l
i
r
p
a
intervju
Q
proračun 2019
Q
razpisi
Q
čistilne akcije
Q
gozd je kultura
Q
nagradna križanka
Glasilo KŠTM Sevnica, april 2019, letnik XVII, številka 143, www.kstm.si

Intervju
Športna prireditev leta 2018

Šolska tekmovanja – šport mladih je državni projekt,
pri katerem osnovnošolci, srednješolci najprej
tekmujejo na občinski ravni, nato na področni,
najboljši pa se uvrstijo na državno raven. To ni
klubsko tekmovanje, čeprav so otroci najpogosteje
člani športnega kluba, društva v lokalni skupnosti.
V teh tekmovanjih pa se ekipe sestavijo v sklopu
posameznih šol. Vodilo vseh tekmovanj je, da
potekajo v športnem duhu.
V občini Sevnica organiziramo šolska medobčinska
tekmovanja, ki vključujejo šole iz naše občine
ter sosednjo občino Radeče. Najboljši ekipi iz
posamezne občine se uvrstita na področno
tekmovanje. Za najboljši ekipi je na vrsti četrtfinale
posameznih skupin. Nato se stopnjuje do polfinala,
vrhunec pa je finale.
Leta 2018 sta si finale v rokometu – starejši učenci
– priborili ekipi iz sevniške občine, in sicer Sevnica
in Boštanj. OŠ Sava Kladnika Sevnica je prevzela
organizacijo tekmovanja, udeležili pa so se ga ekipi
iz sevniške občine in ekipa OŠ Danila Lokarja iz
Ajdovščine.
Nagrajenec kategorije športna osebnost/prireditev/
projekt za leto 2018 je bil izbor: PRIREDITEV LETA
2018: Finale šolskega tekmovanja osnovnih šol –
rokomet fantje.
Pogovarjali smo se z ravnateljico OŠ Sava Kladnika
Sevnica Mirjano Jelančič, njihova šola pa je bila
organizator prireditve.

Šolska športna tekmovanja potekajo v več športih:
atletiki, odbojki, košarki, nogometu … uvrstitev
na najvišjo raven tekmovanja oz. finale pa je velik
korak. Kaj je v vaši šoli omogočilo ta rokometni
podvig?
Mentor in učenci so bili zelo motivirani, da bi po 30
letih spet osvojili naslov državnih prvakov. Za to so
si intenzivno prizadevali, trenirali, se spodbujali ...
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Morda jih je motivirala tudi mentorjeva obljuba, da
se bo, če bodo fantje zmagali, postrigel. Zagotovo
je naslov državnih prvakov rezultat večletnega,
sistematičnega in predanega pedagoškega dela
športnih pedagogov v šoli in Rokometnem klubu
Sevnica. Pri tem je Igor Povše opravil izjemno delo
trenerja in profesorja športa. Sicer pa je filozofija šole
zgodnje prepoznavanje talentov, močnih področij.
Od izrečenega do narejenega pa se ponosi veliko
čevljev. V tem primeru copat.

Uspešni so tudi na drugih področjih. Predvsem pa
so ostali takšni tudi, ko je bila tekmovanja konec.
Postali in ostali so pozitivni zgled številnim mlajšim
generacijam. Čeprav je večina v srednjih šolah, vem,
da so ostali pripadni naši šoli.
Kako otroke motivirate za delo zunaj rednega
šolskega programa v dobro šole?

Najprej, predvsem in samo s spoštovanjem otrok
oz. mladostnikov. Iskreno zanimanje zanje in njihovo
Pri prireditvi, ki je bila izbrana za najvišjo nagrado delo, sprotno spremljanje njihovega napredka,
za športno delovanje v letu 2018, je bilo treba razvoja in takojšnja povratna informacija je nekaj
angažirati veliko oseb, kajne?
strategij. Sicer pa velja, da se otrok hrani z mlekom
in pohvalami. Vendar, če hvališ vse, potem ne hvališ
Res je, ključne vloge in naloge na šoli sem zaupala ničesar.
in poverila sodelavcem, izpeljali pa so jih odlično.
Na drugi strani sem se povezala z direktorico KŠTM
Sevnica, županom občine Sevnica, ravnateljico OŠ Udeležba teh otrok na šolskih tekmovanjih je tudi
Boštanj, Alešem Pinteričem iz Rokometnega kluba popotnica za njihovo nadaljnje delo?
Sevnica in vsi so bili pripravljeni sodelovati. Vsi pa smo
navijali za naše fante, tako je bila podpora s tribun in Dodala bi, da je popotnica tudi za življenje. S športom
staršev res neverjetna. Že prej je bilo napeto vzdušje se razvijajo odgovornost, pripadnost skupini,
na obeh straneh, zato sva se z ravnateljico OŠ Boštanj prilagajanje na življenje v skupnosti in drugega z
dogovorili, da bova umirjali strasti in da je uspeh drugim, sodelovanje, komuniciranje, spoštovanje
že to, da sta v finalu državnega tekmovanja ekipi iz pravil. Šport razvija sposobnost za premagovanje
sevniške občine. Imamo velik potencial, vendar je telesnih in miselnih naporov, prepoznavanje
to le polovica uspeha, druga je zelo premišljeno in čustev in njihovo obvladovanje. Z dejavnostmi se
strateško načrtovano delo. Treba pa se je zahvaliti učijo organizacije časa in uravnoteženosti dela s
rokometnemu klubu, v katerem predano delajo z prostim časom, solidarnosti in zdravega spoštovanja
mladimi in za mlade.
avtoritete. Vse to pa vpliva na razvoj pozitivne
samopodobe otrok, mladostnikov, odraslih in nikoli
ni prepozno. Rek Zdrav duh v zdravem telesu ima
Kakšni so odzivi in občutki otrok – športnikov, ki bogato sporočilno vrednost.
se udeležujejo teh športnih tekmovanj, nekakšnih
šolskih reprezentantov?
Rokometni fantje vaše šole so se tudi v šolskem letu
Občutki veselja, radosti, sreče, zadovoljstva. Bile so 2018/19 uvrstili v finale rokometa. Izrekamo jim
tudi solze sreče. Predvsem pa bi želela poudariti, da iskrene športne čestitke in jim tudi vnaprej želimo
je to ekipa fantov, ki jih odlikuje več kot le športni veliko uspeha.
talent. Odlikuje jih njihov značaj. So skromni, izjemno
vljudni in spoštljivi, natančno tudi vedo, kaj želijo.
Pogovarjala se je Petra Biderman, KŠTM Sevnica.

Iz grajske skrinje
B es e d e u r e d n i c e

Ko lo fo n

V življenju se moramo nenehno odločati, pa če
nam je to prav ali ne. Ob vsakodnevnih opravilih
in korakih to naredimo nezavedno, ob večjih
stvareh pa je temu namenjenega veliko časa in
našega razmišljanja. Ob tem nas prevzemajo
različna čustva. Takrat je pomembno, kako
zavzeti smo pri tem, kako široko razmišljamo,
kako veliko potezo želimo narediti.

Ob sprejemanju odločitev pa je najpomembnejši
naš pogum. Pogum, da v življenje vnesemo
spremembo, da si upamo ob tem narediti nekaj
drugačnega, da ne razmišljamo o tem, kaj se
lahko zgodi, kar nismo pričakovali.
Bodimo, kar smo, in si upajmo več. Odločnost in
pogum sta vrlini zmagovalcev.
Mojca Pernovšek
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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, Bojan Zakšek, 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: Romana Krašovec
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 maja 2019, prispevke, reklamne oglase
in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 15. 4.
na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

VAS VABIMO NA

ZASADITEV
SEVNIŠKE VOŠČENKE
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Učenci OŠ Blanca bodo pripravili kulturni program.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Organizatorji: TZOS, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica
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Občinske strani
Sprejeli proračun
za leto 2019
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so na 4.
redni seji 27. februarja soglasno sprejeli predlog
proračuna za letos. Prihodki proračuna občine za leto
2019 so predvideni v vrednosti 17,33 milijona evrov.
Osrednji cilj predloga proračuna je vključevanje
vseh aktivnosti, ki jih občina izvaja za zagotavljanje
kakovostnega dela in življenja v lokalni skupnosti.

Obisk in predaja knjig
V Mladinskem centru Sevnica je konec februarja
potekal poseben dogodek s pomenljivim naslovom
Podarimo knjige Sevnici. V akciji, ki ob sodelovanju
Republike Avstrije – Urada zveznega kanclerja in
Mohorjeve družbe v Celovcu poteka že od leta 2002,
je bilo januarja letos različnim slovenskim nevladnim
organizacijam in ustanovam do zdaj podarjenih več
kot 53.000 izvodov knjig.
Akcija Podarimo knjige tako podpira širjenje
slovenske knjige kot pomembne kulturne dobrine.
Podarjenih knjig v vrednosti 4000 evrov se je letos
zelo razveselil tudi Javni zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM
Sevnica) oziroma Mladinski center Sevnica, ki deluje
pod okriljem zavoda.

Poudarki se – poleg izvajanja obveznih nalog –
namenjajo infrastrukturnemu urejanju krajev in
preskrbi na področju komunalnih zadev, urejanju
vzgojno-izobraževalnih objektov, prostorskemu
načrtovanju,
spodbudam
gospodarskemu,
kmetijskemu, turističnemu in širšemu družbenemu
razvoju. Investicijska naravnanost se v proračunu
kaže z načrtovanim urejanjem več odsekov cest,
med večjimi bo prenova območja Kvedrove ceste v
Sevnici, pa obnova bazena in nadaljevanje projekta
gradnje stadiona v Sevnici, vlaganja v objekte na
Lisci in druge. Sredstva se namenjajo tudi za odkupe
zemljišč, ki so osnova in pogoj za nadaljnje umeščanje
projektov in prostorsko načrtovanje.
Člani sveta so se seznanili s postopkom priprave
tretje
obširnejše
spremembe
osrednjega
prostorskega akta, Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica. Prostorski načrt je bil sprejet v letu
2012, dopolnjen lani in je v vnovičnem postopku
usklajevanja, saj gre za živ dokument, ki mora slediti
aktualnim potrebam prostora. Podprli so še nekaj
zasebnih pobud za stanovanjsko in poslovno gradnjo.
V prvi obravnavi je bil tudi predlog Odloka o določitvi
stroškov lokacijske preveritve in določitve takse
za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo
namenske rabe, ki se do naslednje obravnave osveži
s podanimi pobudami.

Občina Sevnica, KŠTM Sevnica in Fakulteta za turizem
Univerze v Mariboru so bili v letu 2018 pripravljavci
strategije razvoja turizma, strateškega dokumenta
za naslednje petletno obdobje. Dokument je bil
predstavljen in v potrditev predlagan občinskemu
svetu, ki ga je po razpravi tudi potrdil. Priprava
strategije je povezala številne deležnike s področja
turizma, oblikovali pa so seznam ukrepov in
V Mladinskem centru Sevnica
aktivnosti ter akcijski načrt izvajanja za prihodnja
Knjige so bile Sevnici slovesno predane namenu v leta, ko se bo dokument udejanjal v praksi. Sprejet je
družbi avstrijske veleposlanice mag. Sigrid Berka in bil tudi predlog akcijskega načrta Zelene destinacije
direktorja Mohorjeve družbe Franza Keliha, navzoče Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.
na dogodku pa sta pozdravila tudi župan Srečko
Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Vodja Medobčinskega inšpektorata – Skupnega
KŠTM Sevnica bo nekaj knjig namenil tudi knjižnicam prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica
osnovnih šol sevniške občine, zato so k udeležbi ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica Martin
na dogodku poleg vodstev šol povabili učenke in Cerjak je podal letno poročilo o delu v letu 2018.
učence, ki so gostoma del knjig simbolično pomagali Poleg predstavitve poudarkov dela inšpektorata
predati na police. Vse je s svojim talentom igranja na je vodja inšpektorata podal tudi oceno izvajanja
občinskega programa varnosti, katere ustreznost so
diatonično harmoniko navdušil Jakob Štigl.
člani sveta soglasno potrdili.

Najboljši športniki leta
Na prireditvi Športnik leta 2018 so bila podeljena
priznanja za izstopajoče dosežke na področju športa.
Naziv športnice leta 2018 je prejela članica DVB
Ippon Sevnica in članica slovenske kadetske ju-jitsu
reprezentance Maša Medvešek, športnik leta pa je
tretje leto zapored postal rokometaš Blaž Janc, član
poljske ekipe Vive Kielce in slovenski rokometni
reprezentant, v imenu katerega je zaradi obveznosti
priznanje prevzela njegova mama. Priznanje za
perspektivno športnico je prejela članica Atletskega
kluba Sevnica Nika Dobovšek, za perspektivnega
športnika pa član sevniškega strelskega društva
Marok Aleš Mitja Janc.

Prejemniki priznanj s podeljevalci in osrednjim gostom

Kot najboljša športna prireditev v letu 2018 je bilo
prepoznano osnovnošolsko finale tekmovanja v
rokometu v organizaciji OŠ Sava Kladnika Sevnica,
priznanje je prejela ravnateljica Mirjana Jelančič. Kot
najboljša športna ekipa leta 2018 je bila nagrajena
rokometna ekipa Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica, saj so na tem prvenstvu pod vodstvom
trenerja Igorja Povšeta osvojili naziv državnih šolskih
prvakov. Jubilejni priznanji sevniške športne zveze
sta ob tej priložnosti prejela Društvo borilnih veščin
Ippon Sevnica za 20 let delovanja in Rokometni klub
Sevnica za 60 let delovanja.

V programu sodelujoči mladi športniki

Priznanja je podelila predstavnica Športne zveze
Sevnica Sara Martinšek v družbi župana Srečka
Ocvirka in osrednjega gosta dogodka, športnega
komentatorja dr. Andreja Stareta, ki je z značilno
pozitivno energijo in spodbudnimi mislimi navdušil
številčno občinstvo. Aplavze je občinstvo namenjalo
tudi izvajalcem športno obarvanega spremljevalnega
programa članic in članov različnih športnih društev,
ki ga je v programsko celoto povezala Sara Martinšek,
Sprejet je bil novi pravilnik o enkratni pomoči ob celotno prireditev pa je povezovala Hana Ćošić.
rojstvu otroka v občini Sevnica. Prejem denarne
pomoči se po novem nameni izključno družinam, ki
živijo na območju sevniške občine; pogoj je stalno
bivališče obeh staršev v občini Sevnica. Upravičenec
je lahko bon do zdaj izkoristil v vnaprej določenih
trgovinah, novost pa bo odprava bona in nakazilo
sredstev v vrednosti 400 evrov na račun vlagatelja, Sevnico so na pustni petek že tradicionalno obiskali
pri čemer je pomoč oproščena plačila dohodnine.
kurenti iz Cvetkovcev.

Kurenti v Sevnici

Jakob Štigl

V sklopu obiska Sevnice je veleposlanica obiskala
tudi grad Sevnica, na katerem je potekalo delovno
srečanje z županom Srečkom Ocvirkom in sodelavci.
Seznanila se je s predstavitvijo občine, gospodarstva
in turizma, pogovor pa je potekal tudi o raznih
aktualnih družbeno-političnih temah, ki povezujejo
sosednji državi. Obisk je sklenila z ogledom podjetja
Preis Sevnica.
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Med drugimi točkami dnevnega reda so člani sveta
sprejeli predlog soglasja k imenovanju Martina
Brataniča za direktorja Regionalne razvojne agencije
Posavje.

www.obcina-sevnica.si
V prostorih Občine Sevnica je skupino sprejel župan
Srečko Ocvirk s sodelavci.

Občinske strani

Vinogradniška društva sevniške občine pod
pokroviteljstvom in v sodelovanju z Občino Sevnica
vsako leto organizirajo izbor za županovo vino,
ki je namenjeno promociji občine s statusom
protokolarnega vina za različne priložnosti. Komisija
je letos izbirala med devetimi vzorci vin rdeče zvrsti,
letnika 2018, zmagovalec natečaja pa je postal Franc
Špan iz Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj z
oceno 16,60.
Županovo vino 2019 je tako postalo novo
protokolarno vino Občine Sevnica – promotor občine,
sevniških vinogradnikov in vinogradniške dediščine.
Kot darilo, priznanje ali nagrada bo omogočalo, da
se prepoznavnost in kakovost sevniških vin širi tudi
zunaj meja občine.

Priprava
konservatorskega načrta
za prenovo starega
mestnega jedra Sevnice:
povabilo na delavnico
V teku je priprava konservatorskega načrta za
prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Po
zaključeni izvedbi ankete med prebivalci in uporabniki
starega mestnega jedra Sevnice, ki je bila odprta
od 15. februarja do 15. marca, in analizi rezultatov
opravljene ankete, bo v začetku aprila izvedena
delavnica. Delavnica, namenjena sodelovanju in
vključevanju javnosti na temo revitalizacije starega
mestnega jedra v sklopu izdelave konservatorskega
načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice bo
v torek, 9. aprila 2019, ob 17. uri v Kulturni dvorani
Sevnica. Prijazno vabljeni.

Javni razpisi
Občine Sevnica
V Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Sevnica so objavljeni javni
razpisi za sofinanciranje programov na področjih
kulture, športa, turizma, mladinskih dejavnosti,
Čestitka zmagovalcu
zdravstvenega varstva in sociale, kmetijstva in
Prireditev z razglasitvijo je potekala marca v gospodarstva. Povzetke objavljamo v nadaljevanju.
Hotelu Ajdovec, v sklopu občnega zbora Društva
vinogradnikov Sevnica-Boštanj. Vsako leto namreč
KULTURA
organizacijo ocenjevanja prevzame eno izmed štirih
vinogradniških društev sevniške občine. Navzoče na
dogodku so poleg župana Srečka Ocvirka nagovorili Predmet javnega razpisa: glasbena (vokalna,
tudi predsednik Društva vinogradnikov Sevnica- instrumentalna), gledališka in lutkovna, folklorna
Boštanj Jože Simončič, predsednik Zveze društev plesna, likovna, literarna ter foto, video in filmska
dejavnost.
vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in 23. Vinska
kraljica Slovenije Meta Frangež.
Okvirna vrednost razpisa: 48.000 evrov
Za glasbeno obogatitev programa so poskrbeli Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019
citrarka Neža Simončič, tenorist Marko Železnik in
na naslov Občine Sevnica
ansambel Vesela dolina.
Dodatne informacije: Lidija Udovč
(lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

Dan Civilne zaščite
Dne 1. marca smo praznovali dan Civilne zaščite,
posvečen pa je predvsem krepitvi njenega velikega
pomena pri varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Za vse državljane je nadvse pomembno,
da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se
po potrebi aktivira in posreduje ter da je za različne
primere ustrezno opremljena in usposobljena.

ŠPORT
Predmet javnega razpisa: netekmovalni šport;
tekmovalni šport; izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
organiziranost v športu: delovanje športnih zvez
in delovanje športnih društev; športne prireditve:
rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.
Okvirna vrednost razpisa: 116.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019
na naslov Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč
(lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

TURIZEM
Zlati znak vodstvu PGD Sevnica

Ob dnevu Civilne zaščite se še posebej zaslužnim
pripadnikom podeljujejo priznanja na državni in
regijski ravni. Regijska prireditev je potekala v Brežicah,
ob tej priložnosti pa so bila podeljena priznanja
najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, tudi
predstavnikom z območja sevniške občine. Bronasti
znak je prejel predsednik Prostovoljnega gasilskega
društva Sevnica Štefan Teraž, srebrni znak regijski
poveljnik Civilne zaščite za Posavje Gašper Janežič,
zlati znak pa Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica za
140 let aktivnega delovanja.

Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izvedenih
turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je
povečanje turističnega obiska oziroma promocija
kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja in celotne občine.
Okvirna vrednost razpisa: 13.027 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 15. aprila
2019 na naslov Občine Sevnica
Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički
(vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali
07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič
(jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si ali
07 81 61 205)

MLADINA
Predmet javnega razpisa: mladinski programi
in projekti, namenjeni krepitvi in širitvi vrednot
prostovoljnega dela in dela med mladimi,
spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi
socialni integraciji ter druženju in uresničevanju
njihovega interesa.
Okvirna vrednost razpisa: 15.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019
na naslov Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč
(lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

KMETIJSTVO
Predmet javnega razpisa: pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (podukrepa: posodabljanje
in urejanje); pomoč za zaokrožitev (komasacija)
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; podpora delovanju društev s področja
kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja
podeželja.
Okvirna vrednost razpisa: 77.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019
na naslov Občine Sevnica
Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički
(vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali
07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič
(jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si ali
07 81 61 205)

GOSPODARSTVO
Predmet javnega razpisa: promocija izdelkov
in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja
delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in
nematerialnih investicij, finančne spodbude za
lokalne turistične ponudnike.
Okvirna vrednost razpisa: 83.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 20. maja 2019
na naslov Občine Sevnica
Dodatne informacije: Vlasta Kuzmički
(vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si ali
07 81 61 233) in Jasmina Veselinovič
(jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si ali
07 81 61 205)

SOCIALNO IN
ZDRAVSTVENO VARSTVO
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje
programov in projektov s področja dejavnosti
socialnega varstva in zdravstvenega varstva.
Okvirna vrednost razpisa: 25.000 evrov
Rok prijave: najpozneje do vključno 8. aprila 2019
na naslov Občine Sevnica
Dodatne informacije: Lidija Udovč
(lidija.udovc@obcina-sevnica.si ali 07 81 61 220)

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

Novo protokolarno vino

Po občini
Dobrodelni rotary
koncert Imeti rad
za nadarjene mlade
glasbenike
»Vesel te bom zmeraj, ko prideš. Postrežem ti s svojo
dobroto, zapojem ti pesem o sreči, ti dušo napolnim
z lepoto,« so se glasile uvodne besede povezovalke
koncerta Annemarie Culetto, s katerimi nas je v
petek, 8. marca, pospremila v večer odlične glasbe
in dobrodelnosti.

V Rotary klubu Sevnica smo vrline »pripravljenosti
prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem
življenju« združili v obliko, katere rezultat je med
številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami tudi
tradicionalni dobrodelni koncert Imeti rad. Prihodek
koncerta je v celoti namenjen nakupu opreme za
nadarjene mlade glasbenike v Godbi Sevnica.

Mednarodna strokovnoizobraževalna konferenca
o modri frankinji
V ponedeljek, 4. marca, je v Kulturni dvorani Sevnica
potekala Mednarodna strokovno-izobraževalna
konferenca o modri frankinji, ki jo je Javni zavod
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
(KŠTM) Sevnica organiziral v sklopu projekta Modra
frankinja – žametno vino regije Posavje.
V uvodnem delu so zbrane nagovorili Mojca
Pernovšek, direktorica KŠTM Sevnica, Srečko
Ocvirk, župan Občine Sevnica, in mag. Tanja Strniša,
državna sekretarka na MKGP. Za tem so bile na
vrsti predstavitve. Geološke značilnosti Posavja s
poudarkom na kamninski sestavi - Klemen Teran,
univ. dipl. inž. geol., Geološki zavod Slovenije
Tla vinogradov Posavja in vloga tal v opredelitvi
'terroirja' - prof. dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut
Slovenije
Modra frankinja v vinorodni deželi Posavje (analitični
pregled površin vinogradov, količine pridelave po
kakovostnih razredih, starostna struktura vinogradov,
trendi …) - Ivanka Badovinac, Jernej Martinčič, Andrej
Bajuk, KGZS Zavod Novo mesto
Kako brati podnebne podatke za razumevanje vpliva
'terroirja' na slog vina - dr. Katja Šuklje Antalick,
Kmetijski inštitut Slovenije in dr. Guillaume Antalick,
Univerza v Novi Gorici, Center za raziskavo vina
Polifenolna struktura zelo kakovostnih in vrhunskih
modrih frankinj, vloga terroira na polifenolno
sestavo grozdja ter digitalna orodja za spremljanje
vinogradov (primer projekta Agrotur II) - dr. Klemen
Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije
Predstavitev primera dobre prakse vinarja iz
Gradiščanske (Burgenland) - Franz Reinhard
Weninger, Horitschon/Sopron, Avstrija
Predstavitev analize o izvoru modre frankinje dr. Erika Maul, Inštitut Julius Kühn, Siebeldingen,
Nemčija

Zbrane sta pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk
in Janez Lipec, guverner Rotary Slovenija. Na
dobrodelnem koncertu so nastopili Godba Sevnica
z dirigentom Maticem Nejcem Krečem z gostom
Omarjem Naberjem. Na večeru, polnem odlične
glasbe, so nas godbeniki in godbenice razvajali s
skladbami Erica Claptona, Carlosa Santane, Paula
Anke, skupine Deep Purple ter seveda največjimi
uspešnicami Omarja Naberja.

Predsednica Rotary kluba Sevnica Stanka Žičkar je
ob koncu koncerta predsedniku KD Godba Sevnica
Janezu Šerjaku predala ček v vrednosti 3000 EUR,
kolikor je znašal celotni izkupiček koncerta.
Prijeten večer pa ni minil le v znamenju
dobrodelnosti. 8. marec je tudi mednarodni dan žena
in »džentelmenstva« članov Rotary kluba Sevnica je
bila ob izhodu iz dvorane s cvetlično pozornostjo
deležna vsaka predstavnica nežnejšega spola.
Plemenit namen in zadovoljstvo obiskovalcev
koncerta sta zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje
organizirali tovrstne prireditve in zbirali sredstva za
pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.
Rok Petančič
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Konec leta 2016 so nemški znanstveniki – arheologi
genetskih zapisov pozabljenih trt – potrdili, da je
modra frankinja avtohtona slovenska sorta – izvira
namreč iz spodnje Štajerske (Posavje je del tega
območja), s čimer je najboljša rdeča sorta celinske
Evrope dobila svoj izvor in dom, s tem pa slovenski
pridelovalci modre frankinje tudi izjemno zgodbo in
osnovo za poslovno priložnost. Imeli smo to čast, da
je (prvič v Sloveniji!) raziskavo in rezultate predstavila
dr. Erika Maul, soavtorica raziskave z nemškega
inštituta Julius Kühn iz Siebeldingena.
Številnim aktivnostim KŠTM Sevnica na področju
turizma in kulture je modra frankinja rdeča nit, saj
smo v njej prepoznali odlično in izjemno priložnost
za spodbujanje vinskega turizma in oblikovanje
edinstvenega turističnega produkta. Leta 2007 z
zasaditvijo grajskega vinograda, leta 2010 je bila
urejena grajska vinoteka, od leta 2011 vsako leto
poteka osrednji dogodek – Festival modre frankinje
z mednarodnim ocenjevanjem. lLani je bila urejena
Klet modre frankinje, poseben promocijsko-prodajni
prostor.
Na konferenci so strokovnjaki okoli 150 zbranim
vinarjem, vinogradnikom, gostinskim ponudnikom
in predstavnikom strokovne in splošne javnosti
predstavljali različne tematike, ki stremijo predvsem
k poudarjanju zavedanja značilnosti t. i. »terroirja«
in kakovosti pridelave vin kot temeljnih pogojev

za pridelavo okolju značilnih modrih frankinj
vrhunskih kakovosti, ki se lahko brez kančka občutka
podrejenosti postavijo ob bok vinski ponudbi na
domačem in svetovnih trgih.
Predstavitvam sta sledili razprava in pogostitev s
pokušino posavskih in avstrijskih modrih frankinj
in jedi z modro frankinjo iz lokalnega okolja. Po
konferenci smo bili vsi bogatejši zaradi novega znanja
in izkušenj, ki jih bodo mnogi zagotovo uporabili
v praksi. Predvsem pa z organizacijo tovrstnih
dogodkov krepimo zavedanje, da je razvoj poleg
obveznega znanja precej hitrejši le s povezovanjem
in sodelovanjem. Pozitivni odzivi udeležencev
potrjujejo, da smo na pravi poti.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
Konferenca poteka v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije
Posavje«. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren KŠTM
Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Šopek najlepše obutve
in odličnih salam
Grad Sevnica je četrto leto zapored gostil damski
modno-kulinarični večer. Dogodek je vnovič zelo
uspešno povezal prijetno žensko energijo in sveže
modne smernice obutve podjetja z najstarejšo
tradicijo v sevniški občini, Kopitarno Sevnica. Poseben
dodatek večera je bila premierna predstavitev
modnega lesenega sandala, ki bo z Majo Štamol
potoval na modno revijo v Washington, skupaj s
čudovito večerno obleko te priznane slovenske
modne oblikovalke.

Manekenke so predstavile trende Kopitarne
Sevnica – ročno izdelano obutev, bogato okrašeno s
poudarjenimi, prefinjenimi metalnimi okrasi, detajli
iz umetnega krzna in rožnatimi vzorci. Izstopale so
tudi kreacije Maje Štamol, med njimi premierno
predstavljen model, oblikovan za prihajajočo modno
revijo v Washingtonu. Številčno občinstvo je navdušil
tudi defile nove obutve za najmlajše s poudarkom
na naravnem plutu v elegantni beli in energičnih
fluorescentnih odtenkih.
Močne aplavze so obiskovalke namenile trem
najboljšim izdelovalkam salam. Tretje mesto je
osvojila Mojca Cvelbar, drugo Manca Es, zmagovalka
pa je postala Tonika Daničič. Podeljevalke nagrad so
bile predstavnice organizacijskega odbora izvedbe
zdaj že tradicionalnega dogodka: Tatjana Šinkovec iz
Kopitarne Sevnica, direktorica KŠTM Sevnica Mojca
Pernovšek in predsednica Sveta Krajevne skupnosti
Sevnica Stanka Žičkar.
Vsem udeleženkam – letos je na ocenjevanje, ki je
potekalo na Turistični kmetiji Grobelnik, prispelo 17
vzorcev salam – je čestitke in odlično splošno oceno
namenila predsednica ocenjevalne komisije Majda
Jurše. Članice ocenjevalne komisije so bile še Zinka
Krnc, Anica Ocvirk, Meta Repovž, Vladka Tomšič in
Darja Pompe.
V celoto je dogodek z izbranimi besedami in
iskrivo energijo povezala Sarah Senica in se ob tem
predstavila tudi kot odlična vokalistka. Večer se je
nadaljeval s pokušino salam ob spremstvu drugih
pekovskih dobrot, za kar so poskrbele članice Aktiva
žena Boštanj.
Vir: Organizacijski odbor dogodka
Fotografija: Mediaspeed

Po občini
Odprtje točke, prijazne
do demence, v Sevnici
V sredo, 13. marca, se je na Centru za socialno
delo Posavje, Enota Sevnica, odprla , prijazna do
demence. S svojimi govori so jo slavnostno odprli
župan Srečko Ocvirk, pomočnica v. d. direktorice
Centra za socialno delo Posavje, Enota Sevnica,
Danica Božič in dolgoletna prostovoljka združenja
Spominčica Ljudmila Tratnik. Vsi govorniki so
opozorili na pomembnost odpiranja tovrstnih točk
za ljudi z demenco, njihove svojce in celotno lokalno
skupnost. Otvoritveni program sta popestrila učenca
Glasbene šole Sevnica Timon Imperl in Jošt Fister s
točkama na harmoniki in ksilofonu ter Sevničanka
Anica Perme s svojo izkušnjo življenja z osebo z
demenco.

OZVVS SEVNICA

vabi na:
6.4.2019 na tekmo s puško kalibra 7,9mm
v organizaciji Slovenske vojske,
18.4.2019 na prvo tekmo s puško malega kalibra
v organizaciji OZVVS in SD Marok SEVNICA
25.4.2019 na drugo tekmo s puško malega kalibra
v organizaciji OZVVS in SD Marok SEVNICA
ZVEZA VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

Vsa tekmovanja bodo na strelišèu Izem nad Radno.
Podrobne informacije dobite na telefon 031748402 Mirko

Brezplačni tečaj
slovenščine za tujce
v MC Sevnica

Te točke odpira združenje Spominčica – Alzheimer
Slovenija. na njih lahko dobite informacije (o tem,
kaj je demenca in kateri so prvi znaki), pomoč (ko je
oseba z demenco v stiski in ne ve, kdo je in kje živi)
in usmeritve (kam naj se osebe z demenco in njihovi
svojci obrnejo po informacije).
Na Centru za socialno delo Posavje, Enota Sevnica,
smo ponosni, da smo prav v občini Sevnica odprli
prvo tako točko.

V sodelovanju z Družinskim inštitutom Zaupanje
izvajamo delo s priseljenci in njihovimi družinami
(tečaj slovenskega jezika za priseljence, priprava
gradiva in poučevanje, učna pomoč otrokom iz
priseljenskih družin, spoznavanje držav, iz katerih
prihajajo, npr. Slovenija, Bolgarija, Kosovo, Rusija,
Srbija, Bosna ...), neposredno prevajanje. To je najbolj
obiskan redni program v MC. Njihovo predznanje
je zelo različno, zato je pogosto nujna individualna
pomoč, prav tako je oblikovanje gradiva prilagojeno
predznanju posameznikov. Da gre za dober program,
so nam potrdili tudi drugi MC-ji, ki ga predstavljajo kot
primer dobre prakse. S tem pomagamo tujcem, da
se lažje integrirajo v naše okolje. Veliko »tečajnikov«
je dobilo tudi zaposlitev, kar še podkrepi izvajanje
programa.

Vir: Ekipa Pomoči družini na domu,
Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica Tečaj slovenskega jezika je namenjen priseljencem, ki

potrebujejo osnove slovenščine in bi se radi naučili
sporazumevanja v različnih vsakdanjih situacijah.
Vsebina: Poleg premagovanja jezikovnih ovir
bodo vključeni v tečaj premagovali tudi kulturne
razlike. Udeleženci tečaja bodo spoznavali osnove
slovenskega jezika in slovenske kulture ter se tako
Sevniški grad je 15. marca gostil 29. zasedanje lažje vključili v okolje.
občinskega šolskega parlamenta občin Sevnica in Trajanje: vsak ponedeljek in petek,
Radeče. Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev od 10.00 do 12.00.
in parlamentark ter mentorji in mentorice ter Začetek programa: prijave zbiramo vse leto.
ravnatelji in ravnateljice vseh osnovnih šol sevniške
in radeške občine: OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca,
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica, in Damijan Ganc, DI Zaupanje
OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in Osnovne šole
Marjana Nemca Radeče.

Občinski
otroški parlament

www.sevnica.zvvs.si

Naroèena objava

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

SEVNICA

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

V petek, 5.4.2019
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica

predstavitev

KMETIJE ZAKRAJŠEK
z različnimi vrstami mok
in mlevskimi izdelki
ter degustacijo.
Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

www.mojaobcina.si/sevnica

Vsebinska razprava je potekala v treh skupinah, in
sicer tokrat na teme prve pomoči, ročnih spretnosti
ter vaj koncentracije in obvladovanja stresa. V
sklepnem delu izbrani predstavnici, ki se bosta
udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, sta
Ema Kmetič iz Osnovne šole Marjana Nemca Radeče
in Tajda Šinkovec Mesar iz Osnovne šole Boštanj.
Pozdravne besede so udeležencem namenili tudi
predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko
Hostar ter župana Srečko Ocvirk in Tomaž Režun.
Vir: Občina Sevnica
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TZOS
lokalnimi društvi, Turistično zvezo občine Sevnica,
Krajevno skupnostjo Tržišče in Občino Sevnica.
Dogodke v KS Tržišče je spremljal Stane Markovič in
jih predstavil v zanimivem filmu ob koncu občnega
zbora.

Redni letni občni zbor
Turistične zveze občine
Sevnica
Na gregorjevo smo izvedli redni letni občni zbor
Turistične zveze občine Sevnica, letos pa ga je gostilo
Turistično društvo Šentjanž. V večer nas je z glasbo
pospremila Iza Knez Majcen na violini.

Za pomoč pri lanskem delovanju se vsem, ki so
nam kakorkoli pomagali, najlepše zahvaljujemo. Po
uradnem delu je bilo na vrsti prijetno druženje.

Vir: KŠD Lukovec Tudi program dela za leto 2019 je pester. Sodelovali

Tradicionalna rez
na Studencu
Na Studencu je vinogradniško društvo opravilo že
šesto rez potomk žametne črnine. Cepiča najstarejše
trte z mariborskega Lenta sta bili podarjeni
domačinkama leta 2013, takratni cvičkovi princesi
Tjaši Metelko in miss panonike harmonike Nataliji
Hočevar. Trti vsa leta neguje skrbnik Mitja Mlakar,

Po uvodnih pozdravnih besedah predsednice TZOS
Annemarie Culetto se je zasedanje nadaljevalo. Po
pregledu letnih poročil in predlogov načrtov dela
za leto 2019 smo v našo sredo soglasno sprejeli še
eno društvo, in sicer Društvo salamarjev Sevnica.
Izrekamo jim dobrodošlico in se veselimo uspešnega
sodelovanja. Kot vsako leto smo ob tej priložnosti
podelili priznanja turistične zveze za prizadevno in
prepoznavno delo na področju turizma, azaleje.

Družili smo se v prijetnem ambientu
Turistične kmetije Celestina (foto: Stane Markovič)

rez na čep pa sta tokrat opravila mlada vinogradnika
Marko Rupar in Žiga Mikolič. Kristina Hočevar je
spekla odličen domač jabolčni zavitek, spremljal
pa ga je kozarček žametne črnine – prvega vina s
»studenške brajde«. Predsednik društva Branko Arih
je ponosen, saj ima Studenec svojo brajdo, vinsko
klet, laboratorij ter veliko odličnih vinogradnikov in
kletarjev. Letos novembra pa bo društvo priredilo že
20. tradicionalno martinovanje na Studencu.

bomo pri čistilni akciji. Maja bomo organizirali pohod
k azaleji na Vrhek. Spet se bomo udeležili festivala
praženega krompirja, tokrat v Postojni. Jeseni pa
bodo glavne prireditve z naslovom Jesen na vasi. Se
že veselimo druženja z vami.
Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

22. Licitacija krač in salam
pri sv. Joštu pod Lisco
Kar 125 EUR za salamo, 70 EUR za kračo in 55 EUR za
hlebec domačega kruha.
Če nam je preteklo leto pod nogami škripal sneg,
ki ga je bilo skoraj do zadnje plati na visoko, nam je
letos na pustno nedeljo pod nogami šelestelo suho
listje, obsijano s soncem, ki nas je božalo pri približno
15 °C. Letos smo zaradi obveznosti obeh duhovnikov,
razborskega Janeza Furmana in pišeškega Gregorja
Majcna, začeli sveto mašo ob 12. uri, potem pa
takoj nadaljevali licitacijo 45 suhomesnatih izdelkov
in 3 hlebcev kruha. Ti so bili še posebej mamljivi
za obiskovalce, saj smo prvega zlicitirali za 55 EUR,
drugega za 40 in tretjega za 35 EUR. Najdražja
salama je s planinsko skupino romala na Planino pri
Sevnici za 125 EUR, najdražja krača pa je odšla za
70 EUR. Skupaj se je nabralo kar 2335 EUR, kar bo
predvidoma namenjeno za obnovo lesenih podestov
notranjosti zvonika in za dostop v zvonik, zagotovo
pa bodo vsa na licitaciji zbrana sredstva namenjena
za obnovo te podružnične cerkve iz župnije Razbor
pod Lisco.

Vir: Društvo vinogradnikov Studenec

Občni zbor
Turističnega društva
Tržišče

Zlato azalejo je prejela Meta Repovž iz Šentjanža,
srebrno Franc Zupančič iz Tržišča in bronasto Marjana
Koren iz Loke pri Zidanem Mostu. Prejemnikom
Foto: Jože Hvala
priznanj čestitamo in želimo, da bodo svoje delo V petek, 1. marca, je TD Tržišče organiziralo
nadaljevali tudi v prihodnje ter s tem širili dober glas vsakoletni občni zbor, tokrat v prijetnem ambientu Zahvala gre obema duhovnikoma za lep obred in
Turistične kmetije Celestina v Marendolu pri Tržišču. blagoslov izdelkov, vsem, ki so izdelke darovali, ter
o naših krajih ter ljudeh, ki v njih živimo.
seveda tudi vsem, ki so jih kupili. Zahvaljujemo se
Občini Sevnica, ki z razpisom omogoči finančna
Vir: TZOS
sredstva za osnovno organizacijo dogodka, našim
Foto: Stanko Markovič
vsakoletnim sponzorjem za krofe, salame, krače
in kuhano vino. Hvala pa tudi vsem, ki kakorkoli
pripomorete, da skupaj vzdržujemo dediščino naših
prednikov.

Občni zbor KŠD Lukovec

V soboto, 16. februarja, je KŠD Lukovec organiziral
redni letni občni zbor. Po pozdravu predsednika
Stanka Lisca in izvolitvi delovnega predsedstva smo
pregledali poročilo o uspešno opravljenem delu KŠD
Lukovec, Aktiva žena in Jasličarjev v preteklem letu.
Potrdili smo tudi finančno poročilo za leto 2018. Dela
in dogodki so bili izvedeni po načrtu, ocena delovanja
društva je pozitivna. Letos je volilno leto, zato smo
izvolili novo vodstvo. Delo predsednika društva bo
nadaljeval Stanko Lisec. Sprejeli smo ambiciozen
delovni program za tekoče leto.
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Vir: KŠTD Razbor

Delovno predsedstvo občnega zbora
in predsednica TD Tržišče Milena Knez (foto: Stane Markovič)

Predsednica društva Milena Knez je zbranim članom
in gostom predstavila delo društva v letu 2018 in
smele načrte za to leto. Seveda pa so vsi ti dosežki in
dobri rezultati odraz zelo dobrega sodelovanja med

www.visit-s

Turizem
Na Salonu penečih se vin
v Ljubljani tudi odlične
posavske penine
Salon penečih se vin Ljubljana je v petek, 15.
februarja, praznoval svojo 6. obletnico, zaznamvali pa
so jo s samimi presežki: z rekordno udeležbo vinarjev
(43 razstavljavcev), rekordnim številom penečih se
vin (več kot 140) in odlično obiskanostjo. 6. Salon
penečih se vin, ki je letos prvič potekal v ljubljanskem
hotelu Slon, je obiskalo več kot 500 ljubiteljic in
ljubiteljev penečih se vin od blizu in daleč. Salon je
tudi tokrat ostal zvest svojemu poslanstvu: širjenju
in izboljševanju ravni kulture vina z izobraževanjem.

Srečanje sevniških
turističnih vodnikov
ob njihovem svetovnem
dnevu
Na pobudo Svetovne zveze društev turističnih
vodnikov (WFTGA) je 21. februar od leta 1990
svetovni dan turističnih vodnikov. Ker so ti eden
izmed nosilcev trajnostnega razvoja v turizmu ter
podaljšana roka promocije občine in regije, pa tudi
tesno povezani z našim zavodom in agencijo, smo na
ta dan organizirali srečanje z njimi. Zbrali smo se v
TA Doživljaj Posavje ter predstavili turistične novosti
v ponudbi Sevnice, poudarili pa smo tudi, kako
pomembna je vloga turističnega vodnika.

obiskali naše kraje in imajo lepe spomine, kar so
pripovedovali tudi drugim. To pa je za nas seveda
najboljša reklama.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

79. Razborski večer
v veselih barvah in
tonih Afrike

Sestavni del salona so bili tudi tri vodene degustacije
in veliko mednarodno ocenjevanje penečih vin, na
katerem so odlične rezultate dosegle tudi posavske
penine. To kaže, da se tudi v Posavju priljubljenost
in kakovost penin izboljšujeta. V kategoriji belih
penečih se vin je 3. mesto osvojila semiška penina,
med rosé penečimi se vini pa 1. mesto Isteničeva
penina Gourmet rosé, 2015, 3. mesto pa Vino Kozinc
s penino Joker Zara. Ta je pridelana iz modre frankinje
in žametne črnine ter edina nagrajena penina iz
občine Sevnica. Posavske penine sta z zanimanjem
poskusili tudi dr. Aleksandra Pivec, Ministrica RS za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Meta Frangež,
vinska kraljica Slovenije 2019. Kakovost posavskih
penin je potrdil tudi dr. Marin Berovič, predsednik
ocenjevalne komisije The World’s Finest Glass of
Bubbly Awards v Londonu in odličen poznavalec
penin, ter pozval vinarje, naj se prijavijo na letošnje

Razborski večer na drugo soboto v marcu se je zgodil
v znamenju deklet in žena, saj so se kot gostje večera
predstavila sama dekleta.
Z nami je bila tudi direktorica Javnega zavoda KŠTM Večer se je namreč začel in končal s pesmijo dekliškega
Sevnica Mojca Pernovšek. Ob tej priložnosti se je noneta Gimnazije Celje Center. Ob spremljavi glasbil
vodnikom zahvalila in pohvalila njihovo delo. To je so nam na koncu zapele pesem iz Afrike.
bila tudi priložnost za izmenjavo mnenj, predlogov
in pobud. Srečanje smo nadaljevali v kavarni Desetka
in tam predstavili sevniški krožnik, novost lokalne
kulinarične ponudbe. Vodniki so se strinjali, da
ga bodo z veseljem priporočili obiskovalcem naše
občine.

Geslo Turizem smo ljudje močno drži tudi za vodnike,
saj so predvsem oni tisti, ki informacije posredujejo
obiskovalcem in turistom, zato je prav, da so
seznanjeni z novostmi ponudbe. Da si tega želijo, so
potrdili s številčno udeležbo na dogodku.
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

tekmovanje.
S sredstvi projekta Modra frankinja – žametno vino
regije Posavje smo ugodnejšo udeležbo na salonu
omogočili štirim posavskim vinarjem (Mastnak,
Kozinc, Kerin, Štemberger), s čimer pospešujemo
promocijo turistične ponudbe Posavja in posavskih
vin, še posebno modre frankinje, iz katere so številne
penine tudi pridelane.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

sevnica.com

Sedma predstavitev na
največjem hrvaškem
turističnem sejmu
PLACE2GO
V Zagrebu smo se predstavili na tridnevnem
mednarodnem sejem turizema Place2go. Posavje
smo zastopali iz Sevnice in Krškega. Letos je bil
poudarek na festivalih in pohodništvu ter kulinaričnih
posebnostih. Obiskovalce smo pritegnili s ponudbo
pohodniških in kolesarskih poti, predstavili smo
Festival modre frankinje, Salamijado, Kmečki praznik,
Sevniško kuhno in druge tradicionalne prireditve.
Zanimanje za ponudbo kulinarike in vin je veliko,
imeli pa smo manjše degustacije vin iz GDVTC in
BSVTC ter salame in pito Prva dama.
Obiskovalci so se seznanili s ponudniki in
predstavljenimi destinacijami. Nekateri so že

Kot likovna gostja se nam je s svojo prvo samostojno
razstavo predstavila Nika Šantej z Razborja oziroma
iz zaselka Lisce, gimnazijska maturantka Gimnazije
Celje Center, in nas očarala s svojimi slikovitimi
likovnimi deli. V pogovoru z voditeljico večera Bredo
Vidmar Mandič nam je razkrila svojo strast do platna
in barv. V osrednjem delu večera smo spoznali
Jano Dular, 32-letna humanitarko in univerzitetno
diplomirano pravnico iz okolice Novega mesta, ki
v vzhodni Afriki (Uganda, Tanzanija, Malavi) živi
in humanitarno deluje že 10 let. Od avgusta 2011
prebiva v afriški državi Malavi, v kateri je ustanovila
malavijsko humanitarno organizacijo ELA v pomoč
otrokom s posebnimi potrebami, mladini in
ženskam. Sredi revne vasi je zgradila izobraževalni
center, v katerem z malavijsko ekipo učiteljev vsak
dan vodijo različne izobraževalne delavnice za okoli
200 otrok. Skozi prezentacijo različnih poučnih
slik, kratkih filmov in glasbe je doživeto in brez
stereotipov predstavila življenje v vzhodni Afriki,
od vrveža življenja in bogastva v glavnih mestih, pa
vse do razbitja mita o samo »revni Afriki«. Slikovito
je opisala življenje v vaseh, raznovrstnost narave,
barvitost kultur in jezikov afriških skupnosti ter v
današnjih časih neverjetne tegobe šolskega sistema.
S seboj je prinesla tudi veliko zanimivih izdelkov:
afriška oblačila, slike in nakit. Do zdaj je uspešno in z
odličnim odzivom predavala v več kot 40 slovenskih
kulturnih domovih, knjižnicah ter v 220 osnovnih
in srednjih šolah po vsej Sloveniji, več kot 100
obiskovalcev večera pa nas je domov odšlo z veselim
in toplim občutkom, kar nam je podarila s svojo
predanostjo, ljubeznijo in poslanstvom pomagati
pomoči potrebnim otrokom Afrike.
Matej Imperl
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Kultura
Tematska pot
Gozd je kultura obogatila
okolico sevniškega gradu
Gozd je občutenje in ljubezen, ki nas zna nagovarjati
v paradigmi povezovanja, spoštovanja, združevanja
in zaupanja. Je dokaj mlad sistem na našem planetu.
Gozd je odprta knjiga o zgodovini in prihodnosti.
Sledovi človeške dejavnosti so vpeti v harmoničnost
gozdne – grajske – slike. Drevesa, tla in skupna
energija pričajo o dejanju naših prednikov. Na naši
poti ne obstajajo ločnice med naravnimi toki kot
snovmi, kot so npr. zrak, drevesa, voda, živalstvo,
tla, veterv … Vse je povezano v kibernetično spiralo
fotosinteze.

Območno srečanje
otroških gledaliških
skupin občine Sevnica 2019

Skupaj se znajdemo mi

Letos smo z novim razpisom dogodek Srečanje
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
preimenovali v Napev – odsev, revija poustvarjalcev
Kulturna dvorana v Krmelju je že tradicionalno gostila glasbenega izročila. Na območni ravni pa še ostaja
Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine naslov Skupaj se znajdemo mi.
Sevnica, ki ga pripravlja JSKD, Območna izpostava
Sevnica. Na srečanju so sodelovale štiri gledališke
skupine iz osnovnih šol naše občine.

Srečanje je odprla domača dramska skupina Knapec
iz OŠ Krmelj pod mentorstvom Mojce Tomažin
in Sanje Štefanič. Odigrali so predstavo Sem res
poreden. Videli smo lahko, kaj se zgodi, če se
neprimerno vedemo na rojstnodnevni zabavi. Sledil
je nastop Našega malega gledališča iz OŠ Tržišče.
Mentorica skupine Polona Trebše je skupaj z otroki
pripravila predstavo Maček Muri. Brezčasno pravljico
so uprizorili gledališko, likovno in glasbeno.
Ali veš, da hitrost pomikanja tekočine v deblu bukve
znaša približno en meter na uro, v deblu hrasta
do 40 metrov na uro ali pri džungelski liani hitrost
pretakanja znaša neverjetnih 150 metrov na uro? V
iglavcih so ta dogajanja počasnejša, v njih se voda
dviguje z največ 2 metra na uro.
Ali veš, da odda povprečna smreka 10 litrov vode na
dan, odrasla bukev do 30 litrov, hrast pa do 40 litrov.
Prvak med drevesi je breza, ki v veliki vročini odda
več kot 100 litrov vode na dan.
Ali veš, da lahko na gradu Sevnica občutiš 32 različnih
vrst lesa?

K sodelovanju smo na vabili vse skupine pevcev, ki so
že sodelovale na nekdanjih srečanjih pevcev ljudskih
pesmi in godcev ljudskih viž. Hkrati pa smo z novim
razpisom želeli odpreti vrata tudi tistim izvajalcem, ki
v prejšnjih letih morda niso našli svojega prostora, pa
se prav tako ukvarjajo s poustvarjanjem glasbenega
izročila.
Na letošnji reviji je sodelovalo naslednjih sedem
skupin iz občine Sevnica: Ljudske pevke z Blance,
Pevska skupina Azalea Boštanj, Pevska skupina
Florjan PGD Sevnica, Pevska skupina Lokvanj, Ljudske
pevke Solzice iz Budne vasi, Ljudski pevci pri folklorni
skupini Spomin DU Sevnica in Ljudske pevke s Telč.
Namen sodelovanja pa nista bila le nastop in
druženje pevcev, ampak tudi spodbuda in pogovor s
strokovno spremljevalko revije, ki je bila letos mag.
Simona Moličnik, urednica oddaje Slovenska zemlja
v pesmi in besedi.
Pevski dogodek je potekal v soboto, 2. marca,
v Kulturnem domu v Loki pri Zidanem Mostu, v
organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Sevnica, ter v sodelovanju s
Kulturnim društvom Primož Trubar Loka. Revijo je
prijetno povezoval Vili Zupančič.
Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Kot tretja je nastopila Gledališka skupina Studenček iz
OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec, pod
dolgoletnim mentorstvom Andreje Janc. Pripravili so
predstavo Zgodbo o vetru. Ta govori o zamenjevanju
letnih časov in kako se v teh letnih časih spreminjajo
drevesa.

Grad Sevnica je kulturno-turistični kraj, ki želi
biti tudi izobraževalno mesto mladih in starejših
obiskovalcev. V svoji okolici ponuja veliko naravnih in
izobraževalnih vsebin na temo gozda, ki jih razvija v
sklopu projekta Zelena doživetja Posavja (akronim:
ReviZen), Posavje, polno priložnosti, tematska pot
na gradu Sevnica z nazivom Gozd je kultura. Začetek
in konec krožne tematske poti Gozd je kultura je na
spodnjem parkirišču (za avtobuse in avtodome) pod
gradom Sevnica. Pot je označena. Obiščete jo lahko Srečanje je sklenila Gledališka skupina Zabavljači iz OŠ
sami ali z vodnikom.
Blanca pod mentorstvom Saše Martinčič. Glasbeno
pravljico Peter in volk, ki jo je Sergej Prokofjev napisal
Marca in aprila potekajo izobraževalne delavnice za za pripovedovalca in orkester, so priredili in postavili
vodnike in učence osnovnih šol iz občine Sevnica, na oder kot gledališko igro. Za predstavo so se združili
uradno odprtje poti pa bo v torek, 23. aprila, ob 18. člani šolskega orkestra pod taktirko Martina Marka in
uri z zborom na spodnjem parkirišču pod gradom. gledališki krožek.
Gledališke skupine je vse dopoldne posebej budno
Vabljeni.
spremljala režiserka Tjaša Črnigoj. Srečanje so si
Več informacij je na www.grad-sevnica.com, za ogledali tudi učenci iz OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ
vodenja se lahko najavite na št. 051 680 289 ali po Šentjanž, POŠ Studenec in otroci iz Vrtca Krmelj.
e-pošti: grad.sevnica@kstm.si.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Gostovanje Okteta
Jurija Dalmatina
iz Boštanja v Argentini
Gostovanje, ki je bilo od 20. februarja do 9. marca,
smo začeli s prvim nastopom na univerzi UCEMA v
Buenos Airesu, na kateri je prorektor Slovenec Toni
Marin. Nastopili smo tudi na prireditvi Pust po ta
starem v Carapachayu.

Gostovanje v Paranaju

Naslednji dan smo peli pri maši v Slovenskem domu
v Ramos Mejia in po njej imeli koncert. V ponedeljek
smo se odpravili v okrožje Entre Rios. Prvi koncert je
bil v cerkvi v San Benitu. V torek smo imeli skupni
koncert z odličnim mešanim pevskim zborom
Carmina Gaudi, ki deluje v sklopu katoliške univerze
v Paranaju, v sredo pa smo imeli koncert v cerkvi
v mestu Hasenkamp. Bili smo tudi na obisku pri
županu v Cerritu in ministrici za kulturo v Paranaju.
Vse koncerte je organiziralo društvo Slovenski duh
v sklopu praznovanja 140. obletnice prihoda prvih
Katja Pibernik, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Slovencev v Argentino. V četrtek, pozno zvečer, smo
Območna izpostava Sevnica prileteli v Mendozo. Domačini pravijo, da je Mendoza

0
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Kultura

a)

dežela vina, sonca in hribov. V petek smo si ogledali
naravnih znamenitosti. Vsi smo bili prvič v
00 nekaj
Andih. Fotografirali smo se z Aconcaguo, obiskali
Inkovski most in na skoraj 4000 metrih naredili nekaj
korakov po Čilu. V soboto dopoldne smo si ogledali
na pustolovščina
vinsko klet in vinograd Zapata. Zvečer pa smo imeli
v Slovenskem domu še zadnji koncert. V nedeljo
smo peli pri maši. V ponedeljek zvečer smo bili priča
tudi poroki, na kateri smo nazdravili in praznovali
ženinom in nevesto, ki sta oba Slovenca. Poroko
00 zsmo
popestrili tudi z našim petjem. Zadnjih nekaj
DAN 2 dni smo preživeli ob veličastnih slapovih Iguazu.
Pred odhodom domov smo zapeli še Slovencu ob
60. rojstnem dnevu in se razvajali ob tradicionalnem
kosilu z jedjo asado.
7.00 argentinskem
Vsepovsod nas je pričakalo čudovito, navdušeno
in hvaležno občinstvo ter nas nagradilo s stoječimi
ovacijami. Res smo hvaležni vsem, ki so omogočili
to čudovito izkušnjo, še posebno Občini Sevnica,
Krajevni skupnosti Boštanj in Izseljenskemu društvu
9.00 Slovenija ter Uradu Republike Slovenije v zamejstvu
po svetu.
SPETin
ZAGREŠILI?
Pohvalno je, da kljub oddaljenosti naši rojaki
tako lepo ohranjajo slovensko besedo, pesem in
običaje. Prepričani smo, da jim bo to uspevalo tudi
v prihodnje.
Vir: Oktet Jurij Dalmatin

Marčevski
Radogost večer
v znamenju žensk
Že nekaj let tradicionalno marca na Radogost
večerih na gradu Sevnica praznično gostimo likovne
umetnice. Sploh je ves otvoritveni program praznično
namenjen njim.
V več kot sto letih
v odnosih do njih
z moške strani še
ni vse dorečeno,
kot bi moralo biti.
Gre za položaj v
enakopravnosti
e ko n o m s ke ga ,
političnega
in
socialnega
življenja.
Prav
tako jim niso
priznani dosežki
v
kulturi
in
znanosti.
Tudi v umetnosti so številne ženske pozabljene.
Medtem ko slikarji nastopajo na razstavah v velikih
galerijah in o njih pišejo bogati katalogi, slikark v
svetovnih galerijah skoraj ni, ali pa so shranjene v
depojih.
Naše gostje so bile slikarka Andreja Komočar ter
keramičarki Tatjana in Maja Potokar, ki spadajo
med tiste redke ustvarjalke lepega, ki so dosegle
samouresničenje. Zavezane svoji delovni etiki
ustvarjajo nekaj dobrega in premikajo meje v glavah
ljudi, da pokažejo, da ni nič samoumevno.

SEVNICA
KINO
KINO
Petek, 5.4., ob 20.00
MAČJE POKOPALIŠČE
grozljivka (ZDA)

Sobota, 6.4., ob 18.00
SLONČEK DUMBO
družinska domišljijska pustolovščina (ZDA)
Sobota, 6.4., ob 20.00
PISMA IZ BENETK
romantična drama (VB, Nemčija)
Petek, 12.4., ob 18.00
GOSPOD LINK: V ISKANJU
IZGUBLJENEGA DOMA
animirani (Kanada, ZDA)
SINHRONIZIRANO
Petek, 12.4., ob 20.00
ONI
biografska drama (Italija, Francija)
Petek, 19.4., ob 18.00
ČUDEŽNI PARK
animirana pustolovščina (Španija, ZDA)
SINHRONIZIRANO
Petek, 19.4., ob 20.00
PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE
grozljivka (ZDA)
Sobota, 20.4., ob 18.00
ČUDEŽNI PARK
Sobota, 20.4., ob 20.00
PRVIČ
romantični (ZDA)
Petek, 26.4., ob 18.00
SUPER FUZBALISTIČNI
komedija (Španija)
Petek, 26.4., ob 20.00
MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK
akcijski (ZDA)
Sobota, 27.4., ob 20.00
KRALJ PLAŽE
komedija (Švica, VB, ZDA)

Za sugestivno praznično vzdušje je z milino zapetih
pesmi zbudila pravo občutenje umetnosti ženska
vokalna skupina Vilinke.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

www.gremovkino.si www.kstm.si
FB: KinoSevnica Instagram: @kino_sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 30. 3.,
ob 11.00
ponedeljek, 1. 4.,
ob 15.00
torek, 2. 4.,
ob 9.00
torek, 2. 4.,
ob 9.00
sreda, 3. 4.,
ob 17.00
sreda, 3. 4.,
ob 19.00
četrtek, 4. 4.,
ob 11.00
četrtek, 4. 4.,
ob 14.00
četrtek, 4. 4.
ob 17.00
četrtek, 4. 4.,
ob 18.00
sobota, 6. 4.,
ob 15.00
nedelja, 7. 4.,
ob 14.00
nedelja, 7. 4.,
ob 14.00
ponedeljek, 8. 4.,
ob 10.00
torek, 9. 4.,
ob 9.00
četrtek, 11. 4.,
ob 19.00
petek, 12. 4.,
ob 15.00
petek, 12. 4.,
ob 17.00
sobota, 13. 4.,
ob 10.00
ponedeljek, 15. 4.,
ob 7.00 - 6. 4.
ponedeljek, 15. 4.,
ob 15:30
ponedeljek, 15. 4.,
ob 16.00
ponedeljek, 15. 4.,
ob 18.00
torek, 16. 4.
ob 9.00
torek, 16. 4.,
ob 15:30
torek, 16. 4.,
ob 17.00
sreda, 17. 4.,
ob 17.00
četrtek, 18. 4.,
ob 18.00
petek, 19. 4.,
ob 15.00
petek, 19.4.,
ob 10.00
sobota, 20. 4., ob
10.00 - 28. 4.
torek, 23. 4.,
ob 8.00
torek, 23. 4.,
ob 15:30
torek, 23. 4.,
ob 18.00
sreda, 24. 4.,
ob 7.00
četrtek, 25. 4.,
ob 9.00
petek, 26. 4.,
ob 15.00
sobota, 27. 4.,
ob 9.00

Predstavitev inštrumentov - dan odprtih vrat na Glasbeni šoli Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Glasbena šola Sevnica

Eko delavnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predavanje: Spremeni in oplemeniti svoje odnose doživi pravi mali čudež

Društvo Ozara Sevnica

Društvo Ozara Sevnica

Predavanje: Sanja Lončar - Naravna rešitev za možgane

Kulturna dvorana Sevnica

U3 Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Radogost večer - gost: Karlo Kolundžić - slikar iz Slavonskega Kobaša

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Most čez starost

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica, Občina Sevnica,
Družinski inštitut Zaupanje, Zavod Sopotniki

1. Salon sadnih vin in sokov

TVD Boštanj

Turistično društvo Boštanj ob Savi

Kulturna dvorana Sevnica

JSKD OI Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Ustvarjamo: Izdelujemo zapestnice

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Srečanje starejših krajanov na Studencu

Gostišče Janc Studenec

KO RK Studenec

Blagoslov traktorjev in kmetijske mehanizacije

Polje pod Lisco

Intenziv – spremenjena prepričanja;
Smo to, kar verjamemo, da smo lahko

HTC

Srečanje z županom Občine Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Revija otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica 2019 Poj z menoj
Odprtje razstave in predstavitev knjige
Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška Franca Kralja

Župnijski urad Razbor pod Lisco in
Župnijski urad Loka pri Zidanem Mostu
Omega, celostno svetovanje in izobraževanje
Alenka Keber s.p.
U3 Sevnica

Odprtje razstave »Malo postoj – stopi med peske z menoj« avtorice Stanke
Grad Sevnica
Golob

KŠTM Sevnica

Velikonočna delavnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Delavnica cvetnonedeljskih butaric

Šola Loka

TD Loka

Delavnica izdelovanje nakita z Mihaelo Kežman

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Brezplačni prvi vpis v Knjižnico Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica RK Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah Sevnica

Srečanje Bralnega krožka za odrasle

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Predavanje Nenavezanost - skrivnost miru in sreče

Društvo Ozara Sevnica

Društvo Ozara Sevnica

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Izposojevališče Krmelj
Knjižnice Sevnica

Knjižnica Sevnica

Pravljična ura z ustvarjalno delavnico

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Camino - potopisno predavanje Tamare Vonta

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Velikonočna delavnica: glina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan zemlje Saditev sevniške voščenke

pri OŠ Blanca

Turistična zveza občine Sevnica

Razstava velikonočnih pirhov v kapeli sv. Frančiška Ksaverija v Loki

Kapela
sv. Frančiška Ksaverija Loka

TD Loka

Krvodajalska akcija (od 8. do 15. ure).
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

Srednja šola Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070
Avtošola Prah Sevnica
Info.: Toni, 031/643-338

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070
OZ Rdečega križa Sevnica
Inf. 07 81 65 070

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

Odprtje tematske poti »Gozd je kultura«

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Krvodajalska akcija (od 7. do 13. ure).
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

Srednja šola Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica,
Inf. 07 81 65 070

Regijsko srečanje lutkovnih skupin Dolenjske, Posavja in Bele krajine 2019

Kulturna dvorana Sevnica

JSKD OI Sevnica

Ustvarjamo: izdelujemo mila

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Pohod po poteh KS Loka

Zbor
pri Trubarjevem hramu v Loki

TD Loka

sreda, 1. 5.

Tradicionalno prvomajsko srečanje

Lisca

ZZZS, Tončkov dom na Lisci, PD Lisca- Sevnica

četrtek, 2. 5.

Gorski tek na Lisco

relacija Orehovo - Lisca

Klub Berg-lauf Lisca;
Inf.: Pavel Drobne, 051-437-536

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/
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Koledar prireditev

ČISTILNE AKCIJE
po občini Sevnica 2019

2019

Organizirano bodo potekale:

sobota - 30. marec
sobota - 6. april
TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNIC A

Vabljeni, da se akcij udeležite
Podrobna navodila in kontakti:
www.mojaobcina.si/sevnica/
www.turizem-sevnica.si
www.obcina-sevnica.si
www.kstm.si

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si
051 680 288
BLAGOSLOV TRAKTORJEV
IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE
NEDELJA, 7. APRIL, ob 14.00 uri,
na Polju pod Lisco v župniji Razbor

Priporočili bomo Bogu in sv. Izidorju uporabnike kmetijskih strojev,
da jih varujeta pred nevarnostmi in nezgodami.

april 2019
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Mladina
Brezplačna predstava v
kinu za počitnikarje
Da bi nove generacije spoznale čar obiskov kinotek,
smo jim med počitnicami omogočili brezplačni
ogled risanke Kako izuriti svojega zmaja 3. Najbolj
neposredna tekmeca kinematografom – splet in
televizija – ti vsekakor ne ponudita takšnega užitka
ob gledanju filma, kot ti ga kino, pa še družiš se. 135

Začetni tečaji šivanja
v MC Sevnica
Marca smo se sobotne dopoldneve odklopili od
vsakdanjih obveznosti, si vzeli čas zase in spoznali
svet blaga, šivov in ustvarjanja. Na tečaju s podjetjem
FLiKEpike smo spoznali osnove in pridobili koristne
napotke za začetno šivanje.

Mini oratorij –
Starši, naše bogastvo
Marčevski mini oratorij je potekal v znamenju
spoznavanja pomembnosti naših družin in staršev.
Spoznali smo, da nam starši dajejo največ, kar lahko,
ker smo prav mi njihovo največje bogastvo. Od nas
ne zahtevajo plačila, čeprav skrbijo za nas že od
rojstva. Zato je prav, da tudi mi radi pomagamo njim

Ne glede na to, da je število tečajnikov preseglo limit,
obiskovalcev kaže na to, da je bila to vsekakor dobra smo bili deležni individualnega pristopa, čakanja
poteza in da jo upravičeno lahko še kdaj ponovimo. ni bilo, učenje in delo pa sta potekala tekoče in
intenzivno. Vsaka tečajnica je samostojno izdelala
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica kuhinjsko prijemalko, nahrbtnik in toaletno torbico.

V MC Sevnica ustvarjamo:
izdelujemo mila
Milo je sredstvo za odstranjevanje umazanije.
Uporabljamo ga predvsem v osebni higieni. Poznamo
trda (vsebujejo natrij) in mazava (vsebujejo kalij)
mila. Mi smo se odločili, da bomo izdelali trda in pri
tem uporabili najrazličnejše modelčke za ulivanje. Za
močnejši vonj smo dodali eterična olja.

pri hišnih opravilih in tako pripomoremo k skupnemu
dobremu v družini.
Ugotovili smo tudi, da se ne smemo sramovati,
če nimamo najnovejšega telefona, oblačil znanih
znamk in drage obutve, ker vse te stvari ne povedo
nič o tem, kako dobri in pošteni ljudje smo. Zato tudi
ne smemo obsojati in odrivati na rob družbe tistih,
ki si niti ne morejo privoščiti najlepših in najnovejših
stvari. Verjetno se ti ljudje vsak dan borijo, da bi
dostojno preživeli dan, in imajo poleg vsakdanjih
skrbi še veliko drugih, ki si jih mi niti ne moremo
predstavljati.
V delavnici je vsak izdelal svoj okvir za družinsko
sliko, ki že krasi dom vsakogar, ki se je udeležil mini
oratorija.
Otroci, vabljeni na še zadnji mini oratorij v šolskem
letu 2018/2019, ki bo v soboto, 18. maja, od 9. do
Navdušenje nad tečajem, izvedbo in ustvarjenimi 12. ure.
izdelki je bilo veliko, prav tako zanimanje za
Jure Zelič
nadaljevalne tečaje. Mogoče že jeseni?
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Z videzom narejenih mil smo bili več kot zadovoljni,
čakamo le še na povratne informacije o zadovoljstvu
po njihovi uporabi.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica
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LEPE
POČITNICE !

V MC usmerjamo mlade k
ekološkemu razmišljanju
Aprila bomo z namenom ponovne uporabe
odsluženih in odpadnih izdelkov začeli mesečne
delavnice, na katerih bomo uporabili steklenice,
odslužena oblačila, plastenke, gume in drugo.
Delavnice ne bodo le spodbujale ročnih spretnosti,
temveč bodo tudi vzgojne. Velja namreč: Tvoj odpad
je za nekoga lahko zaklad.
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mladina
Obiskali so nas klovni in poskrbeli za veliko zabave
in navihanosti, pravljične princese in kraljične, risani
junaki, pingvini iz daljne Antarktike in še veliko drugih
Na pustno nedeljo, 3. marca, je v Športnem domu Učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž smo že nestrpno mask, ki so se posladkale z okusnimi krofi in toplim
Sevnica v organizaciji KŠTM Sevnica potekalo čakali pustni torek. Najprej smo imeli nekaj ur čajem. S plesom in pustnimi norčijami smo pregnali
tradicionalno pustovanje za otroke.
»pustnega pouka«, po malici pa se je začela zabava. zimo in skupaj pozdravili pomlad.
Čeprav zima letos na pogled ni bila nič kaj prida,
nam je mraz rad zlezel pod kožo, zato vsi že nestrpno
čakamo toplejše dni in upamo, da smo bili s
preganjanem zime tudi letos uspešni. To pa nam
zagotovo ne bi uspelo brez glasnega prepevanja
pustnih pesmi in plesa.

Pustovanje v Sevnici

Pustovanje v Šentjanžu

Vir: Vzgojiteljice vrtca pri OŠ Krmelj

100 otrok na Lisco
Na dogodku nas je razveselil pisano raznovrsten,
energičen in igriv nastop malega BU-ja, v sklopu
katerega smo s plesom v pustnih maskah odganjali
zimo, da nas ta ne bi presenetila v spomladanskih
mesecih, navdušeno prepevali, se lovili, igrali, družili
in se nasploh neskončno zabavali.

Sedmo leto zapored se bodo otroci v poletnih
mesecih udeležili Angleškega tabora na Lisci v
organizaciji ŠD Partizana Sevnica in Zavoda KŠTM
Sevnica. Letos pa bo prvič potekal v takšnem obsegu.
Beseda o neverjetni izkušnji za otroke se je razširila
po vsej Sloveniji, zato je tabor iz enega termina zrasel
v štiri, kar pomeni, da bo letos na Lisci letovalo kar
100 otrok. V manj kot mesecu dni smo zapolnili že
polovico vseh razpoložljivih mest. Otroci pa prihajajo
iz Ljubljane, Vrhnike, Logatca, Šentjurja, Maribora,
Prekmurja, Novega mesta, Posavja in Zasavja,
skratka, iz celotne Slovenije.
En teden družabnih iger, strateških, športnih,
ustvarjalnih delavnic, kina pod zvezdami, tabornih
ognjev, zabav v pidžamah, kuharskih delavnic,
zorbanja, ogromne drče, napihljive skakalne blazine in
drugega otroci doživijo v naravi, na soncu vse dneve,
odmaknjeni od prometa, telefonov in računalnikov,
skratka, popoln užitek. Stkejo se nova prijateljstva in
izgubijo strah pred angleščino, saj večina aktivnosti
poteka v angleškem jeziku. Cilj tabora je, da jih v
tednu dni kar se da izpostavimo jeziku brez pritiska,
da tvorijo popolne povedi brez napak. Ključnega
pomena za usvojitev jezika je izpostavljenost. Otroci
tako razumejo vse, čeprav si pomagajo s pantomimo.
Starši, privoščite svojemu otroku lepe počitnice v
naravi (kjer nikoli ni več kot 28 stopinj, čeprav je v
dolini 35 ali več), obenem pa bo koristno preživel čas
v družbi z angleškim jezikom. Mesta se hitro polnijo,
zato pohitite. Se vidimo na Lisci.

Vsi učenci od 1. do 5. razreda smo se zbrali na igrišču
pred šolo, potem pa smo skupaj odšli na sprehod po
Šentjanžu. Ko smo se vrnili, smo imeli na igrišču ples
v maskah. Pridružili so se nam tudi otroci iz vrtca.
Pustni torek pa seveda ni minil brez slastnih krofov.
Anže Pikelj, 4. r , OŠ Milana Majcna Šentjanž

Pustno rajanje v Krmelju
Leto je naokrog in spet je prišel čas, ko je pust
ponovno prišel med nas. Zgodba se je letos začela 5.
marca, ko nas je pust obiskal tudi v vrtcu v Krmelju in
na plano zvabil pustne šeme. Vzgojiteljice in učiteljice
smo jih pričakale pred novo šolo in jih s kratkim
nagovorom povabile na sprevod po okolici Krmelja,
da skupaj preženemo zimo. Sledilo je pustno rajanje
Nekateri udeleženci dogodka pa so zbrali toliko v večnamenskem prostoru.
poguma, da so pred celotnim občinstvom predstavili
svoj talent. Ker je pust širokih ust, smo si na
dogodku privoščili tudi krofe in druge dobrote. Za
aktivno udeležbo se vsem najlepše zahvaljujemo in
dodajamo, da smo veseli, da lahko našemljeni skupaj
ohranjamo ta stari običaj.
Vir: KŠTM Sevnica

Pust je eden redkih prežitkov predkrščanskih časov,
ki še pritegne mnoge. V Turističnem društvu Loka
pri Zidanem Mostu si že vrsto let prizadevamo za
ohranjanje te navade, zato smo tudi letos organizirali
tradicionalno otroško pustno rajanje. Tokrat so se
male maškare zbrale v telovadnici šole v Loki ter
se nasmejale trikom in vragolijam čarovnika Joleta
Coleta, sledila sta ples in rajanje, manjkalo ni niti
krofov, kot se za ta mastni del leta spodobi.

Slike lanskega leta si lahko pogledate na
FB Nauči Se ali www.naucise.si.
Sara Martinšek

ANGLEŠKI JEZIKOVNI TABOR LISCA

STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

7. 7. do 12. 7. 2019
ZASEDENO
14. 7. do 19. 7.
2019
ZASEDENO
28. 7. do 2. 8.
2019
4. 8. do 9. 8. 2019

TERMINI:

Tradicionalno otroško
pustno rajanje v Loki

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo
- športne igre, ustvarjalne delavnice
- večerne animacije (disco, pijama party ...)

0€

Kljub temu da hude zime letos res ni bilo, pa smo
prepričani, da je toliko direndaja pregnalo tudi še
zadnje možnosti, da bi naše kraje za dlje časa prekrila
snežna odeja. Mi smo pripravljeni na pomlad.
Vir: TD Loka
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INFO vsebina programa
PRIJAVE do zapolnitve mest

Nauci Se
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Šport
Šolski šport
Košarka, učenci l. 2006 in ml.
Področno tekmovanje:
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Rokometaši
OŠ Sava Kladnika Sevnica
spet v finalu

Končal se je Sevniški pokal
2018/2019

Rokometni ekipi OŠ Sava Kladnika Sevnica se je po
Košarka, učenke l. 2006 in ml.
lanski osvojitvi naslova državnih prvakov znova
Področno tekmovanje:
uspelo uvrstiti na finalni turnir treh najboljših
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
osnovnošolskih ekip.
Na 1. krog državnega šolskega tekmovanja v košarki
za učenke l. 2006 in mlajše – četrtfinale,
košarkarski superšolar, se v skupino 4 uvrsti
zmagovalna ekipa OŠ Sava Kladnika Sevnica.
Badminton, ekipno, učenci in učenke l. 2004 in
mlajši – nekategorizirani
Področno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Krmelj – uvrstitev v finalno tekmovanje
Šah, ekipno, učenke do 9 let
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
2. mesto: OŠ Boštanj
Področno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
3. mesto: OŠ Boštanj
Šah, ekipno, učenke do 12 let
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica – podružnica Loka
3. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Področno tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica – podružnica Loka
4. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Šah, ekipno, učenci do 9 let
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica – podružnica Loka
Področno tekmovanje:
5. mesto: OŠ Boštanj
7. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica – podružnica Loka
Šah, ekipno, učenci do 12 let
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
2. mesto: OŠ Tržišče
Področno tekmovanje:
5. mesto: OŠ Boštanj
7. mesto: OŠ Tržišče

Start zadnjega teka v Sevnici

Ko se je nedeljsko vetrovno dopoldne prevesilo
v drugi del dneva, se je končal 8. Sevniški pokal v
rekreativnih tekih. Zadnja tekaška preizkušnja, ki se
je je udeležilo 72 tekačev, je potekala v Sevnici. Na
zmagovalnem odru so se zvrstili najprej najhitrejši
tekači zadnjega teka, nato pa še skupni zmagovalci
Na polfinalnem turnirju v Slovenj Gradcu so po Sevniškega pokala 2018/2019.
težkem boju premagali drugo osnovno šolo iz
Slovenj Gradca in prav tako osnovno šolo Miklavž
pri Ormožu. Upajmo, da bodo v finalu prikazali svoje
najboljše igre in da bo sreča na njihovi strani.
Igor Povše

Začela se je
spomladanska promocija
vpisa v teniško šolo
Pomlad je pred vrati in s tem tudi oživitev zunanjih
teniških igrišč v Sevnici. Teniški programi, ki so čez
zimo potekali v telovadnici, se bodo tako končno
lahko preselili pod modro nebo na težko pričakovani
rdeči pesek.
Teniška šola, ki poteka v sklopu profesionalne teniške
organizacije Gospod Ficko Tenis, je v Sevnici začela
delovati maja 2018, zajema pa otroke od 4. leta, ki
delujejo v otroškem programu do 10 let in tudi v
tekmovalnih selekcijah na nacionalni in mednarodni
ravni, rekreativnih skupinah in pri odraslih.

Miha Povšič in Živa Slapšak,
skupna absolutna zmagovalca 8. Sevniškega pokala

V najmlajši kategoriji sta si pokal za skupno zmago
priborila Sara Kozinc in Jan Žulič, kategorijo višje
pa sta bila skupno najhitrejša tekača Kiara Blatnik
in Jakob Černe. Med letniki 2008 in 2009 sta slavila
skupno zmago Tjaša Radej in Maj Repovž, kategorijo
višje pa Lea Godec in Timotej Krašovec. Najstarejša
otroška kategorija je pripadla Klari Moškon in Tjašu
Pelku, medtem ko sta bila najhitrejša v mladinski
kategoriji Lea Haler in Žan Vozelj. Absolutna
zmagovalca tokratnega Sevniškega pokala pa sta
postala Miha Povšič in Živa Slapšak.
Vir: AK Sevnica

Šah, ekipno, učenci do 15 let
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Boštanj
Področno tekmovanje:
5. mesto: OŠ Boštanj

Odlični dosežki
sevniških tenisačic
Sevniški teniški igralki Una Grubešič in Dženeta
Bečirspahić (obe članici TK Krško) sta na zaključnem
zimskem odprtem prvenstvu do 11 let v Teniškem
klubu Z sport Ljubljana dosegli odlične rezultate.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Šolsko državno
tekmovanje v smučanju

Tokrat se je s »teniškim svetom« spoznavalo 120
otrok iz osrednje enote vrtca Ciciban Sevnica, za
katere je bil to prvi stik s teniško žogico, širili pa so si
V sredo, 6. marca, smo se štirje učenci, Jan Češek, Žak tudi življenjsko obzorje.
Hostnik, Sara Šantej in Kristina Guček iz Osnovne šole Hvala vzgojiteljicam za organizacijo in najboljši
Sava Kladnika Sevnica, udeležili šolskega državnega 4,5-letni asistentki.
smučarskega tekmovanja na Krvavcu.
Ko smo se povzpeli na smučišče, nas je zajela gosta
megla. Vidljivost med tekmovanjem ni bila najboljša,
a smo kljub temu odsmučali po svojih najboljših
močeh in zasedli 8. mesto. Po tekmovanju smo si
privoščili odličen čaj. Ko smo se vsi malo pogreli,
nas je naš učitelj Igor Povše, ki zelo dobro pozna
smučišče, varno vodil do gondole, ki nas je odpeljala
v dolino. Kljub megli smo se imeli super in upamo,
da se bomo tudi v prihodnje udeleževali tovrstnih
tekmovanj.
Kristina Guček, 9. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Gregor Ficko

Mladost ima osupljivo
prednost - ne ustraši se.
Honoré de Balzac

Una je dosegla 3. do 4. mesto (polfinale) v kategoriji
midi tenis in 1. mesto v tolažilnem delu kategorije
do 10 let, Dženeta pa 2. mesto v skupini ter skupno
uvrstitev med 8 najboljših (1/4 finale) v kategorijah
mini in midi tenis.
Gregor Ficko

Šport

DBV Ippon Sevnica,
ekipno 2. mesto na turnirju
judo Jaka v Vojniku
Mladi tekmovalci DBV Ippon Sevnica so se na
Vojniku udeležili 6. turnirja judo Jaka. Glede na prva
tekmovanja v judu je mlada generacija ipončkov
dosegla izjemen uspeh. Na turnirju, na katerem je
nastopilo 10 klubov, članic Judo zveze Slovenije, so
Sevničani v skupni uvrstiti ekipno dosegli odločno 2.

mesto in za to prejeli prelep pokal. Doseženi rezultat
potrjuje, da več kot 80 mladih športnikov uspešno
napreduje v Šoli borilnih veščin Ippon Sevnica, tudi
na tekmovanjih v judu, ne le v ju jitsu.

2. mesto, Nika Medved
2. mesto, Žan Pokelšek
2. mesto, Andreja Urh
2. mesto, Nikola Kocev
2. mesto, Nastja Brce
2. mesto, Žiga Mirt
3. mesto, Maša Medvešek
3. mesto, Ajda Stritar
3. mesto, Lan Špan
V posameznih kategorijah so nastopili v tekmovalnih
kategorijah še Klemen Kajtna, Urban Jazbec, Lan
Prah, Iza Cvelbar, Stefan Miletič, Eva Ganc, Svit
Cestnik in Jakob Žnidaršič, ki pa v teh dveh dneh niso
imeli »svojega dneva« oziroma športne sreče, da bi
posegli po medaljah.
Vir: www.ippon.si

Končana liga
z zračno pištolo
Konec februarja se je v Sevnici končal osmi krog
zimske lige z zračno pištolo, udeležilo pa se ga je
17 tekmovalcev iz SD Marok Sevnica. V ligi so bili
doseženi dobri rezultati, ki so primerljivi z rezultati na
regijski oziroma državni ravni.

Mladi upi karatejske
sekcije KBV Sevnica na
WKSA DP v klasičnem
karateju osvojili 9 medalj
WKSA Karate klub Šentilj je v sodelovanju z World
Karate Shotokan Academy zvezo Slovenije organiziral
državno prvenstvo v klasičnem karateju. Posamezniki
so se najprej pomerili v katah posamezno in ekipno,
v nadaljevanju pa še v kumite (borbah) posamezno
in ekipno. Klub borilnih veščin Sevnica je že na
začetku tekmovanja zabeležil lep uspeh, saj so Ivana
Ćerić, Klara Štigl in Tadej Božič uspešno sklenili svoje
nastope in osvojili zlate medalje. Gašper Štigl je v
konkurenci mlajših kadetov v katah zasedel odlično
3. mesto. V nadaljevanju tekmovanja pa so se
pomerili še v kumite (borbah). Najuspešnejša sta bila
Tadej Božič in Gašper Štigl, saj sta osvojila zlato, naš
najmlajši tekmovalec in debitant na prvenstvu Anže
Kermc pa srebrno medaljo. Matic Grilc je postregel
še z dvema uvrstitvama med najboljše. V katah je
osvojil srebro, v borbah pa bron. V katah sta za las
zgrešila medaljo Anže Kermc in Matic Paskvale ter
se morala zadovoljiti z nehvaležnim 4. mestom. Naš
najboljši tekmovalec je bil Tadej Božič. Zmagal je v
obeh disciplinah, v katah in borbah.
Vsem iskrene čestitke za odlične nastope in osvojene
medalje. Še posebej pa hvala podjetju Tanin Sevnica,
ki je omogočilo nastop našim bodočim šampijonom.

Z leve Mojca Stomilović, Jani Košir, Liam Kovačič, Janko Božič,
Aleš Mitja Janc, Domen Špan in Miha Janc, vsi prejemniki kolajn

Liga bo pripomogla k večjemu številu posameznih

Miran Grubenšek strelcev, ki se bodo uvrstili na državno prvenstvo in

Evropski pokal v ju jitsu
borbah Maribor open 2019
Sevniški DBV Ippon z mlado ekipo osvojili 13 medalj
Dne 2. in 3. marca je ADK Maribor skupaj z evropsko
in svetovno Ju jitsu federacijo v Mariboru organiziral
evropski pokal Maribor open 2019 in 15. memorialni
turnir Robija Rajha v ju jitsu. Na tekmovanju je v dveh
dneh nastopilo kar 517 tekmovalcev iz 44 klubov in
15 držav. Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica, ki
letos že drugič nastopa pod okriljem generalnega
sponzorja Tanin Sevnica, se je tekmovanja udeležilo
s številno ekipo. Po dokaj zahtevnih in uspešnih
borbah so se tekmovalci domov vrnili z osvojenimi
4 zlatimi, 6 srebrnimi in 3 bronastimi medaljami.
Doseženi uspeh je potrditev, da v DBV Ippon Sevnica
delajo dobro in kakovostno z mladimi, ki se razvijajo
v perspektivne športnike.

branili barve kluba. Absolutni zmagovalci lige so Aleš
Ekipa s trenerjem Jurijem Oračem
Mitja Janc (prvo mesto), Jani Košir (drugo mesto) in
Janko Božič (tretje mesto). V drugi skupini je zmagal
Domen Špan, drugi je bil Liam Kovačič, tretja pa Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
1. mesto Ivana Ćerić, kata malčice
Mojca Stomilović.
1. mesto Klara Štigl, kata deklice
1. mesto Tadej Božič, kata st. dečki
Mirko Ognjenović
1. mesto Tadej Božič, kumite dečki
1. mesto Gašper Štigl, kumite ml. kadeti
2. mesto Anže Kermc, kumite malčki
2. mesto Matic Grilc, kata dečki
3. mesto Matic Grilc, kumite dečki
3. mesto Gašper Štigl, kata ml. kadeti
4. mesto Anže Kermc, kata malčki
Dne 2. in 3. marca je bilo v Leskovcu pri Krškem
4. mesto Matic Paskvale, kata dečki
regijsko prvenstvo za vse kategorije v disciplini 10 m.

Regijsko prvenstvo za vse
kategorije v streljanju

Jurij Orač

Še en uspeh mlade
teniške igralke iz Sevnice

Na prvenstvu je bilo treba doseči predpisano normo
za nastop na državnem prvenstvu 30. in 31. marca v
Mengšu. Na prvenstvu so se najbolj izkazali sevniški
kadeti Miha Janc, Domen Špan in Liam Kovačič, saj
so z zračno pištolo osvojili prvo mesto ekipno in vsa
tri mesta na stopničkah posamezno. Med mladinci
je zmagal Aleš Mitja Janc, med članicami pa Mojca
Kolman.

Uspešna mlada
teniška
igralka
iz Sevnice Una
Grubešič
(TK
Krško) je še enkrat
dokazala, da je
iz pravega testa,
saj se je uvrstila
v četrtfinale v
močni konkurenci
na mednarodnem
prvenstvu do 10
let na Winter Cupu
v Kopru.

Mirko Ognjenović

Gregor Ficko

Z leve Miha Janc, Liam Kovačič in Domen Špan

Prvi dan tekmovanja U10–U12 in trenerja

Rezultat tekmovalcev;
1. mesto Špela Mirt
1. mesto Jakob Stritar
1. mesto Aljaž Simončič
1. mesto Erik Pinoza
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Iz preteklosti v sedanjost
Rudarske jedi
V Krmelju so rudarji jedli klobaso in kruh. Doma
so gospodinje ali kdorkoli skuhale prežganko ali
močnik. Pekli so tudi kruh. Večinoma so kuhali
tudi zelenjavne juhe in pri kuhanju uporabili, kar je
zraslo na domačem vrtu. Mesa so jedli zelo malo,
največkrat, če so si ga lahko privoščili za novo leto,
božič, ob veliki noči ter ob posebnih priložnostih. (Po
pripovedovanju Jožice Knez zapisala Ines Metelko.)

Moji mami
Rudarji so jedli za malico: kuhan fižol, kos kruha in
jabolko, pol litra bele kave in kos kruha ali funšterc
 šmoren. Rudarji so hrano vedno nosili s seboj v
rudnik. Za zajtrk so jim gospodinje pripravile močnik,
na ocvirkih pečeno čebulo, kruh in črno žitno kavo,
prežganko s kruhom ali koruzne žgance, zabeljene z
ocvirki, in črno kavo. Praznični jedilnik rudarjev je bil
ob kolinah konec novembra ali na začetku decembra.

Knapovski zajtrki so bili močnejši, zato je gospodinja
zanje pripravila polento z belo kavo ali ajdove Rudarska malica
oz. koruzne žgance z mlekom, včasih prežganko,
velikokrat pa se je dan začel kar s kosom kruha HRANA
• kuhan fižol, črn kruh
in šilcem žganja. Za kosilo ali večerjo je pripravila
• funšterc (šmoren)
močnik, ješprenj in kislo juho z bleki (na prežganju
• rezina črnega kruha, slanina
pripravljena juha).
Za večerjo ali malico je bil najbolj priljubljen carski
praženec ali šmorn, imenovan tudi funšterc. S svojo
rumeno barvo in okusom je namreč razveselil jedce
za mizo v še tako turobnem dnevu in po še tako
monotonem kopu v temnih rovih. (Po pripovedovanju
Marije Majcen zapisala Špela Majcen.)
Po kolinah je bila obvezna žolca. Hladno in s čebulo
so jo ponudili kot samostojno jed ali s solato. Veselje
so prinesli tudi prazniki, ko se je po hišah vil vonj
po pečeni ocvirkovi potici. V revirskih delih je bila z
načinom življenja tesno povezana peka kruha. Kruh
je bil najpogostejša jed. Največkrat so jedli samega.
Enkrat na teden je gospodinja zamesila kruh iz moke,
ki je bila koruzna, ajdova, redko pšenična. Če je bilo
moke premalo, je dodala krompir. Količina kruha je
bila odvisna od števila članov družine.
Pogosta jed je bil močnik. Če so ga skuhali na vodi,
so mu rekli zaroštani močnik, drugače pa so ga kuhali
na mleku in zabelili z ocvirki. Nikoli niso ničesar vrgli
stran. Česar niso pojedli, so imeli za naslednji dan.
Poleg žgancev so pili kavo. Nepogrešljivi v prehrani
so bili zelje, repa in fižol.

PIJAČA
• voda
• jabolčnik
• bela kava
• kompot iz suhega sadja (hrušk, jabolk ali sliv)
• vino
Na delo so nosili

Se vprašam, zakaj?
Zakaj moja mami vsa bleda in brez moči
v postelji leži,
meni pa se v šolo mudi?
Zakaj mi pravi,
da se bom že znašla brez nje
in odkimuje, ko ji rečem,
da moje življenje brez nje ne gre?
Pogovarjam se z njo
in pravi mi,
da zemlja pokrila bo njeno telo
in njena duša postala bo nebo.
Se ji na prsi naslonim in pravim,
naj se pomiri,
namesto tega zadiha, enkrat, dvakrat, trikrat in zaspi,
pred tem pa na tiho šepne mi: »Pojdi naprej,
tvoje življenje naj bo brez mej, zapolni si lepe spomine,
vse solze sreče in najine želje hrepeneče.
Nad tabo, s tabo in ob tebi vedno bom.«
Jo vprašam, kaj naj naredim, a prepozno,
saj bo moje vprašanje v odmevu in mama spomin.
Brina Hochkraut, 5. r.

• ocvrtke
• kruh
• fižol
• pridelke s svojega vrta
• črno kavo
• vodo
• čaj
Vse to so jim pripravljale gospodinje, ki so nam
povedale recepte za tipične rudarske jedi. Te so bile:
grenadirmarš, fanikohen in funšterc ali knapovsko
sonce.
V rubriki recepti sledi še nekaj receptov iz tega
obdobja.
Vir: Almanah, Moj kraj moja občina, TZOS 2014

Namišljeni bogovi
Se včasih tu in tam je kje kak čudež zgodil
in morda celo se komu je Marija prikazala,
zdaj je pa že prava moda s temi čudeži postala.
Vsak dan se kdo najde, ki trdi, da je katerega odkril
in rad bi z njim pomagal, da vsak od nas čim dlje
ostane živ, ne le za dan lažnivcev – prvi april.
Staro reklo še velja, da je domišljija brez meja.
In če bi hoteli verjeti, koliko je med nami
samooklicanih bogov, bi zagotovo se z glave
nam dvignil pokrov.
Pretkani tiči uporabijo zvijače, trike,
kako prepričati ljudi, da iz dlani, kristalnih kamnov,
zvezd in rimskih cesta prebrati znajo našo usodo
in nam ne bo več treba živeti v zablodi.
Iz igralnih kart, »šalčk kofetka«, ki se v čudežnih
rokah vrte, so vidne le prave življenja poti,
kjer nas sreča objema, vse je brez problema,
se sam med okrog nas cedi.
Ej človek, v sladke besede in zvezdice čarobne
le verjemi, ne dvomi, ne bodi v dilemi, morda
že jutri iz plamenčka sveče, ki se iz ekrana blešči,
ti sreča v dlani prileti. Zato ne oklevaj,
mošnjiček brž odpri, vsevednim lepoticam in
Bogovom podari evrček, dva, tri!
Kar poglej, se jim že vse smeji, ker se kupček veča,
vraževernim ljudem ostaja le kisel nasmeh
in prazen žep. V trenutku čudeži vsi izpuhte!
Zdravka Brečko

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja

V sredo, 6. marca, je potekal zbor članov Društva
invalidov Sevnica v spodnjih prostorih jedilnice Lisca.
Udeležba je bila zelo dobra, saj se je zbora udeležilo
97 članov DI Sevnica.
V pozdravnem govoru je predsednik pozdravil vse
člane DI Sevnica in goste, ki so se nam pridružili,
hkrati pa dodal, da ZDIS letos praznuje 50-letnico
in da bo osredna proslava s slavnostno akademijo v
Termah Čatež 6. junija letos.
Zbora so se udeležili članica UO ZDIS in UO FIHO
Zdenka Ornik, predsednik DI Trbovlje Šalja Vesel in
predsednica DI Krško Mimica Stopinšek. Predsednik
društva in predsedniki društvenih organov so podali
poročila za leto 2018. Ugotovljeno je bilo, da smo v
društvu pozitivno in uspešno poslovali. To potrjujejo
tudi poročila predsednika DI Sevnica, predsednika
Nadzornega odbora in Častnega rasodišča. Poročila
so bila soglasno sprejeta.
Načrt, ki ga je podal predsednik za leti 2019 in 2020,
in letni načrt sta bila potrjena. Sprejeti so bili načrti
za leto 2019. Vodstvo obljublja, da se bomo še trudili
izpolnjevati FIHO-programe in ZDIS-ove smernice.
Posebno pozornost pa bomo namenili delovanju
na lokalni ravni. Skrb za ohranjanje zdravja, športne
aktivnosti in druženje so temelj za dobro telesno in
dševno počutje invalida in delovanje društva.
Zbor je pozdravila članica UO ZDIS in UO FIHO Zdenka
Ornik in pozitivno ocenila delo Društva invalidov
Sevnica, gostje pa so pohvalili delovanje DI Sevnica in
zaželeli še nadalnje medsebojno sodelovanje.
Po končanem zboru in okusni malici je bilo na vrsti
prijetno druženje. Člani so bili zelo zadovoljni z
rezultati preteklega leta in druženja, saj smo skupaj
preživeli še eno lepo popoldne.

Zdaj pa pot pod noge! Po cesti, ob njej pa opazujemo
pomladno cvetje: vijolice, jetrnik, pljučnik, petelinčke,
tevje ... Strokovno nam pomaga Dušan Klenovšek iz
Kozjanskega parka, ki nam pove veliko zanimivega o
pomladnem cvetju, metuljih in hroščih.

Mlinci

Joj, kam bi šel? Proti Ravnemu Logu, vendar.

V zaselku Železno (Gorjane) nam vodnika prijazno
pomagata čez cesto, potem pa se začnemo vzpenjati.
Na vrhu klanca malo zajamemo sapo, potem pa
naprej proti Vetrniku. Vreme je prijetno za hojo,
dobro smo se že ogreli, problem pa je, ker je pot
speljana po asfaltirani cesti. Občasno se nam odpirajo
razgledi proti Donački, Svetim goram, na jugu se nam
zablešči grad Rajhenburg, prepoznamo tudi Grmado
nad Krškim. Zanimive so domačije ob poti, pod nami
se odpira dolina z naseljem Mrčna sela, pomembno
je zavarovano območje suhih travnikov s pravim
bogastvom rastlinskih vrst. Opazimo tudi vabilo na
učno pot Vetrnik in k skalnemu osamelcu.
Ko od daleč že vidimo naš cilj, je čas za malico in
skupinsko fotografiranje. Opozorijo pa nas še na eno
znamenitost ob poti: domačijo Vesne, ki je sodelovala
v televizijski oddaji Ljubezen po domače. Delček poti
le opravimo po bližnjici, potem pa spet po asfaltirani
cesti do Ravnega Loga, kjer nas že čakata avtobusa.
Meni

pametni telefon

kaže 12,5

kilometra

Vir: Društvo invalidov Sevnica prehojene poti, nekateri prisegajo, da jih je bilo več

kot 14. Vračamo se z obljubo, da naslednji mesec
nadaljujemo hojo po Zasavski planinski poti.

Od gradu Podsreda
do Ravnega Loga
V soboto, 16. marca, je bil na vrsti drugi del pohoda
po Zasavski planinski poti v organizaciji Planinskega
društva Lisca Sevnica, Meddruštvenega odbora
Planinskih društev Zasavja in z vodenjem Planinskega
društva Bohor Senovo ter udeležbo članov in članic
društev Zasavja in Posavja.
Skoraj sto se nas je zbralo pri gradu Podsreda v
starosti od pet do 88 let, veliko je bilo otrok, vmes
tudi skupina šolarjev in šolark iz Radeč. Najprej
dezinfekcija z žganimi pijačami, saj je pošteno pihalo,
potem pa ogled gradu, katerega lastnica je Občina
Kozje, upravlja pa ga Kozjanski park.
Grad je najbolj grajski med gradovi v Sloveniji s
številnimi ostanki iz srednjega veka. V njem smo
si ogledali slikarsko razstavo Franceta Slane, lepo
renesančno dvorano, ustavili smo se še v Emini
spominski sobi in pokukali v prostor z odprtim
ognjiščem, v katerem prirejajo srednjeveške
pojedine. Koncertne prireditve potekajo tudi v atriju,
kmalu pa bodo na voljo nastanitve v v gospodarskem
poslopju pod gradom.

Romana Ivačič
Podrobnosti v spletnem dnevniku: http://rivacic.blogspot.com/
2019/03/od-gradu-podsreda-do-ravnega-loga-16-3.html.

Polepšale dan
starejšim TDU Loka
pri Zidanem Mostu
Letošnji praznik dan žena se je za članice Ljudskih
pevk Solzice, Evo Keber in Marijo Bajt, začel na prav
poseben način. V lepem dopoldnevu so se zbrale v
TDU Loka pri Zidanem Mostu, da bi malo popestrile
dan stanovalcem. Na povabilo zaposlenih doma so
pripravile kratek kulturni program. Zbralo se je kar
veliko prebivalcev doma za starejše. Prisluhnili so
ljudski pesmi in recitacijam ter ob tem tudi zapeli.

Članice KUD Budna vas
so popestrile dan stanovalcem TDU Loka pri Zidanem Mostu.

Prav lepo pa je bilo videti srečne obraze. Za članice
KUD Budna vas je bil to eden lepših praznovanj
osmega marca.
Če srečo deliš z drugimi, je ta še večja in lepša.
Začetek pohoda pri gradu Podsreda

RECEPTI
SESTAVINE
• 50 dag moke
• 1 jajce
• 1,5 dcl mlačne slane vode
• sol
PRIPRAVA
Iz moke, vode in jajc umesimo malo bolj trdo
testo kot za vlečeno testo. Testo razdelimo na tri
dele, jih pokrijemo s prtičkom in damo počivati
za pol ure. Nato jih razvaljamo in spečemo
v razgreti pečici. Mlince poparimo s slanim
kropom. Zabelimo jih z ocvirki. Zraven ponudimo
solato.
Ta jed je primerna za kosilo.

Sirovi štruklji
SESTAVINE
TESTO
• 75 dag moke
• 1 jajce
• 1/3 l mlačne vode
• 1 žlica čiste masti
NADEV
• 50 dag skute
• 1 dcl smetane
• 2 jajci
• sol
PRIPRAVA
Najprej umesimo voljno gladko testo in ga damo
počivati za pol ure. Pripravimo nadev. Dobro
premešamo skuto, smetano, jajca in sol. Testo
razvaljamo na pomokanem prtičku. Testo do
polovice namažemo z nadevom, drugo polovico
premažemo z mastjo ali maslom. Testo tesno
zvijemo in ga z ročajem kuhalnice razdelimo na
6–8 cm dolge štrukeljce. Razdeljene štrukeljce
polagamo v vrelo juho in jih kuhamo 20 minut.
Štruklje zabelimo z ocvirki, medtem ko še vrejo.
To jed so pripravljale gospodinje za kosilo ob
večjih delih za delavce, ki so prišli pomagat na
kmetijo.

Prsna potica
SESTAVINE
• 1 kg krušne moke
• 3 dag kvasa
• 1 žlička sladkorja
• 7–8 dcl vode
• 1 dcl olja
• stisnjena pest soli
NADEV
• ½ l pregrete smetane
• 25 dag mletih orehov
• 4 naribana jabolka
PRIPRAVA
Pripravimo kvašeno testo iz moke, soli, kvasa,
sladkorja in toplega mleka.
V skledo stresemo moko in ji primešamo sol.
Dobro pregneteno testo naj vzhaja na toplem.
Medtem pripravimo nadev, ki je zelo enostaven.
Zmešamo domačo smetano, pobrano s kuhanega
in ohlajenega mleka, malo sladkorja, vaniljevega
sladkorja, cimeta, lahko pa tudi naribamo malo
jabolk. Vzhajano testo razvaljamo na debelino
prsta in namažemo z nadevom. Testo zvijemo
v svaljek, ga položimo v namaščen pekač in ga
damo vzhajati. Ko je testo vzhajano, ga damo v
ogreto pečico na 200 stopinj Celzija. Pečemo eno
uro.
To potico so običajno pekli ob peki kruha.

Magda Sigmund
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Vir: Almanah, Moj kraj moja občina, TZOS 2014

Zbor članov
Društva invalidov Sevnica

Oglasi

Projekt VARUJ VODO
– sofinanciranje izgradnje MKČN

Župani posavskih občin, mag. Miran Stanko (Krško),
Ivan Molan (Brežice), Srečko Ocvirk (Sevnica),
Franjo Debelak (Bistrica ob Sotli), Ladko Petretič
(Kostanjevica na Krki) in Tomaž Režun (Radeče),
so tudi v tem letu pripravili skupno novinarsko
konferenco, na katero so povabili novinarje, urednike
in druge predstavnike medijskih hiš, ki poročajo o
dogajanju v Posavju. Letos je bila gostiteljica krška
občina, točneje gostišče Tri lučke na Sremiču nad
Krškim, kjer se je v petek, 15. februarja 2019, vršil
omenjeni dogodek.

Župani posavskih občin,
z mikrofonom v roki bistriški župan Franjo Debelak

Po uvodnem delu je vseh šest županov skupaj s
predstavnikoma komunalnih podjetij Kostak in
Komunala Brežice podpisalo Sporazum o delovanju
in financiranju svetovalne pisarne v okviru projekta
Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje
vodnih virov – VARUJVODO.

Župani posavskih občin
ter direktorja krške in brežiške komunale ob podpisu

Občina Krško kot vodilni nosilec projekta pričenja s
tremi komunalnimi podjetji v Posavju (Kostak Krško,
Komunala Brežice in Komunala Sevnica) ter Zavodom
Svibna s projektom VARUJVODO, ki je namenjen
učinkovitemu čiščenju odpadnih voda na območju
posavskih občin. Projekt je vreden 195.500 evrov,
od tega bo v višini nekaj manj kot 137.400 evrov
sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada.

Občine izgradnjo malih čistilnih naprav preko javnih
razpisov tudi sofinancirajo, v ta namen pa namenjajo
na letnem nivoju med 10.000 in 40.000 evrov
nepovratnih sredstev, odvisno od območja posamezne
občine. Občina Krško bo izgradnjo male komunalne
čistilne naprave (MKČN) lastnikom sofinancirala
v višini 70 % upravičenih stroškov ali največ 2.400
evrov na posamezen objekt, delež sofinanciranja
Občine Brežice bo znašal 50 % upravičenih stroškov
ali 1.500 evrov/objekt, prav tako bo 50 % upravičenih
stroškov namenila za izgradnjo občina Sevnica oz.
1.200 evrov/objekt, v Kostanjevici 60 % upravičenih
stroškov ali največ 1.500 evrov/objekt, v Bistrici ob
Sotli do 50 % upravičenih stroškov ali največ 250 evrov
na populacijsko enoto, dočim bodo v občini Radeče
občanom zagotovili sofinanciranje izgradnje MKČN
takoj po sprejetju novelirane državne zakonodaje.
Podatki o sofinanciranju so bili preverjeni pred
novinarsko konferenco, so pa pogoji sofinanciranja
lahko spremenjeni za posamezno leto glede na
zmožnosti proračuna posamezne občine.
Da bi se občani čim bolje seznanili s celovitimi
informacijami in tudi za podporo pri izbiri MKČN
(na trgu obstajajo različni tipi MKČN in tehnologije
čiščenja, smiselno je dobro raziskati ponudbo na trgu
in reference, pomembno je izbrati pravilno velikost
MKČN in se seznaniti tudi s pravilnim vzdrževanjem
in upravljanjem
MKČN ), občine vzpostavljajo
brezplačno pisarno, ki bo delovala na območju vseh
občin, in sicer bodo te delovala ob posameznih dnevih
v sejnih dvoranah na občinah Krško, Bistrica ob Sotli,
Kostanjevica na Krki in Radeče, v Brežicah na sedežu
podjetja CRP na Finžgarjevi ulici 1 ter v Sevnici v stavbi
Krajevne skupnosti Sevnica (Glavni trg 19a).

Na vseh navedenih lokacijah bo kot svetovalec v
svetovalni pisarni deloval Aleš Levičar (kontakt:
07 48 17 233; ales.levicar@
kostak.si),
brezplačna
svetovalna pisarna pa naj
bi delovala najmanj do leta
2023, in sicer po urniku, ki
bodo objavljeni na vseh
spletnih straneh občin in
partnerjev projekta.
Aleš Levičar, svetovalec Svetovalec občane poziva,
v brezplačnih svetovalnih da ga pred obiskom
pisarne
pisarnah po občinah svetovalne
pokličejo na telefonsko
številko 07 48 17 233, saj so možne nepredvidene
spremembe uradnih ur. Vse morebitne spremembe
uradnih ur so objavljene tudi na spletni strani www.
varujvodo.si, pod zavihkom urnik.
Sevnica, stavba krajevne skupnosti pri občini:
• 4., 18., 25. april in 16., 23., 30. maj med 7:00 in 15:00
• 10. april in 8. maj med 9:00 in 17:00
Komunala d. o. o. Sevnica bo kot partner projekta
izvajala aktivnosti na območju sevniške občine.
Aktivnosti so v skladu s terminskim planom projekta
razdeljene na dve fazi. Prva faza naj bi bila zaključena
do konec maja 2019, druga faza pa do konec maja
2020. V prvi fazi projekta je bil v sodelovanju z Občino
Sevnica zagotovljen prostor za svetovalno pisarno in
nudila se bo strokovna pomoč za delovanje svetovalne
pisarne na območju sevniške občine. V sodelovanju s
skupno svetovalno pisarno bodo izvedene številne
dejavnosti za ozaveščanje (brošure, zloženke, objave
v lokalnih časopisih in na spletnih straneh partnerjev,
sodelovanje pri različnih strokovnih predstavitvenih
delavnicah, ekskurzijah, foto natečajih…). V sklopu
prve faze projekta bo postavljen geološki stolpec, ki
bo namenjen izobraževanju lokalnega prebivalstva
in obiskovalcem regije (učencem, dijakom, splošni
javnosti) kot turistični produkt, s katerim bo osebam
brez posebnega znanja o geologiji na preprost in
nazoren način prikazan nastanek in lastnosti ozemlja
Občine Sevnica. Ob njem bo tudi prikaz geoloških
obdobij na informativnem panoju.
Poleg
izdelave
geološkega
stolpca
pa bo v prvi fazi tega
projekta potekala tudi
aktivnost postavitve 1
informativne table za
vodovarstvena območja
in naročilo dveh 10
minutnih filmov, ki bodo
povzemali
tematiko
tega projekta in bodo
scenarijsko pripravljeni
v sodelovanju z ostalimi
partnerji. Filmi bodo
objavljeni na Ansat TV,
na strani e-posavje.si,
varujvodo.si in spletnih
straneh
partnerjev
projekta.
Pripravila: Urška Jamšek (Komunala d.o.o. Sevnica)
Za vsebino je odgovoren partner projekta VARUJ VODO,
Komunala d.o.o. Sevnica, organ upravljanja, določen za izvajanje
programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020,
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Naročena objava

Predstavniki partnerjev projekta VARUJ VODO

Do konca leta 2021 (če obstoječi stanovanjski objekti
nimajo urejeno odvajanje odpadnih vod v skladu z
gradbeno zakonodajo iz časa, ko se je objekt gradil)
ali najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta bodo
morali lastniki, ki prebivajo na območjih razpršene
gradnje, kjer ni zgrajenega ali predvidenega javnega
kanalizacijskega omrežja , sami zagotoviti čiščenje
komunalnih voda v mali čistilni napravi ali zbiranje
v nepretočni greznici. Kot je poudaril krški župan
mag. Miran Stanko v imenu občine Krško kot nosilca
projekta, je v skladu z veljavnimi zakoni in domačimi
in evropskimi uredbami osnovni cilj projekta
»izboljšati stanje vodnih virov na vodovarstvenih
območjih, izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem
novih, sonaravnih trajnostnih tehnik čiščenja
komunalnih odpadnih voda, krepiti ozaveščenost
občanov o varovanju vodnih virov in učinkovitejšemu
čiščenju komunalnih odpadnih vod ter o možnostih
ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in
za ostale namene, o ponovni uporabi deževnice v
gospodinjstvih, o pomenu mokrišč ipd.«
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GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

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

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

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

Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

www.chemcolor.si

www.cvetlice-vct.si

VABIMO VAS NA PREDAVANJE
Sreda, 27. 2. 2019, ob 17h,
Kulturna dvorana Sevnica

Predavala bosta:
TOMAŽ ČUFAR iz podjetja Humko
MARIJA MERLJAK uni.dipl.ing.živ.teh

Nudimo:
EKO sadike zelenjave
EKO semena Amarant
Balkonsko cvetje, enoletnice,
zemlja, korita, lonci ...

Zdaj je čas,
da prinesete
korita in
posode za
poletno zasaditev.

VSTOP JE PROST

5E0T
L

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280
Vrtnarija Ribniki | 031 822 277
april 2019

21

Razvedrilo
ZNAMKA
FRANCOSKIH
VOZIL

SLOVENSKI
AJSHILOVA KROMPIRPESNIK IN
EDO
JEV
TRILOGIJA SVALJEK
DRAMATIK VERDONIK
ZAJC

LESKOVO SLOVENSKI
GRMOVJE SPRINTER
(URBAN)

OKROGLA
PLOŠČICA,
POLIZDELEK
PRI ŠTANCANJU
SLOVENSKI
PISATELJ
(FRAN,
“HUZARJI
NA POLICI”)

Wc ščetka
STEVE
MARTIN
SLOVENSKA
PEVKA
KOVAČ

BREZBARVEN
ŽLAHTNI
PLIN (Ne)
ŽENSKA, KI
SE ODREKA
ŽIVLJENJSKIM
UŽITKOM
UGO
TOGNAZZI
PLOVILO
MLINA
NA MURI

TROPSKO ALI SUBTROPSKO DREVO S PAHLJAČASTIMI ALI PERNATIMI
LISTI

SENENI
DROBIR

Pogovarjata se dva policaja:
»Včeraj sem kupil WC ščetko!«
»In?«
»Mah ... Kaj pa vem. S papirjem je meni vseeno
boljše!«

AVSTRALSKI
PLAVALEC
MIZA S
KORITOM ZA THORPE
MESENJE
INUIT
UREJEVALEC PRODAJNIH
IZLOŽB; TUDI PRIREDITELJ SKLADBE ZA DRUGAČNO INUSTRUMENTAL.
ALI VOKALNO ZASEDBO
LEVI
PRITOK
TIBERE,
ANTIČNI
ANIO

JUGOSLOVANSKI
VOJAŠKI
FILM
VEŠČINA
GL. MESTO
TURČIJE
MESTO V
VZHODNI
BELGIJI

VERSKA
HVALNICA

NASILEN
VLADAR,
TRINOG
16. IN 6.
ČRKA

IMITACIJA
PREDMETA
V REKLAMNE NAMENE

RAZSEŽNOST
FRANCOSKI
PISATELJ
(JEANPAUL)

ITALIJANSKA
IGRALKA
MASSARI

FRANCOSKI
DEPARTMA
Z GLAVNIM
MESTOM
LAON

NAREČNO
IME ZA
MAVRAH
SL. SKLAD.
PREGANJEN (ALOJZIJ)
KARTON ZA NORVEŠKI
LISTE
LINGVIST
AASEN

25. IN 6.
ČRKA
UDELEŽENEC LINČA

AMERIŠKI
REŽISER
(WOODY)
ČUK (POMANJŠ.)

I Z R E K Z A L E P Š I DA N

IRSKA
(IZVRINO)
VOZ Z
RAVNO NAK.
PLOSKVIJO

SLOVENSKI
POPEVKAR

OSEBNI
ZAIMEK
STAROITALSKO
LJUDSTVO
IVAN
SIVEC

ŽOGA IZVEN
ŠPORTNEGA
IGRIŠČA

ZNAMENJE
V OBLIKI
STEBRA

SLOVENSKI
VESLAČ
(IZTOK)
NATAŠA
BOKAL

AMERIŠKA
ZVEZDNICA
HILTON

VERDIJEVA
OPERA

ZAPOR,
JEČA

PORTUGALSKI POMORŠČAK
(PEDRO
ALVAREZ)

Mož pridrvi iz službe domov in vpraša ženo:
- Ali se je že začela nogometna tekma?
- Ja, pred nekaj minutami.
- Pa je že padel kak gol?
- Ne, oba še stojita.

Preden povprečna slovenska mati izpusti
svojega Janeza iz naročja, je sosedova Micka že v
menopavzi.

MIZERNOST

MARJANA
RAVNJAK

Nogomet

Vzrok nizke rodnosti v Sloveniji

VIKINGI

SIJAJ

VICOTEKA

Če hočeš odkriti,
moraš najprej raziskovati.

Uganka
z a b r i h t n e g l avc e
Na zunaj okrogla in ne čisto gladka,
pod kožo pa zdrava, sočna in sladka.

MENTRGA: korito za mesenje, SARTRE: francoski pisatelj, KUMP: plovilo mlina na Muri, ACMAN: naš atlet

Rešitev križanke iz prejšnje številke je:
RUSSELL CROWE.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Žan Kranjc, Križ 3, 8295 Tržišče
2. nagrada: Klavdija Šušteršič, N.H.M. 27, 8290 Sevnica
3. nagrada: Zdenka Koritnik, Gubčeva 1, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec APRIL
1. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo Sevnica,
2. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo Sevnica,
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah
najpozneje do 15.4.2019 na:

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
avto

Izžrebanka:

Julija Keržan, Studenec 32, 8210 Trebnje

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje ponosno vihra slovenska zastava?

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Deblo se nahaja na poti proti gradu Sevnica.

Izžrebanec:

Aljoša Deželak, Šmarska cesta 15, 1291 Škofljica

Oglasi
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VABLJENI

strešna okna

Za vse naše
prodajne artikle
imamo
pooblaščene
izvajalce del.

KLEPARSKI IZDELKI: snegolovi, žlebovi...
izolacije

UGODNO

gips plošče,
podkonstrukcijski profili

NA DOGODEK NA NAŠI VRTNARIJI

DAN ZA DRUŽINE – 30.3.2019
Začetek ob 10.00 uri
Obdani s pisanimi cvetovi boste prisluhnili predavanju
Marije Hrovat, inž. agr., iz podjetja Humko d.o.o.
Zemlja Humko je preizkušena,
priporočala bo kako vzdrževa� in gnoji� zelenico.
Z nami bo tudi domačinka
Milena Mastnak, inž. agr.,
spregovorila bo o zasaditvah živih mej.
LEPO VABLJENI!

Na družinski dan
akcijske cene živih mej!
TERRAPLANT d.o.o.
Orešje nad Sevnico 23
8290 Sevnica

TEL: 07 81 40 000
GSM: 051 366 003
e-pošta:uprava@terraplant.si
FB @VrtnarijaTERRAPLANT

IMPERL
2017
BMW serija 5: 520d xDrive Avt. Sport Line

IMPERL d.o.o. Sevnica
Orešje nad Sevnico 22 a
8290 Sevnica

2017
Mercedes-Benz E-Razred MB 220 E 4 matic

041 / 615 - 713

www.avto.net/IMPERL
komerciala@imperl.si
Kralj med strehami

2017
Mercedes-Benz E-Razred E 220 d Avantgarde Avt.

2015
BMW serija X4: xDrive 20d AUT.X-Line.Bi-Xenon
kamera, sport volan

2015
BMW serija X3: xDrive 20d panorama
usnje, elek. sedeži

2015
BMW serija X1: xDrive18d

2015
BMW serija X3: xDrive 20d Aut. X-Line Leder
Navi Xenon, vleèna kljuka

2015
BMW serija 5: 520d touring

Nekaj vozil iz naše zaloge.

Prodaja rabljenih vozil:
MERCEDES, BMW, AUDI, VOLVO in ostalih

Za vas uvozimo tudi vozilo po vaši želji iz Evropske unije.

2015
BMW serija 4: 420d xDrive Gran Coupé M Sport

