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Otroštvo in mladost ste preživeli v Račici pri Loki 
pri Zidanem Mostu. Kakšni so vaši spomini na to 
obdobje? 
 
Odraščanje na vasi je bilo super. Račica je mala 
vas brez cerkve, gostilne in letališča. Imeli smo 
le vrtec »pri stari mami« na domačem dvorišču, 
daleč najbolj svobodno izobraževalno ustanovo 
pod soncem. Tam so se začeli prva potovanja in 
nabiranje kilometrine, najprej peš v sosednjo vas 
Loka po sladoled in »fasngo« v trgovino, nato z 
vlakom v šolo v Sevnico in pozneje v Celje. Nato se 
je svet odprl in vas je postala premajhna. 

S čim vse ste se ukvarjali med odraščanjem in 
kako vas je življenjska pot pripeljala do turističnega 
vodenja? 

Kot mulc sem bil ministrant pri lokalnemu župniku, 
rokometni vratar RK Loka, veliko smo igrali šah, 
glavna sta bila vedno šola in poletni tabor s 
sevniškimi planinci; za to smo takrat živeli, za tabor 
se je splačalo celo učiti in biti priden. Turistično 
vodenje mi je prekrižalo pot v gimnaziji; sošolčev 
oče je bil in je še vrhunski turistični vodnik, tako da 
sva s sošolcem pri geografiji vedno buljila v atlas 
in se spraševala, kje se spet potika. Tudi midva bi 
se. Na faksu je želja po potovanjih izbruhnila kot 
vulkan, denarja pa ni bilo. Vprašal sem se, kaj 
lahko naredim. Lahko obrnem situacijo tako, da 
bom za potovanja plačan. Zdaj sva oba s sošolcem 
turistična vodnika, njegov oče pa je najin vodniški 
kolega. 
  
Je postalo turistično vodenje poklic ali je še hobi? 
S čim se največ ukvarjate? 

Sam mu pravim hobi, ki prinaša denar za 
življenje. Imam svojo turistično agencijo Clutch, 
specializirano za potovanja z motorji BMW in 
Harley Davidson po Evropi in ZDA. Clutch Moto 
Tours in Clutch Harley Tours sta blagovni znamki, 
ki ju uvrščam na svetovni trg in mi vzameta ves 

prosti čas. Še vedno velikokrat vodim svoje 
skupine med pristna plemena južne Etiopije ter 
različne izlete in potovanja po Evropi za turistično 
agencijo Turizem Toni iz Sevnice. Pridružite se 
nam na katerem od številnih potepanj in ne bo 
vam žal. 
  
Prepotovali ste že veliko dežel. Kako bi primerjali 
turizem v tujini in Sloveniji? 

Zame so turizem ljudje; na eni strani tisti, ki 
prihajajo uživat dopust in trošit denar, na drugi 
tisti, ki ponujajo kakovosten servis, za kar pobirajo 
ta denar. Pri nas se vse preveč ukvarjamo 
z drugačnostjo ljudi ter premalo z njihovimi 
potrebami in željami. Tuji turisti ne hodijo k nam 
širit religij, gradit džamij in nam krasti slovenskosti. 
Prihajajo na dopust. Uživati naravno in kulturno 
bogastvo, ki je drugačno, kot ga imajo doma. Na 
nas je, da pripravimo miselnost in ponudbo tako, 
da bodo z veseljem prihajali, se počutili dobrodošle 
in drugič pripeljali še svoje prijatelje. Brez ljudi ni 
turizma. Naj se slovenska zaprtost že enkrat 
odpre, nehajmo se že ukvarjati sami s sabo, 
medtem ko domači in tuji turisti hodijo mimo nas. 
  
Je pri turizmu v Sloveniji dovolj priložnosti in kje jih 
je mogoče najbolj opaziti? 

V Sloveniji je ogromno priložnosti, celotna država 
je en velik turistični potencial. Priložnosti opaziš 
na vsakem koraku. Tržnih niš je še zelo veliko in jih 
za zdaj še ni na slovenskem turističnem trgu. Tudi 
sedanjo turistično ponudbo je mogoče še izboljšati, 
dopolniti, dograditi, posodobiti. Pri vsem smo še 
preveč površni. Servis in detajli sta besedi, ki ju 
pogosto omenjam. V njima je bistvo vsega. In ko 
se z njima začnete poigravati, v turizmu ugotovite, 
da je to panoga brez meja. Te so le v naših glavah. 
Podrimo jih in videli bomo veliko novih priložnosti. 
  
Kaj bi svetovali mladim, ki jih zanimajo turistično 
vodenje in potovanja po svetu? 

Če si želite potovati, naredite vse za to, da se bo to 
na koncu res zgodilo. In ne pozabite, da se vsako 
potovanje, dolgo tudi tisoče kilometrov, začne 
z enim korakom. Naredite ga! Če pa se odločite 
postati turistični vodnik, naj vas ne zavede 
miselnost mnogih, da boste ves čas ležali na plaži 
in se sončili ob tretjem pivu. To bodo počeli vaši 
gosti, medtem ko boste vi skakali naokrog in iskali 
ščurke, ki jih sploh ni, reševali pritožbo, v kateri 
piše, da so bile v katalogu na fotografiji rožnate 
zavese v sobi, ne modre, z balkona sobe boste 
gledali na morje in se prepirali, zakaj soba nima 
pogleda na morje, ali pa boste sredi divjine med še 
zadnjimi pristnimi plemeni Afrike poslušali popolno 
zgroženost nad tem, da nimajo lučk s sončnimi 
celicami, kakršne so doma na vikendu. 
  

Pogovarjal se je Rok Petančič.

Intervju

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

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

Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Rok Petančič
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o., 
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

Naslov za prispevke v glasilu: 
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in 
telefon: 07 81 61 070, 
www.kstm.si, 
wwww.mojaobcina.si/sevnica

Prihodnja številka izide junija 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 5. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
Prebuditi se v sončno pomlad ali jesensko 
jutro je nekaj najlepšega. Ko dojameš in se 
prebudiš v resničnost, ki nam je bila prikrita, 
morda neznana. Ko se vsaj za delček 
trenutka zavemo, da nam ni treba življenjske 
igre igrati nepotrpežljivo, z nestrpnostjo, 
neučakanostjo, jezljivo, grobo. To je čas, 
ko dojameš da se pravzaprav naše igre in 
vloga, pa tudi igre in vloge drugih, odvijajo z 
mirnostjo, potrpežljivostjo, preudarno. 
Naše življenje je cikel dogodkov, spoznanj 
in poti. Če analiziramo korake, reakcije in 
odzive, lahko vidimo, da so v prvinskosti zelo 
podobni drugim živim bitjem. 

In kot se prebujajo drevesa in cvetlice ter 
se živali priplazijo iz svojih skrivališč in se 
podajo po različnih poteh, tudi človek v sebi 
začuti energijo, motiv in moč, da se kaj 
zgodi. Počuti se prerojenega. Hkrati začne 
tudi ustvarjati, spreminjati, razvijati. In ker 
konec vedno najde neki začetek, se tudi 
mi vrtimo v krogu dogajanja, hrepenenja, 
možnosti in iščemo svojo prvobitnost, ki je 
tako preprosta in čista. Sproti pa nastajajo 
nove zgodbe. Hkrati dojemamo ponavljajoče 
se misli in vzgibe, ki nam narekujejo naše 
ravnanje. In zavedanje, da ovir in zidov ni 
nikoli, ker se tudi svet ne ustavi. 

Mojca Pernovšek

Sobota, 10.5. , ob 10.00, 
zbirno mesto pri pletenki v Tržišču

Tradicionalni pohod “AZALEJA” VRHEK
info.: 051 313 161 (Marta)

Petek, 23.5., ob 19.00, 
v Kulturni dvorani Tržišče

PROSLAVA OB PRAZNIKU KS TRŽIŠČE
info.: 031 330 535 (Alenka)

Petek, 23.5. , ob 20.00,
v Gasilskem domu Tržišče

Odprtje razstave o čebelah in čebelarstvu
Razstava odprta od petka, 23.5. do petka, 30.5., 

Sobota, 24.5., ob 9.00, 
zbirno mesto pri domu Društva Hrast 

Praznovanje dneva mladosti
 info.: 031 329 620 (Toni)

KS TRŽIŠČE
praznuje
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Na 27. redni seji občinskega sveta, 26. marca, 
je potekala obravnava sprememb občinskih 
odlokov in potrditev elaboratov o oblikovanju cen 
za komunalne storitve v občini Sevnica, in sicer 
izvajanja storitev javnih služb oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, 
čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja 
z odpadki. Uskladitve so posledica sprememb 
državne zakonodaje, predvsem uveljavitve Uredbe 
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (MEDO). Ta uredba je s 1. januarjem 2013 
nadomestila dotlej veljavni pravilnik o metodologiji 
cen storitev iz leta 2009, ki je lokalnim skupnostim 
dopuščal neomejena povišanja cen, zato so bile te 
zaradi nekaterih primerov enormnih povišanj vse 
do spremembe nove uredbe zamrznjene. Uredba 
je lokalne skupnosti obvezala, da morajo izvajalci 
gospodarskih javnih služb najkasneje do 1. aprila 
2014 oblikovati cene po novi metodologiji ter za 
vsako od javnih služb posebej pripraviti elaborate 
o oblikovanju cen.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je kot 
izvajalec gospodarskih javnih služb elaborate z 
natančnimi merili za oblikovanje cen komunalnih 
storitev pripravilo skupaj s strokovnimi službami 
Občine Sevnica. Po določilih Uredbe MEDO, ki 
pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na 
lokalno skupnost, so bili elaborati posredovani v 
potrditev občinskemu svetu, najvišjemu organu 
odločanja. Izhodišča za pripravo korekcije cen 
v letu 2014 temeljijo na zadnjih postavkah 
poslovnega načrta za leto 2014. Po tem sistemu 
se bodo cene v elaboratih odslej oblikovale vsako 
leto. Osnovno izhodišče za pripravo usklajenih 
cen je bilo čim manjše poseganje v dosedanje 
cene storitev, ob sočasnem upoštevanju zahtev 
zakonodaje. Metodologija je bila predstavljena s 
strani direktorja Komunale Sevnica Mitje Udovča 
in vodstva občinske uprave.

Cena storitve oskrbe z vodo se v občini Sevnica ni 
spremenila vse od leta 2006. Na podlagi uredbe 
MEDO bo nova zaračunana cena za leto 2014 
na položnici seštevek vodarine, to je obračun 
mesečne porabe vode, ki za vse uporabnike znaša 
0,5985 evra/m3 vode, ter omrežnine, vezane 
na velikost priključne cevi. Uskladitev cen je v 
glavnem vezana na korekcije pri omrežnini zaradi 
intenzivnih vlaganj Občine Sevnica v vodovodne 
sisteme, katerih skupna vrednost se je v zadnjih 
letih zvišala iz 6 na 27 milijonov evrov, temu 
primerno pa je bistveno višja tudi cena najema in 
vzdrževanja javne infrastrukture. Občina Sevnica 
bo za nepridobitne dejavnosti in gospodinjstva 
iz proračuna subvencionirala ceno omrežnine v 
višini 50 % najemnine, zato se končna cena vode 
ne bo bistveno spremenila.

27. redna seja 
občinskega sveta

S slovesnim podpisom pogodb so se konec marca 
pričeli projekti energetskih sanacij javnih objektov. 
Izmed skupno osem predvidenih projektov v letih 
2014 in 2015, uspešno prijavljenimi na razpise za 
pridobitev evropskih sredstev, so prvi izmed njih 
energetske sanacije Osnovne šole Sava Kladnika 
Sevnica in enote vrtca Kekec, telovadnice pri 
sevniški osnovni šoli ter Zdravstvenega doma 
Sevnica. Skupna vrednost navedenih energetskih 
sanacij znaša 1,85 milijona evrov. Operacije delno 
financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, 
izvajajo pa se v okviru operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete 
»Trajnostna raba energije«, 1. prednostne 
usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. 
Skupna višina predvidenih sofinancerskih sredstev 
za vse tri projekte znaša 1,4 milijona evrov. 

V sklopu energetske sanacije OŠ Sava Kladnika 
in enote vrtca Kekec bo izvedena zamenjava 
salonitne kritine z izolacijo, delna zamenjava 
stavbnega pohištva, ovoj zgradbe in obnova 
kotlovnice z namestitvijo kogeneratorja.  
Pogodbena vrednost projekta znaša 1.413.000 
evrov, rok za izvedbo del pa je 31. avgusta 
letos. Energetsko učinkovitejša bo do takrat tudi 
telovadnica pri OŠ Sevnica, in sicer z izvedbo 
fasade s toplotno izolacijo, zamenjavo oken in 
vrat na lupini stavbe ter izvedbo dodatne toplotne 
izolacije strehe. Pogodbena vrednost projekta 
znaša 250.000 evrov. 
Poleg objektov vzgoje in izobraževanja pa bo 
energetska prenova izvedena tudi v Zdravstvenem 
domu Sevnica. Po nekaj že izvedenih investicijah v 
energetsko učinkovitost v letih 2007 in 2012 je 
šibka točka hiše zdravja ostal zunanji ovoj stavbe. 

Pričetek energetskih sanacij 
javnih objektov

Slavnostni podpisi pogodb so bili na Gradu Sevnica. 
(Foto: Rok Petančič)

Sprejet je bil Odlok o urejanju vrtičkarstva v občini 
Sevnica, katerega namen je celovitejša sistemska 
ureditev in opredelitev območij, pogojev urejanja 
in oddaje ter rabe in vzdrževanja vrtičkov na 
zemljiščih v lasti občine. Predvidena cena najema 
vrtička bo okrog 15 evrov letno.

Poročilo z 28. redne seje, ki je potekala 23. aprila, 
ko je bila redakcija Grajskih novic že zaključena in 
časopis v tisku, bo objavljeno v naslednji številki. 

Cena storitve odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode se spreminja prvič po letu 2008. 
Sestavljena je iz seštevka izvajanja storitve 
odpadnih voda, kar je vezano na porabo vode 
v višini 0,3462 evra/m3, ter fiksnega stroška 
omrežnine, vezanega na velikost vodomera. 
Občina Sevnica bo za nepridobitne dejavnosti in 
gospodinjstva iz proračuna subvencionirala ceno 
omrežnine v višini 75 % najemnine. 
Odvajanje padavinske vode se ne zaračunava.

Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode se spreminja prvič po uvedbi v letu 
2008. Prav tako je sestavljena iz omrežnine, 
vezane na velikost vodomera, in same storitve 
čiščenja komunalne odpadne vode, ki znaša 0,52 
evra/m3. 
Cena omrežnine se za nepridobitne dejavnosti 
in gospodinjstva zniža v višini 100 % najemnine 
zaradi cenovne subvencije iz proračuna Občine 
Sevnica.

Ravnanje z odpadki je prav tako povezano z 
investicijskimi vlaganji in vrednostjo osnovnih 
sredstev. Okoljska zakonodaja nalaga zahteve po 
ločenem zbiranju odpadkov. Strošek predstavlja 
tudi njihova predelava in odlaganje, veliko je število 
ekoloških otokov, uporabnikom je na voljo zbirni 
center, omogočen je odvoz kosovnih odpadkov na 
klic uporabnikov. Kljub temu tudi v tem segmentu 
ne bo bistvenih korekcij cen in tako ostajajo na 
primerljivi ravni. Uporabnikom se bodo storitve 
zaračunavale sorazmerno glede na predpisano 
prostornino zabojnika za mešane komunalne 
odpadke in pogostost odvoza. 
Cena je seštevek storitev zbiranja komunalnih 
odpadkov, javne infrastrukture zbiranja, obdelave 
in odlaganja ter tudi storitve zbiranja bioloških 
odpadkov.

Ugotovitev občinskega sveta ob sprejemu vseh 
elaboratov je bila, da gre za sprejemljivo korekcijo 
cen zaradi uskladitve z obstoječo zakonodajo, zato 
so predlagane elaborate soglasno sprejeli.

Člani občinskega sveta so na seji obravnavali in 
sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica 
za leto 2013. Zaključni račun potrjuje proračunsko 
uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje 
minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih 
nalog kot investicijskega dela. Načrtovani cilji so 
bili doseženi v celoti, kljub precejšnjim pretresom 
na državnih tako gospodarskih kot finančnih 
sektorjih. Stabilnost zaključnega računa občine 
je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, 
krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati 
zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.

Letno poročilo o delu v letu 2013 sta članom 
občinskega sveta predstavila tudi direktor 
Medobčinskega inšpektorata – Skupnega 
prekrškovnega organa občinskih uprav občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in 
Sevnica Martin Cerjak ter direktor Regionalne 
razvojne agencije Posavje Martin Bratanič. 
Predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica 
Andrej Štricelj je poleg poročila o delu v preteklem 
letu svetnikom predstavil tudi letni program in 
nadzor za tekoče leto. Poslovni načrt podjetja za 
leto 2014 je bil predstavljen tudi s strani direktorja 
Komunale Sevnica Mitje Udovča.

Svetniki so sprejeli spremembe Statuta Občine 
Sevnica, katerega temeljne spremembe se 
nanašajo na uskladitve z državno zakonodajo, 
predvsem z vidika upravljanja s stvarnim 
premoženjem in izvajanja upravnega poslovanja. 
Med spremembami je tudi določitev nove Krajevne 
skupnosti Dolnje Brezovo, ki se na podlagi 
izvedenega referenduma odceplja od Krajevne 
skupnosti Blanca. Ta sprememba se bo pričela 
upoštevati ob jesenskih lokalnih volitvah. Zdravstveni dom Sevnica 
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si

Celovita energetska sanacija objekta bo tako 
dokončana s toplotno izolacijo fasade. Pogodbena 
vrednost investicije znaša 180.000 evrov in je 
prav tako sofinancirana iz sredstev Kohezijskega 
sklada. Energetsko sanacijo sofinancira 
Zdravstveni dom Sevnica v višini 60.000 evrov, 
v manjšem deležu tudi Lekarna Sevnica, ZZZS in 
Sanolabor, razliko pa bo iz proračuna krila Občina 
Sevnica. Rok za izvedbo del je 31. junij. 

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Sevnica, ki je v lanskem letu obeležilo prvo 
desetletje delovanja, je tudi v letošnji urnik, 
15. aprila, vključilo srečanje z županom Občine 
Sevnica Srečkom Ocvirkom. Uvodnemu pozdravu 
ženskega pevskega zbora Utrinek, v katerem 
prepevajo članice društva, je sledil pozdrav 
predsednice Marije Jazbec, ki je besedo v 
nadaljevanju predala županu Srečku Ocvirku. V sliki 
in besedi je predstavil delo lokalne skupnosti na 

številnih področjih, od prostorskega načrtovanja, 
infrastrukturnih in okoljskih ureditev do aktualnih 
projektov energetskih sanacij javnih stavb. 
Župan je ob tem odgovoril na vprašanja članic in 
članov društva, vezanih na delo občine. Srečanje 
z županom sodi v sklop celoletnega študijskega 
programa, ki traja od oktobra do začetka maja. 
Preko 200 članic in članov poleg rednih torkovih 
predavanj skozi študijsko leto izvaja še številne 
druge aktivnosti - krožke s področja likovnega in 
pesniškega izražanja, fotografiranja in učenja tujih 
jezikov, do rekreacije in planinskih izletov.

Srečanje 
župana in U3 Sevnica

Srečanje župana z društvom U3 Sevnica

Posavski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, tudi sevniški, so skupaj s Policijsko 
upravo Novo mesto in Centrom varne vožnje 
Raceland Krško 12. aprila priredili akcijo Motorist. 
Namen vsakoletne akcije je posredovanje 
nasvetov motoristom za večjo varnost v prometu. 
Akcija je eden od načinov, s katerimi pristojni želijo 
prispevati k zmanjšanju števila nesreč, pa tudi 
nadaljevati s tradicijo akcije, ki je vsako leto bolj 
obiskana, zaželena in zaradi izmenjave izkušenj 

tudi zelo koristna. V programu so se tako med 
drugim zvrstili: predavanja inštruktorjev, prikaz 
delovanja varnostne opreme in nudenja prve 
pomoči pri zdrsu motorista ter korekcijska in 
spretnostna vožnja na poligonu.

Preventivna akcija Motorist

Foto: CVV Raceland Krško

V teku je informativno zbiranje ponudb za nakup 
gradbenih parcel v novem delu stanovanjskega 
naselja na Dolnjem Brezovem. Gre za sedem 
gradbenih parcel v velikosti od 800 do 1000 
m2, ki so delno komunalno opremljene z 
vodovodom in cestno povezavo, dokončanje 
komunalne opremljenosti pa je načrtovano 
izvesti v letošnjem letu. Parcele se bodo 
prodajale posamično. Navedena izklicna cena je 
od 15,4 do 18,8 evra/m2. Komunalni prispevek 
v ceno ni vključen. 

Interesenti za nakup lahko nezavezujoče vloge 
za nakup posredujejo na naslov Občine Sevnica 
(Glavni trg 19 a, Sevnica oziroma e-naslov 
obcina.sevnica@siol.net). V primeru izraženega 
interesa bo Občina Sevnica skladno z zakonom 
izvedla postopek javne dražbe.

Gradbene parcele 
na Dolnjem Brezovem

Pogled na območje stanovanjskega naselja 
(Foto: arhiv Občine Sevnica)

 
Že deseto leto zapored se v sevniški občini 
nadaljuje tradicija sajenja občinske lipe. Dogodek 
simbolično povezujemo z dnevom Zemlje in hkrati 
zaključkom čistilnih akcij na območju občine, ki so 
bile pod krovno organizacijo občinske turistične 
zveze tudi letos uspešno udejanjene. Po Leskovcu, 
Šentjurskem hribu, Zabukovju, Slančjem Vrhu, 
Lovrencu, Krmelju, Škovcu, Studencu in Sevnici 
je bila lipa letos, prav na dan Zemlje, zasajena v 
Boštanju. 

Boštanjčani so zanjo izbrali posebno lokacijo 
– mesto, kjer je nekoč stala prva šola v kraju. 
Priložnostni dogodek, ki so ga z nastopi obogatili 
učenci in učenke Osnovne šole Boštanj, so 
skupaj pripravili Turistična zveza občine Sevnica, 
Krajevna skupnost Boštanj, Zavod za gozdove 
Slovenije, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica. 

Občinska lipa letos v Boštanj

21. marca je v Krmelju potekala 59. skupščina 
Gasilske zveze Sevnica, ki združuje 15 gasilskih 
društev z območja sevniške občine: PGD Sevnica, 
Blanca, Poklek, Zabukovje, Trnovec, Breg, Loka 
pri Zidanem Mostu, Šentjanž, Veliki Cirnik, 
Tržišče, Krmelj, Telče, Primož, Studenec in 
Boštanj. Gasilska zveza je kot krovna občinska 
gasilska organizacija strokovni usmerjevalec vseh 
društev, odlikujeta pa jo pomembna izobraževalna 
in povezovalna vloga. Je tudi najmočnejši element 
civilne zaščite, ki svojega strokovnega znanja in 
veščin ne nudi le pri varstvu pred požari, temveč 
tudi pri drugih oblikah nesreč. 

Dogodek je s pesmijo pričela gasilska pevska 
skupina Florjan iz Sevnice, nato je zbrane nagovoril 
predsednik Gasilske zveze Sevnica Vinko Knez. V 
nadaljevanju je bilo predstavljeno delovanje na 
operativnem področju v leto 2013. Izvedene so 
bile 103 različne intervencije s 128 izvozi. Na 
intervencijah je sodelovalo 691 prostovoljnih 
gasilcev in 198 članov poklicnega jedra PGD 
Sevnica. Zabeleženih je bilo 33 prometnih 
nesreč, kar predstavlja 32 % vseh intervencij, 
posredovanja pa so bila opravljena tudi v primerih 
požarov v naravi, na objektih, pri nesrečah z 
nevarnimi snovmi in drugih. 

Na nivoju Gasilske zveze Sevnica je bilo v letu 
2013 organiziranih več tečajev in strokovnih 
usposabljanj, v okviru zveze in v organizaciji 
posameznih društev so potekala gasilska 
tekmovanja, veliko pozornosti je bilo namenjene 
mladim gasilcem na področju usposabljanja in 
druženja. Poleg več društvenih vaj je bila v mesecu 
varstva pred požari izvedena večja vaja na Lisci, 
v kateri je bilo prikazano zelo dobro in usklajeno 
sodelovanje z vojsko, policijo, nujno medinsko 
pomočjo, upravo za zaščito in reševanje ter 
ostalimi sodelujočimi. Na skupščini zveze so 
bila, poleg potrjevanja poročil za leto 2013 ter 
sprejemanja programa dela in finančnega plana 
za tekoče leto, podeljena tudi napredovanja v višje 
čine ter visoka priznanja in odlikovanja Gasilske 
zveze Slovenije.

Skupščina 
Gasilske zveze Sevnica

Predsednik Gasilske zveze Sevnica Vinko Knez

Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili predsednica 
Turistične zveze občine Sevnica Cvetka Jazbec, 
župan Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne 
skupnosti Boštanj Jože Udovč in predstavnik 
Zavoda za gozdove Slovenije Miloš Brinovec.
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Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

 
Lepo popoldne zadnje marčevske nedelje je na 
Šmarčno privabilo veliko kolesarjev in kolesarskih 
družin, tudi večino članov Kolesarskega društva 
Sevnica. Približno 150 kolesarjev se je zbralo 
pred cerkvico Marije Pomočnice, po uvodnem 
pozdravu predsednika društva Roberta Kosabra 
je lepe misli udeležencem dogodka namenil tudi 
boštanjski župnik Fonzi Žibert ter po opravljeni 
molitvi blagoslovil voznike in kolesa. Članice 
in člani društva so ob tej priložnosti zasnovali 
pevski zbor ter zapeli začetno in sklepno pesem. 

Po skupinskem fotografiranju je bila na vrsti 
pogostitev pred gasilskim domom. Krajanke 
Šmarčne so poskrbele za raznovrstne domače 
dobrote. Vsi udeleženci pa so se strinjali, da mora 
dogodek postati tradicionalni uvod v vsakoletno 
kolesarsko sezono. 

Vir: Kolesarsko društvo Sevnica

Množičen prvi blagoslov 
kolesarjev na Šmarčni

 
Komisija za socialne zadeve pri DI Sevnica je 
opravila drugi kopalni dan v tem letu. Kar 49 članov 
društva se nas je zbralo na avtobusnih postajah 
Šentjanž, Krmelj, Tržišče, Sevnica in Boštanj in se 
odpeljalo v terme Paradiso v Dobovo. Po triurnem 
kopanju je bila na vrsti okusna malica. Zadovoljni 
smo se vračali domov v upanju, da bosta tudi 
predvidena jesenska  kopalna dneva tako prijetna. 

Vabimo tudi člane in njihove bližnje na izlet na 
Goli otok, ki je predviden 2. junija letos. Prijave 
in informacije zbiramo v pisarni društva med 
uradnimi urami in pri poverjenikih društva. 

Društvo invalidov Sevnica     
Franc Režun 

Kopalni dan 
Društva invalidov Sevnica 
in izlet na Goli otok

 
Brskam po knjižnici in slišim na drugi strani znanki 
Ines in Nežo (no, saj vem, da ni lepo prisluškovati, 
ampak ženska radovednost pač, ko slišim stara 
šola, zastrižem z ušesi). 
Ines je rekla takole: »Ti, veš kaj, nekaj ti moram 
povedati. Eno zelo fajn trgovino sem odkrila v 
starem Krškem na Valvazorjevi 5. Take druge ni 
blizu. Prodajalka mi je rekla, da je podobna še v 
Sevnici in Trbovljah. No, da ti povem, kaj imajo 
tam. Po smešno nizkih cenah lahko kupiš rabljene 
stvari, od oblačil do obutve, posode, razne tehnike, 
televizorjev, jogijev, pohištva, igrač, rolerjev in ne 
vem, kaj še vse. Ti povem, ni da ni. Ampak, to ni 
trgovina, ki jo kar na hitro preletiš in si že zunaj. 

Moraš si vzeti čas, da res pregledaš, vsaka stvar 
je drugačna, res zelo zanimivo. Zase sem našla 
povsem nove superge zase, verjetno si je kdo kupil 
premajhne ali nekaj takega, pa jih je oddal v Staro 
šolo. Za malega sem našla tudi kar nekaj majčk in 
hlačk, pa še zelo lep jedilni servis sem na koncu 
kupila prav poceni. To je fino, škoda da nisem 
zadnjo vedela že prej. Ne vem, ali ne bom šla še po 
kavč, ga ravno imajo, zelo lepo ohranjenega, za na 
vikend bi ga vzela. Nima smisla kupovati novega, 
če lahko pri njih dobim še čisto lepega in poceni.« 
Neža je nadaljevala nekako takole: »A res, veš, kaj 
sem pa jaz slišala? Da lahko tja odneseš različne 
stvari, ki so še lepe, pa jih ne potrebuješ več, za 
na odpad jih je pa škoda. Fino, da so se spomnili in 
takšno trgovino organizirali, da so še lepe rabljene 
stvari dostopne ljudem, ki bi to radi kupili, pa ne 
pridejo do njih.« 

Potem sem nehala prisluškovati, ker se mi je 
mudilo, bila pa sem kar ponosna, da sem tudi 
sama del te zgodbe o Stari šoli. 

Jožica Hrovat, Stara šola, Zavod KNOF, so. p.

Ti, Stara šola je pa res kul.

Praznovali 99. rojstni dan Janka Levstika z 
Mrtovca, Lisičje Jame

Dne 18. aprila je Janez Levstik st. dopolnil 99 let. 
»Bil sem otrok prve svetovne vojne in se spomnim, 
kako je oče prišel iz avstrijske vojske,« pravi, »12 
otrok nas je bilo, a sem zadnji še živ. Čeprav 
sem bil rojen s sedmimi meseci, imam zato zdaj 
podaljšek. Pravijo, da je kriza, pa je vsega preveč, 
ker mladi sploh ne vedo, kaj je kriza, jaz pa sem jo 
doživljal v mladosti, in drugo svetovno vojno in po 
njej. Moje zdravje pa je kot vreme v aprilu. Vesel 
sem,  imam šest vnukov in pet pravnukov. Živim v 
svoji rojstni hiši na Lisičjih Jamah v naselju Mrtovec 
– Boštanj in vsi skrbijo zame. Zelo vesel sem 
vsakogar, ki me obišče, mlajših sicer ne poznam, 
pa mi povedo, kdo so, sem pa starše poznal.« Ožje 
družinsko praznovanje je bilo v soboto, 19. aprila, 
na predvečer rojstnega dne so mu prišli zapet 
podoknico fantje s Kompolja in Boštanja, v torek, 
22. aprila, pa so slavljenca obiskali tudi župan 
Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti 
Boštanj Jože Udovč, boštanjski župnik dr. Alfonz 
Žibret in predsednica občinske organizacije 
Rdečega križa Sevnica Breda Sotošek. 

Vsi so mu zaželeli čim več zdravja in da bi se srečali 
ob dopolnjenem 100. letu. 
  

 Janez Levstik ml.

Janez Levstik st. 
vstopil v 100. leto 

www.knof.si
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Oglasi

www.radiocenter.si

LJ 102.4 in 103.3★MB 103.7★CE 88.7 in 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 93.8 in 106.4★NM 99.4★PT 103.7★TR 88.2★JE 107.4★GO 101.5 in 104.9★MS 103.7
IZ 93.8★SG 103.2 in 107.8★KK 89.3★AJ 106.9★ZA 88.2★ID 104.1★KG 107.4★MO 98.3

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9

Vse, od A-Ž 
za vinogradništvo!!!
- sredstva za varstvo rastlin -

- foliarna gnojila -
- analize zemlje, plodov -

-  svetovanje -

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, Ljubljana, 
Tel.: 08-387-89-31, E-pošta: info@karsia.si

Svetovanje: Marjan KRAGL 041-207-523

SFINGA 
     EXTRA WDG

®

NOV SISTEMIČNI FUNGICID 
na osnovi dimetomorfa+folpeta

za učinkovito preventivno, kurativno in eradikativno zatiranje 
peronospore na vinski trti v času pred cvetenjem pa do zapiranja grozdov!

Uporaba: 0,15-0,20 % oz. 150-200 g/100 L vode oz. 1,5-2,0 kg/ha 
Embalaža: 1 kg in 5 kg

IZJEMNO UGODNA CENA!!!

NOVO!!

NOVO!!

Da bo vaš pridelek nepoškodovan in balkon čist uporabite
PTIČI STOP - PREGANJALO ZA PTIČE - EXPULS 

Uspešno preprečuje večjim pticam kot so vrane, golobi, škorci, kosi in srake 
uničenje pridelka ter onesnaževanje objektov!

01 grajske novice Sevnica 14apr14.indd   1 4/14/2014   11:17:56 AM
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Turizem, TZOS

  
V organizaciji KŠTM Sevnica je v soboto, 19. 
aprila, na gradu v sklopu projekta Rojstvo 
Evrope potekalo usposabljanje animatorjev 
za vodenje izkustvenih izobraževalnih delavnic 
na znamenitem arheološkem parku Ajdovski 
gradec pod skupnim imenom Po stopinjah Ajdov. 
Poglavitni namen usposabljanja je usposobiti 
samostojne animatorje izkustvenih arheoloških 
delavnic na Ajdovskem gradcu ter v nadaljevanju z 
izvedbo delavnic doseči boljše razumevanje načina 
življenja na Ajdovskem gradcu s spoznavanjem 
uporabnih predmetov, običajev, navad … 
Usposabljanja se je udeležilo 20 bodočih 
animatorjev (predvsem turističnih vodnikov, 
študentov arheologije, zgodovine in preostalih 
zainteresiranih).   

Udeleženci usposabljanja so si pridobili temeljno 
znanje s področja lokalne arheološke kulturne 
dediščine in oris zgodovinskega obdobja ter se 
seznanili z delavnico Po stopinjah Ajdov, njeno 
obliko in cilji. Udeleženci so pridobili tudi temeljno 
znanje s področja učnih metod in treh faz procesa 
vodenja delavnic: priprava, izvedba in evalvacija. 
Po teoretičnem delu usposabljanja bo praktični 
del, saj bodo udeleženci sodelovali pri pripravi, 
izvedbi in evalvaciji delavnic, ki jih organiziramo za 
učence vseh treh triad osnovnih šol v naši občini. 
Usposabljanja in delavnice izvaja Skupina Stik 
(www.skupinastik.si), ekipa arheologov in 
pedagogov, ki jih povezuje želja po ustvarjanju na 
širokem polju proučevanja, upravljanja in uporabe 
kulturne dediščine. 
Vsi, ki vas zanimata preteklost ter njena zapuščina 
in bi si želeli bogato kulturno dediščino svojega 
okolja predstavljati drugim, vabljeni, da se nam 
pridružite. 
Podrobne informacije o projektu Rojstvo Evrope 
so na spletni strani www.ajdovski-gradec.com. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Usposabljanje animatorjev 
za vodenje 
izobraževalnih delavnic 
na Ajdovskem gradcu

Botanične posebnosti občine Sevnica
Ljubitelji narave in botanike si lahko aprila in maja 
ogledate nekatere botanične posebnosti naše 
občine.

Rumeni sleč (Rhododendron Luteum) ali azaleja 
pontica z velikimi, dišečim in živo rumenimi 
cvetovi, ki jih spremlja močan vonj, zacveti konec 
aprila ali v prvih dneh  maja. V Sloveniji so znana 
štiri manjša rastišča te grmovnice, izmed katerih 
so tri v naši občini – na Gavgah nad Boštanjem, v 
Vrhku nad Tržiščem in na Vrhu pri Topolovcu. Pri 
nas so ga prvič našli na Gorjancih. Zaradi redkosti 
spada pri nas med ogrožene rastlinske vrste, 
od leta 1976 pa je tudi zavarovan. Do rastišča 
na Gavgah nad Boštanjem (nad pokopališčem) 
vodi tudi Naravoslovna učna pot Azaleja Boštanj, 
do rastišča na Vrhku pa se lahko odpravite iz 
Tržišča ali po drugi strani iz Krmelja preko Hinjc in 
Govejega dola. 

Lovrenc (722 m) je del biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje in je botanična naravna 
vrednota državnega pomena. Najbolj je znan 
po naravnem rastišču enega redkih simbolov 
planinstva – Clusijevega svišča (Gentiana clusii) oz. 
encijana, ki zacveti že konec aprila ali na začetku 
maja. Poleg Lovrenca encijan uspeva tudi ob poti 
na Veliko Kozje ter na Kopitniku. Pred njim zacveti 
tržaški svišč (Gentiana verna ssp. tergestina), za 
njim pa opojna zlatica (Ranunculus thora). Tržaški 
svišč uspeva predvsem na travnikih na Lovrencu, 
Kumu in Bohorju (Vetrnik), opojna zlatica, endemit 
Posavskega hribovja, pa uspeva na Lovrencu, 
Jelovem in Lisci. Na Lovrencu uspevajo tudi druge 
zavarovane vrste, kot so kranjska lilija oz. zlato 
jabolko (Lilium carniolicum) in več vrst orhidej – 
med njimi navadna in trizoba kukavica (Orchis 
morio, Orchis tridentata). Na Velikem Kozjem in 
na Kopitniku najdemo tudi »kraljevo rožo« oziroma 
blagajev volčin (Daphne blagayana), ki cveti od 
aprila do maja ter avrikelj (Primula auricula). 
Do Lovrenca se lahko odpravite z Brega (preko 
Okroglic in Razborja), z Lisce (Zasavska planinska 
pot), z Loke pri Zidanem Mostu (preko Velikega 
Kozjega) ali iz Rimskih Toplic (preko zaselka 
Lokavec).
V gozdovih, ki se vzpenjajo nad Zabukovjem proti 
Bohorju uspeva tudi zaščitena navadna jarica 
(Eranthis hyemalis), ki je poleg zvončka prva 
znanilka pomladi in raste le na Bohorju. 
  
Viri: zgibanka Lovrenc-Botanični biser Posavskega 
hribovja; načrt za samoogled: Zanimivosti v Vrhku in 
Tržišču; načrt za samoogled: Zanimivosti v Boštanju; 
zemljevid Turistično informativne table občine Sevnica, 
internet 
  

˝Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Namig za premik

 
Arheološko najdišče Ajdovski gradec na območju 
Krajevne skupnosti Zabukovje v občini Sevnica 
velja za enega največjih starokrščanskih središč 
na območju Alp in Podonavja. S tem arheološkim 
biserom KŠTM Sevnica skupaj s štirimi partnerji 
(Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Razvojna 
agencija Kozjansko, Muzej prigorja Sesvete, 
Zavičajni muzej Varaždinske Toplice) sodeluje pri 
projektu Ponovno prebujena arheološka najdišča 
– sodobna interpretacija dediščine kot temelj 
kulturnega turizma, akronim projekta: Rojstvo 
Evrope. 
Skupni cilji projekta so oživitev arheološke 
dediščine s sodobno interpretacijo dediščine, 
regionalnega in čezmejnega sodelovanja, da bi 
povezali lokalno znana najdišča in krepili kulturni 
turizem za obogatitev turistične ponudbe z novimi 
vsebinami. 

V sklopu projekta načrtuje KŠTM Sevnica 
naslednje aktivnosti: 
- izobraževalne delavnice za otroke in mladino, 
  povezane z interpretacijo dediščine, 
- izobraževalne delavnice za turistične vodnike in  
  interpretatorje dediščine, 
- izdelavo replik in spominkov, 
- ogled primera dobre prakse interpretacije 
  dediščine, 
- interpretacijsko tabla na arheološkem najdišču 
  Ajdovski gradec, 
- maketo arheološkega najdišča Ajdovski gradec, 
- infomat ob dostopni poti na Ajdovski gradec. 

Za projekt smo pogojno uspešno pridobili sredstva 
Evropske unije, instrumenta za predpristopno 
pomoč. Čakamo še na podpis pogodbe, ki bo 
predvidoma konec maja 2014, aktivnosti pa že 
potekajo od srede aprila. Projekt se bo končal 
marca prihodnje leto. 
Več o arheološkem najdišču Ajdovski gradec in 
poteku projekta lahko poiščete na spletni strani 
www.ajdovski-gradec.com. 
  

Vir: KŠTM Sevnica

Ajdovski gradec 
v projektu Rojstvo Evrope

Foto: Hrvoje Teo Orsanič

www.ajdovski-gradec.com
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Ali se kdaj pomislimo na Zemljo, ki je naš dom 
že 4,5 milijarde let? Naš planet je živo bitje, ki 
nam daje vse, kar potrebujemo za življenje. Tako 
22. aprila, na dan Zemlje, v Sloveniji vsako leto 
potekajo  čistilne akcije.

V petek, 18. aprila, smo se učenci razredne 
stopnje OŠ Sava Kladnika Sevnica zbrali pred 
šolo in odšli v različne smeri Sevnice. Zelo smo se 
potrudili in pridno pobirali smeti. V veliko pomoč 
so nam bile učiteljice, ki so se nam pridružile pri 
tej akciji. Napolnili smo kar nekaj velikih vreč. 
Presenetljivo smo našli tudi nekaj denarja. Na 
koncu smo smeti odvrgli v kontejnerje, ki stojijo 
na določenih zbiralnih mestih. Bili pa smo zelo 
presenečeni, saj v Naselju heroja Maroka okoli 
blokov ni bilo skoraj nič smeti.  

Vsem prvošolčkom se je čistilna akcija zdela 
koristna in zabavna, saj so naredili nekaj dobrega 
za okolje. Mislimo pa, da bi morale takšne čistilne 
akcije potekati večkrat letno. 
Veliko pa lahko naredimo sami, tako, da se 
odgovorno obnašamo do okolja, v katerem živimo.  
  

Kristina Rilak, Urška Krevelj, 8. d 
OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Čistilna akcija ob dnevu zemlje

Marca in aprila so na pobudo in v organizaciji 
PD Lisca Sevnica na Lisci potekale številne 
delovne in čistilne akcije, s katerimi smo uredili 
in polepšali predvsem okolico Tončkovega doma 
in Jurkove koče. Odstranili smo zastarela in že 
nevarna igrala, nad igriščem namestili ograjo, 
uredili balinišče, očistili okolico vejevja, listja in 
druge nesnage. Pod meteorološko postajo smo 
odstranili veliko cisterno ter posekali in očistili 
celotno brežino. Pod Tončkovim domom smo 
zasadili nove rože in spet položili plošče na terasi 
ter zamenjali, prebarvali in uredili 13 zunanjih luči. 

Prebarvali smo vse ograje in prostore za piknik, 
na katerih smo uredili tudi kurišča, očistili igrišče, 
obžagali drevesa in pripravili kres. V Tončkovem 
domu smo pleskali, zamenjali radiatorje, 
električno instalacijo v jedilnici, uredili špalet okoli 
oken, zamenjali vhodna vrata in drugo. Pri vsem je 
aktivno sodelovala tudi naša občina, predvsem pri 
ureditvi novih otroških igral pod Jurkovo kočo. To 
bo pripomoglo k prijetnejšemu in tudi varnejšemu 
počutju na Lisci. Čaka pa nas še veliko dela, zato 
bomo akcije, ki so prostovoljne, nadaljevali tudi v 
toplejših mesecih. Pri njih je do zdaj sodelovalo 
približno 35 prijateljev Lisce in opravilo že več 
kot 400 ur prostovoljnega dela. Zahvaljujemo 
se vsem udeležencem in pokroviteljem, ki ste 
kakorkoli z donacijami in prispevki pomagali pri 
izpeljavi delovnih akcij. Vabimo vse, ki bi še želeli 
pomagati pri urejanju Lisce, da se nam pridružite. 
  

Rok Petančič, PD Lisca Sevnica

Delovne akcije na Lisci

V čistilnih akcijah v naši občini je sodelovalo več 
kot 1500 ljudi, izvajale so se v vseh krajevnih 
skupnostih. Sodelovali so predstavniki društev, 
otroci osnovnih šol in vrtcev. 
Pobrali smo precej 110-litrskih vreč smeti, v 
vseh krajevnih skupnostih so bili postavljeni tudi 
zabojniki, kamor je bilo mogoče odlagati odpadke.  
Celotna koordinacija je bila v rokah TZOS v 
sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in  
Komunalo Sevnica.  

Del vreč smo razdelili še predstavnikom društev, 
ki so skrbniki pohodnih in drugih poti, da bodo 
še med letom poskrbeli za sprotno pobiranje 
odpadkov. 
Veseli smo, da se kaže napredek v količini odvrženih 
smeti, vsako leto jih je manj, ozaveščenost ljudi  za 
varovanje okolje je čedalje večja.  
Hvala vsem, ki s svojim zgledom pomagate, da 

postaja skrb za  urejeno in čisto okolje nekaj, kar 
je dolžnost vseh prebivalcev naše države. 
  

Vir: TZOS

Čistilne akcije 2014 

 PROSTO MESTO 
ZA DELO V 

KLICNEM CENTRU
Nudimo delo v trženju na telefonu 

v centru Sevnice, 
pogoj je komunikativnost in vztrajnost.

Delo poteka v že utečenem teamu.
Delovni čas in plačilo po dogovoru.

  tel.: 041 327 321     
  mail: medijapresek@gmail.com

Medija presek d.o.o. +386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

delavni čas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00

Sobote: 9.00 – 13.00

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Ne bodite v zadregi z darili,

nudimo aktualno ponudbo 

darilnih bonov 

za katere si obdarjenec 

izbere destinacijo po svoji želji.  

Za domača društva 

ugodnosti in popusti 

za organizacijo izletov

AKTUALNO: 

Turistično vodenje po mestu Sevnica!

 
 
 
 
Skupnost šol za oblikovanje, tekstil in frizerstvo vabi na  
 

Festival frizerskih, oblikovnih 
in tekstilnih šol Slovenije  
 
Pražlahtna gospoda! 

Prav lepo inu iz srca povableni na en jako interesantni          
dogodek, ki se Festival frizerskih, oblikovnih inu tekstilnih šol 
Slovenije kliče. Dobro zamerkajte inu se nam pridružite 

v sredo, 14. velikega travna 2014, ob 16. uri na  
Gradu Sevnica. 
 
Svoje čedne frizure, fine obleke, prelestne dekline inu  
mladce bodo na ogled postavili: 
 
ŠC Krško-Sevnica, Srednja šola Sevnica 

ŠC Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana 

Srednja frizerska šola Ljubljana 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

ŠC Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola  

Srednja šola za oblikovanje Maribor 

Srednja tehniška šola Koper 
 
Vljudno vabljeni! 

Naročena objava
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V Folklorni skupini Blaž Jurko Razbor smo začeli 
uresničevati organizirani program poustvarjanja 
dogodivščin učitelja Blaža Jurka (1859–1941), 
ki je na Razborju pustil velik pečat in po katerem 
se imenujeta tudi kulturno, športno in turistično 
društvo na Razborju ter naša folklorna skupina. 

V ta namen smo v petek, 21. marca, v Domu 
krajanov na Razborju pripravili tematski večer, 
na katerem so poznavalci Blaža Jurka v besedi 
in sliki predstavili njegovo zanimivo in ustvarjalno 
življenje ter zelo pomembno vlogo pri razvoju 
šolstva in nasploh življenja na Razborju. Peter 
Teichmeister je zbral in predstavil zapise o 
Jurku; Zoran Oskar Zelič, ki je raziskoval pisno 
gradivo o Jurku in sodeluje pri izdelavi posavskega 
leksikona, je predstavil Jurkovo osebnost ter kako 
so Jurka dojemali njegovi sodobniki; Ljubo Motore 
je predstavil njegov izredni vpliv na planinstvo v 
Sevnici, o katerem priča njegova, Jurkova koča 
na Lisci; Andreja Špitalar, študentka etnologije 
in antropologije, ki je tudi raziskovala življenje 
Blaža Jurka, je predstavila svoj pogled nanj ter 
Sinjo Jezernik, igralec in režiser, ki je predstavil 
možnosti postavitve lika Blaža Jurka na oder. Na 
izredno zanimivem tematskem večeru, ki ga je 
povezovala Jasna Pinoza, so obiskovalci o Blažu 
Jurku izvedeli veliko zanimivega, predvsem, kako 
izreden človek je bil, nekakšen Martin Krpan 
svojega časa, izredno izobražen in napreden, velik 
rodoljub in narodni buditelj, človek, ki je življenje 
živel v polnosti, saj je bil poleg vdanega in izredno 
plodnega učiteljskega dela tudi strasten lovec, 
planinec, sadjar, veseljak in popotnik. 

Mladi folklorniki bomo letos glavnino dejavnosti 
posvetili Blažu Jurku. Naš glavni cilj je, da bi njega 
in obdobje, v katerem je živel, prenesli na oder 
in vse predstavili v spletu plesa, inštrumentalne 
glasbe, kostumov in dramske igre. Pri tem nam 
bodo informacije poznavalcev Blaža Jurka zelo 
pomagale.  
  

Roman Strlekar, KŠTD Blaž Jurko

Tematski večer 
o Blažu Jurku z Razborja

 
Literarna sekcija je pripravila večer ljubezenske 
poezije in glasbe v Kulturnem domu v Krmelju. 
Večer so pripravili Berta Logar, dolgoletna 
predsednica DKŠD Svoboda Krmelj in družina 
Tratar iz Gabrijel. Berti Logar je uspelo dobiti  
naslednika  Izidorja Močnika. Tudi on se je predstavil 
s svojo ljubezensko pesmijo, nastopajočim pa je 
poklonil vrtnice. 
Recital so oblikovale Marija Bajt, Eva Keber, 
Marjeta Erman, Zdravka Brečko, Tanja Košar, 
Anica Perme, Majda Sigmund,  Marija Starič in 
Berta Logar. Podžupan Jože Žnidarič  je prinesel 
pozdrave župana Srečka Ocvirka in nastopil s svojo 
ljubezensko pesmijo. Ogledali smo si lahko prelepo  
razstavo fotografij  Marjetke Erman.  V glasbenem 
delu so nastopile pevke pevske skupine Lokvanj, 
na kitaro je igrala in pela Eva Keber, na klaviaturo 
je igrala Monika  Tratar, predstavila se je tudi 
glasbena vokalna skupina Dolenjski veseljaki. 
Večer je bil prijeten, vsi so odlično opravili svojo 
nalogo. Sklenili smo, da se bomo čez leto dni spet 
srečali in se spomnili na pobudnika teh večerov 
Dušana Močnika. 

Članice literarne sekcije Krmelj

4. Večer ljubezenske poezije 
in glasbe

Vsem, ki ustvarjate na slikarskem, 
fotografskem, kiparskem in drugih področjih 
umetnosti, ponujamo možnost predstavitve 

v galerijah na Gradu Sevnica. 

Več informacij in prijave: 
051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Med cilji Glasbene šole Sevnica imata pomembno 
mesto dva: spodbujanje učenja orkestrskih 
inštrumentov ter doseganje ustreznega znanja 
in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja 
v ljubiteljskih inštrumentalnih ansamblih. Cilje 
uresničujemo;  izmed 180 učencev naše šole, ki 
se učijo igranja na inštrument in petja, jih je več kot 
tretjina vpisana na pihala, trobila in tolkala, številni 
naši učenci pa se vključujejo v Godbo Sevnice. 

Šola torej posveča veliko skrb prepoznavnosti 
orkestrskih inštrumentov, rezultat pa je pestra 
in bogata inštrumentalna zasedba šolskega 
pihalnega orkestra. 

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica ima okrog 
35 članov. Predstavlja se najmlajšim učencem 
šole, tradicionalno nastopa na šolskih novoletnih 
koncertih in koncertih ob koncu šolskega leta ter 
na prireditvah v kraju. Dirigent orkestra je Franc 
Lipovšek, učitelj trobil na šoli. Rezultat njegovega 
zglednega dela sta številna trobilna sekcija ter 
zagnano in kakovostno delo orkestra. Letos se je 
orkester že drugič udeležil Revije pihalnih orkestrov 
glasbenih šol Slovenije na Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani, kjer se je predstavilo 21 
orkestrov. Strokovni ocenjevalec Drago Gradišek 
je za nastop našega orkestra podal dobro kritiko 
in pohvalno oceno. 

Orkester se je letos prvič udeležil tudi tekmovanja, 
in sicer 4. tekmovanja mladinskih godb, ki je bilo 
v organizaciji Zveze slovenskih godb 12. aprila na 
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Pihalni 
orkester Glasbene šole Sevnica si je v kategoriji B 
priigral zlato plaketo. 
Čestitamo! 
 

Vir: Glasbena šola Sevnica

Pihalni orkester 
Glasbene šole Sevnica

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica

Na četrtek pred veliko nočjo so v Mosconovi galeriji 
na sevniškem gradu odprli bienalno slikarsko 
razstavo Art Kum 2012–2013. Raznovrstna 
umetniška dela, nastala na kolonijah Art Kum 
2012–2013, so posebne stvaritve, ki pričajo o 
premišljenem in tvornem odnosu do likovnega 
raziskovanja in izražanja z različnimi tehnikami in 
motivi. Avtorji slikarskih del Narcis Kantardžič, 
Gregor Pratneker, Igor Banfi, Vesna Lenić – 
Kreže, Nejc Slapar, Irena Gaya Tari, Riha Skopljak, 
Nermin Nino Kasupović, Vesna Davidovič, Alojz 
Kalinšek, Živko Kladnik, Tomaž Drnovšek – Vinči, 
Zoran Poznič upodabljajo zunanji in svoj notranji 
svet. Z vizualnimi postulati abstraktne in klasične 
likovne izkušnje nam pripovedujejo o minljivosti in 
večnosti, o temi in svetlobi, o življenju. 

Ob odprtju razstave so kulturni program izvedli 
Glasbena šola Sevnica in Plesna orientalska 
skupina AL SAIPH iz Trbovelj. Program je povezoval 
Aleš Gulič – Leko in med drugim pomenljivo dejal, 
da je »Kum gora, s katere se vidi cela Slovenija, a 
s katere se na srečo ne sliši, kakšne neumnosti 
se dogajajo v dolini«. Zbrane je pozdravil tudi Jožef 
Žnidarič, podžupan naše občine. 
Razstavo si je mogoče ogledati do vključno 11. 
maja. Vabljeni. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Slikarska razstava Art Kum 
2012–2013 na našem gradu

Pihalni orkester na Reviji glasbenih šol Slovenije

Pihalni orkester na Novoletnem koncertu 2013
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www.grad-sevnica.com

 
Celjski grofje predstavljajo najbolj znano in najbolj 
pomembno plemiško in vladarsko rodbino, katere 
matična posest je bila na območju današnje 
Slovenije. 

Z gledališko igro Celjski grofje je igralska skupina 
Društva Trg Sevnica gostovala v Domu kulture v 
Radečah. Po literarni predlogi Bratka Krefta sta 
dramo za oder priredila Sinjo Jezernik, sicer tudi 
režiser igre, in Oskar Zoran Zelič. 
Devetnajst nastopajočih je v dveurni predstavi v 
petih dejanjih prikazalo delovanje celjske dinastije, 
ki se je povzpela v evropske vrhove plemstva 
in postavila proces proti Veroniki Deseniški v 
anale kot prvi zabeleženi čarovniški proces na 
Slovenskem. Še zanimivost: Celjski grofje so imeli 
dobrih sto let kot posestvo na Štajerskem v lasti 
tudi Radeče, tedaj trško naselje, v letih 1336–
1456. 

Abonmajska predstava je bila za gledalce predvsem 
zgodovinsko poučna, v zgodbi, postavljeni v čas 
treh dni, pa je marsikdo prepoznal tudi vlogo 
denarja, moči, razuzdanosti in koristoljubja 
aktualnega časa. Na koncu se je v imenu radeških 
gledališčnikov Katja Čeč zahvalila sevniškim 
igralcem. Gledališko društvo Radeče je s Celjskimi 
grofi nadomestilo načrtovano Möderndorferjevo 
komedijo Mama umrla dvakrat.

Doroteja Jazbec

Celjski grofje v Radečah

Aprila se je na Radogost večeru na sevniškem 
gradu predstavil fotograf Dejan Mijović, ki je pred 
štirimi leti zaradi nesrečnega padca za nekaj 
časa ostal na invalidskem vozičku, po dolgotrajni 
rehabilitaciji pa zdaj spet hodi in fotografira. 
Gostitelj Rudi Stopar ga je predstavil kot »junaka 
življenja in optimizma, nezlomljive osebnosti in 
izvrstnega fotografa ter velikega ustvarjalca 
portretne fotografije«. Kulturni večer z Dejanom 
je bil prijeten in prisrčen. Močna volja ga je kljub 

nespodbudnim zdravniškim napovedim spet 
postavila na noge, fotografiral pa je že med 
zdravljenjem v centru Soča. V spremstvu svoje 
družine je v grajski kapeli z zanimanjem spremljal 
kulturni program v izvedbi kvarteta saksofonistov 
GŠ Sevnica. 

Fotograf Dejan Mijović, 
junak življenja, 
v oknu Radogost

Odprtje festivala  Sevniško grajsko poletje 2014

16. maj 2014, 19.00
Grajski park 

Gradu Sevnica
Trio Eroika velja za eno najbolj popularnih 
glasbenih skupin v Sloveniji, ki letos 
obeležuje že osmo leto delovanja. Eroiko 
sestavljajo trije odlièni vokalisti; Matjaž 
Robavs, Aljaž Farasin in Metod 
Žunec, klasièno izobraženi pevci, ki so se 
podali v pop vode, saj v svojih izvedbah 
združujejo klasiko in pop ter tako na 
svojstven naèin vsakiè znova oèarajo z že 
poznanimi skladbami. 

Vljudno vabljeni.

Organizator: Občina Sevnica, KŠTM Sevnica
Koncert tria Eroika Vstop je prost.

EroikaEroika

Slovenski komorni zbor

Koncert Sevniško grajsko poletje 2014

23. maj 2014, 20.00
Lutrovska klet 

pod Gradom Sevnica

Vljudno vabljeni.

Organizator: KŠTM Sevnica, info: 051 680 289 ali grad.sevnica@kstm.si

Vstop je prost.

Gostiteljem in glasbenikom se je Dejan zahvalil s 
fotografijo. 

Del njegovih fotografskih del si bo mogoče ogledati 
v stari galeriji in v oknu Radogost do prve srede 
maja. V njih se zrcali življenje v odtenkih, ki so v 
naši družbi redko videni. Dejan se je namreč lotil 
posebnega projekta. Na OŠ Ana Gale Sevnica je z 
dovoljenjem staršev fotografiral otroke z motnjami 
v duševnem razvoju in jih predstavil v vsej njihovi 
drugačnosti. Širši javnosti je omogočil vstop v 
njihov skrivnostni, a izjemno bogati svet, da bi jih 
okolje sprejemalo kot povsem enakovredne člane 
naše družbe. Žal je v manjših krajih »drugačnost« 
še vedno prevečkrat obravnavana kot nekaj, o 
čemer ne gre govoriti. 
  

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Koncert
31. maja 2014, ob 19. uri

Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa 

ob 50. obletnici delovanja

Boštanj

50 let 
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

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

sreda 30.4., 
ob 20.00 Kresovanje v Boštanju Dolenji Boštanj Org.: Klub boštanjske mladine; 

Info.: Uroš Karlič, 041/758-686

sreda, 30.4. Kresovanje na Logu Log Org.: Kulturno športno društvo Log

četrtek, 1.5., 
ob 6.00 Prvomajska budnica po občini Sevnica Org.: KD Godba Sevnica

četrtek, 1.5., 
ob 8. uri Tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci Lisca Org.: Planinsko društvo Lisca – Sevnica; 

Info.: Darinka, 041/481-697, pdlisca@siol.net

četrtek, 1.5., 
ob 11.00

21. pohod na Kamenško 
Tradicionalni prvomajski pohod na Kamenško treh krajevnih 
skupnosti. Start iz Krmelja, Šentjanža in Tržišča.

zbirno mesto: 
Kamenško

Org.: KS Krmelj, KS Šentjanž in KS Tržišče; 
Info.: Slavica Mirt, 041/897-515

petek, 2. 5., 
ob 10.00 Gorski tek na Lisco Orehovo - Lisca Org.: Berg-lauf Lisca Sevnica; 

Info.: Pavle Drobne, 051/437-536

nedelja, 4. 5., 
ob 10.00 Florjanovo žegnanje cerkev v Budni vasi Org.: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž; 

Info.: Boštjan Repovž, 031/257-778

ponedeljek, 5. 5., 
ob 17.00

Predavanje: 
Nega sadnega drevja Žigrski vrh Org.: Ajda Posavje; Info.: Majda Hriberšek, 

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

ponedeljek, 5. 5., 
ob 19.15

Samoobramba za dekleta in ženske - osnovni tečaj 
Vsak ponedeljek v maju in juniju vabljeni na osnovni tečaj samoobrambe. Mladinski center Sevnica Org.: DBV IPPON Sevnica in KŠTM Sevnica; 

Info., prijave: Mojca, 051/680-290

četrtek, 8. 5., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: Simona Androjna: 
Od Troje do Tadž Mahala Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

četrtek, 8. 5., 
ob 18.00

Okrogla miza: Pasti sodobnega življenja Govorili bomo o raznih 
vrstah hazarda, finančnih špekulacij in prevar, v svetu prevarantov. Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

sobota, 10.5., 
ob 19.00 Kino Sevnica: Stotnik Amerika Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 10.5., 
ob 8.00 Test hoje na 2 km zbiranje: 

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

sobota, 10.5., 
ob 9.00

Prireditev "Skupaj delamo za zdravje" 
ob Tednu Rdečega križa in Dnevu medicinskih sester Razširjen pločnik pred NLB Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

sobota, 10.5., 
ob 10.00 Tradicionalni pohod Azaleja Vrhek zbiranje: 

pri pletenki v Tržišču
Org.: Turistično društvo Tržišče; 
Info.: Marta, 051/313-161

sobota, 10.5., 
ob 19.00

Pesem Posavja 2014
Območna revija odraslih pevskih zasedb Posavja Župnijska cerkev Boštanj Org.: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Sevnica

sobota, 10.5., 
ob 20.00

Tretje uho - glasbeni dogodek: Berden/Berger duo Berden/Berger 
duo Dejan Berden: klavir Jaka Berger: bobni Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

nedelja, 11.5., 
ob 8.00 Po sevniški planinski poti zbiranje: 

Trubarjev hram Loka
Org.: Planinsko društvo Lisca Sevnica; 
Info.: Darinka, 041/481 697

ponedeljek, 12.5., 
ob 15.30

Prvi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, 
ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 13. 5., 
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči za bodoče voznike in vse, 
ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

četrtek, 15.5., 
ob 19.00

Predavanje: Jadralno padalstvo 
Društvo jadralnih padalcev Metulj Rimske Toplice združuje 
rekreativne tervrhunske pilote jadralnih padal v svetovnem merilu.

Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: 07/81-61-070

petek, 16.5. Potovanje – Šarganska osmica, 3 dni zbiranje: 
AP Sevnica

Org.: TA Turizem Toni Sevnica; 
Info.: Toni, 031/643-338

petek, 16.5., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica

 Avtošole Prah Sevnica
Org.: Avtošola Prah Sevnica; 
Info.: Toni, 031/643-338

petek, 16. 5., 
ob 17.00

Slavnostno odprtje grajskega parka Gradu Sevnica: 
S skominami preteklosti po svežih stezah prihodnosti Grajski park Gradu Sevnica Org.: Občina Sevnica, KŠTM Sevnica; 

Info.: Občina Sevnica, 07/81-61-200

petek, 16. 5., 
ob 19.00

Odprtje festivala Sevniško grajsko poletje 2014: 
Koncert tria Eroika Grajski park Gradu Sevnica Org.: Občina Sevnica, KŠTM Sevnica; 

Info.:  07/81-61-200

sobota, 17.5., 
ob 9.00 Pohod po naravoslovni poti Azaleja Boštanj zbiranje: TVD Boštanj

Org.: TD Boštanj ob Savi; Info. in prijave: Jasmina, 
051/319-070, Aleš, 031/655-936, 
www.facebook.com/td.bostanj

sobota, 17.5., 
ob 9.00 12. Pohod po Krekovih stezicah Šentjanž Org.: TD Šentjanž; Info., prijave: Cvetka, 

031/825-053, Zdravko, 051/680-287

sobota, 17.5., 
ob 9.00, nedelja, 
18.5. ob 10.00

Dvodnevni konjeniški dan Sevnica, Šentjanž, 
društveni kozolec

Org.: Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž- 
Krekova konjenica

sobota, 17. 5., 
ob 10.00 Veteranski rokometni turnir Športna dvorana Sevnica Org.: Old Hands Sevnica; 

Info.: Martin Kuhar, 041/497-915

sobota, 17.5., 
ob 11.00 11. Tradicionalna Golažiada Turistična kmetija Azeleja Org.: Turistična kmetija Azeleja, Okroglice; 

Info., prijave: Tamara, 041/635-324 

sobota, 17.5., 
ob 16.00

Vejžde žur 2014 Turnir v malem nogometu. 
Večerni glasbeni program. Športni dom Sevnica Org.: Študentski klub Sevnica

sobota, 17.5., 
ob 16.00

Kuhajmo skupaj Tradicionalne jedi, ki jih bodo pripravili različni aktivi 
žena. Zabavni program: Zabukovški talenti vseh generacij, Ansam-
bel Korado in Boško band.

pri Večnamenskem domu 
Zabukovje

Org.: AKŽ Zabukovje; 
Info: Binca Sehur, 031/230-283, binca.
sehur@gmail.com

sobota, 17.5., 
ob 17.00

Dobrodelna prireditev Cicibanov vrtiljak z oktetom Jurij Dalmatin 
Zbrana sredstva se bodo namenila za nakup večnamenskega igrala 
za enoto Vrtca Ciciban Sevnica v Loki pri Zidanem Mostu.

Kulturna dvorana 
Loka pri Zidanem Mostu

Org.: Vrtec Ciciban Sevnica, 
KD oktet Jurij Dalmatin

četrtek, 22.5., 
ob 18.00

Okrogla miza: Pasti sodobnega življenja Govorili bomo o raznih 
vrstah hazarda, finančnih špekulacij in prevar, v svetu prevarantov. Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

petek, 23.5., 
ob 19.00

Otvoritev Razstave o gasilstvu in gasilcih 
Razstava je ogled 23.5. – 30.5. Gasilski dom Tržišče Org.: TD Tržišče; 

Info.: Alenka Knez, 031/330-535

petek, 23.5. in
sobota, 24.5. 10. Likovna kolonija Krmelj 2014, slikarska in fotografska delavnica Krmelj 

(Gasilski dom, OŠ Krmelj)
Org.: DKŠD Svoboda Krmelj, likovna sekcija. 
Info.: Ana, 031/629-372

petek, 23.5., 
ob 19.00 Proslava ob prazniku KS Tržišče Kulturna dvorana Tržišče Org.: KS Tržišče
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 24.5., 
ob 9.00 Praznovanje dneva mladosti Dom društva Hrast 

Tržišče
Org.: Društvo Hrast Tržišče; 
Info: Toni, 031/329-620

sobota, 24.5., 
ob 10.30 Državno prvenstvo mažoret

Športna dvorana Sevnica 
in parkirišče za HTC 
Sevnica

Org.: Društvo TRG Sevnica; 
Info.: Jože Železnik, 051/315-459

sobota, 24.5., 
ob 18.00

1. Mednarodni festival pihalnih godb 
Nastopile bodo godbe iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije.

pod šotorom na parkingu 
Bowlinga v Sevnici

Org.: KD Godba Sevnica
Info.: Brane, 041/784-258

sobota, 24.5.
ob 19.00 Kino Sevnica: Robocop Kulturna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

nedelja, 25.5., 
ob 9.00 Državno prvenstvo mažoret

Športna dvorana Sevnica 
in parkirišče za HTC 
Sevnica

Org.: Društvo TRG Sevnica; 
Info.: Jože Železnik, 051/315-459

nedelja, 25.5., 
ob 10.00 Sevniški kolesarski maraton zbiranje: 

Športni dom Sevnica

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica; Info.: 
Robert Kosaber, 040/297-179, kdsevnica@
kolesarstvo.org, www.kolesarstvo.com

sobota, 31.5., 
ob 8.00

Svetovni dan športa:
Dan odprtih vrat

Športni dom Sevnica, 
Fitnes studio Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica; 
Info.: Petra, 031/703-982

sobota, 31.5., 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti zbiranje: 

KMD Lukovec
Org.: KŠD Lukovec;
Info.: Alenka, 051/680-288

sobota, 31.5., 
ob 8.30

Mednarodni košarkarski turnir za kadete (U16) 
Ekipe: Cibona (državni prvak HR), Dubrava iz Zagreba, Krka 
Novo mesto, Union Olimpija (državni prvak SLO). Med tekmami: 
tekmovanje za pokal najboljšega izvajalca prostih metov, pokal 
najboljšega izvajalca trojk, plesna skupina Zmajčice.

Športna dvorana Sevnica Org.: Savaavto; 
Info.: Milan, 031/646-057

sobota, 31.5., 
ob 10.00

Ribič, ribič me je ujel 
Etnološka prireditev. Postavitev informativne table ob krmeljskih 
bajerjih z bogatim rastiščem lokvanja. Prikaz ribolova in priprave na 
ribolov nekoč in danes, ribiško tekmovanje ter šaljiva tekmovanja.

Ribiška koča ob 
krmeljskem bajerju in 
Športni park Krmelj

Org.: DKŠD Svoboda Krmelj - Turistična 
sekcija in KS Krmelj; 
Info.: Slavica Mirt, 041 897 515

sobota, 31.5., 
ob 10.00 Državno prvenstvo v namiznem tenisu Športni dom Sevnica Org.: Društvo invalidov Sevnica

Info.: Roman, 051/303-188

sobota, 31.5., 
ob 19.00 50 let Okteta Jurij Dalmatin Župnijska cerkev Boštanj Org.: Oktet Jurij Dalmatin

sobota, 31.5., 
ob 20.00 Tretje uho - glasbeni dogodek: MiNiMe Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

www.mojaobcina.si/
sevnica/dogodki/

GODBAFEST SEVNICA 2014

sobota, 24. maj 2014 ob 18. uri
parkirišèe za Bowling DeLuxe v centru Sevnice pod šotorom

nastopajoèi:
,, ,,

Puhaèki orkestar Josip Kašman , Mali Lošinj, Hrvaška 
,, ,,

Limena glazba Vodièka glazba  , Vodice, Hrvaška 
Godba na pihala Šmihel (Blasmusik - St. Michael), Avstrija

Godba Sevnica - Sevnica
Dalmatinska klapa Šepurina, otok Prviæ,  Hrvaška 

Za zabavo in ples bo igral Ansambel Zidaniški kvintet

VSTOP PROST.

Prireditev so omogoèili: KD Godba Sevnica, SAVA AVTO d.o.o. trgovsko, proizvodno, 

servisno podjetje Sevnica, Obèina Sevnica, KŠTM Sevnica 

prijave v MC ali Mojca 051 680 290

... začetek že v maju

SLOVENŠČINA 
Z A  P R I SE L J E NC E

www.kstm.si
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Mladina, šolski zvonec

V soboto, 29. marca, smo animatorji skupaj s 
prostovoljci prepleskali in preuredili Mladinski 
center Sevnica. Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujem vsem, ki ste nam priskočili na 
pomoč. Pridni smo bili! Več si oglejte na priloženih 
fotografijah! 

 
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Stilska preobrazba 
MC Sevnica

V preteklih mesecih so učenci Glasbene šole 
Sevnica zelo uspešno predstavljali šolo in Sevnico 
na raznih tekmovanjih in koncertih ter sprejemnih 
izpitih za nadaljevanje šolanja na srednji glasbeni 
stopnji. 
Štirje tekmovalci s sevniške glasbene šole so se po 
prejetih zlatih priznanjih na regijskem tekmovanju 
uvrstili na osrednje državno tekmovanje, 
Tekmovanje mladih glasbenikov Republike 
Slovenije – TEMSIG, ki je bilo marca na glasbenih 
šolah Primorske regije, v Postojni, Cerknici, Ilirski 
Bistrici, Tolminu, Idriji, Novi Gorici in na Vrhniki. 
Tekmovalne discipline letošnjega tekmovanja so 
bile: harmonika, rog, trobenta, pozavna, evfonij, 
tuba, jazz solo, tolkala in tamburica, kitarski in 
klavirski duo ter komorne skupine s klavirjem in 
godali.   
Učenci Glasbene šole Sevnica so na državnem 
tekmovanju dosegli odličen uspeh:  

MATEJ ŠTIH – evfonij, kategorija I. c, zlata plaketa, 
1. nagrada  
LEA IVANDIČ – rog, kategorija I. b, zlata plaketa, 
3. nagrada 

ŽAN REPOVŽ – pozavna, kategorija I. b, sredbrna 
plaketa  
TIM KRANJC – rog, kategorija I. c, srebrna plaketa 
Matej Štih je prejel tudi posebno priznanje žirije za 
najboljšo izvedbo obvezne skladbe ter nastopil na 
Koncertu prvonagrajencev v Postojni. 
Vsi trobilci so iz razreda Franca Lipovška. 

Uspehi učencev 
Glasbene šole Sevnica

Matej Štih, evfonij

Zavod KNOF, so. p.,  v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Sevnica vabi vse zainteresirane v 
novo sezono tečajev iz osnov računalništva. Ti 
21-urni tečaji bodo v prostorih MC Sevnica v 
sedmih srečanjih po tri šolske ure. S prijazno 
predavateljico se boste naučili veščin uporabe 
miške in tipkovnice, osnovno poznavanje zgradbe 
računalnika in računalniških programov Microsoft 
Word, Internet. 

Za vse dodatne informacije lahko obiščete spletni 
strani www.knof.si in www.facebook.com/
pages/Tečaji-računalništva-KNOF, nas pokličete 
na 041 829 577 ali pišete na tecaji@knof.si. 
Nameravamo organizirati tudi nadaljevanje tečaja 
računalništva in tečaja Photoshopa. Prijave že 
sprejemamo. Število mest je omejeno.
 

Knof Sevnica

Nova sezona 
tečajev računalništva   

Aprila smo četrtkove ustvarjalnice oblikovali 
skladno z velikonočnimi prazniki. 

Prva, 10. aprila,  je bila zelo uspešna, zabavna, 
ustvarjalna. Vseh 25 sodelujočih je izdelalo 
najmanj eno žabico ali piščančka, najbolj vztrajni 
pa celo dva. 

Trije animatorji smo komaj dohajali spretne prstke 
malih ustvarjalcev.  
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Prva velikonočna 
ustvarjalnica v MC Sevnica

Violinistka Ana Močnik z učiteljico Matejo Ratajc

Pozavnist Žane Repovž

 
Priprave na Vejžde žur 2014 so v polnem teku! 
Potekal bo 17. maja na igrišču pri športnem domu 
v Sevnici.  Prireditev bo letos prvič dobrodelna 
in športna. Potekal bo namreč turnir v malem 
nogometu med ekipami estradnikov, politikov 
in vplivnih gospodarstvenikov. Večerni glasbeni 
program pa obljublja super žur, Vejžde žur! 

V popoldanskem delu bo dobrodelni turnir v malem 
nogometu med ekipami estradnikov, politikov, 
znanih športnikov in občinskih gospodarskih 
veljakov. Ekipo estradnikov bo sestavil znani 
radijski glas Miha Deželak, selektor ekipe znanih 
športnikov bo smučarski as Primož Peterka. V 
ekipi politikov bodo predstavniki državnega zbora 
RS, ki se bodo za dobrodelni namen povezali 
iz različnih političnih strank. Ekipo občinskih 
veljakov bodo sestavljali lokalni gospodarstveniki 
in predstavniki občine. To so zdaj znana imena 
turnirja, več pa jih bomo razkrili postopoma, zato 
spremljajte naš Facebook. Pripravljen bo tudi 
pester popoldanski program. Vstopnina za turnir 
bo 3 evre, znesek pa bo namenjen v dobrodelne 
namene. Turnir se bo začel ob 16. uri v Športnem 
domu Sevnica. 
Razkrivamo tudi glasbeni program. Na odru bodo 
nastopili domačini Heart before mind, Sharanoid 
in Liquf, za njimi pa bodo Sevnico zabavali glavni 
skupini Nude in Pero Lovšin s Španskimi borci. 
Program se bo začel ob 19. uri na zunanjem igrišču 
pri bazenu v Sevnici. Vstopnine na večernem 
programu ni. 
Nove informacije o dogajanju spremljajte na 
našem Facebooku Vejžde žura. 
Šport, dobrodelnost in super žur. Ja, Vejžde!
 

Vir: Študentski  Klub Sevnica

Vejžde žur 2014
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www.facebook.com/
mladinski.sevnica

www.mojaobcina.si/

sevnica

Mladina, šolski zvonec

 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Sevnica je v torek, 8. aprila, pripravila 
v Kulturni dvorani Sevnica Revijo predšolskih, 
otroških in mladinskih pevskih zborov občine 
Sevnica 2014 z naslovom Poj z menoj. Nastopilo 
je deset  pevskih sestavov, v katerih je skupaj 
prepevalo 280 mladih pevk in pevcev. 
Predstavili so se nam OPZ OŠ Milana Majcna 
Šentjanž in OPZ Krmelj z zborovodkinjo Suzano 
Tratnik Umek, OPZ OŠ Boštanj pod vodstvom Tadeje 
Krnc, OPZ Blanca in MPZ Blanca z zborovodkinjo 
Jelko Gregorčič Pintar, Vokalna skupina A VISTA 
OŠ Boštanj, ki jo vodi Mateja Repovž Lisec, MPZ OŠ 
Milana Majcna Šentjanž z zborovodjem Marjanom 
Dirnbekom in zborovodkinja Nataša Vidic z MPZ 
Osminke OŠ Sava Kladnika Sevnica.  
Revijo sta popestrila in navdušila obiskovalce 
dva najmlajša pevska zborčka iz Vrtca Ciciban 
Sevnica, ki ga vodita zborovodkinji Melita Železnik 
in Bernarda Šavli, ter predšolski pevski zbor Vrtca 
Blanca z zborovodkinjo Sašo Martinčič. 

Prireditev smo sklenili z združenim pevskim 
zborom, v katerem je prepevalo vseh deset 
sestavov. Vodila ga je zborovodkinja Suzana 
Tratnik Umek, na klavirju pa ga je spremljala Saša 
Božič. Pevske zbore je strokovno spremljala Katja 
Gruber.   
Mladim pevkam in pevcem je prisluhnil tudi 
podžupan občine Sevnica Jožef Žnidarič.

Vir: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Sevnica

Revija predšolskih, otroških 
in mladinskih pevskih zborov 
občine Sevnica 2014 
Poj z menoj

  
V torek, 8. aprila, je v Sevnici potekala Občinska 
pevska revija, udeležili pa smo se je tudi učenci OŠ 
Milana Majcna Šentjanž. Sodelovala sta kar dva 
zbora. Otroški pod vodstvom Suzane Tratnik Umek 
in mladinski pod vodstvom Marjana Dirnbeka. 

 Prispeli smo v Sevnico. Najprej smo si ogledali oder 
in imeli tonsko vajo, nato smo si oblekli majice in 
malicali. Bili smo kar malo nervozni in prestrašeni, 
saj smo na reviji sodelovali prvič. Našo napetost je 
umiril učitelj tako, da nas je razvedril s pesmimi, ki 
jih radi prepevamo, zato smo na skrbi kar pozabili. 
Kmalu smo morali na oder. Mislila sem, da bomo 
naredili kakšno napako, a je vse potekalo lepo. 
Najprej smo ubrano zapeli Ena ptička priletela in 
občinstvo nam je močno zaploskalo. To nam je 
dalo polet za naslednjo pesem z naslovom Zaplavaj 
pesem, zapeli pa smo jo zelo slavnostno. Uspelo 
nam je. Zapeli smo še Gospel trein in za nagrado 
dobili bučen aplavz. Priklonili smo se in veseli odšli 
z odra. Vsi so nas hvalili in govorili, kako ponosni 
so na nas. Skupaj smo zapeli še Kekčevo pesem in 
prireditev se je končala. 
Veseli in srečni, da nam je uspelo, smo odšli proti 
domu. Zame je bil to popoln dan in želim si, da bi 
bilo še veliko takih. 
  

Danijela Bec, 7. razred 
OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Nastop na pevski reviji Na 6. mednarodnem tekmovanju in festivalu 
solistov in komornih skupin v Štanjelu, ki je bilo 
na začetku aprila, sta nastopili citrarka Neža 
Simončič iz razreda Tinke Vukič in violinistka 
Ana Močnik iz razreda Mateje Ratajc. Neža je v 
disciplini brenkala, kategorija A, prejela zlato 
priznanje in bila najbolje ocenjena tekmovalka v 
svoji skupini, Ana pa je v disciplini godala, kategorija 
C, prejela zlato priznanje in bila prav tako med 
vrstniki najbolje ocenjena. Izbrana je bila za nastop 
na finalnem koncertu tekmovanja, kamor se je 
uvrstilo deset najuspešnejših tekmovalcev vseh 
tekmovalnih disciplin in starostnih kategorij (vseh 
tekmovalcev je bilo 135). 

Trio saksofonov v sestavi Luka Medvešek, 
Nik Podpadec in Tjaša File iz razreda Matjaža 
Škoberneta je na 11. mednarodnem tekmovanju 
Davorin Jenko v Beogradu v disciplini komorne 
skupine, kategorija A, prejel drugo nagrado. 

Flavtistki Lara Senica in Andreja Turk iz razreda 
Vanje Ivanković sta marca uspešno opravili 
sprejemni preizkus na Konservatoriju za glasbo 
in balet Ljubljana, na katerem  bosta jeseni 
nadaljevali šolanje. 
Pomembno vlogo pri vsem tem uspehu ima tudi 
korepetitorka Saša Božič. 
Glasbena šola Sevnica je ena manjših slovenskih 
glasbenih šol, delo naših učencev in učiteljev pa je 
izjemno, predano in kakovostno.  
Iskrene čestitke učencem, mentorjem in 
korepetitorki. 

Vir: Glasbena šola Sevnica

Flavtistki Andreja Turk in Lara Senica

Trio saksofonov 
(Luka Medvešek, Nik Podpadec, Tjaša File)

JADRALNO 
PREDAVANJE

Mladinski Center Sevnica
predstavlja

kaj mora pilot vedeti preden gre v zrak

prikaz opreme pilota jadralnega padala

kako postati jadralni padalec

prikaz filma Never Ending Thermal

PADALSTVO

MC Sevnica, Trg Svobode 10

četrtek 15.5. ob 19:00

predava: Alojz Tovornik, DJP Metulj
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Šolski zvonec

www.mojaobcina.si/sevnica

  
Dne 5. aprila smo imeli kljub slabemu vremenu 
poseben dan. Čeprav je bila sobota, smo imeli 
pouk, saj smo nadomeščali delovni dan, ki je 
odpadel zaradi neprimernih vremenskih razmer. 
Že pred poukom smo bili vsi neučakani – obljubili 
so nam ogled planetarija. Že zgodaj zjutraj so naši 
radovedni nosovi gledali skozi vrata telovadnice, 
kjer je bil planetarij postavljen. Tam je bil en velik 
črn šotor oz. kupola. Komaj smo čakali, da bo 
ura sedem in petinštirideset minut, da nas bodo 
spustili noter. 

Ko smo vstopili, smo kar pozabili zapreti usta. Bilo 
je prečudovito. Naprava sredi planetarija je svetila 
na strop šotora. Prišel je prijazen gospod, se 
najprej predstavil, nato pa nam je začel razlagati 
o našem osončju, zvezdah in galaksiji. Bilo je zelo 
zanimivo. Opisal nam je tudi tri planete v našem 
osončju. Pogledali smo še nekaj filmčkov in 
ugotovili, kako smo majhni in kako velik je svet. 

Zanimiva delovna sobota

 
Letošnje šolsko leto smo imeli na OŠ Milana Majcna 
Šentjanž pet ekip tekmovalcev Ekokviza. Na njem 
lahko sodelujejo učenci 6., 7. in 8. razredov iz šol, 
ki so vključene v mrežo ekošol. Vsak član ekipe v 
pripravah na Ekokviz pridobiva znanje iz enega od 
treh vsebinskih sklopov. Vsebina učnega gradiva 
in vprašanj letošnjega Ekokviza je bila razdeljena 
na tematski sklop Podnebne spremembe 
(Vremenska napoved za učence 6. razredov, 
Biosfera in varstvo narave za učence 7. razredov 

in. Kaj jemo? za učence 8. razredov). Vprašanja 
temeljijo na učnem gradivu, ki je dostopno na 
spletnem mestu Ekokviza. Šolsko tekmovanje je 
potekalo v računalniški učilnici v petek, 7. marca. 
Ekipa Ekofriki, ki jo sestavljajo Roman Jontez, 
Grega Krmelj in Anže Repovž, je izmed 179 ekip 
v novomeški regiji dosegla  1. mesto in se tako 
uvrstila na državno tekmovanje, ki je bilo 11. aprila 
na OŠ Šturje v Ajdovščini. Ekipe so se pomerile v 
pisnem in ustnem delu tekmovanja in dosegle 6. 
mesto v državi. 

Mentorica, Helena Hribar

Uvrstitev OŠ Milana Majcna 
Šentjanž na državno 
tekmovanje Ekokviza

Zdravje je naša vrednota, zato moramo skrbeti 
zase, se veliko gibati, uživati predvsem zdravo 
in pestro hrano ter se preventivno seznaniti s 
posledicami uživanja alkohola, nikotina in drog. 

Na OŠ Sava Kladnika Sevnica smo imeli v 
ponedeljek, 7. aprila, naravoslovni dan.  Tako 
smo z različnimi dejavnostmi zaznamovali dan 
zdravja. Uživali smo v delavnicah, ki so nam jih 
pripravile učiteljice v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Sevnica in Mojco P. Krajnc. Spoznali 
smo posledice uživanja alkohola, nikotina in 
drugih drog. Odvisnost od drog je težka bolezen, 
ki prizadene vse naše organe, zato je dobro, 
da se z ozaveščanjem srečamo že v otroštvu. 
Gibanje in pozitivne misli veliko pripomorejo k 
našemu dobremu počutju in  zdravju. Joga nas 
umiri, prežene skrbi in nas »nahrani« s pozitivno 
energijo. Dobro je med učenjem narediti nekaj vaj, 
ki smo jih spoznali: tigra, mačko, žirafo in druge. 
Nismo pozabili tudi na pomen zdrave prehrane. 
Sestavili smo prehrambno piramido ter z jodovico 
ugotavljali prisotnost škroba v živilih. 
Dan smo sklenili z gibanjem v naravoslovni učilnici, 
v kateri bo ves mesec postavljen adrenalinski park 
pod vodstvom učiteljice Polonce Gačnik. 
                                                             

    Učenci 5. razreda 
OŠ Sava Kladnika Sevnica z učiteljicami

Naravoslovni dan v 5. razredu 
na OŠ Sava Kladnika Sevnica

Izdelava pogrinjka

 
Pozor, pozor! Muca Copatarica hodi po domovih in 
vrtcih ter pobira nepospravljene copate! 
Obiskala nas je tudi na Studencu, v oddelku 
Cepetavčki, in prinesla s seboj copate, ki jih otroci 
in vzgojiteljice doma nismo pospravili. Hitro smo 
zložili copate na dogovorjeno mesto in obljubili 
Muci Copatarici, da jih bomo od zdaj vedno 
pospravili in zložili.  Z muco smo  še poklepetali 
in se posladkali, saj nam je prinesla tudi slastne 
domače piškote. Povedala nam je, da ima hišico  

na Ajdovskem gradcu, kjer stanuje, in da bo vesela 
našega obiska. Mogoče se pa res nekega lepega 
dne odpravimo k njej na obisk in tudi mi njo prijetno 
presenetimo, kot je ona nas. 

Mali in veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica, 
enota Studenec 

Muca Copatarica 
na obisku pri Cepetavčkih

 
V sredo, 2. aprila, smo se učenci OŠ Sava Kladnika 
Sevnica udeležili področnega matematičnega 
tekmovanja, ki je bilo letos na naši šoli. 

Ob 13.20 se je začela prireditev, povezovali pa sta 
jo učenki Hana in Gabi. Na njej je nastopala tudi 
glasbena skupina Modra minuta.  
Ob 14.00 pa se je začelo zares. Tekmovanja se je 
udeležilo 41 učencev iz šol, ki so del naše občine. 
Poiskali smo učilnice, v katere nas je tekmovalna 
komisija razporedila že prej. Za reševanje nalog 
smo imeli na voljo dve šolski uri. V A-sklopu smo 
reševali naloge obkroževanja, v B-sklopu pa smo 
morali napisati še potek reševanja. Uri sta minili 
zelo hitro in na vrsti je bila malica.  

Že zvečer smo lahko videli rezultate. Kar osem 
učencev naše šole je osvojilo srebrno priznanje. 
Največ matematičnega znanja so pokazali David 
Zakšek, Jakob Lekše in Tinkara Jene, ki se bodo 
udeležili še državnega tekmovanja v Dolenjskih 
Toplicah. 
  

Tinkara Jene, 7. b, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Področno tekmovanje 
iz matematike

Šolska ura v planetariju je minila kot še nobena 
doslej. Za tem je bil na vrsti pouk, a se je dalo tudi 
to preživeti. Ta delovna sobota je bila začaran, 
zvezdni dan. 

Anže Orešnik, 8. razred, OŠ Milana Majcna Šentjanž 
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Grajska skrinja

Vsa šola odpravila se je v naravo, 
da poskrbeli smo za okolico zdravo.
Zemlja praznuješ svoj rojstni dan, 
za darilo smo ti  zacelili nekaj ran.

Bili smo veseli, saj pomagali smo našemu 
planetu,

upam, da se tako odločajo po celem svetu.
Ljudje nesramni mečejo smeti!
Ali ne vedo, da to Zemljo boli?

Čistilna akcija potekala je,
to zdravo zares bilo je za vse.

Lotili smo nesnage se, saj želimo, 
da Zemlja pozdraviš se in ozeleniš,

da lepoto svojo z nami deliš.

Sprehod za Savo, razgled čudovit,
prav tako pa je bil tudi barvit.

Zemlja, radi te imamo mi, 
zato za čistilno akcijo

odločili smo se vsi!

Vzeli rokavice, vreče smo,
da pomagali smo Zemlji pregnati to zlo.

Vsi smo gledali na tla, 
če kakšen papirček še mimo vihra.

Otroci žalostni smo mi, 
saj  vsi odrasli ne mečejo odpadkov v koše za 

smeti.
Onesnažujejo reke, potoke, travnik in še gozd!

Ojoj, le kaj bo Zemlja rekla na to norost?

Smo otroci in odrasli, ki zavedamo se,
kako pomembno ločevanje odpadkov je,

za tiste, ki pa tega še ne vedo,
zavpijemo glasno in močno:

»Ne onesnažujte nam Zemljo prelepo to!«

Ema Mrvič, 5. b
Jožica Mlakar, mentorica

 Zemlja nam je rekla: 
„Hvala!“

 
Ali ste že kdaj pomislili, kaj pravzaprav pomeni 
praznovati? Akademski slovar navaja, da pomeni 
praznovati proslavljati kak pomemben dogodek 
ali spomin nanj (rojstni dan, god, kako obletnico), 
vsekakor: ne delati,  počivati. Dan, ko se navadno 
ne dela, posvečen kakemu pomembnemu dogodku 
ali spominu nanj, je praznik. V besedni družini 
najdemo pridevnike prazen, prazničen, prazniški, 
pražnji.  

Izhodiščni pomen besede prazen je dela prost, 
praznik je torej dela prost dan, praznovati pa 
pomeni ne delati, počivati. Kar se nanaša na 
praznik, označujemo s pridevnikom prazničen, 
npr. prazničen dan, praznično jutro, praznično 
kosilo, praznično veselje. Kadar smo praznično 
razpoloženi, nas navdaja prazničnost. Včasih 
lahko rabimo tudi pridevnik prazniški: prazniško 
razpoloženje, prazniška obleka. 

V starejših besedilih bomo srečali še tretji pridevnik 
pražnji: pražnja obleka je praznična, boljša obleka. 
Nekdaj so bile pražnje srajce iz pražnjega platna, 
zdaj bi rekli: praznične srajce iz tankega ročno 
tkanega platna. – Radujmo se torej in praznujmo 
praznično razpoloženi, saj proslavljamo veliko noč, 
za kristjane najpomembnejši dogodek. 
  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 
Povzela po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: 
Veliko noč praznujmo ...

Zagotovo je vsak, ki živi v Sevnici, videl 
kozolec vsaj enkrat. Smešno bi bilo, če 
ga ne bi, saj jih lahko vidimo skoraj na 
vsakem koraku. 

Največ jih je ob Savi. V zaporedju so postavljeni 
na desnem (Vrhovo, Prapretno, Šmarčna, 
Kompolje, Mrtovec, Dolenji Boštanj, Radna, Loga) 
in levem bregu (Loka pri Zidanem Mostu, Račica, 
Šentjur na Polju, Breg, Orehovo, Gornje Brezovo, 
Dolnje Brezovo, Blanca). Ne smem pa izpustiti 
še kozolcev, ki so razkropljeni po preostalih 
sevniških naseljih in stojijo v bližini domačij, na 
prehodu med domačijami in njivami, travniki, ali pa 
so oddaljeni od domačij in stojijo samostojno ob 
njivah, travnikih. Številni kozolci v sevniškem okolju 
izrazito pričajo o močni kmečki in lesni (predvsem 
tesarski) dejavnosti na tem območju. Kozolec je 
opisan kot večinoma leseno, odprto gospodarsko 
poslopje s streho, namenjeno sušenju in spravilu 
poljskih pridelkov, zlasti žita v snopih, sena, 
detelje, fižola. 

Podatki in ugotovitve o razvoju kozolca (na 
Slovenskem) s področja znanstvene raziskanosti 
niso pretirano zadovoljivi. Kdaj so se na območju 
današnje Slovenije pojavili, ni znano. Materialni 
viri, ki pričajo o prisotnosti kozolcev na območju 
nekdanje Kranjske v 17. stoletju, so bakrorezne 
upodobitve in zapisi v Slavi vojvodine Kranjske 
avtorja Janeza Vajkarda Valvasorja. 

Treba je poudariti, da je beseda kozolec uporabljena 
kot splošen izraz za imenovanje različnih tipov 
kozolca. V Sloveniji poznamo enojni ali stegnjeni 
kozolec (s streho ali brez nje), kozolec s plaščem, 
kozolec na kozla, dvojni kozolec in vezani kozolec – 
toplar. Zadnji je doživel največjo stopnjo razvoja v 
arhitekturnem in umetniškem pomenu. 

Pri gradnji so za nosilne podstavke stebrov 
uporabljali kamen, beton; stebri so bili iz močnega 
hrastovega lesa, ponekod tudi betonski; za 
prečne tramove in podporne ročice so uporabljali 
hrastovino, smrekovino, jelkin ali macesnov les; 
late oziroma rante, kamor so obešali snope žit, 
seno in druge poljske pridelke za sušenje, so bile iz 
smrekovine, jelkinega ali macesnovega lesa; razni 
oporniki so bili iz hrastovega ali kostanjevega lesa; 

ostrešje je bilo iz smrekovine ali jelkinega lesa; 
za kritino so uporabljali slamo, različne opeke in 
sodobne industrijske kritine. 

Razširjeno poklicno prestrukturiranje, opuščanje 
kmetijske dejavnosti in tudi njeno (tehnološko) 
posodabljanje so samo nekateri izmed razlogov 
za zmanjšano uporabo ali pa kar za opuščanje 
kozolcev. 
Dogaja se po vsej Sloveniji in tudi v Sevnici. Tisti 
kozolci, ki stojijo v neposredni bližini domačij, 
so postali ali postajajo »streha« predvsem 
odpadnemu gradbenemu materialu, kmetijski 
mehanizaciji, avtomobilom, (počitniškim) 
prikolicam, hišnim avtomehanikom. Drugi, 
oddaljeni kozolci pa so prepuščeni neusmiljenemu 
zobu časa in ostajajo neuporabljeni tudi med 
košnjo. V zadnjem desetletju je čedalje slabše, 
kozolci propadajo in izgubljajo svoj prvotni pomen. 
Domačini pa izgubljamo oziroma lahko za vedno 
izgubimo izjemne gospodarske in arhitekturne 
znamenitosti. Razumljivo je, da se v kmetijski 
dejavnosti kozolci ne morejo uporabljati kot nekoč. 

Prav to pa pomeni le še večji izziv (za vse, in ne le 
za lastnike) pri iskanju ustreznih rešitev za trajno 
ohranitev (prvotnih funkcij) te mogočne zapuščine 
naših prednikov.   

Andreja Špitalar 
(študentka oddelka za etnologijo in kulturno 

antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) 
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Kozolec

Foto: Rok Petančič
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Šport in rekreacija 

 
Odprto KV (kratko valovno) prvenstvo zveze  
radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji. Od posavskih radioklubov je 
sodeloval Radioklub Amater iz Sevnice.  

Pionirji: 5. mesto Jan Vrtačnik, 9. mesto Rok 
Vrtačnik, 11. mesto Leon Kmetič, 13. mesto Nik 
Kladnik, 14. mesto Lenart Beršnak 
Seniorji:   3. mesto Danilo Kunšek  
          

ARG Posavje, Jani Kuselj

ARG KV Ajdovščina

Na 23. državnem strelskem prvenstvu v Laškem 
(11.–13. aprila) je Anuša Kovačič osvojila naslov 
mladinske državne prvakinje. 

Mojca Kolman je v močni konkurenci med članicami 
in z odličnim nastopom v finalni seriji osvojila drugo 
mesto. Ekipa SD Marok je ekipno zasedla četrto 
mesto. Najboljši posamezniki so bili Blaž Kunšek, 
Matej Kolman in Klemen Juvan. Pionirji in kadeti 
so se uvrstili v srednji del razpredelnice. 
  

Mirko Ognjenovič

Kovačičeva 
mladinska državna prvakinja, 
Kolmanova 
druga med članicami

Gaber Vandur dakrat drugi, Drejc Bedek dvakrat 
med deseterico

Naša ekipa v cestnem kolesarstvu je sezono 
22 dirk začela s prvimi stopničkami. V Tišini je 
nastopilo več kot 250 mladih kolesarjev, starih do 
19 let, po kategorijah KZS. V kategoriji do 13 let 
je v konkurenci 44 tekmovalcev Gaber Vandur za 
las zaostal za prvo zmago, Drejc Bedek je osvojil 
deseto mesto. V kategoriji mlajših mladincev smo 
imeli med 60 udeleženci tri predstavnike: Aljaž 
Prah je bil 22., Žan Bregar in Anže Podlesnik sta 
odstopila. Dirkali so skupaj s starejšimi mladinci, 
kar jim zaradi lažjih prenosov predvsem ravninske 
trase ni ustrezalo. Dobro načrtno delo trenerja 
Pirša se je torej že na prvi dirki potrdilo tudi z 
dobrimi rezultati.   
V soboto, 19. aprila, je bila v Spodnjih Pirničah 
15. Velika nagrada Medvod  za dečke do 16 let. 
V kategoriji Dečki C, v kateri ima KD Sevnica 
s tekmovalnim imenom Tanin Sevnica dvojno 
zasedbo, Gaber Vandur in Drejc Bedek, sta bila 
oba med deseterico. Gaber Vandur je ponovil tudi 
odličen rezultat prejšnjega tedna. V kategoriji 
55 kolesarjev iz vseh slovenskih klubov in 
predstavnikov Avstrije in Italije je z odlično vožnjo 
in še posebej s končnim sprintom zasluženo 
osvojil drugo mesto. Drejc Bedek je bil iz kroga v 
krog boljši in je dirko končal na odličnem sedmem 
mestu. Zmage v vseh kategorijah so odšle na 
Dolenjsko – KK Adria Mobil, kar kaže na odlično 
delo z najštevilnejšimi mladimi kolesarji in tradicijo 
kolesarskega športa. Vse prednosti odličnega 
pripravljalnega dela treningov, zagnanosti fantov 
in trenerja se kažejo tudi v naši majhni ekipi, ki si 
zasluži pohvalo in pozorost. 

Robert Kosaber

Mladi sevniški kolesarji 
odlično začeli sezono 

BAZEN 
    SEVNICA

junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

julij -avgust:

VABI TUDI V 
LETU 2014

sezonske karte

ugodnosti za društva

popusti za podjetja

Fitko

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

POSAVSKI  FES TIVAL 
TEMATSKIH POTI  2014

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

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

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

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

Info

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

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

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

www.fitnes-sevnica.com

 
V četrtek, 10. aprila, je bil v Šmartnem pri 
Litiji polfinale državnega tekmovanja v malem 
nogometu za starejša dekleta, udeležile smo se 
ga tudi učenke naše šole. 

V preteklosti so se nad nogometom navduševali 
moški, zdaj se s tem športom ukvarja čedalje 
več deklet. Nekatera starejša dekleta smo se že 
jeseni odločile za ta šport in zdaj pod vodstvom 
Igorja Povšeta pridno vadimo spretnosti 
preigravanja z žogo in usvajamo nogometna 
pravila. Svoje znanje smo že pokazale. Naprej 
smo se spopadle z nasprotnicami iz Celja in jih 
premagale z rezultatom 2:0. Na naslednjih dveh 
tekmah smo izkoristile nezbranost golmanke in 
zmagale. Dobro smo igrale tudi v zadnjih sekundah 
in premagale vse nasprotnice. Melani Knez je bila 
izbrana za najboljšo igralko, Lea Klenovšek pa za 
najboljšo strelko. 
Z zmago smo se uvrstile na finalni turnir in s tem 
prvič v zgodovini nogometa naše šole dosegle tako 
odmeven uspeh. Čeprav so bili treningi v preteklih 
mesecih zelo naporni, smo ugotovile, da je mogoče 
s prizadevnim delom doseči postavljene cilje. 
 

Franja Vovk in Eva Tihole, 9. b, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Polfinalno tekmovanje 
v malem nogometu za 
starejše deklice

DAN ODPRTIH VRAT 
FITNES STUDIO SEVNICA 

Informacije: 
041/548-011 (Estera)

Ob svetovnem dnevu športa vam podarjamo:

sobota, 31. 5., 
od 10.00 do 12.00
od 17.00 do 20.00

S seboj prinesite 
brisačo, copate in dobro voljo.

  
V Šentjurju pri Celju je bilo 15. marca državno 
prvenstvo Slovenije v krosu, na katerem nastopilo 
tudi 10 članov AK Sevnica. Pri pionirkah U12 sta 
na 1000 m dolgi progi tekmovali Ajda Slapšak in 
Lea Haler. Lea je osvojila 8. mesto, Ajda je v cilj 
pritekla 10, ekipno pa sta osvojili 3. mesto. Na 
isti razdalji je pri pionirjih Enej Jagodič dosegel 8. 
mesto. Pionirke U16 so tekmovale na 3000 m, 
Urška Kraševec je v cilj pritekla 4., Hana Kranjec je 
osvojila 11. mesto, ekipno pa sta osvojili 3. mesto. 
V kategoriji pionirji U16 je nastopil Luan Karavdaj 
in osvojil 17. mesto. Člani so tekli kratki kros na 
3000 m, na njem je nastopil Robet Lendaro 
in osvojil 11. mesto. Pri članih na 10.000 m je 
Sevnico zastopal Dušan Kraševec in osvojil 10. 
mesto. V kategoriji mlajših mladink sta nastopili 
Karin Gošek in Jerneja Prah. Karin Gošek je tekla 
odlično in si z velikansko prednostjo pritekla naslov 
državne prvakinje, Jerneja Prah je bila 11., ekipno 
pa sta se zavihteli na najvišjo stopničko. 

več na www.mojaobcina.si/sevnica
Vanja Lendaro

Sevniški tekači odlični 
na državnih prvenstvih

Za sevniškimi malonogometaši je izjemna sezona. 
Ne samo, da so izpolnjeni cilji uprave – sezona je 
zaključena s kar tremi barvami odličij. Zlato je z že 
drugim zaporednim naslovom mladinskih državnih 
prvakov osvojila ekipa U21, člani so osvojili 
naslov pokalnih podprvakov pokala Terme Olimia, 
zaključek sezone pa so kronali še z izjemnim 
tretjim mestom v 1. Slovenski futsal ligi. 

Če je bilo v lanski sezoni za koga presenečenje, da 
so mladinci prvič postali državni prvaki v kategoriji 
U21, je bilo letos še težje, saj se je to od njih 
pričakovalo. Do izraza je prišlo kakovostno delo 
z mladimi pod taktirko trenerja Mitje Jonteza. 
Kilometrina težkih tekem je pokazala kakovost v 
dveh finalnih tekmah, kjer so Stripyu nasuli 9 golov.  

Izjemen je rezultat članske ekipe pod taktirko 
Mitje Jonteza, saj je bila lani še v drugi ligi, letos pa 
že med najboljšimi v državi. V borbi za bron so si na 
gostovanju v Tolminu proti KMN Puntar priigrali 
neulovljivo prednost pred povratnim srečanjem 
v Sevnici. Doma so sicer izgubili, vendar je o 
zmagovalcu odločal boljši izid iz obeh srečanj, ki 
pa ga je Sevnica dobila s 5:3. Za vse dosežene 
rezultate sta klubu na zadnji tekmi sezone 
čestitala tudi župan Srečko Ocvirk in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 
Zahvala gre vsem sponzorjem, donatorjem in 
podpornikom kluba, ki so pripomogli k odličnim 
dosežkom posavskega futsal kluba, seveda pa tudi 
zvestim navijačem. 
Igralci gredo na zaslužen počitek, uprava kluba pa 
na delo, saj bo nova sezona kmalu tu. 
  

Vir: KMN Sevnica

Izjemna sezona KMN Sevnica

Jerneja Prah in Karin Gošek, ekipno 1. mesto

Mednarodni
košarkarski turnir

 kadeti (U16)  
Športna dvorana Sevnica

31. maja 2014, ob 8.30

Organizator: Sava avto; info.: Milan, 031/646-057

Cibona (državni prvak HR) 
Dubrava  iz Zagreba 
ter Novomeška Krka 

Union Olimpija (državni prvak SLO)
tekmovanje za pokal najboljšega
izvajalca prostih metov 
in pokal najboljšega izvajalca trojk,
plesna skupina Zmajèice 

Poleg ekip v katerih so že košarkarji, 
ki imajo že nastope celo za njihove èlanske ekipe
bodo prisotni košarkarski trenerji in strokovnjaki,
kot tudi nekdanji vrhunski košarkarji.

VSTOP PROST!

BAZEN SEVNICA 
PONUDBA ZA NAKUP 

SEZONSKIH KART 
BLIŽA SE POLETJE 

IN BAZEN SEVNICA BO ODPRL 
SVOJA  VRATA OBISKOVALCEM

Ponujamo vam  zanimive popuste pri 
nakupu sezonskih kart za otroke in 

odrasle, za podjetja, možnost prenosljivih 
kart za društva in še…

Podrobnosti in ceniki na www.kstm.si
Info: 07 81 61 070 

                                         Vir: KŠTM Sevnica
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Utrip življenja

Recepti

Čas priprave 
25-30 minut

Sestavine za 4 osebe

1 jedilna žlica masla ali 2 jedilni žlici olja
1 čebula, 1 strok česna
10 dag jušne zelenjave (korenček, zelena, por)
60 dag zrelih paradižnikov
3/4 l vode ali bistre zelenjavne juhe
1/8 l sladke smetane, šopek bazilikinih listov
sol, poper (po želji kanček tabaska)

Za okrasitev
Kruhove kocke, opečene v oljčnem olju s česnom

Čebulo in česen nasekljamo. Jušno zelenjavo 
očistimo in grobo nastrgamo ali narežemo na 
tanke rezine. Sveže zrele paradižnike po želji 
blanširamo. 

Segrejemo maščobo, dodamo čebulo, česen 
in jušno zelenjavo in vse skupaj prepražimo. 
Dodamo paradižnik, zalijemo z vodo oziroma 
bistro zelenjavno juho in kuhamo še 20-25 minut. 
Juho s paličnim mešalnikom drobno zmeljemo in 
začinimo.

Sladko smetano penasto stepemo in jo z opranimi
in drobno nasekljanimi bazilikinimi listi dodamo 
juhi. Juho postrežemo s kruhovimi kockami, ki 
smo jih opekli v oljčnem olju s česnom.

Kremna paradižnikova juha 
z bazilikino peno

Vir: Knjiga Preprosto, hitro in okusno, 
Marija Steinbrugger, www.mohorjeva.si

Čas priprave
50- 60 minut

Sestavine za tortni model ali model 
za pito s premerom 26 cm

21 dag moke
14 dag masla
7 dag sladkorja, 1 jajce
3/4 kg zrelih hrušk
sok polovice limone
7 dag sladkorja
1 lonček Creme fraîche
zavitek vanilijevega sladkorja
limonina lupinica
2 jajci, sol

Zamesimo krhko testo, ga okroglo razvaljamo in z
njim oblečemo model. Krog iz testa naj bo malo 
večji od dna modela, da ga bo dovolj tudi za rob. 
Pečico segrejemo na 200°C. Skledo iz krhkega 
testa pečemo približno 10 minut, da postane 
svetlo rjava.

Hruške olupimo, prepolovimo in jim odstranimo 
peščišče. Vsako polovico narežemo na 4 dele, 
hruškove krhlje poklapamo z limonovim sokom in 
jih razporedimo po krhkem testu. 

Creme fraîche, jajca, sladkor, vaniljev sladkor in 
nastrgano limonovo lupinico zmešamo in z zmesjo
prelijemo hruške. Sladico pečemo na srednji 
rešetki približno 30 minut.

NASVET
Namesto hrušk lahko uporabite tudi jabolka, 
marelice ali slive.

Hruškova pita

Cesta na grad 14a, tel.: 07 81 60 210 / e-naslov: vet.post.sev@siol.net

V Zavodu Knof, so.p., smo se odločili, da bomo v tem 
letu kot prostovoljci izvajali različne akcije. Ideja je 
nastala, ker se na nas obračajo posamezniki s 
svojimi težavami, mi pa se kot družbeno odgovorni 
posamezniki in socialno podjetje čutimo poklicane, 
da jim pomagamo.
Tako bomo vsak mesec izvedli eno prostovoljno 
akcijo v sklopu posameznih dejavnosti, ki jih imamo 
v podjetju. Več o naših dejavnostih lahko najdete 
na www.knof.si. Maja bomo nekomu pomagali 
urediti vrt, naslednji mesec drugemu pomagali pri 
selitvi itd.
Vsi, ki si želite sodelovati pri naših akcijah kot 
prostovoljci, ali veste za koga, ki bi potreboval 
našo pomoč, prosimo, pišite na inkubator@knof.si 
Napišite nam, zakaj menite, da ste ravno vi, ali vaš 
znanec, tisti, ki si zasluži prostovoljno akcijo KNOF. 
Knofovci pridemo pomagat starejšim osebam, ki 
ne morejo več same urediti vrta, pospraviti hiše, 
se preseliti na morje, nekomu, ki lahko vse sam 
opravi, ampak nam je poslal inovativno prijavnico, 
lahko pa se prijavijo tudi mlajše osebe, ki se želijo 
naučiti česa novega. Veseli bomo tudi povabila na 
piknik in tudi to akcijo bomo speljali po knofovsko.

Torej, lahko se prijavi kdor koli, vsak mesec pa 
bomo izbrali enega, pri katerem bomo izvedli 
akcijo.
 

Motivirana ekipa Zavoda KNOF so.p.

Prostovoljne akcije KNOF 
Plačujete vsak mesec preveč za položnice? Ste 
veseli pomladi in poletja, ker končno zaključimo z 
gretjem? 
Zbudi se in misli s svojo glavo. Na Zavodu KNOF 
organiziramo brezplačno predavanje o SMOTRNI 
RABI ENERGIJE. Predavanje je namenjeno 
posameznikom in organizacijam, nanaša pa se na 
varčno rabo energije.

Predavanje bo potekalo 21.maja ob 11.uri v 
prostorih Socialnega inkubatorja Posavja KNOF, 
na Prvomajski 15, bazenski objekt Sevnica. Zaradi 
omejenega števila udeležencev vas prosimo, da 
se na dogodek prijavite na inkubator@knof.si vsaj 
en dan pred predavanjem. V primeru prevelikega 
števila prijav bomo organizirali dodatno 
predavanje. Več na www.knof.si.
 

Ekipa KNOF

Zbudi se!

V življenju je tako, da se ves čas prepletata mladost 
in starost, najlepše pa je, če hodita skupaj z roko 
v roki. Marec je v Domu upokojencev Sevnica minil 
v znamenju prepletanja, druženja dveh generacij: 
otrok in starostnikov – stanovalcev doma. 
V sredo, 19. marca, so nas obiskali vrtičkarji, 
otroci iz skupine Sončki Vrtca Kekec, in pokazali 
prisrčen kulturni program. 
Že naslednji dan smo v prostorih delovne terapije 
organizirali delavnico na temo Izdelovanja rož iz 
kreppapirja. Izvajalka delavnice je bila Anica Starc, 
našim stanovalcem in zaposlenim pa je prikazala 
tehniko izdelovanja rož ter jih spodbudila, da je 
vsak udeleženec izdelal svojo rožo. 

V ponedeljek, 24. marca, sta predstavnici službe 
zdravstvene nege obiskali Vrtec Ciciban, in sicer 
skupino Polžki, ter predstavili in otrokom približali 
poklic medicinske sestre. Otroke sta z branjem 
zgodbic seznanili z osnovnimi medicinskimi pojmi, 
za popestritev pa so se igrali igrico, pri kateri 
so drug drugemu povijali roke in poslušali bitje 
lastnega srca. 
V torek, 25. marca, smo imeli prireditev z imenom 
Pozdrav pomladi. Nastopajoči, učenci OŠ Savo 
Kladnik Sevnica in njihovi mentorji, so pripravili 
bogat kulturni program, namenjen vsem mamam, 
ženam, očetom, hkrati pa so zaželeli dobrodošlico 
prihajajoči pomladi. 
Več na www.mojaobcina.si/sevnica

Darja BORIN, dipl. delovna terapevtka

Druženje z otroki 
v DU Sevnica
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Oglasi

94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si
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Razvedrilo

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

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: NAVIHANKE.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Marija Peternel, N.H.M. 19, 8290 Sevnica
2. nagrada: Gordana Šeško, Krulejeva 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: Bine Zierer, Kajuhova 18, 8290 Sevnica
4. nagrada: Marija Novak, Gubčeva 12, 8230 Mokronog

VICOTEKA
Luč
Stari Gorenjec leži na smrtni postelji, okoli 
njega pa je zbrana celotna družina.
»Žena, ali si tukaj?« vpraša umirajoči.
»Tukaj sem, pri tebi.«
»Otroci, ali ste pri meni?«
»Tukaj smo« se oglasijo otroci.
»Kje so pa vnuki?«
»Tukaj so, oča, pri vas.«
»Ja zakaj pa potem v dnevni sobi gori luč?«

Ledeni čaj
»Zakaj varčen človek stoji pod lipo, 
ko pada toča?«
»Zato, da pije brezplačni ledeni čaj!«

Nova hiša
Gorenjec razkazuje sodelavcu pravkar 
zgrajeno novo hišo: kuhinjo, spalnico, dnevno 
in otroško dobo... Potem prideta v sobo brez 
stropa.
»Kaj pa je to? Zakaj pa tu na tem kraju ni 
strehe?«
» Ja to je pa tuš!«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kje se nahaja lepo urejeno obeležje na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

»Če želimo z nekom deliti življenje, moramo 

najprej znati biti sami. Nihče si namreč ne želi 

biti z nekom, ki noče biti s seboj...« 

( neznani avtor)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

	 Bizeljsko	sremiška	vinsko	turistična	cesta

Izžrebanka:

 Nika	Puc,	Lončarjev	dol,	8290	Sevnica	

Nagrade za mesec MAJ

1. nagrada: Lekovita FACA aknoderm krema in Lekovita HMELJ negovalni gel, 
       ki ju podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica 
2. nagrada: Lekovita SOJA hranljiva krema, 
       ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica,
3. nagrada: Lekovita OGNJIČ negovalna krema, 
       ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica,
4. nagrada: praktična nagrada, 
       ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 
Ostane pol

Če vzameš od celote četrtino, 
ostane še pol. 

Kako je to mogoče?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

											Nobena!	Namreč	svinje	ne	morejo	govoriti.

 Izžrebanec:
	 Milan	Borštner,	Vrhek	30,	8295	Tržišče
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Oglasi

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

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

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

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

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

programprogramŽarŽar
programprogram

KZ Sevnica z.o.o., Savska 20c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

Ko zadiši po žaru ...Ko zadiši po žaru ...



ikend dalmatinske glasbe
Koncerti klape Komiža 

Četrtek, 8. maj 2014, ob 20. uri 
koncert na Razborju  
nastopajo: Klapa Komiža, Fantje z Razborja in Fantje z vseh hribov
info: Matej Imperl, 041 254 217 Petek, 9. maj 2014, ob 19. uri 

koncert Grad Sevnica, 
nastopajo: Klapa Komiža, Vokalna skupina Corona 

info: KŠTM Sevnica, Rok Petančič, 051 680 289 Sobota, 10. maj 2014, ob 19. uri
koncert v dvorani Tratnik - cerkev na Raki, 
nastopajo: Klapa Komiža
info: Alojz Kerin, 041 532 727  Nedelja, 11. maj 2014, ob 15. uri 

koncert v telovadnici Osnovne šole Šentjanž 
nastopajo: Klapa Komiža, vokalna skupina Fortuna, Šentjanški Jurjevalci in Trio Adio 

info: Margareta Megi Sotlar, 041 859 864

Organizator projekta: KŠTM Sevnica in Občina Sevnica s partnerji 

V
Vstop prost.

Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 22,1 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,66 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m


