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Intervju

Intervju z ravnateljem Srednje šole Sevnica, prof. Matjažem Prestorjem

Srednja šola Sevnica z več kot stoletno 
tradicijo je edina šola s srednješolskim 
programom v naši občini. Deluje v sklopu 
Šolskega centra Krško-Sevnica, vodi pa 
jo ravnatelj Matjaž Prestor.  
  
Predstavitev Srednje šole Sevnica ne more mimo 
bogate tradicije srednješolskega strokovnega 
izobraževanja v mestu. Katere zgodovinske 
mejnike bi moral poznati vsak občan?
 

Res je, tradicija šteje že 131 let. Že v šolskem letu 
1885/86 so pri ljudski šoli izvajali prve kmetijske 
nadaljevalne tečaje. Leta 1901 je nato začela 
delovati trgovska nadaljevalna šola. Leta 1909 je 
začela delo obrtna nadaljevalna šola, ki je delovala 
vse do konca 2. svetovne vojne. Verjetno je že leta 
1945 delo nadaljevala obrtna strokovna šola, ki 
je izobraževala mizarje, mesarje, kovače, peke, 
šivilje in krojače ter sodarje.
 

Po preimenovanju v Vajeniško šolo raznih strok 
Sevnica leta 1952 se je šola počasi specializirala 
za kovinsko, lesno, tekstilno in usnjarsko stroko. 
Leta 1963 je bila za območje nekdanjega okraja 
Celje v Sevnici ustanovljena vajenska šola lesne 
stroke – lesna šola, ki je izobraževala mizarje 
oziroma rezbarje in parketarje. Naslednica lesne 
šole je bila Poklicna oblačilna šola Sevnica, ki je 
začela izobraževati kader za konfekcijske tovarne, 
predvsem za Jutranjko Sevnica. Leta 1982 se je 
preimenovala v Srednjo tekstilno šolo Sevnica.
 

Ker upada zanimanje za tekstilno izobraževanje, 
smo se zavedali, da je treba šolo programsko 
obogatiti. Tako smo leta 1997 začeli izvajati 
izobraževanje za poklic frizerja in leta 1999 še 
program za mizarje. Nova programa sta prinesla 
svež veter in že prvo leto smo popolnoma napolnili 
razpisana oddelka. V letih 1997–1998 sta bili 
dograjeni in opremljeni tudi delavnici za izvajanje 
praktičnega pouka v programu frizer, šolski del 
praktičnega pouka za mizarje pa poteka v delavnici 
podjetja Stilles Sevnica.
 

Če povzamem – v Sevnici je res zelo bogata 
tradicija srednješolskega izobraževanja in ponosni 
smo nanjo. 
 

Kdor pozna vaše delo, ve, da je za vas vodenje šole 
precej več kot le služba. Šolo razvijate ter krepite 
njeno prepoznavnost in vpetost v širše okolje. Kaj 
pravite na to?
 

Na Srednji šoli Sevnica sem februarja dopolnil 
okroglih 20 let pedagoškega dela. Delovno 
mesto vršilca dolžnosti ravnatelja Srednje šole 
Sevnica sem prevzel na začetku leta 2015, 
mandat ravnatelja pa čez leto dni. To delo je zame 
res precej več kot služba. Z delovnim mestom 
prevzameš tudi vso odgovornost, pri  čemer mislim 
predvsem na razvoj šole v smer prepoznavnosti 
po kakovostnem vzgojno-izobraževalnem delu.
 

Idej je vsekakor veliko. Prvi velik izziv mi je bila 
obuditev dijaškega doma, ki je dolga leta deloval 
pod okriljem šole. V letih izobraževalnega 
programa tekstil je bil, na primer, polno zaseden 
in je sprejel 65 dijakov. Dodatna dejavnost šole 
je bil vse do leta 2013, ko se je znašel v resnih 
finančnih težavah. Nato se je porodila ideja o 
mladinskem hotelu – hostlu. Do odprtja julija 2016 
smo preuredili in obnovili vseh 16 sob, vse sami. 
V tem šolskem letu smo bivanje v hostlu ponudili 
našim dijakom. Odziv je bil dober, prvič po zaprtju 
dijaškega doma v njem biva 7 dijakov.
 

Glede na letošnji odziv na informativnem dnevu 
pričakujemo vpis 12 novink oziroma novincev. 
Potekajo tudi pogovori o ponovnem odprtju 
dijaškega doma z Ministrstvom za šolstvo znanost 
in šport. Težava je bila nekdaj tudi z zagotavljanjem 
ustreznih linij prevozov dijakov z območja Mirnske 
doline, ki so večinoma odhajali v novomeške 
srednje šole. Z avtobusno linijo, ki smo jo za našo 
šolo uvedli z letošnjim šolskim letom, opažamo 
občutno povečanje števila dijakov s tega območja. 
 

Zelo veliko energije vlagamo v promocijo šole. 
Udeležujemo se roditeljskih sestankov, tehniških 
dnevov na osnovnih šolah, tekmovanj, raznih 
prireditev v kraju in širše. Tudi to je izjemno 
pomembno. 
 

Šolstvo se ves čas spreminja. Kakšna bo Srednja 
šola Sevnica čez desetletje?
 

Trendi vpisa v srednje šole se neprestano 
spreminjajo. Trenutno je opazen premik na 
srednjem poklicnem izobraževanju. Predvsem so 
v ospredju deficitarni poklici, za katere so na voljo 
finančne spodbude na državni in občinski ravni. 
Tudi na naši šoli smo opazili povečano zanimanje 
za poklic mizarja, ki je prepoznan kot deficitarni 
poklic.
 

Čez desetletje vidim Srednjo šolo Sevnica kot 
kakovostnega ponudnika srednjega poklicnega 
izobraževanja, na temeljih njene dolgoletne 

tradicije. Morda bomo v prihodnjih letih obudili tudi 
idejo o programu 4-letnega srednjega strokovnega 
izobraževanja na tekstilnem področju. 
 

Izobrazba je eden izmed socialno-ekonomskih 
dejavnikov, ki odločilno vplivajo na javno zdravje 
prebivalstva. Dostopnost srednješolskih 
programov v kraju je velikega pomena. Kaj v tem 
pogledu Srednja šola Sevnica prinaša širšemu 
okolju?
 

Sevnica z okolico ima zelo bogato tradicijo 
lesnopredelovalne industrije. Potreba po 
strokovnih kadrih na področju mizarstva se 
nenehno povečuje. Lesni industrijski panogi v naši 
širši okolici dajemo dobro izučene mizarje, ki se 
uspešno vključujejo v delovne organizacije. 
 

Že več let zelo uspešno sodelujemo s podjetjem 
Stilles, v katerem imamo šolsko mizarsko 
delavnico. Večina naših mizarjev opravlja tudi 
praktično izobraževanje pri delodajalcu v tem 
podjetju. Delovanje srednje šole v domačem 
kraju pa je pomembno tudi z vidika omogočanja 
manjšega materialno-finančnega stroška za 
dijake, ki se jim ni treba voziti na delovno prakso v 
bolj oddaljene kraje. 
 

V spomladanskih dneh se devetošolci odločajo 
o svoji prihodnosti. Poteka vpis za novo 
srednješolsko leto 2017/2018. Kaj bi želeli 
povedati bodočim novim dijakom?
 

Na letošnjih informativnih dnevih nas je obiskalo 
skoraj 50 devetošolcev, kar je polovico vseh zdaj 
vpisanih na naši šoli. Izredno nas veseli predvsem 
to, da je namero o vpisu na informativnih dnevih 
izkazalo veliko devetošolcev iz širšega okolja 
Sevnice. Veseli nas tudi obisk osmih devetošolcev 
iz OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki je v naši neposredni 
bližini. V preteklosti je le kakšen devetošolec 
»zašel« na našo šolo. To gotovo nakazuje, da 
je Srednja šola Sevnica v kraju dobila večjo 
prepoznavnost.
 

Smo majhna šola, v kateri ustvarjamo prijetno 
vzdušje. Prav zaradi te majhnosti se lahko bolj 
posvetimo vsakemu dijaku in pomagamo, kako 
postati boljši v poklicnem znanju in sposobnostih, 
ki so pomembne za poklic. Naša šola ni le hiša 
učenosti, ki bi dijaka oziroma dijakinjo napolnila 
s poklicnim znanjem: dati želi veselje do življenja, 
posejati šolsko pot z doživetji, odpreti za izkušnje 
in preizkušnje ter pomagati pri razvoju osebnosti.
 

Spoštovani bodoči srednješolci, aprila boste 
morali sprejeti pomembno odločitev v svojem 
življenju. Izbirali boste svojo poklicno pot. Odločitev 
bo verjetno težka, nasvetov je veliko, želja še več. 
Vse, ki vas veseli poklic mizarja in frizerja, vabim, 
da se nam pridružite, veseli vas bomo. 
 

Poznamo vas predvsem kot ravnatelja, pa vendar. 
Kaj je tisto, kar poleg ravnateljevanja še radi 
ustvarjate in kaj vas osrečuje?
 

Po izobrazbi sem profesor športne vzgoje. Šport 
mi pomaga, da se sprostim, malce odmislim 
službene obveznosti in si pridobim prepotrebno 
energijo za delo v šoli. Še vedno sem aktiven član 
rokometnega društva veteranov Radeški gamsi, 
s katerimi sodelujemo tudi na mednarodnih 
turnirjih.
 

Uživam pa tudi v delih, ki so bolj tehniške narave, 
tako da v šoli z veseljem opravim tudi kakšno 
hišniško, pleskarsko, vrtnarsko in drugo delo. 
Z veseljem tudi pokosim okolico šole, čeprav 
nekateri pravijo, da to ni ravno »ravnateljsko delo«.
 

Najbolj pa me osrečuje čas, ki ga preživim v krogu 
domačih s svojimi tremi damami, ki mi pomagajo, 
da se malce »odklopim« od šolskih skrbi.

Pogovarjala se je: Tanja Žibert
Foto: osebni arhiv
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Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja 
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic, 
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet 
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij 
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo 
za kulturo, pod zaporedno številko 1188. 
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa 
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom. 
Naklada 6.750 izvodov. 
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca 
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca M. Žganec, Jože 
Novak, Miran Grubenšek, Annemarie Culetto. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p., 
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 2017, 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.

Iz grajske skrinje
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Besede urednice  Kolofon

Ljudje smo zelo različni. Različni  po videzu, 
razmišljanju, vedenju ter sprejemanju 
življenjskih modrosti in vrednot. So pa tudi 
ljudje, ki tega ne znajo spoštovati in vedno 
iščejo izgovore, želijo biti posebni in izstopati 
ter se ne ozirajo na druge. 
  

Vse prevečkrat se dogaja, da zaradi 
nespoštovanja drugega, premoženja 
ali vrednot nastajajo prevelika škoda, 
nerazumevanje in zamere. Ljudje smo 

premalo načelni in nihče ne more pričakovati, 
da se bodo zveze gradile na nezaupanju. 
  

Marsikdo bi si moral predvsem postaviti 
ogledalo in razmisliti o tem, kaj pravzaprav 
prispeva v družbo. Razmisliti pa bi moral tudi 
o tem, kako se človek, s katerim imaš stik, v 
pogovoru s teboj počuti, kako sprejema naše 
odzive in kako se odzove sam. Iz tega se da 
veliko naučiti. 
  

Mojca Pernovšek

ČISTILNE AKCIJE 
                             v občini Sevnica 2017

Organizirane čistilne akcije bodo potekale:

sobota, 1. 4. in nedelja, 2. 4. 2017,

sobota, 8. 4 in nedelja,9. 4. 2017.
Podrobna navodila in kontakti:

 na strani 8 Grajskih novic, 

 www.obcina-sevnica.si, 

www.turizem-sevnica.si, 

www.mojaobcina.si/sevnica/

Vabljeni, da se akcij udeležite 
v čim večjem številu.

 www.kstm.si, 

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE
VAS  VABIMO NA

ZASADITEV

SEVNIŠKE VOŠČENKE
v petek, 21. aprila 2017,

ob 11. uri

pri OŠ Boštanj

Učenci OŠ Boštanj bodo 

pripravili kulturni program
TOPLO VABLJENI!

TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica Organizatorji: 

SEVNICA
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Občinske strani

Občina Sevnica je ponosna prejemnica naziva 
najbolj varna občina. Kot tako jo je prepoznala 
neodvisna strokovna komisija ICS – Instituta 
za korporativne varnostne študije na podlagi 
dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na 
področjih obvladovanja varnostnih tveganj v 
sodobnem okolju.

Podelitev nagrade Slovenian grand security 
award je potekala marca v sklopu 8. mednarodne 
konference Dnevi korporativne varnosti, ki je 
združila predstavnike gospodarstva, politike 
in stroke. Nagrade so bile podeljene v več 
kategorijah, med drugim za najbolj varno podjetje, 
mesto, inovativno varnostno rešitev in medijsko 
podporo, v kategoriji najbolj varna občina pa si 
je v kategoriji malih in srednjih občin priznanje 
prislužila Občina Sevnica.

Priznanje je iz rok državnega sekretarja 
Ministrstva za notranje zadeve Boštjana Šefica 
prejel župan Srečko Ocvirk, podeljeno pa je bilo 
na podlagi odgovorov na vprašanja, kako občinske 
uprave pristopajo k reševanju splošne varnostne 
problematike in zagotavljanju čim višje stopnje 
varnosti svojih občanov oziroma k preprečevanju 
kriminalitete. 
  
Splošna varnost se v občini Sevnica ohranja 
na visoki ravni zaradi več dejavnikov, med njimi 
vlaganja v cestno infrastrukturo za povečanje 
prometne varnosti, naložb v nove prostore in 
opremo javnih služb s področja zdravstva, gasilstva 
in civilne zaščite, zaradi dobrega medsebojnega 
povezovanja in sodelovanja javnih služb, njihovega 
hitrega odziva in skupnega pristopa k iskanju 
rešitev. Vse to pomembno vpliva na vzdrževanje 
socialnovarnostnih razmer.

Občina Sevnica in druge ustanove so lani 
organizirale številne raznovrstne dogodke prek 
različnih projektov za vse generacije, na katerih 
so se udeleženci seznanili s samozaščitnim 
ravnanjem in drugimi načini, kako pripomoči k večji 
osebni varnosti in tudi splošni varnosti v občini: 
zaščitno-reševalne vaje in druge preventivne 
akcije, izpostavljene dobre prakse pa so bile tudi 
širitev mreže defibrilatorjev, delovanje bivalne 
enote in drugo. 

Najbolj varna občina

Priznanje je iz rok državnega sekretarja 
Ministrstva za notranje zadeve Boštjana Šefica 

prevzel župan Srečko Ocvirk.

V sklopu občnega zbora Društva vinogradnikov 
Malkovec, ki je potekal na začetku marca v 
Vinskem dvoru Deu, je bila kot posebna točka 
večera tudi razglasitev zmagovalca izbora 
županovo vino 2017. Izbor vsako leto poteka pod 
okriljem enega izmed štirih vinogradniških društev 
in pod pokroviteljstvom Občine Sevnica, županovo 
vino pa je namenjeno promociji občine in ima 
status protokolarnega vina za različne priložnosti. 

Komisija je letos izbirala med 16 prispelimi vzorci 
vin bele zvrsti letnika 2016, ki so prispeli na 
podlagi javnega poziva. Kot zmagovalno županovo 
vino 2017 je komisija izbrala vino družine Janc s 
Studenca. Zbrane v Vinskem dvoru Deu so poleg 
župana Srečka Ocvirka nagovorili tudi predsednik 
Društva vinogradnikov Malkovec Uroš Flajs, 
predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske 
Matjaž Jakše, kot posebna gostja večera pa tudi 
Vinska kraljica Slovenije Maja Žibert. 

Program prireditve je povezovala Magda 
Flajs, s petjem pa so jo dopolnili pevci Društva 
vinogradnikov Malkovec.

Županovo vino 2017

Družina Janc

Lekarna Sevnica je 8. marca s priložnostno 
slovesnostjo namenu predala prenovljene 
prostore in robotizirano skladišče za zdravila. 

Po zgodovini pridobitev in najpomembnejših 
mejnikov razvoja lekarne se je v osrednjem 
nagovoru sprehodila direktorica Irena Groboljšek 
Kavčič in predstavila nove pridobitve. Investicija je 
zajemala celovito zamenjavo inštalacij v pritličju in 
delno v kleti, posodobitev in prilagoditev prostorov 
za potrebe strokovnega dela farmacevtov, 
izveden pa je tudi avtomatizirani lekarniški sistem 
skladiščenja s prinosom zdravil. Posodobitev in 
ureditev v splošno javno korist, financirana iz 
sredstev lekarniške dejavnosti, je skupaj znašala 
okrog 400.000 evrov. 

Ob novi pridobitni je vodstvu lekarne čestital in 
se za dobro delo zahvalil župan Srečko Ocvirk, 
zbrane sta nagovorili tudi predsednica Sveta 
zavoda Lekarne Sevnica Petra Majcen in nekdanja 
dolgoletna direktorica Ana Dolinšek Weiss. 
Prireditev so umetniško polepšali: duet citer v 
izvedbi Maruše in Gašperja Vidmar, saksofonist 
Martin Zeme in violinistka Iza Knez Majcen z 
mentorico Andrejo Zupanc.

Prenovljena 
Lekarna Sevnica

Predsednica Sveta zavoda Lekarne Sevnica 
Petra Majcen, direktorica Irena Groboljšek Kavčič in 

župan Srečko Ocvirk

Simbolična predaja 
otvoritvenega traku vsem zaposlenim

Priznanje je rezultat kontinuiranega dela in truda 
vseh javnih služb, ki na območju naše občine 
vsaka na svojem področju izvajajo javne naloge 
in zadolžitve s področij lokalne samouprave, 
sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, 
izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti 
in drugih. Socialnovarnostni sosvet Občine 
Sevnica, ki ga letno sklicuje župan ter je namenjen 
izmenjavi informacij in poudarkov dela pristojnih 
javnih služb, prav tako pomembno pripomore k 
vzdrževanju sodelovanja in nadgradnji kakovosti 
bivanja. Pomeni dodatno obliko sodelovanja in 
povezovanja med javnimi službami, ki jim je skupna 
skrb za prijetno in varno bivanje v skupnosti.
 
Sosvet sestavljajo predstavniki naslednjih 
institucij: Občine Sevnica, Upravne enote Sevnica, 
Policijske postaje Sevnica, Zdravstvenega 
doma Sevnica, Centra za socialno delo Sevnica, 
KŠTM Sevnica, Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, Medobčinskega inšpektorata 
– skupnega prekrškovnega organa, Aktiva 
ravnateljev osnovnih šol in Družinskega instituta 
Zaupanje.
 
Letošnje srečanje sosveta je bilo marca. Vsi člani 
so se prejete nagrade zelo razveselili, saj pomeni 
potrditev dobrega dela in nadaljnjo zavezo k skupni 
krepitvi varnega in prijetnega bivanjskega okolja. 
Dobro delo sosveta je bilo sicer prepoznano že lani 
z bronastim znakom Policije.

Komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič, 
župan Srečko Ocvirk, 

sodelavka v kabinetu župana Jelka Tršinar 
in direktor občinske uprave Zvone Košmerl

Župan Srečko Ocvirk, Vinska kraljica Slovenije 
Maja Žibert in napovedovalka Magda Flajs
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Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica in KŠTM 
Sevnica so na zadnji februarski ponedeljek pripravili 
prireditev Športnik leta 2016 s podelitvijo priznanj 
za najboljše in najbolj žlahtne sevniške dosežke na 
področju športa.

Športna osebnost leta je postal Robert Perc, 
saj je s svojim dolgoletnim delom pomembno 
pripomogel k razvoju športa v sevniški občini, leta 
2016 je bil imenovan za predsednika evropske 
ju-juitsu federacije, je pa tudi eden izmed 
petih podpredsednikov mednarodne ju-juitsu 
zveze. Športnik leta je rokometaš Blaž Janc, 
ki je v letu 2016 dosegel izjemne klubske in tudi 
reprezentančne uspehe na lanskih olimpijskih 
igrah, ime kraja in občine ponesel po vsem svetu 
ter oblikoval velik zgled in vzor mladim. Športnica 
leta pa je Eva Lisec, ena izmed nosilk ženske 
članske košarkarske reprezentance, s katero 
je Slovenija s kvalifikacijami prišla do premierne 
uvrstitve na evropsko prvenstvo. 

V kategoriji perspektivnih športnikov je Športna 
zveza Sevnica priznanja namenila nogometašu 
Luki Gučku, košarkarici Aleksandri Krošelj, 
atletinji Lei Haler, judoistki Tini Cigler in šahistki 
Pii Rožmanec. Prireditev Športnik leta pa je vsako 
leto tudi priložnost, da športna zveza poda zahvalo 
za dolgoletno marljivo delo društev in klubov 
ob jubilejnem letu delovanja, letos Športnemu 
društvu Jablanica, Športnemu društvu Breg, 
Športnemu društvu Atraktiva, Teniškemu društvu 
Sevnica in Društvu za športno rekreacijo Boštanj.

Navzoče so pozdravili in nagrajencem podelili 
priznanja predsednik Športne zveze Sevnica Rok 
Vodenik, sevniški župan Srečko Ocvirk ter osrednji 

Športnik leta

 
Dne 1. marca smo praznovali dan Civilne zaščite, 
ki je posvečen predvsem krepitvi njenega velikega 
pomena pri varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Za vse državljane je nadvse pomembno, 
da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, 
da se po potrebi aktivira in posreduje ter da je 
ustrezno opremljena in usposobljena za različne 
namene. Državljani morajo imeti občutek varnosti 
in zagotovila, da v nesreči ne bodo ostali sami.

Ob dnevu Civilne zaščite se njenim še posebno 
zaslužnim pripadnikom podeljujejo priznanja na 
državni in regijski ravni. Regijska prireditev je 
potekala v Kostanjevici na Krki, ob tej priložnosti 
pa so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim 
pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom 
prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov 
ter drugim posameznikom, skupinam, občinam 
in 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. 
Slavnostni govornik je bil Darko But, generalni 
direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, zbrane pa je pozdravil tudi župan 
Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič.

Priznanja so prejeli tudi predstavniki Civilne 
zaščite z območja sevniške občine. Bronasti znak 
sta prejela predsednik Gasilske zveze Sevnica 
Vincenc Knez in prostovoljec Rdečega križa 
Rafael Blas. Na osrednji državni slovesnosti na 
Brdu pri Kranju je bil srebrni znak Civilne zaščite 
podeljen Zdravstvenemu domu Sevnica. Srebrni 
znak Civilne zaščite pa bo prejelo tudi Prostovoljno 
gasilsko društvo Šentjanž ob svoji letošnji 
110-letnici delovanja.

Dan Civilne zaščite

Prejemniki priznanj

gost in slavnostni govornik mag. Janez Sodržnik, 
prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije. Podelil je še posebni priznanji komiteja, 
in sicer Blažu Jancu za dosežene reprezentančne 
uspehe na olimpijskih igrah in atletinji Evi Pepelnak 
iz radeške občine za doseženo drugo mesto na 
evropskem prvenstvu. 

Prireditev, ki se je nadaljevala z družabnim 
srečanjem, so s pesmijo in plesom obogatili 
Pevski zbor Osnovne šole Tržišče ter šentjanške in 
sevniške mažoretke.

Nastop pevskega zbora Osnovne šole Tržišče

Šentjanške mažoretke s športnikom leta

Sevnica se vsak dan pojavlja v domačih in svetovnih 
medijih, kar je kraju in občini v velik ponos in 
spodbudo. Sevnica je v zadnjem letu pridobila 
svetovno prepoznavnost, ki jo je lokalna skupnost 
ob obiskih številnih medijskih hiš z vsega sveta 
plemenitila s profesionalnim odnosom do vseh 
obiskovalcev.  

Ves čas iščemo možnosti sodelovanja na državni 
ravni, saj sta prepoznavnost in velikokratno 
pojavljanje Sevnice gotovo vseslovenska 
priložnost, ki potrebuje usklajene in enotne 
odzive celotne slovenske javne in tržne turistične 
industrije. Župana Srečka Ocvirka so marca kot 
govornika povabili na okroglo mizo konference 
Zlati kamen na temo možnosti in priložnosti 
slovenskega turizma. V družbi z vodilnimi iz 
Slovenske turistične organizacije in več javnih 
turističnih zavodov je slovenskim županom in 
predstavnikom državnih služb s področja turizma 
predstavil sevniške turistične bisere, potenciale in 
priložnosti.

Za krepitev sodelovanja sta bili v organizaciji 
KŠTM Sevnica in Občine Sevnica do zdaj sicer že 
dve srečanji ponudnikov gostinskih in turističnih 
storitev z obravnavo tematik stanja na področju 
turizma, oblikovanja smernic nadaljnjega razvoja, 
predstavljene so bile možnosti spletnih rezervacij 
produktov, udeleženci pa so se srečali z uspešnimi 
zgodbami na področju turizma ter drugimi 
vsebinami v pomoč pri skupnem oblikovanju lepe 
in prijazne podobe Sevnice.

Usklajeno in povezano lahko kraj obiskovalcem 
ponudi še boljše in bolj atraktivne produkte, ki 
bodo ponosno predstavljali ime občine. Zavod 
KŠTM Sevnica je izdelal novo grafično podobo in 
logotip Visit Sevnica s kolekcijo novih produktov, 
od razglednic, majic, kap, piškotov, promocijskih 
magnetkov in drugih, še posebno pa navdušuje 
kolekcija First Lady. Gre za izdelke izključno 
domačih, lokalnih ponudnikov: od odlične modre 
frankinje in v prestižno embalažo preoblečene 
tradicionalne sevniške salame, do dišečih 
piškotkov, lepotilne kreme, okusnih čokolad 
posebnih okusov in videza, čokoladnih pralinejev 
in jabolčnih krhljev v čokoladi, pa celo do zeliščnih 
čajev in unikatnih skodelic za napitke. 

Pestra ponudba vseh izdelkov in pridelkov, z več 
informacijami tudi o ponudnikih in izdelovalcih, 
ter tudi drugih spominkov in dobrot vas v novem 
predstavitveno-prodajnem kotičku z veseljem 
pričakuje na sevniškem gradu in v Turistični 
agenciji Doživljaj. Več informacij in odpiralni čas: 
www.grad-sevnica.com in www.dozivljaj.si.

Možnosti in priložnosti 
sevniškega turizma

Novi promocijski in prodajni salon na Gradu Sevnica

Župan Srečko Ocvirk je v ljubljanski Festivalni dvorani 
predstavil sevniške možnosti in priložnosti.

Športna osebnost Robert Perc v družbi 
direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek, 

predsednika Športne zveze Sevnica Roka Vodenika
 in gostov prireditve

Nagrajenci in podeljevalci priznanj
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Vodstvo Kmečke zadruge Sevnica že vrsto let 
povabi vse svoje upokojence na letno srečanje. 
Vabilu se radi odzovemo, saj smo med redkimi, 
ki se še spomnijo svojih nekdanjij sodelavcev. 
Počutimo se počaščene. 

Direktor nas seznani z razmerami v zadrugi, 
osvežimo si spomin na skupna preživela delovna 
leta, po kosilu pa se razvije živahen klepet. 
Letos smo se 3. februarja z avtobusom odpeljali 
vodeni ogled brestaniškega gradu. Temeljito so 
nas seznanili z zadnjo obnovo gradu, z razstavo 
trapistov in izgnancev pa le bežno. Za ta ogled 
si bomo namenili čas drugič.  Ogledali smo si še 
zbirno taborišče izgnancev v grajskih hlevih, nato 
pa smo odšli na sklepno srečanje s kosilom v 
gostišče Ribnik Brestanica. 
V imenu vseh udeležencev srečanja se vodstvu 
Kmečke zadruge Sevnica iskreno zahvaljujemo in 
jim še naprej želimo uspešno poslovanje. 
  

 Lojze Rupar

Upokojenci 
Kmečke zadruge Sevnica 
na vsakoletnem srečanju

Po mednarodnem dnevu žena 8. marcu imajo 
svoj praznik tudi moški. Na ta dan, 10. marca, 
se v Sevnici odvija tradicionalna salamijada, 
najstarejša tovrstna prireditev v slovenskem 
in širšem evropskem prostoru, katere namen 
je – poleg njene družabne narave in bogatitve 
turistične ponudbe – negovanje tradicije izdelave 
domačih suhih salam in hrane z lokalno identiteto 
nasploh. 
Letošnja salamijada se je v zgodovino vpisala 
že pod zaporedno številko 56. Sprejem gostov 
in predstavnikov delegacij iz tujine, ki se vsako 
leto udeležujejo dogodka, je najprej potekal v 
Vinski kleti Mastnak, sledila pa je tradicionalna 
salamijada z družabno-kulinaričnim programom in 
razglasitvijo najboljših salamarjev. Med prejetimi 
vzorci je letos zmago z najbolje ocenjeno salamo 
slavil Jože Fabjan iz Šentjerneja. 

Na gradu Sevnica je istega večera potekal 
poseben, z modo in kulinariko obarvani damski 
program. Številne obiskovalke so si najprej 
ogledale modno revijo Kopitarne Sevnica, sledila 
pa je razglasitev rezultatov tekmovanja v izdelavi 
salam. Zmagovalni naziv in posebno nagrado za 
prvo mesto, kolekcijo izdelkov First Lady, je prejela 
Marija Štih.
 

Vir: Občina Sevnica

Sevniški 10. marec

Foto: Rok Petančič

V sredo, 8. marca, je potekal  redni  letni  zbor 
članov Društva invalidov Sevnica v spodnjih 
prostorih Lisce. Zbora se je udeležilo 85 članov 
DI Sevnica, kar je veliko.  Med 15-minutnim 
odmorom smo razdelili  šopke našim članicam, ki 
so praznovale svoj praznik, izdelale pa so jih naše 
članice sekcije za ročna dela. Zbora so se udeležili  
tudi gosti,  član upravnega odbora  ZDIS Rajko 
Žagar, ki je tudi  predsednik DI Hrastnik,  in gosti 
iz regije  Zasavja in Posavja,  in  sicer iz Zagorja 
predsednik DI Zagorja Zvone Poznič,    tajnica DI 
Trbovlje Stanka Kink  in   predsednik DI Radeče  
Franc Gros, s katerimi društvo lepo sodelujemo. 
Prišla je tudi podpredsednica Krajevne skupnosti 
Sevnica Irena Klenovšek, župan Srečko Ocvirk pa 
se je opravičil zaradi drugih obveznosti. 

Predsednik društva in vodje  posameznih 
društvenih  organov so podali poročila za leto 
2016. Ugotovljeno je bilo, da smo v društvu 
pozitivno in uspešno  poslovali. Brez prostovoljnega 
dela in števila ur, ki smo jih opravili, rezultati 
seveda ne bi bili taki. Kopalni dnevi v Dobovi so 
dodobra zaživeli, saj   se je štirih kopalnih dni   za 
ohranjevanje zdravja udeležilo 246  članov. Skrb 
za ohranjanje zdravja, druženje, dobro telesno in 
duševno počutje so temelj delovanja društva, saj 
izpolnjujemo vseh 8 programov FIHO in smernic 
ZDIS.   Svojo ustvarjalnost, ideje in  pridnost nam 
vedno znova  predstavijo naša dekleta s svojimi 
izdelki. Tudi tokrat je bila obložena miza  z ročnimi 
deli naših pridnih članic  paša za oči.   Zelo aktivno 
smo delovali tudi na športnem področju, saj je 
komisija za šport in rekreacijo lani organizirala 
prireditve na državni in območni ravni. 
Da je delovanje društva dobro, so menili vsi gosti. 
  
Na zboru je bila podana pobuda za strokovni izlet 
v Belo krajino z ogledom kulturnih  znamenitosti. 
Prijave in informacije so dosegljive ob uradnih 
urah v društveni pisarni. Sprejeti so bili načrti za 
leto 2017. Vodstvo obljublja, da se bomo  še  trudili  
izpolnjevati programe FIHO in smernice ZDIS. 
Posebno pozornost pa bomo  namenili delovanju 
na lokalni ravni. 
 Po končanem zboru  in okusni malici je bilo na 
vrsti prijetno druženje. Člani so bili zelo zadovoljni 
z rezultati preteklega leta in tudi tem, da smo 
skupaj preživeli še eno lepo popoldne.

Srečanje pikadistov 
na Senovem 
Dne 11. marca so člani DU Senovo  organizirali  
drugo prireditev ob  prazniku  40 mučenikov v 
prostorih upokojencev Senovo. Na srečanje  so 
bili povabljeni tudi naši člani DI  Sevnica, udeležila 
pa se ga je ženska  ekipa DI Sevnica.  Po končanem 
tekmovanju  so udeleženci  potrdili odlično 
organizacijo  in se dogovorili, da se prihodnje leto 
spet srečajo.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Zbor članov 
Društva invalidov Sevnica

 
Od 1. aprila so na območju naše občine na voljo 
brezplačni prevozi za starejše (upokojence), ki jih 
v sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje, 
KŠTM Sevnica in Občino Sevnica omogoča Zavod 
Sopotniki. Cilj programa Sopotniki je pomagati 
starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno 
življenje. Z medgeneracijskim sodelovanjem želimo 
preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost 
starejših prebivalcev, predvsem iz manjših, 
odročnejših krajev, saj ti zaradi oddaljenosti, ker 
nimajo avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne 
zapuščajo doma.

Z brezplačnimi prevozi omogočamo starostnikom, 
da se udeležujejo kulturnih dogodkov, obiskujejo 
svoje prijatelje, gredo k zdravniku, v trgovino 
ipd. Tako lahko samostojno in brez skrbi opravijo 
nujna opravila, pa tudi spletajo nova poznanstva 
in prijateljstva ter ohranjajo družabne stike s širšo 
okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem 
nedosegljiva. 
Program v Sevnici uvajamo po zgledu uspešno 
delujočega programa, ki ga v občinah Divača, 
Sežana in Hrpelje-Kozina izvaja Zavod Sopotniki. 
To je nevladna prostovoljska organizacija, eden 
izmed členov v verigi organizacij, ki skrbijo, da 
je življenje starostnikov kakovostnejše in lepše. 
Dejavnost, ki jo opravljajo, skoraj v celoti temelji 
na prostovoljskem delu. Prostovoljni vozniki, 
različnih let in poklicev, svoje študijske in delovne 
obveznosti ter prosti čas razporejajo na način, da 
lahko z izmeničnimi dežurstvi zagotavljajo izvajanje 
storitve pet dni v tednu, od jutra pa vse, dokler 
zadnji uporabnik ne pride na cilj. K sodelovanju 
vabimo mlade, študente, iskalce zaposlitve, mlajše 
upokojence ... vse, ki si lahko organizirate svoj čas 
tako, da lahko pomagate širši lokalni skupnosti in 
sta vam vožnja in delo s starejšimi v veselje. 
Storitev brezplačnih prevozov je namenjena 
starostnikom (upokojencem), ki stanujejo na 
območju občine Sevnica in se želijo na pot odpraviti 
po naši občini. Prevozi na oddaljenejše lokacije 
so mogoči le, če je termin prost in je starostnik 
pripravljen poravnati predhodno dogovorjeni 
strošek za gorivo. 
Vse vožnje je treba rezervirati vnaprej, kar lahko 
storite s telefonskim klicem na številko 031 33 
81 87. Koordinatorju sporočite svoje podatke, 
termin in lokacijo prevoza, poveste, ali potrebujete 
spremstvo ali pomoč, ter okvirno ocenite trajanje 
opravka. Klice sprejemamo od ponedeljka do 
petka, od 8. do 15. ure. 
VABLJENI V DRUŽBO SOPOTNIKOV. 
Človek človeku Sopotnik. 
  

Vir: Zavod Sopotnik in Družinski inštitut Zaupanje

Brezplačni prevozi za 
upokojence v občini Sevnica

www.visit-sevnica.com
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15. POHOD SPOMINA IN PRIJATELJSTVA 
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
dne , ob 7.40 iz RADOVLJICE 8. februarja 2017

preko Bleda v Vrbo (14km). Cena 5€ za topel napitek in obrok.

Po občini

www.mojaobcina.si/
sevnica

NAROČENA OBJAVA

  
V petek, 17. marca, smo se zbrali člani 
območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo 91 na rednem letnem zboru. V uvodnem 
kulturnem programu so se z lepo in vsebinsko 
pestro in pomensko globoko vsebino predstavili 
učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica pod 
mentorstvom  Nataše Vidic in Jožice Levstik s 
temo, posvečeno domovini. 

Po slovesnem veteranskem dejanju je sledil 
vsebinski del s podelitvijo odlikovanj najdejavnejšim 
v združenju. Med prejemniki je bil tudi ranjeni 
v Krakovskem gozdu v vojni 91 Rudi Kajtna. 

Generalni sekretar slovenskega združenja mu 
je podelil odlikovanje z zakasnitvijo za njegov 
prispevek k samostojnosti Slovenije. Predsednik 
območnega združenja Sevnica Ivan Cajner je 
povzel bogato celoletno dejavnost združenja 
na področju tekmovanj, spominskih pohodov in 
srečanj, obveščanja, izobraževanj in urejanja 
lastnih organizacijskih zadev. 

Predstavil je tudi zelo obetaven program dela 
za leto 2017. Sekretarka Branka Zagrajšek je 
predstavila finančno poročilo in načrt dela. Breda 
Drenek Sotošek je poročala o delu nadzornega 
odbora, Ivan Božič pa je podal poročilo častnega 
razsodišča. Sprejeta sta bila na novo usklajeni 
statut z zakonom o društvih in pravilnik o častnem 
razsodišču. Izvolili smo tudi nadomestnega člana 
predsedstva Franca Brlogarja. Zbora so se 
udeležili in spregovorili tudi gosti Mitja Jankovič, 
generalni sekretar združenja  Slovenije, in med 
drugim izpostavil, da je prav v našem kulturnem 
programu prvič v karieri slišal tako globoko 
in resno razmišljanje sevniške osnovnošolke 
Nikoline, Rudi Smodič pokrajinsko združenje, 
predstavnika območnih združenj Krškega in 
Brežic ter predsednica KS Sevnica Stanka Žičkar, 
predsednik ZB Sevnica Maks Popelar in Društev 
izgnancev Sevnica Vinko Zelezina. 

Janez Levstik

Letni zbor veteranov 
vojne za Slovenijo Sevnica

 
V Rotary klubu Sevnica so vrline pripravljenosti 
prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem 
življenju spet združili v obliko, katere rezultat je bil 
zelo lepo obiskani sedmi tradicionalni dobrodelni 
koncert Imeti rad. Koncert v soorganizaciji lokalne 
skupnosti je potekal prav na mednarodni dan 
žena, 8. marca, v Športnem domu Sevnica.

Na dobrodelnem koncertu so številno občinstvo 
navdušili: Mladinski pihalni orkester Glasbene šole 
Sevnica pod vodstvom Francija Lipovška, Godba 
Sevnica pod vodstvom Matica Nejca Kreče, kot 
osrednji gost pa Ansambel Saša Avsenika. Za 
smeh in veselje je s komičnim vložkom dodatno 
poskrbel igralec Konrad Pižorn - Kondi. 

Predsednik Rotary kluba Sevnica Martin Dolinšek 
je ob koncu koncerta ravnateljici Glasbene 
šole Sevnica Katji Krnc simbolično predal ček 
v vrednosti 5500 evrov, prihodek koncerta bo 
namreč v celoti namenjen Glasbeni šoli Sevnica 
za nakup glasbil. Občinstvo je poleg obeh pozdravil 
tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

Vir: Občina Sevnica
Foto: Rok Petančič

Dobrodelni koncert 
Imeti rad

 
Zdravstveni dom Sevnica je ob 1. marcu, dnevu 
Civilne zaščite, na osrednji slovesnosti na Brdu pri 
Kranju prejel srebrni znak Civilne zaščite.

Civilna zaščita je ob 1. marcu, dnevu Civilne 
zaščite, posameznikom in organizacijam, ki 
delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, podelila priznanja Civilne 
zaščite. Srebrni znak Civilne zaščite, ki se podeljuje 
za posebne zasluge in izjemen prispevek k razvoju 
ter krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, je prejel tudi Zdravstveni dom Sevnica. 
Slavnostni govornik na slovesnosti je bil predsednik 
države Borut Pahor. V svojem nagovoru je čestital 
pripadnicam in pripadnikom Civilne zaščite, še 
posebej številnim prostovoljcem, ki so vključeni 
v reševanje ob nesrečah. V Zdravstvenem 
domu Sevnica smo ponosni na visoko priznanje 
in se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem našim 
sodelavcem. 

Andreja Kobal

ZD Sevnica prejel 
srebrni znak Civilne zaščite
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TZOS

  
Dne 14. marca smo se člani TZOS zbrali na 
rednem letnem občnem zboru. Srečanje je 
potekalo v Lekos galeriji Ana v Sevnici. Pregledali 
smo poročila o uspešnem preteklem letu, jih 
potrdili in pripravili načrt za letos.  Delegati 
društev so pohvalili vodstvo zveze za dobro in 
pregledno delovanje. Nadzorni odbor je pozitivno 
ocenil delo organov zveze in pohvalil zelo lepo 
urejeno dokumentacijo. 
Predsednica Annemarie Culleto in  podpredsednica 
Cvetka Jazbec sta podelili turistične azaleje, 
priznanja  najzaslužnejšim na področju turizma. 
Dobili so jih Vinko Šeško, Alenka Knez, TD Tržišče 
in TD LOKA pri Zidanem Mostu. 
Ugotovili so, da je delo Turistične zveze občine 
Sevnica zelo dobro, projekti potekajo premišljeno, 
sistematično in trajno, rezultati pa so dobro vidni 
v občini in širše. 
  

Alenka Kozorog, sekretarka

Občni zbor 
Turistične zveze 
občine Sevnica

 
Že dvajsetič zapored smo se na pustno nedeljo 
zbrali pri cerkvi sv. Jošta pod Lisco na tradicionalni 
licitaciji krač in salam. Medtem ko je pomlad že 
hodila po dolinah, smo do cerkve sv. Jošta še 
hodili po sveže zapadlem snegu, ki je poskrbel za 
pristno zimsko kuliso, obsijano s soncem. Med 
dobro znanimi stalnimi obiskovalci so se pojavili 
tudi novi in skupaj se nas je zbralo kar okoli 200. 

Nekateri so prišli toliko prej, da so se udeležili 
svete maše, ki jo je v cerkvi daroval župnik Janez 
Furman, drugi pa so prišli le na licitacijo. Ogledali 
in kupili smo lahko 42 različnih domačih dobrot. 
Vzdušje ob svežih krofih, kuhanem vinu in drugih 
domačih dobrotah je bilo odlično in v tem duhu je 
potekala tudi licitacija. 

Najdražje je bila prodana skoraj meter dolga 
salama gospoda Grilca s Pečja, za katero je kupec 
odštel kar 140 EUR in pri tem dodal, da nas bo 
ob rezanju vse povabil na pomoč. Za vse izdelke je 
bilo skupaj iztrženih kar 1640 EUR in bodo v celoti 
namenjeni za vzdrževalna dela pri cerkvah sv. Jošta 
pod Lisco in sv. Lovrenca nad Okroglicami. Ob 
zvoku harmonike odličnega mladega harmonikarja 
Jakoba Štigla se je oglasila še pesem. Še enkrat 
hvala sponzorjem, donatorjem, vsem, ki ste 
izdelke darovali, in tistim, ki ste jih kupili. Hvala tudi 
gospodu župniku, ključarjem in dr. Stehinoviću, ki 
je pripravil vzorčne klobase za darilo licitatorjem. 
Obljubili smo si, da se prihodnje leto spet zberemo, 
prej pa se dobimo še na kateri izmed delovnih akcij 
pri sv. Joštu ali pri sv. Lovrencu.

Matej Imperl

Na 20. Licitaciji krač in salam 
za salamo velikanko kar 140 
EUR

V petek, 18. februarja, je TD Tržišče organiziralo 
vsakoletni občni zbor. V prijetnem ozračju 
Vinskega dvora Deu na Malkovcu je predsednica 
društva Milena Knez pozdravila zbrane člane in 
goste. Člani društva so bili aktivni vse leto. Društvo 
je organiziralo veliko prireditev; v sodelovanju 
z lovci so pripravili dobro obiskano razstavo v 

sklopu krajevnega praznika, že 
tradicionalni pohod Azaleja, sklop 
prireditev pod naslovom Jesen 
na vasi in sklenilo leto z božičnim 
koncertom. Stane Markovič je 
dogajanje v KS Tržišče zbral in 
predstavil v zanimivem filmu.  Teh 
dosežkov in dobrih rezultatov pa 
ne bi bilo brez dobrega sodelovanja 
med lokalnimi društvi, Turistično 
zvezo občine Sevnica, Krajevno 
skupnostjo Tržišče in Občino 
Sevnica. 
Letos praznuje TD Tržišče 
15-letnico delovanja, zato bo 
celoletno delovanje društva 
potekalo v luči te obletnice. 
Program dela za letos bo 
zelo pester, od tradicionalnih 
prireditev, kot so pohod k azaleji 
maja in martinov pohod novembra, 
razstava v času krajevnega 
praznika, fotografska razstava in 
prireditve v sklopu jeseni na vasi. 
Junija pa bo v Tržišču prav poseben 
spektakel, saj imajo v TD Tržišče 
zelo ambiciozen načrt, pripeljati v 
domači kraj enega najuspešnejših 
slovenskih muzikalov.  
To so le nekatere prireditve, 
ki bodo popestrile dogajanje v 
Tržišču. Že zdaj pa vljudno vabljeni, 
da jih pomagate soustvarjati in se 
jih udeležite v čim večjem številu.   

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče 

Občni zbor 
Turističnega društva Tržišče 

Predsednica TD Tržišče Milena Knez 
je predstavila smele načrte društva za leto 2017 

(foto: Stane Markovič).

OBVESTILO ANALIZE PITNE VODE
NA VODOVODNEM OMREŽJU KLADJE NAD BLANCO V LETU 2016
Rezultati opravljenih analiz v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2016:

VODOVOD-
ZAJETJE

ŠTEVILO OSEB ŠTEVILO VSEH 
ANALIZ

SKLADNIH 
VZORCEV

NESKLADNIH 
VZORCEV

KLADJE NAD 
BLANCO

172 7 7 0

Glede na rezultate laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode za leto 2016, ocenjujemo, da je 
bila voda na vodovodu Kladje nad Blanco zdravstveno ustrezna. 
Več si preberite na www.vodovodkladje.si.
Pooblaščeni upravljalec vodovodnega omrežja: Tadej Klenovšek. 
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Turizem

Letos se je sejem odvijal v zagrebški Areni, tri dni 
smo predstavljali sevniško turistično ponudbo na 
mednarodnem sejmu Place2go. 

Bili smo v družbi še s približno 180 razstavljavci, 
ki so Zagrebčanom ponujali različne svetovno 
znane destinacije. KŠTM Sevnica je imel s TA 
Doživljaj promocijski prostor, skupaj s CPT Krško. 
Prostor smo vabljivo opremili s fotografijami 
naših znamenitosti in predvajali turistični 
promocijski film ter predstavljali promocijske 
materiale v hrvaškem jeziku. Glavni poudarek je 
bil na promociji programov za družine in manjše 
skupine ter vsebini kataloga turistične ponudbe, 
ki vključuje programe enodnevnih in večdnevnih 
izletov na naše območje in širše v Posavje. 

S posebnimi publikacijami smo izpostavili še 
možnost krajših izletov s kosilom pri različnih 
ponudnikih, ogledom našega gradu in pokušnjo 
vin na našem območju s poudarkom na sevniški 
salami z vključenimi prireditvami. Obiskovalci so 
bili še posebno navdušeni nad ponudbo vodenja 
po mestu ob petkih in sobotah ob 9. uri, ker se je 
mogoče pripeljati tudi z vlakom iz Zagreba v tem 
času. Zanimanje za naš prostor smo povečali tudi 
z nagradno igro. 
Sejem je bil zaradi prostega vstopa in tudi lepega 
vremena zelo dobro obiskan.  
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Mednarodni sejem turizma 
v Zagrebu, Place2go

V četrtek, 16. marca, smo v Kulturni dvorani 
Sevnica opravili redni letni zbor članov PD Lisca 
Sevnica. Zapel nam je MePZ Lisca Sevnica, 
pozdravil ter o skupnih projektih in načrtih 
spregovoril župan Srečko Ocvirk. Predstavili 
smo vsebinsko in finančno poročilo za leto 2016, 
poročilo nadzornega odbora in načrte za leto 
2017. 
Vinko Šeško nam je prikazal fotoutrinke z 
aktivnosti v preteklem letu in obenem prejel 
priznanje zlata azaleja, ki ga Turistična 
zveza občine Sevnica podeljuje za aktivno in 
prepoznavno delo na področju turizma. Priznanji 
za prehojeno Slovensko planinsko pot sta prejela 

Zbor članov 
PD Lisca Sevnica

 

Na tradicionalni pohod po poteh krajevne 
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu. 
Topli spomladanski dnevi vabijo v naravo in tako kot 
ta tudi človek začuti potrebo po gibanju na svežem 
zraku, da pretegne telo po dolgem zimskem 
spancu. Turistično društvo Loka pri Zidanem 
Mostu 27. aprila organizira tradicionalni pohod po 
potek KS Loka. Zbor in prijava bo ob 9. uri pred 
Trubarjevim hramom v Loki, kamor lahko pridete 
z vlakom ali osebnim avtomobilom, saj je v bližini 
nekaj parkirnih mest. 

Na zbirnem mestu bo vsak pohodnik prejel 
simbolično darilo in bo čas za jutranjo kavo ali 
čaj. Pot bo vodila od mesta zbora v smeri proti 
Žirovnici. Tam bosta prva postaja z okrepčilom, 
ki ga bodo pripravile članice Aktiva žena Loka, in 
doživljajska točka s prikazom izdelave roga iz lubja. 

Skozi gozd bomo pot nadaljevali proti Lovrencu, ki 
je znan predvsem kot rastišče clusijevega svišča 
ali encijana, ki vsako pomlad s svojo kraljevsko 
modrino odene travnike okoli cerkve svetega 
Lovrenca. Seznanili se bomo s pomenom varovanja 
zavarovanega rastišča clusijevega svišča in slišali 
legendo o svetem Lovrencu. Pot se od tam obrne 
proti dolini. Gre skozi zaselek Polana proti Radežu 
in tam bodo za topel obrok in kulinarično približanje 
Podravske poskrbeli člani Turističnega društva 
Majolka iz Gornje Radgone. Po druženju se bomo 
vrnili na izhodiščno točko v Loko pri Zidanem 
Mostu. Pomembni podatki in napotki: čas hoje: 
4 ure in 30 minut, brez postankov, čas trajanja 
pohoda: do 7 ur, pot v km: do 17 km, zmerna hoja, 
nezahtevna, cesta, urejene gozdne poti, primerno 
za družine z otroki. Priporočeni primerna obutev 
in oblačila glede na vremenske razmere. Na poti 
bo poskrbljeno za prigrizke in pijačo. 

Zaželeni prostovoljni prispevek. Udeležba na 
pohodu bo na lastno odgovornost. Organizator si 
pridržuje pravico do spremembe trase pohoda. 
Za dodatne informacije pokličite 041 466 560. 
Vabljeni.

Annemarie Culetto
Foto: Peter Teichmeister

Namig za premikJerneja in Marjan Krašovec. Naše različne in 
številne planinske aktivnosti ter prizadevanje so 
s spodbudnimi besedami podprli številni gosti iz 
sosednjih planinskih društev in organizacij. Po 
končanem uradnem delu se je druženje nadaljevalo 
v spodnjih prostorih.

Izdali in razdelili smo tudi že 49. številko 
društvenega glasila Mladi planinec, ki kar se da 
celovito predstavlja pestro planinsko dogajanje v 
naši občini in širše. V spletni različici je dostopno 
na www.pd-lisca.si, v tiskani različici pa na sedežu 
društva med uradnimi urami ali po dogovoru.

Vabljeni v dobro družbo.

Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica
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Kultura

www.grad-sevnica.com

 
Predstavniki Grajskega lutkovnega  gledališča  
Sevnica smo se odzvali vabilu ob odprtju nove 
Galerije mesta Ptuj in izjemne likovne razstave 
After  China  2016, na kateri razstavlja 13 
vrhunskih umetnikov iz srednje in vzhodne Evrope, 
ki so ustvarjali v letu 2016 na potujoči slikarski 
delavnici, koloniji Field trip po Kitajski. 

Povabljeni so bili umetniki iz Črne gore, Latvije, 
Madžarske, Hrvaške, Poljske, Makedonije, Srbije, 
Estonije, Litve, Bolgarije, Albanije in Slovenije 
(Dušan Fišer in Franc Golob). Pod pokroviteljstvom 
Kitajskega ministrstva za kulturo jo je organiziral 
in vodil mednarodno priznani galerist, poslovnež 
in art menedžer Šin Dong Čen. Ob navezavi 
prijateljskih stikov smo ga povabili v Sevnico, 
mesto prve dame, in na grad, naš center kulture, 
ki ga bo z veseljem obiskal ob naslednjem obisku 
Slovenije. Za spomin smo mu podarili Monografijo 
občine Sevnica in buteljko županovega vina. 
Popeljali ga bomo tudi po Posavju, dolini gradov. 
Tam nameravamo ob sodelovanju prijatelja GLG, 
akademskega slikarja Franca Goloba, organizirati 
mednarodno slikarsko kolonijo akvarela 7 - 5 - 3.
Za kulturo in prijateljstvo ni meja.

Snježana Pungerčič

Za kulturo ni meja

 
Spomladanski mesec marec, v katerem 
praznujemo mednarodni praznik žena, je pripadel 
gostji, slikarki in pesnici Jožici Udovč - Krhen. Svoja 
dela predstavlja v Oknu Radogost in razširjeno v 
Stari galeriji, tokrat pa je na široko odprla vrata 
svoje notranje hiše. 

»Likovno ustvarjanje Jožice Udovč - Krhen je 
nenehno iskanje. Iskanje in odkrivanje na ravni 
motiva, likovnega jezika in materiala. V njenem 
ustvarjalnem opusu tako srečamo miniaturne 
podobe na unikatnem nakitu, ilustracije k lastni 
otroški poeziji in pravljici, likovno opremo k poeziji 
za odrasle, žensko figuraliko na miniaturnih lesenih 
ploščah in velikih platnih. Edina stalnica v njenem 
slikarskem opusu so prepoznavna nenasičena 
tonska barvna lestvica ter hladne in tople sivine. 

V podobah Jožice Udovč - Krhen prihaja do 
izraza želja in potreba, da ustvari nekaj novega, 
odmaknjenega od predmetne resničnosti in tako 
odkriva nepričakovane podobe,« je o njej in njenem 
delu zapisala prof. likovne umetnosti  Marija Cenc. 
Za praznično svečanost so za blagozvočnost 
poskrbeli mentorji in učenci Glasbene šole Laško. 
Med njihovim izvajanjem pa smo prisluhnili še 
poeziji likovne gostje.  
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Na gradu razstavlja 
Jožica Udovč - Krhen 

 
Sevniška območna izpostava Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v 
petek, 17. marca, v kulturnem domu v Krmelju 
pripravila Območno srečanje otroških gledaliških 
skupin občine Sevnica. 

Na srečanju so z gledališkimi predstavami 
sodelovali: Gledališka skupina Knapec Osnovne 
šole Krmelj s predstavo Hokus pokus, pravljica, 
Gledališka skupina Klopotec Osnovne šole Milana 
Majcna Šentjanž s predstavo Sapramišja sreča, 
Gledališka skupina Studenček Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica, podružnice Studenec, je 
pripravila predstavo Nekoč je bilo, srečanje pa je 
sklenila Gledališka skupina Naše malo gledališče 
Osnovne šole Tržišče s predstavo Štiri afne in 
Andrejka. 

Srečanje so si ogledali tudi učenci iz OŠ Krmelj, 
OŠ Tržišče, OŠ Milana Majcna Šentjanž ter otroci 
iz Vrtca Krmelj in Vrtca Šentjanž. Prireditev, na 
kateri je vse pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk, je 
strokovno spremljala vsestranska umetnica Maja 
Gal Štromar.

Katja Pibernik, koordinatorica OI JSKD Sevnica

Območno srečanje gledaliških 
skupin občine Sevnica 2017
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Kultura

 
Februar, mesec kulture. Učenci OŠ Krmelj se 
trudimo biti kulturni vsak dan, na vsakem koraku. 
In prav to spodbujamo na različne načine. Tudi 
tako, da skupaj obiščemo različne kulturne 
ustanove. 

Letos smo obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana. 
Vsi učenci od 1. do 5. razreda smo si ogledali 
gledališko predstavo Emil in detektivi. Uživali 
smo vsako minuto, saj je bila predstava čudovita, 
igralska zasedba pa odlična. Z nasmehi na obrazih 
in bučnim aplavzom smo pokazali svoje navdušenje.  
Po predstavi smo se razdelili v skupine. Dve 
skupini sta izdelovali senčne lutke, drugi dve pa 
sta šli na vodeni ogled po gledališču. Seznanili 
so se s celotno kulturno ustanovo – delovanjem, 
zaposlenimi, pripomočki in prostorom. Videli 
smo tudi delavnico, v kateri izdelujejo marionete. 

Bili smo navdušeni. Po vseh dejavnostih in 
ogledu gledališča smo se sprehodili po mestnem 
jedru Ljubljane in si ogledali najpomembnejše 
znamenitosti našega glavnega mesta. 
Polni novih spoznanj in izkušenj smo se vrnili v 
Krmelj. Preživeli smo pester in čudovit dan.

Sara Podlogar, 5. razred OŠ Krmelj

Kulturni dan 
učencev OŠ  Krmelj

Ogled mestnega jedra Ljubljane

Izdelovalci senčnih lutk

»Če si moj prijatelj, me kliči Pika Nogavička, pike 
imam na nosu, a nogavičke na nogah …« Takole 
je na pustni torek odmevalo po Krmelju. Starši, 
otroci in vzgojiteljice smo se zbrali pred novo šolo 
in se najprej podali na sprevod po Krmelju. Bilo 
nas je veliko, bili smo pisani in glasni, da bi se zima 
zagotovo poslovila. 

Veter, ki nam je kuštral lase in lasulje, smo pustili 
za sabo in se po sprevodu zbrali v večnamenskem 
prostoru šole. Veliko vzgojiteljic je bilo našemljenih 
v Piko Nogavičko, vendar nobena ni bila čisto 
prava. Nekje so pozabile gospoda Ficka in niso 
prihajale iz vile Čira-čara. Otroci smo zato stvar 
hitro vzeli v svoje roke in na oder priklicali čisto 
pravo Piko Nogavičko. Z njo smo se odpravili na 
potovanje okoli sveta. Pot nas je peljala mimo 
živalskega vrta, vile Čira-Čara in tudi noge smo 
namočili v toplem morju. Pika nas je naučila nekaj 
plesov, s katerim smo zimo dokončno pregnali. 
Utrujeni od dolge in naporne poti po svetu, smo 
se posladkali s krofi in čajem, kot se za prave 
maškare tudi spodobi. Več o naših občutkih  so 
povedali otroci iz Rumene igralnice: 
KAJ MI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ?
Zelo sem bil vesel, ko smo šli na sprevod. (Lenart) 
Ko sva si z očijem ogledala nastop Pike. (Alexander) 
Všeč mi je bilo, ko smo šli v krog, ko smo plesali. 
(Ella)  Ko smo plesali in se zunaj lovili. (Maj)  Da sem 
se igral z Valom, Super junakom. Da je bilo veliko 
maškar. (Aljaž)  Ko smo v krogu plesali in sem se 
z Žanom vrtel. (Jan)  Všeč mi je bilo, ko smo se 
z Aljažem igrali in plesali. (Mark)   Ko smo plesali. 
Ko smo hodili – sprevod. (Žiga)  Da smo plesali, 
ko je še mami prišla zraven. (Val)  Ko smo Piko 
Nogavičko gledali. (Enej)  Najbolj mi je bilo všeč, da 
sem se igral in jedel krof in pil čaj. (Adam)

Anja Luzar

Zimo smo odgnali s Piko
Napovedujemo 

7. Festival 
modre frankinje!

Obveščamo vas, da bo letošnji 
7. Festival modre frankinje v 
organizaciji KŠTM Sevnica 
potekal v četrtek, 8. junija 2017, 
od 17. ure na Gradu Sevnica, 
predhodno ocenjevanje modrih 
frankinj pa predvidoma 
25. maja 2017. 

Tradicionalni mednarodni vinsko-
kulinarični dogodek v čast 
modri frankinji, izvirno slovenski 
vinski sorti in najbolj kakovostni 
rdeči vinski sorti v vinorodni 
deželi Posavje, bo ponudil nekaj 
zanimivih novosti, ki bodo še 
dodatno popestrile festivalsko 
dogajanje. 

Vse informacije bodo objavljene 
na spletnem portalu 

www.modra-frankinja.com 
Vsem vinogradnikom želimo uspešen začetek del v 
vinogradih ter čim boljšo letino!

Rok Petančič
KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 1. 4. 
ob 19.00 Prireditev Mažoretnega društva Šentjanž - Mažoreta pleše Telovadnica pri OŠ 

Šentjanž Mažoretno društvo Šentjanž

sobota, 1. 4. 
ob 19:30

Striček Vanja 
- gledališka predstava Dom krajanov Razbor Društvo Trg Sevnica in KŠTD Razbor

sobota, 1. 4. 
ob 20.00

Koncert 
ljubezenskih pesmi Župnijska cerkev Boštanj KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj

ponedeljek, 3. 4. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 3. 4. 
ob 15:30

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

07 81 65 070
ponedeljek, 3. 4. 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Trio SPN

torek, 4. 4. 
ob 9.00

Predavanje Po Madagaskarju 
nas bo z besedo in sliko vodil G. Joseph Rokatorahalahy Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 4. 4. 
ob 13.00

Skupinske psihosocialne igre 
za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 4. 4. 
ob 15:30

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

07 81 65 070
torek, 4. 4. 
ob 18.00

Predstavitev knjige "Ko imajo hormoni žur" 
Minke Gantar Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 4. 4. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 4. 4. 
ob 18.00 KreaTorek Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sreda, 5. 4. 
ob 10.00

Odprtje dobrodelne razstave del 
"Za letovanja otrok iz socialno šibkejših družin v OŠ Ane Gale" Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 5. 4. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 4. 
ob 19.00

Radogost večer - Gostja: Joža Jamšek, 
arhitektka (slikarka, pesnica in glasbenica) iz Zasavja Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 6. 4. 
ob 13.00 Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 6. 4. 
ob 16.00 Turnir v namiznem tenisu Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 6. 4. 
ob 17.00 Graščakova hči bere pravljico Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

četrtek, 6. 4. 
ob 18.00

Predstavitev knjige domačinke Tamare Špan 
"Nore, ali samo zaljubljene?!" Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 7. 4. 
ob 10.00

Tečaj slepega tipkanja - uvodno srečanje
Obvezne prijave Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje, Prijave 041/77-

22-45, vgc.posavje.sevnica@gmail.com
petek, 7. 4. 
ob 16.00 Velikonočna ustvarjalnica 1. del Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 7. 4. 
ob 17.00 Delavnica cvetnonedeljskih butaric POŠ Loka pri Zidanem 

Mostu TD  Loka pri Zidanem Mostu

petek, 7. 4. 
ob 20.00

Graščakova hči in kraft pivo - 
pivogovor in degustacija posebnih zvarkov s Pivovarno Ape Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 8. 4. 
ob 18.00 Večer z Danajo Lorenčič Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 9. 4. 
ob 15.00 Blagoslov kolesarjev Šmarčna Kolesarsko društvo Sevnica (Robert Kosaber, 

040/297 179)
ponedeljek, 10. 4. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 10. 4. 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070
ponedeljek, 10. 4. 
ob 16.00 Velikonočna ustvarjalnica 2.del Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 10. 4. 
ob 19.00 Graščakova hči potuje - Sicilija Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

torek, 11. 4. 
ob 9.00 Srečanje z županom Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 11. 4. 
ob 13.00 Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 11. 4. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 11. 4. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 11. 4. 
ob 18.00 KreaTorek Kavarna Graščakova Kavarna Graščakova hči

sreda, 12. 4. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 12. 4. 
ob 17.00

Poj z menoj - Revija predšolskih,otroških in 
mladinskih pevskih zborov občine Sevnica Kulturna dvorana Sevnicaa ZKD in JSKD Območna izpostava Sevnica

sreda, 12. 4. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 13. 4. 
ob 13.00 Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 13. 4. 
ob 16.00 Turnir v ročnem nogometu Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 13. 4. 
ob 17.00 Graščakova hči bere pravljico Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

petek, 14. 4. 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah 

Sevnica AŠ Prah Sevnica 

petek, 14. 4. 
ob 17.00 Delavnica Safe.si: Varno in odgovorno na spletu Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 15. 4. 
ob 10.00 - nedelja, 
23. 4. ob 10.00

Razstava velikonočnih pirhov
Kapela svetega Frančiška 
Ksaverija pri cerkvi sv. 
Helene v Loki

TD Loka pri Zidanem Mostu 
041466560
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 15. 4. 
ob 16.00 Turnir v namiznem tenisu Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 16. 4. 
ob 11.00 Sekanje pirhov Kavarna Špica Kavarna Špica

torek, 18. 4. 
ob 7.00 - sobota, 
22. 4. ob 12.00

Teden brezplačnega prvega vpisa 
ob Slovenskih dnevih knjige Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 18. 4.
 ob 8.00

Krvodajalska akcija (od 8. do 15. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica

07 81 65 070
torek, 18. 4. 
ob 13.00 Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 18. 4. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 18. 4. 
ob 18.00 KreaTorek Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sreda, 19. 4. 
ob 7.00

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure). 
Pridite, nekdo vam bo hvaležen! OŠ Sava Kladnika Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

07 81 65 070
sreda, 19. 4. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 20. 4. 
ob 13.00 Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 20. 4. 
ob 16.00 Turnir v namiznem tenisu Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

četrtek, 20. 4. 
ob 17.00 Graščakova hči bere pravljico Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

četrtek, 20. 4. 
ob 19.00

Odprtje likovne razstave »Barvni odtenki« 
Društva briških likovnih ustvarjalcev dablo iz Goriških Brd

Grad Sevnica 
Mosconova galerija Društvo DABLO

petek, 21. 4. 
ob 11.00 Svetovni dan zemlje - saditev sevniške voščenke Pri OŠ Boštanj Turistična zveza občine Sevnica

petek, 21. 4. 
ob 16.00 Nagradni kviz Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 22. 4. 
ob 17.00 Kino večer Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 23. 4. 
ob 10.00

Proslava v spomin na Malkovške dogodke 1941-1945 in 
Dneva upora proti okupatorju

pri Vinskem dvoru Deu 
na Malkovcu

ZZB NOB Sevnica, KS Tržišče, KO borcev za 
vrednote NOB Tržišče, Občina Sevnica

nedelja, 23. 4. 
ob 18.00 Komedija Čaj za dve Kulturni dom Krmelj DKŠD Svoboda Krmelj

nedelja, 23. 4. 
ob 19.00 Koncert Komornega zbora Ljubljanski madrigalisti Grad Sevnica - 

Lutrovska klet Komorni zbor Ljubljanski madrigalisti

ponedeljek, 24. 4. 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 24. 4. 
ob 19.00 Literarni večer s pisateljico Antico Marijanac Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 25. 4. 
ob 13.00 Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

torek, 25. 4. 
ob 18.00 Tai chi Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 25. 4. 
ob 18.00 KreaTorek Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sreda, 26. 4. 
ob 17.00 Francoščina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

četrtek, 27. 4. 
ob 9.00 Tradicionalni pohod po poteh KS Loka pri Zidanem Mostu Trubarjev hram 

Loka pri Zidanem Mostu 041466560

četrtek, 27. 4. 
ob 17.00 Graščakova hči bere pravljico Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 29. 4. 
ob 15.00 Lan party Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 29. 4. 
ob 20.00 Grajski kino Grad Sevnica Kavarna Graščakova hči in KŠTM  Sevnica

sobota, 29. 4. 
ob 20.00

Rock koncert Loka: 
Marvin iz Laškega, Gramofon Celje in Cantina trash iz Sevnice Dom kulture Loka Kulturno društvo Primož Trubar Loka

,   

urij Dalmatin

031/33 81 87

Z brezplačnimi prevozi vam omogočamo,

da se udeležite kulturnega dogodka, se

srečate s prijatelji, obiščete zdravnika,

se odpravite po nakupih ipd. 

Klice sprejemamo 

od ponedeljka do petka 

med 8. in 15. uro. SEVNICA
Glavni trg

Sekanje
pirhov

16. aprila 2017
ob 11. uri
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Mladina

 
Dne 9. marca smo se tudi iz MC Sevnica 
udeležili srečanja mladinskih centrov, ki ga je 
organiziral Klub Mama. Najprej smo izvedeli 
statistične podatke o položaju mladih v Sloveniji 
glede na položaj mladih v drugih državah EU. Iz 
predstavljenega smo lahko povzeli, da gre za veliko 
protislovje. Na eni strani imajo mladi že kot otroci 
v Sloveniji veliko avtonomijo (otroci prevzemajo 
pomembnejše odločitve kot pred leti), po drugi pa 
gre za generacijo mladih, ki ne dobivajo plačila in 
živijo pod okriljem staršev povprečno do 35. leta. 
Zanimivo je tudi, da je Slovenija na prvem mestu 
med 27 državami EU po deležu začasnih zaposlitev 
med mladimi. Skoraj 80 % prvih zaposlitev mladih 
je za določen čas. 

Zanimivo je bilo tudi predavanje prof. Dejana 
Verčiča. Pravi, da je z raziskavami javnega mnenja 
težko dobiti realne informacije, saj ljudje navadno 
izpolnijo ankete na način, da nas drugi pustijo 
pri miru in da vzamejo čim manj časa. Glavno 
razmišljanje je: zakaj bi mladi sploh komunicirali 
z mano, bližji ko so problemi, bolj se angažiramo 
(npr. če gre za problem v mojem kraju), občutek, 
da lahko kaj naredimo (ta se je v Sloveniji v zadnjih 
20 letih zelo oddaljil). Doseči mlade je velik izziv, saj 
v današnjem času ni velike potrebe po premikanju, 
vse je blizu, kar iz naslanjača. Dotaknila se 
nas je tudi zgodba o uspehu Tineta Lugariča, 
kreativnega direktorja Lune/TBWA, ki nam je 
nanizal kar nekaj priporočil, kako blagovno znamko 
narediti uspešno. Gre za strateško zgodbo ali 
story selling in tri ključne točke, na katerih mora 
zgodba temeljiti: 1. Kdo je tisti, ki ga moja zgodba 
zadeva, 2. Kako narediti, da tvoja zgodba postane 
tudi njihova zgodba oz. kje je okolje, v katerem 
bom lahko navezal stik, 3. Pristnost, iskrenost 
oz. avtentičnost (da verjameš v tisto, kar tržiš). 
Dejstvo pa je, da so mladi najbolj nezvesto in 
najhitreje zamenljivo občinstvo. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Srečanje 
mladinskih centrov v Celju

Že stoletja je znano, da nakit iz dragih in poldragih 
kamnov oddaja blagodejne vibracije. Vsak orgonitni 
obesek je unikat, v katerega je vlito veliko ljubezni 
in energije, posebno energijo pa še dodajo kristali, 
ki so pred vgradnjo očiščeni negativne energije, 
ki jo vpijajo iz okolice in od ljudi. Klasični orgonitni 
obeski vsebujejo baker, medenino in železo, včasih 
tudi srebro. Dodani so drobni delci ali večji kosi 
kristalov po izbiri vsakega posameznika, vedno 
pa je prisoten prah ali drobni delci kamene strele. 

Po želji dodamo tudi zlato, ki je odličen prevodnik 
energij. Velik pomen ima tudi bakrena spirala, ki je 
na zadnji strani obeska, saj se prek nje negativna 
energija skozi orgonit pretvarja v pozitivno, moč 
kristalov pa se v orgonitu večkratno poveča zaradi 
piezoelektričnega učinka, ki ob tem nastaja. 
Kristali, ki so vliti v orgonite, ne potrebujejo 
posebne nege, saj se čistijo sami prek orgonita. Ne 
samo, da nas je Patricija naučila izdelave amuletov, 
poučila nas je tudi o tem, da je pomembno, da 
imamo orgonit radi in da ravnamo z njim kot z 
živim bitjem. Tako nam bo to povrnil z neizmerno 
količino prepotrebne pozitivne energije.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Delavnica izdelovanja 
amuletov v MC Sevnica

Sevnica. Zbralo se nas je res veliko, malo večjih 
najstnikov in tudi malo manjših osnovnošolcev in 
tistih, ki bodo to še postali. Zapolnili smo vse steze 
in priredili tudi prijateljsko tekmovanje, ki pa je bilo 
kmalu pozabljeno v duhu prijateljske igre, veselja in 
uživanja na sploh. Ko je bila zagnana zadnja krogla 
in se je podrl zadnji kegelj, smo se z nasmeškom 
zahvalili prijaznemu osebju Bowling Deluxa za 
čudovito preživeto dopoldne. 
Naslednji dan smo se nastanili kar v mladinskem 
centru, v katerem je ob igranju namiznega tenisa, 
ročnega nogometa, igralne konzole potekala tudi 
delavnica Uporabno ustvarjanje iz starega v novo, 
in sicer v sklopu društva Knof. Naučili smo se, 
kako lahko preprosto iz starih zavrženih plastenk 
hitro z malce domišljije in malce ustvarjalnosti 
naredimo zelo lepo ptičjo krmilnico. V tem času 
pa nas je obiskala snemalna ekipa televizijskega 
programa Vaš kanal in posnela živahno dogajanje 
v centru. 
V naslednjih dneh smo priredili dan družabnih iger, 
otroci pa so se poveselili ob igranju namiznih iger 
človek ne jezi se, mikado, šah in drugih. Obiskali 
smo tudi fitnes studio Vitaja, v katerem nam je 
direktor Klemen Bec predstavil, kako se pravilno 
najprej na kardionapravah ogrejemo in potem 
vadbo nadaljujemo na napravah za vadbo rok, nog 
in trupa. Kljub začetni zadržanosti ob pogledu na 
nenavadne naprave za vadbo so se otroci hitro 
sprostili in potem z navdušenjem po predstavitvi 
tudi sami poskusili različne vaje, se poučili, kako jih 
pravilno izvajati in na kaj je treba paziti. Obisk nam 
je hitro minil in Klemenu smo obljubili, da se bomo 
čim prej vrnili še na kakšno vajo.
Obiskali so nas tudi z Vašega kanala in poročali o 
naših dejavnostih. Počitnice so se vse prekmalu 
končale, vendar smo jih ob polnem tednu 
različnih aktivnosti, delavnic, obiskov ohranili v 
lepem spominu, saj smo spočiti in z napolnjenimi 
baterijami spet vkorakali v novo šolsko obdobje.
 

Vir: KŠTM Sevnica

Zimske počitnice so vedno čas veselja, ko se otroci 
spočijejo od napornih šolskih urnikov in težavnih 
domačih nalog ter si znova napolnijo baterije 
za novo šolsko obdobje z različnimi interesnimi 
dejavnostmi, druženjem, ali počivanjem  na sploh. 

V našem mladinskem centru pa nismo počivali, 
poskrbeli smo za veliko različnih zanimivih 
dejavnosti, s katerimi so si otroci lahko krajšali 
čas. V ponedeljek smo otroke nagradili za pridno 
delo v šoli z dvournim bovlanjem v Bowling Deluxe 

Zimske počitnice 
v MC Sevnica

 
Tudi med počitnicami nam ni bilo dolgčas, saj 
smo imele gimnastičarke treninge v športnem 
domu. Zelo smo se zabavale in se ob treningu še 
podružile, kar je med počitnicami zelo dobrodošlo. 

En dan smo uporabljale malo prožno ponjavo in 
gimnasitična orodja po izbiri, drugi pa predvsem 
malo prožno ponjavo. Vesele smo, da imamo 
lahko treninge tudi med počitnicami, saj si tako 
popestrimo počitniške dni, še posebno, če ne 
načrtujemo nobenih družinskih izletov.

 Anuška Z.

ŠD Partizan Sevnica skrbi 
za aktivnost med počitnicami

Mlada leta zelo zaznamujejo posameznikovo 
življenje. So ključna za to, v kakšnega človeka se 
bo ta mlada oseba razvila in kako bo lahko razvijala 
vse svoje potenciale. Prevzemanje vlog v družbi, 
iskanje mesta med vrstniki in širše, ustvarjanje 
pozitivne samopodobe je pot v zrelo odraslost.  
Ena izmed teh poti je tudi prostovoljstvo. 
Mladostniki ne potrebujejo veliko materialnih 

dobrin, nepretrganega televizijskega programa, 
videoiger in mobilnih telefonov. Malo od vsega ne 
škodi, ampak kar zares potrebujejo, so zadolžitve, 
s katerimi si dokazujejo, kaj vse zmorejo, v čem so 
dobri in kakšni so učinki njihovega dela. Dati  mladim 
to  možnost pomeni dati mladim bogastvo za 
prihodnost. Zaradi tega v MC Sevnica spodbujamo 
prostovoljstvo med mladimi. Prostovoljstvo ni 
dejavnost, v kateri samo trošiš svojo energijo 
za druge, predvsem je dejavnost, s katero širiš 
znanje, izkušnje in svoje obzorje. Februarja smo 
organizirali družabno srečanje prostovoljcev, ki je 
zajemalo predstavitev prostovoljskih programov, 
možnosti vključitve vanje in predstavitev 
interesov, aktivnosti in pričakovanj posameznih 
prostovoljcev.  Pri nas se vključujejo v poučevanje 
slovenskega jezika, pomoč pri učenju, organizirajo 
tečaje tujih jezikov, skrbijo za računalniško opremo 
in sodelujejo pri prireditvah in dogodkih za mlade. 
Prostovoljstvo je zelo pomembno, vključeni pa so v 
večino programov. Najpomembnejše je, da se kot 
prostovoljec dobro počutite in v svojem prostem 
času res počnete to, kar vas veseli. Če je to delo 
z otroki in mladimi, so vam vrata MC Sevnica na 
široko odprta. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Srečanje prostovoljcev, 
ki delujejo v MC Sevnica
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V soboto, 18. marca, je Študentski klub Sevnica 
v lokalu Platz organiziral glasbeno-dobrodelni 
dogodek Širimo ROCK feat. Sokijevih 20 za 
20. Zadela nas je izjemna energija ob nastopih 
lokalnih Modrih zvezd, Makadama in Kaje Kovačič, 
žurersko kri pa so po žilah pognali tudi fantje 
skupin D`neeb in Spimdotreh.

Dogodek smo organizirali v podporo glasbeno-
dobrodelnega projekta Marka Soršaka Sokija. 
Znan slovenski bobnar rockovskega banda Elvis 
Jackson kot dolgoletni učitelj tolkal in mentor 
opaža pomanjkanje osnovnega glasbenega znanja 
predvsem pri mlajših generacijah in si že nekaj let 
aktivno prizadeva, da bi to odpravili. Ob 20-letnici 
svojega bobnarskega udejstvovanja in poučevanja 
je dobil idejo za glasbeno-dobrodelni projekt 
Sokijevih 20 za 20, v sklopu katerega z glasbili 
obdaruje osnovne šole po Sloveniji. 
Vzrok, da smo se v študentskem klubu odločili 
podpreti imenovani projekt, je večplasten. 
Spodbuditi želimo glasbeno ustvarjanje sevniških 
osnovnošolk in osnovnošolcev, podpreti  in 
omogočiti dostop do najrazličnejših inštrumentov 
pri glasbeni vzgoji, ne le v glasbenih šolah in 
drugih okoljih, v katerih se lahko srečajo z njimi. 
S ponosom sporočamo, da smo na dogodku 
zbrali dovolj finančnih sredstev, da lahko z glasbili 
obdarimo eno izmed osnovnih šol v Sevnici. 
Več informacij, katera je izbrana šola in katera 
glasbila bo prejela, še razkrijemo. Za podporo pri 
izvedbi dogodka Širimo ROCK feat. Sokijevih 20 
za 20 se zahvaljujemo nastopajočim skupinam, 
Zavodu Kultiza, Občini Sevnica, Piceriji Rondo, 
tiskarni PRO PRINT, Bojanu Kostevcu, Bojanu 
Zakšku - Bobbyju, Miranu Štojsu in Javnemu 
zavodu KŠTM Sevnica. Za prostovoljne prispevke 
vsakemu posebej – iskrena hvala. Aktivistke in 
aktivisti zgodbo #širimovečkotROCK nadaljujemo 
in sporočamo, da lahko prostovoljne prispevke še 
vedno oddate v škatlico v lokalu Platz. 
  

Andreja Špitalar, Študentski klub Sevnica

Sevniški otroci 
bodo dobili glasbila

 
V torek, 14. februarja, na valentinovo, smo na 
naši šoli organizirali šolski otroški parlament. 
Letošnja osrednja tema je bila Otroci in 
načrtovanje prihodnosti, zato sva se kot mentorici 
odločili, da prepustimo načrtovanje, pripravo 
in izvedbo šolskega parlamenta učencem. Ker 
so decembra predstavniki šolske skupnosti že 
povsem samostojno pripravili kulturni program ob 
božično-novoletnem bazarju, sva vedeli, da bodo 
kos tudi temu izzivu. 
Mesec dni prej sva jih naključno razdelili v skupine, 
le devetošolce sva določili za vodje skupin. Vsaka 
skupina je dobila svojo podtemo. V skupini so se 
morali učenci odločiti, koga od odraslih bi povabili 
k sodelovanju, kakšen prigrizek ali pijačo bodo 
pripravili in kako bodo predstavili svojo temo 
preostalim predstavnikom. 

Šolski otroški parlament 
na OŠ Boštanj

Na Osnovni šoli Sevnica je že drugo leto zapored 
potekal kulturni dan, na katerem so sodelovala 
krajevna društva. 
V četrtek, 16. februarja, smo sedmošolci spoznali 
veliko stvari. Ob osmih smo se zbrali v glasbeni 
učilnici in v njej so nas pričakali predstavniki petih 
društev: Aktiva žena Boštanj, Čebelarskega 
društva Sevnica, Folklorne skupine Spomin, 
Klekljarske skupine Bucike Sevnica in Strelskega 
društva Marok Sevnica. Na kratko so se 
predstavili, preostanek dneva pa smo preživeli na 
delavnicah. 

Obisk lokalnih društev 
na OŠ Sevnica

 
Med počitnicami, ki so se začele 20. februarja, 
je bila organizirana  rokometna šola v Radečah. 
Ker imam zelo rada rokomet in ga tudi treniram, 
sem se tudi jaz prijavila. Prijavili pa so se lahko 
vsi otroci od prvega do devetega razreda. Vseh 
skupaj nas je bilo 23. Treningi so potekali tako, 
da smo se najprej ogreli, nato smo imeli vaje na 
različnih poligonih, na koncu pa smo tudi igrali 
rokomet. Tako so potekali prvi štirje dnevi. 

Najbolj pa smo se vsi veselili petka, ker nam je 
Rokometni klub Radeče pripravil presenečenje. 
Prišel je težko pričakovani petek in vsi smo bili na 
trnih. Zbralo se je veliko otrok in njihovih staršev. 
Ob 10.30 pa je končno prišlo naše presenečenje. 
To je bila cela ekipa RK Celje Pivovarna Laško.  Vsi 
smo bili zelo veseli, da smo se lahko osebno srečali 
z njimi. Vsem, ki smo se udeležili rokometne šole, 
so igralci podelili priznanja o opravljeni rokometni 
šoli. Potem smo se lahko z njimi fotografirali in 
prosili za podpise. Meni so se vsi igralci podpisali 
na majico. Fotografirala pa sem se z Blažem 
Jancem. 
Te počitnice so bile zame najlepše, zato se 
zahvaljujem RK Radeče za lepe izkušnje in 
možnost, da smo se lahko osebno srečali  z našimi 
celjskimi prvaki. 

Tia Marie Klenovšek, 4. razred 
POŠ Loka pri Zidanem Mostu

Rokometna šola 
v Radečah

Prva skupina je imela naslov Želje in pot k uresničitvi 
teh želja. Učenci so si izbrali znano osebo Tjašo 
Deu, ki na You tubu objavlja svoje posnetke ter 
uspešno vodi lastno podjetje. Druga skupina je za 
temo, ki se je navezovala na Svet leta 2030 skozi 
okoljski vidik, izbrala Mitja Udovča, direktorja 
Komunale Sevnica. Tretja skupina je debatirala o 
vsebini Vrednote v letu 2030 skupaj z boštanjskim 
župnikom Fonzijem Žibertom. Četrta skupina pa 
je razmišljala o temi Moj doprinos k prihodnosti 
skupaj s šolsko psihologinjo Vesno Kralj. 

V uvodnem delu sta moderatorki Tinkara Udovč 
in Lana Žužek napovedali, kako bo potekalo delo, 
ravnateljica Vesna Vidic Jeraj pa je vse lepo 
pozdravila in jim zaželela veliko uspeha pri delu 
v delavnicah. Vsaka skupina je imela uro časa, 
da predstavi svojo temo. Razvile so se pestre in 
zanimive debate ter se nadaljevale tudi v sklepnem 
delu. Ob predstavitvah pa so nastali tudi zanimivi 
plakati. 
Ugotovili smo, da znajo četrtošolci in najmlajši 
predstavniki šolske skupnosti, pa tudi najstarejši 
devetošolci, že zelo zrelo razmišljati o prihodnosti 
in tem, kaj lahko oni kot posamezniki naredijo, da 
bodo na svojih poteh uspešni in zadovoljni. 
Na koncu smo se vsi skupaj z veseljem lotili 
prigrizkov in pijače, ki so jih pripravili učenci. 
Pohvaliti moramo, da so bili vsi okusi izjemni in 
prav tako niso pozabili na dodatke, ki so popestrili 
njihove jedi oz. pijačo. Učenci so ponovno dokazali, 
da so lahko samostojni, izvirni, ustvarjalni in polni 
idej, ki jih znajo tudi uresničiti in kot mentorici sva 
dobili potrditev, da je prav, da učencem večkrat 
ponudimo izzive, ki ji poskušajo reševati sami. 
Seveda pa jim moramo biti odrasli pri tem v oporo 
in spodbudo. 
 

Nena Bedek in Andreja Vrtovšek, 
mentorici Šolske skupnosti OŠ Boštanj

Pri strelstvu smo spoznali dele pušk in se preizkusili 
v streljanju. Na koncu smo tudi tekmovali, seveda 
s primerno zaščito. V čebelarski delavnici so 
delali okvirje za satno osnovo in sveče iz voska. 
V telovadnici so se učili različnih ljudskih plesov. 
Klekljarji so se pogovarjali o zgodovini  klekljanja, 
nato pa še sami izdelali  svojo prvo zapestnico. 
Najslajša delavnica pa je potekala v kuhinji, v kateri 
so spekli miške, okusne flancate in indijančke. 
V telovadnici so nam plesalci pokazali, kaj so se 
naučili, nato pa smo odšli v glasbeno učilnico in 
poročali še o preostalih dejavnostih. Vsi smo 
že komaj čakali, da smo lahko poskusili slastno 
pecivo, si ogledali klekljarske izdelke, sveče iz 
voska, strelci pa smo pokazali svoje preluknjane 
tarče. 
Učenci se zahvaljujemo predstavnikom strelskega 
društva: Mirku Ognjenoviću,  Marku Črniču, Vidi 
Draksler, Toniju Kovačiču in Jožetu Koširju, Majdi 
Hriberšek za plesne korake in Mirku Slemenšku za 
zvoke iz harmonike, Tini Železnik in Poloni Štricelj, 
da sta nam predstavili bogastvo klekljanja, 
čebelarjema Janezu Levstiku in Mihu Metelku ter 
Olgi Levstik in Lidiji Kocjan za vso potrpežljivost 
in spretno usmerjanje, da smo se lahko izkazali v 
kuhinji. 
Dan smo sklenili v prijetnem vzdušju, bogatejši 
za spoznanje, da imamo v Sevnici veliko društev, 
katerih delo bi bilo vredno spoznati in se jim morda 
kdaj tudi pridružiti.

Neža Kolman in Teja Kranjc, 7. r
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V soboto in nedeljo, 18. in 19. marca, je bilo v 
Brežicah regijsko prvenstvo za vse kategorije v 
disciplini 10 m. Strelci SD Marok iz Sevnice so v 
članski konkurenci pištola ekipno osvojili drugo 
mesto. V ekipi so nastopili Klemen Juvan, Matej 
Kolman in Danilo Petrin. Najboljši posameznik je 
bil Danilo Petrin, ki je s 560 krogi zasedel drugo 
mesto. Med članicami je s 368 krogi zmagala 
Mojca Kolman. 

Strelci uspešni 
na regijskem prvenstvu 

Danilo Petrin med nastopom na regijskem prvenstvu

  
Prvi konec tedna marca je v Športni dvorani 
Podčetrtek potekal finalni turnir slovenskega 
pokala v futsalu, na katerem so nastopile štiri 
najboljše ekipe tega tekmovanja. Poleg Maribora, 
Gorice in Bronxov se je tja uspelo uvrstiti tudi 
Sevničanom. 
Pot do Podčetrtka je bila kar zahtevna. Če so v 
osmini finala Sevničani še imeli nekaj sreče pri 
žrebu, jih je ta v nadaljevanju močno obšla. V osmini 
finala so igralci Sevnice za nasprotnika dobili ekipo 
KMN Mlinše iz Zagorja in jih na njihovem igrišču 
izločili z rezultatom 4:0. Nato je v četrtfinalu sledil 
obračun proti večkratnim državnim in pokalnim 
prvakom Oplastom iz Kobarida. Na prvi tekmi 
v Sevnici sta ekipi odigrali taktično in se razšli z 
rezultatom 1:1. Odločala je tekma v Kobaridu, na 
kateri so Sevničani z izjemno predstavo premagali 
gostitelje (4:3) in se še tretjič v zadnjih štirih letih 
uvrstili v Podčetrtek.

Polfinalni žreb je ekipi KMN Sevnica namenil 
najtežjega tekmeca. Aktualne državne in pokalne 
prvake iz Maribora, ki v sezoni še niso izgubili 
tekme. Vendar to ni vzelo upanja ekipi Sevnice, 
ki jo je trener Mitja Jontez odlično taktično in 
psihološko pripravil na tekmo sezone. In Sevnica 
res ni razočarala. Odigrala je najboljšo tekmo 
v sezoni in bila povsem enakovreden tekmec 
Mariboru. Razburljiva tekma se je končala z 
rezultatom 2:2 in potnika v finale so odločili streli 
s šestih metrov, pri čemer so več mirnosti in 
natančnosti pokazali igralci Maribora. 
Ekipa KMN Sevnica je za svoj nastop požela 
ogromno pohval in dokazala, da v športu ni 
pomemben samo denar, ampak predvsem 
dobro delo, srce in medsebojno spoštovanje in 
kolegialnost. Ob tej priložnosti se KMN Sevnica 
zahvaljuje številnim navijačem za podporo v 
v Podčetrtku  in seveda vsem sponzorjem, ki 
omogočajo, da se ekipa lahko ukvarja s tem 
športom na tej ravni. Obenem pa vse ljubitelje 
futsala vabimo, da si v sevniški športni dvorani 
ogledate tekme končnice državnega prvenstva. 

Matej Zakšek, KMN Sevnica

KMN Sevnica v finalu pokala

Ekipa KMN Sevnica

V soboto, 4. marca, je bil na Blanci še zadnji, peti 
tek v sklopu Sevniškega poklala 2016/2017. Finale 
sevniškega tekaškega pokala je potekal v sončnem 
in toplem vremenu na savskem nabrežju, teka pa 
se je udeležilo 98 tekačic in tekačev. V otroških 
kategorijah so slavili: Sofija Motore, Enej Zupančič, 
Tjaša Radej, Maj Repovž, Živa Slapšak, Urban 
Slemenšek, Maja Knez, Tomi Bajc, Lea Haler in 
Luka Lazar. Med mladinkami je progo najhitreje 
pretekla Melani Knez iz AK Sevnica, medtem ko je 
med mladinci zmagal Matija Rizmal iz AK Radeče. 
Absolutna zmagovalca 4-kilometrske proge sta 
postala Lea Haler med ženskami in Miha Povšič 
med moškimi. 

Dobili smo tudi skupne zmagovalce Sevniškega 
pokala 2016/2017. Za skupno uvrstitev so šteli 
štirje najboljši teki, treba pa se je bilo udeležiti 
vsaj dveh tekaških preizkušenj. Med najmlajšimi 
sta najvišje število točk zbrala Kiara Blatnik in 
Enej Zupančič, v preostalih otroških in mladinskih 
kategorijah pa so bili zmagovalci naslednji tekači:  
Tjaša Radej, Repovž Maj, Živa Slapšak, Timotej 
Krašovec, Maja Knez, Tomi Bajc Nika Dobovšek, 
Žan Vozelj, Tija Senica in Matija Rizmal. Lea Haler, 
Miha Povšič, Nika Bajc, Janko Jančič, Brigita 
Karlovšek, Jure Rizmal, Milka Zupan in Anton 
Derganc pa so zmagovalci članskih kategorij. 
Absolutna zmagovalca Sevniškega pokala 
2016/2017 sta postala aktualna atleta leta AK 
Sevnica, Lea Haler in Miha Povšič. 
AK Sevnica se zahvaljuje vsem tekačem, navijačem 
in sponzorjem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi 
že 6. Sevniškega pokala. 
  

Vir: AK Sevnica

Zaključek 
Sevniškega pokala na Blanci

Zaključni tek Sevniškega pokala na Blanci

V Sevnici je potekal že 7. mednarodni košarkarski 
turnir Vulco – Sava Avto, na katerem so igrali 
košarkarji, rojeni leta 1998 in mlajši. Naslov 
prvaka je vnovič osvojila Union Olimpija in bila že 
tretjič najboljša. V finalu je s 94:70 ugnala Krko. 
Bron je šel v Rogaško Slatino, četrto mesto pa 
igralcem zagrebške Dubrave. 

Iz Madrida se je oglasil Luka Dončić, ki je s to 
generacijo leta 2011 osvojil prvi turnir, tokrat pa 
je udeležencem zaželel vse dobro. „Že sedmič smo 
pripravili močan turnir, ki je spet povezal Slovenijo 
in Hrvaško. Upam, da so se naši gosti v Sevnici 
počutili dobro,“ je po koncu še enega košarkarskega 
spektakla povedal vodja organizacijskega odbora 
Milan Jamšek iz podjetja Sava Avto, ki je bil s 
poslovnimi partnerji Goodyear, Dunlop Sava tires 
in njihovo servisno mrežo Vulco glavni organizator 
turnirja, soorganizator pa KŠTM Sevnica. 
Košarkarski program v Sevnici so popestrili tudi z 
individualnimi in ekipnimi igrami: 
zmagovalec v metanju trojk: Matevž Mlakar (UOL)
Vulcov izziv: Olimpijina trojka Samar, Ščekić, 
Gorbačov. 
Podeljene so bile tudi posamične nagrade: 
MVP-turnirja: Žiga Jurček (UOL)
 najboljši strelec turnirja: Luka Božak (Rogaška) 
Nagrade najboljšim so podeljevali Bogo Kraševec, 
vodja prodaje v podjetju Goodyear Slovenija, Janez 
Drvarič, župan  Srečko Ocvirk in Milan Jamšek. 
„Verjamem, da je bil turnir odličen, da ste 
se v Sevnici dobro počutili in da je bilo dovolj 
tekmovalnega duha. Če ne bi bilo tako in ne bi 
vse to nekdo organizacijsko sestavil, se zagotovo 
ne bi še sedmič vrnili v Sevnico,“ je dejal župan 
in ob tej priložnost s knjigo počastil in nagradil 
Boga Kraševca in Janeza Drvariča. „Pokazali ste 
srčnost in borbenost, zato vam vsem čestitam,“ 
je med drugim povedal Bogo Kraševec, ko se je 
v imenu partnerja in podpornika turnirja obrnil na 
zbrane v sevniškem športnem domu. 
    
Tekma za 1. mesto:
Union Olimpija – Krka 94:70 (31:24, 22:12, 24:19, 
17:15)
Tekma za 3. mesto:
Rogaška – Dubrava 84:67 (23:16, 18:22, 22:13, 
21:16)
Polfinale:
Union Olimpija – KK Rogaška 69:67 (9:15, 18:20, 
25:17, 17:15)
Krka – Dubrava 79:70 (19:16, 14:11, 27:17, 
19:26) 
Pogled v zgodovino razkriva, da je prvi prvak 
turnirja leta 2011 postala Olimpija, ki je v finalu z 
91:85 ugnala Cibono. V dresu zmajčkov je blestel 
Luka Dončić in v finalu dosegel kar 35 točk. Leto 
za tem je slavila Krka, ki je po podaljšku ugnala 
prav Olimpijo, Matic Šiška je prispeval 36 točk. 
Zadnji naslov je lani pripadel Olimpiji, dvakrat je 
bila najboljša zagrebška Dubrava (2014 in 2015), 
enkrat pa Krka. 
  

Drago Perko

Mednarodni 
košarkarski turnir 
Vulco – Sava Avto

KK Union Olimpija

Kadeti so v disciplini zračna pištola za 14 krogov 
premagali drugouvrščeno ekipo Brežic ter z 942 
krogi osvojili prvo mesto in tako dosegli normo 
za nastop na državnem prvenstvu. V ekipi so 
nastopili Aleš Janc, Domen Špan, Liam Kovačič in 
Tim Prijatelj.

Mirko Ognjenovič

Najboljša med članicami Mojca Kolman v sredini

Ekipa SD Marok z leve 
Aleš Janc, Domen Špan in Liam Kovačič
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V petek, 17. marca, so se na skupnem občnem 
zboru zbrali člani Društva borilnih veščin IPPON 
Sevnica. Na začetku je vse pozdravil predsednik 
društva Roman Kump. V nadaljevanju so pristojni 
v društvu seznanili občni zbor s poročili o delu 
za preteklo leto in programom aktivnosti ter 
strategijo dela za letos. Vsi so si bili edini, da je 
bilo društvo v preteklem letu dokaj uspešno. Mladi 
tekmovalci so namreč po uspešnih tekmovanjih 
v ju-jitsu domov prinesli skupno 76 medalj.  Od 
tega 34 zlatih, 24 srebrnih in 9 bronastih. V 
strokovnem svetu trenerjev so letos tudi prvič 
podelili priznanja za odlične športne dosežke v 
posameznih kategorijah.  

Priznanja društva za dosežke so prejeli Maša 
Medvešek, Iza Cvelbar, Dejan Mirt in Lan Prah. 
Program dela za prihodnje in konkretno leto 2017 
temelji na želji, da bi društvo še ostalo med tistimi, 
ki množično skrbijo za športno vzgojo mladih na 
področju borilnih veščin in rekreacije v naši občini.

 Vir: arhiv DBV Ippon

Občni zbor 
DBV IPPON Sevnica

Športna zveza Sevnica na podlagi sklepa št. 21 
z dne 16. 3. 2017 o izbranih izvajalcih letnega 
programa športa v občini Sevnica v letu 2017 
za področje delovanja Športne zveze Sevnica, 
katerega skupni obseg sredstev je 40.000,00 
EUR, objavlja Javni poziv k prijavi za sodelovanje 
pri športnih programih: 
• Izobraževanje, usposabljanje in strokovni kadri 
(20.000,00 EUR)
 • Športni program Gibaj.se (4.000,00 EUR)   
 • Športni program Hura prosti čas (4.000,00 
    EUR)
 • Športni program Veter v laseh (4.000,00 EUR)   
 • Športni program Gibaj.se za zdravje (4.000,00
    EUR)
 • Športni program Občinske lige (4.000,00 EUR) 
Predmet javnega poziva je izbor soizvajalcev 
športnih programov, ki izvajajo naslednje vsebine: 
Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov, Športna rekreacija, Šport starejših in 
Športne prireditve.                                                                 
 
Športna zveza Sevnica bo kot glavni nosilec 
športa za vse po dogovoru z Občino Sevnica 
usklajevala aktivnosti na področju športa s ciljem 
vzpodbujanja množičnih rekreativnih športov in 
enakomernega udeleževanja različnih starostnih 
ciljnih skupin s celotnega območja sevniške 
občine. Skladno z Nacionalnim programom športa 
bo navedene programe izvedla z načeli enake 
obravnave, pravičnosti in preglednosti za vsa 
društva oziroma klube. 
Do prijave na javni poziv so upravičena vsa športna 
društva oziroma klubi opredeljena v občinskem 
pravilniku za šport, ki delujejo na območju občine 
Sevnica, ne glede na vključenost v Športno zvezo 
Sevnica. Društvo se bo lahko prijavilo izključno z 
elektronsko vlogo na portalu http://gibaj.se/. Za 
vnos vloge bo po predhodnem dogovoru na voljo 
tudi računalnik v pisarni ŠZ Sevnica oz. strokovna 
pomoč našega informatika. 
Rok za prijavo športnih društev na javni poziv se bo 
iztekel z dnem  7. 4. 2017. 
Prispele prijave bodo ovrednotene na sestanku 
UO ŠZ Sevnica na podlagi meril iz Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v občini 
Sevnica in Letnega programa športa. Z vsakim 
izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo 
priznano sofinanciranje, bo sklenjena pogodba. V 
pogodbi se določijo: vsebina in obseg programa, 
njegov čas realizacije, pričakovani dosežki, 
obseg sredstev ter druge medsebojne pravice in 
obveznosti. 
Elektronske evidence bodo skladno z Zakonom o 
varovanju osebnih podatkov na voljo tudi občinskim 
službam za potrebe kontrole izvajanja in da bi 
se izognili morebitnemu dvojnemu financiranju 
programov. 
  

Rok Vodenik, predsednik ŠZ Sevnica

Javni poziv k prijavi za 
sodelovanje pri športnih 
programih, ki se financirajo 
v sklopu Letnega programa 
športa v občini Sevnica v letu 
2017 za področje delovanja 
Športne zveze Sevnica.

Nedeljska tekma v mnogoboju, ki je potekala v 
organizaciji AK Radeč, je bila uspešna tudi za 
sevniške atlete. Najvišjo stopničko sta si priborili 
Una Grubešič v kategoriji U8 in Nika Resnik, ki 
je tekmovala v kategoriji U16.  Srebrno kolajno 
je dobila Nika Kmetič v kategoriji deklic U8, na 
tretje mesto pa so se uvrstili Jure Slapšak, prav 
tako v kategoriji U8, Ema Kmetič v kategoriji U10 
in Nives Novšak, ki je tekmovala v kategoriji U16. 

Uspeh sevniške ekipe so dopolnili še Živa Slapšak 
in Luka Resnik s 4. mestom, Ajda Slapšak in Nikola 
Grubešič s 5. mestom, Iva Simič je končala na 6. 
mestu, Klara Kmetič pa je bila 9. 
  

Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti uspešni 
v mnogoboju v Radečah

Kategorija U16: 
Nika Resnik je bila prva, Nives Novšak pa tretja.

www.sportna-zveza-sevnica.si/

tekme zmage porazi + - razlika točke
1. SEVNICA 9 7 2 601 504 97 16
2. NOVO MESTO 9 6 3 568 385 183 15
3. BLANCA 8 6 2 475 400 75 14
4. BOŠTANJ 8 5 3 428 415 13 13
5. RADEČE 8 3 5 486 534 -48 11
6. ŠENTRUPERT 9 2 7 380 504 -124 11
7. KRMELJ 9 1 8 361 557 -196 10

EKIPA ŠT. TEKEM ZMAGE PORAZI SET T TOČKE
1 RADEČE 11 9 2 19     6 306   252 26
2 GLOBOKO 11 8 3 19     7 349   171 26
3 MOKRONOG 11 8 3 18     9 321   271 23
4 SEVNICA 11 7 4 15    10 334   253 20
5 RIMSKE TOPLICE 11 5 6 12    13 315   278 16
6 TRŽIŠČE 11 1 10 2     20 150   327 3
7 LOKA 10 0 10 0     20  79   302 0

ŠPICA ODBOJKARSKA LIGA rezultati x. krog

SIGAS KOŠARKARSKA LIGA rezultati x. krog
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Cvetenje in oplodnja

 Faza cvetenja se začne takrat, ko se na posameznih 
cvetovih začno ločevati venčni listi s cveta, oz. 
ko odpade 5% cvetnih kapic. V naših razmerah 
se faza cvetenja običajno začne konec maja in v 
začetku junija. Trta začne cveteti pri temperaturi 
nad 15 stopinj, optimalna temperatura pa je pri 
25 do 35 stopinj C. Za dobro oploditev relativna 
zračna vlaga ne sme pasti pod 40%, pri preveliki 
vlagi pa se tudi pri optimalni temperaturi cvetne 
kapice odpirajo počasi.

V večini primerov ne odpadejo, ampak ostanejo na 
plodnici, zato je oploditev v tem primeru ovirana, 
vendar je še vedno boljša, kot če je temperatura 
previsoka. V vlažnem vremenu cvetni prah ne 
more dolgo ohranjati kalivosti, zelo redko je 
kaliv več kot tri tedne. Ker vseh jagod, če bi se 
oplodili vsi cvetovi, trta ne more prehraniti, se jih 
osiplje od 60 - 80%. Vzrok osipanja je lahko tudi 
pomanjkanje posameznih hranil, najpogosteje pa 
nesorazmerja med hranili (najpogosteje je preveč 
dušika in pomanjkanje bora, kalija in fosforja). 
Oploditev zelo otežuje močan veter, prenizke 
temperature (pod 15 stopinj) in prevelika bujnost 
trt. Potemnele brazde na pestiču (dva do tri dni 
po cvetenju) so znamenje, da je bila oploditev 
uspešna, pri neoplojenem cvetu pa brazda pestiča 
ostane sveža, vlažna in svetla. Na boljšo oplodnjo 
lahko posredno vplivamo z izbiro lege, ustrezne 
sorte in podlage, z gnojenjem ipd. Faza cvetenja in 
oploditve traja okrog tri tedne.
 

Sprejem in odvzem hranil v fazah od 
brstenja do cvetenja: 

V prvih štirih tednih po brstenju trta kaže zelo 
majhne potrebe po hranilih. V tem času jih v celoti 
pokrije iz zalog. Do cvetenja v dobro oskrbovanem 
vinogradu trta zato sprejme zelo malo hranil, 
tudi dušika! Dodajanje dušika do časa malo pred 
cvetenjem iz tega razloga ni smotrno! Preko 
korenin se prične sprejem hranil šele konec maja, 
ko se pojavi večja potreba po dušiku, manj pa 
tudi po fosforju, kaliju, kalciju in magneziju. Dušik 
pospešuje rast in vpliva na oblikovanje grozdov. Če 
pa z dušikovimi gnojili gnojimo prepozno, bo v tem 
primeru les slabše dozorel in bo manj odporen 
proti nizkim zimskim temperaturam, hkrati pa 
prebujna rast mladic pospešuje tudi potrebo 
po drugih elementih, povzroča izčrpanje in 
neuravnoteženost drugih elementov in omogoča 
slabšo odpornost vinske trte! 

Nega vinske trte

Vonj je čut, ki prikliče spomine,
skozi možgane v hipu nekaj šine

in nato pred človekom se povest osebna razgrne,
kot skozi tanko zaveso se odstrne.

Če vonj z nečim lepim je povezan,
nanj prav čudno si navezan,

če pa boleče ti nekaj zaseka v zavest,
izogibaj se takšnih mračnih mest.

vonj, ki skriva se v parfumu,
najraje zacvetel bi ti na umu,
a kar nekomu diši čudovito,

za drugega je zgolj kot vino že izpito.

Lepo diši tudi trava,
s katere vonjem se poigrala je narava,

v posušenem senu skrita je neštetih rož svežina,
nos bega vsa ta premešana množina.

Sabina Kožar 

Vonj

Dolgo, trdovratno, mrzlo zimo
je že pust od nas pregnal,

sonček pa je svoje tople žarke čez doline, griče in 
brege poslal.

Jih razpršil čez travnike, gredice, kjer že 
pomladne jih krase cvetlice,

smo skoraj hkrati počastili dan žena in mučenike, 
da ne bi med nami bilo preveč foušije in razlike.

Mamam in babicam so iskrice v očeh zažarele,
ko so šopek zvončkov, rdeč nagelj ali tulipan

za praznik materinski dan z ljubeznijo od 
najdražjih v dar dobile.

Že se zgodil bo dan lažnivcev, prvi april,
dan, ko si vsak lahko privošči koga naplahtati,
no, včasih se tudi na račun laži prileže od srca 

malo nasmejati.

Kdo ve, morda bomo kdaj dočakali tudi dan 
resnice,

in se bodo opogumili tisti strici,
ki nam lažejo radi vse leto, 

da bi za spremembo vsaj enkrat rekli kakšno po 
pravici. 

Zdravka Brečko 

Dan lažnivcev

Varstvo vinske trte: 

V času začetka cvetenja se poveča nevarnost 
peronospore in oidija, v primeru neugodnih 
vremenskih razmer lahko tudi sive grozdne plesni 
na kabrnikih. V tem času pričnemo (tudi zaradi 
bujne rasti) z uporabo sistemičnih pripravkov 

proti peronospori in oidiju, med cvetenjem in ob 
strnjevanju grozdnih jagod, pa je pri občutljvih 
sortah in v slabem vremenu smiselno dodati 
botricitide proti gnilobi. Nekatera sredstva proti 
peronospori imajo dober stranski učinek tudi na 
gnilobo (npr. euparen, mikal, quadris, collis...). 
Idealno je, ča škropimo v začetku cvetenja in 
potem 8 do 12 dni ne škropimo, medtem večina 
kabrnikov odcveti. Če se nam takšno škropljenje 
ne izzide, moramo škropiti tudi med cvetenjem. 

V tej fazi se ne priporočajo bakrovi pripravki, 
sprejem foliarnih gnojil pa je tudi močno omejen 
in med cvetenjem ni upravičen. Po cvetenju z 
zaščito proti peronospori in odiju nadaljujemo 
v 8 do 14 dnevnih presledkih, kar je odvisno od 
stanja okužb in vremenskih razmer. Želimo si, da 
sistemičnih fungicidov ne bi uporabljali pogosteje 
kot 3x letno. Po cvetenju tako še enkrat do 2x 
uporabimo sistemične pripravke, nato preidemo 
na kontaktne pripravke. Najnevarnejše obdobje 
za razvoj oidija, se prične po cvetenju, ko se gljiva 
naseli na zelene jagode.

(povzeto iz knjige »Vinogradništvo - S. Vršič, M. 
Lešnik, Založba Kmečki glas, 2001«)  

Vir: http://www.drustvo-vinogradnikov.si/
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Utrip življenja

Recepti

testo za kruh
sevniška klobasa
ženof

Kruhovo testo razvaljamo in razrežemo na 
kvadrate. V sredino damo žlico ženofa in rezino 
kuhane klobase. Naredimo kroglice in pečemo 10 
minut pri 180 °C.

Kruhove bombice s sevniško klobaso
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1 kg na grobo nasekljane rdeče čebule
375 ml jabolčnega kisa
125 g želirnega sladkorja
125 g sladkorja
sol

  
Pirina polenta
V zadostni količini vode, ki ji dodamo sol in oljčno 
olje,  zakuhamo nekaj žlic pirinega zdroba, kuhamo 
najmanj 15 minut, lahko pa precej dlje, po potrebi 
zalivamo z jušno osnovo ali dodajamo pirin zdrob. 
Začinimo s poprom in soljo ter dodamo malo 
naribanega sira.
 
Čebulna marmelada
Čebulo kuhamo v kisu, ki mu dodamo malo soli. 
Ko povre približno do polovice, dodamo sladkor in 
povremo do konca, da postane dovolj gosta.

Čebulna marmelada

  
Doma pridelana hrana je najboljša in vsak 
posameznik se lahko nauči nekaj vrtnarske 
umetnosti. Tudi če živimo v majhnem stanovanju 
in imamo samo okensko polico, si lahko ustvarimo 
svoj mali vrt. V času, ko je življenje eno samo 
hitenje in pehanje za uspehom in dobrinami,  je 
lahko vrt tudi odlična sprostitev. Stik z zemljo in 
naravo je za človeka izredno pomemben. V večjih 
mestih že nekaj let uspešno izvajajo programe 
urbanega vrtnarstva. To ni več le modna muha, 
ampak človeška potreba po sprostitvi, druženju, 
stiku z naravo in možnostjo preživetja. V lastnem 
vrtu se do okolja vedemo drugače. 

Že od mladih nog imam rada naravo, rastline, 
živali, vodo in kamne in vse, kar pod naravo 
razumem. In vso to lepoto sem si tako kot številni 
drugi vedno želela imeti tudi doma in sem si tako 
po svoje pričarala slike iz narave. 

Vrtnarjenje je torej to, kar počnem. Tisto pravo 
vrtnarjenje brez pretiravanja z delom, brez 
pohlepa, da mora vse biti takoj in odlično, da 
mora v mojem vrtu biti in uspevati prav vse, kar 
mi ponuja trg. Neizmerno uživam pri delu in tem, 
da lahko svoje strokovno znanje in izkušnje delim 
z drugimi. Že nekaj let se trudim, da ljudi poučim 
in naučim vrtnarjenja. Vidim, da ljubiteljski vrtnarji 
sprejemajo znanje, ki jim ga podajam, a vendar so 
zmedeni ob poplavi vseh mogočih propagandnih 
vsebin, ki so na voljo. Tako se žal čedalje pogosteje 
name obračajo posamezniki, ki so si po nasvetih 
kvazi strokovnjakov uničili vrt s pretirano uporabo 
gnojil in pesticidov ali sajenjem neprimernih rastlin 
za naše okolje. 
Ker smo na začetku pomladi, ko nas bodo spet 
prevzeli lepa fotografija rastline na embalaži ali 
lažne obljube o super gnojilu, vsaj malo uporabite 
zdravo kmečko pamet. 

Milena Mastnak, agronominja 

Vrtnarjenje je način življenja

 
V tednu boja proti raku, ki je od 6. do 12. marca 
potekal pod geslom Z roko v roki proti raku, je 
Center za krepitev zdravja ZD Sevnica organiziral 
različne aktivnosti na področju promocije zdravja. 

V torek, 7. marca, smo od 8.00 do 12.00 s 
Svitovo kontaktno točko želeli čim več ljudem 
posredovati temeljne informacije o programu Svit 
in raku na debelem črevesu in danki. Poleg tega 
je bil namen dogodka spodbuditi čim več ljudi, 
ki se še niso odzvali na vabilo centralne enote 
presejalnega programa, naj to čim prej storijo, saj 
se lahko z rednim testiranjem bolezen prepreči ali 
jo odkrije dovolj zgodaj, ko je lahko zdravljenje še 
zelo uspešno.  
Naslednji večji dogodek je bil v četrtek, 9. marca, 
od 8.00 do 12.00. Ta dan praznujemo svetovni 
dan ledvic. Letos je bil poudarek na škodljivih 
posledicah debelosti, zaradi katerih stroka uvršča 
debelost med dejavnike tveganja za nastanek 
oziroma pojav ledvične bolezni pri posamezniku. 
Promovirali smo zdrav način življenja – zdrave 
prehranske in gibalne navade, izvajali smo 
meritve krvnega pritiska, obsega pasu, poleg 
tega pa so lahko obiskovalci opravili brezplačni 
kontrolni pregeld urina v našem laboratoriju brez 
predhodnega obiska osebnega zdravnika. 
Teden boja proti raku smo sklenili v petek, 10. 
marca, z modelom pljuč Moja pljuča – moja moč, 
pri čemer je na primeru vidna razlika med pljuči 
kadilca in nekadilca. Model smo uporabili kot 
pripomoček pri promoviranju nekajenja, saj je bil 
na ta dan svetovni dan pljuč. Poleg obiskovalcev 
zdravstvenega doma si je model v spremstvu 
učiteljev ogledalo tudi okoli 200 učencev osnovne 
šole in srednje šole Sevnica. Model je bil na ogled 
od 8.00 do 13.00. Na ta dan smo želeli spodbuditi 
še več  kadilcev k temu, da bi opustili kajenje, 
njih in njihove svojce pa smo hoteli seznaniti tudi 
z možnostjo pomoči v našem Centru za krepitev 
zdravja, saj imamo program za individualno ali 
skupinsko opuščanje kajenja (051 625 055 ali 
ckz@zd-sevnca.si). 
  

Simona Prah, dipl. m. s.

Teden boja proti raku 
v ZD Sevnica

 
V sklopu programa Večgeneracijski center Posavje 
bosta aprila v prostorih MC Sevnica potekala 
brezplačna tečaja, in sicer slepega desetprstnega 
tipkanja in začetni tečaj angleškega jezika. 
Namenjena sta uporabnikom različnih generacij, 
predhodno znanje pa ni potrebno. 
Število mest je omejeno, zato se je treba prijaviti 
na vgc.posavje.sevnica@gmail.com ali telefonsko 
številko 041 77 22 45.
Izvajanje tečajev sofinancirajo Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Evropski socialni sklad in Občina Sevnica.

Vir: Damijan Ganc, Družinski inštitut Zaupanje

Brezplačni tečaji: 
slepo tipkanje, 
osnove angleškega jezika

kuhana sevniška šunka
Sevniški salamin
rjav fižol
2 jajci
prepeličje jajce
česen
peteršilj 
sol, poper
žlica sladke smetane

Za fižolov namaz
Prej  namočeni fižol skuhamo, pretlačimo, da 
dobimo mazljivo zmes, dodamo poper, nasekljani 
česen in žlico sladke smetane.

Za ocvrto šunko
Želeno količino kuhane šunke nasekljamo na čim 
manjše kose. Tretjino mase šunke natehtamo na 
kuhan pretlačen krompir, dodamo jajce in dobro 
zmešamo. Začinimo po potrebi, pazimo na sol, 
ker je šunka že dovolj slana. Oblikujemo kroglice, 
povaljamo v jajcu in drobtinah ter ocvremo.

Na krožnik tako postavimo nekaj rezin salamina, 
ocvrto kroglico, na oko pečeno prepeličje jajce, 
rezino šunke namažemo s fižolovim namazom in 
zvijemo v zvitek. Po želji dodamo še hrenov namaz.

Hladni krožnik 
s sevniškim salaminom in šunko
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Oglasi

Blagovna znamka First Lady vsebuje izbrane izdelke z območja občine Sevnica v Posavju, ki odražajo tradicijo, odličnost in eleganco. 

Blagovna znamka First Lady je zaščitena blagovna znamka, katere lastnik je KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 
Uporaba znaka brez soglasja lastnika je z zakonom prepovedana.

(1) na Gradu Sevnica v odpiralnem času gradu:
Ponedeljek: po predhodni najavi na tel. 051 680 289
Torek-petek: 12.00 - 18.00
Sobota, nedelja, prazniki: 10.00 - 18.00

(2) v Turistični agenciji Doživljaj v centru Sevnice
(Trg svobode 10, 8290 Sevnica) 
od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ali 
v soboto od 9.00 do 13.00.

Nakup izdelkov blagovne znamke »First Lady« je možen:

Dobrodošli!

www.visit-sevnica.com
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Oglasi

Velika ponudba balkonskega cvetja 
na Vrtnariji v Ribnikih 

in Cvetlièarnah
Tel.:07 81 62 360

Sprejemamo korita in posode 
za zasaditev balkonskega cvetja.

Vljudno
     vabljeni

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 

8290 Sevnica

Vabilo na predavanje

1,90 EUR

Drevnina  - 30%
Thuja smaragd  za 
žive meje  1,10 m 
cena 6,19  (tole 
lahko daš kot akcija)
Balkonsko cvetje in 
enoletnice po 
ugodnih cenah

AKCIJA

BALKONSKO
CVETJE  

THUJA SMARAGD (živa meja) 

1,10 m po 6,19 EUR

SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE

- 20%

tekst  

enoletnice od 50 centov dalje 
razprodaja balkonskega cvetja po 0,95 €

ENOLETNICE
od  0,50 € dalje

NOVO 
 unikatni nakit MANCA 

– narejeno s srcem

041 353 280

BOŽIÈNE ZVEZDE 
iz lastne proizvodnje

OKRASNE in DIŠEÈE SVEÈKE

DARILNI PROGRAM

Ljubezen je cilj življenja (vendar nikoli konec)
vse radosti, sladkosti in sreèo podeli;
ljubezen je bogastvo življenja
(nikoli ni porabljena, èeprav vedno daješ),
bogati, ko razdaja, jemlje, kadar jo zavraèaš;
ljubezen življenja nenehna je nagrada.

Podarite cvet ali lonènico iz cvetlièarne »Silva«.
Èe želiš nekaj povedati, povej to s cvetjem.

031 822 277Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Nudimo:

EKO sadike zelenjave
Eko semena Amarant

Balkonsko cvetje, enoletnice, 
zemlja , korita, lonci ...

Vrtnarija na Ribnikih 
in 

Cvetlièarna »Silva«

Zdaj je èas, 
da prinesete 
korita in 

posode za 
poletno zasaditev.

041 353 280

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!

 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.

NOVA PONUDBA
SPOMINKOV ZNAMKE 

»FIRST LADY« 
in

»VISIT SEVNICA«

ZANIMIV SPOMINEK JE LAHKO LEPO DARILO

Naj bo prednovoletni čas 

poln doživetij in veselja!

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

delovni čas: 
Delavniki: 9.00 – 16.00
Sobota: 9.00 – 13.00

·  Knjiga  - monografija Občine Sevnica 

· Tradicionalna sevniška salama

·  »Grajska kri« posebna modra frankinja 

·  izlet v okolico s praznično večerjo s sodelavci 

·  ali izlet v kakšno Evropsko prestolnico…

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

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

najave za izlete in informacije  na: 

MODRA FRANKINJA 
»FIRST LADY« cuvée

V Modri frankinji »First 
Lady« so v skupno vino 
združene izbrane modre 
frankinje iz Vinske kleti 
Mastnak, Vin Kozinc, Kmetije 
Kobal in Vinarstva Kerin. 
Vino je pridelano v čast 
Melaniji Trump, prvi dami 
ZDA. Modra frankinja je 
izvorno slovenska in najbolj 
kakovostna rdeča vinska sorta 
v vinorodni deželi Posavje. 
Harmonija okusa in kakovosti 
modre frankinje prepriča še 
tako zahtevnega vinoljubca in 
je obenem tudi ekskluzivno in 
elegantno darilo.

Blagovna znamka First Lady je 
zaščitena blagovna znamka, 
katere lastnik je KŠTM Sevnica, 
Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

PONUDBA VIN PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV, 
ki je lahko lepo darilo  

UGODNI DARILNI »BONI« 
(obdarjenec si bo izbiral iz ponudbe Slovenskih agencij in Term)
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.4.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

ČEHINJA
ALI

RUSINJA

MNOŽIČNO
ZBORO-
VANJE

MESTO V
EVROPSKEM

DELU
TURČIJE,

ODRIN

ALPSKA
SMUČARKA

DABIČ

NAUK O
ZDRAVEM

NAČINU
ŽIVLJENJA

OBČUTENJE
KESANJA

TEŽA
EMBALAŽE

HRABROST,
DRZNOST

VODITE-
LJICA,
ZLASTI

POLITIČNA

ZDRAVNIK
SPECIALIST
ZA UŠESNE

BOLEZNI

IZVOR

SORODNICA
ČEBELE

ITALIJANSKI
SMUČAR
TOMBA

LUKA V 
ALŽIRIJI,

BONE
ANTIČNI

BOJOTIJCI

LEVI
PRITOK

RENA
V ŠVICI,

AARE

IGRALEC NA
BALALAJKO

PREKRŠČE-
VALEC

TOČENJE
SOLZ

NAŠ. LITER.
ZGODOVINAR

(JANKO)

ORANJE

ZASIDRANA
PLAVAJOČA
SIGNALNA
NAPRAVA,

PLOVKA

ŠPORTNIK,
KI LETA

Z BALONOM

HLAPLJIVO
OMAMNO
SREDSTVO
ŠAHOVSKI

LOVEC

KRONIKA,
LETOPIS

IT. MESTO
V TERAMU

PAPIGA
Z NOVE

ZELANDIJE

NEKDANJI
ARGENTIN-
SKI PRED-

SEDNIK
(RAUL)

RAROG
ALI

JASTOG

IZRAELSKA
IGRALKA

IN POP 
PEVKA

(DALIAH)

IZDELOVA-
LEC KLETK

LIČINKA 
Z GRIZALOM,

ŽERKA
IZVLEČEK,

KRATKA
VSEBINA
KAKEGA

DELA

AVSTRALSKI
MEDVEDEK

VREČAR

DVOBOJ
SREDNJE-

VEŠKA
KRATKA

PRIPOVEDNA
PESEM

SLIKARKA
ŠUŠTAR

IGRALEC

ZNANO
DEJSTVO

FRANCE
KOSMAČ

ITALIJANSKI
REŽISER
(SERGIO)

APNENEC

UČNO
SREDSTVO

TRAVNIŠKA
ZDRAVILNA
RASTLINA

PALICA ZA
ČIŠČENJE
PLUGA,
RALKA

JANEZ
TRDINA

ROČNI
VOZIČEK

OČKA, ATEK

HRVAŠKI
PEVEC
BELAN
SLIKAR
MAVEC

SLIKAR IN
GRAFIK

STAN
MEŠKO

DOBA V
ČLOVEŠKEM
ŽIVLJENJU

NATAŠA
ABRAM

GLAVNO
MESTO
KAZAH-
STANA

CINIČEN
ČLOVEK

PREBIVALEC
RTIČ

OVREDNO-
TENJE

ABREŽE: izvleček, ANNABA: alžirska luka, LAVRIN: naš literarni zgodovinar, EDIRNE: mesto v Turčiji

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: Reese Witherspoon.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Urška Langus, Zabukovje 44, 8292 Zabukovje 
2. nagrada: Tjaš Murenc, Dolenji Boštanj 2, 8294 Boštanj 
3. nagrada: Milena Teraž, N.H.M. 25, 8290 Sevnica 
4. nagrada: Ana Rimc, Prvomajska 53, 8290 Sevnica

VICOTEKA

Kako se reče čebeli v arabščini?
Muhamed

Neumnost

Višek neumnosti je takrat, ko ti lasten oče 
razlaga, da si potomec opice. 

Slo         
                                       
Kaj pomeni kratica SLO?
Samo Lopovi Obogatijo.

Paradižnika         
                                       
Gresta dva paradižnika po cesti.
Pprvega povozi avto, drugi pa reče: 
hodi kečap!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   
V katerem kraju se bo letos ob svetovnem dnevu zemlje zasadila 
sevniška voščenka? 

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

Ko se življenje spremeni in postane težje, 
spremeni sebe in postani močnejši.

Nagrade za mesec APRIL

1. nagrada: Srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica 
2. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrn obesek, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica 
4. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica
       Glavni trg 19, 8290 Sevnica,

Uganka za brihtne glavce 

Votla je, mesnata, 
okusna v jedi vsaki,
še najbolj pa nam tekne 
polnjena v omaki.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Veverica

 Izžrebanka:

 Marija Špan, Zabukovje 33, 8292 Zabukovje  

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Cerkev na sliki se nahaja v kraju Šentjur na polju.

 Izžrebanec:

 Milan Dragar, Šentjur na polju 12, 
 1434 Loka pri  Zidanem Mostu 
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Oglasi

aktivnosti: POLIGON Z INŠTRUKTORJI, REŠEVALCI IN NUDENJE PRVE POMOČI 
OB NESREČI, SIMULATOR VOŽNJE, PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA

NA VOŽNJO, VARNOSTNA ZAŠČITNA OPREMA in SPRETNOSTNA VOŽNJA
organizatorji: MOTO KLUB JUNCI, MOTO KLUB POSAVJE, SPV SEVNICA,

PU NOVO MESTO in ZD SEVNICA
sponzorji: ARMAT KRMELJ in GOSTIŠČE BARBARA KRMELJ

          9. april 2017 - nedelja 

                  (10:00 - 14:00)

                Krmelj - dvorišče pred 

                                     podjetjemArmat 

                                          in gostišče 

                                             Barbara

Za vse voznike motornih koles

     VARNA
          VOŽNJA

VSTOP PROST

KROVSKO  KLEPARSKIH  IZDELKOV
TRGOVINA 

  /
   Tomaž KRNC s.p. Ledina 1 8290 Sevnica  /

   

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

strešna okna

izolacije

UGODNO
 podkonstrukcijski profili

gips plošče,

041 427 084
07 81 41 651

www.strehe.si                tomaz.krnc@siol.net



1.5.2017         40 €
PLITVIŠKA JEZERA

27.4.2017   

20.5.2017

od  

od  

39  

25  

€

€

ŽIVALSKI VRT DUNAJ

ÈOKOLADNICA  ZOTTER 

IZLETA STA PRILAGOJENA NAJMLAJŠIM GOSTOM
POSEBNI POPUSTI ZA DRUŽINE

www.kz-sevni
ca

.s
i

prekajene dobrote

Grajskih mesnin

KZ Sevnica.

Poskusite pristne

Ko zadiši
po veliki noči ...

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288


