
Glasilo KŠTM Sevnica, februar 2020, letnik XVIII, številka 152, www.kstm.si

Miran Štern 
   l
kulturni praznik 
   l
športnik leta
   l
razpisi  
   l
pustovanje  
   l

razvedrilo  

februar    



2 februar 2020

Intervju

Društvo Sožitje Sevnica je skupaj z 51 drugimi 
lokalnimi društvi vključeno v Zvezo Sožitje, ki je 
bila ustanovljena leta 1963 kot republiško društvo 
za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Čez le 6 
let je bilo ustanovljeno Društvo Sožitje Sevnica, ki je 
lani praznovalo 50-letnico delovanja, zadnjih 16 let 
pa ga vodi Miran Štern.
 

Društvo Sožitje Sevnica povezuje osebe s posebnimi 
potrebami, njihove svojce, strokovne delavce in 
druge posameznike. Koliko članov je vključenih v 
društvo in katere programe izvajate zanje?
 
Število članov v društvu je iz leta v leto različno. Po 
podatkih konec leta 2019 jih je bilo 196. Od tega je 68 
članov oseb z motnjo v duševnem razvoju (OMDR), 
in sicer so v društvo vključene osebe od 7. leta. 
Preostalo so starši oziroma njihovi skrbniki, nekaj je 
kot rečeno strokovnih delavcev, prostovoljcev in tudi 
podpornih članov. Mlajši člani so vključeni v posebni 
program na Osnovni šoli Ane Gale v Sevnici, preostali 
pa v Varstveno-delovni center Krško–Leskovec Enota 
v Sevnici, kar nekaj pa je takih (predvsem starejših), 
ki so kar doma. 
 
Naši uporabniki se uspešno vključujejo v Programe 
Vseživljenjskega učenja (VŽU), ki potekajo na različnih 
koncih Slovenije. Ti programi so: skrb za samega sebe, 
kuharske delavnice, plesne delavnice, taborjenje 
ob Kolpi, letovanje na morju idr., namenjeni pa so 
OMDR nad 18 let. S temi programi postajajo naši 
člani čedalje bolj samostojni pri skrbi zase, izboljšuje 
se njihova samopodoba, hkrati pa tudi spoznavajo 
in tkejo nova prijateljstva. Mlajši člani pa se skupaj 
s svojimi družinami vključujejo v štiriletni cikel 

izobraževanja, po želji 
pa se lahko udeležijo 
tudi počitnic na morju, 
termah, hribih ... Ti 
programi potekajo pod 
okriljem Zveze Sožitje. 
Društvo pa člane 
zabeleži in jih razvrsti 
v programe glede na 
njihovo zmožnost, 
poskrbi za prevoze in 
spremljevalce.
 
Naloge društva so 
usmerjene tudi v 
izobraževanje in 
usposabljanje naših 
članov za samostojno 
življenje in aktivno 
delo. Tako vsako leto 
organiziramo Vikend 
seminar za OMDR 
in njihove družine. 
Ta navadno poteka 
v nekih slovenskih 
termah in traja tri dni. 
V njih v sodelovanju s 
predavatelji (strokovni 
kader) izpeljemo dve 
obvezni predavanji za 
starše oz. skrbnike. 
Lani pa smo poskusno 
v ta predavanja vključili 
naše OMDR, ki so 
sposobni sodelovati. 
To se je izkazalo za 
več kot odlično in 
bomo takšno prakso 
nadaljevali. Med 
izobraževanjem konec 
tedna pa izvedemo še 
vrsto drugih aktivnosti 
za naše OMDR, od 
plavanja, pohodov, 
druženja, če je le 
mogoče, se vključimo 

v lokalno okolje seminarja. Tako so nas na primer 
na Ptuju obiskali kurenti, na morju so se predstavile 
primorske narodne noše, v Topolšici smo celo 
sodelovali v igrah brez meja s Turističnim društvom 
Topolšica, ogledamo pa si tudi razne znamenitosti 
kraja, takšnih aktivnosti pa je še veliko. 
 
V sklopu programa Rehabilitacija in športna vadba 
izvajamo rekreativno plavanje v Zdravilišču Laško, 
v poletnem času pa se naši člani lahko udeležijo 
tudi brezplačnega kopanja na bazenu, saj nam 
vsako leto KŠTM omogoči brezplačno kopanje. V 
sklopu rekreativnega plavanja izvajamo različne 
vaje, s katerimi se izboljšujejo motorika, gibljivost 
in splošno psihofizično počutje naših članov. Enkrat 
tedensko v dopoldanskem času izvajamo športno 
vadbo v športnem domu v Sevnici, vodijo pa jo 
zaposleni delavci v VDC Enota v Sevnici in OŠ Ane 
Gale v Sevnici. Menimo, da športne aktivnosti zelo 
pozitivno vplivajo na zdravje naših uporabnikov.
 
V društvu izvajamo tudi program Pomoč družinam, v 
sklopu katerega poteka vse leto enkrat mesečno Klub 
staršev, na katerem se starši srečujejo, izmenjujejo 
svoja mnenja, seznanjamo jih pa tudi z vsemi 
novostmi na področju, ki je povezano z našimi člani, 
ter jim svetujemo, po potrebi pa tudi nudimo razno 
pomoč. Seznanjamo se tudi s statusom družin, jih 
obiščemo na domu, pomagamo pri nakupu različnih 
pripomočkov, ki jih potrebujejo OMDR, in še veliko 
drugega. 
 
Organiziramo različna družabna srečanja, kot 
so pikniki, športne igre, izleti, miklavževanje in 
novoletna zabava z obiskom Božička in obdaritvijo. 

Konec preteklega leta ste praznovali 50-letnico 
delovanja društva. Katere dogodke oziroma mejnike 
bi v tem dolgem obdobju uspešnega delovanja 
izpostavili kot najpomembnejše? 
 
V tem obdobju, odkar vodim društvo, je bilo veliko 
dogodkov, ki bi jih lahko izpostavil. Najpomembnejše 
pa se mi zdi to, da smo postali bolj vidni, prepoznavni 
v lokalnem okolju in lahko rečem tudi sprejeti. Veliko 
pa mi pomeni tudi to, da smo vsi skupaj v našem 
društvu postali velika družina in si drug drugemu 
pomagamo, se skupaj učimo, veselimo in bodrimo.
 
Temeljno poslanstvo Društva Sožitje Sevnica je 
osebam s posebnimi potrebami pomagati pri večji 
samostojnosti in boljši vključenosti v družbo. Kako 
in na katerih področjih največ sodelujete z lokalnim 
okoljem? Se povezujete tudi z drugimi društvi? 
 
Najbolj si želimo, da bi bili sprejeti in vključeni v 
družbo. Prav zato smo se že kar nekajkrat predstavili 
lokalnemu okolju na naših znanih prireditvah Z 
roko v roki. Ob tej priložnosti so poleg naših članov 
sodelovali tudi drugi zunanji nastopajoči. Veliko 
sodelujemo z Varstveno-delovnim centrom Sevnica, 
OŠ Ane Gale Sevnica, DUO Impoljca, Vrtcem Sevnica, 
OŠ Sava Kladnika Sevnica in drugimi.
 
Predsednik društva ste že 16 let. Kaj vas pri tem 
delu najbolj osrečuje? S kakšnimi izzivi se srečujete 
pri vodenju društva? 
 
Zame kot predsednika in starša OMDR je 
najpomembnejše to, da se naši člani vseh dogodkov, 
ki jih organiziramo, radi udeležujejo, kar potrjuje 
visoka udeležba v vseh programih in na vseh 
srečanjih. Veliko mi pomeni, da vidim zadovoljne 
starše in nasmejane »otroke«, kot jih mi imenujemo. 
To potrjuje, da smo na pravi poti, in to me tudi 
osrečuje.
 
Nesebična pomoč je pomembna vrednota, ki je na 
področju vašega dela najbolj v ospredju. Menite, 
da so mlajše generacije naklonjene negovanju 
te vrednote? Kaj bi želeli sporočiti mladim, ki se 
v družbeno življenje šele vključujejo in bodo v 
prihodnosti aktivno sooblikovali svet okoli nas? 
 
Prepričan sem, da so nam tudi mlajše generacije 
pripravljene nuditi pomoč pri delu društva, ki 
združuje »drugačne osebe«, kar se je v preteklih letih 
izkazalo tudi, ko se je nekaj mlajših pridružilo društvu 
in sodelovalo pri naših aktivnostih. 
 
Želim si, da bi v prihodnosti organizirali srečanje, na 
katerega bi povabili mlade iz našega okolja, da bi 
nas spoznali. Ugotovili bodo, da nismo nič drugačni, 
da smo samo posebni.
 

Pogovarjala se je Neža Nemec

Miran Štern, predsednik Društva Sožitje Sevnica

Miran Štern

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

Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica, 
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, 
Mojca Švigelj, Rok Petančič, Neža Nemec, Jože Novak, Miran 
Grubenšek, Annemarie Culetto, Barbara Zagorc. 
Lektoriranje: Božislava Čož
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku. 
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški 
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je 
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in 
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: Barbara Zagorc
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica, 
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si

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

Prihodnja številka izide februarja 2020, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 2. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon

Februarja praznujemo  slovenski kulturni 
praznik. Kultura  je pomembna za obstoj naroda.  
Je pa tudi res, da se kultura človeka  bolj kot z 
lepimi oblekami meri z resnico, besedami in 
dejanji. Kajti, biti kulturen v pravem pomenu 
besede še zdaleč ne pomeni, da se trudiš biti 
vsem všeč,  se vedno smehljaš, se v vseh zadevah 
strinjaš in delaš vse, da bi bili ljudje zadovoljni s 
teboj v vsakem trenutku. Biti kulturen pomeni, 
biti pošten, stati za svojimi dejanji, govoriti 
resnico in zagovarjati pravico, tudi ne glede na 
posledice.

Kultura človeka  se ne nazadnje meri  tudi po 
tem, kakšen odnos ima do sočloveka, živali, 
narave.

Torej, trudimo se, da  s svojo kulturo bivanja 
in delovanja ne škodujemo drugim, a ob tem 
ponosno zagovarjajmo svoja prepričanja, pri 
čemer  pa spoštujmo tudi prepričanja sočloveka.
 

Alenka Kozorog, glavna urednica  

VABLJENI 
na osrednjo slovesnost 
ob slovenskem kulturnem prazniku,
ki bo v petek, 
7. februarja 2020, ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljene Prešernove plakete 
in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica.

Slavnostna govornica bo Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica Osnovne šole Boštanj, 
prejemnice naziva Najbolj kulturna šola leta 2019 v Sloveniji.

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

Slovesnost bodo z nastopom obogatili učenci Otroškega pevskega zbora Osnovne šole 
Boštanj in Pevska skupina Vokalnih 5.

V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del 
XIX. mednarodnega sevniškega likovnega shoda Grad 2019.

Avtorici scenske zasnove sta prejemnica naziva mlada prvakinja XIX. mednarodnega  
sevniškega likovnega shoda Grad 2019 Nina Gole in prvakinja shoda Nevenka Flajs.
 
Prijazno vabljeni.  
 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

 

 

   Krajevna skupnost Boštanj 

 

 
Vabi 

na osrednji dogodek 

v počastitev slovenskega kulturnega praznika in 

praznika Krajevne skupnosti Boštanj. 

  

Prireditev bo  

v soboto, 8. februarja 2020, ob 18. uri 

v dvorani TVD Partizan Boštanj. 

 

Podeljena bodo priznanja KS Boštanj, 

za kulturno popestritev programa bo poskrbela  

Vokalna skupina Corona. 

 

 

 

Prijazno vabljeni, veseli bomo vašega obiska. 
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Idejne zasnove preureditve 
tematskega prostora in obnove kuhinje.

Občina Sevnica vse od prenosa lastništva v letu 2014 
s promocijskimi medijskimi objavami, soorganizacijo 
različnih športno-rekreativnih in drugih dogodkov in 
z izvedbo več infrastrukturnih posodobitev aktivno 
prispeva k razvoju te priljubljene izletniške točke.

Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

 
Leta 2014 je Občina Sevnica po več kot enoletnem 
usklajevanju od Planinskega društva Lisca Sevnica 
in Planinske zveze Slovenija v lastništvo prevzela 
objekte na Lisci. Po prenosu lastništva je Občina 
Sevnica nadaljevala programe za razvoj Lisce tudi 
na objektih in v okolici Tončkovega doma s ciljem 
nadaljevati ustvarjanje Lisce v za širše okolje 
pomembno in uporabno športno-rekreacijsko 
turistično destinacijo.

Občina Sevnica je 13. januarja prejela odpoved 
najemne pogodbe dolgoletnega najemnika in 
oskrbnika Tončkovega doma na Lisci, Gostinstva 
Krašovec. Občina Sevnica razume in spoštuje 
odločitev družine Krašovec za usmeritev osebnih 
prioritet k družini in preživljanju več časa z bližnjimi. 
Kot najemnik in oskrbnik Tončkovega doma je družina 
Krašovec uspešno sodelovala s Planinskim društvom 
Lisca Sevnica in Planinsko zvezo Slovenije, pa tudi z 
Občino Sevnica, s čimer je pomembno pripomogla 
k razvoju in prepoznavnosti destinacije Lisca. Razvoj 
poslovnih priložnosti v času sodelovanja z Občino 
Sevnica je bil pozitiven. Družini Krašovec in ekipi iz 
podjetja Gostinstvo Krašovec se zato zahvaljujemo za 
njihov prispevek k razvoju Lisce.

Občina Sevnica za leto 2020 načrtuje izvedbo 
obnovitvenih del kuhinje in ureditev tematskega 
prostora v Tončkovem domu. Dela se bodo pričela 
v februarju. O svojih namerah je Občina Sevnica 
ob prijavi investicije za sofinanciranje v sklopu 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo na 
začetku leta 2019 obvestila družino Krašovec. Ta se 
je oktobra za čas obnovitvenih del tudi dogovorila s 
Planinskim društvom Lisca Sevnica za najem Jurkove 
koče za izvajanje omejene gostinske dejavnosti, saj 
je za čas obnovitvenih del načrtovano tudi zaprtje 
Tončkovega doma. V obdobju obnovitvenih del 
najemnik Tončkovega doma ne bi plačeval mesečne 
najemnine.

Tončkov dom bo za obiskovalce odprt do 1. 
februarja. Med potekom obnovitvenih del bo 
Občina Sevnica izvedla javni poziv za oddajo 
ponudb za najem Tončkovega doma, ki bo 
vnovič odprl svoja vrata predvidoma maja.

Obnova prostorov 
Tončkovega doma na Lisci

 
Še pred koncem leta se je Občinski svet Občine 
Sevnica sestal na 12. redni seji, in sicer 18. decembra 
2019. Člani občinskega sveta so soglasno sprejeli 
Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2020, ki bo 
znašal nekoliko več kot 17 milijonov in pol.

S sprejetim proračunom sta sprejeta tudi letna 
programa športa in kulture v občini Sevnica. Občina 
Sevnica bo v letu 2020 za celotne dejavnosti na 
področju kulture namenila sredstva v vrednosti okrog 
1,2 milijona evrov, za področje celotne dejavnosti 
na področju športa pa sredstva v vrednosti okrog 
960.000 evrov.

Na seji so se člani Občinskega sveta Občine Sevnica 
med drugim seznanili tudi s projektom Premostitveni 
objekt čez Savo in glavno železniško progo Zidani 
Most–Dobova na Logu, ki ga je skupaj s predstavniki 
projektantskega podjetja predstavil Tomaž 
Willenpart, vodja Sektorja za investicije v ceste 
Direkcije RS za infrastrukturo. Infrastrukturni projekt 
je obsežen in zahteven. 

Z gradnjo mostu sta predvideni odprava nivojskih 
železniških prehodov in povezava lokalne ceste 
Sevnica–Blanca z državno cesto Boštanj–Impoljca na 
Logu. Most bo dolg 281 m, pri Logu pa je predvidena 
tudi gradnja krožišča. 

Idejna zasnova gradnje mostu

12. redna seja 
Občinskega sveta 

Idejna zasnova gradnje mostu
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www.obcina-sevnica.si

Javni poziv 
zbiranja predlogov 

za podelitev priznanj 
na področju športa

 
Športna zveza Sevnica je objavila javni poziv 
zbiranja predlogov za podelitev priznanj na 

področju športa v občini Sevnica za leto 2019. 

Predloge za priznanja zbirajo v naslednjih 
kategorijah: športnik leta, športnica leta, športna 

ekipa leta, perspektivni športnik ali športnica, 
športna osebnost, prireditev ali projekt leta 

ter predloge za jubilejno priznanje za večletno 
delovanje športnega društva.

Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden 
dosežek, morajo predlagatelji oddati v pisni 

obliki na poštni naslov Športne zveza Sevnica 
(Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica) ali na 

e-naslov martinsek.sara@gmail.com, 
najpozneje do petka, 7. februarja, do 12. ure.
Javni poziv je v celoti objavljen na spletni strani 

Občine Sevnica.

 
V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so objavljeni javni razpisi o 
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter za 
sofinanciranje programov na področju kulture, športa, mladinskih dejavnosti ter socialnega in zdravstvenega 
varstva. Po posameznih področjih so povzeti ukrepi, okvirna vrednost razpisa in rok za prijavo:

Javni razpisi

 
V konferenčni dvorani Komunale Sevnica je 30. 
decembra lani potekal sprejem štipendistov, njegov 
namen pa je bil med seboj povezati mlade občane, 
ki so vključeni v programe štipendiranja Občine 
Sevnica.

Občina Sevnica podeljuje štipendije v treh vsebinskih 
sklopih: za srednješolsko izobraževanje za deficitarne 
poklice, za bodoče prevzemnike kmetij in nadarjene 
dijake in študente s področja kulture, ki študirajo v 
tujini. Za šolsko leti 2019/2020 je Občina Sevnica 
podelila skupno 22 štipendij, od tega je dve štipendiji 
namenila bodočima prevzemnikoma kmetij, 15 
štipendij srednješolcem, ki so se odločili izobraževati 
za enega izmed deficitarnih poklicev, in 5 štipendij 
dijakom in študentom s področja kulture.

Štipendije za nadarjene študente s področja 
kulture Občina Sevnica podeljuje od leta 2008, v 
sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje, 
ki tehnično izpelje razpis. Od prvega razpisa do 
zdaj je bilo podeljenih 9 štipendij posameznikom 
in posameznicam, ki so svoje šolanje nadaljevali v 
Nemčiji, Avstriji, Švici in Veliki Britaniji.

Cilj podeljevanja štipendij bodočim prevzemnikom 
kmetij, to je dijakom oziroma študentom kmetijske, 
živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po 
končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji, 
je povečati strokovno usposobljenost nosilcev 
kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja 
tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske 
proizvodnje. Občina Sevnica te štipendije podeljuje 
že več kot 25 let, žal pa število štipendistov s tega 
področja upada.

S štipendiranjem srednješolskega izobraževanja za 
deficitarne poklice pa Občina Sevnica želi zagotoviti 
ustrezen kader na trgu dela na svojem območju glede 
na povpraševanje delodajalcev in s tem omogočiti 
boljši gospodarski razvoj in večjo zaposljivost mladih.
Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko 
Ocvirk in izpostavil, da Občina Sevnica želi slediti 
potrebam mladih, saj bodo prav mladi čez nekaj let 
aktivno gradili lokalno skupnost. Sprejeta strategija 
za mlade v občini Sevnica in tovrstni sprejemi so 
korak naprej k boljši povezanosti mladih med seboj 
in z Občino Sevnica kot eno krovnih javnih institucij v 
domačem okolju.

Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko Ocvirk.

Sprejem 
štipendistk in štipendistov 

Namen sprejema je bil povezati mlade v občini Sevnica.



6 februar 2020

Po občini

www.visit-sevnica.com

 

Izbor 
županovega vina 

2020
 
 
Vinogradniška društva sevniške občine pod 
pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom 
občine Sevnica Srečkom Ocvirkom organizirajo 
izbor za županovo vino 2020, ki bo namenjeno 
promociji občine in bo imelo status protokolarnega 
vina za različne priložnosti.

Izbor županovega vina bo že 15. zapored. 
Namen izbora je promocija občine Sevnica in 
promocija lokalne gastronomije, ki v zadnjih letih 
pridobiva  čedalje večjo veljavo. Županovo vino 
je tako eden izmed načinov podpore promociji 
vina, vinogradništva, lokalno pridelane hrane in 
lokalnega kmetijstva, s tem pa pripomore tudi 
k razvoju lokalnega, butičnega turizma v občini 
Sevnica. 

Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo 
vino uspešen promotor naše občine, naših 
vinogradnikov in vinogradniške dediščine, zato 
vljudno vabljeni k sodelovanju. 

Celoten razpis je objavljen na spletni strani Občine 
Sevnica, dodatne informacije pa so na voljo tudi 
pri predsednikih vinogradniških društev.
 

Župan Srečko Ocvirk in 
predsedniki vinogradniških društev sevniške občine 

Jože Simončič, Branko Arih, Uroš Flajs in Renata Kuhar

  
Sveti trije kralji, v lepi zlati halji ... Bog daj dober 
večer, vse dobro v novem letu vam želijo sveti trije 
kralji: Gašper, Miha, Boltežar ... oznanjamo veselo 
novico Jezusovega rojstva ...
Tako je v pesmi in besedi odmevalo voščilo letošnjih 
kolednikov, osnovnošolk Nike, Janje, Zale, ter 
srednješolcev Davida, Hane in Stanke, ki so ga 
ponesli po vaseh (Jeperjek, Telče, Križ. Drušče, Laze, 
Primož (ž. Studenec),  Češnjice, Znojile in Rogačice) 
škocjanske župnije v naši občini.

Tudi letos so jih ljudje lepo sprejeli. Hvala vam za 
vse darove, denarni bodo poslani Misijonskemu 
središču Slovenije in bodo namenjeni otrokom na 
Madagaskarju, v Etiopiji, Kongu, Nigeriji in drugje. 
Slovenski misijonarji in misijonarke se za vse darove 
vsako leto  zahvalijo, s sladkimi dobrotami pa so se 
sladkali koledniki.
 

Bernarda Androjna 

Trikraljevsko koledovanje 

 
V četrtek, 2. januarja, se je več kot 30 članov PD Lisca 
že trinajstič zbralo in praznovalo vstop v novo leto 
s tradicionalnim pohodom po krožni planinski poti 
Podgorje–Lisca–Ješivec–Ivce–Podgorje. 

Že drugo leto zapored smo bili na pohodu brez snega. 

Naužili pa smo se svežega zraka ob celodnevnem 
sončnem vremenu,  temperaturami okrog 5 ?C in 
čudovitem razgledu na bele Kamniške in Julijske 
Alpe ter Snežnik. Po odmoru pri Tončkovem domu, 
ki je v zaključni fazi sanacije strehe, smo se podali 
čez Ješivec proti Darinkinem zavetišču na Ivce. 

Okrog 12 km vzpetin in dolin je med nami uspešno 
premagoval tudi starosta planinskega društva, skoraj 
83-letni Vinko Šeško. Na Ivcah so nas toplo sprejeli 
in pogostili. Pozdravila sta nas tajnica PD Darinka 
Avguštin in mož Janko ter za vse pripravila tudi obilno 
toplo malico. S sončnim zahodom  smo se  polni lepih 
vtisov vrnili na izhodišče.

 
Janez Levstik

Trinajsti novoletni pohod 
Planinskega društva Lisca

  
Pri delu z otroki in mladimi se nam pogosto 
poraja vprašanje, katere vsebine ponuditi, da 
bi uporabnike motivirale, jim razširile obzorja, 
mogoče prebudile speči talent ter spodbudile h 
kreativnosti in nadaljnjemu raziskovanju. V sklopu 
programa Večgeneracijski center Posavje poskušamo 
predstaviti tudi značilnosti različnih kultur. 

Tokrat je uporabnikom programa Matej Bračič 
predstavil japonsko kulturo in japonsko tradicionalno 
borilno veščino aido, ki jo je treniral v klubu japonskega 
mečevanja Maribor. Njegova predstavitev življenja 
in vloge samurajev ter japonske kulture je med 
mladimi požela veliko zanimanja. Ob demonstraciji 
z vadbeno opremo smo spoznali, da je ob izvajanju 
kat – zaporedju gibov – treba dobro obvladovati 
ravnotežje lastnega telesa in orientacijo po prostoru. 
Vaje pripomorejo h krepitvi pozornosti, obenem pa 
pomagajo umiriti uma in duha ter spodbujajo boljše 
počutje. Samuraje bi lahko enačili z našimi vitezi, 
opazili smo tudi, da se japonska kultura zelo razlikuje 
od naše in da je sprejemanje drugačnosti nekaj zelo 
kompleksnega. Lahko nas navdihne, včasih celo 
preplaši in pahne iz ustaljenih vzorcev razmišljanja, 
skoraj nikoli pa nas ne pusti ravnodušnih.
Program Večgeneracijski center Posavje v Sevnici 
sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in Evropski socialni sklad ter Občina Sevnica. 
V program je v Sevnici vključenih več kot 300 
uporabnikov. Več informacij o programu je dostopnih 
na spletni strani večgeneracijskega centra 
(www.vgc-posavje.si).
 

Margareta Lešnik, 
strokovna sodelavka Družinski inštitut Zaupanje 

Predstavitev samurajev 
in japonske kulture

Vabljeni na 

7. MešjakoV Večer 
ljudskih plesoV in noš

1. februarja 2020, ob 17.00, 
V TVd parTizan bošTanj.

TeMaTika TokraTnega Večera je eTnološko 
obarVana. Večer bo posVečen ljudskiM 
plesoM in narodniM nošaM. sloVenske 
ljudske plese in noše bodo predsTaVile 
folklorne skupine iz posaVja. posebna 

pozornosT bo naMenjena našiM doMačiM 
plesoM in nošaM, ki jih bodo predsTaVili 

doMači folklorisTi. 
Večer boMo zaključili V prijeTni družbi, zaTo 

Vas VabiMo, 
da se prirediTVe udeležiTe! 

za obiskoValce pripraVljaMo presenečenje.
 VsTop prosT!
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SMC Sevnica že nekaj let organizira zimovanje 
za otroke in mladino. Zimovanje je preživljanje 
zimskih počitnic v Bohinjski Bistrici, ki je odlično 
izhodišče za smučanje, drsanje, sprehode in številne 
druge organizirane aktivnosti. Nastanjeni bomo v 
tamkajšnjem župnišču. Tudi letos bo naša smučarska 
destinacija smučišče Vogel, v primeru slabega 
vremena tudi Soriška planina ali drugo bližnje 
smučišče. Smučanju bodo namenjeni štirje dnevi.
Poudarjamo, da ne organiziramo šole smučanja, 
temveč je to smučanje pod nadzorom animatorjev 
(na zimovanje vabimo otroke in mlade, ki že znajo 
smučati).Cena za zimovanje je 160 € (v to so vključeni 
stroški prevoza, namestitve, hrane in pijače – polni 
penzion, drsanje na tamkajšnjem drsališču, 4-dnevna 
smučarska vozovnica, vstopnica za bazen in stroški 
organizacije).Več o Zimovanju 2020 lahko preberete 
na naši spletni strani www.smc-sevnica.si.

Info: Jure Zelič, 031 517 008, info@smc-sevnica.si

Vir: SMC Sevnica

Zimovanje 2020

Spremenjen 
delovni 

čas 
Sopotnikov

  

Zavod Sopotniki, ki v občini 
Sevnica v sodelovanju z občino in 
KŠTM Sevnica izvaja brezplačne 

prevoze za starejše, vas obvešča o 
spremembi delovnega časa. 

Ta bo od januarja zaradi potreb, 
ki jih starejši navajajo v pogovorih 

z nami, 
 

OD PONEDELJKA DO PETKA, 
OD 7. DO 15. URE. 

 

V tem času bomo 
sprejemali rezervacije prevozov in 

opravljali prevoze po opravkih. 
Človek človeku sopotnik.

Zavod Sopotniki in KŠTM Sevnica

  
Dež in veter sta bila prva jutranja dobrodošlica vsem 
skavtom in preostalim prostovoljcem po Sloveniji, 
ki so na četrto adventno nedeljo v starem letu delili 
plamen luči miru iz Betlehema. Letošnja akcija je 
potekala pod geslom: Ne boj se goreti, kar je bila v 
deževnem in hladnem vremenu zelo dobrodošla 

misel. V stegu Tržišče 1 smo plamen prejeli 
neposredno z Dunaja, kamor je skupaj z vseslovensko 
odpravo potoval eden naših voditeljev. Deliti smo ga 
začeli že v petek pri sv. maši v Mokronogu. Glavno 
dogajanje pa je potekalo v nedeljo, 22. decembra. 

Župnije smo obiskali po tem vrstnem redu: ob 
sedmih zjutraj v Šentrupertu, ob osmih na Čatežu, v 
župnijski cerkvi v Tržišču in Zidanem Mostu (tam se je 
ista ekipa nato odpravila še k sv. mašama v Loko pri 
Zidanem Mostu in na Razbor), v podružnični cerkvi 
župnije Tržišče v Gabrijelah je sprejetje plamena 
potekalo od 9.30, v Šentjanžu je bil sprejem pri sv. 
maši ob desetih, v Radeče smo plamen prinesli ob 
10.30, za konec pa smo plamen delili še pri drugi 
maši v Tržišču ob enajstih. Na povabilo Planinskega 
društva Lisca Sevnica sva se dva skavta udeležila 
njihovega vsakoletnega pohoda na Lisco, ki pa se je 
zaradi slabega vremena izkazal kot zabaven nedeljski 
izlet z avtomobili in pokušina lokalnih dobrot – a nič 
ne de, luč je prispela na vrh ob spremstvu snežink.
 

Tihi Ris, steg Tržišče 1

Skavti in 
luč miru iz Betlehema

Turistično	Društvo	Loka	Pri	Zidanem	Mostu

17.00	
RAJANJE	IN	ZABAVA	
s	Tinko	Šminko	v	Domu	kulture

VSTOP	PROST

VABLJENI

15.30	
ZBOR	PRED	GASILSKIM	DOMOM	V	LOKI	

POVORKA	DO	RAČICE
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Predstavitev oziroma promocija svetovnega festivala 
praženega krompirja, ki bo septembra 2020 v Sevnici, 
je potekla v Planici na svetovnem tekmovanju v teku 
na smučeh.

Tam smo se predstavili z letaki, turistično ponudbo 
(katalogi), Grajsko krvjo, salamo in salamoreznico. 

Promocijo sta prevzela Nada in Bojan Novšak. Planico 
pa je obiskal tudi podžupan. 

Vir: TZOS   

Promocija 
svetovnega festivala 
praženega krompirja

Spoštovane dame, namenjamo vam povabilo na

Zbiranje za ocenjevanje bo potekalo od 14. do 28. februarja 2020 do 12. ure 
v Turistični agenciji Doživljaj (Trg svobode 10, Sevnica). 

MODNI SPEKTAKEL KOPITARNE SEVNICA

Vstop na dogodek je prost, obvezna pa je predhodna prijava 
do zapolnitve mest (alenka.kozorog@kstm.si ali 051 680 288). SEVNICA

ŽENSKI MODNO-KULINARIČNI VEČER.5.
Pričetek druženja od 17:30, pričetek programa ob 18. uri.

 |                   – GRAD SEVNICA | – 10. MAREC 2020 |  Kje? Kdaj?

osrednji dogodek: 

posebni dodatek: 

RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH IZDELOVALK SALAM

USTVARJALCI ARTEKA: 
ARTSELECTION  

ARTSELECTION je izbor dvanajstih umetniških del, 
ustvarjenih na srečanjih ARTEKO 2018/19 ter so 
predstavljena na dvanajstih steklenicah barikirane 
Grajske krvi. Vsak mesec se bo predstavil po en avtor.  

 

ARTEKO  

»…Umetnost Arteko je družbeno angažirana umetnost, je 
umetnost, ki opozarja in z jasnimi podobami razkriva ter 
razgalja sedanjost…« 

Alenka Černelič Krošelj, 
Posavski muzej Brežice 

                

ANA JAZBEC – OBLIKOVALKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Delo, ki je izbrano za januarsko steklenico predstavlja 
problem odpadkov v današnji družbi. Lahko so seveda 
izjemno škodljivi in za nekatere dobičkonosen posel, 
vendar moramo na vse skupaj gledati z nekakšno vizijo 
za prihodnost. Kakšni odpadki lahko postanejo uporabni, 
kako z njimi ravnati in kako se lahko lotimo problema z 
novimi idejami in z drugačno perspektivo? Bela in črna 
podlaga na oknu predstavljata različne možnosti pogleda 
na krizo, ki je vseprisotna.« 

 

JERCA ŠANTEJ – SLIKARKA, USTANOVITELJICA 
IN UMETNIŠKI VODJA ARTEKA 

 

 

»Na slikah rada odpiram nove svetove, ki so običajno 
zgrajeni na temelju dojemanja realnosti. V postopku 
grafike sem pri tej sliki uporabila reciklirano plastiko, 
kajti to je bila tema takratnega ARTEKA. Modra je misel! 
Zame je to svet, cvet, sanje in spoznanje in upam, da se 
bo kdo tega nalezel….Zato vas vabim v živo na otvoritev 
razstave KAZALKA, 6.2. ob 18.00 uri v Knjižnico Sevnica.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Qra.si 
facebook.com/zavodqra 

                                                      instagram: arteko_qra 
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Turizem

www.visit-sevnica.com Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V soboto, 1. 2. 2020,

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

degustacija 

mesnih izdelkov

DANIČIČEVIH MESNIN 

Milan Daničič s. p.
iz Kompolja

 
V prazničnih dneh decembra smo se z izdelki First 
Lady, tradicionalno sevniško salamo in Grajsko krvjo 
predstavili v avli hotela Thermana Laško. Njihovim 
gostom smo z izdelki, ki jih najdete v prodajalni TA 
Doživljaj, želeli predstaviti Sevnico in našo široko 
turistično ponudbo, ki bi jim obogatila dopustniške 
dni. 

Ker gre za redne goste, ki se v Laško vračajo večkrat 
letno, so mnogi izrazili zanimanje za obisk sevniškega 
gradu in ogled mesta. Tovrstne izlete za zdraviliške 
goste smo v preteklosti že organizirali, načrtujemo 
pa jih tudi za letošnjo sezono.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

First Lady navdušila 
goste Thermane Laško

Skladno s Strategijo razvoja turizma je Občina Sevnica 
v drugi polovici preteklega leta objavila razpis za 
pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne 
znamke Občine Sevnica. Namen kolektivne blagovne 
znamke je poudariti in izpostaviti prepoznano 
kakovost rokodelskih izdelkov ter izdelkov unikatnega 

in industrijskega oblikovanja, pridelkov in živilskih 
izdelkov ter jedi in pijač, postreženih na gostinski 
način, ter njihovih ponudnikov na območju občine 
Sevnica. Ocenjevanje rokodelskih izdelkov, pridelkov 
in živilskih izdelkov je potekalo novembra 2019, 
januarja pa je strokovna komisija obiskala ponudnike 
hrane in pijače, postrežene na gostinski način. 
Člani komisij so bili na obeh ocenjevanjih pozitivno 
presenečeni in veseli, da so lahko že v prvem krogu 
ocenjevanj precej prijavljenim izdelkom podelili 
pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke 
Občine Sevnica. Ponudniki so certifikate prejeli ob 
podelitvi konec januarja in bodo objavljeni na spletni 
strani www.visit-sevnica.com.
 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Prvi krog ocenjevanja 
kolektivne balgovne 
znamke občine Sevnica

 

Iz Boštanja na Topolovec
 
Globoko smo že zakorakali v leto 2020. Novoletna 
praznovanja smo že skoraj pozabili in marsikdo je 
na stran postavil tudi že novoletne zaobljube, med 
katerimi se najbrž večkrat znajde tudi ta, da se 
bomo začeli bolj pogosto ukvarjati z rekreacijo in 
tako poskrbeli za svoje telo oziroma za svoje zdravje. 
Januar, ki naj bi bil po nekaterih statistikah najbolj 
depresiven mesec, se izteka, dnevi so se začeli 
daljšati, zato je čas, da naredimo kaj zase. Rekreacija 
pa je lahko več kot le to. Ne pozabimo, da je lahko 
tudi oblika druženja. Večino stvari je tako ali tako 
zabavneje početi v družbi, zato na pohod povabimo 
družinske člane in prijatelje.
Za začetnike seveda predlagamo, da se lotijo lažjih 
pohodov in težavnost stopnjujejo, ko si pridobijo 
nekaj kondicije. Tako se izognemo morebitnim 
poškodbam, hkrati pa smo dlje motivirani. 
Ena takih nezahtevnih poti je pot iz Boštanja na 
Topolovec. Prehodili bomo dobrih 6 kilometrov in za 
to potrebovali manj kot dve uri, od tega približno 50 
minut za spust s Topolovca nazaj v Boštanj. 
Izlet začnemo v Boštanju na nadmorski višini 217 
m, tam pa je tudi dovolj možnosti za parkiranje 
avtomobila. V Boštanju gremo po markirani poti 
proti jugozahodu. Po nekaj sto metrih zavijemo 
levo na cesto proti Vrhku. Ko se spustimo do potoka 
Grahovica in ga prečkamo, takoj za mostom zapustimo 
cesto in se čez strm travnik dvignemo na staro pot, ki 
je dobro vidna šele v gozdu. (Tudi če bi nadaljevali 
po cesti, ne bi naredili prav velikega ovinka). Kmalu 
bomo spet na cesti. Od tam je lep razgled na Sevnico 
in Bohor v ozadju. Cesto po približno sto metrih 
zapustimo in zavijemo levo na stransko cesto, ki 
jo takoj zapustimo in sledimo markacijam, ki nas 
usmerijo desno navzgor v gozd. Ko pridemo iz gozda, 
pozorno spremljamo markacije, ki nas konec tedna 
pripeljejo na vrh hriba z imenom Hrib (414 m). Od 
tam je lep razgled. S Hriba se spuščamo proti zahodu 
na cesto, ki smo jo prej zapustili. Skozi naselje Vrh 
nadaljujemo po cesti. Pred nami je razgledni hrib 
Topolovec (476 m) in gremo do cerkve. Iz Boštanja 
bomo na Topolovec hodili dobro uro.

S Topolovca gremo nazaj po isti cesti do hiše Vrh 
26, tam pa zavijemo levo med vinogradi in hrami do 
konca poti. Ko poti zmanjka, se spustimo po komaj 
zaznavni stezi po zaraščajočem travniku navzdol. 
Ko pridemo do jarka, se spuščamo levo po stezi 
navzdol. Mimo kapelice kmalu pridemo na travnik 
in asfaltirano cesto. Desno po cesti je do Boštanja še 
slab poldrugi kilometer. (Vir: Vodnik: Izleti v Sevniško 
okolico, Vinko Šeško, 2002)
 

Urška Colner, KŠTM Sevnica

Cerkev Marijinega vnebovzetja na Topolovcu 
(foto: Judith Zgonc)

Namig za premik

NOVO 
v turistični agenciji 

Doživljaj...

Skodelice s potiskom 
fresk štirih letnih časov,

Čaj z medom iz tako zanimive 
skodelice je še slajši

vabljeni k nakupu: 
skodelice, čaja in medu 
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Smo mlajša skupina ljubiteljskih gledališčnikov 
in delujemo v sklopu gledališke skupine Razbor 
pod odrom, prihajamo pa iz Razborja pod Lisco. 
Prijateljujemo že deseto leto in vsako leto se nam 
zgodi posebna zgodba. V tem šolskem letu smo se 
odločili za poustvarjanje knjižne uspešnice Grozni 
Gašper.Prvo predstavo smo odigrali novembra na 
domačem odru na Razborju pod Lisco. V ponedeljek, 
23. decembra, in v torek, 24. decembra, pa smo 
gostovali po šolah občine Sevnica. 

Prvi dan smo s predstavo navdušili učence Osnovne 
šole Tržišče, nato pa še najmlajše učence Osnovne 
šole Sava Kladnika Sevnica ter učence s podružnice 
Loka. Prvošolčki so se zelo vživeli v predstavo in so 
nas dodobra utrudili. Drugi dan pa smo obiskali še 
osnovno šolo Studenec in tudi oni so zelo dobro 
sprejeli našo predstavo. 
In kakšna je vsebina naše zgodbe? Ker je bilo 
prijateljema med počitnicami strašno dolgčas, sta si 
zamislila morsko dogodivščino. Na njej sta kot strašna 
gusarja skrila gusarski zaklad v obliki čokolade. Za 
zaplet v zgodbi poskrbijo kapitanovi premajhni čevlji 
in zbrana druščina prijateljev odkrije gusarski plen 
v obliki čokolade. Nauk skoraj uro trajajoče zgodbe 
je spoznanje, da je vrednost zaklada v tem, koliko ta 
pomeni lastniku, in da doseže vrednost šele, ko ga je 
ta pripravljen deliti tudi z drugimi. 
Najboljše zgodbe so tiste, ki jih pišejo prijatelji. Če 
nam ne verjamete, nas povabite medse in videli 
boste, da vse to drži. Vsi igralci Razborja pod odrom 
se že veselimo še kakšnega gostovanja. 

Lučka Imperl, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Foto: MMJP

Mega 
gusarski zaklad gostuje

 
Roza davek ni dejanski davek, gre za višjo začetno 
ceno. Besedna zveza roza davek ali »pink tax« 
označuje ženske dobrine, ki so v povprečju plačane 
več za enak izdelek ali storitev, pa ne zato, ker bi 
ženske kupovale večje količine, ampak zato, ker so 
izdelki, namenjeni ženskam, dražji. Poenostavljeno, 
če je embalaža rožnata, je dražja. Postavlja se 
vprašanje, ali res obstajajo roza davki, ki obdavčujejo 
posebej ženske.

Tik pred iztekom starega leta je starejša skupina 
Razborja pod odrom zaigrala avtorsko predstavo 
s pomenljivim naslovom Roza davek, v kateri pet 
žensk na humoren način kroji življenje druga drugi. 
Arhitektka Jelka bi želela pridobiti projekt obnove 
stanovanja, v katerem živijo tri že zdavnaj odrasle 
ženske. To izvedo v medijih in poskušajo navezati stik 
z novinarko Tamaro, ki pa jih želi izkoristiti za svojo 
zgodbo in naklado pri Slovenskih novicah.
Če ti torej ni pomembno, ali je britvica rožnat, 
modra ali katere druge barve, kupi cenejšo različico. 
Postfeminizem? Ne. Realizem v vsej svoji obliki ženske 
z neobritimi nogami, dnevnimi padci v alkoholno 
omamo pod težo življenja, norostjo in pehanjem za 
preživetje na eni strani in hlepenje po časti na drugi 
strani, ženskih kvotah in družbeni sprejetostjo.
In še, če bi se radi videli, kako sami gledate na ta svet, 
in navsezadnje, kako ste videti v ogledalu, poglejte 
Roza davek v eni izmed ponovitev na Razborju pod 
Lisco.

MMJP

Foto: JŠ/MMJP

Predstava 
v slovo staremu letu 
Roza davek

 
Za uvod v novo leto je KŠTM Sevnica na gradu v 
sodelovanju z vsestranskim sevniškim umetnikom 
Rudijem Stoparjem 8. januarja ponudil na ogled 
razstavo v zbirki Ogled, slikarja in kiparja Romana 
Blatnika iz Krškega. 

Roman Blatnik, gost večera, je po duši ljubitelj vsega 
lepega in se s slikarstvom in kiparstvom aktivneje 
ukvarja zadnjih osem let. Razstavljal je že na različnih 
razstavah in za njegova dela rečejo, da so prežeta z 
navdušenjem in veliko željo po beleženju drobnih 
vsakodnevnih trenutkov.

Dogodek je z glasbenim nastopom na kitari popestril 
May Orešek, učenec Glasbene šole Sevnica, in v 
sodelovanju z mentorjem Zoranom Koširjem. Rudi 
Stopar se je ob tej priložnosti Glasbeni šoli Sevnica 
zahvalil za sodelovanje in jim za 20 let delovanja 
poklonil spominski kip marjetico.
 

Vir: KŠTM Sevnica 

Radogost večer – 
Roman Blatnik 

  
KD Godba Sevnica, ki je decembra s tradicionalnim 
božično-novoletnim koncertom navdušila že v 
Sevnici, se je predstavila tudi krajankam in krajanom 
Krajevne skupnosti Boštanj  11. januarja. 

Kot gost je nastopil mešani pevski zbor Zvon, ki 
je večer popestril s prepevanjem božičnih pesmi. 
Mladi godbeniki Godbe Sevnica pa so goste prevzeli 
z igranjem znanih ameriških skladb. Program je 
povezovala Jelka Bec.

Marjetka Flisek

KD Godba z mešanim pevskim zborom Zvon

Ponovitveni 
božično-novoletni 
koncert godbe Sevnica 
v Boštanju
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četrtek - 20. FEBRUAR 2020 - 17.00
Hiša otrok in umetnosti in Lutkovno gledališče FRU-FRU // lutkovna predstava // 
režija in idejna zasnova: Katja Povše // igra in animacija: Ana Špik in Anže Virant // 30 min 
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 in IZV

EN

TO NI PIKA!

Deček in deklica se igrata s črkami, s 
katerimi sestavljata svoji imeni. Toda ko po 
nesreči izpišeta besedo POK se vse njune 
črke raztreščijo. Kmalu najdeta samo nekaj 
okroglega – je to kolo, morda žoga ali milni 
mehurček? 
Ne, to je O, črka O. 
Spoznata, da so črke povsod okoli nas, vsak 
predmet je lahko črka in vsaka črka je lahko 
predmet.
Med igranjem s predmeti odkrivata nove črke 
in z njimi potujeta med deželami črk, kjer vsaka 
živi po svoje – T-ji so tovarna, E je notno črtovje, 
D je družinsko drevo … 

www.frufru.si/predstave/2-2/to-ni-pika/

2+

PREDPRODAJA VSTOPNIC | TA Doživljaj Sevnica |
Trg svobode 10 | Sevnica | 07 81 65 462
in pol ure pred predstavo.

SEVNICA
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Kultura

www.grad-sevnica.com Sobota, 8.2., ob 17.00
LOTI IN IZGUBLJENI ZMAJI 
animacija (Latvija, Estonija)

Sobota, 8.2., ob 19.00
IZDAJALEC
biografski kriminalni triler 
(Italija, Francija, Nemčija)

Petek, 14.2., ob 17.00
JEŽEK SONIC
komična pustolovščina (Kanada, ZDA) 
SINHRONIZIRANO

Petek, 14.2., ob 19.00
DNEVNIK DIANE 
BUDISAVLJEVIĆ
biografska drama 
(Hrvaška, Slovenija, Srbija)

Sobota, 15.2., ob 17.00
JEŽEK SONIC
komična pustolovščina (Kanada, ZDA) 
SINHRONIZIRANO

Sobota, 15.2., ob 19.00
#TUKAJ SEM
romantična komedija (Francija, Belgija)

Sobota, 22.2., ob 19.00
NESREČNIKI
kriminalna drama (Francija)

Petek, 28.2., ob 19.00
OBTOŽUJEM!
zgodovinski triler (Francija, Italija)

februar
SEVNICA

KINO KINO 

www.kstm.si

www.gremovkino.si 
Instagram: @kino_sevnica

FB: KinoSevnica  
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 1. 2., 
ob 16.00

Dvig Ženske Esence: 
Delavnica rebirthing – dih transformacije in preporoda Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 1. 2., 
ob 17.00 7. Mišjakov večer TVD Boštanj TD Boštanj ob Savi

ponedeljek, 3. 2., 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 3. 2., 
ob 16.00 feelOZOFIJA Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 4. 2., 
ob 9.00 Prireditev ob Kulturnem prazniku Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 4. 2., 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070

torek, 4. 2., 
ob 19:30

Nune v akciji! 
predstava za odrasle za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 2., 
ob 16.00 Uvod v programiranje Arduina Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 2., 
ob 18.00

Radogost večer 
Gost: Božica Jambrek – slikarka, Šentjernej Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 6. 2., 
ob 18.00

Odprtje likovne razstave »Kazalka« 
slikarke Jerce Šantej Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 6. 2., 
ob 19.00

Proslava v počastitev kulturnega praznika 
z likovno razstavo del Leopolda Hočevarja Hočija Dvorana Krmelj Društvo Svoboda Krmelj

petek, 7. 2., 
ob 15.00 Predstavitev plezanja Mladinski center Sevnica Plezalni klub Sevnica in 

KŠTM Sevnica
petek, 7. 2., 
ob 18.00 Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku Kulturna dvorana Sevnica Zveza kulturnih društev Sevnica,

Občina Sevnica
sobota, 8. 2., 
ob 18.00

Osrednji dogodek v počastitev slovenskega kulturnega praznika 
in praznika Krajevne skupnosti Boštanj TVD Partizan Krajevna skupnost Boštanj 

sobota, 8. 2., 
ob 18.00 Gledališka predstava Moža je zatajila Kulturni dom Loka pri Zidanem 

Mostu Kulturno društvo Primož Trubar Loka

ponedeljek, 10. 2., 
ob 10.00 Pogovorna skupina za starše Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

ponedeljek, 10. 2., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 10. 2., 
ob 16.00 feelOZOFIJA Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 11. 2., 
ob 9.00

Predavanje: doc. dr. Tatjana Mlakar
Pravice iz zdravstvenega zavarovanja Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 11. 2., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica - Krmelj Knjižnica Sevnica

sreda, 12. 2., 
ob 17.00 Pravljična ura z ustvarjalno delavnico Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 12. 2., 
ob 18.00

Predstavitev knjige 
95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja dr. Karla Gržana Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 15. 2., 
ob 18.00

Napev-odsev, revija poustvarjalcev glasbenega izročila 
"Skupaj se znajdemo mi" občine Sevnica Knjižnica Sevnica Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 

Območna izpostava Sevnica Vstop prost.

sobota, 15. 2., 
ob 19.00

Tekma 2.DRL člani RK Sevnica: 
RD Škerjanc Jadran Hrpelje-Kozina Športna dvorana Sevnica RK Sevnica

ponedeljek, 17. 2., 
ob 10.00 Pogovorna skupina za starše Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje

ponedeljek, 17. 2., 
ob 16.00 feelOZOFIJA Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

ponedeljek, 17. 2., 
ob 18.00 Srečanje Bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica, Prešernova 

ulica 1, 8290 Sevnica Knjižnica Sevnica

torek, 18. 2., 
ob 9.00

Predavanje: prof.dr. Brane Kobal
Oblike zdravljenja-frekvenčna terapija Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 18. 2., 
ob 18.00

Športnik leta 2019
Podelitev priznanj na področju športa v Občini Sevnica za leto 2019 Kulturna dvorana Sevnica Športna zveze Sevnica,

Občina Sevnica
četrtek, 20. 2., 
ob 10.00 Akademija prostovoljnega dela z mladimi Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje in 

KŠTM Sevnica
četrtek, 20. 2., 
ob 17.00 Akademija prostovoljnega dela z mladimi Mladinski center Sevnica Družinski inštitut Zaupanje in 

KŠTM Sevnica
četrtek, 20. 2.,
ob 17.00

To ni pika! 
predstava za otroke za abonma in izven Kulturna dvorana Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 21. 2., 
ob 16.00 - 25. 2. Zimovanje 2020 Bohinjska Bistrica SMC Sevnica

sobota, 22. 2., 
ob 16.00

Dvig Ženske Esence
delavnica za povezovanje z žensko energijo Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

nedelja, 23. 2., 
ob 15.00 Pustovanje za otroke Športni Dom Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 25. 2., 
ob 15:30 11. otroško pustno rajanje Gasilski dom Loka pri Zidanem 

Mostu Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

četrtek, 27. 2., 
ob 10.00 Počitniška ustvarjalna delavnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

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

SEVNICA

ŠPORTNIK
LETA
2019

Kulturna
dvorana
Sevnica

Torek, 
18. februar
2020, 
ob 18. uri

športnik / športnica leta, 
  športna ekipa leta, 
    perspektivni športnik / športnica,
      športna osebnost / prireditev / projekt, 
       jubilejno priznanje 
        za večletno delovanje športnega društva. 

Podelitev priznanj:

       Gost:
dr. Andrej Stare

       Gost:
dr. Andrej Stare

Dodaten termin

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do zapolnitve mest

031 855 490 / Sara

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

- večerne animacije (disco, pijama party ...)

CENA: 1
90 €

www.naucise.siNauci Se
Cena za 2 otroka: 3

20 €  *

Cena vklju
čuje CD s slik

ami in
 m

ajic
o
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STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

INFO vsebina programa    

26. 7. do 31. 7. 2020
2. 8. do 7. 8. 2020

12. 7. do 17. 7. 2020
19. 7. do 24. 7. 2020

*2 otroka iz
 is

te družine 320 €, 2
 skupaj p

rija
vlje

na 350 €

ZASEDENO
ZASEDENOTRADICIONALNA POKUŠNJA

DOMAČIH SALAM

GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA

59. SALAMIADA
10. MAREC OB 15:00

SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI 

1962
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Mladina

 
Da je Mladinski center Sevnica odprt za 
medgeneracijsko povezovanje, se kaže s tem, da 
v prostorih objekta poteka koordinacija storitve 
brezplačnega prevoza za starejše, ki jo omogočajo 
Zavod Sopotniki, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica, pa 
tudi z izvedbo različnih dogodkov.
V organizaciji KŠTM Sevnica, Zavoda Sopotniki 
in Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica je tako v 
ponedeljek, 23. decembra, potekal dogodek z 
družabnim programom za vse vključene generacije. 
Na Medgeneracijskem druženju so organizatorji 
dogodka za mlajše in starejše udeležence pripravili 
zabavne igre, ki so jim olajšale medsebojno 
spoznavanje. Še posebej je izstopala igra 
pripovedovanja izmišljene praznične zgodbe, ki je 
potekala na način, da je vsak udeleženec povedal 

Medgeneracijsko 
druženje v MC Sevnica

 
V soboto, 21. decembra, se je z namenom 
spodbujanja branja in širitve bralne kulture Javni 
zavod KŠTM Sevnica povezal s Knjižnico Sevnica 
pri organizaciji dogodka Sprehod med policami in 
peka vafljev. Na začetku dogodka smo se z mladimi 
udeleženci podali v knjižnico, tam pa nas je prijazno 
sprejela Anica Ganc, zaposlena v Knjižnici Sevnica.

Med sprehodom med knjižnimi policami nam je 
predstavila različne predele in posebne kotičke 
knjižnice. Vsi so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi, 
si ogledali knjige in med temi našli tudi katero zase in 
si jo izposodili.

Po doživetem sprehodu je pot vodila v Mladinski 
center Sevnica, tam pa nas je pričakal prostovoljec 
Kristian Božičnik s sveže pečenimi vaflji. Dogodek 
smo sklenili s popoldanskim igranjem družabnih iger.
 

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Doživeti sprehod 
med knjižnimi policami

V ponedeljek, 20. januarja, je v Mladinskem centru 
Sevnica potekalo prvo srečanje Akademije za 
prostovoljno delo z mladimi, ki jo letos na novo 
uvajata Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica. 
Prvo srečanje je bilo uvodno, med seboj smo se 
spoznali in pogovorili o načrtih za prihodnja srečanja.

Akademija prostovoljnega dela z mladimi je 
namenjena vsem, ki bi želeli postati ali ste že 
del prostovoljne mreže v mladinskem delu. S 
svojo vključitvijo lahko pridobite in nadgradite 
kompetence, ki so potrebne pri delu z mladimi, in 
pripomorete k osebni rasti.
Pridružite se nam na naslednjem srečanju, ki bo 
v četrtek, 20. februarja, ob 17. uri v Mladinskem 
centru Sevnica.

Prijavite se lahko na vgc.posavje.sevnica@gmail.com 
ali pokličete 041 772 056.
 

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Akademija 
prostovoljnega dela z 
mladimi  

Ženske velikokrat izgubimo stik s svojo ženstvenostjo, 
zato smo v soboto, 11. januarja, v prostorih MC 
Sevnica pripravili delavnico Dvig ženske esence. 
Predavateljica Majaea je mene in 11 drugih udeleženk 
popeljala skozi čudovito pot samospoznavanja in 
predvsem občutja in sprejemanja samega sebe.

Začeli smo z uvodno meditacijo. Ob dihanju smo 
občutile in z energijo napolnile vsak del telesa 
posebej. Nadaljevale smo vaje v stoječem položaju, 
pri čemer je bilo bistveno otresanje negativne 
energije in nasploh negativnih občutkov, ki nas 
spremljajo v vsakodnevnem življenju. Končale 
smo z vajami v sedečem položaju, in sicer smo se 
osredotočile na pretok energije skozi telo in polnjenje 
čaker s pozitivno energijo. 

Delavnica je bila namenjena predvsem ustvarjanju 
varnega prostora za ženske in seveda sprejemanju 
tega, da se ženske moramo imeti rade.
V prihodnosti se bomo na teh delavnicah naučile 
različne vaje in predelale različne teme, kot so tehnike 
meditacije, osebna rast, pridobivanje samoljubezni, 
čiščenje čaker, partnerski odnosi, spolnost in še 
veliko drugih pomembnih tem, ki jim ženske pogosto 
namenimo premalo pozornosti. Potekala pa bo 
tudi delavnica Rebirthing. Ta je intenzivnejša in je 
namenjena seganju v našo notranjost in posvečanju 
energije v nadomeščanje vseh negativnih občutkov 
s pozitivnimi.
Udeležitev dogodka toplo priporočam vsem 
ženskam, saj je res pomembno, da do sebe nismo 
prestroge in da se imamo rade.
 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predstavitev delavnice 
Dvig ženske esence 

po eno poved in nato predal besedo naslednjemu 
udeležencu, pri tem pa je nastajala skupna zgodba. 
Bolj ko se je zgodba bližala koncu, bolj se je razpletala 
preja, ki so jo udeleženci dogodka držali v rokah. Po 
spoznavalnih in družabnih igrah je lažje stekla beseda 
tudi v sklopu druženja po teh aktivnostih.

Na dogodku sta zbrane uvodoma pozdravili in ob tem 
izpostavili pomen medgeneracijskega povezovanja 
ter solidarnosti tudi direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek in profesorica razrednega pouka Zvonka 
Jevševar Kumelj, zaposlena na OŠ Sava Kladnika 
Sevnica.
Ob koncu dogodka so osnovnošolke in osnovnošolci 
OŠ Sava Kladnika Sevnica uporabnikom in 
prostovoljcem storitve brezplačnega prevoza za 
starejše izročili darila, ki so jih izdelali sami. Zaključili 
smo v duhu spoznanja, da nas ravno krepitev 
vezi med mlajšimi in starejšimi generacijami dela 
močnejše.
 

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica



15februar 2020

Mladina

 
V ponedeljek, 23. decembra, je prišel na obisk 
umetnik Tomaž Lapajne Dekleva. Postavili smo mu 
nekaj vprašanj in izvedeli, da ima tri otroke, mačko, 
ki so jo rešili zapuščenosti, da je napisal kar nekaj 
iger za otroke, da se ukvarja z gledališčem. Igrišče za 
gledališče pa je dejavnost, pri kateri pridejo v šolo 
umetniki, da se z učenci igrajo gledališče. 

Igrišče za gledališče

V čevlje odraslih 
smo stopili učenci 6.c 
v projektu 
igrišče za gledališče

 

Na zadnji dan v letu 2019 je v organizaciji KŠTM 
Sevnica potekala prav posebna praznična predstava 
na prostem. 

Prijetno popoldne so otroci skupaj s svojimi starši 
lahko preživeli v družbi zajca Benija in se veselili ob 
njegovih dogodivščinah. Igrano predstavo z naslovom 
Prav posebno darilo je ob izteku še popestril obisk 
dobrega moža. 

Dedek Mraz je pridnim mladim udeležencem razdelil 
darila. Da pa bi čarobni trenutki ostali zapisani v 
spominu za dlje časa, so se z dobrim možem tudi 
fotografirali. 

Nato so polni vtisov zakorakali v novo leto.
 

Barbara Zagorc, KŠTM Sevnica

Silvestrovanje 
za najmlajše 2019

V uvodu smo se igrali igrici podajanje ploska in 
samuraji, nato pa smo se razdelili v skupine. Cilj igre 
je bil rešiti problem družine Jamnik, v kateri živijo 
mama in štirje otroci. Najstarejši Marko že hodi v 
šolo, a mu ne gre najbolje, ne piše domačih nalog 
in rad se prepira z vrstniki. V bloku, kamor so se 
priselili, so stanovalci zaznali tak hrup, da so obvestili 
policijo. Vsaka skupina je dobila svojo vlogo: gospa 
Jamnik (mama Marka), socialna delavka, policist, 
Marko (najstarejši sin) in razredničarka. Skupaj smo 
prišli do rešitev, kako bi zmanjšali hrup v stanovanju 
ter Marku pomagali do dobrega uspeha v šoli. Nekaj 
ugotovitev: večje/novo stanovanje oz. hiša, Marko 
bi konec tedna preživel pri sorodnikih, da bi delal 
domače naloge v podaljšanem bivanju, imeli bi 
osebno varuško … Vsem sta bili ti dve šolski uri zelo 
zabavni. Zanimivo je bilo, saj smo reševali »odraslo« 
težavo in se vedli kot odrasli (razen Marka). 

Ob koncu smo naredili analizo in se igrali igrico, pri 
kateri je vsak izmed učencev povedal eno besedo, 
tako da je nastala nova zgodba. Zahvaljujemo se 
Tomažu Lapajnetu Deklevi, da nam je pokazal jn 
razložil del odraslega življenja. 
 

Klara Požun in Lana Vurnek, 6.c
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Vodstvo Rokometnega kluba Sevnica je januarja 
predstavilo polletno delovanje kluba. Poročilo je 
bilo sestavljeno iz naslednjih točk: postavljeni cilji in 
rezultati, organizacijsko poročilo, finančno poročilo, 
poročilo trenerskega in igralskega kadra ter načrti za 
prihodnost. Po seznanitvi s stanjem je bila na vrsti 

razprava, na njej pa so si navzoči izmenjali mnenja 
in podali svoja razmišljanja za naprej. Ugotovili smo, 
da je bil prvi del sezone vsesplošno uspešen in da je 
treba delo v takšnem ritmu nadaljevati. Še vedno pa 
je veliko možnosti izboljšav na posameznih področjih 
delovanja kluba.
Januarja je bila izvedena tudi zbiralna akcija starega 
papirja. Odziv je bil nepričakovano velik. Pridobljena 
sredstva bodo namenjena finančno šibkejšim 
članom rokometnega kluba in za potrebe delovanja 
posameznih selekcij.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri prebujanju 
sevniškega rokometa.
Več o dogajanju v Rokometnem klubu Sevnica si 
lahko ogledate na spletni strani https://www.rk-
sevnica.si/ ali Facebooku https://www.facebook.
com/RKSevnica/.
 

Miran Sečki,
predsednik Rokometnega kluba Sevnica

Delovanje RK Sevnica 
v januarju

V sredo, 8. januarja, je v Sevnici potekalo občinsko 
prvenstvo v odbojki za učenke 8. in 9. razreda.

Sodelovalo je pet ekip. Učenke naše šole so najprej 
v napeti tekmi premagale ekipo Sevnice in se tako 
uvrstile v finale. Tudi v njem so pokazale dobro igro 
in premagale učenke OŠ Blanca. Osvojile so naslov 
občinskih prvakinj.
Nastopale so: Lea Godec, Doris Blatnik, Klara Kmetič, 
Maruša Krnc, Neža Ganc, Ajda Slapšak in Živa Slapšak.
 

Janja Kobold

Občinske prvakinje 
v odbojki

Mladi strelci strelskega društva Marok uspešno 
tekmujejo v Regijski pionirski ligi Jugovzhodne regije. 
Po dveh gostovanjih in na eni tekmi na domačem 
strelišču so kljub mladosti (letniki od 2006 do 2009) 
uvrščeni na sredino regijske lestvice. 

Do konca lige, ki bo aprila, jih poleg rednih treningov 
čaka še regijsko prvenstvo in tiste, ki bodo izpolnili 
normo, državno prvenstvo. Pomembno je, da volje 
za trening in zagnanosti ne zmanjkuje. 
 

Vir: SD Marok

Z leve Filip Pečečnik, May Orešek, Jon Kelebuda, 
Lovro Teraž, Kranjc Kristjan in Aleksej Kukovičič

Mladi strelci v regijski ligi

 
Na 2. Dolenjskem zimskem teniškem satelitu, 
odprtem prvenstvu za igralce vseh mladinskih 
kategorij, ki je nazadnje potekal v Krškem, so igralci 
Teniške akademije Gospod Ficko slavili v 5. jakostnih 
kategorijah.
Na tekmovanju je nastopilo 76 otrok, izmed vseh pa 
so si najvidnejše dosežke priborili naslednji:
Lina Sarhatlić (TA Gospod Ficko) v kategoriji MINI 
tenis – začetniki–  David Vrtovšek (TA Gospod Ficko) 
v tolažilni kategoriji MINI tenis – začetniki– Mark 
Jezdimirovič (TA Gospod Ficko) v kategoriji MINI 
tenis– Marko Mijatović (TA Gospod Ficko) v tolažilni 
kategoriji MINI tenis– Mark Jezdimirovič (TA Gospod 
Ficko) v tolažilni kategoriji MIDI tenisČestitke tudi 
vsem drugim nastopajočim.

Una Grubešič kot najmlajša 
udeleženka med najboljšimi v 
Sloveniji
Na zimskem državnem teniškem prvenstvu do 12 
let med deklicami, ki je potekalo v Mariboru, se je 
Una Grubešič, članica Teniške akademije Gospod 
Ficko, v konkurenci 49 tekmovalk absolutno in 25 v 
kvalifikacijah kot edina v letniku 2010 uvrstila v glavni 
del.

Gregor Ficko

Igralci teniške akademije 
Gospod Ficko slavili 
v 5. kategorijah v Krškem

 
Pod okriljem Tenisa Slovenija so v Ljubljani in Krškem 
potekala odprta prvenstva do 11 let.
Od varovancev Teniške akademije Gospod Ficko 
(GFTA) so uspešno nastopili:
v kategoriji mini tenis Noah in Mark Jezdimirovič, Jon 
Tuhtar in Marko Miljatović.

V midi tenisu Mark Jezdimirovič, Marko Miljatovič in 
Tilen Lipoglavšek.
Na tenisu do 11 let Luka Zavrl.
Me dekleti je bila v tenisu do 10 let najboljša Una 
Grubešič, osvojila pa je končno 1. mesto.

Gregor Ficko

Una Grubešič zmagovalka 
na odprtem teniškem 
prvenstvu do 10 let

V sredini Filip Pečečnik, 
zmagovalec prvega kroga lige tekmovanja z zračno pištolo

»V svoji karieri sem zgrešil 9000 

metov in izgubil 300 tekem. 

Zaupanih mi je bilo 26 odločilnih 

metov, katere sem zgrešil. 

V življenju sem doživel toliko 

neuspehov, zato mi je uspelo.« 

Michael Jordan
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Mladi tenisači iz ŠD Krmelj tenis in teniške šole 
Condor so 21. decembra lani uspešno nastopili na 
turnirju DTS v Krškem. Erazem je dosegel 1. mesto v 
starosti do 10 let.

Zelo dobre rezultate so dosegli tudi vsi drugi v svojih 
kategorijah:
Enja 3. mesto v kategoriji 10, Malani, Žan, Jakob, 
Žiga 3. mesto kategorija mini, Maj, Anej 3. mesto v 
kategoriji 11-13, Anže.

Vir: Tenis klub Krmelj

Uspeh mladih igralcev 
tenis kluba Krmelj 

 
V Mariboru je 21. decembra lani JK Branik Maribor 
organiziral novoletni turnir v judu za mlajše 
generacije. Tekmovanja so se udeležili tudi trije 
mladi člani DBV Ippon Sevnica. Med mladimi judoisti 
iz Slovenije so v kategoriji do U10 dosegli odlične 
rezultate.

Rezultati U10:
1. mesto Anže Traven, 
2. mesto Jaš Klavs, 
3. mesto Matevž Simončič, 

Miran Grubenšek

Matevž Simončič,  Anže Traven in Jaš KLavs s trenerjema

Novoletni turnir v judu, 
Branik 2019

 
Vodstvo DBV Ippon Sevnica vsako leto skupaj z 
Božičkom organizira turnir v ju jitsu in judu.

Lani je 4. tradicionalni turnir potekal 21. decembra 
v športnem domu. Tekmovanja se je udeležilo 85 
mladih ipončkov iz Boštanja, Sevnice in Blance. Mladi 
so se sproščeno zabavali v začetnih športnih borbah. 
S polnih tribun so jih močno spodbujali starši, babice 
in dedki. Kot vsako leto je tekmovanje štelo za pokal 
osnovnih šol, v katerih mladi trenirajo omenjeni dve 
plemeniti borilni veščini. Ekipno so 1. mesto osvojili 
mladi iz OŠ Boštanj, 2. mesto je pripadlo OŠ Sevnica 
in 3. mesto OŠ Blanca. 

Miran Grubenšek

Mladi ippončki z Božičkom in trenerji

IV. božičkov turnir 
v ju jitsu in judu

 
Letošnjo tekmovalno sezono so sevniški karateisti 
začeli zelo spodbudno. Nedaleč od Maribora, v 
prijetnem kraju Jareninski dol, je letos potekal prvi 
turnir v klasičnem karateju v organizaciji Karate zveze 
WKSA Slovenije. Njihovi nastopi so pokazali dobro 
pripravljenost, saj so se iz Štajerske vrnili bogatejši za 

pet novih medalj: tremi zlatimi, srebrno in bronasto. 
Najboljši sevniški karateist je bil Amadej Božič, ki 
je v kadetski konkurenci v katah slavil zmago in na 
koncu osvojil še srebrno medaljo v borbah klasičnega 
karateja. Zmagi in zlati medalji sta si priborila še Anže 
Kermc pri dečkih in Gašper Štigl pri mlajših kadetih. 
V borbah pa je sevniški ekipi peto medaljo priboril 
še Tadej Božič. Nehvaležni 4. mesti sta v katah 
osvojila Klara Štigl in Matic Grilc. Preostalim našim 
nastopajočim pa se ni izšlo vse po načrtih in so žal 
ostali brez vidne uvrstitve.

Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica:
1. mesto Amadej Božič,– kata 
1. mesto Štigl, Gašper – kumite 
1. mesto Anže Kermc,– kumite 
2. mesto Amadej Božič,– kumite 
3. mesto Tadej Božič,– kumite 
4. mesto Klara Štigl,– kata 
4. mesto Matic Grilc,– kata 

Jurij Orač

WUKF, Jarenina 
karate open 2020

 
Športna aktivnost ima veliko pozitivnih učinkov, ker 
izboljšuje splošno počutje, nas napolni z energijo in 
nam pomaga ohranjati zdravje. Pomembno pa je, 
da izberemo aktivnosti, ki so primerne naši starosti, 
sposobnostim in predvsem želji po spoznavanju 
novega ali doživljanju nečesa, kar nam je blizu. 
Vabimo pa vas, da v rekreacijo poskušate vključiti 
celotno družino.

Zakaj se projekt imenuje Lisička giba? 
Lisička je prikupna žival in je po svojih lastnostih 
podobna človekovemu značaju. Je zelo prilagodljiva, 
ima veliko sposobnost hitrega gibanja čez ovire, je 
aktivna podnevi in ponoči, je zelo telesno močna in 
hitro najde svojo pot. V občini Sevnica ima lisička 
posebno mesto, s projektom pa želimo, da bi 
postala tudi prepoznavni znak gibanja v naši občini.
Nismo pa pozabili na najmlajše. Tudi zanje smo 
pripravili projekt z naslovom Mini lisička giba, 
namenjen pa je otrokom do 10. leta starosti, ki bodo 
zaradi prilagojenih meril laže dosegli simpatično 
nagrado.
Cilj projekta je, da bi prebivalci občine Sevnica in 
širše spoznali rekreativne točke v naši občini in se 
seznanili z dogodki v organizaciji različnih institucij 
in društev v njej.
Projekt Lisička giba poteka v obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2020.

Navodila za sodelovanje: Pri projektu Lisička giba 
lahko sodelujete tako, da zbirate žige na posameznih 
točkah v naši občini. Za osvojitev praktične nagrade, 
majčke s potiskom motiva Lisička giba, morate v 3 
vsebinskih sklopih izmed podanih 5 sklopov zbrati 
minimalno število točk, za tem pa nam izpolnjeno 
brošuro do 31. 1. 2021 posredovati na naslov KŠTM 
Sevnica.
Ne ustavite se pri minimalnem številu žigov, ampak 
jih zbirate še naprej in osvajate dodatne točke. Med 
še bolj aktivnimi bomo namreč 3 dodatno nagradili.
Projekt je oblikovan v 5 vsebinskih sklopov, in sicer: 
Sevniška planinska pot – Pot Lojza Motoreta, Vrh 
pohodne poti, Tematska pot, Športni dogodek in 
Bazen Sevnica.
Več preberite v brošuri, ki jo lahko kupite po 
simbolični ceni 1,00 EUR v Turistični agenciji 
Doživljaj. 

Vabljeni k aktivnostim projekta
in postanite lisička tudi vi.

 
Vir: KŠTM Sevnica

Lisička giba

M I N I
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Iz preteklosti v sedanjost

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna 
ročna dela v naših vinogradih in je za vinogradnika 
strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo 
uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, 
kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in vina, ki ga 
želimo pridelati.

Na preobremenjeni trti bo grozdje slabo dozorelo, 
trta pa se bo z leti izčrpala. Na trti, kjer je obremenitve 
premalo, pa bo se bo izpostavila močna rast, ki bo 
zavrla razvoj in dozorevanje grozdja. Rez vinske 
trte opravljamo v času mirovanja, od decembra do 
napenjana brstov oz solzenja.

»Rez ni le zareza v les z večjo ali manjšo ostrino,
rez je živa usodna vez dveh duš,

dveh teles v skupno dvojino,
rez je globoka vez vinogradnika s trto,

z njo je vse možno in vse odprto v petje in pitje,
v zgolj količino ali v pobožno sožitje z žlahtnino,

saj kakor kdo reže, tako se mu streže.«
Tone Pavček

Mlade trte, bolj nagnjene k pozebi, obrežemo 
kasneje, saj zgodnja rez pospeši tudi rast oz. 
napenjane brstov. Pravilna rez omogoča ustrezno 
osvetljenost, usklajeno rast ter prehrano, prihrani 
nam čas pri opravljanju zelene rezi, ki sledi kasneje, 
ko vršički zrastejo na okoli 10 cm.

V vinogradniški tradiciji so poznane različne vzgojne 
oblike, ki so odvisne tudi od sorte. Primorci npr. 
pogosto režejo na kordone, v ostalem delu Slovenije, 
pa je bolj uveljavljena rez na en ali dva šparona.
V nadaljevanju bomo navedli le nekaj osnov, ki 
jih mora poznati vsak, ki se loti tega opravila. 
Vsekakor vam svetujemo, da občasno osvežite 
in dopolnite strokovno znanje, tako da obiščete 
kakšno demonstracijo rezi vinske trte, ki jo izvedejo 
strokovne svetovalne službe in prelistate po knjigi 
iz vinogradništva (priporočamo »Vinogradništvo - S. 
Vršič, M. Lešnik, Založba Kmečki glas, 2001«). 

Pred začetkom del si oglejte nekaj trt, ki ste jih obrezali 
lansko leto in poskušajte analizirati primernost 
obremenitve in razporeditve rodnih mladic. 
Strokovno pomoč in nasvet potrebujete predvsem, 
če so dozorele mladice kratke in tanke, če večje 
število trt zamira, če je bil razvoj trte slab ali prebujen 
oz. usmerjen v rast ne v nastanek grozdja. Razloge 
za takšno stanje lahko iščete v načinu gnojenja oz. 
prehrane vašega vinograda, obdelave tal in rezi.

VRSTE LESA
Pri vinski trti ločimo več vrst lesa: stari les, dvoletni in 
enoletni les. Stari les predstavljajo deblo, krak, tudi 
kordon, če vzgajamo kordonsko. Dvoletni les raste iz 

starega lesa, na njem pa je enoletni rodni les. Zelo 
pomembno je pomlajanje trte, ki jo opravimo ob 
rezi, t.j. razmerje med enoletnim in starim lesom. 
Vsekakor poskušamo doseči, da je starega lesa čim 
manj, kar dosegamo z izrezovanjem krakov in delov 
starega lesa oz. nižanjem debla. Enoletni les, ki 
raste iz dvoletnega, je roden, če zraste iz starega pa 
je v večini primerov jalov oz. neroden. Enoletni les 
imenujemo tudi rozga. 

Vinska trta torej rodi na enoletnem lesu, ki je zrasel 
iz dvoletnega lesa. Rozge, izrastle iz starega lesa, so 
večini primerov nerodne. 

Enoletni rodni les režemo na:
- čepe (z enim očesom)
- reznike (z dvema ali tremi očesi)
- penjevce (s štirimi do šestimi očesi)
- šparone (z več kot šestimi očesi). 
Jalov les, na katerem želimo vzgojiti rodni les za 
naslednje leto, pa režemo na:
- čepe (z enim očesom)
- reznike (z dvema ali tremi očesi) 

Mesto, kjer želimo rodni les za naslednje leto, naj bo 
čim bliže deblu in v ustrezni višini, saj nam trta le tako 
ne bo pobegnila v širino in višino. Čepi in rezniki so 
pomembni predvsem, če sta šparona previsoko in 
želimo trto v naslednjem letu znižati. 
Vedno razmišljajmo, da ne bo trta preobremenjena 
in preveč zasenčena, kar se največkrat zgodi v 
osrednjem delu nad deblom, kjer nam lahko zraste 
največ mladic! 

Pri rezi čepov, reznikov, penjevcev ali šparonov 
odrežemo rozgo 1 do 1,5 cm nad zadnjim očesom, če 
režemo zgodaj, zaradi možne pozebe lesa običajno 
odrežemo še malo višje. 

Če nam na starem rezniku (iz prejšnje rezi), ni uspelo 
vzgojiti dveh primernih rozg za šparon in reznik, 
narežemo le kratek reznik ali več reznikov oz. čepov, 
ki bo(do) roden(i) (vendar bo zaradi manjšega 
števila očes grozdja manj). Šparon, če je trta v dobri 
kondiciji, pa poskušamo narediti iz enoletne mladice, 
čim bliže deblu, ki raste na »lanskem šparonu«. 
Dolžina šparona je odvisna tudi od sorte. Praviloma 
sorte, ki imajo večje grozdje, kot npr. žametna črnina, 
bolje uspevajo, če jih režemo na kratko. Pri sortah z 
manjšimi grozdi se obnese tudi rezanje na en daljši 
šparon, saj so očesa pri osnovi manj rodna kot v 
sredini. Dolžino šparona in rodnih oči na rezniku in 
čepu prilagajamo kondiciji trte ter življenjskemu 
prostoru, ki ga trta ima na voljo. Pri rezi očistimo tudi 
deblo. Odvečen les izrežemo in odstranimo iz trte. 
 

Vir: www.drustvo-vinogradnikov.si/nasveti/vinogradniski-nasveti/

  Zimska rez 

Učim se življenje
sprejemati z ljubeznijo.

Pošiljam v nebo
kar se mi zgodi.
Vse lepo, težave
in kar je slabo.

Ljubezni se moram naučiti,
znati vse objeti, odpustiti.
Zato pošiljam bolečino

v neslutene sfere;
ljubezen izpili!

Marija Bajt

Učim se

Se izteklo je še eno leto,
nov visi na steni koledar.

Sarmice, pečenke, potice in sladice
vse smo snedli,

rajanja, pričakovanj, veselja,
se polegel je vihar.

 

V trgovinah ni več take gneče,
so prodajalci se že malo oddahnili,

izpraznjene regale in police
znova napolnili.

 
Le kdo bi koga razumel?

Povsod se sliši tarnanje, jedikovanje,
da premalo je denarja.
Hkrati si privoščijo vse, 

če rabijo ali ne
in čez nekaj dni

odvržejo v smeti.
 

In kaj zato če kakšen dan
so žepi prazni,

je repe, zelja še od lani nekaj v špajzi.
Ljudje tam v Ljubljani

pa tako prijazni,
da bodo k penzijam in plačam kmalu

everčkov par premaknili.
To bo siromakom rešitev v sili,

bogati pa bodo veliko več dobili
in se še bolj kot zdaj
s privilegiji mastili.

 

Je taka pač realnost
iz obljub o Švici.

Vedno so in bodo vse imeli
prav vplivni in zaslužni strici. 

 
Zdravka Brečko

 Kdo bi razumel

Leto odhiti
Kako mineva čas!

 Naenkrat narava pokaže
jesenski obraz.
 Leto pomeni

le minuto v večnosti.
Komaj pomlad se rodi,

že vročina poletja izzveni,
jesen se tiho 

v toplini barv izgubi.
Zima z ledenimi pozdravi

kmalu seže v dlani.
Leto odhiti.

Marija Bajt
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Utrip življenja

Miške
  

2 jajci
3 žlice sladkorja
1 pecilni prašek
1 jogurt
2 lončka moke
sol 

 
Zmešajte jajca in sladkor ter postopoma dodajte 
preostale sestavine. 
Olje nalijte v nižjo posodo in ga segrejte. V vroče 
olje  dodajte maso po žličkah.
Ocvrite na hitro, položite na pladenj, posipajte s 
sladkorjem.
Zraven se prileže domač jabolčni kompot.
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RECEPTI

GRENADIRMARŠ
široki rezanci s krompirjem
 

60 dag krompirja
40 dag širokih rezancev
1 čebula
domača slanina (po želji)
ocvirkova mast
sol
mešanica začimb 

   
Krompir skuhamo kot za pražen krompir. Čebulo 
sesekljamo in jo prepražimo na masti. Dodamo 
narezan krompir in vse skupaj popražimo.
Široke rezance kuhamo v slanem kropu 5 minut 
in jih nato odcejene dodamo krompirju. Solimo 
in začinimo po okusu.
 
Granadirmarš posipamo s slanino in svežim 
peteršiljem. Postrežemo z zeleno  solato ali 
regratom.

Mislimo globalno, 
kuhajmo lokalno

To so recepti lokalnih jedi, ki jih pripravimo 
s sestavinami iz domače shrambe, vrta, od 

soseda, kmeta ali lokalnih ponudnikih. 
Tokratne recepte je pripravila Kuharska ekipa 

Knapec iz Osnovne šole Krmelj.

Sterilizacija lastniških muc
v občini Sevnica, 
cena za lastnika 31,78 €
Februarju bo spet potekala akcija sterilizacij za 
lastniške muce občanov občine Sevnica, in sicer
od 10. do 21. februarja. 
Za termine pokličite telefonsko številko 
07 81 60 210.
Cena sterilizacije je 69,78 EUR (soudeležba lastnika 
je 31,78 EUR, sofinanciranje občine 25,00 EUR, 
sofinanciranje V.P. Sevnica 13,00 EUR).

Razlogi za sterilizacijo
• Preprečitev gonitve in s tem povezanega obnašanja,
• preprečitev zanimanja in zasledovanja samcev, ki 
se sicer pojavlja v času gonitve,
• preprečitev neželene brejosti in kotitve neželjenega 
legla,
• zmanjšanje aktivnega »ozemlja« mačke, po 
katerem se giblje, in s tem povezane nesreče, ugizne 
rane in širjenje določenih bolezni, kot sta mačji aids 
(FIV) in mačja levkoza (FeLV),
• precej zmanjša možnost za razvoj tumorjev na 
mlečni žlezi,
• prepreči možnost pojava gnojnega vnetja maternice 
in cističnih sprememb na jajčnikih.

Kdaj je primeren čas za sterilizacijo?

Praviloma svetujemo, da se sterilizacijo opravi pred 
prvo gonitvijo v starosti od 5 do 6 mesecev. S tem 
dosežemo visoko zaščito pred pojavom raka mlečne 
žleze, operativni poseg je hitrejši in manj invaziven, 
saj se z redkimi izjemami odstranijo zgolj jajčniki.

Pri starejših mačkah lahko sterilizacijo opravimo 
v kateremkoli času, neodvisno od tega, v katerem 
delu gonitvenega cikla so. Ob operaciji pa moramo 
v določenih primerih poleg jajčnikov odstraniti tudi 
maternico, če kaže znake bolezenskih sprememb.

Če se odločamo za sterilizacijo po tem, ko je mačka 
skotila mladiče, je primeren čas od treh tednov po 
kotitvi, saj nekatere živali zelo hitro nadaljujejo novi 
gonitveni cikel.

Povzela: Alenka Kozorog

Sterilizacija lastniških mu

 

Kopalni dan
 
Društvo invalidov Sevnica organizira 2. kopalni dan v 
Termah Dobova v četrtek, 13. februarja, z odhodom 
iz AP Sevnica ob 13. uri. Prijave sprejemamo v  pisarni 
društva ob uradnih urah in pri poverjenikih.
 

Zbor članov 
 
Društvo invalidov Sevnica organizira zbor članov, 
ki bo 11. marca z začetkom ob 16. uri v prostorih 
jedilnice Osnovne šole  Sava Kladnika Sevnica.
Udeležbo za zbor članov potrdite zaradi zagotovitve 
prostorov v pisarni društva ob uradnih urah ali pri 
poverjenikih.
 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Obvestila 
Društva invalidov Sevnica

AJA
Naša zavetiščarka Aja še vedno išče sebi 

primeren ter topel dom. Aja je odrasla psička 
stara približno 2 leti ter večje rasti. Je zelo 
prijaznega karakterja ter je vedno vesela 

družbe. Na žalost v zavetišču na primernega 
lastnika čaka že 3 mesece. 

Prosim pomagajte ji najti nov dom.

Za več informacij smo vam na voljo 
na tel: 07-81-60-210.

LETNA AKCIJA SUBVENCIONIRANJA* CENE STERILIZACIJE ZA 
LASTNIŠKE MAČKE- SAMO 31,78€!
AKCIJA BO POTEKALA NA VETERINARSKI POSTAJI SEVNICA
OD 10.02. DO 21.02.2020!

OBVESTILO!

*Akcija je namenjena občanom občine Sevnica.
Za termine pokličite 07 81 60 210

BODI DEL REŠITVE,
NE PROBLEMA!
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Oglasi

Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.

17,90 €*/osebo (izvedba ob potrditvi najav vsako soboto ob 10:00)

Cena vključuje: vodenje po mestu, sladica, vstopnina grad in 
ogled makete, 1 ura bowlinga, družinska pizza

PROGRAM:

• Ogled novega dela mesta z 
   vodnikom in gibljive makete 
   železnice,
• Okušanje sladice, (pita Prva dama  
   ali torta Melanija)
• Ogled fitnesa na prostem 
   (možna uporaba),
• Ogled gradu z možnostjo    
   slikanja v vitezovi obleki,
• Bowling, družinska pizza.

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

              SEVNIŠKE ZANIMIVOSTI
za družine

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

t  +386 7 81 65 462 
+386 51 680 287

e    dozivljaj@kstm.si

s  www.visit-sevnica.com 
www.kstm.si

17

Opis: 
Program izleta za okvirno 6 ur. Zbiranje v TA Doživljaj,
* otroci do 3 leta brezplačno in do 10 let 50% popust.
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Certifikat »Izbrana kakovost 
- sveže goveje meso.«
je garancija porekla in 
vrhunske kakovosti. 

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

Izbrana 
kakovost 
govedine

TEL.: 07 816 36 00 

LAJF JE BL  
ZABAVN
IZVEN  
OKVIRJA!

“

“RADIOCENTER.SI

PRENESI APLIKACIJO  
IN BODI VEDNO  
V DRUŽBI SAMIH ZVEZD!
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.2.2020 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

SERDAR: vojaški poveljnik, ZEKAT: muslimanski davek, KOLIMA: reka v Sibiriji, RESEN: mesto v Makedoniji

ŠVEDSKA
BOJEVNICA

ZA MIR,
NOBELOVKA
(1902-1986)

VOJAŠKI
POVELJNIK
NA SRED-

NJEM
VZHODU

ZADETEK
PRI

KOŠARKI

ŠVEDSKA
FILMSKA
IGRALKA
EKBERG

MAJHEN
ROČAJ

POLITIČNO
GIBANJE, KI

GA ZAGO-
VARJA

IREDENTA

ROČNA
RIBIŠKA
MREŽA

NA PALICI

OTROŠKA
ČREVESNA

GLISTA

ANGLEŠKA
SLIKARKA
CARRING-

TON

ZGORNJI
DEL

RASTLINE,
KI RASTE
V VIŠINO

ALAIN
DELON

AM. IGRALEC
DANSON
GROBO

DOMAČE
SUKNO

VAS
JUŽNO OD
STAREGA

TRGA
PRI LOŽU

MESTO
V MAROKU

TULEC,
CEV

CERKVENI
PEVSKI
ZBOR

NIKA
MULEC
VISOK

KAMNIT
SPOMENIK

PREOSTANEK NEKDANJE 
KOČEVARSKE VASI GO-

RENJI TOPLI VRH OB
CESTI ČRMOŠNJICE -

KOČEVSKI ROG

OMETA-
VANJE

PRIPADNIK
BUROV

V AFRIKI
MESTO V Z.

MAKEDONIJI

VRV ZA
NAPENJANJE

JADER

PRIVESEK

DEL
OVRAT-

NEGA
NAKITA

GORA NA
AVSTRIJ.

KOROŠKEM
GLAVNI

ŠTEVNIK

PREROŠKO
ZNAMENJE,
NAPOVED

OPUŠČANJE
ZAČ. ZLOGA

V BESEDI
KORALNI

OTOK
MOČNO

MAMILO IZ
POPKOV

MEHIŠKEGA
KAKTUSA

FRČANJE

PISAN ZGO-
DOVINSKI

VIR

PISMENO
POTRDILO

REKA V SV.
SIBIRIJI

SLOVENSKI
KIPAR
(JOŽE)

AMERIŠKI
REŽISER

HOWARD

RIM. BOGIN.
PLODNOSTI

VERSKI
DAVEK PRI

MUSLIMANIH

IGOR
STRAVINSKI

SARDELI
PODOBNA
MORSKA

RIBA

NAJVEČJI
KRAJ NA
JADRAN.
OTOKU

UGLJAN

NATALIJA
VERBOTEN

HUDOBIJA

SLOVENSKI
PISATELJ
ŠELIGO

STAROGRŠKI
LJUDSKI
PEVEC IN
PESNIK

VELIKA
RUDNIŠKA

POSODA
KRUŠNO

ŽITO

LEVI
PRITOK

RENA
V ŠVICI

AMERIŠKI
FILMSKI
IGRALEC

(WILLIAM)

NORINA
RADOVAN

SVILENA
PREJA

NAŠ
NEKDANJI
HOKEJIST
(TOMAŽ)

KRAJ, NA
KATEREM
KAJ LEŽI
ROBERT
ALTMAN

SORTA
JABOLK

POUK,
NASVET

IZDELEK IZ
POLNO-
VREDNE

PŠENIČNE
MOKE

PRODUKT
ŽGANJA

APNENCA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
VANESSA REDGRAVE.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Robi File, Radež 1a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
2. nagrada: Žana Mikec, Kozarjeva 20a, 8310 Šentjernej
3. nagrada: Milena Zupančič, Pod vrtačo 17, 8290 Sevnica 

VICOTEKA
WC
V državnem zboru. Sprašuje opazovalec:
“Oprostite, prosim, kje pa je tukaj WC?”
“Kakšen sekret neki!” reče vratar. “Saj ga ne 
rabijo, drug po drugem serjejo.”

Stranka

Janez:  »Si že slišal, da je predsednik Ivan zapustil 
svojo stranko?«
Jurij: »Kakšna nesreča! Kaj se je pa zgodilo v 
stranki?«
Janez: »Zdaj se je že karumirilo. Na začetku so pa 
vsi noreli od veselja!«

Prava številka!      

“Pridite takoj k nam! Tašča hoče na vsak način 
skočiti skozi okno.” 
“Napačno številko ste zavrteli, gospod. Mi smo 
mizarji in ne policisti.”
“Je čisto prava številka. Problem imamo, ker ne 
more odpreti okna.”

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje in kje se nahaja naš skrivni izziv?

IZREK ZA LEPŠI  DAN

Nekateri ljudje sami ustvarjajo nevihte, 
nato so pa jezni, 

ker dežuje.

Nagrade za mesec FEBRUAR
1. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
                         Trg svobode 11 , 8290 Sevnica,
2. nagrada: srebrn prstan, ki ga  podarja Zlatarna Šalamon, 
                         Trg svobode 11 , 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrna zapestnica, ki jo podarja Zlatarna Šalamon, 
                         Trg svobode 11 , 8290 Sevnica.

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Kruhki, ki niso v peči pečeni, 
malo rjavi in malo rumeni 
rahli in sladki od marmelade - 
maškare vzele jih bodo prav rade. 

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 sneg 

 Izžrebanec:
 Marsel Jevnikar, Gabrijele 51, 8296 Krmelj

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Pitnik na sliki se nahaja na sevniškem grajskem dvorišču.
Izžrebanec:
 Anton Prah, Trnovec 11, 8292 Zabukovje 
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Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

~�izdelki�iz�soje�in�glutena
�~�sojin�tofu�v�več�okusih�tudi�popečen
��~�popečena�sojina�klobasa,�hrenovka,�seitan
���~�začimbe,�mešanice�začimb�in�zelišča
����~�gastrotehnika

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

/ Zaščita pred vetrom in mrazom

/ Topla voda

/ Krtača za trdovratnejšo umazanijo

/ Pranje podvozja (spiranje soli)

/ Odpadna voda na ogrevanih ploščadih ne 
zmrzuje

/ 24 ur na dan, tudi v temnejših urah dneva

/ Enostavno, hitro in učinkovito!

Naj bo vaš avto čist in nepoškodovan vse do pomladi!

NAJBOLJ ENOSTAVNO
PRANJE AVTOMOBILOV POZIMI

Sevnica / Krško / Brežice / Novo mesto / Šentjernej

www.avtoline.si

24/7

e-mail: jazbec.anton@gmail.com

GRADNJA - PRENOVA
stanovanj in poslovnih objektov 

STROJNA DELA
izkopi, prevozi

SUHOMONTAŽNE 
GRADNJE

knauf 

ZUNANJE UREDITVE 



TRGOVINA CUNCA, JELKA MRGOLE S.P., PREŠERNOVA 1, 8290 SEVNICA 

 

ZIMSKI 
POPUSTI DO  

-40% 
DO 29.2.2020 

 

POPUST SE OBRAČUNA PRI BLAGAJNI 

izolacije

strešna okna

Kralj med strehami

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

10. dobrodelni Rotary koncert

IMETI RAD

KULTURNA DVORANA SEVNICA 
v nedeljo dne 8.3.2020 ob 18.00 uri
Cena vstopnice: 10 €
Prodaja: Rotary klub Sevnica, Doživljaj Sevnica, Cvetličarna Zelena Pika, 
Društvo upokojencev Sevnica.

OTO PESTNER Z GODBO SEVNICA
Izkupiček koncerta bo namenjen podpori mladi nadarjeni atletinji in mladi družini za plačilo stroškov zdravljenja otroka


