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Intervju
Jožef Žnidarič, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja
Sevniški občani vas poznamo tudi po vlogi
podžupana naše občine v prejšnjem mandatu.
Katerim ciljem ste sledili pri svojem delu?
Čeprav po rodu nisem domačin, prihajam namreč
iz Prlekije, sem se hitro vključil v življenje zdaj moje
Sevnice. Obdobje opravljanja funkcije podžupana je
bilo zame nekaj posebnega, bili so lepi trenutki, kot
pri vsakem delu pa tudi kakšen težji.
V proces dela sem vstopil z izkušnjami z delom v
gospodarstvu, zato sem si za opravljanje zadolžitev
s področja družbenih dejavnosti, za katera sem
bil imenovan, moral pridobiti precej znanja. Delo
je zaznamovalo dobro sodelovanje med občani,
županom, institucijami s področij zdravstva, šolstva,
sociale, kulture. Prisluhnil sem vsem, kolikor je bilo
v moji moči.
Februar je mesec, v katerem Slovenci praznujemo
svoj kulturni praznik. Vi svojo naklonjenost
kulturi izražate s pisanjem pesmi, ljubiteljskim
prepevanjem, ste redni gost in podpornik raznih
kulturnih in drugih dogodkov. Kaj vam v življenju
pomeni kultura?
Kultura je zelo pomembna za vse, našo bogato
kulturno dediščino pa moramo skupaj ohranjevati in
nadgrajevati. Je temelj obstoja naroda. Tudi zato se
rad udeležujem vseh prireditev, če mi le dopušča čas.
Sevničani smo lahko zelo ponosni na naše umetnike,
pisce, slikarje, kiparje, godbenike, mažoretke,
veliko delo z organizacijo številnih dogodkov opravi
KŠTM Sevnica. Sevničani, vabljeni, da se dogodkov
udeležujemo v čim večjem številu, saj s tem
podpremo prostovoljno delo številnih sokrajanov.

Od leta 2014 ste predsednik Pokrajinske zveze Posledica razvojno-civilizacijskih sprememb načina
društev upokojencev Posavja. Katere so temeljne življenja je tudi problematika starajoče se družbe.
naloge delovanja zveze in za kaj se zavzema?
Demografsko stanje kaže, da imamo čedalje
številnejšo starejšo populacijo in čedalje manjši
Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavja delež aktivne populacije. Kako to izboljšati?
povezuje 14 društev upokojencev: Brežice, DobovaKapele, Bizeljsko, Krško, Brestanica, Senovo in Radeče Postajamo dolgoživa družba. Veliko se govori o tem,
ter pet društev iz sevniške občine, med njimi Sevnico, kako smo breme družbe, a temu sam nasprotujem,
Razbor, Tržišče, Krmelj in Šentjanž. V vseh naštetih je saj zmoremo zelo veliko in hkrati pomagamo drugim.
več kot 8000 upokojencev, ki so zelo aktivni, naše Veliko je znanja in izkušenj, ki jih je treba bolj
skupno delovanje pa je zelo povezovalno.
izkoristiti, a spet ne v škodo mladih, ki v svet vstopajo
čedalje bolj skozi razvoj tehnološkega napredka. Ključ
Uspešno se usklajujemo pri delu na različnih je v medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju.
področjih; od rekreacije, pisanja pesmi in proze,
fotografiranja, risanja, folklore, ročnih del, pri pripravi Ne želim, da to zveni »politično«, pa vendar bi se
raznih delavnic, dogodkov in nastopov, seveda pa morali država in celotna politika bolj truditi, da bi
je zelo pomembno tudi nenehno izobraževanje in ljudje v tretjem življenjskem obdobju živeli vredno
druženje. V naših društvih je veliko možnosti, vsakdo življenje. Ustvarjati, a od tega ne imeti nič, je zelo
se lahko najde, le volja je potrebna.
žalostno, od miloščine se ne da dostojno živeti.

Kultura je modrost, veselje, identiteta, sprostitev
in druženje. 42 let sem prepeval, že med šolanjem
v šolskem pevskem zboru, nato v pevskem zboru
Gorenje v Šoštanju, pa tudi pri Razborskih fantih.
Igral sem v dramskih uprizoritvah, pišem pesmi in
prozo. Delujem v Kulturno-umetniškem društvu
Budna vas, v literarni skupini Večerna zarja Društva
upokojencev Sevnica, v literarni ustvarjalnici V meni
prebiva, sodelujem na območnem srečanju literatov
Škrjanček poje žvrgoli. Rad pa se tudi rekreiram,
igram tenis in sem ljubitelj gora.
Med upokojenci, ki jih poznam, ste med daleč
najbolj aktivnimi. Od kod vsa ta energija in
entuziazem?

Energijo in motivacijo za vse, kar delam, mi daje
družina, še posebno vnuk in vnukinja. Lepa in topla
beseda ter odkritost so zame vse, potrebnega pa
je tudi malo humorja. Osrečuje me, kadar lahko
ponudim pomoč sočloveku, saj sem tudi sam v
življenju hvaležen za veliko lepega. V znamenje
tega sem lani v bližini doma izklesal kapelico, kot
zaobljubo in zahvalo za vse. Prepričan sem, da se vse
Sevniška društva so zelo aktivna na vseh področjih. Zelo pomembno je, da starejši tudi po koncu dobro v življenju vrača z lepim in dobrim.
Še posebej bi izpostavil izvajanje programa Starejši za službovanja najdejo veselje v aktivnostih, ki lepšajo
starejše, v katerem vsi sodelujoči prostovoljci vlagajo dni in vsakodnevnemu življenju izboljšujejo kakovost.
neizmerno nesebičnost pri skrbi za bolne, ostarele in
osamljene. Program je lani prejel evropsko nagrado Prav vsakdo ima v sebi talent, ki pa ga je včasih
državljan Evrope. V Posavju se program izvaja res treba aktivno spodbuditi. Odkar opravljam funkcijo
kakovostno, kar si lahko štejemo v ponos, zato res predsednika zveze, sem spoznal veliko dobrih ljudi,
zahvala vsem za pomoč, za podporo pa tudi občini njihovih talentov in ustvarjalnih energij, dobrote do
in županu.
soljudi. Vse to krasi nas starejše, mlajši rod pa do
neke mere vse to tudi sprejema. Prav v tem dajanju
Pokrajinska zveza deluje pod okriljem Zveze in prejemanju je pretok energije, ki nas kot družbo
društev upokojencev Slovenije, ki je največja žene naprej in spodbuja.
nevladna organizacija in se zavzema za boljši status
upokojencev na področjih zdravstva, sociale, Nedavno sem bil na odprtju razstave vezenja,
dolgožive družbe, pokojnin. Sem član upravnega pletenja, raznih ročnih izdelkov. Čudovito je, kaj vse
Jože z družino ob kapelici,
odbora zveze in še do nedavnega član ožjega vodstva zmorejo že nekoliko utrujene roke, in ko vse to vidiš,
ki jo je poimenoval Marijine zaobljube.
z raznimi zadolžitvami, ki sem jih povezoval z delom ti zaigra srce. Res pomembno poslanstvo pri tem
na ravni pokrajinske zveze.
imajo tudi društva, ki spodbujajo različne dejavnosti
Pogovarjala se je Tanja Žibert.
z velikim razumevanjem.
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Iz grajske skrinje
Ko lo fo n

B es e d e u r e d n i c e
Naša vest je sodnik, ki nam govori,
šepeta, dopoveduje. Največkrat se
pojavi, kadar nismo prepričani, ali smo
nekaj naredili v redu, kadar se počutimo
krivi, kadar vidimo odziv na nekaj, kar ni
bilo narejeno, kot je nekdo pričakoval.

želimo le dobro sebi in sočloveku, če ne
varamo in ne škodujemo, je naša vest
čista. Čista vest pa nas dela zadovoljne,
vesele, zato živimo neobremenjeno.

Naj bo tako za večino. Veselimo se
življenja in ga živimo na polno. Nič ni
Pojavi pa se tudi takrat, ko želimo biti še večno.
posebno moralni. Vest nam narekuje,
lahko bi celo rekli, da nam ukazuje, kako
Mojca Pernovšek
kaj narediti. In če nismo pokvarjeni, če
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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: Jože Hvala
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide marca 2018, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 2. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

Krajevna skupnost Boštanj

VABILO
Vabimo vas na osrednji dogodek v
počastitev slovenskega kulturnega
praznika in praznika Krajevne skupnosti
Boštanj.

Prireditev bo v PETEK, 9. februarja 2018
ob 18. uri v dvorani TVD Partizan Boštanj.

Podeljena bodo prizNanja KS boštanj.

Kulturni program bodo oblikovali
Sara Praznik in Mešani pevski zbor Zvon z gosti.

Vljudno vabljeni, veseli bomo vašega obiska.
februar 2018
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Občinske strani
Razvoj je vedno usmerjen v ljudi. Velik poudarek dela
je bil namenjen področju družbenih dejavnosti –
ustvarjanju kakovostnih razmer za bivanje in življenje
občana v vseh življenjskih obdobjih. Največje
investicije so bile na področju šolstva. Po končanem
še drugem sklopu energijskih sanacij šolskih objektov
je bila zgrajena šola v Tržišču s telovadnico, nova
je telovadnica pri šoli v Šentjanžu, zgrajen je tudi
prizidek k podružnični šoli na Studencu. Delež v
vrtce vključenih otrok se ves čas povečuje, trend
povečevanja zmogljivosti se bo zato nadaljeval tudi
v prihodnje, še predvsem na področju osrednjega
poselitvenega jedra s Sevnico in Boštanjem. Dobro
utečen je sistem šolskih prevozov, primer dobre
prakse pa je sevniška občina tudi na področju
preskrbe z lokalno pridelano hrano v javnih zavodih.
Dobro urejeni področji socialnega in zdravstvenega
varstva omogočata zdrav življenjski slog. Osrednji
nosilec zdravstvenega varstva je Zdravstveni dom
Sevnica, ki je z novimi dodatnimi programi in
pomembnimi investicijami, med njimi energijsko
sanacijo, gradnjo prostorov urgence in preventivnega
centra za krepitev zdravja, še izboljšal standard na
tem področju. Za lokalno skupnost je zelo pomembna
usklajenost vseh zdravstvenih programov ne glede
na to, ali so ti del javne zdravstvene mreže ali delujejo
koncesijsko. Pomembna pridobitev sta celovita
posodobitev in prenova Lekarne Sevnica, ki je prav
tako v ustanoviteljstvu občine.

Posavski župani
predstavili delo
preteklih let
V Kostanjevici na Krki je 18. januarja potekalo
tradicionalno ponovoletno srečanje posavskih
županov in podžupanov z novinarji in predstavniki
medijskih hiš. Poleg Srečka Ocvirka, župana občine
Sevnica, so dosežke v preteklih letih in pričakovanja v
aktualnem proračunskem letu predstavili tudi župan
občine Brežice Ivan Molan, župan občine Radeče
Tomaž Režun, župan občine Bistrica ob Sotli Franjo
Debelak, župan občine Kostanjevica na Krki Ladko
Petretič in župan občine Krško mag. Miran Stanko.
Predstavnikom medijev so se ob tem zahvalili za
dobro sodelovanje in kakovostno poročanje, za
odgovorno delo medijev pri uresničevanju pravice
javnosti do obveščenosti, hkrati pa krepitve
družbenega povezovanja.

Posavski župani

februar 2018

Mladi uresničujejo cilje v različnih programih:
kulturnih, športnih, mladinskih, turističnih. Aktivno
pomoč pri začrtanju karierne poti omogoča lokalna
skupnost z zagotavljanjem štipendij za deficitarne
poklice, za bodoče prevzemnike kmetij, v sklopu
Posavske štipendijske sheme pa Občina Sevnica
financira tudi nadarjene dijake in študente s področja
kulture, ki se izobražujejo v tujini.

Infrastrukturno povezovanje. Na območju sevniške
občine je 240 kilometrov lokalnih cest in 385
kilometrov javnih poti ter 95 kilometrov državnih
cest. Primanjkljaj občine je gotovo slaba prometna
povezanost Sevnice z glavnimi prometnimi koridorji.
Državni projekt gradnje nadvoza Šmarje, ki poteka,
in načrtovani projekti umestitve mostu na Logu,
nadvoza na Blanci, rekonstrukcije mostu čez Savo,
rekonstrukcije državnih cest Šentjanž–Glino in
Radeče–Loka–Breg, za Sevnico ustrezno umeščanje
srednje trase tretje razvojne osi, ureditev prometnega
vozlišča v Sevnici in krepitev kolesarske mreže zato
ostajajo na vrhu prednostne lestvice ureditev. Temelj
Tendenca celotne države je urejanje problematike za nadaljnje delo na področju infrastrukturnega
starajoče se družbe, ki je posledica razvojno- razvoja bo tudi lani sprejeta celostna prometna
civilizacijskih sprememb načina življenja. Temu strategija sevniške občine.
se naša občina prilagaja z ustreznim podpornim
okoljem, ki omogoča dlje aktivnim občanom Občina Sevnica in krajevne skupnosti prek investicij
ustrezno življenje in delovanje. Poleg urejenega in vzdrževanja skrbijo za ustreznost lokalne cestne
sistema domskega varstva in instrumenta Pomoč na mreže; vsako leto je obnovljenih več odsekov lokalnih
domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Sevnica na cest in javnih poti, hodnikov za pešce, saniranih
podlagi koncesijske pogodbe z Občino Sevnica, se plazov, urejenih avtobusnih postajališč. Sprememba,
prizadeva še za druge načine in vzvode. Odprta je ki se je v zadnjih letih izkazala kot zelo dobra, je
bila bivalna enota za socialno šibkejše na Kvedrovi ureditev modrih parkirnih površin v Sevnici. Občina
cesti v Sevnici, na območju občine je vzpostavljen je tako uredila parkirišča za HTC, na parkiriščih na
sistem brezplačnih prevozov za starejše v programu obeh straneh stavbe NLB in pred trgovino Izidor, v
Sopotniki.
starem mestnem jedru pri upravnem središču občine
in na javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.
Trajna je sistemska proračunska podpora družbenim Umeščenih je bilo več polnilnic za električna vozila.
dejavnostim; vsako leto so izvedeni javni razpisi za Novost je urbano območje s ploščadjo pri spomeniku
dodeljevanja nepovratnih sredstev. Društva imajo na Trgu svobode v središču Sevnice, tudi možnost in
dobre, lepo vzdrževane in zadostne prostorske priložnost nadgradnje družabnega utripa.
možnosti za delovanje in ustvarjanje.
Občina Sevnica s sistemskimi in interventnimi ukrepi
Za področje športa je poleg zagotovljenih prostorskih skrbi za varstvo in urejanje okolja. Zagotavljanje
možnosti ključna skrb za sorazmerno usmerjenost v zdravega bivanjskega okolja ni osredotočeno le
vse ravni športnega udejstvovanja: od tekmovalnega na ljudi, temveč vključuje celovito skrb za okolje
športa do rekreacije. V zadnjih letih so se športnim kot temeljno dobrino. Za nemoteno vsakodnevno
površinam pridružili fitnesi na prostem, »pump- življenje in delovanje občanov in gospodarstva je
track« za kolesarje, balinišči, umeščenih je bilo več zelo pomembno kakovostno izvajanje komunalnih
otroških igral in prenovljenih zunanjih igrišč. Edini dejavnosti javnega podjetja v ustanoviteljstvu
med še manjkajočimi športnimi objekti v občini je občine.
atletski stadion. Po odkupu vseh zemljišč in sprejetju
prostorskega načrta bo potrebna stabilizacija terena, V pretekli evropski finančni perspektivi je bila urejena
sledi projektiranje 400-metrske tekaške steze in glavnina primarne komunalne infrastrukture:
velikega nogometnega igrišča. V letu 2018 bo med optično omrežje, razvita veja primarnih vodovodnih
večjimi projekti tudi obnova sevniškega bazena.
sistemov, zgrajeni so bili kanalizacijski sistemi in
čistilne naprave. Vsako leto je iz kvote proračunskih
Atraktivnost širšega območja ob Savi se z možnostmi sredstev izpeljan razpis za vgradnjo malih hišnih
večnamenske rabe poti ob Savi, kolesarjenja, čistilnih naprav. Sedanjim čistilnim napravam se je
pohodništva, ribarjenja ter z raznimi naravnimi in v zadnjem letu pridružila rastlinska čistilna naprava
kulturnimi danostmi ves čas povečuje. Poskrbljeno v kraju Kamenica. Občina Sevnica redno sledi
je tudi za štirinožne prijatelje. Kinološko društvo potrebam po priključevanju na javni vodovodni
Posavje je v sodelovanju z Občino Sevnica uredilo sistem. V večjih krajevnih središčih je umeščena
poligon oziroma vadbišče za pse, »agility poligon«.
možnost uporabe brezplačnega omrežja Wi-Fi.

Ker je bila to zadnja tovrstna novinarska konferenca
v aktualnem mandatu, so vsi župani izpostavili tiste
premike in izboljšave, ki so najbolj zaznamovale
preteklo obdobje. Župan Srečko Ocvirk je povedal,
da so cilji dela lokalne skupnosti vedno usmerjeni
v zagotavljanje kakovostnega življenja. Na poti do
uresničevanja ciljev se primerjamo glede na različna
merila: država z Evropo in svetom, občine pa z
drugimi občinami in sosednjimi regijami. Primerjave
resda niso vedno realne, gotovo pa dajejo usmeritve Kako o rabi prostora razmišljati širše in razvojno,
in impulze, kako do izboljšav.
upoštevajoč številne potrebe, odgovarja občinski
prostorski načrt, ki je v zaključni fazi drugih sprememb
Veliki projekti niso razdeljeni na mandate, in dopolnitev. Po sprejetju bo občina začela novi
so predmet dolgoročnejših usmeritev. Poleg postopek priprave sprememb in dopolnitev tega
zagotavljanja in izvajanja vseh zakonskih nalog ter osrednjega prostorskega akta.
uresničevanja dejavnosti neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov je ključna investicijska Gospodarska razvitost je poleg urejenega
naravnanost. Občina Sevnica pri tem upošteva merila okolja, dobrega standarda delovanja javnih služb
sorazmernosti – krajevne in vsebinske, predvsem in splošnega socialnega ugodja eden ključnih
pa se investicije izvajajo glede na potrebe, ki so v temeljev kakovosti življenja občanov. Ukrepi, kot
določenem obdobju največje in najbolj izpostavljene. so proaktivno prostorsko načrtovanje, komunalno
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opremljanje, sistemski razpisni proračunski viri,
skrb za ugled občine kot celote in prijazen odnos
do vseh deležnikov prostora, močno vplivajo na
razvoj podjetij in obrtnikov. Veliko gospodarskih
družb in podjetij se je v zadnjih letih odločilo vlagati
oziroma so se na to pripravljali. Sevniška podjetja v
svetu krepijo svojo prepoznavnost in so čedalje bolj
zanimiva tudi mladim.

V okolju, ki je predvsem podeželsko, je pomembna
panoga kmetijstvo, ki pomeni pomemben vir
dohodka številnim občanom. Društveno in družabno
življenje krepi prenovljena kmečka tržnica v Sevnici,
ki je lepo obiskana, stranke so zadovoljne s ponudbo
in ponudniki s povpraševanjem.
Čedalje pomembnejša panoga v Sevnici kot v novi,
razvijajoči se turistični destinaciji postaja turizem.
Ena glavnih atrakcij je Lisca s Tončkovim domom. Ta
bo po izvedenih investicijskih vlaganjih v zadnjih letih
pomembna za nadaljnji razvoj.

Občinske strani

Novinarji in predstavniki medijev

Sevnica se je pridružila 12 destinacijam, ki so
se prijavile na tretji nacionalni poziv Slovenske
turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja
trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovanega
Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green.
Z znakom se želi sevniška občina na slovenskem,
evropskem in svetovnem trgu še bolj utrditi kot
destinacija, prijazna do okolja in družbe.
Trajno skrb za varno in urejeno okolje dokazujejo tudi
priznanja in certifikati. Občina Sevnica je lani postala
prejemnica naziva najbolj varna občina, kot tako pa
jo je prepoznala neodvisna strokovna komisija ICS –
Instituta za korporativne varnostne študije na podlagi
dejavnosti, ki jih lokalno okolje udejanja na področjih
obvladovanja varnostnih tveganj v sodobnem
okolju. Sevnica je prejela še priznanje prostovoljstvu
prijazno mesto kot ena izmed 18 slovenskih občin, ki
zgledno podpirajo prostovoljske organizacije.

Objavljeni
javni razpisi
KMETIJSTVO

KULTURA
Predmet javnega razpisa zbiranja predlogov
za sofinanciranje programov in projektov na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih
bo v letu 2018 sofinancirala Občina Sevnica,
so programi in projekti na področju kulture, ki
zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene
(vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in
lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske,
video in filmske dejavnosti.
Okvirna vrednost razpisa je 48.000 evrov.
Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani www.obcinasevnica.si oziroma osebno na Občini Sevnica,
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Prijavitelji morajo
prijavo oddati najpozneje do vključno
19. februarja 2018 na naslov Občine Sevnica.
Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan,
Oddelek za družbene dejavnosti (07 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

MLADINA
Javni razpis s področja mladinskih dejavnosti z
okvirno vrednostjo 15.000 evrov zajema možnosti
sofinanciranja mladinskih programov in projektov
ter programov za mlade v občini Sevnica.
Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletnih straneh www.obcinasevnica.si in www.kstm.si oziroma osebno na
Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do vključno 19. februarja 2018
na naslov Občine Sevnica.
Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan,
Oddelek za družbene dejavnosti (07 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO
VARSTVO

Objavljen je javni razpis o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Sevnica za leto 2018. Skupna višina sredstev,
zagotovljenih v občinskem proračunu, znaša
73.000 evrov. Postavke sofinanciranja so: pomoč
za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih, povezanih
s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za
zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji, pomoč za izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti
na kmetiji ter predelave in trženja, pokrivanje
operativnih stroškov cestnega tovornega prometa
iz odročnih krajev ter podpora delovanju društev
s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in
razvoja podeželja.

Objavljen je javni razpis zbiranja predlogov za
sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu
2018 za sofinanciranje programov in/ali projektov
s področja socialnega varstva in zdravstvenega
varstva. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
znaša 25.000 evrov.

Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali
po pošti na naslov Občine Sevnica najpozneje
do 12. februarja 2018. Brezplačna razpisna
dokumentacija je do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani www.obcina-sevnica.
si oziroma osebno na Oddelku za gospodarske
dejavnosti Občine Sevnica.

ŠPORT, GOSPODARSTVO
IN TURIZEM

Informacije in pojasnila: Vlasta Kuzmički
(07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si)
in Jasmina Veselinović (07 81 61 205,
jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).

Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani oziroma osebno
na Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prijavo
oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018
na naslov Občine Sevnica.
Dodatne informacije in pojasnila: Maja Grabrijan,
Oddelek za družbene dejavnosti (07 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa
športa v občini Sevnica v letu 2018 bo občinski
svet Občine Sevnica objavil po končnem sprejetju
letnega programa športa in odloka o postopku
in merilih za sofinanciranje. Javna razpisa za
področja gospodarstva in turizma bo občinski svet
objavil po dopolnitvi pravilnikov s predmetnih
področij.

Vabljeni na

osrednjo slovesnost
ob slovenskem
kulturnem prazniku,
ki bo

v sredo,
7. februarja 2018,
ob 18. uri
v Kulturni dvorani Sevnica.
Na slovesnosti bodo podeljene
Prešernove plakete in priznanja
Zveze kulturnih društev Sevnica.

***

Slavnostna govornica bo
Alenka Černelič Krošelj,
v. d. direktorice
Posavskega muzeja Brežice.

***

Navzoče bosta pozdravila župan
občine Sevnica Srečko Ocvirk
in predsednik Zveze kulturnih
društev Sevnica Jože Novak.

***

Prireditev bo z glasbo obogatila
Glasbena šola Sevnica.

***

V preddverju dvorane bo na ogled
razstava izbranih del
XVII. Sevniškega likovnega shoda
Grad 2017.

***

Avtorica scenske zasnove bo
profesorica likovne pedagogike,
oblikovalka vitrajev in slikarka
Elena Sigmund.

Javno povabilo
k sodelovanju pri izbiranju
županovega vina 2018
Vinogradniška društva sevniške občine pod
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom
občine Sevnica organizirajo izbor za županovo
vino 2018, ki bo namenjeno promociji občine in
bo imelo status protokolarnega vina za različne
priložnosti. V letu 2018 bo kot županovo vino
izbran cviček PTP, letnik 2017. Gotovo bo tudi
letošnje županovo vino uspešen promotor
sevniške občine, vinogradnikov in vinogradniške
dediščine, zato vljudno vabljeni k sodelovanju.
Besedilo javnega povabila k sodelovanju je
objavljeno na spletni strani Občine Sevnica.

www.obcina-sevnica.si
februar 2018
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Osrednji kulturni in zgodovinski spomenik, hkrati pa
tudi kot živ objekt središča družbenega in političnega
življenja, je sevniški grad. Njegovim obiskovalcem je
na voljo prenovljen razstavno-promocijski prostor,
turistično ponudbo so dopolnili novi izdelki. Koraki
razvoja so narejeni tudi na področju turizma za
avtodome, urejenemu postajališču pod gradom se
bo pridružilo postajališče pri Srednji šoli Sevnica in
na Lisci.

Po občini
Silvestrovanje
na prostem v Sevnici

Dobrodelna akcija
v Čudežnem decembru

Letošnje silvestrovanje na prostem z Dejanom Tudi lani je KŠTM Sevnica z mladimi iz MC Sevnica
Vunjakom in Brendijevimi barabami je privabilo zelo organiziral veliko humanitarno akcijo. Tokrat smo se
povezali z Zavodom Zadnje upanje. Njihovi prostovoljci
veliko ljudi.
pogosto obiskujejo in pomagajo sirotišnicam, varnim
hišam, materinskim domovom, zavetiščem za živali
... skratka, pomagajo vsem, ki pomoč potrebujejo.

Vzporedno s tem je potekala mini planica, na njej pa
so se otroci poizkušali v skokih.
Mlade in mlajše je v spremstvu godbe Sevnica in
mažuretk Društva Trg obiskal in obdaril Božiček,
pripeljal pa se je na konferenčnem kolesu
Kolesarskega centra Sevnica. Sprevod z udeleženci na
prireditvi je odšel do Doma upokojencev Sevnica, tam
stanujoči pa so bili obiska zelo veseli. Za tem sta bila
na vrsti kratek nastop in pogostitev s toplimi napitki,
za kar se vodstvu in zaposlenim zahvaljujemo.
Nato je nastopilo 70 plesalcev hip hopa Plesne šole
Lukec. Energija plesalcev je napolnila prizoriščni
prostor in požela bučni aplavz. Kot gost večera je
zaplesal Andrej Kozan – zmagovalec talentov 2015.
Sodeloval je tudi pri žrebanju nagradne kartice
veselja, ki jo vsako leto pripravi turistična agencija
Doživljaj in jo deli vsem turistom, ki pridejo v našo
občino.
Pestro in zanimivo dogajanje je ponudilo nekaj za
vsakogar in se končalo v poznem večeru.
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Toplo vreme, glasba in dobra ponudba so podkrepili
veselo rajanje in vstop v novo leto.
Vir: KŠTM Sevnica Ker je december mesec obdarovanj in mu pogosto

Otroško silvestrovanje
v Sevnici

rečemo tudi veseli december, smo se odločili obdariti
110 sirot iz sirotišnice v Sarajevu. Zbrano smo predali
Valeriji Krslin, direktorici zavoda, ki nam je obljubila,
da bo donacije otrokom dostavila v najkrajšem
možnem času. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste
se odzvali klicu k sodelovanju pri naši akciji.
Prepričana sem, da zapuščenim otrokom ne moremo
nadomestiti matere ali očeta, smo jim pa vsaj malo
polepšali bivanje v sirotišnici.

Blagoslov konj
v Vranju
Vetrovno, a toplo, sončno vreme je letos v Vranje nad
Sevnico privabilo veliko obiskovalcev na tradicionalni,
že 26. blagoslov konj. Na njem je sodelovalo devet
konj. Lastniki so svoje lepotce prijezdili ali pripeljali
na privez ob cerkev sv. Štefana iz okolice Sevnice in
Blance, med njimi je bila tudi dvovprega.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Prireditev
Sevnica pred božičem
V sklopu prireditev Čudežnega decembra smo v
Sevnici ob drugih dogodkih predstavili vsaj delček
pestrega društvenega dogajanja v posameznih
Župan v pozdravnem govoru
krajevnih skupnostih. Dogodek je potekal na
prireditvenem prostoru pred Central cafejem.
Najprej je vse zbrane pozdravil predsednik krajevne
V Sevnici so že tradicionalno, na zadnji dan v letu, od
skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher. Vsem je voščil
17. ure silvestrovali najmlajši.
s toplimi besedami in lepimi željami vesele praznike.
Sevniški župan Srečko Ocvirk je spregovoril o dnevu
samostojnosti in zaželel veliko zdravja živalim,
lastnikom in vsem zbranim. Enako je vsem zaželel
tudi predsednik Društva konjerejcev in konjenikov
Sevnica Anton Grilc. Sevniški župnik g. Jože Brečko
je podelil blagoslov vsakemu konju in njihovim
spremljevalcem. Zdrave jih je priporočil v zavetje sv.
Štefanu, nato pa daroval še sv. mašo.
Prireditev je spretno povezoval Ciril Dolinšek.
Zanimivo in barvito so se predstavile krajevne
skupnosti Sevnica, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu,
Zabukovje, Studenec in Tržišče. Predstavitev je
potekala na stojnicah, ki so se šibile od dobrot, ter na
odru z glasbo in besedo.

Tokrat jih je zabavalo gledališče Ku-kuc. In ker so nam
starši povedali, da so bili v letu 2017 vsi otroci zelo
pridni, jih je dedek Mraz tudi simbolično obdaril.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica

Na privezu

Otroci so si privoščili ježo na kar treh ponijih, odrasli
pa smo se okrepčali s kuhanim vinom, čajem in
prigrizkom, ki sta ga pripravila Žnideršič in Grilc.
Prijetno smo pokramljali tudi o konjskih lepotcih,
prejeli pa smo tudi koledarje društva.
Tanja Košar, Društvo konjerejcev in konjenikov Sevnica
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Po občini

Lansko uspešno zgodbo, ko je Zavod Sopotniki, zavod
za medgeneracijsko solidarnost, v sevniško občino
uvedel novo možnost mobilnosti starostnikov in
krepitve njihovih družbenih vezi, nadaljujemo tudi
letos. Z novim letom so se pri Sopotnikih zgodile
organizacijske spremembe. Sklenili smo uspešno
sodelovanje z Družinskim inštitutom Zaupanje in
začeli poslovati z Javnim zavodom KŠTM Sevnica.

Zahvaljujem se Damijanu Gancu in Tanji Kralj
(Družinski inštitut Zaupanje) za korektno opravljeno
delo ter lepe zgodbe in poznanstva, ki smo jih
spletli skupaj. Veselimo pa se sodelovanja z novimi
partnerjem, KŠTM Sevnica, in pogumno zremo v
prihodnost.

Sevniški čebelarji potrdili
dosedanje dvoletno
vodstvo še za 4 leta

Božično-novoletni
koncert v Šentjanžu

Tako, za letos smo končali. Prijetno utrujeni, a več
kot zadovoljni smo uspešno pospravili pod streho
V soboto, 20. januarja, smo se zbrali čebelarji tradicionalni božično-novoletni koncert in blagoslov
Čebelarskega društva Sevnica na volilnem zboru konj.
članov in med drugim potrdili dosedanje dvoletno
vodstvo še za štiriletni mandat.

Predsednik ostaja Miha Metelko, univ. dipl. ing. agr.
ter največji sevniški ekološki čebelar in proizvajalec
matičnega mlečka iz Studenca, podpredsednik Janez
Levstik, upokojenec, tajnik Aleš Staroveški, univ. dipl.
ing. kem. inž., blagajničarka Silva Rak, trg. posl., poleg
njih pa še Alojz Kozinc, mag. elektr., Andrej Kozinc,
univ. dipl. ing. str., in Franc Kuhar, upokojenec.
Vsebinsko se bomo še naprej ukvarjali predvsem
z izobraževanjem v lastnih vrstah in tudi z
izobraževanjem mladine, bolj doslednim nadzorom
pasišč pred neznanimi prevoznimi čebelarji z
drugih koncev Slovenije, pa tudi z nadzorom novih
neregistriranih stojišč, ki potencialno ogrožajo
stacionarne čebelarje glede bolezni in čistosti
kranjske čebele na našem območju. Uredili in
dopolnili naj bi šolske, učne čebelnjake v Boštanju
in na Blanci ter nov grajski čebelnjak. Tudi župan
in naš član Srečko Ocvirk je poudaril velik pomen
čebelarstva za ekologijo in lokalno preskrbo z zdravo
hrano. Pozval je k načrtovanemu smotrnejšemu
izkoristku prostorov čebelarskega doma še za
potrebe KŠTM, zagotovil je ustrezne prostore za
izobraževalne namene čebelarjev in izrazil težnjo,
da bi postali občina, prijazna tudi do čebel, za kar
si še posebno prizadeva tokratni gost, predsednik
čebelarskega društva Šentjanž Ciril Kolenc. Uspešno
delo društvu sta zaželela tudi Gregor Bregar,
predsednik ČD Radeče, in Aleš Gramc iz Krške vasi
ter dala nekaj koristnih nasvetov. Anita Vraničar
Novak, dr. vet. med., odgovorna za zdravstveno
varstvo čebel v Posavju, Dolenjski in Beli krajini, je
opozorila na potreben stalni nadzor čebelarjev nad
morebitnim pojavom kužne bolezni čebelje zalege in
malega panjskega hrošča ter pravočasno javljanje,
da bi preprečili razširitev. »Za zatiranje varoze imamo
v Sloveniji 12 registriranih zdravil, kaj uporabljate, pa
se odločite sami,« je dejala.

Globok
poklon
godbenikom,
godbenicam,
sijajnemu dirigentu Franciju, pevki Katayi in Janezu
Krivcu za vrhunsko izpeljani koncert, iskrena hvala
povezovalcema Joži in Boštjanu, brez vaju si koncerta
več ne moremo predstavljati, hvaležni za moralno
in finančno podporo vabljenih gostov in prijateljev
konjenikov iz sosednjih konjenic, ter gospodu
župniku za opravljen obred blagoslova. Spoštovani
obiskovalci, brez vas, ki nas tako številčno podpirate,
pa bi bil naš trud zaman. Hvala.
Brigita Blas

Zaposleni Posavci se
brezplačno izobražujejo –
tudi v Sevnici
Ljudska univerza Krško izvaja v projektu
Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju
brezplačna izobraževanja za zaposlene, ki so
financirana s sredstvi Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.
Ljudska univerza Krško je v letih 2016 in 2017
uspešno izvedla 37 skupin različnih računalniških
in jezikovnih tečajev. Da bi se čimbolj približali
udeležencem, izvajajo tečaje za skupine v podjetjih
in za posameznike v različnih krajih po Posavju.
V Sevnici so izvedli že tri brezplačne tečaje za
zaposlene, v naslednjih mesecih načrtujejo še
brezplačne tečaje nemškega in angleškega jezika
ter računalniške tečaje za zaposlene. Izobraževanja
potekajo v manjših skupinah, prilagojena so
zaposlenim odraslim tako časovno kot vsebinsko.
Vsem udeležencem nudijo tudi informativno in
svetovalno podporo.
Vabijo vas v četrtek, 15. 2. 2018, med 16.00 in 18.00
v prostore Družinskega inštituta Zaupanje (Trg
svobode 11, Sevnica) na brezplačno testiranje, kjer
boste lahko preverili svoje jezikovno in računalniško
znanje.

Sopotniki omogočamo brezplačne prevoze za
starostnike iz naše občine. Nismo pa le prevoz,
temveč starejšim omogočamo aktivno vključevanje
v družbeno življenje. Naši uporabniki lahko tako
samostojno opravijo obiske pri zdravnikih, nakupe v
trgovinah, družabne obiske in vse druge obveznosti,
ki sestavljajo njihov vsakdan. Prevoze opravljajo
naši prijazni prostovoljci, starostnikom pomagajo
pri opravkih in z njimi navežejo pristne odnose, ki
temeljijo na medgeneracijski solidarnosti, zaupanju
in prijaznosti. V svoje vrste vabimo vse, ki radi
pomagate in vam je vožnja z avtomobilom v veselje,
da postanete prostovoljci in pomagate spreminjati
družbo na bolje. Postanite sopotnik tudi vi. Človek
človeku sopotnik.

Pohvalila je zgledno, učinkovito skupno akcijo
v preteklem letu na severozahodnem območju
delovanja našega društva za ustavitev širjenja bolezni
po zaslugi čebelarke Magde Sigmund, ki je na zboru
za to prejela tudi odlikovanje Antona Janše III.
stopnje.

Vir: Zavod Sopotniki

Janez Levstik

Vse dodatne informacije dobite na njihovi spletni
strani:
www.lukrsko.si,
telefonski številki 07 48 81 170/171
ter e-naslovu: ana.krampersek@lukrsko.si.
Prijave zbirajo do zapolnitve mest v skupini.
Vir: Ljudska univerza Krško
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TZOS
Mešjakov večer v Boštanju
Repa in korenje sta dve v zadnjem času kar
malo zapostavljeni živili v ljudski prehrani, če pa
pogledamo v zgodovino, sta bili ti rastlini eno izmed
glavnih in za zdravje zelo koristnih celoletnih živil za
ljudi in domače živali, cenili pa so ju že stari Rimljani.

Uspešno zaključili
Vencember 2017

Planinski večer
Planinsko društvo Lisca Sevnica vstopa v 113. leto
aktivnega delovanja. Društvo združuje več kot 550
planincev, ki so aktivni v več skupinah: od mladincev,
tedenskih pohodnikov, markacistov, planinskih
vodnikov, pohodnikov ob polni luni, športnih
plezalcev in drugih. Prva večja letna prireditev je
tradicionalni Planinski večer, ki je letos potekal 16.
januarja v Kulturni dvorani Sevnica.

Prvo soboto januarja smo v Turističnem društvu Loka
pri Zidanem Mostu s pregledom dogodkov, ki so
se zvrstili v decembru, izmenjavo mnenj in kratkim
kulturnim programom, ki ga je z glasbo obogatila
mlada, nadobudna violinistka Ana Močnik, sklenili
projekt Vencember 2017.

Ta dva predstavnika korenovk, pa tudi preostale
sorodne vrste, kot so pese, kolerabe, redkve, so
bile glavna tema letošnjega že petega Mešjakovega
večera v Boštanju, etnološke in kulinarične
prireditve, ki jo organizira Turistično društvo
Boštanj. K vsakoletni uspešni prireditvi pa vsako leto
pomembno pripomorejo tudi Aktiv žena Boštanj,
Društvo za biodinamično kmetovanje Ajda Posavje,
Osnovna šola Boštanj ter druge organizacije in
posamezniki iz krajevne skupnosti in bližnje okolice.
Kulturni del prireditve je temeljil na Ljudskih pevcih
iz Boštanja s harmonikarjem in učencih OŠ Boštanj
pod vodstvom prizadevnih mentoric, ki so pripravili
pevski, harmonikarski, prozni, poetični in likovni
prikaz teh pridelkov.

Ideja, da v domačem kraju ponudimo možnost
aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega časa,
vključujoč delavnice, razstave, koncerte, tek, pohod,
tržnico, spoznavanje kulinarike in vin, simbolni prižig
lučk, prihod dobrega moža itd., je tretje leto zapored
povezala osem društev in institucij, okoli petdeset
aktivnih izvajalcev ter, kar je najpomembnejše,
neskončno zadovoljnih obrazov.

Navzočim v polni dvorani so predstavili biodinamično
gnojenje in oživljanje zemlje iz tisočletne prakse,
podeljevanje biodinamično pridelanih semen
in pripravka iz gnoja iz roga za oživljanje zemlje.
Predstavnica podjetja z biosemeni je ponudila celotno
paleto najrazličnejših semen in predstavila še manj
znane korenovke. Članice aktiva žena so predstavile
več kot 30 različnih toplih in hladnih jedi, od bujte
repe do aleluje, peciv, torte ter preostalih sladic in
aranžmajev iz korenovk. Vse so obiskovalci lahko
tudi poskusili. Organizirana sta bila tudi tekmovanje
za najdaljši repin olupek in prikaz postopka ribanja
in priprave repe za kisanje. Predstavljeni so bili tudi
zdravilni učinki za čiščenja telesa s korenovkami.
Na tej prireditvi smo tudi letos podelili priznanja
najbolje ocenjenim jabolčnikom, sadnim vinom
in sadnim sokovom. V ocenjevanje je prispelo 18
vzorcev, od katerih sta bila le dva neustrezna, dva pa
delno neustrezna. Strokovna komisija pod vodstvom
dr. Tatjane Košmer z Biotehnične fakultete Ljubljana
je najbolje ocenila jabolčnik z oceno 17,63, ki ga je
pridelal Špec Matej iz Orešja nad Sevnico, najbolje
ocenjeni bistri sok z 18,43 je delo Jožeta Ratajca
iz Rovišča in najbolje ocenjeni sok hrušk moštnic
z oceno 18,6 Branimirja Obolnarja s Svibnega.
Priznanja sta podelila Boris Orešek, domači priznani
sadjar in vodja sekcije za sadjarstvo pri KGZ Slovenije,
ki je med drugim dejal: »Jabolčnik je bil nekdaj
Teh ni manjkalo niti v bolj sproščenem delu večera, zdravo, kmečko pogonsko gorivo, kot je danes nafta.«
ko smo se družili z obiskovalci zaprtja razstave Pri podelitvi mu je pomagal predsednik Turističnega
fotodruštva Goga iz Zagorja ob Savi, ki je bila društva Boštanj Aleš Germovšek. Prireditev je
decembra na ogled v domu kulture v Loki.
uspešno vodil Ciril Dolinšek - Cili.
Annemarie Culetto
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Janez Levstik

Ob prihodu v dvorano smo si lahko ogledali razstavo
planinskih fotoutrinkov, ki sta jo pripravila planinca
s srcem in dušo, vedno na preži s fotoaparatom,
Vinko Šeško in Ljubo Motore. Po uvodnem pozdravu
povezovalca prireditve Cirila Dolinška je bil na vrsti
nastop planinske pevske skupine Encijan, ki nas že 16.
leto razveseljuje z lepo slovensko pesmijo. Za njimi
so na oder stopili članice in člani folklorne skupine
Spomin iz DU Sevnica in ponosno zaplesali venček
ljudskih plesov ter zapeli nekaj ljudskih viž. Skupina
predstavlja plesno, kulturno življenje v naši občini in
tudi zunaj nje. Njihov namen je ohranjati in odkrivati
lepe slovenske plese in tudi običaje. Po glasbenoplesnem programu je Nastja Holc predstavila
delovanje Mladinskega odseka PD Lisca Sevnica,
ki organizira osnovnim šolam planinske izlete in
tabore, začenja pa tudi z organizacijo družinskih
izletov. V gosteh je bila tudi pohodnica Staša Lepej
Bašelj. Slikovito nam je prikazala in opisala zanimivo
popotovanje z Goričkega v Piran, ki ga je spodbudila
istoimenska pesem Vlada Kreslina in jo je skupina
prijateljev prehodila med lanskimi velikonočnoprvomajskimi prazniki. Dva tedna so se odmaknili
od vsakdanjega vrveža, divjega ritma življenja in le
hodili, hodili.

Prireditev se je končala z lepo slovensko pesmijo PS
Encijan in družabnim srečanjem v spodnjih prostorih.
Vsem planincem in pohodnikom želimo varen korak
ter obilo čudovitih planinskih doživetij.
Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica

www.pd-lisca.si

Turizem
Nov turistični znak Lisce

V termah čedalje
pogosteje tudi turistična
ponudba Sevnice

V Planinskem društvu Lisca Sevnica smo sprejeli in
potrdili nov turistični znak Lisce, ki bo pomagal pri
povečanju prepoznavnosti Lisce kot destinacije in
ene najbolj priljubljenih izletniških točk v Posavju.
V Thermani Laško smo se večkrat v decembru lani
in tudi letos, že 4. januarja predstavljali s turistično
ponudbo Sevnice. Gostom in obiskovalcem
Thermane smo predstavili turistični ponudbeni
katalog Sevnice in prirejene programe za termalne
goste. V ponudbi so bili tudi spominki znamke
First Lady, Visit Sevnica, modra frankinja grajska kri
in tradicionalna sevniška salama. Obiskovalci so
lahko vzeli tudi letake s pripravljenimi enodnevnimi
programi ogleda Sevnice z vodenjem ali pa le oglede
z obiskom gradu in mesta. Hoteli so bili polno
zasedeni, zato gostov in zanimanja ni manjkalo.

Preplet različnih vsebin in ponudbe na Lisci je
pripomogel k temu, da je znak preprost, nevtralen,
sporočilen, privlačen in skladen z glavno podobo
in vsebino Lisce (zelena barva simbolizira naravo,
gozdnatost, neokrnjenost, stilizirana vijuga namiguje
na Savo ali cesto, ki vodi na Lisco ...).
Z upanjem, da vam je všeč, in željo, da ga bomo vsi
vzeli za svojega, vam želim obilo užitkov na naši Lisci.
Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica

Blagoslov konj
v Šentjanžu
Turobno, vetrovno vreme ni preprečilo konjenikom,
da bi klonili in so po božji blagoslov pripeljali 24 konj.

Poskusili so lahko tudi tradicionalne sevniške salame
in kekse Visit Sevnica in jih kot druge izdelke in vina iz
Sevnice lahko tudi kupili. Gosti hotela so bili od tujcev
predvsem nemško, hrvaško in italijansko govoreči in
pa veliko Slovencev.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

NAMIG ZA PREMIK
Na Kovačev hrib in Gradišče
iz Jelovca
Izlet začnemo v Jelovcu (210 m), kjer zlahka najdemo
parkirišče, ali se pa pripeljemo z vlakom do železniške
postaje Jelovec. Od tam hodimo po cesti v smeri
Tržišča približno 800 m, nato zavijemo levo po prvi
gozdni cesti, takoj za avtobusno postajo, ta je bližnjica
do asfaltne ceste, ki vodi proti zaselku Planina. Pri
kapelici pod zasekom Planina zavijemo desno do
križišča štirih poti in nadaljujemo naravnost navzgor:

Ko pridemo iz gozda, smo že na razglednem grebenu
Kovačevega hriba, naselje Križ, in pot nadaljujemo
mimo nove cerkve. Greben se zravna in pridemo na
najvišji del (480 m), nadaljujemo po cesti in obkrožimo
dolino, ko se cesta začne obračati desno proti Križu,
zavijemo strogo levo na traktorsko pot, ki vodi po
grebenu severno zahodno, in pridemo na večjo jaso
in nadaljujemo v isto smer pod grebenom. Ponovno
pridemo na greben, po katerem nadaljujemo, da se
začne spuščati, in pridemo na večpotno križišče. Tam
zavijemo levo proti severu, da se spuščamo na ravni
greben, tu bodimo pozorni na pravi greben. Z leve
se nam priključi gozdna pot, po kateri nadaljujemo
do jase z domačijo Gradišče. Od Križa do tam bomo
hodili približno 45 minut. Nadaljujemo levo od
domačije po poti severozahodno v gozd navzdol
proti travniku, ob koncu katerega se rahlo desno
po stezi ob pobočju spuščamo proti asfaltni cesti in
gremo po njej levo na izhodišče v Jelovec.

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

V petek, 2.2.2018
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica

pokušina

PAŠTET in
SUHIH MESNIN
KMETIJE MATKO
Po blagoslovu, ki ga je tudi letos podelil domači
župnik Janez Cevec, je zbrane nagovoril še predsednik
društva, ki se je vidno zadovoljen nad zbranimi
konjeniki in množico krajanov v imenu društva
zahvalil za pomoč in sodelovanje, vsem zbranim pa
zaželel srečno v novem letu.
Brigita Blas

Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

Pot je nezahtevna, orientacijsko zahtevnejši je spust
na Gradišče, priporočeni sta ustrezna obutev in
pripravljenost za hojo po razgibanem terenu, za hojo
boste porabili približno 2 uri in pol, dolga pa je 8,5
km.
Več informaciji o poti lahko dobite v TIP Sevnica na
številki 07/81 65 462.
Vir: Vodnik Vinka Šeška
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

www.kstm.si
februar 2018
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Kultura
Sevniški godbeniki
obiskovalce popeljali
na Broadway
December je za sevniške godbenice in godbenike
poseben mesec, saj celoletno delo sklenejo z
največjim dogodkom leta. Tako so tudi v nedavnem
prazničnem času, tik pred božičem, številčnemu
občinstvu podarili tradicionalni božično-novoletni
koncert, tokrat z naslovom Broadway v Sevnici.

Kot je v navadi že zadnjih nekaj let, naslov koncerta
vedno napoveduje rdečo nit glasbene motivike,
ki jo glasbeniki upoštevajo na koncertu. In res so
bili poslušalci deležni znanih melodij in napevov iz
muzikalov Levji kralj, Lepotica in zver, Čarovnik iz
Oza, Fantom iz opere, Evita, Nesrečniki in Mačke.
Gre za zelo znane melodije s kompleksnim prikazom
obilo razpoloženjskih orisov glavnih akterjev, ki so
jih sevniški glasbeniki več kot odlično predstavili
občinstvu.

Godbenice in godbeniki so v rednem delu koncerta
občinstvu namenili še suito iz muzikala Fantom
iz opere, koncert pa zaključili z energičnimi
melodijami iz Levjega kralja, s čimer so članice in
člani Godbe Sevnica še enkrat dokazali, da s svojim
muziciranjem presegajo ljubiteljsko raven glasbenega
poustvarjanja. Po dolgem in bučnem aplavzu je
godba občinstvo nagradila še z dvema dodatkoma, in
sicer s priredbo skladb iz filmov Mamma mia in Nune
pojejo.

Koncert je elegantno, z dobro premišljenim veznim
besedilom, moderirala domačinka Tanja Žibert
in povezala skladbe v celovito glasbeno zgodbo.
Poseben čar elegance so s svojo navzočnostjo in
pomočjo pri protokolu dogodka pričarale mažoretke
Društva Trg Sevnica. Obiskovalce je nagovoril in jim
povedal praznično voščilo župan Srečko Ocvirk,
predsednik Godbe Sevnica Janez Šerjak pa se je v
nagovoru zahvalil vsem sponzorjem in donatorjem,
ki skrbijo, da godbeno glasbeno izročilo živi in se
nadgrajuje. S podelitvijo spominskega knjižnega
darila je v godbenih vrstah pozdravil novega mladega
člana, Gaja Brudarja.

Večer Broadwaya
v Tržišču,
koncert Godbe Sevnica
V organizaciji TD Tržišče smo v soboto, 13. januarja,
v Športni dvorani OŠ Tržišče prisluhnili koncertu
Kulturnega društva Godbe Sevnica. Godba že
tradicionalno vsako leto Sevnici podari božičnonovoletni koncert, tokrat pa so se odločili še za
ponovitveni božično-novoletni koncert v Boštanju in
Tržišču.

Nastop Godbe Sevnica (foto: Nevenka Flajs)

Sedanja Godba Sevnica je bila ustanovljena leta 1978,
v nje pa je 49 članov. Godba s svojimi nastopi obogati
razne dogodke v občini, uspešno pa sodelujejo tudi
na različnih tekmovanjih v Sloveniji in onkraj meja.
Predsednik godbe Janez Šerjak skrbi za njen uspešen
razvoj, saj člane odlikujejo odlično znanje, visoka
koncertna raven, mladostna zagnanost in ljubezen
do tovrstne glasbe.

Godba Sevnica v Tržišču (foto: Nevenka Flajs)

Občinstvo je v povsem polni dvorani Športnega doma
Sevnica veličastnost muzikalov občutila že v uvodu,
ko je Godba Sevnica pod vodstvom dirigenta Matica
Nejca Kreče predstavila delčke zanimivega muzikala
Jesus Christ Superstar, s katerim so glasbeniki prebili
led in pregnali tremo. V nadaljevanju so se poslušalci
prepustili melodijam iz muzikala Nesrečniki, v
originalu Les Miserables. Muzikal je eden izmed
stebrov broadwayske produkcije, za njegovo
prepoznavnost pa je poskrbela tudi zmagovalka bitke
talentov v Angliji, Susan Boyle, ki ji je umestitev na
svetovno sceno uspela s skladbo I dreamed a dream
iz prej omenjenega muzikala.

V skladbi Lepotica in zver se je godbi pridružila
vokalistka in operna pevka Eva Černe in s subtilno
in doživeto interpretacijo naslovne pesmi pričarala
pravljično vzdušje. Solistka je skupaj z godbo odpela
še nežno balado Over the rainbow iz muzikala
Čarovnik iz Oza, Don't cry for me Argentina iz Evite,
eden izmed vrhuncev večera pa je bila interpretacija
skladbe Memory iz muzikala Mačke, saj je je zaobjela
velik glasbeni talent in znanje vokalistke.
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V zaključku se je dirigent Matic Nejc Kreča zahvalil
občinstvu, posebno zahvalo pa namenil tudi
organizacijskemu odboru ter godbenicam in
godbenikom, ki na leto skupaj namenijo godbi kar
več kot 10.000 ur prostovoljnega dela.
Vir: KD Godba Sevnica Sevnica
Foto: Aleks Kus

Koncert so poimenovali Večer Broadwaya v Tržišču,
zaigrali pa so nam svetovno znane uspešnice iz
filmskega sveta, muzikalov in opere ter nam tako
pričarali delček Amerike.
Pod taktirko dirigenta Matica Nejca Kreče smo
prisluhnili skladbam Jesus Christ Superstar, Selection
from »les miserables«, Beauty and the beast, The
phantom of the opera, The lion king in Mamma mia.
Občinstvo pa so nagradili še z dodatno skladbo iz
filma Nune plešejo.
Koncert je povezovala Milena Knez. Zbrane in
nastopajoče pa je pozdravil tudi podžupan Janez
Kukec.
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Kultura
Božično-novoletni
koncert v Tržišču
V organizaciji TD Tržišče smo v petek, 29. decembra, v
župnijski cerkvi v Tržišču pripravili božično-novoletni
koncert Pozdrav jaslicam. Nastopil je Mešani cerkveni
pevski zbor župnije Tržišče pod vodstvom zborovodje
Gorazda Kermca, z venčkom božičnih cerkvenih
pesmi pa je pričaral praznično vzdušje.

Podžupan občine Sevnica Janez Kukec je poslušalcem voščil
vse dobro v letu 2018 (foto: Petra Knez).

ustvarjalcev, ki svoja umetniška dela razstavljajo
tudi v tujini, med njimi pa so tudi znana imena. Na
gradu razstavljajo Lojze Adamlje, Stanka Bantan,
Nikolaj Beer, Nena Bedek, Elena Delfini, Nevenka
Flajs, Vlado Geršak, Stanka Golob, Mišo Knez, Boris
Prva letošnja razstava v Oknu Radogost in Stari galeriji Koteski, Benjamin Kreže, Sebastjan Peršolja, Milan
je bogato delo, ki ga nam razodeva na več načinov Razboršek, Vukašin Šabot, Severina Trošt Šprogar in
posavski ustvarjalec lepega: slikar, kipar in glasbenik Savo Zupan.
Andrej Pinterič iz Mosteca pri Dobovi.
»Lahko bi ga imenovali mag dobrega uroka
harmonije. Ob dojetju najdene harmonije vrednot
nam te odstira z lepoto 'večno davno, večno novo'
in je predmet njegove široke izrazne ljubezni. To je
lepota, ob kateri duša izkusi določeno povzdignjeno
vzvišenost duha,« pravi Kant.
Absolut je Pinteričev »nagovor« svetu, nikoli do kraja
doživet in do kraja izpet. Njegov fragmentaričen opus
skozi slikanje, kiparjenje in glasbo v iskreni celovitosti
daje čarobnost vedno drugačnega zaznavnega
ugodja, ki odseva v človeškosti v nas, je v razstavni
zloženki zapisal gostitelj večera Rudi Stopar. To smo Razstavo je opisal in odprl prof. Aleš Leko Gulič,
začutili že na začetku prijetnega kulturnega večera kulturni program pa sta z izvirnim nastopom popestrili
z izjemnim koncertom zdaj že nostalgične mehiške Ksenja Jus (književnica, piska glasbenih besedil/
glasbe dobovskih Mariachev, katere član je z vsem libretiska, skladateljica, predvsem pa dragoceni
srcem tudi Andrej Pinterič, velik ustvarjalec lepega.
ženski kantavtorski glas srednje generacije) in
Katarina Nasteska (tolkalistka, bobnarka, vokalistka).

Andrej Pinterič, prvi
letošnji grajski (Rado)gost

V goste so prišli tudi pevci Moškega pevskega zbora
vinogradnikov Čatež, ki ga tudi vodi Gorazd Kermc.
Otrok v božični noči, Noč se spušča v Betlehem,
Počivaj milo detece, Nocoj je ena sveta noč, Sveta
noč so le nekatere pesmi, ki sta jih zbora predstavila
občinstvu in požela bučni aplavz. Koncert je
povezovala Milena Knez.
Zbrane sta nagovorila predsednik KS Tržišče Janez
Virant in podžupan občine Sevnica Janez Kukec.
Zahvalila sta se za dobro sodelovanje v iztekajočem
se letu in vsem zaželela srečno in uspešno v letu
2018. Za izvedbo koncerta se zahvaljujemo tudi
domačemu župniku Jožetu Kohku, ker je prijazno
odstopil prostore cerkve in župnišča. V letu 2018 Razstavljena dela so čustveno intenzivna, tehnično
vam člani TD Tržišče želimo zdravje, srečo in veselje izbrušena, navdihujoča in vedno inventivna.
ter pogum, da uresničite skrite želje in načrte.
Razstavo si lahko ogledate do vključno 4. februarja v
odpiralnem času gradu za oglede
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče (petek: 15.00–18.00, sobota, nedelja: 12.00–15.00).
Vabljeni, da poiščete svoje mesto v čutenju razstave.

Grajski koncert kitarista
Tilna Pusarja

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Modre zvezde
dočakale abrahama
Modre zvezde nad Faraoni bi lahko zapisali v naslov
članka, ki govori o nekdaj zelo popularni sevniški
skupini Modre zvezde, ki letos praznuje abrahama.
Ko je bila v Sloveniji na vrhuncu popularnosti skupina
Bele vrane, so sedmo mesto zasedale Modre zvezde,
na osmem mestu pa so bili takrat Faraoni.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Razstava ArtKum
Ex-Tempore 2016–17

Skladatelj, kitarist in producent Tilen Pusar ustvarja
močno čustveno glasbo, ki prodre globoko v
poslušalčevo srce. Njegova pristna komunikacija
z občinstvom pričara čudovite glasbene večere za
glasbene sladokusce. Njegov album Notranja moč
kritiki uvrščajo med deset najboljših med domačo in
tujo konkurenco. Z instrumentalno glasbo pove več,
kot bi lahko s tisočimi besedami, pravi Tilen o svoji
glasbi. Drugi januarski petek je zbrano občinstvo
po večmesečnem glasbenem premoru ponovno
navdušil na našem gradu, tudi s preigravanjem
skladb z novega albuma New Life.

V četrtek, 18. januarja, je bila v Mosconovi galeriji
našega gradu odprta razstava likovnih del ArtKum ExTempore 2016–17 v organizaciji Društva za umetnost
ART KUM.

Avtorska glasba, ki jo izvaja Tilen Pusar, je zelo
izpovedna in se dotakne slehernega poslušalca.
Na obiskovalce je Tilen naredil zelo pozitiven vtis.
Njegova izjemno sproščena in humorna komunikacija
z občinstvom je koncert še dodatno popestrila.
Takšni glasbeniki so pri nas vedno dobrodošli, zato že
načrtujemo njegov koncert na prostem v poletnem
času, ki bo zagotovo nekaj edinstvenega.

ArtKum je srečanje umetnikov, ki se na Kumu
srečujejo že od leta 1991, njegov pobudnik pa je
bil akademski slikar Janez Knez (1931–2011), zdaj
pa jih vodi Zoran Cvar z Loke pri Zidanem Mostu.
Že tradicionalno tako vsaki dve leti na našem gradu
predstavijo izbrana dela zadnjih dveh srečanj.
Po svoje so vsa ta leta s čopičem na platnu ustvarili
številna umetniška dela. Svoj navdih vsakokrat črpajo
iz prelepe okolice Kuma, zato prevladuje predvsem
krajinsko slikarstvo, pa tudi detajli iz narave. ArtKum
je od vsega začetka namenjen slikarjem s slikarske
akademije, in ne amaterskim ustvarjalcem. Do
zdaj se ga je udeležilo več kot 60 znanih slovenskih

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Razstavo si lahko ogledate
do vključno 11. februarja 2018.
PETEK: 15.00–18.00
SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI: 12.00–15.00
Prijazno vabljeni.

Tega so se člani skupine, vodja Mišo Keršič, kitara,
Stane Šmerc, klaviature, Miran Štojs, bobni in še dva
kitarista, Miran Kink in Janez Škof, družbo pa jim je
delal pevec Frenk Bohinc, Žtemer, kot so ga klicale
predvsem oboževalke, z veseljem spominjali tudi na
Grajski tlaki na sevniškem gradu. Ker je bil Bohinc zelo
podoben Micku Jaggerju, so ga nekateri klicali kar
Jagger. “Sem mlajši od Jaggera, ampak bolj zdelan,“
se je na svoj račun pošalil Frenk, s člani skupine pa je
zapel nekaj znanih pesmi iz šestdesetih let prejšnjega
stoletja. Modre zvezde, katere člani so občasno iskali
nove izzive v drugih skupinah, Janez, denimo, je bil
kar 20 let član skupine Veter iz Zasavja, so se spet
združili leta 2007 na prvi sevniški Kitarijadi. Skupina,
v kateri so nekaj časa delovali tudi Slobodan Filipovič,
Drago Božič, Dušan Omerza in Zvone Sušinski, bo
50-letnico delovanja zaznamovala s koncertom,
sicer pa večjih načrtov in pričakovanj nimajo. “Naš
cilj sta druženje in zabava,” je povedal Miran Štojs,
pri katerem se enkrat tedensko dobivajo na vajah.
“Imamo svoj dan v tednu in smo zadovoljni,” so se z
njim strinjali tudi preostali člani skupine.
N. Č. C.

februar 2018

11

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

četrtek, 1.2.
ob 19.00
petek, 2. 2.
ob 19.00
sobota, 3. 2.
ob 15.00
sobota, 3. 2.
ob 18.00
sobota, 3. 2.
ob 18.00
ponedeljek, 5. 2.
ob 10.00
torek, 6. 2.
ob 7.00 - 5. 3.
torek, 6. 2.
ob 9.00
torek, 6. 2.
ob 17.00
torek, 6. 2.
ob 18.00

KINO SEVNICA - odprtje
KRČENJE / satirična z.f. drama / ZDA

Kulturna dvorana Sevnica

Tobija Medved

Klepet z legendo slovenskega filma Demetrom Bitencem

Grad Sevnica

GLG Sevnica
v sodelovanju s KŠTM Sevnica in Občino Sevnica.

Delavnice robotike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Letni zbor članov KUD Budna vas

Kulturna dvorana Šentjanž

KUD Budna vas

Predstavitev igranega etnološkega filma
"Tak je tu blu na kmetih" v produkciji KD Kapele.

Večnamenski dom v Zabukovju Info: Jožica Penič / 031 827 540

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Barvni zapisi - razstava likovnih del Milene Roštohar

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Proslava ob kulturnem prazniku

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljice in mini grajski disco

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

ZKD Sevnica, JSKD OI Sevnica,
Občina Sevnica, KŠTM Sevnica

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Mali pust: Otroško pustno rajanje z delavnicami in presenečenjem

Dom kulture Loka

TD Loka pri Zidanem Mostu

Obeležitev kulturnega praznika z gledališko skupino KD Loka
in otvoritev razstave DKŠD Svoboda Krmelj

Večnamenska dvorana TDU
Loka pri Zidanem Mostu

KD Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu

Valentinova ustvarjalnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj

TVD Partizan Boštanj kulturna dvorana

Krajevna skupnost Boštanj

Delavnice robotike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Veseli pust

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

21. Licitacija krač in salam pri sv. Joštu pod Lisco

sv. Jošt pod Lisco

KŠTD Razbor, Župnija Razbor

Tradicionalno otroško pustovanje s skupino Mali-bu

Športna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Veseli pust za otroke

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljična urica in ustvarjalnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Brezplačno testiranje jezikovnega in računalniškega znanja

Poslovni prostori Družinskega
inštituta Zaupanje

Ljudska univerza Krško

Sevniški dogodki skozi objektiv Ljuba Motoreta

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Odprtje prve likovne razstave"Simfonija odtenkov"
samostojna razstava Mojce Musar

Grad Sevnica

KUD Budna vas in Grad Sevnica

Delavnice robotike

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

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

Grajska tlaka

Kavarna Graščakova hči

Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

Srečanje Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Potopisno predavanje

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

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

Grdi raček - otroška predstava

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

Pravljice in mini grajski disco

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Pravljična urica in ustvarjalnica

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

Avtošola Prah Sevnica; Inf.: Toni, 031/643-338

Knjižni klub

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Indija - kultura, duhovnost in druženje z menihi - potopisno predavanje

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Čakalnica - predstava za abonma in izven

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 7. 2.
ob 18.00
sreda, 7. 2.
ob 18.00
četrtek, 8. 2.
ob 15.00
četrtek, 8. 2.
ob 19.00
petek, 9. 2.
ob 15.00
petek, 9. 2.
ob 18.00
petek, 9. 2.
ob 18.00
sobota, 10. 2.
ob 15:00
sobota, 10. 2.
ob 20.00
nedelja, 11. 2.
ob 11.00
nedelja, 11. 2.
ob 15.00
ponedeljek, 12. 2.
ob 10.00
torek, 13. 2.
ob 17.00
torek, 13. 2.
ob 18.00
sreda, 14. 2.
ob 17.00
četrtek, 15. 2.
ob 16.00
četrtek, 15. 2.
ob 18.00
četrtek, 15. 2.
ob 18.00 - 11. 3.
sobota, 17. 2.
ob 15.00
ponedeljek, 19. 2.
ob 10.00
ponedeljek, 19. 2.
ob 15:30
ponedeljek, 19. 2.
ob 18.00
ponedeljek, 19. 2.
ob 18.00
torek, 20. 2.
ob 9.00
torek, 20. 2.
ob 15:30
torek, 20. 2.
ob 17.00
torek, 20. 2.
ob 17.00
torek, 20. 2.
ob 17.00
torek, 20. 2.
ob 18.00
sreda, 21. 2.
ob 16.00
sreda, 21. 2.
ob 18.00
četrtek, 22. 2.
ob 18.00
četrtek, 22. 2.
ob 19.00
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Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku
Podelitev Prešernovih plaket in priznanj Zveze kulturnih društev Sevnica.
Slavnostna govornica bo Alenka Černelič Krošelj, v. d. direktorice
Posavskega muzeja Brežice.
Radogost večer - Gost: Likovni krog »Pohižek«, Sesvete – Zagreb
(Slovenski slikarji)

Proslava ob kulturnem prazniku
in odprtje razstave Krmelj nekoč do danes II.
Osrednji dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika
krajevne skupnosti Boštanj

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

petek, 23. 2.
ob 16.00
sobota, 24. 2.
ob 16.00

Ustvarjalnica: Izdelovanje orhidej iz najlona

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Gostja meseca: Evija Evelin Zavrl

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Srečanje pevcev ljudskih pesmi občine Sevnica 2018
"Skupaj se znajdemo mi ..."

Dvorana TVD Partizan Boštanj

JSKD RS, Območna izpostava Sevnica

Graščakova hči praznuje

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Slovenščina za priseljence

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Predstavitev knjige dr. Cveto Gradišar: Zdravje duše

Kulturna dvorana

U3 Sevnica

Počitniška ustvarjalna delavnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Avtošola Prah Sevnica; Inf.: Toni, 031/643-338

Pravljice in grajski disco

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi vadba

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

18. Tanin open 2018

Športni dom Sevnica

Klub borilnih veščin Sevnica

sobota, 24. 2.
ob 18.00
sobota, 24. 2.
ob 20.00

ponedeljek, 26. 2.
ob 10.00
torek, 27. 2.
ob 9.00
torek, 27. 2.
ob 9.00
torek, 27. 2.
ob 15.00
torek, 27. 2.
ob 17.00
torek, 27. 2.
ob 18.00
sobota, 3. 3.
ob 10.00

www.mojaobcina.si/
sevnica/dogodki/

KINO SEVNICA
FEBRUAR 2018
Četrtek,1.2.,ob 19.00
KRČENJE
satirična z.f. drama (ZDA)
~

Petek, 2.2., ob 18.00
BIKEC FERDINAND

animirana komična pustolovščina (ZDA)
~

Petek, 2.2., ob 20.00
JUMANJI: DOBRODOŠLI V
DŽUNGLI

akcijska pustolovska komedija (ZDA)
~

Sobota, 3.2., ob 18.00
BIKEC FERDINAND
~

Sobota, 3.2., ob 20.00
NAJTEMNEJŠA URA
drama (VB)

~

Četrtek, 8.2., ob 20.00
PETDESET ODTENKOV
SVOBODE
romantična drama (ZDA)
~

Petek, 9.2., ob 18.00
PALČKI POMAGALČKI
animirana družinska komična
pustolovščina (Kanada)
~

Petek, 9.2., ob 20.00
DO ZADNJEGA DIHA

biografska romantična drama (VB)
~

Sobota, 10.2., ob 17.00
PALČKI POMAGALČKI
~

Sobota, 10.2., ob 19.00
PETDESET ODTENKOV
SVOBODE
~

Petek,16.2., ob 18.00
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST

animirana družinska pustolovščina (ZDA)
~

Petek,16.2., ob 20.00
PRAVA NOTA 3

glasbena komedija (ZDA)
~

Sobota, 17.2., ob 18.00
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST
~

Sobota, 17.2., ob 20.00
OBUPANA
psihološka drama Nemčija)
~

Petek, 23.2., ob 17.00
ČRNI PANTER

akcijski domišljijski spektakel (ZDA)
~

Petek, 23.2., ob 19.00
ZAMOLČANI DOKUMENTI

biografska zgodovinska drama (ZDA)
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Mladina
Februarski sklop
delavnic robotike
v MC Sevnica
Spoznajmo mobilnega robota mBot
in se ga naučimo programirati
Mobilni robot mBot proizvajalca Makeblock je
učni robot, namenjen vsem, ki so željni znanja
po elektroniki, robotiki in programiranju. Robot
je mogoče upravljati z USB-vodnikom, Bluetooth
vmesnikom ali pa se program naloži na ploščo
Arduino.

Na treh delavnicah v MC Sevnica se bomo
naučili sestaviti mobilnega robota mBot, spoznali
pripadajoče senzorje in se naučili programirati
v programu mBlock, ki je zasnovan v Scratchu.
Delavnice so namenjene otrokom in mladostnikom,
starim od 10 do 14 let, največje število udeležencev
je 8, zato pohitite in se prijavite.
Prijava: mojca.svigelj@kstm.si
Organizator:
PSE poslovne komunikacije, d. o. o., in MC Sevnica
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

www.kstm.si
14
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Mladina
Božično-novoletni nastop
vrtčevskih otrok
V petek, 22. decembra, smo lahko v Boštanju v
cerkvi sv. Križa prisluhnili koncertu predšolskih otrok.
Nastopali so otroci skupine Balončki (enota Boštanj
Vrtca Ciciban Sevnica) in otroški pevski zbor Vrtca
Ciciban Sevnica. Otroci so stari od 5 do 6 let.

Otroci oddelka Balončki radi pojejo. Tudi sama
kot vzgojiteljica in vodja oddelka dajem petju velik
poudarek. Tako smo se v tem vrtčevskem letu naučili
kar nekaj novih pesmi. Z Melito Železnik, ki vodi
otroški pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica, smo se
odločili, da bomo ob koncu popestrili praznične dni
s pevskim nastopom za starše, sorodnike in krajane
Boštanja, Sevnice in okolice. Poleg znanih pesmi so
se otroci naučili še nekaj novih. V vrtčevski skupini
smo skoraj vsakodnevno prepevali in ves december
pridno vadili ter nestrpno čakali na naš nastop.

Ne bomo pozabili
naše novoletne jelke

Petošolci OŠ Sevnica
so izvedli zvočno kopel
z gongi

Krepko smo že zakorakali v novo leto, saj smo že skoraj
pozabili na praznično razpoloženje, decembrske
dobre može, novoletne počitnice … V to so nas Ali ste že slišali za gonge? V svetih spisih je zapisano,
da vse, tudi človek, izvira iz zvoka in je zvok.
prisilile vsakdanje obveznosti, ki jih ni malo.
Na srečo pa tako hitro ne zbledi spomin in ko smo ta
teden prihajali v našo učilnico, se nam je zdelo, da je
en kot v njej kar nekako prazen …

V torek, 19. decembra lani, smo učenci 5. razreda OŠ
Sevnica skupaj z Ireno Zupančič izvedli zvočno kopel
z gongi. Sprostili smo se in vibracije so nas ponesle
daleč stran ...
Tam je namreč stala dva metra visoka novoletna
jelka, okrašena s številnimi novoletnimi okraski, ki
so jih nanjo pripeli šestošolci. Tudi ideja, da bi imeli
v razredu pravo novoletno jelko z lučkami, je bila
njihova. Sami so poskrbeli zanjo in ker še niso dovolj
močni, so jim pri tem pomagali starši.
Bravo, dekleta in fantje, potrudili ste se, da je bilo
decembra v učilnici za slovenščino in likovno vzgojo
res praznično vzdušje, jaz pa bom poskrbela, da se
boste ob pogledu na našo fotografijo teh dogodkov
še večkrat spomnili.
Učenci 6. razreda, OŠ Milana Majcna Šentjanž
in razredničarka Majda P. Repovž V parih smo v istem ritmu udarjali na bobne in v

Učenci OŠ Sevnica
razveselili oskrbovance
DU Sevnica

telesu občutili spremembe. Bilo je zabavno, lepo,
sproščujoče in povezovalno.
Učenci 5. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica

V četrtek, 21. decembra, smo člani pevskega zbora
Trobentice, harmonikarja Lovro in Jakob ter komorna
Boštanjska cerkev je bila dodobra napolnjena z skupina nastopali v Domu upokojencev Sevnica.
nastopajočimi otroki in njihovimi starši, starimi starši,
sorodniki, prijatelji, našimi sodelavci in drugimi
krajani. Obiskovalci so prisluhnili ubranemu petju
otrok oddelka Balončki in otrok, ki so vključeni v
predšolski pevski zbor pod vodstvom Melite Železnik
s korepetitorji Markom Travnom, Heleno Lužar in
Dorotejo Koroša. Na klaviaturah jih je spremljala
prof. Silvija Švelc, program pa sta popestrili še Lucija
Denžič z igranjem na klaviature in Lana Žužek z
igranjem na citre.
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri pripravi in
izvedbi nastopa, in sicer Alenki Motore, ki je prireditev
fotografirala, boštanjskemu župniku Fonziju Žibertu,
ki nam je odstopil prostor, staršem otrok in seveda
vsem sodelavcem Vrtca Ciciban Sevnica.
Harmonikarja sta zaigrala poskočne pesmi,
Po nastopu smo še malce poklepetali s starši in se inštrumenti komorne skupine so prijetno zazveneli in
družili z otroki. Večina si je tudi ogledala znamenite Trobentice so ubrano zapele in zaplesale. Nastop smo
boštanjske jaslice. Prireditev je odlično uspela, odzivi končali s pesmijo Mi se imamo radi in stanovalcem
gledalcev so bili pozitivni. Mnogi so si zaželeli slišati razdelili darilca, ki so jih izdelali učenci in učiteljice v
še kakšen nastop naših otrok.
podaljšanem bivanju.
Maja Žibert

Kaja Vilčnik, Klara Požun in Lara Marić, 4. a
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Šport
Šolski šport

Sevniški pionirji
uspešni v regijski ligi

KOŠARKA,

ODBOJKA,
učenke l. 2003 in ml.
učenci l. 2003 in ml.
Področno tekmovanje:
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
1. mesto: OŠ Tržišče
Najboljša strelka tekmovanja: Lea Haler (OŠ Sava 2. mesto: OŠ Boštanj
Kladnika Sevnica)
3. mesto: OŠ Krmelj
Na 1. krog državnega šolskega tekmovanja v košarki 4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
za učenke l. 2003 in mlajše, četrtfinale,
košarkarski superšolar, se uvrsti OŠ Sava Kladnika
Sevnica – skupina 5.

Po tretjem krogu regijske lige, od šestih načrtovanih,
so Sevniški pionirji, člani SD Marok, uvrščeni v vrh
razpredelnice.

ROKOMET,
učenci l. 2003 in ml.
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj
Najboljši igralec tekmovanja: Leon Gregorič (OŠ Sava
Kladnika Sevnica)
Najboljši vratar tekmovanja: Luka Mlakar (OŠ Boštanj)

Z desne Liam Kovačič, Miha Janc in Tilen Prijatelj med nastopom

Na četrtfinalno državno šolsko prvenstvo v rokometu
se uvrstijo:
– v skupino C: OŠ Sava Kladnika Sevnica
učenke l. 2003 in ml.
– v skupino D: OŠ Boštanj
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
ŠAH
3. mesto: OŠ Boštanj
Občinsko tekmovanje:
Učenke letnik 2009 in mlajše
Petra Biderman, KŠTM Sevnica
1. mesto: Teja Jesih (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Bina Groboljšek
Učenke letnik 2006 in mlajše
1. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca)
2. mesto: Tjaša Jesih (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Kaja Vilčnik (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Učenke letnik 2003 in mlajše
1. mesto: Nina Bobnič (OŠ Blanca)
Učenci letnik 2009 in mlajši
1. mesto: Žan Gaši (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
2. mesto: Anže Kermc (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Lovro Povše (OŠ Tržišče)
4. mesto: Lan Trpinc (OŠ Tržišče)

SD Marok Sevnica
uspešno v prvi državni ligi

Tako so v Brežicah 10. januarja v sestavi Miha Janc,
Liam Kovačič in Tilen Prijatelj zasedli drugo mesto
Od oktobra 2017 SD Marok Sevnica nastopa v prvi, ekipno. Liam Kovačič je s 176 krogi zasedel prvo
drugi in tretji državni ligi z zračno pištolo. Na tretjem mesto posamezno.
turnirju prve lige, ki je bil v Ljubljani 17. decembra
Mirko Ognjenovič
lani, je ekipa SD Marok zmagala s 1113 krogi pred
ekipo Trzina in Juršincev ter osvojila dodatnih 20
točk. Ekipa je po treh krogih na drugem mestu.

Občinsko prvenstvo
osnovnih šol v ju jitsu

Učenci letnik 2006 in mlajši
1. mesto: Urban Gaši (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
2. mesto: Uroš Bregar (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
3. mesto: Tjaš Groboljšek (OŠ Blanca)
4. mesto: Domen Lindič (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
5. mesto: Luka Jazbec (OŠ Tržišče)
6. mesto: Enej Jazbec (OŠ Tržišče)
Učenci letnik 2003 in mlajši
1. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: David Koren (OŠ Boštanj)
Na področno posam. šol. prvenstvo so se zaradi
majhnega števila prijavljenih uvrstili vsi sodelujoči v
vseh starostnih skupinah učenk in učencev.
Področno tekmovanje:
Učenci letnik 2009 in mlajši
6. mesto: Lan Trpinc (OŠ Tržišče)
11. mesto: Lovro Povše (OŠ Tržišče)
Učenke letnik 2009 in mlajše
1. mesto: Teja Jesih (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Ajda Vozelj (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
Učenke letnik 2006 in mlajše
1. mesto: Pia Rožmanec (OŠ Blanca)
5. mesto: Tjaša Jesih (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Učenci letnik 2003 in mlajši
1. mesto: Klemen Kajtna (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: David Koren (OŠ Boštanj)
Učenke letnik 2003 in mlajše
4. mesto: Nina Bobnič (OŠ Blanca)
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Liam Kovačič (prvi z desne) po podelitvi zlate kolajne

V petek, 15. decembra, je športni dom v Sevnici
spet pokal po šivih. Starši, dedki in babice so močno
spodbujali najmlajše na občinskem prvenstvu
osnovnih šol v ju jitsu.

Danilo Petrin, Mojca Kolman in Klemen Juvan
zmagovalci tretjega turnirja
Tekmovalci DBV IPPON
z Božičkom in trenerji stopajo v 20. leto delovanja.

Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica je v sodelovanju
z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica organiziral
tekmovanje, na njem pa je sodelovalo 70 mladih
tekmovalk in tekmovalcev ene najštevilčnejših šol
borilnih veščin v naši občini. V ekipnem seštevku so
tudi letos zmagali učenci OŠ Boštanj, drugo mesto so
osvojili učenci OŠ Sava Kladnika iz Sevnice, tretjem
mesto in tudi pokal pa so prevzeli mladi iz OŠ Blanca.
Sklepni del tekmovanja je popestril tudi Božiček, ki se
je na poti po Posavju ustavil tudi v Sevnici in mladim
podelil pokale za ekipno uvrstitev. Obljubil je, da se
bo prihodnje leto vrnil, če bodo mladi pridno trenirali
Aleš Mitja Janc (prvi z desne)
in bodo disciplinirani na treningih.
tretji na tretjem krogu mladinske lige za pokal Slovenije
Leto 2018 bo za več kot 90-člansko društvo
Med kadeti v pokalu Slovenije je med najuspešnejšimi pomembno in veselo. Praznovalo bo namreč 20 let
Aleš Janc, ki je na tretjem turnirju v Ljubljani s 356 delovanja v naši občini pod enotnim vodstvom od
krogi osvojil tretje mesto.
vsega začetka.
Mirko Ognjenovič

Miran Grubenšek

Šport
5. Božičkov spust z Lisce

Telovadci Športnega
društva Partizan Sevnica
navdušili s predstavo

Člani KD Sevnica – sekcija MTB Lisca – so že peto leto
povabili kolesarske prijatelje in nove navdušence
na prav posebno doživetje v Božičkovem kostumu.
Dogodek poteka vsako leto na božično dopoldne,
ko se pred Tončkovim domom množica gorskih
kolesarjev spremeni v dobre može na kolesih. Prvotna
zabava domačih kolesarjev je z leti pritegnila goske
kolesarje celotnega Posavja, Zasavja, Dolenjske in
širše. Letos se je z vrha Lisce spustilo 40 dobrih mož.
Med Božički vladata smeh in dobra volja, obiskovalci
Lisce in domačini pa so jih sprejeli z navdušenjem, ko
so se v dolgi koloni spuščali v dolino.

PODELITEV PRIZNANJ NA
PODROČJU ŠPORTA
V OBČINI SEVNICA
ZA LETO 2017

Decembra lani smo se telovadke in telovadci
Športnega društva Partizan Sevnica predstavili z
avtorsko plesno akrobatsko, božično predstavo, ki je
vsebovala zgodbo z naslovom Božični večer z varuško
Olgico. Nastopali smo vsi, od najmlajšega dveletnega
Iana do starejših, skoraj trideset let starih telovadk.
Vseh sodelujočih je bilo okoli 70.

Dogodek je namenjen predstavitvi gorskega
kolesarstva in je praznična popestritev priljubljene
izletniške točke. Hkrati je mogoče z njim opozoriti
na vsesplošno priljubljenost športa in rekreacije, ki
v družbi še nista dovolj sprejeta. Kot pri ozaveščanju
smo sevniški kolesarji aktivni pri dejavnostih, ki bodo
kljub nenaklonjeni zakonodaji omogočile konkretne
rešitve v naravnem okolju.
V želji po srečanju s številnimi dobrimi možmi obiščite
Obiskovalci so se zabavali in uživali ob dogajanju na Lisco na božič tudi letos.
odru. Naš cilj ni bil vrhunski nastop, ampak, da bi
se imeli lepo, se nasmejali na treningih, razveselili
Robert Kosaber
gledalce, predvsem pa, da bi sodelovali vsi.

Posamično šolsko
državno prvenstvo v šahu

Nastopajoči otroci so brez treme sproščeno, igrivo
nastopali pred obakrat polno dvorano in videlo se
je, da so uživali in se zabavali. Brez najmlajših smo
nastopali še trikrat, in sicer v Osnovnih šolah Tržišče,
Škocjan in Šmarjeta. Letošnja predstava je bila že
tretja po vrsti.

Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki nas finančno,
materialno in moralno podpirate. V tem letu želimo
vsem zdravje, zadovoljstvo, iskrene prijatelje in veliko
športnega udejstvovanja.
Sara Martinšek

V Postojni je bilo preteklo soboto šolsko državno
prvenstvo v šahu. Na tem zaključnem šolskem
tekmovanju je nastopilo v 4 tekmovalnih skupinah
90 učenk in 103 učenci, ki so se na DP uvrstili preko
množičnih občinskih in področnih šolskih prvenstev.
Našo občino sta kot področna prvaka Posavja
zastopala Pia Rožmanec iz OŠ Blanca in Klemen
Kajtna izOŠ Sava Kladnika Sevnica. Uspešna je bila
Pia, ki je v skupini učenk do 12 let (52 igralk) osvojila
2. mesto in s tem svoj lanski uspeh iz Kranja (3.) še
izboljšala. V 9 kolih je 7x zmagala, 1x remizirala in le
proti lanski šolski in mladinski prvakinji iz Komende
je izgubila. Klemen je s 4 točkami na koncu osvojil 34.
mesto.
Zdaj je najprej na vrsti mladinsko prvenstvo Posavja
v Krškem; le-to je pri fantih do 10 in 12 let hkrati
kvalifikacija za državno
prvenstvo, ki bo konec februarju potekalo 8 dni v
Portorožu. Na tem prvenstvu pričakujemo poleg
Pie nastop še vsaj 2 -4 naših mladih igralcev, seveda
pa računamo, da Pia tam ne bo edina med našimi v
borbi za vrh.
Treba je dobro izrabiti čas do DP za čim boljše
priprave. Mladinski selektor je našo Pio uvrstil v
mlajšo skupino najbolj perspektivnih, ki se dodatno
skupaj usposabljajo pod vodstvom republiškega
trenerja. Seveda pa je zanjo glavno delo doma
s trenerjem Marjanom Božičem iz Krškega, ki jo že
nekaj let vodi na njeni šahovski poti.
Upam, da bomo tudi v prihodnje lahko ponosni na
uspehe naših mladih šahistov.
Ludvik Cvirn

www.sportna-zveza-sevnica.si

Športna zveza Sevnica poziva vse
upravičence, da podajo predloge za
podelitev priznanj na področju športa v
Občini Sevnica za leto 2017.
PREDLOGE ZA PRIZNANJA ZBIRAMO
V NASLEDNJIH KATEGORIJAH:
-

športnik leta,
športnica leta,
športna ekipa leta,
perspektivni športnik / športnica,
športna osebnost /
prireditev / projekt,
- jubilejno priznanje za večletno
delovanje športnega društva.
Zaključna prireditev
s podelitvijo priznanj bo v
četrtek, 15.3.2018,
s pričetkom ob 18. uri
v Športnem domu Sevnica.
Predloge z obrazložitvijo, iz katere je
razviden dosežek, morajo predlagatelji
oddati v pisni obliki na poštni naslov:
Športna zveza Sevnica, Prvomajska ulica
15, 8290 Sevnica
ali na naslov elektronske pošte:
sevnica@gibaj.se,
najkasneje do
petka, 23. februarja 2018, do 12.00 ure.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
na spletnih straneh
www.gibaj.se in
www.obcina-sevnica.si
februar 2018
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Iz preteklosti v sedanjost
Zimska rez vinske trte

Pust
Ugodne temperature in suho vreme nekateri že
izkoriščate za prva letošnja dela v vinogradih.
Zimska rez vinske trte je opravilo, ki ga opravimo pred
brstenjem. Z rezjo nastavimo izhodišče in okvirno
že določimo končno zgodbo vinskega letnika, ki je
pred nami. Pod pogojem, seveda, da bomo uspešno
zatirali bolezni, škodljivce in da našega pridelka ne bo
prizadela kakšna naravna ujma, npr. pozeba ali toča.
Več načinov je, kako trto pravilno obrežemo in
jo pripravimo na novo sezono. Vse je odvisno od
pristopa, razumevanja, tradicije in naših želja. Prav
pa je, da svoje cilje usmerjamo h kakovostnemu
pridelku in zdravim trtam, kar dosegamo z
razumno obremenitvijo. S tem omogočamo dobro
prehranjenost, zmerno rast, večjo učinkovitost
pri zaščiti vinske trte pred boleznimi in škodljivci
(posledično manj uporabe škropiv) ter pridelujemo
zdravo in zrelo grozdje, kar je pomembno za
kakovostna in vrhunska vina.
Cilj zimske rezi je uravnavanje pravilnega razmerje
med količino, kakovostjo in gospodarnostjo. Z rezjo
ohranjamo želeno vzgojno obliko in preprečujemo
izčrpanje. Rez pomembno vpliva na kakovost
končnega pridelka, pa tudi na ekonomično pridelavo.
Ni toliko pomembno, ali režemo na šparone (enega
ali dva, reznike, kordone), pomembnejše je, da
pravilno ocenimo zmožnosti vsake posametne
trte, njen potencial, jo pravilno obremenimo in
enakomerno razporedimo rodna očesa, pozneje
mladice. Ko bo trta odgnala prve mladice in ko bodo
zrastli do primerne dolžine, bomo opravili še zeleno
rez, pletev odvečnih mladic.

Polegla sta se trušč in novoletna evforija,
že pust ponuja svoje nam norčije.
Lasulje, maske, šminke, klobuki
in vse mogoči drugi rekviziti
se sredi poletja že blešče iz izložb
in vseh polic, ki nas vabijo in mamijo,
da bi za en dan se spremenili v prismuke.
Po slastnih krofih, flancatih in miškah
iz vsake hiše v mestu in na vasi omamno diši,
brez teh mamljivih dobrot in norčij pusta pač ni.
Maškare, kurenti in škoromati so sklenili
dolgočasno zimo končno od nas pregnati,
pa se vztrajna in hladna gospa kar tako ne da
in ji včasih uspe druščino na led speljati.
Glavno je, da enkrat v letu malo ponorimo,
morda skozi ventilček gneva nemirnega duha
izpustimo.
Včasih zremo v pustne šeme, ki se leto in dan
obnašajo kot vreme in ne glede na ceno
si brez problema nadenejo zdaj to,
zdaj ono masko, pa vendar vse dni,
ostanejo brez vsake vidne praske.
Zdravka Brečko

Sneg
Sneg čisto rahlo pada,
neslišno, kot mu je navada,
vsepovsod bela čistost se razteza,
pod težkim korakom se ugreza.
Pod snegom narava počiva,
morečo praznino spretno zakriva,
a je kljub temu prava depresija,
neke vrste zimska apatija.
Ko se ga dotakneš, te zazebe,
mraz še bolj strupeno po tebi grebe,
a ko zdrami otroški se spomin,
tudi sneg je poln skomin.
Več o zimski rezi:
w w w. d r u s t v o - v i n o g r a d n i ko v. s i / n a s v e t i /
vinogradniski-nasveti/42-zimska-rez
Želimo vam, da rez opravite pravilno in skrbno, naj
vam bo v veselje.
Vir: www.drustvo-vinogradnikov.si

Ko zobje ti začnejo šklepetati,
zimsko pravljico jadrno pustiš pred vrati,
skriješ pod toplo se odejo,
kjer oči se kmalu ti zaprejo.
Sabina Kožar

www.mojaobcina.si/sevnica
18

februar 2018

Utrip življenja
Jaslice pri Koštrunovih
na Konjskem

Sevniški
planinski maraton 2018

Jaslice so kipci ali slike, postavljeni za božične Spoštovani rekreativci, pohodniki, »trail« tekači in
praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva. ljubitelji doživetij.

Značilne so za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške
cerkve vzhodnega obreda. Nekateri se pri njihovih
pripravah še posebno potrudijo. Med njimi je tudi
Tine Koštrun, ki se loti priprav že novembra. Pravi, da
si ne predstavlja božično-novoletnih praznikov brez
lepo postavljenih jaslic, zato jim nameni celotno sobo
v hiši in jih z veseljem pokaže vsem, ki ga v tem času
obiščejo. »Vse je naredil sam, razen figuric. Izdeluje
jih že več let, vsako leto kaj spremeni in kakšno stvar
doda,« je ob poslani fotografiji zapisala žena Dragica.

Planinsko društvo Lisca Sevnica ponovno
organizira edinstveno pohodno (rekreativno) in
trail (tekmovalno) prireditev, 4. Sevniški planinski
maraton 2018, ki bo v soboto, 25. avgusta 2018, s
startom pri športnem domu v Sevnica (pri bazenu).
Čaka vas zanimiv izbor 6 različnih pohodnih poti,
od 6 do 67 km dolžine (rekreativne in tekmovalne),
ki potekajo pretežno po Sevniški planinski poti,
markirani obhodnici po območju občine Sevnica.

RECEPTI
Po sodobnih smernicah:
nizkohidratni ameriški krof
pekač za ameriške krofe
skodelico mandljeve moke
1/3 skodelice nadomestka sladkorja
žličko pecilnega praška
žličko cimeta
ščep soli
1/4 skodelice stopljenega masla
1/4 skodelice mandljevega mleka
2 jajci
1/2 žličke vaniljevega ekstrakta
Za pomako:
1/2 skodelice nadomestka sladkorja
1 žlička cimeta
3 žlice stopljenega masla
Suhe sestavine zmešamo skupaj, mokre
posebej. Zadnje nato dodamo suhim in dobro
premešamo. Pečico ogrejemo na 180 stopinj.
Pekač za ameriške krofe premažemo z maslom
in napolnimo do 3/4. Pečemo od 15 do 18 minut
oziroma do zlato rumene barve. Ko so pečeni,
pustimo, da se ohladijo na rešetki. Med tem
pripravimo pomako. Stopimo maslo. V posodi
zmešamo nadomestek sladkorja in cimet. Krofe
na obeh straneh premažemo s stopljenim
maslom in povaljamo v mešanici sladila in
cimeta.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Literarna delavnica
Člani literarne skupine Sev smo se letos prvič zbrali
na literarni delavnici v prostorih Družinskega inštituta
Zaupanje.

Pustni čas: nekaj po stari navadi,
nekaj po smernicah
sodobnega časa
Ješprenj na pustni torek
Na poteh so kontrolne točke z okrepčili, kulturnim
programom, animacijami za najmlajše … Po prihodu
na cilj se boste lahko osvežili ob sevniškem bazenu ali
pri Športnem domu Sevnica. Poskrbljeno bo namreč
za hrano in pijačo, udeležili pa se boste lahko številnih
športno-animacijskih aktivnosti v popoldanskih urah.
Po podelitvi nagrad in priznanj bo kulturno-zabavni
program.
Podrobne informacije so objavljene na spletni strani
www.planinskimaraton.si, na kateri se lahko tudi
prijavite.

Za nami je delavno leto, zato smo se januarja
sproščali ob naših delih. Prebirali smo stara in in
novonastala dela, o njih debatirali in se tudi nasmejali
hudomušnicam. Pogovarjali smo se o natečajih
in predvidenih nastopih v tem letu. Medse smo
sprejeli mlado Sevničanko Tamaro Špan. Predvidene
literarne delavnice v februarju ne bo, saj je to mesec
kulture in nas literate čaka veliko nastopov v Posavju.
Naslednje srečanje bo 13. marca, ob 17. uri, v Prijave so mogoče od 31. januarja 2018.
prostorih Družinskega inštituta Zaupanje. Takrat
se bomo malce bolj posvetili analizi oz. samokritiki Vabljeni v Posavje na edinstveni rekreativno-pohodni
lastnih del. Vabilmo vse, ki radi ustvarjate in imate športni dogodek za vse generacije.
radi slovensko besedo, da se nam pridružite.
Tanja Košar

Vir: Planinsko društvo Lisca Sevnica

Hranjenje ptic

Pozimi, ko pritisne mraz, se nekatere vrste ptic približajo človekovim naseljem. Če jim v okolici svojega
doma ponudimo primerno hrano, si jih lahko ogledamo od blizu in jih tako bolje spoznamo.

Zakaj krmiti ptice?

Upoštevajoč strokovno stališče hranjenje ptic nima posebnega pomena za njihovo ohranjanje.
Zagotovo pa je to najenostavnejša možnost za opazovanje ptic in eden izmed načinov za razvoj našega
odnosa do njih.
Hranjenje ptic in opazovanje dogajanja ob krmilnici je posebej zanimivo za otroke, ki na ta način
razvijajo vrednote ohranjanja narave.
Zato na društvu hranjenje ptic, ob upoštevanju spodaj navedenih napotkov, priporočamo.

Ali je hranjenje za ptice škodljivo?

Hranjenje ptic ima lahko tudi neželene učinke zaradi možnosti prenosa povzročiteljev bolezni med
pticami. Priporočamo, da se krmilnice skrbno čistijo pred vsakim ponovnim nasipom sveže hrane,
ki naj bo v zmernih količinah. S tem zmanjšujemo možnost onesnaženja hrane s patogeni in tako
posredno okužbo ptic.

za 4 osebe:
250 g ješprenja
300 g prekajenega mesa
200 g suhega fižola
1 čebula
2 stroka česna
svež peteršilj
1/2 peteršiljeve korenine
2 korenčka
2 srednje velika krompirja
2 paradižnika
1 manjša koleraba
timijan
lovorjev list
sol
poper
mast
Fižol in ješprenj namočimo v zadostni količini
vode čez noč. Pred uporabo oboje splaknemo
pod tekočo vodo in odcedimo. Ješprenj damo
v večji lonec skupaj z vodo v razmerju 1:4.
Dodamo fižol in počasi kuhamo. Zelenjavo
olupimo, operemo in narežemo na manjše
koščke. Na masti v ponvi prepražimo najprej
nasekljano čebulo in česen, ko zadiši, dodamo
še korenček in popražimo. Na hitro popečemo
še na nekoliko večje kose narezano suho meso.
Vse skupaj nato dodamo v lonec, v katerem se
kuhata ješprenj in fižol. Dodamo še narezano
peteršiljevo korenino, krompir, kolerabo,
paradižnik, nasekljan peteršilj, timijan, lovorjev
list, sol in poper in kuhamo še približno eno uro.
Gostoto uravnavamo z odkrivanjem pokrovke, da
odvečna tekočina izpari, ali dodajanjem vode, če
je ričet pregost. Preden postrežemo, posujemo z
nekaj sesekljanega svežega peteršilja.
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Recepta je pripravila Annemarie Culetto.

Karel Kožuh,Tamara Špan,Tanja Košar,
Zdravka Brečko,Tanja Mencin, Ivana Cvirn

Oglasi
RADIOCENTER.SI
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BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!

MMESTO
esto in grad sevnica
,
in GRAD
SEVNICA
Festival Modre Frankinje
z degustacijo
INFORMACIJE
in NAJAVE:
t

+386 7 81 65 462
+386 51 680 287

e dozivljaj@kstm.si
s www.visit-sevnica.com
www.kstm.si

Cena: 24,50 €/osebo (nujna najava)

PROGRAM traja 5 ur:

Cena vključuje: vstopnine, vodenje po točkah, 2×degustacijo,
organizacijo programa, agencijsko zavarovanje

• Novi del Sevnice, vodenje:
spomeniki, tržnica in šola, ki so
jo obiskovale znane osebnosti iz
Sevnice
• Okušanje jedi (pita »prva dama« ali
torta Melanija…), obiski prodajaln
lokalne ponudbe.
• Voden ogled Gradu Sevnica in filma.
• Degustacija salam, kruha in vina
v grajski vinoteki.

Zbiranje v TA Doživljaj

Za tem prosti čas za nakup
spominkov na gradu, fotografiranje,
obisk grajske kavarne,
grajskega parka ...
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Po receptu
sevniških
mojstrov

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA
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
lej
s
d
O
njen okus prevzame.
vi
o
n
v
i!
alaž
emb
Vaše Grajske mesnine

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

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!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si

strešna okna

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
izolacije

UGODNO

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si
februar 2018
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Razvedrilo
ZNAK
ODOBRAVANJA
ALI NAVDUŠENJA
S PLOSKANJEM

RAZGRAJANJE

GOSTA
JUHA IZ
KOREJSKA
POSTAVKA, MESA,
KROM- DENARNA
TRDITEV
PIRJA IN
ENOTA
ZELENJAVE

NEKDANJI
POLJSKI
ZAKRIVLJEN NOŽ, SMUČARSKI
SKAKALEC
VEJNIK
MALYSZ

VICOTEKA

TORBA ZA
SPISE
NASELJE
JUGOZAHODNO
OD ŽALCA

Disco
Zakaj blondinka pleše pred semaforjem?
Ker misli, da je v disku!

PEČENA JED
IZ TESTA
Z RAZLIČNIMI
NADEVI
PAMET,
RAZUM
NAJVEČJA
KOPENSKA
ŽIVAL

OBER
VREČICA
ZAPRTOTROSNIC
OPREMLJANJE

VALENTIN
AREH

Nasvet doktorja

SL. GLED.
IGRALEC
IN
REŽISER
(OSIP)

»Zakaj vedno zamižiš ko piješ pivo?«
»Doktor mi je tako svetoval.«
»Ali si nor? Doktor? Tega ti pa res ne verjamem!«
»Ja, doktor mi je rekel, da piva niti pogledati ne
smem.«

PREMOGOVI
UGASKI

HUDOBIJA

KRAJ PRI
MARIBORU
SODNIŠKI
PREBIPOSTOPEK
VALEC
SISTEM
SKRAJNEGA TIPK
PRI
SEVERA
KLAVIRJU

PAKET,
OVOJ

INDIJSKI
HRAST

SLOVENSKI
NAJMLAJŠA SLIKAR
GEOLOŠKA
IN ILUDOBA
STRATOR
GATNIK

BANKOVEC
ZA STO
ENOT
SL. PESNIK
(SEVERIN)

TELEVIZIJSKI
ZASLON

Biti noro zaljubljen je, kot bi se podelal v hlače.
Vsi vidijo, čutiš pa samo ti.

OSNOVNI
POJEM MATEMATIKE
PRAVOSL.
SAMOSTAN

RODODENDRON

GORIŠČE
IT. RENESANČNI
PESNIK
(TORQUATO)

KOPITAR
Z ENO
ALI DVEMA
GRBAMA
SLOVENSKA
IGRALKA
KRAJNC

GOROVJE V
SREDNJI
AZIJI

12. GRŠKA
ČRKA

AMERIŠKI FRANCOSKI
RAČUNAL- PISATELJ
(BORIS)
NIŠKI
PREDMAGNAT
PLAČILO
(BILL)

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

VIDA
TAUFER

Spokojen hodi skozi trušč in naglico sveta
in se spominjaj miru, ki ga najdeš le v tišini.
Kolikor je mogoče, bodi v dobrih odnosih z vsemi ljudmi.
Svojo resnico pripoveduj mirno in jasno
In prisluhni drugim, tudi neumnim in nevednim,
zakaj vsakdo ima svojo zgodbo.
Izogibaj se bučnih, napadalnih ljudi, ker so breme za dušo.

KIRURŠKA
STRGALKA
BASEBALLSKA
PALICA
SL. IGRALEC
(MIHA)

ŽELATINA IZ ALG
ZA GOJENJE
MIKROBOV
KULTURNO SREDIŠČE
SIBIRIJE

BALKANSKA
DRŽAVA
DESNI
PRITOK
MOZELE V
NEMČIJI
DELEŽ

TRAVA
DRUGE
KOŠNJE

GRIČ IZ
RUŠEVIN
STAREGA
MESTA

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e

OTROKOV
ZASTOPNIK
PRI
KRSTU

OBČINA,
SOSESKA
MESTO OB
FULDI V
NEMŠKI
POKRAJINI
HESSEN

Anthony De Mello

UMETNOST

DAMSKA
VEČERNA
OBLEKA
JAMES
ENSOR

NASELJE
V DRAVSKI
DOLINI

Biti noro zaljubljen

HOLANDSKI SLIKAR
IZ 16. - 17. STOLETJA
(FRANS)

KASSEL: mesto v Nemčiji, LAVRA: pravoslavni samostan, HALS: holandski slikar, VIAN: francoski pisatelj

Petindvajset jih koraka,
a drugačne je prav vsaka,
kdor dodobra jih spozna,
je med knjigami doma.

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
NATALIJA VODIANOVA.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke

Izžrebani so bili:

Izžrebanec:

1. nagrada: Tone Tomažič, Malkovec 17, 8295 Tržišče
2. nagrada: Lado Kovač, Gabrijele 47a, 8296 Krmelj
3. nagrada: Maja Jakše, Studenec 31, 8293 Studenec

Nagrade za mesec Februar
1. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzerija Rondo Sevnica,
Planinska cesta 3, 8290 Sevnica
2. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzerija Rondo Sevnica,
Planinska cesta 3, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.2.2018 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Kotel

Žan Seničar, Ribniki 4, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kej se nahaja s slamo krita hiška na sliki?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Snežak se smeji na Lisci.

Izžrebanka:

Darinka Cvelbar, Blanca 46, 8283 Blanca

Oglasi

w w w. l u k r s ko . s i

BREZPLAČNI TEČAJI ZA
ZAPOSLENE V SEVNICI






tečaj RAČUNALNIŠTVA (50 ur)
tečaj ANGLEŠČINE (50 ur)
tečaj NEMŠČINE (50 ur)

Brezplačno testiranje jezikovnega in računalniškega
znanja za vse v četrtek, 15. 2. 2018, od 16.00 do
18.00 v prostorih Družinskega inštituta Zaupanje
(Trg svobode 11, Sevnica).
Prednost pri vpisu imajo zaposleni z največ srednješolsko
izobrazbo in starejši od 45 let.
Informacije: Ljudska univerza Krško, Dalmatinova 6, 8270 Krško
Telefon: 07 48 81 170/171, e-naslov: ana.krampersek@lukrsko.si

PRIKLOPITE NA

103.0z
MH

Radio Aktual

45.000

število poslušalcev

Radio 1

31.000

Val 202

20.000

Prvi

15.000

Sraka
0

13.000
10

20

NAREJEN ZA
!
VAŠA UŠESA

30

40

Vir: 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

AktualFlyer1.indd 3

OGLAŠEVANJE

041 858 733
23. 08. 17 23:22
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VABILO NA PREDAVANJE
Dragi ljubitelji rož, ponovno vas vabimo,
že na tradicionalno predavanje o vzgoji balkonskega cvetja,
zelenjavi, različnih substratih in gnojilih.
Predavala bo predstavnica podjetja HUMKO iz Bleda.
Ga. Marija Hrovat ing. agr. nas bo seznanila
o novostih na tem področju.

PREDAVANJE BO:

Sreda, 21. 2. 2018, ob 17h,
v Kulturni dvorani Sevnica
Večer bodo popestrile gospodinje iz
Društva kmečkih žena Sevnica.

VSTOP JE PROST

Vljudno vabljeni

KUPON
ZA 5% POPUSTA

KUPON JE VNOVČLJIV
ZA VSE ARTIKLE
DO 30. 5. 2018
NA VRTNARIJI
VCT RAMOVŠ & PEKLAR D.O.O.
NA RIBNIKIH 38, SEVNICA.
POPUST VAM OBRAČUNAMO
OB ENKRATNEM NAKUPU
NAD 20€.

AKCIJA
V CVETLIČARNI

SILVA SEVNICA in
VRTNARIJI NA RIBNIKIH

Primula (trobentica)
Ciklama

NOVO

V VRTNARIJI NA RIBNIKIH
EKO zelenjavne sadike
ALOE VERA - Arborescens

VCT RAMOVŠ & PEKLAR D.O.O.
Ribniki 38, 8290 Sevnica

Tel. cvetličarna Silva:

07 81 62 760

Tel. cvetličarna Silva:
07 81 62 360
Elektronski naslov:
info@fric.si

SPREJEMAMO NAROČILA ZA SAJENJE
KORIT IN UREJANJE GROBOV
Že naprej vabljeni po balkonsko cvetje,
ki bo to leto cenejše
in kvalitetnejše.
www.cvetlice-vct.si

