, Anemarie Culleto, Andreja 
Simeonov in mažuretke iz Društva Trg Sevnica. 
V imenu občine  Sevnica nas je pozdravil podžupan 
Janez Kukec, pohvalil je delovanje zveze in prenesel 
tudi županove pozdrave in čestitke za delo. 

Skupno mnenje je, da je delo Turistične zveze 
občine Sevnica zelo dobro, projekti potekajo  
premišljeno, sistematično in trajnostno, rezultati 
so vidni na področju različnih področij turizma. 
                                                                              

Alenka Kozorog, sekretarka

Občni zbor 
Turistične zveze 
občine Sevnica

Turizem, TZOS

V imenu TD Tržišče se je Ireni Lindič 
za uspešno delo zahvalil Miro Povše.

Cvetka Jazbec iz Turistične zveze občine Sevnica 
je čestitala Ireni Lindič za uspešen mandat.

Svet je lep...

Naj tako...
        ...tudi ostane.
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»Zamahnil je s krampom Drejčnik Andrej, z roko je 
prgišče premoga zajel, pokleknil na tla, se sklonil 
nad dlan in zaklel: 'Madona, kje vse sem te kopal! 
Začel sem v Trbovljah, smrkav otrok sredi otrok ...'«

V soboto, 15. marca, so v Loki v organizaciji KD 
Loka odprli razstavo risb in grafik trboveljskega 
umetnika Jožeta Potokarja - Cvrča. Razstavljena 
dela na temo Trbovelj in rudarstva izražajo občutja 
in izkušnje avtorja, ki si jih je pridobival med 
20-letnim delom v rudniku. 

O avtorju je nekaj besed povedal njegov prijatelj 
Zvone Perko - Crni, domačinka Ana Močnik 
je dogodek popestrila z violino, povezovalka 
programa Irena Koteska pa je druženje sklenila 
z besedami iz pesmi Mileta Klopčiča o rudarju 
Drejčnik Andreju, ki so še vedno aktualne: »... da 
bo življenje res vredno življenja in zgrabimo staro 
življenje za vrat – saj vendar mora, mora priti – ni 
hudič!«

Annemarie Culetto

Razstava risb in grafik 
Jožeta Potokarja - Cvrča v Loki

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Sevnica je 17. marca v Kulturni dvorani 
Šentjanž pripravila Območno srečanje lutkovnih 
skupin občine Sevnica. Sodelovalo je pet lutkovnih 
skupin iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ 
Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Milana Majcna Šentjanž.  
Šestdeset nastopajočih je z mentoricami skrbno 
pripravilo svoje lutke, ki so oživele v zanimivih 
zgodbah.
 

Prvi so se nam predstavili Mladi lutkarji OŠ Sava 
Kladnika Sevnica s predstavo Kdo je napravil Vidku 
srajčico, njihova dolgoletna mentorica je Terezija 
Kunšek. Skupina deklic, Vrtavke iz OŠ Boštanj, 
so se združile pri pripravi predstave Kaj če? pod 
mentorstvom Nene Bedek.  Lutkovna skupina 
Pikapolonice OŠ Tržišče, pod mentorstvom 
Andreje Umek, so nam za letošnje srečanje zaigrali 
predstavo Babica marmelada.  Lutkovna skupina 
Knapec iz OŠ Krmelj nam je pripravila predstavo s 
senčnimi lutkami z naslovom V gozdu je strah pod 
mentorstvom Mojce Tomažin. Zadnji so odigrali 
predstavo učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž. 
Lutkovna skupina Ostržek deluje na šoli že vrsto 
let pod mentorstvom Nade Lindič. Na srečanju 
so se predstavili s predstavo Glavni petelinček. 
Srečanje je strokovno spremljala lutkarica Irena 
Rajh Kunaver, družbo so ji delali še gledalci iz OŠ 
Šentjanž, Tržišče, Krmelj in predšolski otroci iz 
Vrtca Šentjanž. 
  

Katja Pibernik, 
JSKD – Območna izpostava Sevnica

Območno srečanje 
lutkovnih skupin 
občine Sevnica 2014

 
V četrtek, 13. marca, smo si v Kulturni dvorani 
Krmelj ogledali šest gledaliških predstav, pripravili 
pa so jih učenci osnovnih šol iz naše občine. 
 

Mentorici gledališke skupine Klopotec iz OŠ Milana 
Majcna Šentjanž,  Helena Hribar in Jožica Pelko, 
sta tokrat skupaj z otroki uživali ob nastajanju 
predstave Kje si Uršika zala? Gledališka skupina 
Studenček, ki deluje na Podružnični osnovni šoli 
Studenec, je pripravila predstavo Ko zboli škrat. 
Tretji po vrsti se nam je predstavil Gledališki klub OŠ 
Sava Kladnika Sevnica s predstavo Pet Pepelk pod 
mentorstvom Jelke Slukan. Gledališka skupina OŠ 
Boštanj je z elementi petja, plesa in igre pričarala 
predstavo Ljudska pesem si podaja roko s 
Prešernom. Mentorstvo pri nastajanju predstave 
so prevzele Silvestra Kotar, Zdenka Kozinc in 
Mateja Repovž Lisec. Naše malo gledališča iz OŠ 
Tržišče, pod mentorstvom Polone Trebše, šteje 
osem simpatičnih deklet, za letošnje srečanje 
so pripravile predstavo Pikapolonica in pikice.  
Pestro gledališko dopoldne je sklenila gledališka 
skupina Knapec iz OŠ Krmelj s predstavo Čarovnik 
iz Oza. Mentorica predstave je bila Nataša Možic.  

Vse skupine je še posebno budno spremljal 
gledališki igralec Slovenskega ljudskega gledališča 
v Celju, Damjan Trbovc. Namen tovrstnih srečanj 
je prikazati najbolj kakovostne in reprezentativne 
predstave otroških gledaliških skupin in s tem 
spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne 
gledališke produkcije. 

 
Katja Pibernik, 

JSKD – Območna izpostava Sevnica

Območno srečanje 
otroških gledaliških skupin 
občine Sevnica 2014

www.jskd.si
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www.grad-sevnica.com

 
V četrtek, 20. marca 2014, je na Gradu Sevnica 
v Mosconovi galeriji potekalo odprtje samostojne 
likovne razstave Milene Roštohar. V kulturnem 
programu, ki ga suvereno in doživeto povezoval 
Rudi Stopar, sta nastopili mlada violinistka Ana 
Močnik, ki se v Glasbeni šoli Sevnica uči v razredu 
Mateje Ratajc, ter korepetitorka Urška Zelenović.

Smiljana Anžiček, članica Društva likovnikov Krško 
OKO, je Mileno Roštohar opisala takole: »Milena 
Roštohar je ljubiteljska slikarka iz vasice nad 
Blanco. Slikarstvo ni njen poklic, temveč se je iz 
notranje želje, da z barvo in formo izrazi svoja 
videnja in čustva, oprijela čopičev in barv , seveda, 
ko je bilo doma že ves postorjeno in poskrbljeno 
za družino. Že deset let se aktivno izobražuje pri 
različnih mentorjih, v raznih tehnikah in je hkrati 
aktivna članica Društva likovnikov Krško OKO. 

Razstavo je naslovila preprosto ONA, saj s tem 
dovoljuje in daje prostor gledalcu, da ob gledanju 
slik povzame dano ali pa si sam ustvari svojo lastno 
zgodbo o njem. Dela Milene Roštohar odlikujejo 
mehkobna plastičnost, natančnost perspektive, 
uravnoteženost kompozicije in koloristična širina.« 

Razstava je ponovno dokazala, da v naši občini 
premoremo številne odlične likovnike, ki nam 
vsak na svoj način odkrivajo lepote slikarstva. Vsi 
umetniki vabljeni k razstavljanju na Gradu Sevnica. 
Za dogovor pokličite 051 680 289 ali pišite na 
grad.sevnica@kstm.si. 
Razstava je na ogled v odpiralnem času gradu do 
vključno 13. aprila 2014. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Milena Roštohar 
na Gradu Sevnica 
z razstavo »Ona« 

»Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno 
deluje. Obogati tistega, komur je namenjen, in 
ne osiromaši tistega, ki ga poklanja. Zablesti 
kot sončni žarek,a spomin nanj lahko ostane za 
vedno.« so se glasile uvodne besede povezovalke 
koncerta Tanje Žibert, s katerimi nas je v svojem 
značilnem elegantnem slogu popeljala v večer 
odlične glasbe in dobrodelnosti.

V Rotary klubu Sevnica smo vrline »pripravljenosti 
prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem 
življenju« združili v obliko, katere rezultat je med 
številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami tudi 
tradicionalni dobrodelni koncert »Imeti rad«, v 
soorganizaciji Občine Sevnica. Prihodek koncerta 
je v celoti namenjen za letovanje otrok s posebnimi 
potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale Sevnica. 

Na dobrodelnem koncertu so nastopili Godba 
Sevnica z gosti: Alenka Godec, Matjaž Mrak, 
Vokalna skupina Fortuna in učenci OŠ Ane Gale iz 
Sevnice, ki so nas razveselili s plesno točko. 

Predsednica Rotary kluba Sevnica Ana Jelančić 
je ob zaključku koncerta ravnatelju OŠ Ane Gale 
Sevnica Branku Terašu simbolično predala ček 
v vrednosti 2.700 EUR, kolikor je znašal celoten 
prihodek koncerta. 

Prijeten večer pa ni minil samo v znamenju 
dobrodelnega koncerta… 8. marec je, kot vemo, 
mednarodni dan žena, in »gentlemenstva« članov 
Rotary kluba Sevnica je ob izhodu iz dvorane s 
cvetlično pozornostjo bila deležna vsaka izmed 
prisotnih predstavnic nežnejšega spola. 
Plemenit namen in zadovoljstvo obiskovalcev 
koncerta so zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje 
organizirali tovrstne prireditve in zbirali sredstva 
za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem in 
sponzorjem. 

Vir: Rotary klub Sevnica
 www.rotary-sevnica.si 

Dobrodelni koncert 
»Imeti rad«

 
Prvo marčevsko sredo se je v Albert Felicijanovi 
dvorani na Gradu Sevnica kot glasbeni gost na 
prireditvi Radogost, ki jo enkrat mesečno pripravi 
Rudi Stopar, predstavil Otroško mladinski pevski 
zbor Kresnica iz Šentjanža z zborovodkinjo Renato 
Kuhar, v stalni zbirki Ogled pa osrednja umetniška 
gostja Lučka Šićarov iz Ljubljane. 

Diplomirana filozofinja se kot samozaposlena v 
kulturi ukvarja z oblikovanjem unikatne keramike, 
ki je edinstvena v svoji pripovedi, s svojimi izdelki 
pa »nagovarja« predvsem ženske, ki se ne znamo 
upreti takšnim in drugačnim modnim dodatkom. 
  

Smilja Radi

Keramičarka Lučka Šićarov 
v oknu Radogost
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GRAJSKO LUTKOVNO GLEDALIŠČE
SEVNICA vab i

Izvajamo lutkovna srečanja, seminarje, delavnice in animacije pod strokovnim vodstvom izkušene 
lutkarice Snježane Pungerčič. Ustvarjamo in izvajamo avtorske in prirejene lutkovne predstave. 
Naše najmlajše razveseljujemo z odprtimi vrati na Gradu Sevnica  (www.grad-sevnica.com) vsak 
torek med 17. in 19. uro z delavnicami izdelave  lutk, animacijami lutk, razstavami...

Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica. Kontaktna oseba: Bernard Pungerčič, 
telefon: 031 655 537 ali 041 533 369, e-pošta: glg.sevnica@gmail.com, spletna stran: www.glg-sevnica.com

na GRAD SEVNICA

vsak TOREK
od 17h do 19h

na

GRAJSKE 
L U T K O V N E 
USTVARJALNICE

V S T O P N I  N E   N I  !
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 31.3., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica 

OZ Rdečega križa Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

ponedeljek, 31.3., 
ob 18.00

Predstavitev knjige: 
Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

torek, 1.4., 
ob 10.00

Predavanje: Martina Kralj: 
Samopodoba in odnosi Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3

sreda 2.4., 
od 19.00 do 21.00

Radogost večer: 
Gost: Dejan Mijović, fotograf, Sevnica / Ljubljana Grad Sevnica Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica 

Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

sreda, 2.4., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

četrtek, 3.4., 
ob 18.00

Pravljično popoldne 
z Anjo Štefan Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

petek, 4.4., 
ob 19.00

Začetek nove sezone bralnega projekta 
Posavci beremo skupaj s pisateljem Nejcem Gazvodo Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

petek, 4.4., 
od 9.00 

Fotografska razstava Društva ljubiteljev fotografije Krško: 
Portreti glasbenikov Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sobota, 5.4., 
ob 8.00

Test hoje 
na 2 km

izpred 
Srednje šole Sevnica

Org.: ZD Sevnica; Info.: Aleksandra Kerec, v. fth., 
Alenka Groboljšek, dipl. fth.

ponedeljek, 7.4., 
ob 17.00

Predavanje: 
Temelji biodinamične metode Žigrski vrh 8 a Org.: Ajda Posavje; Info.: Hriberšek Majda 

041/458-532, majda.hribersek@gmail.com

ponedeljek, 7.4., 
ob 18.30

7. srečanje 
Bralnega krožka Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

torek, 8.4., 
ob 9.00

Predavanje: Milena Dimec: 
Da nebi preveč pozabljali Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3

četrtek 10.4., 
ob 17.00 Sklic redne letne skupščine Kulturna dvorana Sevnica Org.: Zavod kabelske televizije NHM Sevnica

četrtek 10.4., 
ob 18.00

Predavanje: Sanja Lončar: 
Kakšne so dejanske zdravilne moči začimb?

Tržišče, Dvorana pri 
gasilskem domu

Org.: AKŽ Tržišče; Info.: 041/810-563 
(Nevenka), akz.trzisce@gmail.com.

nedelja 13.4., 
od 14.00 do 18.00

Srečanje starostnikov 
KS Studenec in KS Primož

Gostišče Janc
Studenec

Org.: KORK Studenec, 
Info.: Slavi, 031 291 673

ponedeljek 14.4., 
ob 17.00

Predavanje: 
Uporaba setvenega priročnika Žigrski vrh 8 a Org.: Ajda Posavje; Info.: Hriberšek Majda 

041/458-532, majda.hribersek@gmail.com

torek 15.4., 
ob 9.00

Predavanje: 
Srečanje z Županom občine Sevnica - gospod Srečko Ocvirk Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3

torek 15.4., 
ob 17.00

Pravljična urica 
z ustvarjalnico

Knjižnica Sevnica 
Izposojevališče Krmelj Org.: Knjižnica Sevnica

sreda 16.4., 
ob 17.00

Pravljična urica  
z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

četrtek 17.4., 
ob 8.00 - 15.00 Krvodajalska akcija OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

četrtek 17.4.,
od 19.00 do 21.00

Odprtje slikarske razstave: 
Art Kum 2012-2013 Grad Sevnica Org.: Društvo ART Kum in KŠTM Sevnica 

Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

petek 18.4., 
ob 7.00 – 13.00 Krvodajalska akcija OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

petek 18.4., 
ob 16.00  Tečaj CPP Avtošola Prah Sevnica Org.: Avtošola Prah Sevnica

ponedeljek 21.4., 
ob 17.00

 Predavanje: 
Biodinamični preparati in uporaba Žigrski vrh 8 a Org.: Ajda Posavje; Info.: Hriberšek Majda 

041/458-532, majda.hribersek@gmail.com

torek 22.4., 
ob 7.00 – 
sobota 26.4., 
ob 12.00

Teden brezplačnega prvega vpisa 
v Knjižnico Sevnica Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sreda 23.4. Prepevanje 
Loške Jurijeve pesmi

od hiše do hiše 
na Logu Org.: KŠD Log

sreda 23.4., 
ob 18.00

Predavanje: 
Osnove vzgoje in psihologija psa

učilnica 
avtošole Prah Sevnica Org.: Avtošola Prah Sevnica

sobota 26.4. Izgnanski pohod 
iz Murnc do Telč Murince - Telče Org.: Društvo izgnancev KO DIS Šentjanž - 

Krmelj; Info.: 07/81-85 670

sobota 26.4., 
ob 9.00 Pozdrav pomladi OŠ Sava Kladnika Sevnica Org.: OŠ Sava Kladnika Sevnica

nedelja 27.4., Tradicionalni pohod 
po poteh KS Loka

pred Trubarjevim hramom 
v Loki pri Zidanem Mostu Org.: Turistično društvo Loka

nedelja 27.4., 
ob 13.00

Pohod 
po vinskih goricah

Orehovo - Zajčja gora - 
Ledina -Ostrožno - Zleteče 
- Krakovo,

Org.: Društvo vinogradnikov Sevnica - Boštanj; 
Info.: Franc Košak, 041/654-919

ponedeljek 28.4., 
ob 17.00

Predavanje: 
Kompost, gnojenje, škodljivci Žigrski vrh 8 a Org.: Ajda Posavje; Info.: Hriberšek Majda 

041/458-532, majda.hribersek@gmail.com

sreda 30.4., 
ob 10.00 Ročno postavljanje mlaja Blanca Org.: PGD Blanca

sreda 30.4. Kresovanje 
na Logu Log Org.: KŠD Log

sreda 30.4., 
ob 20.00

Kresovanje 
v Boštanju Dolenji Boštanj Org.: Klub boštanjske mladine;

Info.: Uroš Karlič, 041/758-686

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/



13    april  14

Koledar prireditev
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POSAVSKI  FES TIVAL 
TEMATSKIH POTI  2014

01.05.2014
03.05.2014
04.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
10.05.2014
11.05.2014
11.05.2014
13.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
17.05.2014
23.05.2014
24.05.2014
25.05.2014
29.05.2014
31.05.2014
31.05.2014
01.06.2014
01.06.2014
6.6.- 8.6. 2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
14.06.2014
15.06.2014
15.06.2014
21.06.2014
21.06.2014
21.06.2014
25.06.2014
26.06.2014
28.06.2014

Datum
19. Pohod na Kamenško
URADNA OTVORITEV FESTIVALA - Pot trapistov
Uskoška pot
Srečanje evropopotnikov Krško-Kostanjevica na Krki
Pohod po Čateževi energijski poti
Pohod Azaleja Vrhek
Tradicionalni pohod po poteh dr. Slavka Sušina
Po sevniški planinski poti
S kolesom po sledeh posavske pite
Po Poti Josipine Hočevar
12. pohod po Krekovih stezicah
Konjeniški pohod po Krekovih stezicah
Pohod po naravoslovni poti Azaleja Boštanj
Kulinarični pohod po Krški poti
Pohod na Močilno do Gašperjevega kostanja
Pohod po Poti vina in sonca 
19. sevniški kolesarski maraton
Posavski pohodniški dan društev upokojencev- Brestanica
Pohod po Marinkini poti
Kolesarjenje po peščenih gričih - repnice
Pohod po dolini potoka Štegina na Studenec
Pohod po Kozjanskem parku ob Dnevu okolja
Tridnevni konjeniški pohod po mejah občine Sevnica
Brestaniška pohodniška pot
Juriš na Bohor
Po zibelki čebule in cvička
Brestaniška kolesarska pot
Pohod na Tk Pav
10. tradicionalna vinska pot Zagrad
Vidova pot
Vidov pohod
Pot vil čestitk
URADNI ZAKLJUČEK FESTIVALA - Pohod po Učni poti Savus
»Maš zobnik za Čelovnik?«, najstrmejši kolesarski vzpon v SLO
Šentjanški vinogradniški pohod
8. Voden pohod po poti štirih slapov- Bohor
Pohod po Emini romarski poti

Ime pohoda
Krmelj
Brestanica
Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki
Čatež ob Savi
Tržišče
Pišece
Sevnica
Krško
Krško
Šentjanž
Šentjanž
Boštanj
Krško
Radeče
Sromlje
Sevnica
Brestanica
Sevnica- Lukovec
Brežice
Arto
Kozjanski park
Šentjanž
Brestanica
Senovo
Raka
Brestanica
Šentjanž
Zagrad
Bizeljsko
Zdole 
Kostanjevica na Krki
Radeče
Radeče
Šentjanž
Senovo
Kozjanski park

Lokacija
Slavica Mirt - 041 897 515
Anton Zakšek - 031 663 319
Jana Milovanović - 031 613 519
KEUPS, Jože Prah 041 657 560, PD POLOM, Franc Štokar 041 773 545
TIC Terme Čatež - 07 49 36 757
TD Tržišče na Dolenjskem - 030 244 889
TD Pišece - 051 273 222
PD Lisca Sevnica, Darinka - 041 481 697
Pia Peršič - 041 724 747
TD Krško - 041 590 558
Petra Majcen - 041 392 567
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, Boštjan - 041 709 287
KS Boštanj, Jasmina - 051 319 070
Pia Peršič - 041 724 747
OŠ Radeče, Suzana Pinosa - 03 56 80 100
TD Sromlje - 041 514 134
Kolesarsko društvo Sevnica, Robert - 040 297 179
Marija Krušič - 051 725 412
KŠD Lukovec - 051 680 288
Boris Papac - 041 657 552
TD Studenec - 031 744 418
Kozjanski park - 03 80 07 104
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, Boštjan - 041 709 287
Anton Zakšek - 031 663 319
PD Bohor - 07 49 73 082
TD Raka - 041 532 727
Anton Zakšek - 031 663 319
Petra Majcen - 041 392 567
Kmetič Janez - 041 629 912
TD Bizeljsko - 041 970 250
Marjan Gričar - 041 512 995
Vesna Hrovat - 040 657 015
KTRC Radeče - 03 56 87 941
Borut Podlesnik - 041 496 543
Društvo vinogradnikov Šentjanž - 031 650 284
Anton Petrovič - 031 866 831
Kozjanski park - 03 80 07 104

Info

Festival zajema pestro paleto tematskih poti ter ponuja preko 30 organiziranih tur, skupaj z zabavnim in izobraževalnim programom. Za več informacij ter za bogato izbiro 
namestitev, kulinarično-vinske ponudbe in ostalih zanimivosti, se obrnite na posamezne organizatorje ali na info@cptkrsko.si, info@kstm.si, info@ktrc.si, www.visitkrsko.com. 
Koordinator letošnjega festivala sta CPT Krško in KTRC Radeče.

Odbor za tematske poti Posavje v sodelovanju s partnerji vabi vse ljubitelje pohodništva, kolesarjenja, konjeništva in prijetnega druženja naOdbor za tematske poti Posavje v sodelovanju s partnerji vabi vse ljubitelje pohodništva, kolesarjenja, konjeništva in prijetnega druženja na

Festival zajema pestro paleto tematskih poti ter ponuja preko 30 organiziranih tur, skupaj z zabavnim in izobraževalnim programom. Za več informacij ter za bogato izbiro 
namestitev, kulinarično-vinske ponudbe in ostalih zanimivosti, se obrnite na posamezne organizatorje ali na info@cptkrsko.si, info@kstm.si, info@ktrc.si, www.visitkrsko.com. 
Koordinator letošnjega festivala sta CPT Krško in KTRC Radeče.
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Mladina

 
V petek, 14. marca, smo v Mladinskem centru 
Sevnica gostili popotnika, kolesarja Urbana 
Čepona. Predstavil nam je svoje najdaljše 
vagabundsko kolesarsko potepanje. S kolesom se 
je z Vrhnike zapeljal skozi Italijo, Francijo, Anglijo 
in vse do Cardiffa v Walesu. Kar 30 dni uživanja, 
2809 kilometrov. Za podvig se je intenzivno 
pripravljal dva meseca. Popeljal nas je skozi riževa 
polja v Padski nižini, gore in prelaze okoli Mont 
Blanca in diagonalno prečesavanje Francije. 

Mimogrede smo se mu nasmejali ob pripovedovanju 
o težavah s parkiranjem otovorjenega kolesa 
v Parizu. Doživel je poplave in jih sploh ni opazil. 

Ob prikazu prečkanja Rokavskega preliva pa 
smo skupaj občudovali angleške klife in ovčarsko 
podeželje. Na potepanju se je srečeval s prijaznimi 
in ustrežljivimi ljudmi. Med drugim je prvič ves 
večer klepetal z ruskim sogovorcem, ki živi v 
Franciji. Ob zabavnem pripovedovanju so nas 
precej zasrbeli podplati. Na koncu smo vsi obudili 
kar nekaj spominov s potovanj po Evropi. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Potopis v MC Sevnica: 
S kolesom v Wales, 30 dni sanj

  
V petek, 28.2., se je pri nas v mladinskem 
centru Sevnica ustavil svetovni popotnik Zoran 
Furman. Popeljal nas je v bližnjo preteklost, ko 
je s prijateljem potoval po Mongoliji. Mongolija 
je dežela brez industrije, zato ima ohranjeno 
izredno naravo dediščino. Ima ogromno zalogo 
pitne vode. Tako so lahko na popotovanju pili vodo 
iz vsake reke, potočka. Je dežela zelo prijaznih 
in gostoljubnih ljudi.Vrhunec potovanja je bilo 
opazovanje popolnega sončnega  mrka, daleč od 
civilizacije v popolni naravi. 

Gospod Furman je predavanje začinil z marsikatero 
zanimivo prigodo, ter poskrbel da smo za dobro 
urico vsi v oči  dobili lesk velikega Džingiskana. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Potopis Mongolija 
v Mladinskem centru Sevnica

  
V petek, 14.2., nas je v Mladinskem centru obiskal 
predavatelj društva Pandurang, Andrej Pešec. 
Svoje predavanje je naslovil Pasti mladosti. Skozi 
predavanje je predstavil veliko praktičnih primerov 
življenja (tudi lastnih), ki nas oddaljujejo od bistva 
in so za življenje škodljivi.  Zlorabe prepovedanih 
(kokain, marihuana) in legalnih  drog (kava, alkohol), 
vodijo tako k poslabšanju zdravja na psihični, kot 
tudi na fizični ravni. Pri tem zelo trpijo tudi odnosi 
z ostalimi ljudmi. 

Del predavanje je posvetil tudi pogosto 
spregledanim temam, ki pa so še kako aktualne. 
Zasvojenostjo s športnimi stavami, kjer se zaradi 
nameščanja tekem dogajajo še posebne osebne 
tragedije. Pešec trdi, da je profesionalni šport 
v veliki meri prevara, saj od človeka »zahteva« 
uporabo prepovedanih poživil in posebnih 
prehranskih dodatkov, ki povzročajo izgorelost 
telesa. Sicer se strinja,da je šport kot rekreacija 
zelo koristen. Dotaknil se je tudi z razvojem 
interneta zelo popularnega pokra, ter delil z nami 
tudi zanimivo lastno izkušnjo. Mlade je posvaril 
pred prehitrim spuščanjem v spolne odnose. 
Kot rešitev ponuja: razvijanje sposobnosti 
samokontrole, v prehrano uvesti čim več sadja, 
skrb za osebno higieno, odpoved mesu kot 
prehrani, resnicoljubnost, samozadnostnost, 
sodelovanje. Za konec pa je še dejal, da okolica 
prevečkrat obsoja takšno vedenje oziroma se 
prevečkrat obnaša dvolično. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predavanje o 
Pasteh sodobnega življenja 
v MC Sevnica

Mladinski center Sevnica je imel med zimskimi 
počitnicami podaljšan čas odprtosti in sicer od 
10:00 do 19:00. Z vsakodnevnimi aktivnostmi 
smo mladim poskušali popestriti preživljanje teh, 
sicer bolj pomladno kot zimsko obarvanih počitnic. 
V ponedeljek, na prvi dan počitnic, sta občina 
Sevnica in KŠTM vsem mladim podarila brezplačen 
ogled filma Gremo mi po svoje 2, v sevniškem kinu.  

V torek je potekala ustvarjalnica, kjer so se tako 
fantje kot dekleta preizkusili v ročnih spretnostih. 
Nastalo je nekaj prav zanimivih izdelkov. 

V sredo smo se pomerili v kvizu – Kako poznam 
svojo občino. Presenetljivo je zmagovalec postal 
Nikolaj, ki živi v Sevnici šele nekaj let. Najboljše 
smo nagradili s simboličnimi nagradami. Po kvizu 
smo nadaljevali z ustvarjalnimi delavnicami. Vsak 
dan so potekali napeti dvoboji v namiznem tenisu 
in ročnem nogometu, kar imamo v mladinskem 
centru zelo radi. Petkov »Lan party« je bil žal 
zaradi tehničnih škratov odpovedan in ga bomo, 
takoj ko škrate preženemo, ponovno organizirali. 

Mladinski center je bil med počitnicami lepo 
obiskan. Upamo, da smo vsem počitnikarjem, ki 
so počitnice preživeli doma, s programom v MC 
Sevnica in izven, popestrili dneve. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zimske počitnice 
v Mladinskem centru Sevnica

Mladinski center Sevnica
Trg svobode 10, (nad NLB)

Vse informacije: 07/81 61 076, Mojca Švigelj

www.kstm.si

Cenik je objavljen 

na spletni strani:

lahko najamete za razna 

      srečanja, 

            predavanja, 

                 praznovanja …
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www.facebook.com/
mladinski.sevnica

Mladina

www.mojaobcina.si/sevnica

 
V petek, 21. marca 2014, smo na Gradu Sevnica 
v organizaciji KŠTM Sevnica skupaj z grajskimi 
lutkarji (GLG Sevnica) in številnimi prostovoljci 
pripravili že jubilejno in obenem tradicionalno 5. 
praznovanje ob svetovnem dnevu lutk. 

Pester program, ki ga je prijazno in domiselno 
povezovala Sonja Bobek Simončič, se je pričel z 
uvodnimi nagovori, pozdravom barona Moscona 
in lutkovnega ministra za kulturo Baltazarja, in 
branjem svečane poslanice svetovne lutkovne 
organizacije Unima. Sledila je lutkovna predstava 
Volk in kozlička v izvedbi lutkovne skupine Bukvica 
iz Valvasorjeve knjižnice Krško. Nato so se zbrani 
preselili v dvorano Alberta Felicijana, kjer smo si 
ogledali poučno lutkovno-igrano predstavo Gospa 
Pehtra v izvedbi znane slovenske igralke Lucije 
Čirović in Boštjana Štormana iz Gledališča Iz 
desnega žepka iz Ljubljane. 

V atriju na stojnicah so potekale lutkovne delavnice 
in »Mizica, pogrni se«, kjer so lahko otroci izražali 
svojo ustvarjalnost in se okrepčali, v Grajskem 
lutkovnem gledališču pa je potekala razstava lutk 
in slik 1. lutkovno-slikarske kolonije Lutkart 2013. 
Program smo zaključili z lutkovno predstavo 
Janko in Metka v izvedbi Snježane Pungerčič in 
Brigite Bedek iz domačega Grajskega lutkovnega 
gledališča Sevnica. 

Vseskozi je otroke (in številne starše) domiselno 
in izvirno zabaval neumorni pantomimik Boris Car, 
ki je privabil številne nasmehe na obraze zbranih. 

Svetovni dan lutk 2014 
ponovno navdušil najmlajše 
na Gradu Sevnica

Zanimiv program je privabil veliko število otrok 
in staršev, ki so skupaj upihnili tudi 4 svečke 
ob obletnici ustanovitve Grajskega lutkovnega 
gledališča (GLG) Sevnica. 

Čestitamo GLG Sevnica za uspešno delo in 
sodelovanje pri ustvarjanju kulturnih programov, ki 
privabljajo in razveseljujejo številne najmlajše, zato 
bomo gojili in nadgrajevali pozitivno sodelovanje 
tudi v prihodnje. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

 
Mreža socialnega podjetništva Posavja se je 
oblikovala 10. marca v prostoru RRA Posavja. 
Njen namen je medsebojno povezati različne 
javne in zasebne organizacije ali posameznike 
iz Posavja, ki se kakorkoli ukvarjajo s socialnim 
podjetništvom, in tako pripomoči k usklajenemu 
in pospešenemu razvoju socialnega podjetništva 
v Posavju in posledično oblikovanju trajnostnih 
delovnih mest. 
Mreža socialnega podjetništva Posavja omogoča 
prenos dobrih praks, regijske projekte, 
povezovanje sedanjih in novih iniciativ, iskanje 
rešitev skupne problematike in zastopa interese 
akterjev Posavske regije na področju socialnega 
podjetništva na nacionalni ravni. Menimo, da 
bo lahko naša mreža z dobrim delom in rezultati 
primer dobre prakse za mreženje na drugih 
aktualnih področjih gospodarstva in družbe. 

Vendar smo šele na začetku. Ugotovili smo, da 
se moramo najprej člani dobro spoznati med 
seboj, da bo naše sodelovanje kakovostno. Zato 
so prvi konkretni cilji mreže izdelava »zemljevida« 
aktivnosti, sredstev in potreb organizacij, 
baza predavateljev, ki bi sestavljala Posavsko 
podjetniško akademijo, ter konkretizacija 
Strategije razvoja socialnega podjetništva 
Posavja, ki jo je sestavil PRSTaN in je ena izmed 
tematik za naslednje srečanje mreže, na katerega 
bomo povabili tudi predstavnike lokalnih skupnosti. 
  
Pobudo za oblikovanje mreže je podal Socialni 
inkubator Posavja, saj opažamo, da smo tisti, ki 
delujemo na področju socialnega podjetništva, 
premalo povezani, ne poznamo drug drugega 
in zato veliko časa namenimo odpravljanju 
podobnih težav, rešitve pa so pogosto parcialne 
in kratkoročne. V mrežo je zdaj vključenih 14 
organizacij iz celotnega Posavja. 
  

Mojca Žganec Metelko, koordinatorka mreže

Združevanje organizacij 
na področju socialnega 
podjetništva Posavja

Na zasedanju občinskega otroškega parlamenta 
so se v marcu zbrali mladi parlamentarci osnovnih 
šol z območja sevniške in radeške občine. Tema 
že 24. šolskega parlamenta, ki poteka pod krovno 
organizacijo Zveze prijateljev mladine Slovenije, 
nosi naslov »Razmere v družbi«. Letošnji občinski 
parlament je potekal v konferenčni dvorani Gradu 
Sevnica, kjer sicer potekajo tudi seje občinskega 
sveta. 
  

Prav tako kot vsaka seja sveta se je parlament 
uradno pričel z uvodnim pozdravom in nagovorom 
župana Srečka Ocvirka. Skladno z obravnavano 
temo je poudaril pomen dobrega sodelovanja 
v vseh segmentih družbe, saj je lahko le skozi 
kakovostno razpravo in z dosego konsenza možno 
odločitve tudi uspešno udejanjati. Da lahko z 
idejami mladih in izkušnjami starejših razmere 
v državi pripeljemo na nivo, s katerim bomo 
zadovoljni vsi, je v svojem nagovoru poudaril 
predsednik Zveze prijateljev mladine Krško 
Vinko Hostar. Zbrane parlamentarce, mentorje, 
ravnatelje šol in goste je pozdravila tudi Zvonka 
Mrgole, ravnateljica Osnovne šole Tržišče, ki 
je letos prevzela organizacijske niti skupnega 
občinskega parlamenta. 
  
Sodelujoči učenci iz osnovnih šol Ane Gale Sevnica, 
Blanca, Boštanj, Krmelj, Milana Majcna Šentjanž, 
Sava Kladnika Sevnica, Tržišče in Marjana Nemca 
Radeče so razpravo opravili v treh skupinah, in sicer 
na tri podteme: Prva je obravnavala medsebojne 
odnose, sprejemanje drugačnosti in spoštovanje, 
druga odnos do okolja, ekologijo in zdrav način 
življenja, tretja pa vrednote in potrošništvo. 
Skupine so nato oblikovale in predstavile zaključke 
v skupni razpravi. Vsi sodelujoči na parlamentu so 
v zaključku z glasovanjem odločili, da bo sevniško 
in radeško občino na državnem parlamentu, ki bo 
7. aprila v Ljubljani, zastopal Kristjan Hočevar iz 
Osnovne šole Tržišče. 
  
Potek občinskega parlamenta je v celoto povezal 
regijski koordinator za otroške parlamente v 
Posavju in predsednik nacionalnega odbora Zveze 
prijateljev mladine Slovenije za otroške parlamente 
Uroš Brezovšek. Z igranjem na ksilofon je dogodek 
popestril Jernej Bregar, učenec Osnovne šole 
Tržišče in Glasbene šole Sevnica.

Vir: Občina Sevnica

Mladi o razmerah v družbi

Občinski otroški parlament 
je potekal na Gradu Sevnica.
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Šolski zvonec

Otroci so
ogledalo
staršev...

Učenci in kolektiv OŠ Ane Gale Sevnica bi se radi 
še enkrat zahvalili Rotary klubu Sevnica, ki je za 
našo šolo organiziral dobrodelni koncert »Imeti 
rad«. 

Hvala tudi soorganizatorju Občini Sevnica, vsem 
nastopajočim in obiskovalcem koncerta ter drugim 
donatorjem, ki ste prispevali denar za letovanje 
v Strunjanu, ki ga vsi že nestrpno pričakujemo. 
Teden na morju je vedno poln dogodivščin in z 
vašo pomočjo se ga lahko vsi že zdaj brezskrbno 
veselimo. 
  

Učenci in kolektiv OŠ Ane Gale Sevnica

Dobrodelni koncert 
»Imeti rad«

Učenci OŠ Ane Gale

Na pustno nedeljo je bilo v Športni dvorani Sevnica 
zelo veselo. Kot že nekaj let smo tudi letos 
preganjali zimo, veliki in mali, čarovniki, princeske, 
različne živalice, klovni, .... Za pozdrav so se nam 
predstavile Cici mažuretke, za skupno rajanje pa 
so poskrbeli igralci Družinskega gledališča Kolenc. 

Obiskat nas je prišla tudi čisto taprava kača.  Imeli 
smo glasbo, rajanje, nagradne igre, maškare, za 
konec pa še krofe... Torej, v Sevnici smo pripravljni 
na pomlad! 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Tradicionalno otroško 
pustovanje v Sevnici

Otroški občinski parlament 

 
V torek, 4. februarja, sem se še z osmimi učenkami 
naše šole udeležila regijskega tekmovanja iz 
znanja zgodovine na Osnovni šoli Jurija Dalmatina 
v Krškem. Pred tekmovanjem smo poglabljale 
znanje v sklopu dodatnega pouka zgodovine 
pod vodstvom mentorice Marjete Teraž. Veliko 
prostega časa pa smo vložile tudi v učenje doma.

Po prihodu smo poiskale svoje imen na seznamu 
tekmovalcev in ugotovile, v katero skupino so 
nas razdelili in v katero učilnico moramo iti, ko 
se bo tekmovanje začelo. Sledila je prireditev, na 
kateri se je predstavila šola gostiteljica, nato pa 
smo prisluhnili ravnateljici. Zaželela nam je srečo. 
Ogledali smo si predstavo, ki se je navezovala 
na letošnjo temo. Učenci iz Krškega so se 
predstavili v vlogah najuspešnejšega slovenskega 
mladinskega filma Kekec, ki je prejel nagrado za 
najboljši film, zlatega leva v Benetkah.  Prejeli 
smo tudi simbolična darilca, kot dodatek pa tudi 
brošuro o zgodovini šole, saj je bilo to tekmovanje 
iz zgodovine. 
Sledilo je bistvo, tekmovanje. Imeli smo eno uro 
časa, da smo rešili tekmovalne pole. Letošnja 
tema je bila posvečena zgodovini radia, filma in 
televizije v svetu in v Sloveniji, povezovala pa se 
je tudi z drugimi predmeti, med drugimi s fiziko in 
tehniko. 
Ko smo izvedele za rezultate, smo bile zelo 
zadovoljne, saj smo bile ekipno najboljša šola v naši 
regiji. Ko pa so prišli uradni rezultati, smo bile še 
posebno ponosne nase. Dosegle smo velik uspeh, 
kar osem srebrnih priznanj, Tara Vovk pa se je 
udeležila tudi državnega tekmovanja.  

Ana Trbovc, 8. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Osem srebrnih priznanj 
na področnem tekmovanju 
iz znanja zgodovine

www.mojaobcina.si/sevnica

 
V torek, 11. marca, smo se učenci OŠ Sava 
Kladnika Sevnica z mentoricama Metko Pinoza 
in Hano Aupič udeležili občinskega otroškega 
parlamenta, ki je letos potekal na sevniškem 
gradu.

Ob 8.30 smo se s kombijem odpravili izpred naše 
šole. Ob devetih sta bila sprejem parlamentarcev 
in  govor župana Srečka Ocvirka. Spregovoril je o 
razmerah v družbi, ki je letošnja tema šolskega 
parlamenta. Sledilo je delo po skupinah. V prvi 
skupini smo se pogovarjali o  medsebojnih 
odnosih, v drugi o skrbi za okolje, v tretji pa smo 
razmišljali o vrednotah in potrošništvu. Vsak 
udeleženec je moral že vnaprej pripraviti rešitve. 
Skupaj smo razpravljali in na koncu oblikovali 
sklepe in jih nato predstavili še parlamentarcem 
iz drugih skupin. Vsaka šola je izbrala enega 
predstavnika, ki se je potegoval za sodelovanje pri 
debati v nacionalnem parlamentu aprila v Ljubljani. 

Naša šola je predlagala Miho Špana. Predlagani 
učenci so se predstavili in povedali, zakaj bi bili 
dobri predstavniki naše občine. Sledila je malica, 
nato pa volitve. Vsaka šola je prejela glasovnico 
in obkrožila dva predstavnika za nacionalni 
parlament ter predlagala temo, o kateri se bomo 
pogovarjali prihodnje šolsko leto. Največ glasov je 
prejel učenec iz OŠ Tržišče, ki je bila tudi gostiteljica 
letošnjega šolskega parlamenta.  
Prepričana sem, da smo se učenci naše šole pri 
debati dobro izkazali in da imamo mladi lahko tudi 
izvirne predloge, da bi bilo naše življenje lepše. 
  

Tinkara Jene, 7. b 
OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Grajska skrinja

Odšel bom v daljni  tuji svet,
v tujino iskat srečo,

saj več dobrin tam našel bom,
bogastva vir nešteto.

Le kaj mi mar, domača vas,
ti koča, s slamo krita.

Želim si hiš, velikih mest, blišč
nebotičnikov, velikih mezd, bogastva in lepote.

Kaj s tabo bi, potoček moj,
ne zmoreš vetrnice mi pognati,

morja, jezer, velikih mest
mi želja je spoznati.

A komaj kaj spoznal sem svet,
o, drage moje zavržene doline,

saj našel sem le lažni blišč
tuje domovine.

Bogastva ne, ljubezni nič,
le delo in trpljenje

in nič ni od velikih mezd,
le za vsakdanje je življenje.

Sedaj samo si to želim,
nazaj domov, tja v moje doline,

čutiti šum domačih rek
spočiti se, umreti v objemu drage domovine.

Vida Križnik

Zdomec v tujini 

Lovrenc, s suhimi travniki sredi gozdne krajine 
poraščen 722 m visok vrh s cerkvijo sv. Lovrenca, 
se nahaja ob planinski poti med Velikim Kozjem in 
Lisco v občini Sevnica. 
Območje Lovrenca je del biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje je botanična 
naravna vrednota državnega pomena. Velik 
naravovarstveni pomen predstavlja mešanica 
rastlinskih vrst, od alpskih do toploljubnih ilirskih.  
Najbolj je Lovrenc poznan po naravnem rastišču  
enega od rastlinskih simbolov planinstva - 
Clusijevega svišča (Gentiana clusii). Clusijev 
svišč je alpska rastlina, ki se je kot ledeniški 
ostanek ohranila ponekod v predgorju, tudi v 
Zasavju. Z oddaljenostjo od alpskih nahajališč in 
s številčnostjo primerkov, ki običajno že konec 
aprila pomodrijo travnike pod cerkvijo, je Lovrenc 
izjemna botanična lokaliteta. Pred njim zacveti 
tržaški svišč (Gentiana verna ssp. tergestina), 
za njim pa opojna zlatica (Ranunculus thora), 
endemit Zasavskega hribovja. Tu uspevajo tudi 
druge zavarovane vrste, kot so kranjska lilija 
(Lilium carniolicum) in več vrst orhidej – med njimi 
navadna in trizoba kukavica (Orchis morio, O. 
tridentata). 
Na pobudo PD Lisca Sevnica in PD Radeče in 
v sodelovanju z naravovarstveno službo je bilo 
leta 1994 z odlokom občine Sevnica rastišče 
Clusijevega svišča na Lovrencu razglašeno za 
botanični naravni spomenik (UL RS, št. 1/94).  
V letu 2008 je bil Odlok dopolnjen z razširitvijo 
območja zavarovanja (UL RS, št. 19/08). 

Na območju botaničnega spomenika je 
prepovedano:
• vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne 
razmere na sami lokaliteti, npr. odstranjevanje 
ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje kislosti 
oz. alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše 
ali kamninske podlage, zasipavanje (odlaganje 
odpadnih materialov), gradnje vseh vrst ter 
zemeljska dela; 
• trgati, izkopavati, poškodovati ali lomiti rastline 
oz. uničevati vegetacijske formacije; 
• spreminjati  habitatne tipe, kot je npr. zaraščanje 
travnatih površin z grmovjem ali drevjem, 
spreminjanje travnatih v njivske površine; 
• vsakršno poseganje na varovanem in ograjenem 
območju, ki škodljivo vpliva na rastline ali njihove 
združbe (posedanje, vožnja s kolesi ali motornimi 
vozili, puščanje odpadnih snovi…); 
• gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili. 
  
Da bomo ohranili Clusijev svišč na Lovrencu je: 
• obvezno ohranjati obstoječ način gospodarjenja 
(košnja enkrat letno). 
• dovoljeno obiskovanje območja po obstoječih 
poteh in stezah ter fotografiranje na način, da ne 
poškodujemo sosednjih rastlin ali travne ruše. 
• Potrebno ohranjati naravovarstveni in učno 
vzgojni namen lokacije ter razvojno usmeritev 
izletniške, izobraževalne ter pohodniške točke. 
  

Rok Petančič

Lovrenc

Kaj lahko vlijem? 

Beseda je sestavljena iz glagolske 
oblike -lijem in predloga v- pred njo. 
Poznamo vrsto besed, sestavljenih po 
tem zgledu: do-lijem, na-lijem, ob-lijem, 
od-lijem, z-lijem, za-lijem. Medtem 
ko nam raba navedenih glagolov ne 
dela preglavic, nas pa dvojica v-lijem 
in u-lijem večkrat spravlja v zadrego, 
kadar ne vemo, ali je na mestu v- ali 
u-. Naj nam pomagajo naslednji zgledi: 
vino vlijem v kozarec, svoj občutek 
vlijem v pesem, pijačo vlijem v grlo, 
alkohol vlijem na rano, pred izpitom 
vlijem dijaku pogum. 

Kaj pa lahko ulijem?

Če stalim baker in še nekatere druge 
kovine, ulijem bronast zvon ali kip. 
Iz staljenega voska ulijem svečo. 

Narasla voda se ulije čez jez, kri se ulije 
iz nosa, solze se ulijejo iz oči, dež ali 
ploha se ulijeta. Z u-jem se začenjajo 
tudi glagoli učakati, ugledati, usesti se, 
utopiti se, ušteti se, ustrašiti se in drugi, 
ki opisujejo dovršitev dejanja. 

V sodobnem romanu berem: Vlil se je 
dež in Vlile so se mu solze po licih. Če bo 
kak pisatelj romanov bral ta kotiček, bo 
v prihodnje vedel, da se dež ulije in da se 
ulijejo tudi solze. 
Če pa se že pisatelju primeri tak 
spodrsljaj, ga mora odpraviti in popraviti 
skrben lektor. 
  

  Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 
Povzela po 366 x slovensko, 

avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: » Uliti zvon – vliti zaupanje «

Obljubim;
veš, ko v poletju bode gartroža  cvetela,

utrgala bom ves trnjev, a najlepši njen sad.
Zate! Samo zate,

če zmogla, bom ti pesem zapela
o roži, ki usahnil je njen cvet.

Osuto cvetje neke mladosti,
le kaj bi tarnala za listič ovenel,

le čemu naj bi še cvetel,
če več te ni,

saj je jesen, naj z vetrom odleteti.

Vida Križnik

Obljuba

Foto: Dušan Klenovšek

Vir: Večerna zarja, 
zbornik Društva upokojencev Sevnica, 2013
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Športno društvo Partizan Sevnica je v  sredo, 19. 
marca, v Športnem domu v Sevnici organiziralo 
občinsko prvenstvo v gimnastiki na orodjih.

Med seboj so se pomerili telovadci in telovadke OŠ 
Krmelj, OŠ Boštanj in OŠ Sevnica. 
Najboljši v posameznih kategorijah so bili: 
Najmlajše deklice (1.–3. razred): 
1. Naja Zupančič, 2. Ema Tretnjak, 3. Sara Rantah 
Najmlajši dečki: 
1. Domen Petre, 2. Marcel Hajnšek, 3. Jaka 
Zupančič 

Mlajše deklice (4.–6. razred):
1. Tina Rupar, 2. Ela Senica, 3. Nadja Starič 
Mlajši dečki: 
1. Gaj Brudar, 2. Miha Miklič, 3. Mark Polanc 

Starejše deklice (7.–9. razred): 
1. Ana Bedek, 2. Špela Ančimer, 3. Maja Ajdnik 
Starejši dečki: 
1. Anže Jene, 2. Iztok Petre, 3. Tadej Junter 

Najboljši tekmovalci se bodo udeležili nadaljnjega 
tekmovanja (finalno državno tekmovanje na 
orodjih) aprila letos. Čestitamo vse udeležencem 
za znanje, ki so ga pokazali, in se zahvaljujemo 
vsem sodnicam, vodnicam in preostalim članom 
za odlično izpeljano tekmovanje.  
  

Vir: ŠD Partizan Sevnica

Občinsko prvenstvo 
na orodjih

Kolesarsko društvo Sevnica je 21. februarja 
pripravilo predstavitev tekmovalne ekipe 
mlajših selekcij cestnega kolesarstva s predajo 
tekmovalnih koles. Društvo, ki že skoraj dve 
desetletji skrbi za organizirani razvoj kolesarstva, 
dosedanje uspešno delo tako nadgrajuje s podporo 
razvoju tekmovalnega vrhunskega športa. 
Tekmovalna skupina fantov do kategorije mlajših 
mladincev oziroma do 17. leta starosti je bila s 
popolnim ciklom treninga in tekmovanj udejanjena 
že lani, letos pa bo lahko delo nadaljevala še v 
boljših razmerah. Ekipo sestavljajo: Gaber Vandur, 
Drejc Bedek, Aljaž Prah, Anže Podlesnik in Žan 
Bregar. 
  

V Kolesarskem društvu Sevnica uspešno razvijamo 
rekreativni šport, na temelju dobrega dela pa 
smo se odločili pristopiti na pomoč tudi zvrsti 
tekmovalnega vrhunskega športa. Obe ravni sta 
precej odvisni od razširjenosti in uspešnosti obeh. 
Rezultati in uspešnost v tekmovalnem športu so 
spodbuda množicam za ukvarjanje z rekreacijo, 
na drugi strani pa je tekmovalni šport v marsičem 
odvisen od rekreativne razširjenosti panoge. 
K sodelovanju smo pritegnili trenerja cestnega 
kolesarstva Boruta Pirša in našega dolgoletnega 
pokrovitelja, podjetje Tanin Sevnica, d. d., ki je 
namenil dodatni del sredstev za tekmovalno ekipo. 
  
Prepričani smo, da bo delo z mladimi kolesarji, ob 
podpori pokroviteljev, staršev in članov društva, 
dobro in stalno. Zato smo s pomočjo pokrovitelja, 
podjetja Tanin Sevnica, d. d., staršev in društvenih 
rezerv nabavili nova kolesa za tekmovalce, da bodo 
s še večjim veseljem vrteli pedala. Po ugodnih 
pogojih in želenih specifikacijah opreme je zelo 
kakovostna kolesa priskrbel prav tako dolgoletni 
pokrovitelj Kolesarski center Sevnica-Krško, 
opremljena pa so po vseh predpisih mednarodne 
kolesarske zveze UCI za posamezno starostno 
kategorijo glede na težo prenosov, znamke Trek, s 
komponentami japonskega proizvajalca Shimano 
in popolnoma konkurenčna za raven dirkanja v 
mlajših selekcijah. 
  

Vir: Kolesarsko društvo Sevnica
Foto: Judith Zgonec

Temelji 
tekmovalnega kolesarstva 

Mlada tekmovalna ekipa 
s trenerjem in predsednikom društva.

 
V soboto, 8. marca, je pred OŠ Blanca potekal 
zadnji, 5 tek, ki je štel za pokal Sevnice 2013. 
Tokrat se je na startu zbralo 98 tekmovalcev, 
najmlajši so tekli na 300 m, 600 m, 1000 m 
in 2000 m, člani in članice pa so se pomerili na 
4000 m dolgi zahtevni progi za kros z vzponi in 
spusti. Pri članih si je absolutno zmago spet 
pritekel Robert Lendaro, AK Sevnica, drugi je 
bil Jan Kokalj, AD Kladivar Celje. Pri članicah je 
zmagala Karin Gošek, AK Sevnica. Zmagovalci po 
kategorijah so postali: Karin Gošek, Jan Kokalj, 
Mateja Zoran, Robert Lendaro, Brigita Karlovšek, 
Dušan Krašovec in Zdravko Kukman.

Zmagovalci pri najmlajših kategorijah so: Ivana 
Sešlar, Sven Šunta, Ajda Slapšak, Tomi Bajc, 
Nika Dobovšek, Enej Jagodič, Anže Trebše, Karin 
Gošek, Luan Karadivaj, Aleksandra Krošelj in 
Boštjan Sladič.

V Pokal Sevnice 2013 je bilo vključenih 5 tekov, 
ki so potekali od oktobra 2013 do marca 2014 v 
Šentjanžu, Sevnici, Krmelju, Boštanju in na Blanci. 
Absolutni zmagovalec pri članih je postal Robert 
Lendaro, AK Sevnica, pri članicah pa je zmagala 
mlada Hana Kranjec, OŠ Blanca. 

Po posameznih kategorijah so zmagovalci 
Sevniškega pokala 2013 postali: Ivana Sešlar, 
Sven Šunta, Ajda Slapšak, Tomi Bajec, Nika 
Dobovšek, Enej Jagodič, Nina Lindič, Anže Trebše, 
Urška Arzenšek, Luan Karavidaj, Nina Kranjec, 
Boštjan Sladič, Hana Kranjec, Miha Povšič, Polona 
Zevnik, Robert Lendaro, Brigita Karlovšek, Dušan 
Krašovec in Zdravko Kukman.
 

Vanja Lendaro

Robert Lendaro in 
Hana Kranjec zmagovalca 
sevniškega pokala

Hana Kranjec in Robert Lendaro, 
zmagovalca sevniškega pokala.

Blanca, start teka na 4000 m.

Najmlajši zmagovalci pokala.

Jure Robič
www.fitnes-sevnica.com
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Šport in rekreacija 

Strelci iz 28 držav so se na evropskem prvenstvu 
v Moskvi pomerili v tekmovanju z zračnim orožjem. 

Od Slovenk se je z 12. mestom najbolje izkazala 
Anuša Kovačič iz SD Marok Sevnica, sicer tudi 
najboljša strelka v svoji kategoriji na državni ravni v 
letu 2013. S 377 zadetimi krogi od 400 mogočih 
je v Moskvi postavila osebni rekord na mednarodni 
tekmi ter dosegla prvo od dveh norm za nastop na 
svetovnem prvenstvu septembra v Španiji.

Vir: SD Marok Sevnica

Kovačičeva v Moskvi 
dosegla normo za svetovno 
prvenstvo in osebni rekord

 

Spet trije naslovi državnih prvakov 2014 

V soboto, 15. marca, so se tekmovalci Društva 
borilnih veščin Ippon iz Sevnice udeležili državnega 
prvenstva v parternem ju jitsu (imenovani Ne 
waza), ki ga je organiziralo domače Društvo borilnih 
veščin  Katana iz Artič.  Spet so bili uspešni. Med 
kadeti so trije postali  državni prvaki. 
Rezultati: 
Državno prvenstvo Ne waza 
kadetinje, državna prvakinja – 57 kg Nika Dolinšek 
kadeti, državni prvak – 55 kg   Tjaž Prah 
kadeti, državni prvak – 73 kg   Domen Božič 
kadeti, podprvak (2. mesto) – 66 kg  Jakob Sladič 
Med članicami  je tekmovala tudi Irma Pirc in 
nastopila v kategoriji 70 kg, čeprav jih tehta 55.  
Razlika v kilogramih je bila velika, a je kljub temu 
osvojila 3. mesto. 

Tekmovanje je bil izziv tudi za trenerja Bogdana 
Žiberta. Žal pa je kljub odličnima dvema borbama 
na začetku zaradi  poškodbe v tretji borbi končal 
tekmovanje na 7. mestu. 
Dopoldne so se mladi tekmovalci udeležili 3. 
kroga slovenskega pokala v tehnikah ju jitsu. Med 
dobitniki medalj je bila z osvojitvijo 3. mesta med 
deklicami od 11 do 12 let spet Maša Medvešek. 
Drugi tekmovalci so osvojili točke, ki štejejo za 
slovenski pokal. Finale pokala bo 6. aprila v Celju. 

Miran Grubenšek

DBV Ippon 
na državnem prvenstvu 
v parternem ju jitsu

Tekmovalci, trener in sodnik DBV Ippon Sevnica

Aprila bomo na sevniškem bazenu začeli določene 
aktivnosti, ki so za uspešno odprtje bazena v 
drugi polovici junija nujno potrebne. Uredili bomo 
okolico, počistili bazen, vrisali parkirna mesta na 
novoasfaltirano parkirišče ter pripravili strojnico 
za njeno nemoteno delovanje. Ključnega pomena 
pa bo oblikovanje programov, s katerimi nam bo, 
vsaj upamo, na naš bazen in v bližnjo okolico uspelo 
pripeljati čim več gostov. Pričakujemo podoben 
obisk Sevničanov kot lani,  hkrati pa tudi obisk 
posameznikov, skupin in družin iz bližnje okolice, 
Zasavja, Dolenjske in Posavja. 

Da pa bodo preživljanje časa v naši sredi, kopanje 
in druženje omogočeni vsem, ki so od nas nekoliko 
bolj oddaljeni in nimajo svojih prevoznih sredstev, 
ali pa se želijo k nam pripeljati kako drugače, 
nevsakdanje, pravi užitek, se moramo zahvaliti 
tudi Slovenskim železnicam oziroma vodstvu 
potniškega prometa, ki je imelo posluh za naše 
pobude in so v dosedanji vozni red od začetka 
februarja v večerne ure umestili dodatni vlak, ki bo 
vozil na progi Sevnica–Trebnje. Zato se bodo lahko 
obiskovalci iz Dolenjske po naši okolici potepali ves 
dan in z nami preživeli več časa, kot so ga lahko 
do zdaj. 
Izkoristite možnosti, ki se ponujajo. 
Dobrodošli in prijetno počutje vam želimo. 

 Vir: KŠTM Sevnica

Sevniški bazen 
se pripravlja na novo sezono

Naslednji pokal smo prejeli tekmovalci 5. in 6. 
razreda za drugo mesto v svoji kategoriji. Tretji 
pokal je prejela celotna šola, in sicer pokal za 
najbolj »cool« ekipo. 
Učiteljem in šoli smo hvaležni za to izjemno 
izkušnjo in veseli bi bili še kakšnega obiska takšnih 
tekem v tujini. 
  

Nadja Starič, 6. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Fitnes Studio Sevnica

PONEDELJEK, SREDA, PETEK
9. - 12. in 17. - 22. ure 

TOREK, ČETRTEK
17. - 22. ure 

Delovni čas:

SOBOTA
10. - 12. in 17. - 20. ure 

 
V petek, 7. marca, smo se izbrani igralci ekip 
med dvema ognjema, učenci 3. in 4. ter 5. in 
6. razreda, z mentorjema Alešem Tuhtarjem in 
Zvonko Kumelj, z avtobusom odpravili v Avstrijo, 
v Beljak. 

Po govoru in mimohodu ekip smo se posedli na 
tribune in z njih opazovali svoje tekmece in načrtovali 
zmage. Prejeli smo še malico organizatorjev 
tekmovanja ter navijali za naše igralce 3. in 4. 
razreda, ti pa so suvereno premagali nasprotnike. 
V naslednji tekmi so sodelovali predstavniki 5. in 6. 
razreda. Kljub vsemu naporu in izenačenim izidom 
obeh ekip smo nasprotnike premagali. Pozneje 
so naši tekmovalci nastopili še enkrat in gladko 
premagali avstrijske nasprotnike. S to zmago sta 
se obe naši ekipi uvrstili v finale za prvo mesto. Ker 
sta tekmi za prvo mesto obeh generacij potekali 
istočasno, nam ni uspelo navijati drug za drugega. 
Naši tretješolci in četrtošolci so zmagali in osvojili 
čudovito prvo mesto, petošolci in šestošolci pa so 
bili poraženi, a so kljub temu osvojili drugo mesto 
v svoji kategoriji. 

Po finalnih tekmah je bila podelitev priznanj in 
pokalov. Za nas se je vrhunec veselja začel, ko 
smo prejeli pokal za našo šolo, prislužili pa so si ga 
učenci 3. in 4. razreda za prvo mesto. 

Odlična uvrstitev 
sevniških učencev
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Utrip življenja

Recepti

Naberemo divja zelišča kot so 

koprive, 
čemaž, 
tropotec, 
plešec

jih dobro operemo. Pripravimo malo krompirja. 
V veliki ponvi segrejemo malo masla, dodamo 
nasekljana zelišča in na kocke narezan krompir, 
potresemo z žlico pirine moke in pražimo nekaj 
minut na zmerni temperaturi, posolimo, dodamo 
še malo curyja in popra in zalijemo z jušno osnovo. 
Kuhamo 15 minut, nato zmiksamo in dodamo 
malo smetane za kuhanje. 

Po okusu posolimo. 
Naberemo nekaj spomladanskih cvetov in jih 
serviramo na juhi.

Spomladanska juha

Recepte pripravila: Cveta Jazbec

6 trdo kuhanih jajc, 
100 gr pasirane skute, 
50 gr kisle smetane, 
3 žlice grobo nasekljanih bučnih semen, 
3 žlice bučnega olja, 
sol in poper

Jajca drobno nasekljaj, bučna semena grobo 
zmelji, ter vse sestavine skupaj dobro zmešaj.

Jajčni namaz

Pa smo jo dočakali, pomlad, namreč. Poleg vsega 
drugega, sončka, rožic, dela na vrtu, je to tudi čas, 
ko se navadno lotimo tudi pospravljanja v omarah, 
na policah, v predalih in kleteh. 

Še pred časom je bila to kar težava, saj nismo 
vedeli, kam s stvarmi, ki so še lepe, uporabne, 
nam pa niso več všeč, ali pa jih preprosto ne 
potrebujemo. Zdaj to ni več težava. Trgovine Stara 
šola so že kar na treh lokacijah: v Sevnici, Krškem 
in Trbovlju. Čeprav se trudimo za čim boljšo 
obveščenost, se še vedno zgodi, da ni popolnoma 
jasno, katere predmete trgovine sprejemajo.  

Poleg oblačil in obutve lahko prinesete skoraj vse, 
česar ne potrebujete več, je pa še lepo ohranjeno, 
celo, čisto in uporabno za nekoga drugega. To 
so lahko gospodinjski pripomočki, posoda, pralni 
stroji, računalnik, televizor, sesalnik, miza, stoli, 
razni kosi pohištva, kolesa, rolke, otroška oprema 
in drugo. Pobrskate lahko tudi na podstrešju, na 
katerem imate zelo stare stvari, na katere ste 
pozabili. Morda vas spravljajo v slabo voljo, nekdo 
drug pa bi jih bil zelo vesel. Vse to lahko podarite 
Stari šoli, ta pa bo vaše izdelke razstavila, jih 
opremila s simboličnimi cenami in ponudila v 
prodajo. Ob vsem tem boste imeli tudi dober 
občutek, da ste naredili nekaj dobrega, ker stvari 
niste zavrgli. Hvaležno vam bo tudi okolje.

Vir: Knof Sevnica

Stara šola 
ne zbira samo oblačil

15 dag zmehčanega masla,
15 dag sladkorja, 
ščep soli, 
4 jajca, 
30 dag moke, 
1 žlička pecilnega, 
limonina lupina, 
35 dag mešanega suhega sadja, 
5 dag kandiranega sadja

Maslo in sadkor stepaj in postopoma dodajaj jajca 
ter ostale sestavine, nazadnje primešaj suho 
sadje in kandirano sadje. 
Pečemo v dobro pomaščenem okroglem pekaču 1 
uro na 170 stopinjah. 

Pečenega posujemo  s sladkorjem v prahu.

Velikonočni kolač

Sadike paradižnika, ki smo jih vzgojili približno pred 
osmimi tedni (začetek marca), bodo primerne za 
sajenje na prosto konec aprila. Pri sajenju pazimo, 
da je razdalja med sadikami vsaj 80 cm.

Sajenje paradižnika na prosto

Paradižnik 
sadimo precej 
globoko, saj se 
njegovo steblo 
kmalu obda s 
koreninami. 
Večje ko so 
naše sadike, 
globje naj bo 
sajenje. 
Ker velja, da je 
najboljši sosed 
paradižnika 
bazilika, jo 
sadimo ali 
posejemo v 
njegovo bližino. 
Najbolje je nekaj 
sadik bazilike 
k vsakemu 
paradižniku. 

Tisti, ki bazilike ne marate, pa lahko k paradižniku 
kot dobrega soseda sadite druge rastline. 
Paradižnikovi dobri sosedje so nizek fižol, 
korenček, kapusnice, por, pastinak, peteršilj, 
solata, radič, zelena, špinača, čebula, sladka 
koruza, česen in kapucinka.

Vir: Knof Sevnica

1/2 skodelice koruznega zdroba, 
1/2 skodelice polnovredne moke,
1/2 skodelice sojinega ali mandljevega mleka, 
1/2 žličke soli, 
1/2 žličke sode bikarbone, 
malo agavinega sirupa, 
2 žlici rastlinskega olja.

Pripravimo jabolčno čežano iz 1,5 kg jabolk in 
25 gr rastlinskega masla.

V pripravljeno čežano vmešamo vse sestavine, 
med mešanjem počasi dodajamo olje in agavin 
sirup.

Spečemo v posodicah za mafine.

Veganski mafini
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Oglasi

94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15. aprila 2014 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: PAMELA ANDERSON.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Hilda Klavs, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica
2. nagrada: Tanja Kramperšek, Žurkov dol 49, 8290 Sevnica
3. nagrada: Borut Gradišnik, Bohorska ul 6, 8290 Sevnica
4. nagrada: Monika Šušterič, Kladje 19, 8283 Blanca

VICOTEKA
Fotografija
Gorenjka s katero si dopisujem mi je poslala 
fotografijo!«
»Ja, krasno. Kako pa izgleda?«
»Ne vem. Najprej moram razviti film!«

Delo na črno
Gorenjec je neopaženo ušel z delovnega 
mesta in se odpravil k prikupni ženski 
srednjih let, da ji odpravi okvaro na 
centralnem ogrevanju. Med delom so se 
bliskale iskre v njunih pogledih in pristala sta 
v postelji. Gorenjec se je odpravljal, ko mu je 
ženska predlagala:
»Ob enih pride moj mož na kosilo, potem pa 
ob dveh zopet odide in se vrne šele jutri. Ali 
ne bi prišel popoldan še enkrat k meni?«
»Kaj? V prostem času?« se upre Gorenjec.

Sedi
Policist sedi na klopi v parku in mimo pride 
njegov znanec ter ga vpraša:
»Kaj pa delaš? Sediš in razmišljaš?«
»Ne, ne  samo sedim!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Na kateri Vinsko turistični cesti je kraj na fotografiji?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
»Neuspeh ni tako slab, 

če ne napade srca. 
Uspeh je v redu, 

če ne stopi v glavo.«
 

(Grantland Rice)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

           Na sliki je Športna dvorana Sevnica.

Izžrebanka:

	 Darja	Deželak,	Pot	na	zajčjo	goro	15,	8290	Sevnica	

Nagrade za mesec APRIL
  
1. nagrada: negovalna krema Lekovita in Lekobeba, ki jo podarja Lekos d.o.o., 
       Drožanjska cesta, 8290 Sevnica, 
2. nagrada: Lekovita Rosa hidratantna krema, ki jo podarja Lekos d.o.o., 
       Drožanjska cesta, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Lekovita korenček osvežilna krema, ki jo podarja Lekos d.o.o., 
       Drožanjska cesta, 8290 Sevnica,
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica, 
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Polde

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

Koliko Poldetovih svinj lahko pove, da so enake 
barve kot ostale svinje?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

											Ostalo	je	od	sneženega	moža	kateri	je	stal	pozimi.
 
Izžrebanka:

	 Maša	Prebil,	Livada	47,	1354	Horjul	
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 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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



Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 22,1 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,35 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m


