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Intervju

Aleksandra Krošelj

18-letna talentirana Aleksandra Krošelj z Blance 
je v novomeškem košarkarskem klubu dosegla 
2. mesto v državnem prvenstvu za dekleta U19. 
Na finalnem turnirju je bila tudi najboljša strelka. 
S člansko ekipo, ki je nastopala v 2. SKL, je bila 
s povprečjem 22,4 točke na tekmo tudi najboljša 
strelka lige. Lani pa je prestopila v Athlete 
Celje. Nastopila je tudi za reprezentanco in na 
evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta 
do 20 let, ki je bilo julija letos na Portugalskem, 
osvojila srebrno medaljo in bila tudi pomemben 
člen ekipe. 
   

Glede na to, da ste še zelo mladi, ste dosegli že 
kar nekaj uspehov. Kateri je najbolj vplival na vas? 

Vsak uspeh, vsaka zmaga ima poseben vpliv 
nate. Vsakič treniraš in prestajaš nove in nove 
napore in ko ti končno uspe, občutiš tisti trenutek 
zadovoljstva, sreče, misliš si, končno mi je uspelo, 
vse se je vrnilo ... Ampak ta občutek ne traja dolgo. 
Zelo kmalu uspeh pozabiš, hočeš še več, postaviš 
si novi cilj, in to je zame lepota športa. Ko misliš, 
da si nekaj naredil, vidiš, kaj vse še lahko dosežeš, 
v ekipnem in osebnem pomenu. Omenila bi 
zadnjega, na Portugalskem, ko smo dosegle sploh 
prvo medaljo na evropskih prvenstvih za ženske. 
To je gotovo nekaj posebnega. Končno nam je 
uspelo to, za kar smo se prejšnja leta tako trudile. 
  

Kakšni so občutki ob nastopu za reprezentanco ali 
klub? 

Velika razlika je igrati v reprezentančnem ali 
klubskem dresu. Za klub odigraš v sezoni več kot 
60 tekem in vse skupaj postane avtomatizem. 
V reprezentanci pa je vse drugače. Zbereš se 
enkrat na leto, z najboljšimi posameznicami 
posameznega letnika. Občutka, ko na prsih 
nosiš napis SLOVENIJA in pred vsako tekmo 
poješ himno, se ne da opisati. To so gotovo sanje 
vsakega športnika. 

Kako na vse te izzive potekajo 
fizične in psihične priprave? 

Oboje priprave so izjemno 
pomembne, mislim, da kar v 
vsakem športu. Vse se začne s 
fiziko. Biti moraš telesno dobro 
pripravljen, drugače si v tako 
težkem ritmu treningov in tekem, 
ki si sledijo drug za drugim, skoraj 
obsojen na propad. S tem se 
gotovo začne. Poznati moraš tudi 
svoje telo, kako funkcionira, katere 
so njegove slabosti, prednosti, 
da znaš potem vse obrniti v svojo 
korist. Psihološka priprava pa je 
druga umetnost. Več pozornosti 
sem ji začela namenjati predvsem v 
zadnjem letu, ko sem prišla na višjo 
raven, na kateri so pritiski z vseh 
strani večji in sem hitro ugotovila, 
da bo pripravljenost v glavi ključnega 
pomena. Velika umetnost je, da ti 
uspe uskladiti emocije, pripravo 
na tekmo, navodila, taktiko, trde/
hude besede, ki niso najprijetnejše, 
kritike ... in vse to združiti, da se v 
danih okoliščinah odzoveš, kot je 
treba. Navadno, kadar se približno 
enakovredna nasprotnika srečata 
na igrišču, zmaga tisti, ki je zmožen 
nadzorovati svojo glavo in pokazati 
vse, kar zna. 
  

V Sevnici nimamo ženskega 
košarkarskega kluba. Kljub temu 
pa ste pokazali oziroma dokazali, 

da je napredek v kolektivnem športu mogoč. 
Kakšna je bila vaša pot? 

V osnovni šoli sem poskusila vse mogoče športe, 
s še največjim poudarkom na atletiki, ki mi je 
zagotovo pomagala in mi še. V šestem razredu 
sva s profesorjem športne vzgoje Francijem 
Kranjcem ugotovila, da znam voditi žogo, in sva 
se malo bolj posvetila košarki. In zaradi spleta 
okoliščin sem potem začela trenirati od dva- do 
trikrat na teden v Novem mestu, konec tedna pa 
smo imeli še dve tekmi. Preostale dni sva trenirala 
s profesorjem na šoli. Zato velika zahvala mojim 
staršem, ker so me petkrat na teden vozili v Novo 
mesto in vedno verjeli, da mi bo uspelo. Tako je 
bilo od 7. do 9. razreda, potem pa sem šla na 
Gimnazijo Novo mesto in se tudi preselila tja. 
Potem je bilo vse skupaj veliko laže. In v naslednjih 

dveh letih sem počasi »prerasla« Novo mesto in 
treba se je bilo odločiti. Celje je namreč najboljši 
klub za razvoj mladih igralk, ne samo v Sloveniji, 
ampak kar na območju bivše Jugoslavije. In zelo 
sem vesela in zadovoljna, da sem, kjer sem. 

Kako zdaj na vašo poklicno usmerjenost vpliva 
šport? 

S prihodom v Celje se je vse nekoliko spremenilo, 
saj je postala košarka moja prednost in ji posvečam 
večino dneva. Ob vsem pa seveda ne zanemarjam 
tudi šole. Zavedam se, kako pomembna je 
izobrazba in kaj pomeni, da imaš po končani karieri 
vsaj nekaj opravljeno. Čeprav me v šoli skoraj ni, 
mi vse uspe narediti sproti. Včasih rečem, da sem 
kar »samouk«, ker se vsega naučim sama. Ko bom 
letos končala gimnazijo, se bom gotovo vpisala 
tudi na fakulteto. 
  

Ali vam ostane kaj časa tudi za katerega izmed 
konjičkov? 

Seveda ostane, je pa velikokrat težko. Biti moraš 
tudi izjemno previden, če se hočeš kdaj še za 
užitek preizkusiti v katerem drugem športu. 
Žal zato ne smučam več, čeprav smučanje res 
obožujem. Drugače pa rada hodim v hribe, gledam 
filme, obožujem adrenalinske športe in nasploh 
rada preizkušam kaj novega, najraje bi poskusila 
prav vse ... rada grem v naravo, vzamem slušalke, 
prižgem dobro glasbo in se za kakšno uro odklopim 
od sveta. 
  

Kakšni so vaši cilji in želje za vnaprej? 

Nasploh sem človek, ki si ne samo v košarki, 
ampak tudi v življenju postavlja kratkoročne 
cilje. Želim narediti vse, da bi v letošnji sezoni 
napredovala, za to pa sem pripravljena trdo 
trenirati in se marsičemu tudi odreči. Tega si 
želim v telesni pripravljenosti in tudi individualni 
tehniki, pri pregledu nad igro ter sprejemanju 
pravih odločitev v danih okoliščinah. Rada bi 
napredovala tudi pri razmišljanju. Ekipni cilj pa je 
gotovo osvojitev državnega prvenstva in pokala 
ter morda znova presenetiti v jadranski ligi. 
   

Še naprej vam želimo uspešno športno kariero, 
predvsem brez poškodb, in veliko uspeha tudi na 
drugih področjih. 
   

 Petra Biderman
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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 decembra 2017, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 11. 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

Ni treba posebej dokazovati, da barve, ki nas 
obkrožajo, na nas močno vplivajo, izražajo 
našo osebnost, naša čustva in počutje. Če se 
potrudimo razumeti njihova pomen in vpliv, jih 
lahko uporabimo, da nam pomagajo ustvariti 
potrebno vzdušje, poudariti ali skriti naše 
razpoloženje ali nekatere lastnosti. Lahko jih 
izkoristimo in z njimi ustvarimo ustreznejše 
ravnovesje. 
Zelo pomembno je, v kakšnem prostoru 
bivamo in delamo, kakšne barve so pohištvo 
in stene, v kakšne barve se odenemo, kakšne 
barve je naša hrana. Barve zelo različno 
vplivajo na našo uspešnost, počutje in 
energijo, ki jo ustvarimo okoli sebe. 

Ker bela barva predstavlja nevtralnost, jo čim 
bolj obarvajmo. Obarvajmo jo z rdečo, ki je 
barva intenzivnosti. Pobarvajmo jo z oranžno 
barvo, barvo entuzijazma. Dodajmo ji ščepec 
rumene, barve intelekta in navdiha. Vsak dan 
pa je dobro življenje poslikati tudi z zeleno 
barvo, ki predstavlja sproščanje, in rožnato 
barvo, ki umirja. Nikoli pa nam naj ne bi 
manjkalo modre barve, ki izraža samozavest. 
Naj bo naš vsakdan odet v mavrico barv, da 
bomo svetili, bili raznovrstni, ustvarjalni, 
razumevajoči in umirjeni, kadar bo za to čas.

Mojca Pernovšek

„Zbiranje sredstev za pakete pomoči za družine iz občine Sevnice¨

Voditelja: Vili in Petra Zupančič
Vstopnina: 12 EUR

Kvintet DORI

bogat SREČELOV

Občani Sevnice, 
stopimo skupaj!

Ansambel Brežiški flosarji
Vokalna skupina LIRA KRMELJ
Harmonikarji Boštjana Povšeta
Sara Praznik
Glasbeno instrumentalna skupina SŠGT Celje
Predšolski pevski zbor VRTCA Ciciban Sevnica
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5. DOBRODELNI 
KONCERT

ŠPORTNI DOM SEVNICA
četrtek, 24. november 2016, ob 18.00

 prost vstop za otroke do 12 leta 

Jure Klenovšek

Voditeljica: Silvija Švelc 

ANSAMBEL TONETA RUSA

bogat SREČELOV

Rdečega križa Sevnica
za pomoči potrebne občane Sevnica

TAMBURAŠKI ORKESTER
KAJA PAVLIČ
MARKO ŽELEZNIK
ZBOR OŠ ŠENTJANŽN

as
to

pi
li 

bo
do

:

5. DOBRODELNI 
KONCERT

ŠPORTNI DOM SEVNICA
četrtek, 23. november 2017, ob 18.00

 prost vstop za otroke do 12 leta 
Vstopnina: 12 EUR 

sobota, 4. november 2017

PRAZNIK
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
ZABUKOVJE

OB 18. URI
OSREDNJA PRIREDITEV

S KULTURNIM PROGRAMOM 
IN PODELITVIJO PRIZNANJ

V VEČNAMENSKEM DOMU ZABUKOVJE

ODPRTJE PRENOVLJENE CESTE V STRŽIŠČU
ODSEK KRMELJ-KOLMAN 
pri domačiji Krmelj

OB 16.30

Vljudno vabljeni.
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Občinske strani

Osrednja vsebinska točka 26. redne seje 
Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala 
18. oktobra, je bila namenjena obravnavi predloga 
proračuna za leto 2018. Osrednji izvedbeni akt 
opredeljuje delo celotnega proračunskega leta, 
vanj pa so vključene vse aktivnosti, ki jih občina 
izvaja za zagotavljanje kakovostnega dela in 
življenja v lokalni skupnosti. Cilj je predlagati takšen 
proračun, ki je finančno vzdržen, ki bo zagotavljal 
tekoče delo in izvajanje rednih zakonskih nalog 
ter bo hkrati razvojno in investicijsko ambiciozen. 
Predvidena in glede na sedaj znane finančne 
okvirje izračunana višina proračuna znaša okrog 
18,5 milijona evrov. Člani sveta so po zelo vsebinski 
razpravi predlog proračuna podprli, podali pa so 
številne investicijske in širše strateške pobude in 
predloge. Ti naj se v okviru možnosti upoštevajo 
do obravnave, ki jo bodo opravila delovna telesa 
občinskega sveta. Sledi prva obravnava odloka o 
proračunu na novembrski seji občinskega sveta.

S področja družbenih dejavnosti so svetniki 
obravnavali in soglašali s sklepom o določitvi cen 
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 
območju občine. Bistven vpliv na cene imajo število 
oddelkov ter število in starost otrok v oddelkih, pa 
tudi izobrazbena in starostna struktura kadra, 
izračun plač, materialnih stroškov in živil. Zaradi 
spremembe državne zakonodaje, s tem pa tudi 
uveljavitve napredovanj, so bile oblikovane nove 
cene programov, ki pa ne pomenijo bistvenega 
odstopanja od prej sprejetih cen. Trenutno je v 
vrtce sevniške občine na osmih lokacijah vpisanih  
691 otrok v 39 oddelkih, vključenost pa je 
najvišja v letih doslej, in sicer 85 %. Razveseljivo 
je dejstvo, da so bili s 1. septembrom v vrtce 
sprejeti vsi otroci, ki izpolnjujejo starostni pogoj 
za sprejem. Glede na izraženi interes bo Občina 
Sevnica novembra odprla še en oddelek vrtca 
v novozgrajenem prizidku podružnične šole na 
Studencu.

26. redna seja 
občinskega sveta

Voščilo župana 
Občinski praznik je čas za zadovoljstvo, je 
priložnost krepitve sodelovanja in medsebojnega 
spoštovanja v vseh segmentih lokalnega okolja. 
Ves praznični november to dosegamo skozi 
številne prireditve, ki osvetlijo in izpostavijo 
širino in pestrost delovanja in dosežkov vseh, ki 
živimo v občini Sevnica. 

Dosežki so vse pridobitve, ki jih občani 
vsakodnevno občutijo v zvišani kakovosti bivanja. 
Mednje sodijo splošen nivo infrastrukturne 
urejenosti mesta in krajevnih središč, urejena 
vodooskrba in čiščenje odpadnih vod, možnost 
uporabe optičnega omrežja po praktično vsej 
občini ter udobje v objektih, kjer se poučuje, 
zdravi in pomaga šibkejšim. Dobro je poskrbljeno 
za obvezne, zakonske naloge, ki jih izvajajo 
zavodi in podjetja v ustanoviteljstvu občine. 
Kakovostne pogoje za delo morajo imeti društva 
in prostovoljne organizacije, saj brez tega tudi 
najmodernejši objekti lahko zgolj samevajo. 
Pomemben je dober in prijazen vsakodnevni stik 
z občani in vodstva občine, pri čemer je vodilo 
stalni dialog.

Za plodno povezovanje večjih in manjših projektov 
v razvojne celote je ključno prepoznavanje potreb 
in priložnosti. Doseženi in po celotni občini vidni 
rezultati so dokaz uspešnosti sorazmernega 
razvojnega modela in so hkrati jamstvo za 
nadaljnje dobro delo. Uresničevanje ciljev pa je 
hkrati gotovo odvisno tudi od primerne politike 
države do občin. Uspešno izvedeni projekti in 
investicije prinašajo višjo kakovost bivanja in 
delovanja v domačem okolju, hkrati pa dokazujejo 
dobro sodelovanje občinskega sveta, krajevnih 
skupnosti, javnih zavodov, podjetij, društev, 
drugih organizacij in posameznikov z županom 
in občinsko upravo. Pregled leta, ki smo ga 
pripravili na prazničnih straneh, to potrjuje in 
dokazuje.

Ob občinskem prazniku iskreno čestitam in 
se za dobro sodelovanje zahvaljujem članicam 
in članom Občinskega sveta Občine Sevnica, 
sodelavkam in sodelavcem občinske uprave 
ter vsem vam, spoštovane občanke in občani. 
Posebna zahvala velja vsem, ki boste z 
organizacijo prireditev obogatili praznik občine 
s celomesečnim programom prireditev. Vabim 
vas k obisku dogodkov, da se skupaj zasluženo 
poveselimo ob uspehih in dobrih dejanjih, ki 
lepšajo bivanje v naših krajih. Želim vam prijeten 
praznični mesec.

S spoštovanjem, 

Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj so: 

Grb Občine Sevnica
OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA

Zlata plaketa Občine Sevnica
ŠTEFAN TERAŽ

MARIJA KRALJ

Srebrna plaketa Občine Sevnica
ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA,

SREDNJA ŠOLA SEVNICA

TURISTIČNO DRUŠTVO TRŽIŠČE

ANTON BOBIČ
 

Priznanja Občine Sevnica 
bo podelil župan Srečko Ocvirk 

na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku 
dne 10. novembra 2017. 

Ob tej priložnosti bo podelil tudi 

Listino Občine Sevnica 
BOŽIDARJU MOŽICU in 

VIDKU MOČIVNIKU.

Spoštovane občanke, spoštovani občani.
Ob občinskem prazniku, ki mu posvečamo mesec november, imamo 

razlogov za zadovoljstvo tudi letos veliko. Družabno dogajanje bo bogatilo 
blizu 70 dogodkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in 

ustanov, društev in posameznikov. Med njimi bodo uradna odprtja investicij, 
kulturni, športni in turistični dogodki, obeležitve obletnic ustanov in društev, 

dnevi odprtih vrat, pa tudi dogodki z dobrodelno in izobraževalno noto. 
Osrednja slovesnosti ob prazniku naše občine bo 

v petek, 10. novembra 2017, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica. 
Na slovesnosti bodo podeljena priznanja Občine Sevnica za leto 2017, 

kulturni program pa bodo sooblikovali:
Simfonični in pihalni orkester Glasbene šole Sevnica 

ter združeni pevski zbor OŠ Blanca, OŠ Boštanj in OŠ Tržišče 
Godba Sevnica in Mažorete Društva TRG Sevnica

Vsi dogodki so navedeni v koledarju prireditev. Prijazno vabljeni.

Člani občinskega sveta so na tajnem glasovanju 
izvolili štiri elektorje oziroma predstavnike Občine 
Sevnica v volilno telo 20. volilne enote za volitve 
članov državnega sveta, ki bodo novembra letos, 
ter določili kandidata za člana državnega sveta. 
Za elektorje so bili izvoljeni Božidar Groboljšek, 
Tomaž Lisec, Frančiška Zemljak in Janez Kukec, 
vsi so člani Občinskega sveta Občine Sevnica. Kot 
kandidat za člana državnega sveta, predstavnika 
lokalnih interesov v 20. volilni enoti, je bil izvoljen 
Srečko Ocvirk.

Občinski svet je v zaključnem delu seje opravil 
več kadrovskih imenovanj v svete javnih zavodov, 
soglasno pa sprejel tudi sklep o dobitnikih priznanj 
Občine Sevnica v letu 2017, ki so predstavljeni v 
nadaljevanju.
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Sevnica je november 2016 pričela 
v središču svetovnega zanimanja. 
Po številnih obiskih medijskih hiš s 
celotnega sveta se Sevnica kot kraj 
in kot občina vsakodnevno pojavlja v 
domačih in svetovnih medijih, kar je v 
svet poneslo lepote sevniške občine. V 
sledečem sprehodu od novembra 2016 
do novembra 2017, torej od praznika 
do praznika, pa so zajeti predvsem tisti 
dogodki, pridobitve in mejniki, ki so 
zaznamovali vsakodnevno življenje in 
delo občank in občanov.

Na predvečer občinskega praznika, 11. 
novembra, je potekala osrednja slovesnost s 
podelitvijo občinskih priznanj. Grb Občine Sevnica 
je prejelo Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, 
Zlato plaketo družinsko podjetje 3P Koncept in 
Klub borilnih veščin Sevnica, Srebrno plaketo pa 
Vladimira Tomšič, Darko Janc in Vida Križnik. 
Podeljeni sta bili tudi dve Listini Občine Sevnica, in 
sicer Ludviku Žuraju in Mirku Zupanu. Častni gost 
in slavnostni govornik je bil predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. (Foto: Janja Železnik, Foto 
Asja)

V mesecu praznovanja občinskega praznika so 
se zvrstile številne prireditve, odprtja investicij, 
razni družabni dogodki. Program se je zaključil 
z odprtjem največje investicije, nove Osnovne 
šole Tržišče, tudi z obiskom predsednika Vlade 
Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. (Foto: Janja 
Železnik, Foto Asja)

Občinske strani

Sprehod od praznika do praznika

Na delovnem obisku Sevnice je bil v začetku 
decembra veleposlanik Združenih držav Amerike 
v Republiki Sloveniji, Brent R. Hartley. Na enem v 
nizu svojih obiskov krajev po Sloveniji se je srečal 
s predstavniki občine, si ogledal sevniški grad in 
obiskal še podjetje Siliko d.o.o. 

Na zaključnih decembrskih srečanjih se sestajajo 
organizacije z različnih področij družbenega 
delovanja, med katerimi je s področja zaščite in 
reševanja še posebnega pomena štab Civilne 
zaščite Občine Sevnica. Opravljeno delo so člani 
štaba analizirali na seji v sevniškem Trškem 
dvorcu. 

Zdravstveni dom Sevnica je zaključil rekonstrukcijo 
prostorov za potrebe izvajanja nujne medicinske 
pomoči, ki je na novi lokaciji pričela delovati tik 
pred božičem. 

KŠTM Sevnica je skozi ves mesec december 
skrbel za pestro predpraznično in praznično 
dogajanje za vse generacije. 

Na Malkovcu je v začetku leta potekalo 
tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih 
županov in podžupanov z novinarji in predstavniki 
medijskih hiš. Poleg Srečka Ocvirka, župana 
Občine Sevnica, ki je bila letos organizatorica 
dogodka, so dosežke v preteklem letu in načrte 
za delo v prihodnje predstavili tudi vsi župani 
posavskih občin. 

Vsakoletno srečanje duhovnikov, ki delujejo v 
župnijah območja sevniške občine, je tokrat 
potekalo v Šentjanžu. Vse zbrane, med katerimi 
sta bila tudi škof celjske škofije msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek in škof novomeške škofije msgr. Andrej 
Glavan, povezuje skrb za skupno dobro občanov, 
izmenjava mnenj in predlogov za nadaljnje 
sodelovanje pa je tudi sicer osrednji namen 
tradicionalnega ponovoletnega srečanja.

KŠTM Sevnica je na gradu odprl novo urejene 
turistično-promocijske prostore,  v okviru širše 
turistične ponudbe Sevnice pa sta bili predstavljeni 
tudi novi kolekciji »Visit Sevnica« in »First Lady«. 
(Foto: Rok Petančič)

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika 
je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja 
občinska prireditev v organizaciji Občine Sevnica, 
Zveze kulturnih društev Sevnica in KŠTM Sevnica s 
podelitvijo priznanj in Prešernovih plaket. Priznanje 
je Zveza kulturnih društev Sevnica namenila Alji 
Senica Jazbec, Tatjani Gregorčič, Jožici Čot in 
Cvetki Ostrovršnik, bronasto Prešernovo plaketo 
Ani Fakin, srebrno plaketo je prejel Ženski pevski 
zbor Azelea Boštanj, zlato pa Anton Hohkraut. 
Slavnostni govornik je bil dr. Stane Granda.
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Boštanjčani so obeležili slovenski kulturni praznik 
in praznik Krajevne skupnost Boštanj. Krajevni 
priznanji sta bili podeljeni duhovniku, učitelju in 
humanitarcu mag. Jožetu Andolšku ter Lovski 
družini Boštanj ob 70-letnici delovanja.

Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica in KŠTM 
Sevnica so pripravili prireditev Športnik leta 
2016. Športna osebnost leta je postal Robert 
Perc, športnik leta Blaž Janc, športnica leta pa 
Eva Lisec. V kategoriji perspektivnih športnikov so 
priznanja prejeli Luka Guček, Aleksandra Krošelj, 
Lea Haler, Tina Cigler in Pia Rožmanec. Zahvale 
za dolgoletno marljivo delo društev in klubov 
ob jubilejnem letu delovanja so bile podeljene 
Športnemu društvu Jablanica, Športnemu 
društvu Breg, Športnemu društvu Atraktiva, 
Teniškemu društvu Sevnica in Društvu za športno 
rekreacijo Boštanj.

Na obisku Posavja je bil v začetku marca 
predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. V 
sevniški občini se je najprej srečal s predstavniki 
Ribiške družine Sevnica, si ogledal HE Arto-Blanca 
in nato obiskal še podjetje Preis d.o.o. v Sevnici. 

Lekarna Sevnica je marca namenu predala 
prenovljene prostore in robotizirano skladišče za 
zdravila. 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 avtomatiziran 
lekarniški sistem skladiščenja s prinosom zdravil.

Rotary klub Sevnica je v soorganizaciji z občino 8. 
marca pripravil tradicionalni dobrodelni koncert 
»Imeti rad«. Številčno občinstvo so navdušili: 
Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Sevnica, 
Godba Sevnica in Ansambel Saša Avsenika. (Foto: 
Rok Petančič).

Občina Sevnica je postala ponosna prejemnica 
naziva »najbolj varna občina«, ki ga podeljuje 
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. Priznanje je bilo podeljeno na 
podlagi odgovorov na vprašanja, kako občinske 
uprave pristopajo k reševanju splošne varnostne 
problematike in k zagotavljanju čim višje stopnje 
varnosti svojih občanov oziroma k preprečevanju 
kriminalitete. 

Na sevniškem gradu je marca potekalo 
zasedanje občinskega šolskega parlamenta občin 
Sevnica in Radeče. Udeležilo se ga je 29 mladih 
parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in 
ravnatelji z vseh osnovnih šol sevniške in radeške 
občine: OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ 
Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in Osnovne 
šole Marjana Nemca Radeče.

Občinski svet Občine Sevnica je konec marca sprejel 
celostno prometno strategijo sevniške občine, 
strateški dokument vzpostavitve trajnostnega 
načrtovanja prometa na območju občine in v 
mestu Sevnica, ki ima status mestnega naselja, s 
širšo okolico. Med cilji strategije so: vzpostavitev 
trajnostnega prometnega sistema, ki zagotavlja 
kakovostno dostopnost bivališč, delovnih mest 
in storitev za vse, izboljšanje prometne varnosti, 
zmanjšanje onesnaževanja, emisije toplogrednih 
plinov in porabe energije, povečanje učinkovitosti, 
zmanjšanje stroškov potniškega in tovornega 
prometa ter izboljšanje privlačnosti in kakovosti 
okolja. 

V aprilu je sevniška območna organizacija Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
pripravila revijo otroških in mladinskih pevskih 
zborov občine Sevnica 2017 z naslovom »Poj z 
menoj«.

22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. 
Namen tega dne je krepiti zavedanje o enkratnosti 
planeta, na katerem živimo, krepiti pa tudi 
odgovornost in skrb za ohranjanje narave in 
vseh naravnih življenjskih dobrin. Z organizacijo 
dogodkov smo se tej sporočilnosti pridružili tudi 
v sevniški občini z zasaditvijo sevniške voščenke, 
tokrat pri OŠ Boštanj skupaj s Turistično zvezo 
občine Sevnica.
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Svoj praznik je v začetku maja s slovesnostjo 
v Kulturni dvorani Sevnica obeležila Krajevna 
skupnost Sevnica. Letošnja prejemnika Zlate 
krajevne skupnosti Sevnica sta postala Oskar 
Zoran Zelič in podjetje Preis Sevnica d.o.o. (Foto: 
Grega Vavtar)

Študentski klub Sevnica je v maju pripravil 
tradicionalni Vejžde žur z osrednjimi glasbenimi 
gosti, skupino Kingston. (Foto: Rosana Černelič)

Po prejemu priznanja za najbolj varno občino 
je Sevnica prejela še priznanje »prostovoljstvu 
prijazno mesto« kot ena od 18 slovenskih občin, 
ki zgledno podpirajo prostovoljske organizacije. 
Podelitev priznanj je potekala na Gradu Negova 
v občini Gornja Radgona, in sicer v okviru 
nacionalnega tedna prostovoljstva v organizaciji 
Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij. 

V cestno-prometnem znanju in kolesarskih 
veščinah so se v Sevnici na tekmovanju »Kaj veš 
o prometu« pomerili šolarji osnovnih šol sevniške 
občine. Soorganizacija tekmovanja je bila že 49. 
leto zapored utečeno izvedena s strani Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Sevnica, sodelavcev občine, Policijske postaje 
Sevnica in Avtošole Prah Sevnica.

Krajevna skupnost Tržišče je konec meseca 
maja obeležila svoj krajevni praznik. Priznanja 
za dolgoletno in predano delo na področju 
družabnega udejstvovanja, društvenih dejavnosti, 
prostovoljstva in prepoznavnosti domačih krajev 
so podelili Štefki Lenič, Olgi Majcen, Toniju 
Janežiču in Marjanu Dirnbeku.

Župan Srečko Ocvirk in Oddelek za gospodarske 
dejavnosti Občine Sevnica sta na srečanje na 
sevniškem gradu konec meseca maja povabila 
gospodarstvenike, ki delujejo na območju sevniške 
občine. Osrednja gosta sta bila predsednik 
upravnega odbora Gospodarske zbornice 
Slovenije, Območne zbornice Posavje-Krško 
Martin Novšak in izvršna direktorica Ameriške 
gospodarske zbornice Slovenije Ajša Vodnik. 

 Grad Sevnica prijazno privablja z odprtimi vrati 
– tudi v smislu tako poimenovanih dogodov. Že 
tradicionalnemu majskemu dnevu odprtih vrat 
z ogledi in aktivnostmi za vse generacije je sledil 
še poseben junijski dogodek v okviru projekta 
dnevov odprtih vrat Evropske unije v organizaciji 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko. Slednja je v vsaki 
od 12 statističnih regij izbirala najboljši projekt, 
za katerega so glasovali tudi občani, v posavski 
statistični regiji pa je največ glasov prejel prav 
projekt Sanacije okolice gradu Sevnica.

Sevnica je v juniju gostila poseben dogodek 
»Pogled v modro«, promocijo varnega potapljanja 
– priljubljene adrenalinske, a predvsem zelo 
zahtevne in odgovorne veščine, ki obsega veliko 
tehničnega znanja, izkušenj, fizične pripravljenosti 
in psihične sposobnosti. Dvodnevni dogodek je 
potekal na igrišču pri Športnem domu Sevnica, 
kjer je bil postavljen montažni bazen. Organizacija 
je tekla pod okriljem Prostovoljnega gasilskega 
društva Sevnica, ki ima od leta 2006 tudi svojo 
potapljaško enoto.

Sevnico je v juniju obiskal ameriški filmski igralec 
Bill Murray. V Sloveniji je gostoval v družbi 
ameriškega kuharskega mojstra Petra X. Kellyja 
in slovenskega podjetnika Emila Gasparija, ki 
je za organizacijo srečanja pobudo naslovil na 
župana oziroma lokalno skupnost. Gostje so bili 
nad Sevnico, gostoljubjem domačinov, sevniško 
kulinariko in vinsko ponudbo preprosto navdušeni.

7. Festival modre frankinje je povezal številne 
ponudnike vin iz vse Slovenije, pa tudi kulinarične 
mojstrovine ponudnikov iz domačih in drugih 
slovenskih krajev. (Foto: Rok Petančič)

Ob zaključku šolskega leta so se z županom srečali 
najuspešnejši učenci in učenke vseh sedmih 
osnovnih šol sevniške občine – OŠ Blanca, OŠ 
Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, OŠ Milana Majcna Šentjanž in 
OŠ Tržišče ter Glasbene šole Sevnica.

Pri cerkvi sv. Lovrenca nad Okroglicami je junija 
potekala priložnostna prireditev z odprtjem 
prenovljenih predstavitvenih tabel botaničnega 
naravnega spomenika, nahajališča Clusijevega 
svišča, vsem poznanega kot encijan. Ta naravna 
krasota je z odlokom Občine Sevnica razglašena 
za botanični naravni spomenik, na travnikih pod 
sv. Lovrencom pa je nahajališče Clusijevega svišča 
zaščiteno od leta 1994.
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Junija je praznik obeležila Krajevna skupnost 
Blanca. Namenu so bile predane cestno-
prometne pridobitve, in sicer prenovljena lokalna 
cesta Poklek–Podvrh, odsek lokalne ceste 
Blanca–Čanje in del javne poti na Čanju. Podelili 
so tudi krajevna priznanja; javno pohvalo krajevne 
skupnosti so prejeli Milan Kozole, Matjaž Njeguš in 
Valerija Mirt, plaketo krajevne skupnosti pa Milka 
Slemenšek.

Junija je, tokrat prvič v grajskem parku, potekalo 
posavsko praznovanje dneva državnosti s 
slavnostnim koncertom Godbe Sevnica v 
soorganizaciji Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. 
Slavnostna govornica je bila dr. Jožica Rejec, 
predsednica uprave družbe Domel Holding ter 
prejemnica nagrade Gospodarske zbornice 
Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške 
doseže.

Toplejšo polovico leta so zaznamovale številne 
cestno-prometne investicije na lokalnih cestah, 
med njimi ureditev odseka na relaciji od trgovine 
Extraform do boštanjske železniške postaje 
in nadalje še odseka od železniške postaje do 
mostu Mirna, sanacija mostu čez Kameniški 
potok (na fotografiji), gradnja pločnika ob cesti 
Krmelj–Gabrijele–Pijavice, prenova ceste Arto–
Ponikve–Studenec, obnova odseka Šentjanž–
Štajngrob–Kal pri Krmelju in odseka od Lekarne 
pod sv. Rokom proti Drožanju. V sklopu rednega in 
investicijskega vzdrževanja je bilo obnovljenih več 
cestnih odsekov po krajevnih skupnostih.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
je pričela z izvedbo obnove celotnega zgornjega 
ustroja na odseku državne ceste Mokronog–
Boštanj, tudi skozi kraj Tržišče, prenovljen je odsek 
državne ceste na relaciji Breg–Lisce, pomembna 
pridobitev pa je tudi novi most čez Črni potok med 
Bregom in Orehovim (na fotografiji). Občina je ob 
izgradnji mostu uredila še križišče proti zaselkoma 
Jelša in Križ.

Direktor Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo Damir Topolko je na Gradu Sevnica 
z izbranim izvajalcem v juliju podpisal pogodbo 
za rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo 
v Sevnici. Dela izvajata podjetje Rafael d.o.o. kot 
vodilni partner in Družba Slovenske železnice 
– Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. 
kot partner, financer pa je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo. Projekt bo skladno s 
terminskim planom predvidoma zaključen pomladi 
2018.

Na več lokacijah so potekale sanacije škode na 
infrastrukturi zaradi posledic delovanja narave, 
med njimi sanacija usada na lokalni cesti Podvrh–
Trnovec, sanacija cestnega usada na občinski 
lokalni cesti Okroglice–Razbor (na fotografiji) in 
sanacija plazu na relaciji Telče–Malkovec.

Zunanje športne površine so v kraju prostor 
športnega udejstvovanja in hkrati družabnega 
povezovanja krajanov in društev. Poškodovano 
asfaltno prevleko na športnih igriščih v Športnem 
parku Krmelj in na vse bolj obiskani turistični točki 
Lisci (na fotografiji) je zamenjala nova. S tem obe 
igrišči nudita možnost varnejše in prijaznejše 
uporabe. 

Poletni čas je čas investicij tudi v šolskih objektih. 
Skladno z izvedbenim načrtom je potekala 
izgradnja prizidka k podružnični osnovni šoli na 
Studencu. Novi prizidek k obstoječi šoli v pritličju 
prinaša dve igralnici za potrebe vrtca, kabinet 
in sanitarije, v nadstropju pa so nova učilnica, 
knjižnica in kabinet. Uradno odprtje investicije 
bo v sklopu prireditev ob občinskem prazniku, 9. 
novembra. 

Zaradi dotrajanosti prej obstoječe je bila izvedena 
nova kotlovnica pri Osnovni šoli Milana Majcna 
Šentjanž, in sicer v neizkoriščenem podkletenem 
delu lani zgrajene telovadnice. Prostor v spodnji 
etaži telovadnice je urejen v celoti in tako lahko 
služi hkrati kot skladišče opreme za potrebe šole 
in tamkajšnje krajevne skupnosti. 

Investicijska dela so potekala v Domu kulture v Loki 
pri Zidanem Mostu, ki ima danes olepšano podobo 
(na fotografiji). Z opravljenimi vzdrževalnimi deli 
pa je preurejena tudi okolica tamkajšnje šole, in 
sicer novo asfaltirano ter opremljeno igrišče, 
preurejeno je parkirišče, v prostorih šole pa je 
nova knjižnica.

Ob angažiranosti in povezanosti krajanov vasi 
Kamenica v krajevni skupnosti Šentjanž ter 
ob sodelovanju krajevne skupnosti in Občine 
Sevnica je vas dobila novo podobo, poleg izgradnje 
kanalizacije in skupne rastlinske čistilne naprave je 
bila celovito posodobljena tudi cesta skozi naselje.
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Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž je 
praznovalo 110-letnico delovanja društva. 
Osrednje dejanje praznovanja je bila predaja 
namenu novega gasilskega vozila, avtocisterne 
AC 20/75, skupne investicije občine, krajevne 
skupnosti, sevniške gasilske zveze, prispevka 
krajanov ter številnih sponzorjev in donatorjev.

Pred Športnim domom Sevnica je avgusta v 
organizaciji KŠTM Sevnica potekala tradicionalna 
11. Kitariada. Nastopile so glasbene zasedbe 
Štandgas, She & The Young Ones, Modre zvezde, 
Cantina Thrash in Prelude, za vrhunec večera pa 
je poskrbela legendarna slovenska rock skupina 
Šank Rock. (Foto: Rok Petančič)

V Sevnici se je kot dobra praksa izkazala ureditev 
parkirnih površin, namenjenih kratkotrajnemu 
parkiranju. Namen modrih con je zagotoviti večjo 
pretočnost parkirišč in vplivati na problematiko 
prezasedenosti parkirnih mest. Doslej so na tak 
način v Sevnici urejena parkirišča za HTC, na 
parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB in pred 
trgovino Izidor, v starem mestnem jedru pri 
upravnem središču občine ter po novem tudi na 
javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.

Občina je skupaj s Krajevno skupnostjo Sevnica 
pristopila k ureditvi ploščadi s spomenikom na 
Trgu svobode v središču Sevnice. Cilj je oblikovati 
urbano območje, na katerem bodo lahko potekale 
različne družabne prireditve na prostem, kot 
možnost in priložnost nadgradnje družabnega 
utripa Sevnice. 

Konec avgusta je na Studencu potekalo srečanje 
upokojencev z območja posavske pokrajine. 
Dogodek je potekal v organizaciji Pokrajinske 
zveze društev upokojencev Posavja. Slovesnost je 
popestril kulturni program, nadaljevala pa se je z 
družabnim srečanjem.

V šolske klopi je 1. septembra na sedmih 
osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
ki delujejo na devetih lokacijah po občini, sedlo 
1431 učencev, med njimi 172 prvošolcev. 
Srednješolska leta so se pričela za 157 učencev, 
ki so v lanskem šolskem letu uspešno zaključili 
devetletno izobraževanje na sevniških osnovnih 
šolah. Vrtce obiskuje 691 otrok v 39 oddelkih, in 
sicer na osmih lokacijah po občini.

V Evropskem tednu mobilnosti se je tudi v sevniški 
občini zvrstilo več aktivnosti, katerih skupen cilj je 
ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti in 
varnosti v cestnem prometu. Zaključna prireditev 
za šolarje vseh šol sevniške občine je bila pri 
Osnovni šoli Boštanj, lep dogodek pa je popestril 
še nastop raperja Zlatka.

V sklopu dogodkov ob tednu otroka je oktobra 
na igrišču pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica 
potekala prireditev »Mislimo varno, ravnajmo 
varno, bodimo varni« - dan za večjo prometno 
varnost ob tednu otroka. Preventivni dogodek so 
skupaj organizirali oziroma vsebine pripravili Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Sevnica, Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, 
Zdravstveni dom Sevnica, Policija, Območno 
združenje Rdečega križa Sevnica, Socialno-
varnostni sosvet Občine Sevnica in Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost prometa, vlogo 
koordinatorja je prevzela Občina Sevnica.

Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja 
o raku dojk. Po Sloveniji vsako leto v tem 
času potekajo številne aktivnosti z namenom 
opozarjanja na pomen zdravega načina življenja, 
zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja te 
bolezni. Aktivnostim smo se z ovijanjem dreves v 
rožnate pletenine pridružili tudi v Sevnici.

65 let delovanja letos praznuje Dom upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca. Ob tem je v prostorih 
doma na Impoljci oktobra potekala slovesnost. O 
poslanstvu in delovanju organizacije je navzočim 
spregovorila direktorica Andreja Flajs, ob 
praznovanju pa so čestitke namenili številni gostje, 
med njimi tudi župan Občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Prireditev je pospremil kulturni program. 
(Foto: DUO Impoljca)
 

V sklopu sejma Narava Zdravje, ki je oktobra 
potekal na ljubljanskem Gospodarskem 
razstavišču, so bila podeljena priznanja natečaja 
Planetu Zemlja prijazna občina 2017. Natečaja 
se je udeležila tudi Občina Sevnica in v kategoriji 
občin z več kot 10 tisoč prebivalci prejela priznanje 
za odgovorno prizadevanje na področju varovanja 
naravnih danosti, ustvarjanja boljših pogojev 
kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro 
informiranje o odnosu do okolja. V imenu Občine 
Sevnica je priznanje iz rok mag. Tanje Cegnar 
z Agencije Republike Slovenije za okolje prevzel 
podžupan Janez Kukec.

Podoba prostora se vseskozi spreminja, 
upoštevajoč potrebe in želje občanov in 
gospodarstva. Uravnoteženost in realno 
proračunsko načrtovanje sta temelj za uspešno 
izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega 
dela, vse s cilji zagotavljanja kakovostnega 
bivanjskega okolja in prijetnega življenja v lokalni 
skupnosti. 

Pred nami je november, 
nov praznični mesec. 

Prijazno vabljeni, da se ob prireditvah 
v počastitev občinskega praznika 
srečujemo v čim večjem številu. Gr
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Na Rdečem križu Sevnica že nekaj let pripravljamo 
dobrodelno akcijo Drobtinica, s katero zbiramo 
sredstva za otroke naše občine. Naši prostovoljci 
so z ljubeznijo pripravili razne domače dobrote, 
veliko odličnega domačega kruha, razne 
vrste potic, kolačev, peciva in piškotov ter jih 
ponudili obiskovalcem na stojnicah v zameno za 
prostovoljne prispevke. Stojnice smo imeli pred 
večjimi trgovskimi centri (Mercator, Tuš in Spar) 
ter na Kmečki tržnici v Sevnici. V lepem sobotnem 
dopoldnevu smo imeli veliko obiskovalcev, ki so 
radi poskusili in vzeli domače dobrote ter tudi 
prispevali po svojih zmožnostih. Zadovoljni smo, da  
je glede na dober obisk na stojnicah dobrodelnost 
v Sevnici še vedno doma. 

Vse sodelujoče je na koncu izjemno razveselil 
podatek, da smo na štirih stojnicah zbrali kar 
1.359,24 EUR prostovoljnih prispevkov, v celoti 
pa jih bomo namenili otrokom osnovnih šol 
naše občine, ki bodo izrazile potrebe po naši 
pomoči. Iskrena hvala vsem, skoraj štiridesetim 
prostovoljcem, ki so dobrote pripravili in brez 
katerih izvedba ne bi bila mogoča. Hvala tudi vsem 
obiskovalcem, ki so pokazali izjemen občutek za 
pomoči potrebne. 
  

Mojca Pinterič Krajnc, sekretarka RKS OZ Sevnica

Dobrodelnost je 
v Sevnici še vedno doma

 
V petek, 13. oktobra, je Rotary klub Sevnica odprl 
svoja vrata širšemu krogu ljudi. Dogodek je potekal 
v Knjižnici Sevnica. V uvodu je navzoče nagovorila 
in pozdravila predsednica RC Sevnica Mirjana 
Jelančič ter predstavila kronologijo in poslanstvo 
kluba. Svoj pogled na delovanje društva je izrazil 
tudi župan Srečko Ocvirk. Članom je čestital za 
uspešno delovanje v lokalni skupnosti. Predavatelj 
dr. Matej Tušak je z zgodbami uspešnih športnikov 
predstavil dejavnike, ki pripomorejo k uspehu  
na osebnem, poslovnem, športnem ali drugem 
področju. Vztrajnost, trdno delo, premagovanje 
ovir, porazov in postavljanje dosegljivih ter realnih 
ciljev vodi do uspeha. Prej ali slej. 

Številni obiskovalci, od najmlajših do 
najizkušenejših, so ob koncu predavatelja nagradili 
z iskrenim in močnim aplavzom.  
   

Mirjana Jelančič

Dan odprtih vrat Rotary kluba 
Sevnica s športnim psihologom 
dr. Matejem Tušakom

  
Članice Društva kmetic Sevnica so bile skupaj s 
sevniško izpostavo Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Novo mesto letošnje organizatorice srečanja 
kmečkih žena spodnjega Posavja, ki je potekalo 
14. oktobra na Studencu. 

Številne članice društev iz Sevnice, Krškega, 
Brežic in Kostanjevice na Krki so najprej prisluhnile 
nagovoru predsednice Društva kmetic Sevnica 
Majde Jazbec, pozdrave sta navzočim namenila 
tudi župan Srečko Ocvirk in predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc. Za tem 
je bil na vrsti ogled humorne gledališke uprizoritve 
dneva na kmečki tržnici v izvedbi članic Ddruštva 
kmetic Sevnica pod mentorstvom Andreje Janc. 
V nadaljevanju dneva so sledili ogledi obrata 
predelave mesa na Kmetiji Matko, perišča na 
Studencu, vinske kleti Društva vinogradnikov 
Studenec in trte potomke, najstarejše vinske trte 
v Sloveniji, žametne črnine z Lenta. Družabno 
srečanje se je nadaljevalo v Gostilni Janc.
 

Vir: Občina Sevnica

Srečanje kmečkih žena 
spodnjega Posavja

 

Pogodbena pošta na Blanci deluje na novi lokaciji, 
v prostorih objekta Okrepčevalnice Trimček, 
prevzemnica pošte pa je Vesna Mirt. Dostopnost 
poštnih storitev je krajanom zagotovljena z 
delovnim časom od ponedeljka do petka, od 8. do 
18. ure, in ob sobotah od 8. do 12. ure. 

Pogodbena pošta na Blanci 
na novi lokaciji

20 let 
Društva 

vinogradnikov 
Šentjanž

Konec oktobra se bo odvrtelo polnih 20 let 
od takrat, ko so se naši vinogradniki odločili, 
da ustanovijo društvo. Skromni začetki, 
znanja željni člani in vse bolj pogumne ideje 
so pripeljale društvo v izjemno uspešna leta, 
ko so se pogumno spopadali z največjimi in 
najbolj izkušenimi dolenjskimi vinogradniki. 
S svojimi vini in na ocenjevanjih dosegali 
vrhunske rezultate. Vse to je bilo dobro 
povabilo za številne nove člane, kateri so v 

dveh desetletjih vsak na svoj način 
doprinesli k prepoznavnosti.

4. novembra bomo s slavnostnim 
praznovanjem nazdravili z vsemi, ki se bodo 
odzvali našemu vabilu na slavnostno sejo, 
širšo javnost pa veselo vabimo na slavnostni 
koncert Hišnega anasambla Avsenik, ki bo 
ob 19. uri v športni dvorani v Šentjanžu. 
Na ta način  bomo simbolično povezali dve 
pokrajini, ki sta povezani s cvičkom, eni ga 

pridelujemo, drugi pa obožujejo.

Vabljeni vsi na veselo druženje 
na koncertu in po njem.

DV Šentjanž
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OZVVS Sevnica si je letos zadala tudi oživitev 
dela z mladimi. Smo pobudniki realizacije dela z 
mladimi na področju domovinske vzgoje, ki je v 
Sloveniji v primerjavi z drugimi državami v velikem 
primanjkljaju.

Zavedati se moramo, da nam domovina ni bila 
podarjena, da je bilo zanjo žrtvovano ogromno 
človeških življenj in je nastalo veliko dosmrtnih 
travm ter najhujših stresnih situacij in da nam 
tega, kar imamo, tudi v prihodnje nihče ne bo 
samoumevno varoval. Zato je zadnji čas, da 
se tega zavemo in mlade v duhu varovanja in 
spoštovanja  naše države tudi vzgajamo. Notranji 
politični prepiri na domovinsko vzgojo mladih ne 
smejo vplivati. 
Letos smo zato izvedli že tri akcije na področju 
sodelovanja z osnovnošolsko mladino v Sevnici. 
Osnovnošolci so nastopili na letnem zboru članov 
OZVVS, imeli smo učne ure streljanja z zračno 
puško in ekskurzijo  za učence devetih razredov 5. 
oktobra v muzej vojaške zgodovine v Pivko, ogledali 
smo si tudi planinske jame. 
Ekskurzijo sta koordinirala Mirko Ognjenović in 
Drago Slukan, vodil pa jo je predsednik združenja 
Ivan Cajner. Finančna sredstva za izvedbo smo 
zagotovili v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, 
Območnem združenju  ZVVS Sevnica in Občini 
Sevnica. Obema partnerjema se zahvaljujemo za 
prispevek. 
V prihodnjih letih želimo tovrstno aktivnost 
spodbuditi tudi z drugimi osnovnimi šolami v občini.

Janez Levstik

Območno  združenje veteranov 
vojne za Slovenijo Sevnica 
aktivno tudi na področju 
dela z mladimi.

Foto: Drago Slukan

 
Umeščanje hidroelektrarn v naš prostor je močno 
zaznamovalo podobo Save in njene bližnje okolice. 
Vzporedno s spreminjanjem struge naše največje 
reke je bilo treba na Loškem polju prestaviti tudi 
kamnite mostove.   

  
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE 
Celje je v sodelovanju s KŠTM Sevnica v sklopu 
dnevov evropske kulturne dediščine in tedna 
kulturne dediščine v večnamenskem prostoru 
KŠD Log na Logu organiziral predstavitvi in ogled 
prestavljenih mostov vlečne poti na Loškem polju 
ob Savi. Predstavitvi sta bili organizirani dvakrat, 
prvič 26. septembra za učence OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in OŠ Boštanj, drugič pa 5. oktobra za 
širšo javnost, izvedla pa ju je višja konservatorka 
Marjana Krumpestar. 
  
V predstavitvi so bili predstavljeni pomen Save 
v preteklosti, današnji potencial reke in vpliv 
na regulacijo struge, zaradi česar so bili leta 
2008 prestavljeni suhozidani kamniti mostovi, 
ki so prikazovali del zgodovinsko pomembne 
vlečne poti ob reki. V nadaljevanju so bili s serijo 
fotografij prikazani potek prestavitve, čiščenje, 
dokumentiranje, številčenje kamnitih blokov, 
razstavljanje in ponovno sestavljanje, za konec 
pa organiziran sprehod ob Savi z ogledom 
prestavljenih mostov, zanimivega dela naše 
skupne kulturne dediščine. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Predstavitvi in ogled 
prestavljenih mostov vlečne 
poti na Loškem polju ob Savi 

OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

NA SVEÈANO ODKRITJE 
SPOMINSKEGA OBELEŽJA  

Sveèanost z odkritjem bo v èetrtek, 9.11.2017, ob 12. uri 
pri vhodu v zgradbo kjer se nahaja KŠTM Sevnica in 

prostori finanènega urada v Sevnici, Glavni trg 19, Sevnica.

www.sevnica.zvvs.si
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na štiri meseèno, oboroženo, varovanje prostorov 
v katerih se je hranila dokumentacija nabornikov 
pred morebitno intervencijo JLA v letih 1990-91. 

Prireditev bo v okviru letošnjega praznovanja praznika obèine Sevnica.

www.mojaobcina.si/sevnica

  

OŠ Boštanj ob 500. obletnici reformacije 

»Besede so žarki // in sonce je knjiga, // ta večno 
sije na svet // in ga z upanjem obliva,« je zapisala 
Tajda Šinkovec Mesar, učenka 8. a razreda. 
Kako globoka resnica se skriva v teh preprostih 
verzih. Verjetno se premalokrat zamislimo, kako 
pomembna sta branje in znanje, ki ga posledično 
dobimo iz knjig. Na OŠ Boštanj o tem razmišljamo 
na glas, z besedami, zapisi, dejanji … 

V četrtek, 12. oktobra, smo se vsi učenci in učitelji 
5. šolsko uro zbrali na odprtju posebnega kotička 
zunaj pred šolo, ki smo ga sicer poimenovali 
Bralnica pod krošnjami, a je lahko še mnogo 
več, ker nam je mar – mar za slovensko besedo, 
znanje, ki se z zapisom prenaša skozi stoletja, za 
vse čudovite svetove, ki nam jih odstirajo knjige. 
Ob tem pa smo se spomnili, kako branje in pisanje 
v našem maternem jeziku nista nekaj, kar nam je 
od nekdaj dano in zato tudi ni samoumevno. V tem 
mesecu bomo praznovali 500 let od reformacije – 
gibanja, ki nam je s Primožem Trubarjem dalo prvo 
slovensko tiskano knjigo in slovenski knjižni jezik. 
Ali ste se kdaj vprašali, kaj bi bilo z našim jezikom, 
morda celo narodom, če ne bi bilo teh velikih 
domoljubov – od Trubarja, Prešerna, Župančiča, 
Cankarja, Suhodolčana idr. –, ki so nam dali 
neprecenljiv dar zapisane besede? Z njihovimi deli 
se je ohranjala kontinuiteta jezika in vzporedno z 
njim kolektivna narodna zavest. In to, dragi moji, 
je eden izmed temeljev, na katerem smo zgradili 
našo samostojnost. 

Ko smo razmišljali o vsem tem, se je kot na 
dlani ponujala zamisel – ustvarimo knjigo. Od 
vseh in za vse, a postavljeno v obliko, ki ponuja 
posameznikovo unikatnost – rokopis. In čeprav 
smo spoznali, da zapis lastnih misli mnogim 
predstavlja težavo, smo kljub temu ponosni na to, 
kar je nastalo. Izjemno smo vzradoščeni, da so 
učenci in učitelji s svojimi besedami dokazali, da v 
njih kalijo semena temeljnih človeških vrednot – pa 
če se tega zavedamo ali ne. Izbrali smo pomembne 
teme: družina, prijateljstvo, otroštvo, znanje, 
življenje. Pojmi, s katerimi se identificiramo. In to 
je tisto, na čemer lahko gradimo prihodnost. 

Nastala je knjiga – bogata po vsebini in obsegu. 
Nekaj mislim iz nje smo vdahnili življenje z našo 
prireditvijo. Drugo nas potrpežljivo čaka, da to 
storimo sami. Hvala vam za vaš trud, posluh in 
predvsem hvala za vse podeljene misli, izkušnje ne 
glede na to, kako velike ali drobne so. Pomembno 
je, da so in da smo si jih upali zapisati. Kajti »pisati 
inu obstati« je zapisal Primož Trubar, temu naj le 
še dodam: Brati in znati. 

Silvestra Kotar 

Odprtje bralnice pod krošnjami
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Pri Turistični zvezi občine Sevnica smo tudi letos 
na svetovni dan turizma predali namenu gozdno 
okno, opremljeno  z informacijsko tablo. K 
sodelovanju in izvedbi smo povabili še TD Šentjanž 
in KO združenja za  ohranjanje  vrednot  NOB 
Šentjanž. 

Letošnje okno je s pogledom usmerjeno v 
zgodovino, ki je ne smemo pozabiti, stoji pa pri 
kurirski postaji TV5a,  tik pred vhodom v gozd 
Jatna na Branskem.  
Vsi partnerji skupaj  smo z učenci Osnovne 
šole Šentjanž, tovariši Duletove, Robkove in 
Zasavske čete, predstavniki Zavoda za gozdove  
in preostalimi podporniki  predali namenu  svoj 
delež. S tem smo želeli poudariti vrednote našega 
kraja ter pokazali, kako bi lahko turizem na tak 
način pomagal pri razvoju naše domovine. 
Za program sta poskrbela predsednica KO za 
vrednote NOB Vanda Gorenjc in Stane Gorenjc. 
Prisluhnili smo zvokom harmonike Žige Podlogarja 
in pozdravni besedi predstavnika Turistične zveze 
Slovenija in  Turistične zveze občine Sevnica. 
Gozdno okno so namenu predali Jože Prah, Mojca 
Pernovšek in Annemarie Culetto. 
S tem dogodkom smo dokazali, da slogan Turizem 
smo ljudje res drži. 

Cveta Jazbec

Svetovni dan turizma, 
gozdno okno

  
Ob svetovnem dnevu turizma, ki ga praznujemo 
27. septembra, so v mestni hiši v Brežicah v 
organizaciji tamkajšnje občinske turistične zveze 
podelili regijska priznanja v sklopu projekta 
Turistične zveze Slovenije Moja dežela, lepa in 
gostoljubna. Dve priznanji smo prejeli tudi v naši 
občini. Priznanje za tretji najlepši izletniški kraj v 
Posavju je prejela Šmarčna, Sevnica pa priznanje 
za najlepše manjše mesto v regiji. 

Turistična zveza občine Sevnica izreka čestitke in 
želi, da bodo primeri dobrih praks tisti, ki bodo zgled 
in spodbuda tudi preostalim. Šmarčna je naselje 
v krajevni skupnosti Boštanj v občini Sevnica in 
jo v svojih opisih omenja že Primož Trubar. Leži 
med polji na desnem bregu Save, ki je močno 
zaznamovala ljudi ob njej. V obdobju splavarjenja so 
se ob vaseh ob Savi ukvarjali tudi z lovljenjem lesa 
in premoga. Za to opravilo so imeli celo posebno 
orodje, imenovano akelj; kavelj na dolgem držalu. 
Zaradi tega so na primer vaščani Šmarčne dobili 
ime »kavsarji«. Danes si je, ob sprejemu prijaznih 
domačinov, mogoče tam ogledati med letoma 
2010 in 2013 v baročnem stilu zgrajeno cerkev 
svete Marije Pomočnice, Dolinškov kozolec toplar 
z etnološko zbirko, se preizkusiti v »kavsanju«, v 
dneh pred božičem pa vas vabijo k ogledu živih 
jaslic. Komisija je opazila zgledno in lepo urejeno 
okolico. Hiše skupaj z gospodarskimi poslopji ob 
njih so lepo urejene, okolica pospravljena. Občutiti 
je povezanost in sodelovanje med domačini, ki se 
trudijo in skrbijo tudi za skupni prostor, katerega 
del je gasilski dom, v katerem imajo urejen 
prostor za druženje. Sevnica je mesto z okoli 
5000 prebivalci in leži v prijetni kotlini ob prehodu 
dolenjskih gričev v Posavsko hribovje, ob izlivu 
Sevnične in Mirne v reko Savo. V zavetju sevniškega 
gradu, ki je središče kulturnega, turističnega ter 
protokolarnega dogajanja in v katerem so na ogled 
lokalne muzejske zbirke ter galerije, je mesto 
začelo nastajati v 13. stoletju. Ko je leta 1862 
skozi mesto stekla železniška proga Zidani Most–
Sisak, je Sevnica postala neposredno povezana 
z vsemi večjimi srednjeevropskimi središči in 
omogočila začetek industrializacije. Ta je izsilila 
razširitev kraja proti zahodu in severozahodu in 
nastal je zametek novega dela mesta že pred 1. 
svetovno vojno. V 20. stoletju so bili vsi razvojni 
načrti mesta usmerjeni v gradnjo tega dela mesta, 
ki ga sooblikujejo Kopitarna, Tanin, Stilles, Lisca, 
Preis in druga podjetja. Sevnica je postala mesto 

Regijska priznanja 
Moja dežela, 
lepa in gostoljubna

Šmarčna

leta 1952. Zdaj je industrijsko, obrtno, trgovsko, 
kulturno in upravno središče istoimenske občine 
s širokim zaledjem, ki ga obiskovalci ne zapustijo 
rahločutni, saj ponuja nešteto možnosti in 
priložnosti vse leto. Komisija je opazila napredek in 
prizadevanje za urejenost splošne podobe mesta. 

Čeprav ostajajo kotički, potrebni predvsem dobre 
volje in pridnih rok, gre pohvaliti prizadevanje in 
turistično ponudbo, ki jo oblikujejo za to odgovorne 
institucije in lastniki lokalov sami. V Sevnici je 
mogoče zaznati korak v smeri k enemu lepših in 
priljubljenih turističnih mestec v državi.

Vir: Turistična zveza občine Sevnica

Sevnica

 
V sklopu prireditev Jesen na vasi je v petek 
13. oktobra, TD Tržišče pripravilo že četrto 
fotografsko razstavo, na kateri smo občudovali 
lepote naše krajevne skupnosti skozi fotografski 
objektiv domačih avtorjev. Septembra so se 
tečajniki udeležili fotografskega tečaja pod 
vodstvom Janeza Skobeta, profesionalnega 
snemalca, fotografa in režiserja. Pokazal jim 
je marsikatero veščino, kako narediti odličen 
posnetek. 

Odprtje razstave so s svojimi čudovitimi pevskimi 
in plesnimi nastopi popestrili učenci OŠ Tržišče. 
Zbrane je nagovoril tudi predsednik KS Tržišče 
Janez Virant. Za tem so razglasili tri najboljše 
fotografije po izboru Janeza Skobeta. Nagrade 
so prejeli Jure Tratar, Edo Jankovič in kot najboljši 
Stane Markovič. 
Po prireditvi si je bilo mogoče ogledati razstavo 
v prostorih Gasilskega društva Tržišče. Del 
izbranih fotografij  pa krasi tudi novi koledar TD 
Tržišče, delo Nevenke Flajs in Milene Knez, ki je bil 
predstavljen ob tej priložnosti. 
Iskrena hvala vsem avtorjem fotografij, ki so 
sodelovali v natečaju, in vabljeni, da v čim večjem 
številu sodelujete tudi v prihodnje. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Fotografska razstava v Tržišču

Avtorji najboljših treh fotografij 
po izboru Janeza Skobeta (foto: Nevenka  Flajs)

  
Vseslovenski sejem na Dolenjskem je potekal 
13. do 15. oktobra v okolici Gostilne pri Japu nad 
Temenico, v Šentvidu pri Stični. Vsak dan se  je 
začel ob 9. uri, zvečer pa so bili v prireditvenem 
šotoru  koncerti, ki so trajali do jutranjih ur. 
Ponudniki so predstavili številne dejavnosti, 
skupaj pa je bilo razstavljalcev 250. Med njimi je 
turistično ponudbo predstavila tudi naša občina. 

Obiskovalcem so bili na voljo katalogi, prospekti in 
letaki iz naše ponudbe, poskusili pa so lahko modro 
frankinjo Grajska kri, piškote Visit Sevnica, kruh 
z ocvirki, lahko pa so sodelovali tudi v nagradni 
igri z bogatimi nagradami. Kupili so lahko tudi 
spominke First Lady, vino Grajska kri in drugo. 
Odziv obiskovalcev je bil zelo pozitiven. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevnica na vseslovenskem 
sejmu na Dolenjskem
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Turizem

V soboto, 14. oktobra zjutraj, smo se člani  
Društva konjerejcev in konjenikov Sevnica odpravili 
na strokovno ekskurzijo na Dolenjsko. 

Na pot proti Trebnjemu nas je spremljala gosta 
megla. Ustavili smo se sredi Hudej. Tam nas je 
pričakal gospodar Marko s kmetije Marn. Povabil 
nas je na ogled svojih konj, nam predstavil svojo 
kmetijo in vzrejo konj na posestvu. 

Izlet Društva konjerejcev 
in konjenikov Sevnica na 
Dolenjsko

Marko Marn predstavlja svoje konje in njihove pasme.

 
Sevnica se je skupaj s še 12 destinacijami prijavila 
na tretji nacionalni poziv Slovenske turistične 
organizacije za pospeševanje vpeljevanja 
trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega 
Zelena shema slovenskega turizma oziroma 
Slovenia Green Standard. S pridobljenim znakom 
se želi sevniška občina na slovenskem, evropskem 
in svetovnem trgu še bolj utrditi kot destinacija, 
prijazna do okolja in družbe. Razvoj turizma 
poteka ves čas kot prilagajanje potrebam in 
povpraševanju, dolgoročen pogled in umeščanje 
na turistični zemljevid tudi v obliki pridobitve 
znaka Slovenia Green Destination pa utirata pot 
nadaljnjemu razvoju turizma. Gre za mednarodno 
uveljavljene in priznane standarde in tako tudi za 
mednarodno priznani certifikat, za katerega se je 
Sevnica kot turistična destinacija odločila z željo 
po trajnostnem razvoju turizma pri nas. Potrditev 
pristopa k Zeleni shemi slovenskega turizma je dal 
tudi občinski svet Občine Sevnica, jasno potrditev 
k zavezanosti pa je s podpisom listine Zelena 
politika prispeval župan Srečko Ocvirk. 

Podpis Zelene politike se je zgodil ob svetovnem 
dnevu turizma, ki smo ga v Sevnici praznovali 
skupaj z drugimi občinami Posavja v obliki 
organiziranega obiska gradov Posavja. Ob tej 
priložnosti spet vabimo občanke in občane naše 
občine k izpolnitvi ankete, ki je dostopna na www.
mojaobcina.si/sevnica, www.kstm.si in www.
obcina-sevnica.si ter na upravi KŠTM Sevnica, ki 
je koordinator aktivnosti za pridobitev znaka.  

Vir:  KŠTM Sevnica

Podpis Zelene politike 
ob svetovnem dnevu turizma

 
Ob svetovnem dnevu turizma smo 29. septembra 
tudi na Logu odprli zeleno okno ob Savi in tako 
z ene strani predstavili pogled na našo cerkev 
Najdenje sv. Križa iz 2. polovice 15. stoletja, ki je 
bila temeljito  obnovljena leta 1992. Leta 2005 
smo krajani Loga s prostovoljnimi prispevki kupili 
172 kg težak bronasti zvon. Ta je nadomestil tretji 
zvon na cerkvi, ki je bil že zelo poškodovan. 

Z druge strani okna se nam odpre pogled na grad 
in Lutrovsko klet, pod njim pa je staro mestno 
jedro. Grad in staro mestno jedro pod njim 
predstavljata čudovito srednjeveško veduto. Ta 
prelep pogled iz tega zornega kota je bil zanimiv 
tudi za razne televizije, ki so ponesle Sevnico v svet 
prepoznavnosti. 
Pred odprtjem pogleda skozi okno smo prisluhnili 
mladim, talentiranim mladostnikom: Maji Erjavec 
s prečno flavto ter Mitji Jancu in Frediju Blatniku 
na »frajtonarci«. Dogodek sta popestrili tudi Hana 
Vukalić z Loga in Zala Elizabeta Ramovš iz Sevnice. 
Obe sta v Laškem na 19. evropskem prvenstvu 
mažoretk, na katerem je sodelovalo več kot 
1600 članic iz 9 držav, ugnale preostale tekmice 
in postale evropske prvakinje v parih s palico v 
skupini junior, za kar smo jima čestitali. 
Predno smo usmerili pogled skozi dvokrilno 
okno, smo se najtopleje zahvalili Branku Knezu, 
ki je odgovorno prevzel ta projekt, seveda pa tudi 
vsem, ki so mu pri tem pomagali. Okno je tudi 
zanimiv mizarski in ključavničarski izdelek. 
  

Branko Knez

Zeleno okno na Logu

»Živimo na lepem, naravno in zgodovinsko 
zanimivem koščku slovenske zemlje. Tega se 
nas večina ne zaveda. Le ta ali oni naključni 
obiskovalec, navdušen nad našim okoljem, nas 
opozori na to. /.../ Društva ne ustanavljamo 
zato, da bi v Loki imeli še eno društvo. Odveč je 
tudi bojazen, da bo v škodo drugim, tradicionalnim 
društvom v kraju. Nasprotno, turistično društvo 
naj bi delovalo v korist vseh, zlasti pa promoviralo 
celotno okolje naše krajevne skupnosti. Slediti 
moramo namreč duhu časa, da naša skupnost 
ne ostane pozabljena in zapuščena,« je v vabilu na 
ustanovni občni zbor 25. julija 1997 med drugim 
zapisal iniciativni odbor. 

Na sončno jesensko soboto, 14. oktobra, ko 
smo praznovali obletnico delovanja turističnega 
društva v Loki, je bil čas, da uvodne besede znova 
premislimo in se zavemo njihovega pomena. Da 
društvo v vseh teh letih sledi načelom in nalogam, 
ki so bile zanj predvidene ob ustanovitvi, kažejo 
številni dogodki, ki se v njegovi organizaciji zvrstijo  
med letom; od pustnega rajanja za otroke, 
razstave velikonočnih pirhov, aktivne sekcije Loški 
zeliščarji, tradicionalnega pohoda po poteh KS do 
Vencembra in drugih vmes. V turističnem društvu 
smo se odločili, da bo ta dan v celoti namenjen 
turizmu. Tako smo ga začeli z jesenskim pohodom 
na Čelovnik in končali s kulturno prireditvijo, 
ki so jo popestrili učenci POŠ Loka in Mlade 
žurerke iz Tržišča, ter druženjem, ki ga je bogatil 
harmonikar Brane Abram, v parku pri gasilskem 
domu v Loki. Ob dvajsetletnici delovanja so vse 
zbrane nagovorili in izrekli čestitke predsednik 
Turistične zveze Slovenije Peter Misja, župan 
Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek, predsednica TZOS Annemarie Culetto 
in predstavnik KS Loka Ljubo Šinkovec. Veselje ob 
praznovanju so z nami, poleg številnih domačinov, 
delili tudi predstavniki društev, s katerimi 
najpogosteje sodelujemo, pri katerih gre, poleg 
preostalih krajevnih društev, še posebej omeniti 
TD Majolka iz Gornje Radgone, TD Tržišče in 
KŠDT Razbor. V imenu predsednika Turističnega 
društva Loka pri Zidanem Mostu Milana Culetto 
se je moderatorka dogodka Sergeja Seljak ob 
koncu zahvalila vsem navzočim in že povabila 
na dogodke v sklopu Vencembra, ki se nam 
neustavljivo približuje.

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

20 let 
turističnega društva v Loki

Foto: Jernej Klinc

Po ogledu in okrepčilu smo se odpravili 200 
m stran od kmetije na manežo in Marko nam 
je s pomočjo svojih učenk prikazal prijazno 
šolo jahanja. Spoznali smo različne elemente 
pravilnega jahanja v angleškem sedlu na 
toplokrvnih konjih in v western sedlu na pasmi 
quater horse. Spoznali smo tudi osnove jahanja za 
izpit jahač 1 in jahač 2. Nato smo se odpeljali v 
Stično in obiskali še državni muzej krščanstva na 
Slovenskem. Deluje v prostorih stare prelature 
v cistercijanskem samostanu, ki je najstarejši 
samostan na našem ozemlju. Spoznali smo, kako 
je v stoletjih samostan spreminjal svojo stavbno 
podobo z najstarejšim jedrom samostana križnjim 
hodnikom in redovno cerkvijo. Cerkve si nismo 
mogli ogledati, saj je bil čas velikega praznovanja 
Marijinega klica, fatimske 100. obletnice. Bilo pa 
je veliko romarjev in raznovrstnih stojnic. Ustavili 
smo se še na turistični kmetiji Fajdiga (Šentvid pri 
Stični) na poznem popoldanskem kosilu. Ta čas je 
z igranjemna harmoniko popestril Anton Grilc, mi 
pa smo z njim zapeli. 
Nazaj domov smo se vračali polni lepih vtisov in 
kramljali o rejskih izkušnjah ter prigodah s konji. 

Tanja Košar

www.
mojaobcina.si/

sevnica
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
četrtek, 2. 11. 
ob 9.00 Počitniška ustvarjalnica za otroke Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 4. 11., 
ob 9.00 Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna Športni dom Sevnica Šahovski klub Milan Majcen Sevnica

sobota, 4. 11., 
ob 16.00 Literarno srečanje "Kultura in umetnost nas povezujeta" Bregarjeva zidanica, 

Kamenško Kulturno umetniško društvo Budna vas

sobota, 4. 11., 
ob 16.30 Odprtje prenovljenega odseka ceste Krmelj-Kolman v Stržišču Domačija Krmelj v Stržišču Krajevna skupnost Zabukovje

sobota, 4. 11., 
ob 18.00

Osrednja prireditev s podelitvijo priznanj 
ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje

Večnamenski dom 
Zabukovje Krajevna skupnost Zabukovje

sobota, 4. 11., 
ob 19.00

77. Razborski večer 
z gostom, patrom, dr. Karlom Gržanom Dom krajanov Razbor Kulturno, športno in turistično društvo 

Blaž Jurko Razbor
sobota, 4. 11., 
ob 19.00

Koncert Hišnega ansambla Avsenik 
ob 20-letnici delovanja Društva vinogradnikov Šentjanž

Športna dvorana 
OŠ Milana Majcna Šentjanž Društvo vinogradnikov Šentjanž

nedelja, 5. 11., 
ob 10.00 Praznovanje zahvalne nedelje z ekološko tržnico Pred župnijsko cerkvijo v 

Tržišču Turistično društvo Tržišče

nedelja, 5. 11., 
ob 14.00 Blagoslov in pokušina mladega vina pri cerkvi sv. Jošta pod 

Lisco

Kulturno, športno in turistično društvo Blaž 
Jurko Razbor in Društvo vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj

ponedeljek, 6. 11. 
- sobota, 2. 12., v 
odpiralnem času

Razstava ročnih del članic Društva invalidov Sevnica Knjižnica Sevnica Društvo invalidov Sevnica

ponedeljek, 6. 11. - 
petek, 10. 11., 
od 9.00 do 17.00

Dnevi odprtih vrat Trubarjevega doma upokojencev Trubarjev dom 
upokojencev Trubarjev dom upokojencev

ponedeljek, 6. 11., 
ob 10. 00

Dnevi odprtih vrat Trubarjevega doma upokojencev: 
odprtje razstave izdelkov stanovalcev

Trubarjev dom 
upokojencev Trubarjev dom upokojencev

ponedeljek, 6. 11., 
ob 11.00 Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku Trški dvorec pri Občini 

Sevnica Občina Sevnica

ponedeljek, 6. 11., 
ob 15.30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 6. 11., 
ob 17.00 Odprtje klekljarske razstave "Nakit" Mosconova galerija na 

Gradu Sevnica
Klekljarska skupina Bucike in 
Družinski inštitut Zaupanje

torek, 7. 11., 
ob 9.00 Predavanje Vinka Ošlaka »Dalmatinova Biblija« Kulturna dvorana Sevnica Društvo 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
torek, 7. 11. 
ob 15.30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 7. 11., 
ob 17.00

Podelitev občinskih priznanj tekmovanja 
Moja dežela - lepa in gostoljubna

Albert Felicijanova dvorana 
na Gradu Sevnica Turistična zveza občine Sevnica

torek, 7. 11., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 8. 11., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 8. 11., 
ob 18.00 Radogost večer avtorja Rudija Stoparja: gost Mate Dijardovič Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 9. 11., 
ob 12.00

Odkritje spominske plošče na stavbi, kjer je leta 1991 deloval štab za 
Teritorialno obrambo občine Sevnica in Oddelek za ljudsko obrambo

Glavni trg 19 v Sevnici 
(vhod KŠTM Sevnica

Občinsko združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Sevnica

četrtek, 9. 11., 
ob 14.00

Dnevi odprtih vrat Trubarjevega doma upokojencev: 
osrednja prireditev ob 70-letnici delovanja

Trubarjev dom 
upokojencev Trubarjev dom upokojencev

četrtek, 9. 11., 
ob 16.00

"V majhnem smo veliki" - 
odprtje prizidka k podružnični šoli na Studencu Studenec Občina Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, 

Vrtec Ciciban Sevnica
četrtek, 9. 11., 
ob 18.00 Literarni večer Večerne zarje: "Vse najboljše, moja občina" Knjižnica Sevnica Društvo upokojencev Sevnica

petek, 10. 11., 
ob 9.00 Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB prispomenik NOB

na Trgu svobode
Združenje borcev za vrednote NOB, 
Občinski odbor Sevnica

petek, 10. 11., 
ob 9.30 Položitev venca k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici Okrajno sodišče v Sevnici Združenje borcev za vrednote NOB, 

Občinski odbor Sevnica
petek, 10. 11., 
ob 10.00

Slavnostna seja 
občinske organizacije Združenja borcev za vrednote NOB

Albert Felicijanova dvorana 
na Gradu Sevnica

Združenje borcev za vrednote NOB, 
Občinski odbor Sevnica

petek, 10. 11., 
ob 15.00

Dnevi odprtih vrat Trubarjevega doma upokojencev: predavanje 
patra, dr. Karla Gržana "Pozorni na to, kar daje moč in lepoto življenju«

Trubarjev dom 
upokojencev Trubarjev dom upokojencev

petek, 10. 11., 
ob 17.00

OSREDNJA SLOVESNOST OB OBČINSKEM PRAZNIKU

S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE SEVNICA
Športni dom Sevnica Občina Sevnica

sobota, 11. 11., 
ob 7.00

"Od zore do mraka: 10. celodnevno kolesarjenje 
po občini Sevnica ob občinskem prazniku

pričetek kolesarjenja v 
parku pred Občino Sevnica Kolesarsko društvo Sevnica

sobota, 11. 11., 
od 7.00 do 10.00

Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica 
z brezplačnim kliničnim pregledom malih živali 

Veterinarska postaja 
Sevnica Veterinarska postaja Sevnica

sobota, 11. 11., 
ob 10.00

Tradicionalni Martinov pohod 
od pletenke velikanke do Malkovških goric

pričetek pohoda pri 
pletenki velikanki v Tržišču Turistično društvo Tržišče

sobota, 11. 11., 
ob 12.00 Tradicionalno srečanje izgnancev in beguncev občine Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Koordinacijski odbor DIS Sevnica

sobota, 11. 11., 
od 14.00 dalje Martinovanje na Studencu Studenec, parkirišče nad 

gasilskim domom Društvo vinogradnikov Studenec

sobota, 11. 11., 
ob 18.00 Večer mažoret "Defile" Športni dom Sevnica Društvo TRG Sevnica, sekcija mažorete

nedelja, 12. 11., 
ob 9.00 Pohod s Studenca na Primož Studenec, pri stavbi 

krajevne skupnosti Društvo vinogradnikov Studenec

ponedeljek, 13. 11.,
ob 9.00

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje": 
ogled doma in spoznavanje z življenjem v domu Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Sevnica

ponedeljek, 13. 11.,
ob 18.00 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 14. 11., 
ob 9.00 Predavanje Dušana Lipeja, dr. vet: "Skrb za male živali" Kulturna dvorana Sevnica Društvo 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
torek, 14. 11., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070

Koledar prireditev



15november 2017

Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
torek, 14. 11., 
ob 15.30 Odprtje avtobusnega postajališča na Preski pri avtobusnem 

postajališču na Preski Vaška skupnost Konjsko, Laze in Preska

sreda, 15. 11., 
od 9.00 do 11.00 Dan odprtih vrat z odprtjem razstave ročnih del Dom upokojencev in 

oskrbovancev Impoljca Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

sreda, 15. 11., 
ob 16.00

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje": predavanje 
Štefanije Lukič Zlobec z naslovom Demenca, izzivi sodobne družbe Dom upokojencev Sevnica Dom upokojencev Sevnica

sreda, 15. 11., 
ob 17.00 Občinsko tekmovanje v akrobatiki Športni dom Sevnica Športno društvo Partizan Sevnica

sreda, 15. 11., 
ob 18.00 Moder človek se ne stara - moder človek zori: Andrej Pešec Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sreda, 15. 11., 
ob 18.00 Delavnica Deje Muck: izdelovanje fraktalnih risb Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 16. 11., 
od 9.00 do 11.00 Dan odprtih vrat z ogledom razstave ročnih del Dom upokojencev in 

oskrbovancev Impoljca Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca

četrtek, 16. 11., 
ob 19.00

Odprtje likovne razstave XVI. Sevniškega likovnega shoda Grad 
2017 in odprtje likovne razstave 

Mosconova galerija na 
Gradu Sevnica

JSKD za kulturne dejavnosti, OI Sevnica, 
ZKD  Sevnica

petek, 17. 11., 
ob 11.00

Konferenca: Človek Človeku Sopotnik, inovativne rešitve mobilnosti 
starostnikov

Trški dvorec pri Občini 
Sevnica

Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko 
solidarnost, Družinski inštitut Zaupanje

petek, 17. 11., 
od 13.00 do 19.00 Odtis KNOF Sevnica, 10 let Zavod KNOF so. p. Grad Sevnica

petek, 17. 11., 
ob 15.00

Odprtje prenovljenega odseka javne poti Tkalec-Povše-Kelnerič-
Podlipnik in celovito posodobljenega odseka lokalne ceste 
Extraform-most na žagi

Dolenji Boštanj pri Podli-
pnik-Tkalec, ob 15.30 pri 
železniški postaji

KS Boštanj, Občina Sevnica

petek, 17. 11., 
ob 18.00

Zaključek bralnega projekta Posavci beremo skupaj: literarni večer 
s pisateljico Mojco Kumerdej Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 18. 11., 
ob 9.00 Turnir v namiznem tenisu ob prazniku občine Sevnica Športni dom Sevnica Društvo invalidov Sevnica

sobota, 18. 11., 
ob 9.00

4. spominski šahovski turnir članov društev invalidov iz Posavja in 
Zasavja Športni dom Sevnica Društvo invalidov Sevnica

sobota, 18. 11., 
ob 14.00 Delavnice: Nakit z Mihaelo Kežman MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 18. 11.,
ob 18.00 Koncert Prifarska desetka! Telovadnica OŠ Tržišče KD  Prifarski muzikanti

ponedeljek, 20. 11. 
- sobota, 25. 11., 
v odpiralnem času

Teden brezplačnega vpisa za nove člane Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 20. 11.,
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Avtošola Prah Toni, 031 643 338

ponedeljek, 20. 11., 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Trio SPN

torek, 21. 11., 
ob 15.00 4. turnir Društva invalidov Sevnica v pikadu v prostorih Društva 

invalidov Sevnica Društvo invalidov Sevnica

sreda, 22. 11. - 
petek, 24. 11., 
od 8.00 do 14.00

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica
Varstveno delovni center 
Krško-Leskovec, Enota 
Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, 
enota Sevnica

sreda, 22. 11. 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 23. 11., 
ob 10.00 Konferenca Savska kolesarska pot - izzivi in priložnosti Grad Sevnica Svet regije Posavje, Slovenska kolesarska 

mreža

četrtek, 23. 11., 
ob 11.00

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: 
Plesna urica

Varstveno delovni center 
Krško-Leskovec, Enota 
Sevnica

VDC Krško-Leskovec, enota Sevnica

četrtek, 23. 11., 
ob 18.00

Odprtje razstave slik Nevenke Flajs 
z nastopom kitarista Igorja Leonardija in Ane Vipotnik

Kulturni dom Loka pri 
Zidanem mostu, Kulturno društvo Primož Trubar Loka

četrtek, 23. 11., 
ob 18.00 Dobrodelni koncert "Občani Sevnice, stopimo skupaj!" Športni dom Sevnica Območno združenje Rdečega križa Sevnica

četrtek, 23. 11., 
ob 19.30 Še vedno mame - predstava za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 24. 11., 
ob 11.00 Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Plesna urica

Varstveno delovni center 
Krško-Leskovec, Enota 
Sevnica

VDC Krško-Leskovec, enota Sevnica

petek, 24. 11., 
ob 18.00 "Kje so tisti lepi časi": koncert ob 15-letnici Ljudskih pevk s Telč Kulturna dvorana Tržišče KŠD Telče, Ljudske pevke s Telč

petek, 24. 11.,
ob 17.00

Ob mednarodnem dnevu proti nasilju nad ženskami: 
gostja Marjeta Košar MC Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 24. 11., 
ob 20.00 Večer s sommelierom Rokom Petančičem Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 25. 11., 
ob 9.00 Ekipno državno prvenstvo invalidov v šahu Vinska klet Mastnak Društvo invalidov Sevnica

sobota, 25. 11., 
ob 9.00 Finale slovenskega pokala v ju - jitsu tehnikah 2017 Športni dom Sevnica Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica

sobota, 25. 11. 
ob 17.00 Gosta meseca novembra: Medij Uroš in Mateja Bobek MC Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 25. 11., 
ob 20.00 Koncert skupine San Di Ego Band Dom kulture Loka KD  Primož Trubar Loka

torek, 28. 11., 
ob 9.00 Predavanje Igorja Kernela "Staroverci v Sloveniji" Kulturna dvorana Sevnica Društvo 

Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
torek, 28. 11., 
ob 15.30 Odprtje posodobljenega odseka ceste Sevnica-Drožanje Sevnica, parkirišče pri 

Lekarni pod sv. Rokom Občina Sevnica

torek, 28. 11., 
ob 17.00 Mojca Pokrajculja - otroška predstava za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 29. 11., 
ob 16.30 "Pol stoletja v vrtčevskih copatkih" - 50 let vrtca v Krmelju Telovadnica OŠ Krmelj OŠ Krmelj, vrtec pri OŠ Krmelj

četrtek, 30. 11., 
ob 16.00

"To je moja šola, moj kraj": odprtje novega športnega igrišča in 
knjižnice z ogledom razstave fotografij Bojana Dremlja

Podružnična šola Loka pri 
Zidanem Mostu

Občina Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
KD Primož Trubar Loka, Knjjižnica Sevnica

četrtek, 30. 11., 
ob 17.30

"To je moja šola, moj kraj": 
osrednja prireditev ob 110-letnici šole v Loki

Trubarjev dom 
upokojencev  Loka Občina Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica
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JAZ, 
RIHANNA 
IN DIVJE 
MISLI.

RADIOCENTER.SI

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

 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.

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o. 031 822 277

041 353 280

resja,
jesenskih lepotic

- Pisano paleto mačeh,
                    

- Pesek, zemlja za grobove
- Sklede, lonci

Prihaja jesen,
zato vam v naši
Vrtnariji na Ribnikih
in Cvetličarni Silva
nudimo:

Pri naročilu celotne žalne dekoracije
( žarni venček, cvetlični aranžma, venci, šopki )
vam nudimo 5% popust na gotovino.
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Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

strešna okna

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

kz-sevnica.si

T R A D I C I O N A L N A

Sevniska
salama 

Tradicionalni suhomesni izdelek  
naše pokrajine, ki je nastal 

pod skrbnimi rokami mojstrov 
Grajskih mesnin, po receptu 
Društva salamarjev Sevnica. 

Dovolite, da vas 
njen okus prevzame. 

Vaše Grajske mesnine

Odslej

v novi 

embalaži!

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Po receptu 
sevniških 
mojstrov

aa
ni
m
a

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in 
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!
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Na sevniškem gradu so v četrtek, 5. oktobra, v 
organizaciji OŠ Boštanj in v sodelovanju s KŠTM 
Sevnica potekale že 6. otroške razglednice, 
likovno srečanje učencev osnovnih šol občine 
Sevnica, tokrat z naslovom Štirje letni časi.

Otroci so likovno podoživeli čudovite freske z 
motiviko štirih letnih časov iz časa poznega 
baroka, ki so v jugovzhodnem grajskem stolpu 
in gotovo eden najlepših delov gradu. Najprej so 
ustvarjali risbe po opazovanju, v nadaljevanju pa 
izživeli svojo domišljijo v najrazličnejših barvnih 
paletah in detajlih. 

Odprtje razstavljenih likovnih del je potekalo 
naslednji dan v grajskem atriju skupaj z nastalimi 
deli na lutkovno-slikarski koloniji Lutkart ob 
spremljevalnem kulturnem programu, ki so ga 
pripravili učenci OŠ Boštanj.

Vir: Literarno-novinarski krožek OŠ Boštanj 

6. otroške razglednice 
na sevniškem gradu

Foto: Lana Pavlič

torek - 28. NOVEMBER 2017 - 17.00
Damjana Golavšek // gledališko-glasbena predstava
Predstava je primerna za otroke od 3. leta in traja 45 minut.

MOJCA POKRAJCULJA 

Zgodba Mojce Pokrajculje je zgodba o prijateljstvu med ljudmi in naravo. Dogaja se v 
gozdu, kjer živi majhna deklica. Prav takšna je, kot vsi otroci. Včasih nagajiva, včasih 
pridna, vedno pa zelo skrbna. Skrbi za gozd in njegove prebivalce, drevesa. Če preveč 
kihajo in kašljajo od tovarniškega dima, jih s pesmico pozdravi. 

Velikokrat jo obiščejo tudi njene dobre 
prijateljice živali. Velike, manj velike in 
tudi tiste najmanjše, ki jih pogosto niti 
ne vidimo, saj živijo skrite v svojem 
svetu. Gozdni deklici je ime Mojca. 
Mojca Pokrajculja, ki bo s svojimi 
prijatelji obiskala tudi vas…
V tej priredbi koroške ljudske pravljice 
je igralska zasedba nekoliko drugačna, 
kot v izvirniku. Namesto zajčka v njej 
med drugim srečamo tudi pajka in 
modrega čuka. Še vedno sta tu medved 
in lisica, ki pa na koncu prevzame 
odgovornost za svoja dejanja.
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četrtek - 23. NOVEMBER 2017 - 19.30
produkcija: Kreker in SiTi Teater BTC // komedija // besedilo: Jera Ivanc // režija: Uroš Fürst 
igrajo: Ana Urbanc/Gorka Berden, Nina Valič/Barbara Medvešček, 
Vesna Slapar/Mojca Fatur, Tijana Zinajić/Leja Jurišič in Vesna Pernarčič

ŠE VEDNO MAME

Sedem let, ena kriza, dva bivša in trije novi, da o kilah niti ne govorimo. Ampak mame so 
še vedno mame. Mulčki so zrasli v mule in mulce, njihove mame pa najdejo čas – sicer 
komaj in stežka –, da se dobijo vsaj enkrat tedensko. Ampak ne tako, kot smo jih vajeni, 
ležerno, v oblakih dima, čvek sem, drink tja … ne, ne, tokrat gre zares. Pripravljajo se 
na glasbeno-plesno točko v okviru 
dobrodelnega koncerta, izkupiček 
katerega bodo namenile sirotišnici, od 
koder je vnukinja sestrične bivše tašče 
novega partnerja Irminega bivšega. 
Do koncerta jih loči samo še pet vaj, 
od katerih se prav nobena ne odvije po 
načrtih. Jim bo uspelo?
Nadaljevanje uspešnice Mame je 
navdušilo tudi publiko Dnevov komedije 
2016 v Celju, ki je predstavo ocenila kot 
drugo najboljšo na festivalu.
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V soboto, 14. oktobra, je v Lutrovski kleti 
potekal Jesenski koncert Okteta Jurij Dalmatin 
v sodelovanju z Moškim pevskim zborom Napev 
Batuje. Posebna zanimivost tega koncerta je bila, 
da so odzvanjali le moški glasovi. 

Na povabilo k skupnemu koncertu so se Primorci 
iz Batuj z veseljem odzvali, zbor pa vstopa v že 
22. leto delovanja. Vodi ga Luka Vetrih, ponašajo 
pa se s širokim repertoarjem in državnimi ter 
mednarodnimi priznanji. V skupini prepeva okoli 
15 pevcev, združuje pa jih ljubezen do petja in 
dobre družbe. 

Poslušalke in poslušalci so uživali v raznovrstnem 
programu. Na koncu so pevci obeh zasedb 
skupaj zapeli pesem Žabe, obiskovalci pa so bili 
navdušeni.

Andrej Lisec

Jesenski koncert
Okteta Jurij Dalmatin 
z MoPZ Napev Batuje

Oktet Jurij Dalmatin

MoPZ Napev Batuje

otroška predstava 6€ | odrasla predstava 20 € 
Predprodaja kart za izven - TA Doživljaj / Trg svobode 10 / Sevnica / 07-81-65-462

 
Vse, kar smo brali v knjigah in videli v risankah, je 
res. 

Grozni Gašper, najbolj navihani in z vsakim novim 
stavkom še bolj poredni fantin, ki je osvojil otroke 
po vsem svetu, si  vedno zamisli prenekatero 
nagajivost. Teh je celo toliko, da si jih njegovi starši 
in učitelji sploh ne morejo zapomniti. Njegove 
lumparije segajo daleč onstran domačega in tudi 
šolskega praga, ne ustavi pa se niti pred neznanci. 
Gašper vedno nadleguje svojega pridnega brata 
Petra in v svoje prigode pritegne tudi prijatelje. 
Mali pajkci, malo večji pajki in strašni taranteli so 
bili glavna nit premierne predstave Grozni Gašper 
in tarantela, ki so jo pripravili najmlajši gledališčniki 
Razborja pod odrom. 

Kako je videti, če knjižnega in risanega junaka 
postaviš na oder in pri tem ne pozabiš, da te 
pod odrom gleda polna dvorana, v kateri sedijo 
tvoji starši, stari starši, brat in sestra, sošolci, 
razredničarka in veliko znanih ter neznanih 
obrazov, sta pokazala v predstavi več kot odlična 
mlada igralca Jakob Štigl kot Grozni Gašper in 
Jure Palčnik kot njegov brat Peter. Muhasta Maja, 
ki jo je zaigrala Lučka Imperl, jima ni ostala dolžna, 
prav tako pa so svojo nadobudnost pokazali Klara 
in Gašper Štigl v svojih vlogah mame in očeta, 
Emanuela Kleindienst v vlogi varuške Rebeke, 
Ožbej Imprel in Anže Vidmar v vlogi strašnih 
tarantel in male pajkice Pia Zakrajšek, Zala Bizjak, 
Alja Dobovšek ter Neža in Monika Štigl. 

Igralci so nas ta večer prepričali, da je Grozni 
Gašper junak našega časa in da si zasluži 
priznanje najboljše otroške knjige leta 2008. Mali 
Razbor pod odrom združuje najmlajše generacije 
igralcev in prav zato se ni čuditi, da so si za letošnji 
izziv izbrali za njihov oder navihanega Groznega 
Gašperja, ki spada med najbolj prepoznavne 
junake sodobne otroške literature. 

Mojca Petrovčič

Grozni Gašper na odru 
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Po nekajletnem ustvarjanju z otroško gledališko 
skupino je Razbor pod odrom zaživel še z mladinsko 
ter privabil k ogledu premierne gledališke 
predstave Ko mi je nosil rože številne obiskovalce. 

Nekako moralno je, da partner, ki se zaplete ali 
zaljubi v drugega, to pove in poskuša ohraniti 
zakon ali pa preprosto gre. Kaj pa je vzrok, da 
ostaja ob svojem partnerju? 

V predstavi sedem deklet in žensk, vsaka v 
različnem življenjskem obdobju, predstavi svoj 
karakter. Ob naključnem srečanju v frizerskem 
salonu odkrivajo vsaka svoj svet, pozneje pa 
skupno zgodbo, ki je polna močnih čustev in 
zapletenih človeških odnosov. Počasi se razvija 
zgodba gospe županove, ki misli, da je sicer žrtev 
prevar lastnega moža, vendar se proti koncu ta 
vloga zamenja. Najprej komični dialogi pozneje 
igralke postavijo pred nov izziv, v katerem se je 
treba otresti predsodkov in se soočiti z ljubicama. 
Nekje besede niso več potrebne, ostane samo 
tišina. Teme, kot so zakon, skrivna ljubezenska 
zveza, skrivnosti, ljubosumje, maščevanje in 
varanje obravnavajo predvsem žensko kot žrtev 
in/ali zmagovalko ne glede na družbeni sloj. 
Zgodba nasmeje in presune. 
Predstava Ko mi je nosil rože je nevsiljivo 
spodbudila razmišljanje, predvsem pa je bila 
zanimiva, ker ponuja ogledalo družbi o temah, 
o katerih še vedno noče oziroma jo je še sram 
spregovoriti.   
Gledališka predstava v treh dejanjih je avtorsko 
delo režiserke Mojce MJ Petrovčič, ki z gledališko 
skupino Razbor pod odrom ustvarja od leta 2010: 
»Kaj je najboljše pri delu z otroki in mladimi? To, 
da se zaveš, da tudi sam ne veš vsega in da si se 
pripravljen še vedno učiti.« 

Na odru: Jana Štigl, Polona Palčnik, Tjaša Kovač, 
Vesna Bratec, Ema Štigl, Karmen Gorjup in Nives 
Dobovšek. Foto: Matjaž Marjetič

 Mojca Petrovčič

Koliko poguma imaš, 
da poljubiš drugega? 
Igra Ko mi je nosil rože   

Oktobrski gostje Okna Radogost zapolnjujejo 
vse galerijske prostore na našem gradu. Tokrat 
je k nam prišlo kar osem umetnikov – fotografa 
(Mladen Božičković, Goran Dorić), slikarja (Karlo 
Kolundžić, Želimir Šiško) in kiparji (Alojzije Cindrić, 
Ivan Jelančić, Nenad Milić, Miroslav Župančić) 
iz Slavonije na Hrvaškem, njihova dela pa si je 
mogoče ogledati do vključno 6. novembra. 

Starosta, kipar prof. Ivan Jelančić, ki je bil skupaj 
z gostiteljem Rudijem Stoparjem tudi pobudnik 
in organizator gostovanja hrvaških umetnikov, 
je v priložnostni zgibanki o razstavi podrobneje 
predstavil vse avtorje, na odprtju razstave pa 
sta se jim pridružila tudi predstavnik občine Nova 
Gradiška in direktorica tamkajšnje turistične 
skupnosti. Zbrane sta pozdravila tudi župan 
Srečko Ocvirk in Mojca Pernovšek, direktorica 
KŠTM Sevnica. 

Poleg umetnosti, ki ne pozna meja, nas z območjem 
Slavonije povezujejo tudi Sava in številna druga 
področja ter izzivi, ki bodo lahko s sodelovanjem in 
povezovanjem precej laže premagljivi in doseženi. 
Naše razpoloženje je oplemenitil Jakob Štigl, 
izvrstni mladi harmonikar z Razborja. 

 Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Slavonski umetniki 
razstavljajo na gradu

 
V petek, 6. oktobra, v tednu otroka, je Zavod 
Grajsko lutkovno gledališče Sevnica v sodelovanju 
s KŠTM Sevnica in Občino Sevnica organiziral že 
peto slikarsko-lutkovno kolonijo LUTKART 2017 
na našem gradu. Ustvarjali so učenci sedmih 
posavskih osnovnih šol in celo iz Polhovega 
Gradca.  

Med povabljenimi so bile tudi slovenske šole na 
avstrijskem Koroškem in Tržaškem, ki pa se žal 
zaradi razdalje in drugih obveznosti niso mogle 
udeležiti tega zanimivega likovno-kulturnega 
dogodka. 
Dežju, ki je škropil na grajski atrij, ni uspelo 
razmočiti dobre volje in barvite kreativne energije 
mladih likovnih ustvarjalcev, ki so prišli na grad, na 
katerem že osmo leto deluje tudi Grajsko lutkovno 
gledališče Sevnica. 
Udeležence smo popeljali na ogled gradu in 
lutkovnega gledališča, razen lutk pa so si ogledali 
tudi likovne stvaritve LUTKARTA 2016. 
Za lutkovno ozračje je poskrbela naša nova 
predstava Zakaj sem Ajček, v kateri nastopa 
12 različnih tipov lutk, od naprstne do telesne v 
človeški velikosti, seveda vsaka s svojo različno 
animacijsko tehniko. 
Zaradi slabega vremena so otroci ustvarjali v 
prostorih Mosconove in Stare galerije, v katerih 
so jih navdihovali razstavljene slike, fotografije 
in skulpture priznanih umetnikov. Za dodatno 
energijo in žejo je ves čas skrbela mizica, pogrni 
se s svojimi dobrotami.  
Opažamo, da se kakovost likovnih del vsako leto 
povečuje, s tem pa bogati vez med lutkovnim in 
likovnim ustvarjanjem. Naše lutkovno-slikarsko 
srečanje smo sklenili s kosilom in podelitvijo 
spominskih priznanj za vse šole udeleženke. 
Poslovili smo se z mladimi umetniki in njihovimi 
mentorji ob obojestranski želji in obljubili, da 
se bomo prihodnje leto spet srečali v še večji in 
pestrejši zasedbi. 
Številna ustvarjena likovna dela smo opremili in 
razstavili v grajskem atriju skupaj z izdelki že 7. 
slikarske kolonije Otroške razglednice, ki je bila 
letos posvečena grajskim freskam Štirje letni 
časi. S kulturnim programom učencev OŠ Boštanj 
v sodelovanju GLG smo istega dne ob 18. uri odprli 
skupno razstavo več kot 70 otrok, ki je popeljala 
številne obiskovalce v svet otroške fantazije in 
ustvarjalnosti, kar je močno potrkalo tudi na 
vrata otroka, ki je ostal v vsakem izmed nas. Le 
spodbuditi ga je treba. 
Likovna dela, ustvarjena na lutkovno-slikarski 
koloniji LUTKART  2017, bodo v tem šolskem letu 
kot potujoča razstava obiskala vse šole udeleženke 
kot vez in lep spomin na naše sodelovanje. 
  

Bernard  Pungerčič 

LUTKART  2017 
že petič gostil mlade 
umetnike na našem gradu

Foto: Nevenka Flajs, Rok Petančič

www.kstm.si
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V mladinskem centru želimo mlade ozaveščati 
o pomenu zdravega življenja, zato pogosto 
organiziramo delavnice pod mentorstvom 
strokovnjaka na določenem področju. Tokrat smo 
gostili Tomaža Adama. Poučil nas je o pomenu pitja 
vode, predvsem tiste brez negativnih učinkov, ki 
jim je voda v mestnih vodovodih izpostavljena (klor, 
kovinske cevi …). V ta namen smo si oblikovali 
poseben energijski podstavek, ki orgonizira vodo 
in jo napolni s prepotrebno življenjsko energijo, 
izboljšuje okus hrane in podaljšuje njen rok trajanja. 

Ne glede na to, ali verjamemo v učinkovitost in 
moč podstavka, je ta vsekakor tudi lep dodatek v 
naših domovih. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Gost meseca oktobra 
v MC Sevnica: Tomaž Adam

 
Rock Lichtenwald je rockovska prireditev, 
katere glavni namen je spodbujanje in prirejanje 
dogodkov kakovostne  rockovske glasbe ter tako 
navdušencem pripraviti dogodek, na kakršne se 
tudi v prihodnje radi vračajo. 

Atrij gradu Sevnica so zato v soboto, 7. oktobra, 
v organizaciji KŠTM Sevnica prežemali in stresali 
rockovski ritmi petih skupin, ki so se zvrstile na 
odru. 
Najprej je občinstvo ogrela skupina  Cantina 
Thrash iz Sevnice, za tem pa trio Metropolis iz 
Ljubljane, za njimi so za rockovske ritme poskrbeli 
Suzy Soprano iz Krškega, nato skupina Gromofon 
iz Celja, na koncu pa še Megs iz Ljubljane. 

Kljub hladnemu večeru in noči je zrak rockovske 
glasbe vse prežemal do jutranjih ur, vsekakor pa 
je bilo veliko želja in prošenj, da bi se tovrstni in 
podobni dogodki še kdaj ponovili. Nastopajoči in 
obiskovalci pa so pohvali odlično izvedbo prireditve. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Rock Lichtenwald 
na gradu Sevnica 

V četrtek, 12. oktobra, so se filmski ustvarjalci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica odpravili v Izolo na 
sklepno prireditev 53. srečanja najmlajših filmskih 
ustvarjalcev. Izmed 70 filmov in videoposnetkov 
so naši mladi filmarji prejeli kar 4 zlata priznanja. 
Bravo.
In kdo so ustvarjalci in nagrajenci? 

Animirani film Zabava so ustvarile Ema Prah, 
Tamara Kosem, Kalamska Konstans, Nikita 
Stanič, Leticia Chiara Perc Lisec in Lana Vilčnik, 
vse učenke 6. razreda. Zlato priznanje za ”stop 
motion” animacijo filma Mumija iz 1. stoletja so 
prejeli Luka Daničič, Kevin Kajtna in Žan Košmerl iz 
7. a. Kar dve zlati priznanji pa je prejel film Devetarji 
pa to … avtorjev Luke Koritnika iz 9. a in Nives 
Dobovšek, Žana Seničarja, Primoža Hrovata, 
Neže Ajde Gabrič ter Sanije Forić, učencev, ki so 
zdaj že srednješolci. Zlato priznanje sta jim podelili 
komisija v sestavi Eka Vogelnik, Jan Pirnat, Amir 
Muratović – to so scenaristi, režiserji, montažerji 
– in komisija, ki so jo sestavljali učenci zadnje 
triade. Učence sta vodila mentorja Jelka Slukan in 
Tomaž Pavkovič. 
Iskrene čestitke vsem.
Vse filmčke si lahko ogledate na spletni strani 
naše šole (http://www.ossevnica.si/). 
  

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zlati filmarji OŠ Sevnica
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Za dober in lažji začetek novega šolskega leta je 
Mladinski center Sevnica organiziral brezplačno 
popoldne, in sicer druženje na bovlingu. Tega so 
se otroci, veliki in mali,  zelo veselili, zato je bil tudi 
obisk številen, udeležilo se ga je namreč veliko 
otrok in najstnikov. 

Veselje se je kegelj za kegljem, ki so ga podrli, 
povečevalo in tudi vzdušje, ki je bilo prežeto 
s smehom, navdušenjem, glasnimi vzkliki in 
prijetno glasbo. Čas je vse prehitro minil, vendar 
so otroci še po zadnji vrženi kegljaški žogi in 
zadnjem podrtem keglju ohranili široke nasmehe 
na obrazih in se z rdečimi lici poslovili z željo po 
ponovnih dogodivščinah. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Športno popoldne 
z MC Sevnica

V sklopu tedna otroka se je na OŠ Ane Gale dogajalo 
veliko različnih in zanimivih stvari. Ponedeljek smo 
začeli s svojo najljubšo igračko, ki so jo učenci 
prinesli od doma. Svoje igračke so si tudi izmenjali 
in se veselili. Torek je bil v znamenju ustvarjanja 
– vsi razredi so ustvarili tri različne izdelke, pri 
tem so se učenci spoznali z različnimi materiali in 
likovnimi tehnikami. Kljub raznovrstnosti izdelkov 
so vsi učenci ustvarjali na temo jeseni, ki nas je 
že dodobra objela. V sredo so učiteljice (Petra 
Strmole, Mojca Zupan in Stanka Žnidaršič) v 
telovadnici pripravile prav posebno presenečenje, 
saj so uprizorile lutkovno predstavo z naslovom 
Sapramiška. Učenci so po končani predstavi z 
glavnimi liki tudi zapeli in zaplesali. Tudi v četrtek 
smo vstopili z velikim vznemirjenjem, saj smo se 
z avtobusom odpeljali proti Celju in si ogledali 
animirano risanko. Da bi bila izkušnja še boljša, 
smo si pred predstavo privoščili še slastne kokice 
in pijačo. 

Kot se za skorajšnji konec tedna spodobi, smo 
teden otroka sklenili športno, saj smo se vključili 
v projekt Množični tek za otroke. Odšli smo 
v Športno dvorano Sevnica, v njej pa tekli in 
premagovali poligon.

Ana Žagar in učenci OŠ Ane Gale Sevnica

Teden otroka 
na OŠ Ane Gale Sevnica  

Prvi teden oktobra je za nas učence OŠ Sava 
Kladnika Sevnica nekaj posebnega. V tednu 
otroka namreč pouk nadomestijo najrazličnejši 
dnevi dejavnosti, ki s svojo poučno vsebino 
bogatijo naše znanje in nam omogočajo prijetno 
druženje tudi zunaj šole. Predstavili vam bomo 
le dve zanimivi dejavnosti, več o dogajanju na šoli 
pa lahko preberete na spletni strani šole (http://
www.ossevnica.si/).
 
Posebno pester športni dan 
V torek, 3. oktobra, smo imeli učenci od 1. do 4. 
razreda predstavitev različnih športnih dejavnosti. 
Prva dejavnost je bila gimnastika v dvorani. Skakali 
smo na kanvas in delali različne vaje na klopi. Druga 
dejavnost je bila atletika. Najprej smo se ogreli, 
potem pa smo z Niko odskakali čez ovire in stekli 
po ležeči lestvi. Naja in Nika sta držali obroč, mi 
pa smo se razdelili v dve skupini in v obroča ciljali 
vorteks. Tretja dejavnost je bil nogomet. Učitelj 
nam je podal dve žogi. Izbrali smo dva učenca, ki 
sta ciljala druge. Četrta dejavnost je bil rokomet. 
Najprej smo se hitro ogreli, potem pa smo stekli 
po žoge. Odšli smo mimo stožcev in odbijali žoge. 
Za konec smo ciljali na gol, v katerem je stal vratar 
Leon. Peta dejavnost je bil karate. Tam smo si 
ogledali borilne veščine in se preizkusili tudi sami. 
Šesta dejavnost je bil ju-jitsu. Maša, Tina, Dejan, 
Klemen in Žan so nam pokazali, kako potekajo 
njihove borbe, nato pa smo se v parih poskusili tudi 
sami. Sedma dejavnost so bile mažorete. Zala in 
Hana sta nam pokazali ples, ki sta ga plesali na 
državnem prvenstvu. Ogledali smo si uniforme, 
v katerih plešejo, potem pa smo poskusili vrteti 
palico in plesati s cofi. Osma dejavnost je bil ples 
s Plesnim klubom Lukec. Naučili smo se kratek 
ples in nove plesne korake. Deveta dejavnost je 
potekala v učilnici učiteljice Ernestine. Tam smo 
izbrali temo in si ogledali kratek film o njej. Deseta 
dejavnost je bilo klekljanje. Dve prijazni gospe sta 
nam razkazali različne izdelke in nam pomagali, da 
smo tudi sami poskusili klekljati. Dan je bil res zelo 
pester in razburljiv, za kar se najlepše zahvaljujemo 
vsem predstavnikom klubov in društev, ki so si 
vzeli čas za nas.

Lana Vurnek, Kaja Vilčnik in Nia Bedek, 4. razred 

Šestošolci smo se preselili v dobo koliščarjev 
V sredo, 4. oktobra, smo imeli šestošolci kulturni 
dan. Zjutraj smo se razdelili v dve skupini. Prva je 
spoznavala koliščarska imena, druga pa zgodovino 
koliščarjev. Nato sta se skupini zamenjali. Po 
malici smo odšli v naravoslovno učilnico, v njej 
pa nam je učiteljica Nataša predstavila različne 
delavnice. Koliščarska imena, ki smo si jih izbrali, 
smo nataknili na ogrlice in se spremenili v prave 
koliščarje. Na delavnicah smo spoznavali življenje 
in delo koliščarjev: izdelovali smo amulete, 
pripravljali ozimnico (na primer rezali jabolka 
na krhlje in trli zelišča, lupili krompir in kostanj), 
izdelovali posodo iz gline, se preizkusili v tkanju, 
pletli steno pravega kolišča, oblikovali maketo 
kolišča in spekli svoj kruh. Bilo je zelo poučno in 
veselo. 
  
Maša Šlogar, Nikita Starič, Lana Vilčnik, Nina Krmelj 

in Pia Naja Kukec, 6. c

Teden otroka na OŠ Sevnica

 
Učenci 8. in 9. razreda smo se v ponedeljek, 
11. septembra, z avtobusom odpeljali proti 
obmorskemu kraju Fiesa in v CŠOD-u Breženka 
preživeli teden, poln aktivnih dejavnosti. 

Že na avtobusu so fantje s harmoniko in kitaro 
poskrbeli za dobro voljo. Žal pa nas je v Fiesi 
pričakal dež. Najprej smo se razporedili v sobe, 
nato pa se v jedilnici seznanili s pravili doma 
Breženka. Ves teden so nato potekale različne 
dejavnosti ob morju. Imeli smo orientacijske 
pohode, spoznavali različne rastline in živali ob 
morju in jezerih v Fiesi. Veliko smo delali na terenu, 
nekaj stvari pa smo raziskali s pomočjo prilog in 
delovnih listov v jedilnici. Gotovo je vsem ostala v 
spominu vožnja z ladjico Solinarko v Sečoveljske 
soline.  Na poti do tja smo si ogledali slovensko 
obalo z morja. V solinah smo pogledali kratek 
film in maketo solin ter rešili nekaj delovnih listov. 
Vso pot nazaj smo na ladjici peli, pri čemer so se 
nam pridružili tudi učenci Osnovne šole Franca 
Rozmana Staneta Ljubljana. V sredo smo imeli 
srečo z vremenom, saj nam je sonce  omogočilo 
kopanje v morju. Zanimiva izkušnja je bila gotovo 
tudi vožnja s kanuji. Veslali smo do gojišča školjk in 
tam pripravili tudi majhno tekmovanje. Zadnji dan 
smo šli še zadnjič peš do Pirana in si ga ogledali 
nekoliko bolj podrobno.   
Ta teden nam je gotovo vsem ostal v spominu, saj 
smo se veliko naučili in se tudi zelo zabavali. 

Eva Flajs, 9. razred OŠ Tržišče

Učenci OŠ Tržišče 
v CŠOD-u Breženka

 
V tednu otroka so na ravni krmeljskega vrtca 
potekale različne zanimive dejavnosti. Ena izmed 
njih je bila obisk PGD Krmelj, v njem pa so nas 
gasilci prijazno sprejeli. Predstavili so nam naloge 
gasilcev, vrste intervencij, pokazali so nam 
gasilska vozila, gašenje iz hidrantnega omrežja, 
gasilsko obleko in različne vozle. Poskrbeli so tudi 
za malico, s katero smo se posladkali. Vsi smo 
zelo uživali, najbolj pa nam je bilo všeč gašenje 
z brentačo, saj smo se prelevili v prave male 
gasilce. Tudi gasilsko vozilo za prevoz moštva je 
bilo zelo zanimivo, zato smo z veseljem sedli vanj 
in ponosno prijeli za volan. 

Preživeli smo lepo dopoldne z gasilci PGD Krmelj, 
za kar se jim najlepše zahvaljujemo, saj so nam 
na zanimiv način predali veliko novih informacij o 
gasilstvu. 

Anja Luzar

Otroci iz krmeljskega vrtca 
v tednu otroka obiskali
PGD Krmelj
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Župan Srečko Ocvirk je na sprejem povabil eno 
najobetavnejših mladih košarkaric v Sloveniji, 
občanko Aleksandro Krošelj. Na evropskem 
košarkarskem prvenstvu za dekleta do 20 let, ki 
je julija letos potekalo na Češkem, je slovenska 
reprezentanca osvojila srebrno medaljo, 
pomemben člen ekipe pa je bila tudi Aleksandra 
Krošelj. 

Sprejema se je udeležil tudi njen reprezentančni 
in klubski trener Damir Grgič, iz lokalne skupnosti 
pa poleg sodelavcev župana tudi podžupan 
Janez Kukec in direktorica KŠTM Sevnica 
Mojca Pernovšek ter predsednik Športne zveze 
Sevnica Rok Vodenik. Gostja se je zelo razveselila 
tudi obiska svojega prvega košarkarskega 
trenerja in športnega pedagoga z Osnovne šole 
Blanca, ki budno spremlja njeno športno pot, 
Francija Kranjca. Aleksandra je županu podarila 
košarkarski dres, ki bo dobil svoj prostor v 
športnem domu poleg dresov še drugih vrhunskih 
športnikov iz sevniške občine.

Vir: Občina Sevnica

Sprejem košarkarice 
Aleksandre Krošelj

 
V četrtek, 12. oktobra, so se učenke OŠ Sava 
Kladnika Sevnica v Velenju udeležile finala ekipnega 
prvenstva Slovenije v atletiki, kamor se uvrsti 12 
najboljših ekip s področnih tekmovanj. Naša ekipa 
se je že tretje leto  zapored na tekmovanje uvrstila 
z najboljšim rezultatom, zato smo upravičeno 
upali na uspešen dan. 

Ekipo so sestavljale Lidija Zalokar, Teja Kranjc, Ela 
Senica, Eva Hribar, Kristina Guček, Nika Zupančič, 
Jasmina Jazbec, Sara Rantah, Lea Haler, Nina 
Lisec, Nika Dobovšek, Naja Zupančič, Nika Krajnc 
in Uma Šunta. Dekleta so še izboljšale rezultat s 
področnega prvenstva in ponovno postale ekipne 
državne prvakinje v atletiki. Nika Dobovšek je 

osvojila tudi pokal za najboljši rezultat med vsemi 
dekleti na tekmovanju. 
Dekleta, izjemen rezultat.  Čestitamo. 

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Učenke OŠ Sevnica državne 
ekipne prvakinje v atletiki

 
Zaključek Dolenjskega pokala, ki je že tradicionalno 
potekal v Bušeči vasi, je bil poseben tudi za 
Atletski klub Sevnica. Miha Povšič je vnovič 
postal skupni zmagovalec omenjenega pokala in 
tako ohranil lanski naslov, pridružila pa se mu je 
tudi klubska kolegica Melani Knez, ki je postala 
skupna zmagovalka v ženski konkurenci. Miha je v 
Bušeči vas osvojil svojo osmo zmago na letošnjem 
Dolenjskem pokalu, Melani pa je stopila na najvišjo 
stopničko šestkrat. 

Na zaključnem teku so se Mihi in Melani z zmagami 
pridružili tudi drugi sevniški atleti: Tomi Bajc in 
Tomaž Sešlar sta zmagala vsak v svoji kategoriji v 
teku na 1720 m, Jan Dolmovič je zmagal v otroški 
kategoriji na 600-metrski razdalji, zmagala sta 
tudi Kiara Blatnik in Mark Repovž. Drugo mesto 
na otroških tekih je pripadalo Maju Repovžu in Niki 
Tisu ter Mitji Kurniku v teku na 1720 m.   
  

Vir: AK Sevnica

Melani Knez in Miha Povšič 
zmagovalca 
Dolenjskega pokala

Melani Knez in Miha Povšič, 
zmagovalca Dolenjskega pokala

 
Sevniški rokometni klub bo v  sezoni 2017/2018 
praznoval 60 let delovanja. Od ustanovitve leta 
1958 se lahko klub pohvali s številnimi uspehi. 
Trudimo se in smo prepričani, da bo tudi ta sezona 
uspešna pri vseh selekcijah. Letos namreč v 
državnih ligah tekmuje kar šest selekcij. 

Člansko ekipo, ki letos tekmuje v 2. državni ligi, 
sestavljajo igralci, ki so se rokometnih osnov naučili 
prav v Sevnici. Ekipa je zelo mlada in polna energija, 
kar pa jim z željo po uspehu daje dodatno moč in 
upanje, da se lahko brez težav kosajo z vsemi v svoji 
ligi. Za njimi je že nekaj tekem v gosteh in doma. 
Na prvi domači tekmi so premagali RK KRONOS 
iz Logatca s 23:20. Prvi dve točki v sezoni so tako 
osvojili pred najbolj zvestimi domačimi navijači, ki 
fante podpirajo na vsaki tekmi. Igralci si seveda 
želijo še večje podpore s tribun, saj potrebujejo 
dodatno energijo za osvajanje točk. Načrt ekipe 
za letošnjo sezono je preprost. Dokazati, da se da 
z malo sredstvi, a veliko količino energije, želje in 
optimizma doseči postavljene cilje. 

V klubu delujejo še druge selekcije. Najmlajši 
(mlajši dečki C) se bodo med sezono udeleževali 
turnirjev in si bodo nabirali izkušnje ter se šele 
privajali na prava tekmovanja. Malce starejši 
(mlajši dečki A) so v letošnji sezoni odigrali že dve 
tekmi ter prikazali veliko znanja, ki so ga usvojili 
v preteklih sezonah. Starejši dečki B so oktobra 
odigrali tri tekme. S svojimi zmagami kažejo velik 
napredek glede na lansko sezono. Prav tako so tri 
tekme odigrali fantje v selekciji starejši dečki A. 
Brez težav premagujejo nasprotnike in so s svojo 
igro vzor mlajšim v klubu. Največ tekem v letošnji 
sezoni pa so odigrali kadeti, ki so v večini tudi 
pomemben člen v članski ekipi. Kadetska ekipa 
brez težav konkurira preostalim v svoji kategoriji 
in je v vrhu skupine. 

Vabljeni v Športno dvorano Sevnica, da podprete 
vse naše igralce, ki se borijo za sevniški rokometni 
klub. Za vse tekme je vstop prost.
 

Vir: Rokometni klub Sevnica

Začela se je 
rokometna sezona

 
Na Šmarni gori je potekal že 38. tek, ki šteje tudi za 
Gorski pokal Slovenije in že tradicionalno poskrbi 
za sladke nagrade najboljšim tekačem. Tudi letos 
so sevniški atleti dosegli dobre rezultate in se v 
dolino vrnili s kar 16 kilogrami lešnikove Gorenjke. 
Zmago in sedemkilogramski čokoladi sta si 
priborili Živa Slapšak v kategoriji mlajših deklic in 
Nika Dobovšek, ki je bila najhitrejša med starejšimi 
deklicami. Na zmagovalni oder se je uvrstil tudi 
Tomi Bajc, ki je za drugo mesto v kategoriji prejel 
2 kilograma že omenjene Gorenjke. 

Uvrstitve drugih sevniških atletov pa so bile 
naslednje: Ajda Slapšak je bila četrta v kategoriji 
deklic, na peto mesto sta pritekla Timotej 
Krašovec in Naja Zupančič, Julija Kermc je bila 
šesta, Iza Vencelj pa deseta.  Med člani je sevniški 
atletski klub zastopal Dušan Krašovec, ki je 
dosegel sedmo mesto v svoji kategoriji. 
  

Vir: AK Sevnica

Sevniški atleti dobili 
16 kilogramov čokolade

Tomi Bajc na drugi stopnički
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Šport 

V petek, 29. septembra, smo se učenci od 1. do 
6. razreda odpravili na Kongresni trg v Ljubljani in 
se udeležili olimpijskega festivala. 

Najprej smo se razdelili v skupine po 20 učencev. 
Vsakdo je dobil knjižico, v kateri so bili predstavljeni 
izzivi. Nato smo se odpravili do glavnega odra in 
tam so nas pozdravili napovedovalca, maskota 
festivala Foksi ter športnica Anja Frešer, ki trenira 
rokomet. Po uvodnem pozdravu smo odšli izzivom 
naproti. Med 43 izzivi smo izbrali naslednje: 
cheerleading, gimnastika, hokej na travi, jadranje, 
lokostrelstvo, nogomet, plezalno steno, ples, 
sankanje, tenis, triatlon, veslanje, dviganje uteži 
in asov družinski izziv. Te izzive so vodili izkušeni 
športniki. Med dejavnostmi smo imeli tudi malico 
in naredili ogromno selfijev z Lipkotom in Foksijem. 
Olimpijski festival mi je bil zelo všeč in upam, da bo 
takih dogodkov še več.         
  

Ajda Jamšek, 5. razred OŠ Tržišče

Učenci OŠ Tržišče 
na olimpijskem festivalu

 
Učenci Oš Blanca so se v soboto, 23. septembra, 
udeležili državnega tekmovanja v gorskem teku v 
Smledniku. 
Rezultati: 
Učenci od 1. do 5. razreda (neuradni del, 1300 m) 
43 tekmovalcev 

1. mesto: Jan Dolmovič 
2. mesto: Vik Starič 
5. mesto: Jan Baškovč 
17. mesto: Gal Dolmovič 

Učenke od 1. do 5. razreda (neuradni del, 
1300 m) 41 tekmovalk 

1. mesto: Tjaša Radej 
3. mesto: Kiara Blatnik 
6. mesto: Anja Radej

Tekmovalni del: 
Učenci 6., 7. razreda (1600 m) 

10 mesto: Urban Slemenšek 
13. mesto: Luka Kosar 

Učenci 8., 9. razreda (1600 m) 44 tekmovalcev 
16. mesto: Maj Starič 
23. mesto: Sani Abram 
25. mesto: Žiga Kosar 

Učenci ekipno, 
4. mesto: OŠ Blanca 

Učenke 6., 7. razreda (1600 m) 34 tekmovalk 
27. mesto: Klara Moškon 
30. mesto: Bernarda Krošelj 

  
Franci Kranjec

Gorski tek

1.mesto za tekmovalce 
DBV IPPON iz Sevnice
 
Tekmovalna selekcija DBV ju-jitsu IPPON Sevnica 
se v soboto, 7. oktobra, udeležila tradicionalnega 
mednarodnega turnirja v ju-jitsu – SIBOR OPEN 
2017. Tekmovanja, ki ga je organiziralo JJK SIBOR 
iz Kočevja, se je udeležilo 150 tekmovalcev iz 
desetih klubov oziroma šestih držav. Izredno 
uspešen nastop in odlične rezultate so dosegli 
mladi tekmovalci ju-jitsu IPPON šole iz Sevnice. Z 
osvojenimi 4 zlatimi, 5 srebrnimi in 4 bronastimi 
medaljami so se na koncu še dodatno veselili 
osvojitve 1. mesta v skupni uvrstvitvi na 
omenjenem tekmovanju. 

Rezultati: 
1. mesto DBV IPPON SEVNICA, 
2. mesto SIBOR INOTHEMR KOČEVJE, 
3. mesto KBV FUDOSHIN Šempeter, 
4. mesto JU JITSU KLUB ADK MARIBOR, 
5. mesto DBV Katana BREŽICE, 
6. mesto JJK MONITUR Banja Luka, 
7. mesto HEIAN DO TEMERIN SRBIJA, 
8. mesto MAKEDONIJA JU JITSU ZVEZA, 
9. mesto JU JITSU KLUB BUDVA, 
10. mesto JU JITSU KLUB ALFA ZAGREB. 

Rezultati tekmovalcev DBV JU-JITSU SEVNICA, 
nastopajočih v svojih kategorijah BORBE U8-U18: 

1. mesto Tilen Pfaifer, 
1. mesto Klemen Kajtna, 
1. mesto Tina Cigler, 
1. mesto Maša Medvešek, 
2. mesto Rok Omerzel, 
2. mesto Urban Jazbec, 
2. mesto Tjan Omerzel, 
2. mesto Nika Medved, 

Mednarodni ju Jitsu turnir
borbe – SIBOR SLO OPEN 2017

www.sportna-zveza-sevnica.si

2. mesto Izza Cvelbar, 
3. mesto Lan Prah, 
3. mesto Žan Škoda, 
3. mesto Val Medved, 
3. mesto Tomaž Urh, 
4. mesto Jakob Stritar. 

S tem nastopom so mladi tekmovalci Male šole 
ju-jitsa IPPON iz Sevnice dokazali, da je ju-jitsu v 
naši občini na pravi strateški poti razvoja mladih 
v tej plemeniti borilni veščini. Mladi tekmovalci, ki 
so sestavljali ekipo predvsem učencev OŠ Boštanj 
in OŠ Sava Kladnika Sevnica (brez tekmovalcev 
iz drugih občin), so dokazali, da lahko z marljivim 
delom in srčno borbenostjo krojijo vrh slovenskega 
in tudi del mednarodnega ju-jitsa za mlade do U18. 

Miran Grubenšek

DBV IPPON Sevnica zmagovalec 
mednarodnega turnirja SLO OPEN Kočevje 2017
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

 

Po vsej slovenski zemlji so posejana znamenja: ob 
cestah in križpotjih, sredi polj in gozdov, na robu 
vasi in na trgih, na planem in v bregu stojé. Vsako 
še tako majhno znamenje  med pomniki davnih dni 
dokazuje, da nismo šele od včeraj na tej zemlji. 

Blagoslov novega 
križnega znamenja 
nad Konjskim 

Eno teh znamenj je stalo nad vasjo Konjsko, 
vendar ga je zob časa popolnoma uniči. Zato je 
Alojz Mrgole, upokojeni mizar, izdelal novega in 
poskrbel, da bo obeležje na tem mestu ostalo in 
opominjalo zanamce, zakaj je bilo postavljeno. Po 
ustnem izročilu naj bi bilo postavljeno leta 1874, na 
tem mestu naj bi kmetje pokončali neizprosnega 
grajskega biriča, ki je bil zelo grob pri izterjevanju 
desetine pridelkov.  

Na  prelepo, zadnjo septembrsko soboto se je 
zbralo precej ljudi pri blagoslovu novega križa na 
razpotju poti Laze-Kremenec. Slovesnost je vodil 
župnik boštanjske župnije g. Fonzi Žibert.  Zbrane 
je nagovoril tudi predsednik vaškega odbora Alojz 
Mrgole, ki je novi križ izdelal.  Dejal je, da želi, da bi 
to križno znamenje ohranilo simbol vere, ljubezni 
in miru in da bi še dolgo nudilo duhovno zatočišče 
generacijam, ki jih bo pot zanesla tod mimo. 

Po koncu blagoslova sta bila na vrsti druženje in 
pogostitev. Ob tej priložnosti se Alojz zahvaljuje 
vsem, ki ste se odzvali vabilu na dogodek in 
pomagali pri pripravi tako bogate pogostitve. 
Prijetno druženje se je končalo z obljubo, da se 
kmalu spet vidimo. 
 

 Andreja Hotko

Ko pridejo na nebo,
spet začelo se bo,

njihovo potovanje skozi noč,
odstre se, še preden odbije polnoč.

Migetajo in se iskrijo,
okrog blede se lune vrtijo,

strmijo dol v puščavo,
ter lebdijo nad rosno travo.

Kakor da imajo v sebi iskrivost,
zanese jih nad rečni most,
tam ogledujejo se v vodi,
kot da jih žeja po svobodi.

Z jutranjo zarjo zbledijo,
Na senčnato stran odhitijo,

Sledijo modrosti vesolja,
Katerega del so in volja.

                                                                                        
Sabina Kožar 

Zvezde

Drevo počasi se vzpenja,
svojih moči  pretirano ne napenja,

čedalje bolj v rasti se krepi,
po nečem trajnem zdaj hlepi.

Korenine se razraščajo na vse strani 
kot  široko razprte so dlani,

visoko v krošnji vse bolj je živo,
ptiči naklonijo vsem pesem radoživo. 

Jeseni drevo v pisane barve se odene,
brezhibno ukrojen plašč si nadene,

ko okrepi se trpki mraz ,
drevo poznati mora svoj poraz.

Pozimi veje so kot gole roke,
ki izgubile so otroke,

vlažno listje spodaj gnije,
dokler sneg ga vsega ne pokrije.

Sabina Kožar

DrevoPodarite nekaj 
posebnega
Hruškovo vino - buteljka 
(0,75l) v gnezdilnici

Posebno sadno vino, 

ki je pridelano iz hrušk vrste Tepka,  

z gnezdilnico iz tepkovega lesa.

Ta je zelo uporabna v sadovnjakih 

saj v njej naredi gnezdo sinička, ki 

potem pripomore k zmanjševanju 

populacije insektov, ki škodujejo 

sadnemu drevju. 

To posebno darilo so pripravili na 

kmetiji Hrovat in ga lahko kupite:

 TA Doživljaj v Sevnici.

 051 680 287  
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Utrip življenja

Recepti

Sestavine za 4 osebe:

1/2 kg krompirja
1 čebula ali 2 mladi čebuli
2 jedilni žlici olja
(4-5 dag na majhne kocke narezane 
hamburške slanine)
1 lovorjev list
malo majarona ali luštreka
1l vode, 1 jušna kocka
pribl. 1/2 lončka kisle smetane
sol, poper
pest narezanih in na maslu popraženih gob

Čebulo nasekljamo (zelene dele mlade čebule 
narežemo na tanke kolobarje). Krompir olupimo 
in ga narežemo na majhne kocke. Na olju 
zarumenimo nasekljano čebulo. Če boste uporabili 
slanino, vzemite manj olja in slanino prepražite 
skupaj s čebulo. Dodajte krompir, zalijte z vodo, 
nato dodajte še lovorjev list, jušno kocko ter 
majaron in kuhajte, dokler se krompir ne zmehča. 
Dodajte opečene oziroma namočene gobe. 
Kislo smetano gladko zmešamo z eno do dvema 
zajemalkama jušne osnove in s tem zgostimo juho. 
Juho začinimo in jo okrasimo s kolobarji mlade 
čebule ali peteršiljem.

Svinjski medaljoni 
v lešnikovi skorji
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Sestavine za pribl. 12 kosov:

Za biskvit:

4 jajca
12 dag drobnega kristalnega sladkorja
ščepec soli
vanilijev sladkor
7 dag mehke moke
za noževo konico pecilnega praška
7 dag drobno mletega maka
1 jedilna žlica olja

Za nadev:

pribl. 1/2 kozarca goste marmelade iz suhih sliv 
1 jedilna žlica ruma
malo nastrgane limonine lupinice 
1/4 l sladke smetane
1 vanilijev sladkor
1 zavitek mešanice za utrjevanje stepene 
smetane

Marmelado iz suhih sliv gladko zmešamo z 
rumom in limono ter namažemo po biskvitu. 
Ohlajeno sladko smetano stepemo z utrjevalcem, 
namažemo po biskvitu in zvijemo v rulado. 
Potresemo s sladkorjem v prahu. 

Makova rulada s smetano in 
marmelado iz suhih sliv

 
Članice Skupine starih za 
samopomoč smo se zbrale 
pri Kiwi shopu in krenile na 
pot proti Bušeči vasi oziroma 
v zasebne toplice Klun. 
Gospodar nam je povedal, 
da jih je njegova stara mama 
dobila za doto, znane pa so 
že iz časa Marije Terezije, 
ker jih je večkrat obiskala. 
Zgradba je lesena in še v 
prvotnem stanju, zgrajena 
kot nekakšna savna. Voda z 
mehurčki vre na več krajih 
in napaja bazen ter prosto 
odteka iz bazena v potoček. 
Tega bi bilo treba očistiti. Bilo 
je sveže in veliko rose, zato  
je kopanje odpadlo. Ogledale 
pa smo si posest, ki je res 
velika. Z vsemi energijskimi 
točkami za zdravje in dobro 
počutje sega vse do Krke. 

Za tem smo se odpeljali v Podsredo na ogled Svete gore, z vsemi kapelicami križevega pota. Nekaj jih 
je to kalvarijo zmoglo, preostale pa smo počakale na klopci pri gasilskem domu. Med vožnjo smo si 
ogledale tudi Kozjanski park. Od tam smo se podali v Olimje. Kosilo smo imeli v gostišču Amon. Dobro 
podkrepljene smo se podale še na ogled cerkve, samostana, lekarne, botaničnega vrta in čokoladnice. 
Tu pa se je že poznala utrujenost. Ogledale smo si še grad Podsreda in se seznanile z njegovo zgodovino, 
v parku pa smo si odpočile. Nato smo se odpravili proti domu. 

Hvala obema voditeljicama za organizacijo izleta in prijetno počutje ter šoferju, ki nas je varno pripeljal 
domov. 
  

Jelka Mlakar

Naš izlet
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.11.2017 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

EKSHIBIT: vloga, BALOTA: volilna kroglica, ECKSTINE: ameriški džezist, ABANO: toplice v Italiji
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: DIANA ROSS.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Kaja Gole, Križišče 5, 8296  Krmelj
2. nagrada: Janko Koritnik, Gubčeva 1, 8290 Sevnica
3. nagrada: Magda Blažič, Trnovec 13, 8292 Zabukovje

VICOTEKA

Govorilne ure 
Janko pride iz šole domov in obvesti 
očeta:”Očka, jutri imamo govorilne ure v šoli,v 
ožji sestavi.”
”Kako to misliš,v ožji sestavi?”
”Ravnatelj, mama, ti in jaz.” 

Dilema 
Vprašajo Janezka, kaj je bolje. 
Biti plešast ali neumen.
”Neumen! Se manj vidi.”

Razkošje         
Gorenjec pelje svoje dekle na zmenek. 
Sprehajata se po mestu in prideta do 
pekarne, nakar dekle vzklikne:”Joooooj, tukaj 
pa tako lepo diši!”
pa ji odgovori Gorenjec:”Če boš pridna, te 
bom še enkrat pripeljal mimo.”

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

        Kje se nahaja spomenik na sliki ?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

»Nevoščljivi so mi, 
ker si upam živeti tako, 

kakor mi je všeč. Nadarjenost, 
uspeh, bogastvo ti odpustijo, 
samo sreče ne odpuščajo.«     

Hans Habe

Nagrade za mesec NOVEMBER

1. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica, 
       Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
2. nagrada: darilna vrečka z vsebino, ki jo podarja Občina Sevnica, 
       Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
3. nagrada: Srebrna verižica,  ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
4. nagrada: Srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarna Šalamon, 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica
5. nagrada: Srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarna Šalamon, 
       Trg svobode 11, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 

Sem in tja, sem in tja,
čez razgrnjen kos blaga,
piha, puha,
peče, peče,
kar ni gladko, poravna.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

 Zajemalka

 Izžrebanec:

 Andrej Mlakar, Rovišče 11, 8293 Studenec 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Kraj na sliki se imenuje Lončarjev dol.

 Izžrebanka:

 Beskorovajni Tanja, Zabukovje 16 b, 8292 Zabukovje
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Oglasi
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Radiometrija Media Pool (junij 2017); vse starostne skupine; območje občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, 
Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, 
Semič, Sevnica, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk; num: 748

Vir:

NAREJEN ZA

VAŠA UŠESA!

OGLAŠEVANJE

041 858 733
AktualFlyer1.indd   3 23. 08. 17   23:22

Zobje
Zobje+

Kritje doplačil 
do 1.000 € 
letno!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Poskrbite za svoj nasmeh in že 
od 2,50 € na mesec sklenite 
zavarovanje zob, saj vam krije 
doplačila pri zobozdravniku, 
omogoča hitro obravnavo in 
zniža stroške zobno protetičnih 
nadomestkov.

V primeru zdravstvenih težav 
se splača imeti zanesljivega 
partnerja.  

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.



Vstopnice so na voljo pri: 
       Bencinski servis Deu Mokronog, Mercator KZ Sevnica Tržišče, 
       Gostišče Barbara Krmelj, Anja bar Šentjanž, Trgovina Darlin Boštanj, 
       Papirnica in knjigarna Lindič Sevnica, Gostilna Luzar Škocjan, 
       Trgovina Maja Mirna, Drogerija Lara Radeče. 

.Cena v predprodaji 15€, na dan koncerta 20€
Prijazno Vas vabi tudi voditeljica večera Bernarda Žarn!

koncert 

PRIFARSKA
DESETKA!

Sobota, 18. 11. 2017, ob 18.00 
v telovadnici OŠ Tržišče
Gosti: Nuša Derenda, Nuška Drašček, Bee Geesus,
Big Band Grosuplje in številni drugi instrumentalisti.

»Vse se začne z dobrim poznavanjem strank, saj lahko le 
v skupnem pogovoru poiščemo pravo rešitev za vsakega 
posameznika,« pravi Alma Konec, vodja NLB Poslovalnice 
Sevnica, ki vas od 16. oktobra pričakuje v osveženi podobi. 

S sodelavci vsak dan začnejo z dobro voljo in v želji, da 
strankam za različne potrebe in življenjske situacije 
ponudijo pravo rešitev. Morda tako, na katero same sploh 
niso pomislile. V širokem naboru storitev je tudi ponudba 
NLB Kreditov. Kredit ni nekaj, kar bi človek vzel vsak dan. 
Morda ob nakupu nepremičnine, ko potrebuje nov avto, 
ko načrtuje večji nakup ali ko zmanjka za posebne želje. 
Pomembno je kredit vzeti pri banki, ki ne bo poskrbela le za 
kreditiranje glede na želje, ampak bo skozi celoten proces 
najema kredita ustrezno svetovala.

Finančni nasvet: Zakaj se ni dobro zanašati na 
informativne izračune?

Informativni izračuni so informativne narave in končni znesek kredita, mesečni obrok in obrestna mera lahko precej odstopajo od prvotnega izračuna 
na spletu. Izračuni so namreč prilagojeni za najširši spekter povpraševanj in ne morejo upoštevati poslovnega sodelovanja z vsako posamezno 
stranko. Pot do kreditnega svetovalca se obrestuje tudi zato, ker stranki predstavi obrestno tveganje ter prednosti in slabosti nespremenljive in 
spremenljive obrestne mere.

»Pot v banko se vam splača. Kreditni svetovalec pregleda vaše celotno poslovanje z banko in če imate pri banki več storitev (osebni račun, kartico, 
nakazilo plače), je obrestna mera lahko nižja. Spletni informativni izračun teh podatkov o vas ne ve. Na višino obrestne mere pa poleg poslovnega 
sodelovanja vplivata tudi doba kredita (krajša kot je, nižja je obrestna mera) in način zavarovanja kredita. Tudi pri izbiri teh dveh parametrov vam 
svetuje kreditni svetovalec,« razloži Končeva. 

»Naša glavna prednost je prav gotovo znanje, ki ga z velikim veseljem delimo s strankami ter jim pomagamo do urejenih financ. Prav zato nas številne 
zadovoljne stranke tudi priporočijo znancem in prijateljem,« zaključi Alma Konec. Vljudno vabljeni, da nas na Trgu svobode 6 obiščete tudi sami.

Finančni nasvet NLB Poslovalnice Sevnica – pot v banko se vam splača

Alma Konec, vodja NLB Poslovalnice Sevnica

Naročena objava


