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Kdaj se je začela vaša športna pot? 

Spomnim se, ko me je oče prvič peljal na 
rokometno tekmo leta 1972 na igrišče pri TVD 
Partizan. Tisto leto je Sevnica igrala v drugi 
jugoslovanski ligi. Odlične igre Svažiča, Šilca, 
Trbovca, Koprivnika, Možica in drugih ter polne 
tribune so me prepričale, da sem se tudi sam začel 
ukvarjati z rokometom. Čez 12 let sem dočakal, 
da sem z nekaterimi od teh odličnih igralcev igral 
tudi sam. Kot igralec mlajših selekcij nisem bil 
posebno uspešen. Drugi so bili večji, močnejši 
in bolj talentirani, sam pa sem bil bolj vztrajen in 
borben. Rokomet mi je bil tako všeč, da me drugi 
športi niso zanimali. Takrat je postal popularen 
karate in veliko fantov je treniralo oba športa. 
  

Katere vse funkcije ste opravljali v povezavi z 
rokometom? 

Mogoče bi bilo boljše vprašanje, katere nisem. 
Leta 1996 sem nehal aktivno igrati. Prišli so 
mlajši fantje, ki so bili zelo talentirani in jim nisem 
bil več konkurenčen. Postal sem navijač, spet 
aktiven pa sem postal v klubu, ko je začel trenirati 
sin. Spremljal sem ga na tekmah in postal vodja 
moštva. Leta 2007 sem bil izvoljen v upravni 
odbor RK Sevnica. Bolj po pomoti kot načrtno, ker 
se je novi predsednik zmotil glede števila članov 
UO in ker sem bil na skupščini, so me predlagali 
in sem to funkcijo sprejel. Naredil sem trenerski 
izpit in tri leta vodil eno selekcijo. Pri tem delu sem 
zelo užival in želim si, da bi imel spet to možnost, 
da bi delal z mladimi rokometaši. Leta 2011 sem 
prevzel predsedovanje kluba, sicer malo naivno, 
vendar mi ni žal, ker je bil klub tik pred razpadom.

Na začetku sem imel bolj malo pomočnikov, zato 
je bilo treba prijeti za vsako delo – organiziranje 
tekem, vožnje igralcev na tekme, pobiranje 
vstopnine, pisanje dopisov, pisanje in lepljenje 

plakatov, iskanje pokroviteljev in drugo. Zdaj je 
skupina prostovoljcev večja in so nekateradela 
prevzeli drugi, za kar sem jim neizmerno hvaležen. 

Na kateri športni uspeh ste najbolj ponosni? 

Kot aktivni igralec na to, da sem lahko igral z 
nekaterimi najboljšimi igralci zlate generacije iz 
našega kluba. Kot funkcionar kluba pa seveda na 
uvrstitev v državno ligo 1.A. In to takoj na začetku, 
ko sem prevzel predsedovanje. Praktično sva 
ostala sama s trenerjem Rantahom. Opravljala 
sva vsa mogoča dela, precej pa nama je pomagala 
tudi Petra Biderman. Finančni položaj kluba je bil 
zelo slab, fantje so odlično odigrali jesenski del 
in nanizali 10 zaporednih zmag, kar je bilo veliko 
presenečenje. Seveda je letošnja sezona tudi 
nekaj, na kar sem sam  ponosen in tudi vsi, ki delajo 
v klubu. V mlajših selekcijah smo število otrok 
povečali na 140. Začeli smo vadbo v OŠ Šentjanž, 
dve selekciji bosta igrali med 16 najboljšimi 
ekipami v državi, mladinci pa v kvalifikacijah za 
prvo mladinsko ligo. Člani so  pod  vodstvom 
trenerja Godca, pomočnika Sirka in vodjo moštva 
Dernovška še vedno v igri za 6. mesto, kar bi bil 
največji uspeh v zgodovini kluba.    
    

Delovanje v Rokometnem klubu Sevnica je 
prostovoljno. Imate še kakšne konjičke v prostem 
času? 

Delo v klubu mi v povprečju vzame od dve do tri 
ure na dan, tako da mi ob službi ostane zelo malo 
prostega časa. Redno hodim na rekreacijo našega 
veteranskega rokometnega kluba Oldhandsi in 
preberem kakšno  potopisno knjigo.  

Zahvaliti se moram soprogi Mojci, ki mi ogromno 
pomaga pri vodenju kluba in si delovanje kluba 
brez nje težko predstavljam, in pa hčeri in sinu, ki 
imata veliko razumevanja za moje delo.

 
Pogovarjala se je Petra Biderman.

Intervju

Vojko Švab - športna osebnost v letu 2013

Vojko v družbi oldhansov
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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

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: Judith Zgonec
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 aprila 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 3. 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
Dosežki naših športnikov v svetu, pa tudi 
športnikov v naši občini, ti dajo vedeti, da je med 
ljudmi še vedno veliko poguma, vztrajnosti, 
potrpežljivosti in ognja v srcu. 
Dosežki naših športnikov v svetu, pa tudi 
športnikov v naši občini, kažejo, da je med 
ljudmi še vedno veliko poguma, vztrajnosti, 
potrpežljivosti in ognja v srcu. Predvsem pa se 
vidi, da gre za veliko pozitivnega duha, veselja 
do druženja in športa, spoštovanja zdravega 
življenja in zavedanja, da šport združuje. V 
športu so izražena predvsem pozitivna čustva, 
največkrat gre za spodbude, ne za zavidanje, 
temveč za željo po uspehu. 

S športniki se lahko poistovetimo prav vsi. 
Vsaj v enem delčku njihove poti lahko najdemo 
nekaj,  kar nam lahko pomaga pri raziskovanju 
samega sebe, usmerja naše delo, in izkusimo 
trenutke, ki nas bogatijo. Naj bodo športniki 

zgled vsem nam. Posameznikom, ki v danem 
trenutku ne najdejo časa za svojo sprostitev 
in se nimajo časa napolniti z energijo, in tudi 
tistim, ki odločajo o naši usodi ter krojijo našo 
prihodnost. Predvsem pa otrokom, ki lahko 
vidijo, da šport omogoča uspeh, z njim raste 
samozavest, pridobivaš si izkušnje za boje, ki 
jih v življenju ni malo, znaš skrbeti zase in za 
ljudi okoli sebe ter se znaš prilagoditi različnim 
okoliščinam. 
Vsem, ki so kakorkoli vpeti v športno dogajanje, 
so uspehi športnikov potrdilo, da so naredili 
nekaj več. Ne samo za posameznike, temveč 
za širšo skupnost. 
Srečno in pogumno še naprej! 
W. F. pravi: »Pri uspehu gre v glavnem za to, 
da vztrajamo tudi po tem, ko so ostali obupali.« 

Mojca Pernovšek

TRADICIONALNA POKUŠNJA

DOMAČIH SALAM

GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA

53. SALAMIADA
10. MAREC OB 15:00

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

 
Sevniška kulturna dvorana je bila 7. februarja 
prizorišče občinske slovesnosti v počastitev 
kulturnega praznika. Osrednjo vsebinsko vlogo je 
imela v luči praznovanja svoje 55-letnice delovanja 
Knjižnica Sevnica, ki je prireditev pripravila v 
sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Zvezo kulturnih društev Sevnica, Osnovno šolo 
Sava Kladnika Sevnica in Glasbeno šolo Sevnica. 

V slavnostnem nagovoru je direktorica knjižnice 
Anita Šiško predstavila zgodovino, razvoj in 
velik pomen, ki ga za občino in njene prebivalce 
predstavlja delovanje splošne knjižnice. Da 
knjižnica svojo osnovno dejavnost, knjižničarstvo, 
spretno razširja v prostor za kulturno 
udejstvovanje in druženje, vključuje sodobne 
medije in tako odgovarja širšim potrebam časa, 
je v svojem nagovoru izpostavil župan Srečko 
Ocvirk ter čestital vsem občankam in občanom ob 
kulturnem prazniku. 
  
Na slovesnosti je Zveza kulturnih društev 
Sevnica podelila Prešernove plakete in priznanja. 
Prešernovo priznanje je predsednik zveze Jože 
Novak podelil Janku Plahuti in Vinku Šešku, 
bronasto Prešernovo plaketo Anici Kos in Zvonki 
Mrgole, srebrno Prešernovo plaketo Mileni Krajnc 
in Zoranu Cvarju, prejemnik najvišjega priznanja, 
zlate Prešernove plakete, pa je Rado Kostrevc. 

  

Posebna točka slovesnosti je bila predstavitev 
zbirke »Rastoča knjiga Sevnica« – dela, ki so 
izšla od leta 2009 do 2013 ter Sevnico in 
okoliške kraje postavljajo v slovensko kulturo, 
zgodovino in znanost. Kot častni gost je Sevnico 
ob tej priložnosti obiskal idejni oče vseslovenskega 
projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič 
ter v pozdravnem nagovoru čestital za odlično 
pripravljen program slovesnosti in skrbno 
negovanje ideje projekta. 

Program so z gledališko uprizoritvijo pravljice 
»Pet pepelk« obogatili učenci Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, glasbene vložke pa so izvedli 
učenci Glasbene šole Sevnica. Program sta 
povezovala Tanja Mikolič in Aleš Tuhtar.

Foto: Ljubo Motore

Kulturni praznik: 
rastemo s knjigo in knjižnico

Prejemniki Prešernovih plaket in priznanj ZKD Sevnica

 
V skladu s potrebami športa je v Sevnici 
načrtovana izgradnja atletskega stadiona z velikim 
nogometnim igriščem. Občina Sevnica je za 
zagotovitev možnosti prostorskega načrtovanja 
in umeščanja v letih od 2007 do 2014 odkupila 
tri hektarje zemljišč z dvema stanovanjskima 
objektoma, za kar je bilo namenjenih 510.000 
evrov. Z odkupom vseh potrebnih zemljišč so 
omogočeni nadaljnji postopki za izvedbo projekta, 
ob trenutnem umeščanju le-tega v prostor pa se 
v skladu z zmožnostmi prostora hkrati preverjajo 
tudi možne umestitve drugih spremljajočih 
objektov in celovitejših športnih vsebin. 

Izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, podjetje Savaprojekt d.d. Krško, je na 
javni razgrnitvi 17. januarja v sevniški kulturni 
dvorani zainteresirani javnosti predstavil vsebino 
prostorskega plana. Z njim je načrtovana 
celovita ureditev športno-rekreacijskega centra 
na območju obstoječih športno-rekreacijskih 
objektov, kjer so že umeščeni bazen, športni dom, 
zunanje igrišče in parkirišče, na širšem območju 
pa se načrtovane ureditve za potrebe športa 
in rekreacije smiselno nadaljujejo z izgradnjo 
raznovrstnih športnih in spremljajočih objektov. 
Zaradi postopnega razvoja območja – gre za 
prostorsko načrtovanje na skoraj 9 hektarjih 
površine – bo z odlokom omogočena faznost 
oziroma etapnost gradnje, ki pa bo vezana na 
razpoložljiva sredstva ter na občinski program 
investiranja v športno in drugo infrastrukturo. 
V prvi fazi je načrtovana izgradnja atletskega 
stadiona z velikim nogometnim igriščem, 
terminski plan gradnje pa je odvisen predvsem od 
možnosti pridobivanja sofinancerskih sredstev s 
strani države oziroma možnosti črpanja evropskih 
virov v finančni perspektivi 2014–2020. 

Po zaključku javne razgrnitve OPPN se do podanih 
pobud in pripomb opredeli občinski svet na eni 
od naslednjih sej. Sprejem prostorskega načrta 
je predviden do jeseni, predstavljal pa bo osnovo 
za pridobitev projektne dokumentacije in nato 
gradbenih dovoljenj, kar je tudi pogoj za prijavo 
projekta na razpise za pridobitev sofinancerskih 
virov.

Projekt sevniškega stadiona 
predstavljen javnosti 

Pogled na prostorsko umestitev v primeru 
maksimalne možne zasedenosti z objekti na športno-
rekreacijskem območju. (vir Savaprojekt d.d. Krško)

Med točkami dnevnega reda 26. redne seje, ki 
je bila 29. januarja, so prevladovale razprave o 
dolgoročnejših prostorskih ureditvah, seznanitve 
s spremembami nekaterih občinskih predpisov in 
druge vsebine, vezane na redno delo občinskega 
sveta. 
Člani sveta so se seznanili s trenutnim stanjem 
objektov in zemljišč na Lisci s poudarkom na 
premoženjsko-pravnih zadevah ter zmožnostih za 
nadaljnji razvoj Lisce in njenih potencialov. Seznanili 
so se z možnostmi urejanja in brezplačnega 
prenosa dela objektov na Lisci s strani Planinske 
zveze Slovenije in Planinskega društva Lisca 
Sevnica na Občino Sevnica. Občina je na tem 
območju poskrbela za več ureditev komunalne 
infrastrukture, namera za ureditev lastniškega 
razmerja pa predstavlja temelj za načrtovanje 
postopnih, dolgoročnejših ureditev območja. 
  
Predstavljene so bile strokovne podlage za 
prostorsko načrtovanje območja starega 
mestnega jedra Sevnice. Na podlagi strokovnih 
podlag za revitalizacijo starega mestnega jedra je 
ocenjena realna možnost, da se v tem delu mesta 
uredi enosmerni promet, promet v drugo smer 
pa bi potekal ob železniški progi, kar bi – poleg 
drugih ureditev – lahko oživilo dejavnosti v starem 
mestnem jedru. 
  
Z namenom celovitejše sistemske ureditve je 
v pripravi odlok o urejanju vrtičkarstva, ki bo 
opredelil območja, pogoje urejanja in oddaje 
ter rabe in vzdrževanja vrtičkov na zemljiščih v 
lasti občine. Predvidena cena najema vrtička bo 
minimalna, in sicer okrog 15 evrov letno. Svetniki 
so opravili prvo obravnavo odloka in nanj podali 
predloge. 
  
Člani sveta so se med drugimi točkami 
dnevnega reda s strani predstavnikov policije 
in medobčinskega inšpektorata seznanili z 
varnostnimi razmerami v občini. Sprejeli so 
novelacijo Študije odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda na območju občine, s katero so preverjeni 
tehnični in ekonomski kriteriji za nadaljnjo 
izvedbo javnih sistemov odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Potrdili so dokument identifikacije 
investicijskega projekta in investicijski program 
za operacijo Izgradnja kanalizacijskega sistema 
v Sevnici in Boštanju ter dokument identifikacije 
investicijskega projekta za operacijo Trajnostna 
zacelitev narave. Gre za projekta, ki ju občina 
prijavlja na razpis za pridobitev sofinancerskih 
virov.

26. redna seja 
občinskega sveta

Svetnikom je bil predstavljen dopolnjeni osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti. 
Prostorski akt razpoložljivi prostor obravnava kot 
celoto, z vsemi objekti, ki jih je možno umestiti. 
Osnutek obravnava možnost fazne in postopne 
izgradnje spremljajočih objektov glede na potrebe 
športa v Sevnici. Javna razgrnitev poteka še vse do 
5. marca v prostorih Občine Sevnica in Krajevne 
skupnosti Sevnica, poročilo z javne obravnave pa 
je zajeto v sledečem prispevku.

Uprizoritev pravljice Pet pepelk

Javna obravnava prostorskega načrta
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

www.obcina-sevnica.si

 
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino 
Sevnica in KŠTM Sevnica tudi letos pripravila 
sprejem za najboljše športnice in športnike. Za 
veliko vloženega dela in dolgoletni trud sta se jim 
zahvalila predsednik zveze Alojz Povšič in župan 
Srečko Ocvirk, posebni gost prireditve pa je bil 
nekdanji reprezentant in nogometni zvezdnik 
Marko Simeunovič. 

Športnica leta 2013 je postala Irma Pirc, disciplina 
ju-juitsu, športnik leta pa strelec Blaž Kunšek. 
Naj športna ekipa leta je Klub malega nogometa 
Sevnica, športna osebnost leta 2013 pa je postal 
Vojko Švab. Priznanja so bila podeljena tudi najbolj 
perspektivni športnici leta, atletinji Karin Gošek, 
najperspektivnejši športnik pa je rokometaš Blaž 
Janc. Podeljena je bila tudi plaketa za 10-letnico 
delovanja, in sicer Košarkarskemu klubu Blanca. 

Sprejem najboljših športnic in športnikov so 
popestrili člani mlade sevniške glasbene skupine 
Shanaroid ter poleg še dveh avtorskih skladb 
zaigrali tudi himno Kluba malega nogometa 
Sevnica. Dogodku, ki ga je z besedo spretno 
povezal moderator Aleš Tuhtar, je sledilo še 
družabno srečanje.

Najboljši športniki leta 2013

Skupina Shanaroid

 
Občina Sevnica je 14. februarja sodelovala v 
vsakoletni, letos že tretji akciji »Odprta vrata«, 
katere krovni organizator je Skupnost občin 
Slovenije. Občine smo tiste, ki vodimo in usklajujemo 
lokalni razvoj ter izvajamo številne naloge javnega 
pomena, hkrati pa želimo biti občanom dostopen 
servis in svoje delo usmerjati tudi v zagotavljanje 
kakovostne informiranosti o pomembnih temah. 

V Sevnici smo se tako ob letošnjem dnevu odprtih 
vrat usmerili v združevanje aktualnih tematik in 
ga izvedli pod naslovom »Davek na nepremičnine 
in urejanje prostorskih evidenc«. V fazi uvedbe 
davka na nepremičnine je potrebna uskladitev 
številnih prostorskih evidenc; med njimi nekatere 
vodi tudi občina. Ker gre za zelo široko tematiko, je 
bil namen dneva odprtih vrat na to temo pomagati 
pri odgovorih na vprašanja oziroma pri dilemah, ki 
jih ta tematika odpira.

Dan odprtih vrat v luči 
nepremičninskega davka

Dan odprtih vrat Občine Sevnica

Po Sloveniji je v teku 24. otroški parlament, ki 
poteka pod krovno organizacijo Zveze prijateljev 
mladine Slovenije, letos na temo »Razmere v 
družbi«. Ena od idej parlamenta je tudi sodelovanje 
z lokalno skupnostjo, saj se lahko na tak način 
ideje in pogledi mladih prenašajo naprej in tako 
lažje udejanjajo. Osnovna šola Boštanj je na 
otroški parlament z izbrano tematiko »Naš 
odnos do okolja« povabila župana Srečka Ocvirka, 
poslanca Tomaža Lisca, predsednika Krajevne 
skupnosti Boštanj Jožeta Udovča, direktorja 
Komunale Sevnica Mitjo Udovča ter predstavnika 
Turističnega društva Boštanj, Aleša Grmovška in 
Janeza Levstika. 

Vprašanje odnosa do okolja je tesno povezano 
z delom lokalne skupnosti, ki skrbi za urejanje 
javne infrastrukture, med drugim z urejanjem 
vodooskrbe in kanalizacijskih sistemov, čiščenjem 
odpadnih voda, odgovornim ravnanjem z odpadki 
in skrbjo za urejenost javnih površin. Mladi 
parlamentarci so skozi razpravo izpostavili svoja 
opažanja glede odnosa do okolja in skupaj z gosti 
razvili ideje, kako lahko z različnimi aktivnostmi 
kar največ prispevajo k čisti naravi in prijetnemu 
okolju.

Razprave po posameznih šolah se bodo v sevniški 
občini sicer nadgradile 11. marca 2014, ko bo na 
Gradu Sevnica organiziran parlamenti na občinski 
ravni.

Šolarji o odnosu do okolja

Šolski parlament na OŠ Boštanj

 
V sejni sobi športnega doma Sevnica se je 
12. februarja sestal svet krajevnih skupnosti, 
posvetovalni organ, ki ga sestavlja vseh 
deset predsednikov krajevnih skupnosti, v 
tem mandatu pa mu predseduje Slavica Mirt. 

Predstavniki občinske uprave in člani sveta so 
obravnavali predloge za poenotenje upravnega 
in finančnega poslovanja. Zaradi uskladitve z 
državno zakonodajo so v pripravi spremembe 
Statuta Občine Sevnica, ki jih je, predvsem z vidika 
upravljanja s premoženjem in izvajanja upravnega 
poslovanja, potrebno uskladiti tudi s krajevnimi 
skupnostmi. Predstavniki občinske uprave so 
pripravili predstavitev ključnih poudarkov v 
povezavi z davkom na nepremičnine ter novostmi 
in potrebnimi uskladitvami, ki jih le-ta prinaša.

Seja sveta 
krajevnih skupnosti

Seja sveta krajevnih skupnosti

Tudi območje občine Sevnica se je v začetku 
februarja soočalo z zahtevnimi zimskimi 
razmerami in ledenim oklepom, ki je prizadel 
predvsem hribovite predele občine na desnem 
bregu reke Save. Žledolom je povzročil težave 
z dobavo električne energije in posledično 
zagotavljanjem pitne vode, predvsem v predelih 
Šentjanža, Krmelja, Tržišča, Boštanja, Velikega 
Cirnika, Primoža. Nekaj več je bilo odsekov, na 
katerih je bil le kratkotrajen izpad elektrike in 
vode. Upravljavec javnih vodovodnih sistemov, 
Komunala Sevnica, je na javnih vodovodih težave 
reševal z namestitvijo agregatov. 
  

Zaradi padajočih dreves je bila motena prevoznost 
cest predvsem na območju Šentjanža, Velikega 
Cirnika in v dolini Grahovice. Prevoznost je bila 
otežena predvsem na cestah, ki povezujejo višje 
ležeče vasi z dolino Save. Po oceni občinskega 
štaba civilne zaščite so redne službe s pomočjo 
interventnih sil težave ustrezno obvladale. Na 
terenu je pomagalo 36 gasilcev, ki so intervenirali 
štirikrat, in sicer pri odstranjevanju drevja s 
cestišč in okolice daljnovodov. 
  
Žledolom je povzročil veliko škode, vendar po 
naših ocenah neprimerljivo manj kot, izhajajoč 
iz medijskega poročanja, na najbolj prizadetih 
območjih Slovenije, kjer so ljudje in gospodarstvo 
žal utrpeli res velike posledice. Ogroženim 
prebivalcem so na pomoč priskočili tudi gasilci 
iz Posavja, šestnajst prostovoljnih gasilcev je 
bilo iz Gasilske zveze Sevnica, pomagali pa so na 
območju Postojne z okolico. 
  
Škodo v gozdovih, tako v javni kot zasebni 
lasti, bodo popisale pristojne službe Zavoda za 
gozdove, Občina Sevnica pa bo na podlagi sklepa 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
popisovala škodo na lastnih infrastrukturnih 
objektih, predvsem cestah. Poudariti velja, da naj 
lastniki gozdnih zemljišč v neposredni bližini cest 
in vodotokov, pa tudi na zasebni infrastrukturi 
in objektih, za vzdrževanje teh območij skrbijo 
že v sklopu rednih vzdrževalnih sečenj, ne zgolj 
po primerih izrednih razmer. Za to naj poskrbijo 
strokovno ustrezno usposobljeni, pri tem pa 
morajo posebno pozornost nameniti tudi skrbi, da 
javna infrastruktura ostane nepoškodovana.

Soočanje 
s posledicami žledoloma 

Odprava posledic žledoloma

Prejemniki priznanj z organizatorji dogodka

Povzetke ključnih informacij, vezanih 
na nepremičninski davek, smo zbrali na 

naslednjem naslovu 
spletne strani Občine Sevnica: 

www.obcina-sevnica.si/informacije/obvestila/
Davek-na-nepremicnine---povzetki-kljucnih-

informacij
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Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

V torek, 4. februarja, je Društvo invalidov Sevnica 
organiziralo proslavo ob 40. obletnici ustanovitve, 
in sicer v prostorih jedilnice Lisca v Sevnici. Kljub 
slabemu vremenu se je proslave udeležilo 160 
članov in gostov. 
Vse je pozdravil predsednik DI Sevnica Franc 
Boljte in predstavil prehojeno pot društva.    
Pozdravil  nas je tudi podpredsednik ZDIS Rajko 
Žagar in spregovoril tudi v imenu DI Hrastnik ter 
nagovoril goste iz zasavske in posavske regije – 
iz Zagorja,  Radeč in Brežic. Na koncu je župan 
Srečko Ocvirk Društvu invalidov predal listino 
občine, prevzel pa jo je predsednik Franc Boljte. 
Na proslavi je s krajšim sestavkom nastopil tudi 
naš član Jože Vovk Pepi. 
Pri kulturnem programu sta sodelovali skupina 
Azaleja iz Boštanja in Osnovna šola Sava Kladnika, 
podružnica Loka, povezovala ga je Marija 
Jonozovič. 

Društvo je najaktivnejše člane, ki delujejo v društvu 
že od začetka ali  pa so se mu pridružili kmalu 
po ustanovitvi, nagradilo s priznanjem. To so bili 
Franci Žveglič, prvi predsednik in ustanovitelj 
društva, ter člani Anica Radej, Jožefa Ameršek, 
Tine Gorenc, Anton Žibert, Roman Novšak in 
Marija Brežan. Predsednik društva je priznanje 
podelil tudi sevniški občini. 
Vsem, ki so na proslavi kakorkoli pomagali, se 
najlepše zahvaljujemo in si želimo tudi nadaljnjega 
sodelovanja. 
  

Društvo invalidov  Sevnica 

Proslava DI Sevnica 
ob 40. obletnici

Foto: Borut Simončič

 
Stoti rojstni dan je konec meseca januarja 
praznovala Neža Žnidaršič. Poleg stanovalcev 
in zaposlenih v Domu upokojencev Sevnica, kjer 
prebiva od leta 2007, so ji ob častitljivem jubileju 
prišli čestitat sorodniki in krajani iz rodne krajevne 
skupnosti Studenec ter številni drugi gostje, med 
njimi župan Srečko Ocvirk. Neža Žnidaršič se je 
rodila v Rovišču pri Studencu v kmečki družini 
ter se po poroki preselila na Studenec. Soočala 
se je s številnimi življenjskimi preizkušnjami, med 
katerimi je bila najbolj boleča izguba sina. Do leta 
2007 je živela na Studencu, kjer je imela veliko 
sorodnikov, prijateljev in sosedov, ki so jo redno 
obiskovali. V posebno veselje so ji bile rože, ki so 
vedno krasile njeno hišo. Samostojno življenje ji je 
žal onemogočila poškodba. 

Postala je stanovalka Doma upokojencev Sevnica, 
kjer so, tako kot že več let zapovrstjo, ob njenem 
rojstnem dnevu pripravili prijetno praznovanje. 
Poleg vodstva doma, sokrajanov in drugih gostov 
so ji posebno čestitko namenili tudi učenci 
podružnične osnovne šole Studenec.
 

Vir: Občina Sevnica

Stoti jubilej Neže Žnidaršič

»Ljubezen stori žensko bistroumno 
in moškega zmedenega.«

 Erich Maria Remarque

Vsem ženam, materam in dekletom 
ter možem, očetom in fantom 

čestitamo ob praznikih v marcu.

Uredništvo

Kulturni praznik so s proslavo obeležili tudi na 
Blanci v organizaciji Ljudskih pevcev Kulturno-
umetniškega društva France Prešeren Blanca. 
Poleg Ljudskih pevcev z Blance so nastopili še 
učenci domače osnovne šole, brata Stopar in 
David Špigel, sestrici Anja in Klara Drstvenšek ter 
Folklorna skupina Društva upokojencev Razbor. 
Program je povezoval Jernej Stopar. 

Vsi nastopajoči so bili enotni, da slovensko ljudsko 
izročilo iz naukov babic in dedov nikoli ne bo 
pozabljeno ter bo vedno izvir dobrih misli in dejanj.

Vir: Občina Sevnica

Kulturni praznik na Blanci 

Foto: Roman Drstvenšek

 
Predstavniki upravljavca Rastlinske čistilne 
naprave Bazga v Gabrijelah, Javnega podjetja 
Komunala d.o.o. Sevnica, so v februarju 
pripravili ogled tega – tako z vidika same 
uporabnosti kot zanimivega videza za širšo 
javnost interesantnega objekta – za obiskovalce 
iz Združenih arabskih emiratov. Podjetje Limnos 
je za skupino organiziralo informiranje glede 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, v sklopu 
tega izobraževanja pa je cilj predstaviti možnosti 
čiščenja odpadnih vod in posamezne načine še 
jasneje prikazati s terenskimi ogledi. 

V podjetju Komunala Sevnica so se na prošnjo 
podjetja Limnos z veseljem odzvali in predstavili 
objekt Rastlinska čistilna naprava Bazga, jih 
informirali z upravljanjem sistema ter predstavili 
karakteristike tovrstnega tipa čistilnih naprav. 
Ogled je potekal v prijetnem vzdušju, predstavniki 
upravljavca objekta pa so se ciljno skupino potrudili 
informirati s čim več koristnimi podatki.  

Vir: Občina Sevnica

Obisk RČN Bazga 

Foto: Komunala Sevnica

  
V Zdravstvenem domu Sevnica merimo mineralno 
kostno gostoto že od leta 2006 z aparatom 
DMS Challenger envision, ki deluje na podlagi 
rentgenskih žarkov. Metoda je varna, saj je 
sevanje izrazito majhno, kar od 10- do 15-krat 
manjše kot pri slikanju pljuč. Okvirni čas preiskave 
je 25 minut, je neboleča in zelo natančna. 

Namen meritve je odkriti osteoporozo pred 
pojavom zlomov in napovedati, kakšna je 
nevarnost pred njimi. Pri tem uporabljamo 
vprašalnik Frax, s katerim lahko ocenimo tveganje 
za štiri najpogostejše osteoporozne zlome 
(zlom vretenca, kolka, zapestja in podlahtnice) v 
prihodnjih desetih letih. S ponovnimi meritvami 
na isti napravi spremljamo učinek zdravljenja 
osteoporoze. Seveda si želimo, da je ta pozitiven. 
V Zdravstvenem domu Sevnica vodi preiskavo 
in hkrati svetuje glede prehrane in gibanja Tina 
Bončina, dipl. ing. radiologije. Strokovno mnenje in 
izvid poda Dušan Senica, dr. med. spec. spl. med. 
Na preiskavo se je treba naročiti. Za zdaj se še 
ni mogoče naročiti z napotnico in je preiskava le 
samoplačniška. 

Na preiskavo se ni treba posebej pripraviti, 
priporočljiva je le obleka brez kovinskih dodatkov 
v področju preiskovanega dela oz. jo je treba 
sleči. Merjenje mineralne kostne gostote vključuje 
slikanje ledvenega predela hrbtenice, kolka in 
podlahtnice. Izvid dobi pacient po pošti oz. ga 
prejme njegov osebni zdravnik. 

Poleg denzitometrije imamo tudi ultrazvočno 
meritev petnice. To je presejalni test, s katerim 
lahko ugotovimo, ali pri posamezniku obstaja 
sum za osteoporozo ali ne. Če ga ultrazvočni 
izvid potrdi, napotimo pacienta oz. mu svetujemo 
merjenje mineralne kostne gostote z rentgenskim 
aparatom. Navadno imamo ultrazvočno meritev 
petnice v različnih društvih, domovih starejših 
občanov, kjer se zbere večja skupina ljudi, 
preiskava pa traja približno dve, tri minute. 
V zadnjih petih letih smo opravili približno 2000 
preiskav merjenja mineralne kostne gostote, kar 
kaže na zelo dober obisk, čeprav je centrov DXA v 
Sloveniji veliko. Vabimo tudi vas, da nas obiščete in 
se sami prepričate o kakovosti našega dela.

 
Naročena objava

Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Meritve mineralne kostne 
gostote: denzitometrija
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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



8 marec  14

Turizem, TZOS

 
Pot po dolini Štagine se začne v naselju Hudo 
Brezje in nadaljuje do vasi Arto. Tam se pohod 
konča, cesta pa se priključi glavni cesti Krško–
Celje. Dolžina poti je 8 km, kar je približno dve uri 
hoje. Pot lahko začnete tudi v nasprotni smeri.
 
Dolina Štagine leži na zahodnem robu Krškega 
gričevja na meji občin Sevnica in Krško. Na 
območju so vidni pojavi in oblike, ki so sicer značilni 
za kraški svet. Kraške jame, izviri lehnjakotvorne 
vode, požiralniki ter kot naravno življenjsko okolje 
vrst, vezanih na vodni in obvodni prostor, so 
tiste lastnosti, zaradi katerih bo podan strokovni 
predlog, da se dolini Štagine določi status naravne 
vrednote. 

Štagina je desni pritok Save v Artu. Potok je svojo 
strugo vrezal na zahodnem delu Krškega gričevja, 
zgrajenega iz zgornjekrednih sedimentnih kamnin, 
ki dajejo dobro in rodovitno podlago za poljedelstvo 
in vinogradništvo. V strugo se stekajo vode, ki na 
površje pritečejo v več manjših kraških izvirih na 
robu doline. Širše območje ima kraško naravo, 
kar se kaže z vrtačami, kraškimi lehnjakotvornimi 
izviri in jamami na robu doline Štagine ter tem, 
da potok na svoji poti enkrat ponikne. Iz izvirov 
višje na pobočju doline voda priteka le po obilnih 
padavinah, sicer pa so najbolj izdatni izviri tik ob 
strugi. V daljšem sušnem obdobju voda v strugi 
presahne. Vzhodno od Breške gore je na krajšem 
delu v povirju potok v blago nagnjeno površje na 
vznožju strmejše kamninske pregrade. Na to pa 
je do naselja Arto z rečnimi nanosi zapolnjeno 
dno doline širše in uravnano. Po sredini doline je 
upočasnjen vodni tok oblikoval plitko in širše korito 
z bolj in manj izrazitimi meandri, v katerega se z 
leve strani zlivajo krajši pritoki. Vodotok Štagina 
s širšim in uravnanim dnom doline ter pretežno 
ohranjeno strugo z bujno obvodno vegetacijo 
predstavlja pomemben življenjski prostror več 
vrst vezanih na vodo in obvodno okolje (raki, kačji 
pastirji, dvoživke, vlagoljubna drevesna in grmovna 
vegetacija). 

VIR: Posavske poti prijetnih doživetij 

Več informaciji o poti ali stik z vodnikom lahko 
dobite v TIP Sevnica, 07/81 65 462. 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Pohod po dolini Štegine 

 
Na Gospodarskem razstavišču je potekala 
največja sejemska promocija turizma v Sloveniji in 
sploh v regiji Alpe–Jadran. Razstavljalo je skupaj 
283 razstavljavcev iz 12 držav.
 

V Sevnici in drugih posavskih občinah potekajo 
programi, ki opravičujejo slogan obiskanega 
sejma Zelena-aktivna-zdrava. 

KŠTM Sevnica je s Turistično agencijo Doživljaj 
na sejmu  sodeloval tri dni. Glavni poudarek je bil 
na promociji prenovljenega kataloga turistične 
ponudbe, ki vključuje programe  enodnevnih in 
večdnevnih izletov za naše območje. Kataloga so 
bili posebno veseli predstavniki društev tretjega 
življenjskega obdobja, ki iščejo nove izletniške 
točke. Na sejmu smo se še posebej usmerili 
v promocijo točk spomladanskih programov, 
predvsem gre za točke s podeželskim pridihom in 
ohranjeno etnološko dediščino, omogočajo pa tudi 
gibanje. 
Iz sevniške občine smo predstavljali in tudi ponudili 
v degustacijo ajdov kruh z orehi, pristno sevniško 
salamo in modro frankinjo ter ob tem seznanjali 
obiskovalce z zanimivimi vsebinami grajskega 
pobočja. 

Za poudarjanje tematskih poti smo v predstavitev 
vključili zanimivo maskoto Knapca, ki jo je pripravila 
OŠ Krmelj in nam s tem uspešno pomagala pri 
privabljanju obiskovalcev, popestrila pa je tudi 
dogajanje na našem prostoru. 

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevnica na sejmu 
Alpe–Adria v Ljubljani 

Vse o modri frankinji na spletnem portalu 
www.modra-frankinja.com
 
Na spletnem portalu se zbirajo različne uporabne 
informacije, tako za prideovalce, prodajalce kot še 
zlasti za potrošnike in sladokusce - ljubitelje modre 
frankinje in pristne regionalne kulinarike.
 
V okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino 
Posavja« je že ob koncu lanskega leta na naslovu 
www.modra-frankinja.com pričel delovati spletni 
portal, na katerem so zbrane različne informacije 
in zanimivosti o modri frankinji. Poleg osnovnih 
vsebin o sami modri frankinji, predstavitvenem 
filmu, strategiji trženja modre frankinje ter ostalih 
vsebin se na portalu vzpostavljata dva posebna 
seznama oziroma bazi, in sicer baza ponudnikov 
modre frankinje in baza vinarjev pridelovalcev 
modre frankinje. Vpis v eno in drugo bazo je 
brezplačen. Osnovni pogoj za ponudnike je, da 
imajo v svoji gostinski ali prodajni ponudbi modro 
frankinjo, medtem ko je pri vpisu v bazo vinarjev 

/ pridelovalcev pogoj biti registriran proizvajalec 
oziroma pridelovalec modre frankinje. 
Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite vlogo 
s potrebnimi podatki in nam jo pošljete na 
elektronski naslov modra.frankinjakstm@gmail.
com in vnesli vas bomo v bazo.  
Spletni portal postaja vse bolj obiskan naslov, 
kjer lahko potrošniki in ostala javnost na enem 
mestu poiščete vse informacije o modri frankinji, 
predvsem pa lahko na enem mestu uspešno 
poiščete najboljše modre frankinje, pridelovalce 
modre frankinje ter gostinske in druge ponudnike, 
pri katerih lahko najboljše modre frankinje okusite 
ali kupite. Spletni portal je namreč sodoben in 
odličen promocijski in prodajni kanal. 
Več informacij in navodila lahko poiščete 
na spletnem portalu ali pa nas neposredno 
kontaktirate (Rok Petančič, 051 680 289, rok.
petancic@kstm.si; Matej Imperl, 051 680 280, 
matej.imperl@kstm.si).  
Vabljeni k sodelovanju in pijte modro. 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica 

Modra frankinja - 
žametno vino Posavja 

Vabljeni v Sevnico, zakladnico doživetij!

Informacije: 07 81 65 462     www.dozivljaj.si     051 680 287

www.modra-frankinja.com

4. Festival modre frankinje

Grad Sevnica 
13. september 2014

... kjer sta doma najstarejša salamijada

degustacija salam in suho-mesnatih dobrot
grad Sevnica z grajsko vinoteko
možnost degustacije in nakupa najboljših slovenskih 
modrih frankinj
darovi narave in kulturna dediščina  ...že od 17,80 € na osebo

Pripravimo vam kulinarični izlet v Sevnico in Posavje:

Sevnica,  
zakladnica doživetij.

in Festival modre frankinje!

          
  

  
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

      

Projekt »Modra frankinja - žametno vino Posavja« je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Za vsebino informacij je odgovorna LAS Posavje. Organ upravljanja za program razvoja podeželja RS za obdobje 

2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Spoštovani,

vabimo vas na novinarsko konferenco, na kateri vam bomo predstavili projekt 
»Modra frankinja – žametno vino Posavja«. Projekt, ki smo ga štirje partnerji 
(Kmečka zadruga Sevnica; Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Center za razvoj 
podeželja Posavje; Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica) skupaj vsebinsko oblikovali in zanj uspešno pridobili evropska sredstva 
programa LEADER, je sestavljen iz več dogodkov, strokovnih predavanj, ocenjevanja 
vin in spremljevalnega programa, kar vam želimo nazorneje predstaviti.

Sorta Modra frankinja je v Sloveniji razširjena v dveh vinorodnih deželah:
Podravje in Posavje

ter petih vinorodnih okoliših:
Štajerska Slovenija, Prekmurje, Bizeljsko-Sremiški okoliš,Dolenjska in Bela krajina.

Je sorta, ki lahko daje visoko kakovostno vino in je znano, da je v vseh omenjenih okoliših 
vodilna po kakovosti izmed vseh rdečih sort.

Odlikuje jo tudi velika vsebnost antioksidantov, še  posebej resveratrola. Resveratrol znižuje 
splošno stopnjo holesterola in zvišuje blagodejno visoko lipoproteinsko gostoto  (HDL), ki 

varuje srce. Istočasno tudi preprečuje rakava obolenja, zato je zmerno uživanje modre 
frankinje še posebej priporočljivo.

»Vino modra frankinja postane prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt 
Posavja ter po kakovosti in razširjenosti eno od prepoznavnih središč modre 

frankinje v Evropi.«

Vljudno vabljeni v petek, 23. avgusta 2013, ob 10.00 uri
na Grad Sevnica.

Z lepimi pozdravi,

Rok Petančič, 
Svetovalec za kulturo,KŠTM Sevnica
GSM: +386 (0)51 680-289
rok.petancic@kstm.si
www.kstm.si
-------------------------------------
KSTM Sevnica, Glavni trg 19
SI-8290 Sevnica
T: +386 (0) 7 816 1 070
F: +386 (0) 7 816 1 079
-------------------------------------

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske 
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Turizem, TZOS
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Info: KŠTM Sevnica, Mojca Švigelj, 051-680-290

BREZPLAČEN VSTOP

NAGRADNE IGREkrofi
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Prvo leto našega delovanja se je izteklo in z velikim 
veseljem gremo v prihodnje. Marca lani smo na 
okrogli mizi z navdušenjem predstavili projekt 
Zelena Sevnica. Letos lahko rečemo, da je precej 
več, kot smo si predstavljali. 

V tem času smo res delali, prisluhnili potrebam 
ljudi in poskusili reševati »zelene težave«. Naših 
zelenih delavnic se je udeležilo veliko občanov, 
najbolj pa nas veseli, da znajo več in to znanje 
s pridom izkoriščajo in prenašajo na druge. 
Povabljeni smo bili k pripravi televizijskih oddaj na 
RTV Slovenija, postavili smo inovativen urbani vrt 
v Botaničnem vrtu v Ljubljani in sodoben slovenski 
vrt ponovne uporabe v Mozirskem gaju, odlično 
sodelovali z vsemi institucijami v občini in delali v 
korist ljudi. 

Letos bi radi izvajanje delavnic in predavanj 
razširili ter razvijali nove zelene proizvode zunaj 
naše občine, najprej po Posavju, pozneje tudi na 
druga območja. 

Vse, kar se je dogajalo, in še veliko več o novih 
idejah na KNOF, vam bomo predstavili na dogodku 
Zelena Sevnica 6. marca, ob 11. uri, v Kulturni 
dvorani v Sevnici.   Vabljeni. 

  Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod KNOF so.p.

Prvo leto Zelene Sevnice

Predvideni termin čistilnih akcij v občini 
Sevnica je 5. aprila 2014. 

Tudi letos bodo osrednji koordinatorji čistilnih akcij 
Turistična zveza občine Sevnica v sodelovanju 
z Občino Sevnica, Javno podjetje Komunala in 
KŠTM Sevnica. 

Vse nadaljnje informacije boste občani dobili 
v sredstvih javnega obveščanja in po lokalnih 
koordinarorjih. 
Vljudno vas vabimo, da se akcijam pridružite v 
čim večjem številu, saj boste tako pripomogli k 
urejenosti naše občine in okolja, v katerem živimo. 

    Cvetka Jazbec

Čistilne akcije 2014 

 
V zavodu KNOF, so. p., se vsak dan srečujemo z 
različnimi kreativnimi in inovativnimi posamezniki 
in njihovimi idejami na različnih področjih. Na 
nas se obračajo mladi, brezposelni, invalidi, 
posamezniki iz ranljivih ciljnih skupin. Vsi se 
zavedajo pomena brezposelnosti in upajo, da bodo 
pri nas našli službo. Žal pa jih pri nas ne nudimo, 
temveč pomagamo pri tem, da si delovno mesto 
ustvari vsak posameznik sam. 

Tudi v soboto, 15. februarja, smo k sodelovanju 
povabili vse, ki bi se radi ukvarjali z »zelenimi 
vsebinami«, na prvo srečanje Zelenega tima 
lokalnih kreatorjev. Odziv na dogodek je bil dober 
in prišli so različni udeleženci iz Radeč, Sevnice, 
Brežic.  Seznanili smo se z načinom dela, si 
povedali svoje izkušnje in možnosti za sodelovanje 
ter podali nekaj predlogov za bodoče poslovne 
priložnosti. Dogovorili smo se, da se bomo še 
srečevali in vabili še druge zainteresirane. 

  

Več informacij in naše stike najdete na www.knof.
si. 
  
Milena Mastnak, Zelena Sevnica, Zavod KNOF so.o.

Zeleni tim 
lokalnih kreatorjev

PUSTNO RAJANJE 

V SEVNICI

sobota  1.marec

od 16.ure dalje

parkirišče za 
HTC SEVNICA

glasba

sotor

hrana

pijaca

vstopnina

bogate nagrade

OTROŠKO
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www.grad-sevnica.com

 
Umetnost ni naključje, je nuja kot bitje srca. 
                                                                                                                              R.S.

Naše letošnje drugo srečanje ob tretji obletnici 
Radogost večerov v  zbirki Ogled – Okno Radogost 
smo poklonili slovenskemu kulturnemu prazniku in 
Prešernu. Z druženjem prešernih ljudi, prešerne 
volje in razpoloženja. Za prešernost kulturnega 
programa so poskrbeli gostje: slikarka Vesna 
Zakonjšek s svojimi deli, Milenko Strašek s svojo 
poezijo iz zadnje pesniške zbirke »Z zgodbami se 
bom pokril« ter Dani Bedrač s svojskim petjem in 
kitaro.
 

O gostji pravi Drago Medved (že tudi sam gost v 
Oknu Radogost): »Vesna Zakonjšek je zelo subtilna 
ustvarjalka. Že pri študiju krajinske arhitekture je 
pokazala svoj odnos do narave, njenega skladja in 
neponovljive enkratnosti. Njen kritični odnos do 
človekovega ravnanja jo je še bolj spodbujal, da 
je v svojih črtah, ki so na koncu sestavljale risbo, 
izražala način, kako čuti in ne le vidi naravo in vse 
tisto,kar hoče prenesti na papir kot likovno delo. 
Zato so pri njej še tako neznatne skice dragocene, 
ker nosijo v sebi enakovreden ustvarjalni naboj kot 
tiste večje in končne slike, namenjene javnosti. 
Milenko Strašek se nam je predstavil z osebno 
izpovednimi pesmimi, ki prevevajo filozofijo 
življenjskih spoznanj. Zlasti pa prihaja do izraza 
njegov izredni posluh za podobe iz narave in detajle 
v njej.  Postregel nam je z lastno interpretacijo. 
Tretji gost Dani Bedrač, tudi sam pesnik, pa nas je 
s pesmijo in kitaro zazibal v prijetne občutke. 
Sponzorja večera sta bila Jožef Žnidarič in 
Pekarna Kruhek. 

Radogost večere prijazno podpirata in omogočata 
KŠTM Sevnica in Občina Sevnica. 
  

Rudi Stopar

Vesna Zakonjšek 
v oknu Radogost

V organizaciji Grajskega lutkovnega gledališča 
(GLG) Sevnica, ki že skoraj štiri leta s svojimi 
lutkovnimi predstavami, animacijami in 
delavnicami vztrajno razveseljuje naše najmlajše, 
je v petek, 14. februarja, v skoraj do zadnjega 
kotička polni dvorani Alberta Felicijana na 
sevniškem gradu potekala premiera lutkovne 
predstave Janko in Metka, ki so jo grajski lutkarji 
priredili po priljubljeni pravljici bratov Grimm.

V zgodbi nagajivi Janko in prebrisana Metka 
počenjata vse mogoče vragolije, zato jima 
starši zagrozijo s kaznijo. Da bi pritegnila njihovo 
pozornost in iz strahu pred posledicami svoje 
neposlušnosti, pobegneta v gozd. Tam srečujeta 
različne živali in se na koncu izgubita v neprehodni 
goščavi. Ko pade mrak, v daljavi zagledata lučko, 
ki ju pripelje do čarobne hišice, polne sladkarij, v 
kateri pa prebiva hudobna čarovnica. 
  

Predstavo je režirala Snježana Pungerčič, lutke 
pa je izdelal Bernard Pungerčič. Z lutkami sta 
spretno igrali Snježana Pungerčič in Brigita 
Bedek. Vse sodelujoče v predstavi je prijetno 
presenetila vsestranska ljubiteljska kulturna 
ustvarjalka Marjana Štojs, ki je vsakemu naredila 
slaščičarsko dodelano torto v obliki hiše, prav 
takšne, kot je opisana v pravljici. 
  

Izvedbo predstave so podprli in omogočili: KŠTM 
Sevnica, Občina Sevnica, HESS, d. o. o., in Pekarna 
Kruhek. Hvala! 
  

Grajsko lutkovno gledališče Sevnica
 www.glg-sevnica.com

Premiera lutkovne predstave 
»Janko in Metka« 
na Gradu Sevnica  

Po tradiciji kulturni praznik s prireditvijo in 
druženjem vsako leto praznujejo v Boštanju ter ga 
prepletejo s praznovanjem krajevnega praznika. 
Letošnja slovesnost je bila prav na dan kulturnega 
praznika, 8. februarja, v dvorani TVD Partizan 
Boštanj. 

To je tudi priložnost za podelitev priznanj krajevne 
skupnosti, prejeli pa so jih Milan Simončič, Janez 
Levstik in Franc Povše starejši. Izročila sta jim jih 
predsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Jože 
Udovč in župan Srečko Ocvirk. Oba sta nagovorila 
številčno občinstvo ter v svoje misli vpletla čestitke 
ob kulturnem in krajevnem prazniku. Boštanjčani 
so dogodku dodali tudi solidarnost in na prireditvi 
zbrali prostovoljna sredstva, ki bodo namenjena 
prizadetim ob nedavni naravni nesreči. 

Preplet igre, plesa in petja so pod skupnim 
naslovom Ljudska pesem si podaja roko s 
Prešernom izpeljali učenci Osnovne šole Boštanj 
pod mentorstvom Zdenke Kozinc, Silvestre Kotar 
in Mateje Repovž Lisec. Program je povezovala 
Jelka Bec. Druženje se je po uradnem delu dogodka 
nadaljevalo ob dobrotah Aktiva žena Boštanj in 
Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj. 

Vsaka država ima svoje ljudsko izročilo. Gre za 
del zgodovine naroda, za stvari, ki so nastale, 
se ohranile in tvorijo del njene kulture. Slovensko 
ljudsko izročilo je tista vrednota, ki je ohranila naš 
narod slovenski. Slovenska vas je previharila vsa 
ta težka stoletja in pri tem ohranila svoj prvobitni 
obraz. Zdaj, ko pripadamo evropski družini 
narodov,  bi se morali  samozavestno zavedati  
dragocenosti, ki jih imamo in jih hkrati prinašamo 
v skupni evropski  prostor. Poleg bogastva šeg 
naša ljudska dediščina hrani tudi tisoče pesmi 
in  pripovedi. In pomena ljudskega izročila se je 
zavedal že France Prešeren, saj je tudi on zbiral 
ljudske pesmi, snov marsikaterih svojih delih pa 
je našel prav v njih. Zato smo se odločili, da ob 
slovenskem kulturnem prazniku povežemo ta dva 
močna kulturna simbola in tako je nastala igrano-
pevsko-plesna gledališka igra z naslovom Ljudska 
pesem si podaja roko s Prešernom. Naši učenci so 
pod mentorstvom Zdenke Kozinc, Silvestre Kotar 
in Mateje Repovž Lisec igro premierno uprizorili 
za preostale učence šole v petek, 7. februarja, in 
sicer v dvorani TVD Partizan. 

Predstavo so ponovili na kulturni dan za vse krajane 
in povabljene goste, saj je bila to tudi prireditev 
v počastitev krajevnega praznika. Menimo, da 
smo s pokazanim prijetno in za velikega pesnika 
primerno proslavili pomemben dan. Zavedajmo 
se, da smo narod, katerega veliki temelj je prav 
kultura! 

Silvestra Kotar, prof. 
OŠ Boštanj

Počastitev kulturnega 
praznika na OŠ Boštanj
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V soboto, 8. februarja, smo bili folklorniki iz 
Folklorne skupine Blaž Jurko Razbor povabljeni v 
Pišece. Povabila nas je Folklorna skupina Duplo 
Pišece, ki je praznovala 25. obletnico svojega 
obstoja. Prireditev je potekala v Kulturnem domu 
v Pišecah. Na njihovem večeru smo se predstavili 
s spletom, v katerem smo zaplesali koutre šivat, 
špicpolko, pumerlpetros in vevrico. Poleg nas so 
nastopile še folklorni skupini Osnovne šole Maksa 
Pleteršnika, otroška in srednja stopnja, ter 
Folklorna skupina Franc Bogovič Dobova. 
  

Na nastopu smo opazili, da v Pišecah zelo lepo 
ohranjajo slovensko kulturno dediščino. Vsi, 
od tistih najmlajših iz osnovne šole, ki plešejo 
iz veselja in zabave, pa do malo starejših, ki 
se zavedajo pomena ohranjanja starih ljudskih 
običajev, pesmi ter plesov, so se nam pokazali z 
čudovitimi spleti. Ob njihovi obletnici jim želimo 
vse najboljše in želimo, da bi delovali še mnogo let. 
Njihovega vabila smo se zelo razveselili in smo se 
ga z veseljem udeležili. Dobili smo tudi veliko idej za 
naprej in se ob tem tudi zabavali. 
  

Tjaša Gornik, 
KŠTD Blaž Jurko

Nastop v Pišecah

animirana družinska kom. pustolovščina // 108 min

sobota, 15. 3., ob 19.00
biografska komična drama // 125 min

sobota, 1. 3., ob 19.00
komična kriminalna drama // 97 min

sobota, 22. 3., ob 18.00

sobota, 29. 3., ob 19.00
komedija // 119 min

Na dan slovenskega kulturnega praznika smo imeli 
v znameniti Lutrovski kleti pod sevniškim gradom 
premiero novega izobraževalnega programa: 
Učna ura Primoža Trubarja. 
 
Primož Trubar, velikan med velikani. Avtor prvih 
slovenskih knjig in utemeljitelj našega knjižnega 
jezika. Njegovo književno delo je posledica 
hotenja, da bi Slovencem približal protestantsko 
vero, zlasti Sveto pismo, in da bi svojemu narodu 
pomagal iz kulturne zaostalosti. Catechismus 
in Abecedarium, Ta prvi delj tiga testamenta, 
Cerkvena ordinga in Ta celi novi testament so 
njegove najpomembnejše izdaje. Pri tem ga je 
vodila verska vnema. Močno si je želel, da bi ljudje 
spoznali pravo versko resnico in poskušali po njej 
živeti. 
 

Odlomek iz Trubarjeve pridige: »Moji lubi Slovenci! 
Začeti moramo graditi veliko hišo, v kateri bodo vsi 
ljudje dobrodošli in bodo drug z drugim lomili kruh 
prijateljstva. Hišo, v kateri bodo ljudje izžarevali 
veliko topline in ljubezni in da se noben otrok 
nikoli ne bo rodil v mrazu, da nobenemu človeku 
ne bo treba nikdar več živeti v mrazu, hudobiji, 
pomanjkanju, bedi in siromaštvu.«
 

Primož Trubar je pridigal v slovenskem jeziku. 
Njegove pridige so govorile o ljubezni, strpnosti, 
proti napuhu in o spoštovanju vseh ljudi. Večkrat 
niso bile pravilno razumljene. Tudi zdaj bi bilo treba 
njegove pridige pravilno doumeti in se po njih 
ravnati. 
V učni uri smo doživeli monolog tega velikana 
slovenstva, skupaj z glasbo iz srede 16. stoletja, 
izvajano v živo.
 
Si želite ogledati Učno uro Primoža Trubarja tudi v 
vašem kraju, šoli, kulturnem domu? 
 

 KŠTM Sevnica in Društvo Sevniški graščaki

Premiera Učne ure 
Primoža Trubarja

Igralska skupina društva Trg Sevnica je v tednu 
pred slovenskim kulturnim praznikom na odrske 
deske postavila gledališko igro v petih dejanjih 
o celjski plemiški družini, ki je dosegla v času 
vladanja Hermana II. zelo močan vpliv. 

Predstava, ki sta jo po literarni predlogi Bratka 
Krefta priredila Sinjo Jezernik in Oskar Zoran 
Zelič, v petih dejanjih skozi govorjeno besedo in 
v strnjenem času le treh dni prikaže zgodbo o 
vzponu najbolj znane in najpomembnejše slovenske 
plemiške rodbine. 

Dogajanje na odru je postavljeno v dan pred 
sojenjem Veroniki Deseniški, ki je obsojena 
čarovništva, saj naj bi zaradi nje Friderik Celjski 
umoril svojo prvo ženo Elizabeto Frankopansko. 
Sledi dan sojenja in nato še dan po sodbi, ko na 
celjskem gradu priredijo večerno zabavo v čast 
novega viteza Ulrika, vnuka Hermana Celjskega. 
Na zabavi zvesti vitez in zavrnjeni snubec lepe 
Veronike Jošt pl. Helfenberg pove Hermanu, da je 
Veroniko utopil, pravdač pa se je pokončal sam. 
  
V drami Celjski grofi so zaigrali osrednje vloge Emil 
Stopar kot grof Herman II. Celjski, Jure Renko kot 
grof Friderik Celjski, Domen Sladič kot grof Ulrik 
Celjski, Marjanca Pečar kot Veronika Deseniška in 
Edvard Pfeifer kot ljubosumni vitez pl. Helfenberg. 
Vlogo radožive kraljice Barbare je upodobila 
Marjana Štojs, Oskar Zoran Zelič je bil italijanski 
knez Piccolomini. V vlogo pravdača Nikolaja se 
je vživel Robert Kaše, strogi sodnik je bil Tone 
Zgonec. 

V stranskih vlogah so nastopili Franci Sotošek 
kot pater Gregor, gvardijan celjskih minoritov je 
bil Janez Šibilja, padar oz. zdravilec Franci Gros, 
pekovski mojster Jože Železnik in trgovec Marjan 
Perič. Dvorni dami sta bili Marija Jezernik in Meta 
Pfeifer, vojaka pa Jože Staroveški in Uroš Krejan. 
  
Celotni prireditvi, ki je bila predvsem igra besed, 
so svoje dodali tudi izvirni kostumi nastopajočih. 
Izdelal jih je Inštitut za svobodo oblačenja 
Brestanica, kostumografinja je bila Irena Ina 
Čebular. Celostno grafično podobo in sceno na 
odru je pripravil Tone Zgonec, ki je v predstavi tudi 
zaigral. Tehnično ekipo so sestavljali Jože Teraž, 
Matej Maver in Damjan Popelar. Šepetalka je bila 
Breda Drenek Sotošek. Predstavo je režiral Sinjo 
Jezernik, asistent režiserja je bil Oskar Zoran 
Zelič, ki je bil tudi eden izmed nastopajočih. 

Smilja Radi

Gledališka igra 
Celjski grofje

www.mojaobcina.si/sevnica



12 marec  14

Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek, 28.2., 
ob 17.00

Potopisno predavanje: 
Mongolija – popolni srčni mrk Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 28.2., 
ob 10.00 LAN party Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 1.3., 
ob 16.00

Pustno rajanje v Sevnici, 
pustovanje za skupine, posameznike, z ansamblom Florjan možnost 
predstavitve na odru. Bogate nagrade

parkirišče 
za HTC-jem v Sevnici

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

nedelja, 2.3., 
ob 15.00 Pustovanje za najmlajše Športna dvorana Sevnica Org.: KŠTM Sevnica;

Info.: Mojca, 051/680-290

torek, 4.3., 
ob 9.00

Predavanje: Saša Tasevski: 
Moč žive hrane Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica

sreda, 5. 3., 
ob 13.30

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
Pokop pusta, ob 14.00 - prihod na trg v starem delu Sevnice Glavni trg v Sevnici Org.: KD Blanški vinogradniki; 

Info.: Roman, 041/355-634

sreda, 5.3, 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Mamici za praznik Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda, 5.3., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 5.3., 
ob 18.00

Radogost večer 
Gostja: Lučka Šičarov – keramičarka, Ljubljana. Kulturni program v 
grajski kapeli: Otroško mladinski pevski zbor Kresnica iz Šentjanža.

Grad Sevnica Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica 
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

četrtek, 6.3. 
- sreda, 2. 4.

Razstava ročnih del ročnodelske skupine Mravljice 
Ročnodelska skupina Mravljice deluje v okviru nacionalnega društva 
za kakovost življenja Ozara Slovenije, enota v Sevnici.

Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

četrtek, 6.3., 
ob 18.00 Literarni večer Društva upokojencev Sevnica Knjižnica Sevnica Org.: Društvo upokojencev Sevnica in 

Knjižnica Sevnica

sobota, 8.3., 
ob 18.00

Delavnica ročnih spretnosti 
Delavnica izdelave cvetja iz različnih materialov. S sabo prinesite 
škarje, po želji kvačko, volno ali prejo, ali najlon nogavice in tanko 
žico za oblikovanje in seveda dobro voljo.

Družina Skoporc Zavrl Org.: Kulturno umetniško društvo Budna vas - 
Kulturno, umetniška sekcija

ponedeljek, 10.3., 
ob 15.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
53. Salamiada Gostilna Vrtovšek Org.: Društvo salamarjev Sevnica

ponedeljek, 10.3., 
ob 18.30 6. srečanje Bralnega krožka Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

torek, 11.3., 
ob 9.00

Predavanje: Tanja Pasjk Žonta: 
Varna izbira živil in uravnotežena prehrana Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica

petek, 14.3., 
ob 18.00

Potopisno predavanje: 
Iz Slovenije v Wales s kolesom Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

ponedeljek, 17.3., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

torek, 18.3., 
ob 9.00 Občni zbor članov Društva U3 Sevnica Kulturna dvorana Sevnica Org.: U3 Sevnica

torek, 18.3., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Izposojevališče Krmelj Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 19.3., 
ob 16.00 Ustvarjalnica za materinski dan Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: Mojca, 051/680-290

sreda, 19.3., 
ob 17.00 Pravljična urica z ustvarjalnico Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

sreda, 19.3., 
ob 18.00

Predavanje: Anita Kejžar Škulj: 
Notranja moč v Matrici življenja Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

četrtek, 20.3., 
ob 18.00

Odprtje samostojne slikarske razstave »Ona« 
avtorice Milene Roštohar 
Razstava bo na ogled v odpiralnem času gradu do vključno 13. aprila 
2014.

Grad Sevnica, 
Mosconova galerija

Org.: KŠTM Sevnica 
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

petek, 21.3., Začetek bralnega projekta Posavci beremo skupaj 2014 Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

petek, 21.3., 
ob 16.30

Svetovni dan lutk 2014 - prireditev ob svetovnem dnevu lutk 
Praznovanje svetovnega dneva lutk z lutkovnimi predstavami za 
otroke. Program: Slovesno odprtje (pozdravni govori, misli ob svet. 
dnevu lutk, branje svečane poslanice UNIMA). Lutkovne predstave, 
lutkovne delavnice, tržnica in animacije. 
Zabaval nas bo tudi pantomimik Boris Car.

Grad Sevnica

Org.: Grajsko lutkovno gledališče Sevnica in 
KŠTM Sevnica 
Info.: 041/533-369, boljsji.teater@gmail.
com, www.grad-sevnica.com

petek, 21.3., 
ob 18.00

Predavanje: 
uravnotežena prehrana, Mladinski center Sevnica Info.:  070 267 794

sobota, 22.3., 
ob 8.00 Test hoje na 2 km zbiranje: 

pri Srednji šoli Sevnica

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

sobota, 22.3., 
ob 10.00

Predavanje: 
Dejavniki tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj

Zdravstveni dom Sevnica, 
predavalnica Org.: ZD Sevnica

sobota, 22.3., 
ob 10.00

Predavanje: 
Zdrav življenjski slog

Zdravstveni dom Sevnica, 
predavalnica Org.: ZD Sevnica

sobota, 22.3.,
ob 17.00

Predavanje 
samoozdravljenje - nivo 1

Studio ATMA 
v Šporntem domu Sevnica

Org.: Studio ATMA; Info.: Miha, 
031/380-306, miha.imperl@gmail.com

ponedeljek, 24.3., 
ob 15.30

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

Učilnica 
OZ Rdečega križa Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

torek, 25.3., 
ob 15.30

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

Učilnica
OZ Rdečega križa Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

sreda, 26.3., 
ob 18.00

Predavanje o arheološki dediščini Studenca 
O najpomembnejšem arheološkem najdišču pri Studencu - Gomile 
pri Rovišču iz halštatske dobe, bo predaval izredni profesor dr. 
Dragan Božič, znanstveni svetnik na inštitutu za arheologijo 
ZRCSAZU.

Gasilski dom Studenec Org.: Turistično društvo Studenec
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

ponedeljek, 31.3., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica 

OZ Rdečega križa Org.: OZ Rdečega križa Sevnica

ponedeljek, 31.3., 
ob 16.30

Literarna ustvarjalnica: 
V meni prebiva 2 Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 31.3., 
ob 18.00

Predstavitev knjige: 
Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? 
Z avtorjem knjige, Karlom Gržanom, se bo pogovarjala Desa Muck.

Knjižnica Sevnica Org.: Knjižnica Sevnica

www.mojaobcina.si/sevnica/dogodki/

vsak torek, od 9.00 – 11.00; Ustvarjalne delavnice z društvom Ozara Slovenija – enota Sevnica; 
v prostorih društva Ozara, Trg svobode 11, Sevnica; 

Org.: Ozara Slovenija – enota Sevnica; Info.: Darinka Kozole, 031/782-682

Ozara vabi na ustvarjalne delavnice                                                                       
Humanitarna organizacija 
Ozara Slovenija - enota Sevnica, 
se bo zaradi povečanega zanimanje 
ljudi za ustvarjalne delavnice s 
4.3.2014 selila v večje prostore. 
Delavnice bomo izvajali  vsak torek od 9 – 11. ure. 
Vse, ki ste zainteresirani za razna ročna dela vas 
vabimo, da se nam pridružite. 

Informacije na: 031/782-682 – Darinka Kozole. 

Prisrčno vabljeni!
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Mladina, šolski zvonec

www.facebook.com/
mladinski.sevnica

V petek, 31. januarja, je KŠTM v Mladinskem 
centru organiziral potopis z naslovom Potovanje 
Zorana Furmana, do Irana in nazaj. 

Predavatelj Zoran  nam je slikovito prikazal svoje 
potovanje, pot, dolgo več kot 12.000 km, ki jo je 
opravil do Irana, vedno pa je potoval z avtobusom 
ali vlakom. Do Irana je prečkal pet držav: Hrvaško, 
Bosno, Srbijo, Bolgarijo in Turčijo. Vsako posebej 
nam je s fotografijami predstavil in nam razkazal 
del njihove kulturne dediščine, zanimivosti, 
vsakdanji utrip velemest in podeželja. Z nami je 
delil svojo bogato izkušnjo in podal svoja spoznanja 
in misli. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Potopis: potovanje Zorana 
Furmana, do Irana in nazaj

 
Re-fashionshow v Krškem, ki ga je organiziral 
Zavod KNOF, socialno podjetje, v sklopu projekta 
Stara šola je uspel! Številne obiskovalce smo s 36 
oblačili navdušili za »modo z zavestjo«. 

Dogodek je organiziral Zavod KNOF, socialno 
podjetje iz Sevnice, pri katerem deluje prostor 
lokalne izmenjave Stara šola, ki ima trgovine v 
Sevnici, Krškem in Trbovljah, načrtujemo pa Staro 
šolo v vsako vas! S spodbujanjem ponovne uporabe 
si prizadevamo za ohranjanje naravnih virov in 
za zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Z 
namenom ozaveščanja širše javnosti o ponovni 
uporabi smo se odločili za modno revijo in ljudem 
približati ta koncept z modo. Številne obiskovalce 
smo s 36 oblačili navdušili za »modo z zavestjo«. 

Ljudem smo želeli predati sporočilo, da so lahko 
oblačila iz druge roke tudi modna, omogočajo 
izžarevanje individualnosti in imajo svojo 
zgodbo – zgodbo preteklosti in zgodbo ekološke 
ozaveščenosti. 

Dogodek je 31. januarja v restavraciji City hotela v 
Krškem obiskalo veliko ljudi. Na modni reviji so bili 
predstavljeni trije shodi. Na prvem je bil poudarjen 
pridih mode vintage. Drugi je bil kombinacija stilov 
retro in vintage. Tretji  pa »redesign« oblikovalke 
Saše Gornik. 

Povezovalca programa sta bila Barbara Srečkovič 
in Rajko Blaznik. 

Oblačila z modne revije bodo naprodaj v Stari šoli 
Krško predvidoma od marca. 
  

Nataša Gjuričič, Stara šola, Zavod KNOF, so. p.

Re-fashionshow Stara šola

 
V soboto, 15. februarja, je Mladinski svet občine 
Sevnica organiziral odprt posvet na temo 
prihodnosti sevniške mladine in organiziranosti 
mladinskega sveta, ki deluje kot zveza 12 
mladinskih organizacij iz občine. Na sejo so 
prišli predstavniki petih članic in ena udeleženka 
zainteresirane javnosti. 

Drugi mladi se žal niso odzvali povabilu, da na 
glas povedo, kakšna je njihova situacija, kaj 
potrebujejo za boljši jutri in kam naj Sevnica 
usmeri svojo mladinsko politiko. Zato je bila glavna 
tema posveta predvsem opredelitev namena 
in vloge mladinskega sveta, pri čemer je glavna 
težava prav nemoč sveta pri odločitvah glede 
prihodnosti mladih na občinski ravni. Člani so zato 
predlagali, da se ustanovi Odbor za mladino ali 
razširi sedanji Odbor za otroško varstvo in šport s 
predstavniki mladinskega sveta. Delovanje sveta 
otežuje tudi nejasna situacija na mladinskem 
področju v Sevnici, saj ni jasno, kateri so glavni 
akterji in kakšne so njihove naloge ter medsebojno 
sodelovanje. Svet je pripravljen oblikovati tudi 
občinsko strategijo za mlade, vendar bo počakal, 
da pride konkretna pobuda zanjo iz občine, ko bo 
ta pripravljena, da jo upošteva. Člani so sklenili, da 
bodo spet organizirali splošen poziv k aktivnemu 
sodelovanju in vključitvi novih mladih v mladinski 
svet, zato vabimo vse aktiviste, da oddate svoje 
mnenje ali interes na msos.sevnica@gmail.com 
ali FB Mladinski svet občine Sevnica. (Avtorica: 
MŽM)

Vir: Mladinski svet občine Sevnica

Sevniški mladinci 
so se spet sestali

 
V Mladinskem centru Sevnica nas je obiskal 
predavatelj Andrej Pešec. Svoje predavanje je 
naslovil Pasti sodobnega življenja in predstavil 
veliko praktičnih primerov iz življenja (tudi lastnih), 
ki nas oddaljujejo od bistva in so za življenje škodljivi. 
Zlorabe prepovedanih (kokain, marihuana) in 
legalnih drog (kava, alkohol) vodijo k poslabšanju 
zdravja na duševni in telesni ravni. Pri tem zelo 
trpijo tudi odnosi z drugimi. Del predavanja je 
posvetil tudi pogosto prezrtim temam, ki so še 
kako aktualne. Na primer zasvojenost s športnimi 
stavami, kjer se zaradi nameščanja tekem 
dogajajo še posebne osebne tragedije. Pešec 
trdi, da je profesionalni šport večinoma prevara, 
saj od človeka »zahteva« uporabo prepovedanih 
poživil in posebnih prehranskih dodatkov, ki 
povzročajo izgorelost telesa. Sicer se strinja, da 
je šport kot rekreacija zelo koristen. Omenil je tudi 
zelo popularni poker, ki se je pojavil z razvojem 
interneta. O tem nam je povedal zanimivo 
lastno izkušnjo. Mlade je posvaril pred prehitrim 
spuščanjem v spolne odnose. Kot rešitev ponuja 
razvijanje sposobnosti samonadzora, uvrščanje v 
prehrano čim več sadja, skrb za osebno higieno, 
zdravo prehrano, resnicoljubnost, stik z naravo, 
sodelovanje. 
Žalostno je, da okolica prevečkrat obsoja takšno 
vedenje oziroma se vede dvolično. 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pasti sodobnega življenja v 
MC Sevnica

 
Živel bi med ljudmi, 

kjer bi vsi bili prijatelji. 
Se skupaj veselili 
in si skrbi delili. 

  
Na velikem travniku 

bi piknik naredili 
in se dolgo v noč veselili. 

  
Vsi starši službo bi imeli, 

da skrbi z denarjem ne bi imeli. 
Otroci radi v šolo bi hodili 
in se veliko lepega naučili. 

  
V takem svetu 
rad živel bi jaz, 

zato naj sliši se moj glas.                                  
    

Žiga Lindič, 5. r 
OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Moje sanje
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Mladina, šolski zvonec

 
V četrtek, 6. februarja, smo imeli v jedilnici šolsko 
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, za 
katero sta bili odgovorni učiteljici Nina Grabenšek 
Kadilnik in Mateja Strnad. 
 Glavno besedo so seveda imele pesmi. Znamenito 
Prešernovo Zdravljico, ki jo je recitiral devetošolec 
Žan Fišnar in bo novembra praznovala 170. 
obletnico nastanka, smo spoznali ob najnovejši 
istoimenski slikanici, del Prešernove pesmi Glosa 
pa je recitiral Domen Peklar. Pia Paulina Pinoza je 
predstavila kulturo, Eva Zakšek  nam je povedala 
preprost recept, kako napisati pesem. 
Osnovna šola Blanca se ponaša tudi s pesnicami 
in tako je Nina Kosem  v verzih predstavila, kaj se 

je v vodah Ljubljanice zgodilo s Prešernovo Urško. 
Kot pesnico smo spoznali tudi  Alino Špan, ko je 
prebrala tri svoje stvaritve in si prislužila velik 
aplavz. 
Vmes smo se nasmejali Primožu Simončiču. Za 
prireditev se je preoblekel v kostum  skladatelja 
Wolfganga Amadeusa Mozarta, prišel pa je, ker 
je hotel poskusiti Prešernove kroglice. 
Za odličnega povezovalca se je izkazal voditeljski 
par Marjana Iglič in Tilen Županc. Program so 
sklenile pevke mladinskega pevskega zbora pod 
vodstvom Jelke Gregorčič Pintar, sodelovale pa 
so s slovenskimi ljudskimi pesmimi, na koncu pa 
zapele tudi triglasno. 
Predstava je bila zelo lepa in je na zanimiv način 
približala pesništvo občinstvu, za del scene pa je 
s svojo upodobitvijo pesnika poskrbel tudi likovno 
nadarjeni Nejc Ločičnik. 
                                                                  

Alina Špan, 9. r. (šolsko novinarstvo) 
Foto: Roman Drstvenšek

»Pusti pevcu peti«

 
Dne 14. februarja praznujemo valentinovo, dan, 
ki je namenjen ljubezni in prijetnim dogodkom, 
zato smo v OŠ Milana Majcna Šentjanž letos prvič 
pripravili Valentinov koncert. 
Sedmošolka Ana je z navdušenjem napisala 
besedilo in s sošolko Nino sta prisrčno povezovali 
program z več kot 20 točkami. 
V pestrem programu so nastopili učenci od 1. 
do 9. razreda; igrali so na različne instrumente, 
od harmonike do kitare in sintetizatorja, peli, 
plesali, nastopile so tudi mažoretke, dva komika 
pa sta poskrbela, da program ni bil preresen. 
Pravi val navdušenja sta doživela sedmošolca 
Grega in Matic za zahtevno točko, imenovano 
monociklistični duo. 

Res zanimivo in pohvalno, kaj vse znajo naši učenci. 
Da dogodek ne bi utonil v pozabo, so se za konec 
vsi nastopajoči fotografirali na odru, okrašenem z 
rdečimi srčki. 
Upamo, da bosta valentinovo in rek Valentin ima 
ključ od korenin učencem OŠ Milana Majcna 
Šentjanž ostala v lepem spominu.                                                                            
  

                               Majda Podlesnik Repovž

Valentinov koncert 
v OŠ Milana Majcna Šentjanž

 
V četrtek, 13. februarja, smo na OŠ Milana Majcna 
Šentjanž pripravili Valentinov koncert. Zjutraj smo 
se zbrali v lepo okrašeni telovadnici in si ogledali 
koncert, ki so ga pripravili naši šolarji. Učenci 
so se predstavili  s petjem, igranjem na različna 
glasbila, s plesom in drugim. Ugotovili smo, da 
imamo na naši šoli res veliko talentov. 

Po končanem koncertu smo odšli v razrede in 
malicali. 
Po malici pa smo odšli na drsališče v Sevnico. Tam 
je vsak dobil svoje drsalke in zabava se je začela. 
Nekateri so izvajali prave akrobacije, spet drugi so 
padali, ampak prav vsi smo se imenitno zabavali. 

Čas je hitro mineval in kmalu smo se morali 
posloviti. Z avtobusom smo se polni lepih doživetij 
odpeljali domov. Ta dan mi je bil zelo zelo všeč. 

  
Žiga Podlogar, 5. r 

OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Nepozaben dan

Ko vidiš na cesti gospo ali gospoda,                                        
pomagaj jim, če ne morejo iti čez cesto, 

saj ni težko, 
potrudi se, 

hvaležni ti bodo vsi ljudje. 
  

Če sošolec te prosi, naj mu pomagaš narediti 
nalogo, 

pomagaj mu, 
ne bodi grozen, 

videl boš, 
hvaležen ti bo. 

  
Ko sedim na ulici, 

vidim ljudi, ki  radi se imajo. 
Bodi prijazen, 

nasmehni se jim, 
saj dobrota ni grozna, kot pravijo nekateri ljudje. 

  
Če nekdo se poškoduje in leži na cesti,   

pridi na pomoč,             
pomagaj mu vstati, 

saj to je lepo.  
  

Ema Potočnik, 5. r 
OŠ Milana Majcna Šentjanž 

Dobrota

Kako lepo je medgeneracijsko sodelovati! 

V četrtek, 13. februarja,  smo se petošolci  z 
avtobusom odpeljali v Loko pri Zidanem Mostu. 
V Domu starejših občanov v Loki smo izdelali 
blazinice, srčke in rožice iz ličkanja. Ličkanje je bilo 
treba natrgati na majhne dele in jih dati v blazinico. 

Čeprav sem fant, s šivanjem blazinice večjih 
težav nisem imel. Pri drugi delavnici sem spletel 
iz ličkanja kito in jo oblikoval v srček. Pri izdelavi 
rož nam je pomagala gospa Irena, zaposlena v 
Domu starejših občanov. Všeč mi je bilo, ker sem 
se ves čas pogovarjal z oskrbovanci doma in jim 
krajšal čas. Na koncu smo izdelke odnesli domov 
in se posamezno po oddelkih poslovili. Naš 5. a 
razred je deklamiral pesem Kočija, 5. b razred 
je zapel pesem Iz zemlje gre trsek, 5. c razred 
se je predstavil s pesmijo Čudna zgodba. Za 
delavce in  oskrbovance doma smo pripravili tudi 
presenečenje. V sklopu pouka smo izdelali srčke in 
jim jih podarili, da bi jim polepšali valentinovo. 

Ta dan nam bo ostal v lepem spominu, izdelke pa 
smo podarili tudi staršem. 

Učenci 5. razreda OŠ Sava Kladnika Sevnica

Tehniški dan v 5. razredu 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
izdelek iz ličkanja

www.mojaobcina.si/sevnica
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Šolski zvonec

www.knof.si

 
V soboto, 11. januarja, sva se učenki OŠ Sava 
Kladnika Sevnica  Eva Zala Kobal in Tinkara Jene 
udeležili državnega tekmovanja iz astronomije 
na Gimnaziji Šentvid. Nanj se je uvrstilo le od 
50 do 90 učencev iz vsake kategorije, ki so na 
šolskem tekmovanju dosegli največ točk. Znanje 
iz astronomije sva poglabljali pod mentorstvom 
učiteljice Valentine Mlakar. 

Ko sva prispeli do gimnazije, sva si najprej ogledali, 
v kateri učilnici bova tekmovali. Ob 10. uri pa se je 
začelo zares. Bilo me je zelo strah, vendar sem se 
kmalu umirila in začela razmišljati in odgovarjati.  
V prvem  sklopu smo morali obkrožiti pravilen 
odgovor in bilo je zelo težko, saj so si bili odgovori 
zelo podobni in za vsak nepravilen odgovor so 
ocenjevalci odšteli eno točko. Drugi sklop je 
vseboval računske naloge in naloge z zvezdno 
karto. Dve uri, ki sta bili namenjeni reševanju 
nalog, sta kmalu minili in test smo morali oddati. 
Sledil je še ogled observatorija in teleskopov, nato 
pa sva se odpravili domov.  
Že zvečer sva lahko videli neuradne rezultate. Obe 
z Evo sva dosegli veliko število točk, vendar sva 
morali  na uradne rezultate počakati še en teden. 
Pozno ponoči sva prejeli odlično novico, saj  je Eva 
Zala prejela srebrno priznanje, jaz pa zlato. Bila 
sem zelo vesela, ker se je ves vloženi trud poplačal.  

Tinkara Jene, 7. b 
OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Zlato priznanje 
iz astronomije 

V sredo, 21. januarja, je naša šola organizirala 
državno prvenstvo v košarki, in sicer četrtfinale 
48. košarkarskega superšolarja. 

Pri uradnem odprtju so s kulturnim programom 
sodelovali člani Godbe Blanški vinogradniki, 
orkester harmonikarjev Boštjana Povšeta in 
mažoretka Larisa Očko. 

Gostili smo dve ekipi učenk letnik 1999 in mlajših, 
in sicer iz OŠ Draga Bajca Vipava in OŠ dr. 
Petra Lunačka Šentrupert. Prvo ekipo so naše 
košarkašice premagale z odličnim rezultatom 
43:36. Nato so Vipavke premagale gostje iz 
Šentruperta z odličnim rezultatom 43:22. Zadnjo 
tekmo so Primorke premagale tudi naše igralke z 
rezultatom 27:64. Naše športnice so igrale z vso 
močjo in so bile proti koncu že zelo utrujene. 

Kljub porazu je naša šola  dosegla 2. mesto za OŠ 
iz Vipave in pred OŠ iz Šentruperta. Vse članice 
ekipe s trenerjem Francijem Kranjcem so bile 
zadovoljne in vesele, saj so spet pokazale, da znajo 
igrati košarko tudi proti močnim nasprotnicam. 
Pokale je po končanih tekmah razdelil znani 
košarkar Sandi Čebular, priznanje pa je izročil tudi 
najboljši strelki domačinki Aleksandri Krošelj in 
igralki Vipavki Niki Kodelja. 
                                                                          

Petra Jesih, 9. r. (šolsko novinarstvo) 
Foto: Nejc Ločičnik, 9. r.

Dan za košarko

V sredo, 12. februarja, sta nas obiskala gospod 
in gospa, ki sta nekoč živela v Veliki Britaniji, zdaj 
pa živita v Beli krajini. Mislili smo, da ju ne bo, saj 
je ponoči padal sneg, a sta se potrudila in nas 
obiskala. Peto uro sta z učiteljico za angleščino 
stopila v razred. Najprej nas je malo skrbelo, kako 
bo, saj govorita le angleško. Kmalu je strah minil, 
saj smo se vanju res vživeli. Pozdravili smo se in 
jima za dobrodošlico zapeli šentjanško himno. 
Z našim petjem sta bila zelo zadovoljna. Nato 
sva midve z Nino predstavili naš kraj in šolo, ki 
jo obiskujeva. Seveda sva govorili le angleško. 

Uspelo nama je! Nad najinim nastopom so bili vsi 
navdušeni. Potem smo ju začeli spraševati, kar 
nas je zanimalo o življenju v Veliki Britaniji, vprašali 
smo ju tudi, kako jima je všeč Slovenija, koliko časa 
živita tukaj in še marsikaj. Na vsa vprašanja sta 
nam z veseljem odgovarjala. 

Izgovorila sta že tudi kakšno slovensko besedo. To 
se mi je zdelo fino, saj smo se naučili pogovarjati, 
izvedeli smo veliko novega in se tako naučili 
veliko novih besed. Med pogovorom sta nam 
začela deliti tradicionalne medenjake iz dežele, 
iz katere prihajata. Bili so slastni! Še naprej smo 
se pogovarjali in malo pozabavali  in ura je kmalu 
minila. Dali smo jima še darilo in bila sta zelo vesela! 
Zahvalili smo se jima za obisk. Bilo je popolno in 
obljubila sta nam, da nas bosta še obiskala. 
Prav lepo je bilo videti Angleža in se z njim 
pogovarjati. Zdaj si želim, da bi lahko enkrat 
obiskala Veliko Britanijo in se dobro naučila 
pogovarjati v angleškem jeziku. 
  

Danijela Bec, 7. r 
OŠ Milana Majcna Šentjanž

Obiskala sta nas Angleža

Angleški ingverjev piškotek

Obdaritev učencev

DEJAVNOST:

- UČNA POMOČ 

- PRODUKTIVNE DEJAVNOSTI

- USTVARJALNICE ZA OTROKE

- KLUBSKA DEJAVNOST

- KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

- IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

- DRUŽABNE IGRE IN TURNIRJI

- BREZPLAČEN DOSTOP DO INTERNETA

- NAJEM PROSTORA za praznovanja, predavanja…

- GLASBENI VEČERI

- GALERIJE

- INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

REPUBLIKA SLOVENIJA

URAD ZA MLADINO

Odpiralni èas MC Sevnica:
pon - pet: 13.00 - 19.00

sob: 15.00 - 19.00

zaprto: nedelje in prazniki

Upravlja:

Sofinancira:

www.kstm.si

Podpiramo mladE!

RAZVIJAMO IDEJE!

USTVARJAMO!

SPODBUJAMO

POVEZUJEMO

MISLIMO POZITIVNO

SE ZABAVAMO

- SKUPINA ZA MLADOSTNIKE

Na novi lokaciji:

TRG SVOBODE 10

SEVNICA (
)nad NLB

www.facebook.com/
mladinski.sevnica
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Grajska skrinja

  
Tam gori na hribu mogočen lepotec dolino osvaja. 

  
Tam gori se duša v objemu spočije, 

ko med drevesi stoletij se njih energije naužije. 
Ponosno v dolino se Sava vijuga, 

počasi lenobno gre v dalj njena struga. 
Ne meni za čas se in stiske ljudi, 

saj njeno poslanstvo že zdavnaj vzeli so ji. 
  

Nekoč je mnogim kruha dajala, 
nekoč perica je ob njej stala, 

a danes vsa lepa, skrbno počesana 
čez težke turbine ji daje se rana. 

  
In mesto nekoč je veselo cvetelo,  

življenje vseh rodov v njem je kipelo. 
Popotnik si našel v njem je svoj mir, 

prijazno sprejel ga veseli oštir. 
  

Pa vendar ne jokaj za časi današnji meščan, 
tud' tebi je dano, 
doživi svoj dan. 

Spoštuj zgodovino preteklih rodov, 
ki vabijo te, da se vrneš domov. 

 
Renata Kuhar 

Mogočnim 

Sredi Glavnega trga v Sevnici se je 
ohranilo kužno znamenje, za katerega se 
je uveljavilo ime Martinovo znamenje.

Zelo malo virov priča o  njegovi postavitvi. Zapis 
ob obnovi znamenja leta 1879 v Kroniki župnije 
Sevnica omenja donatorstvo Martina Šinkovca. 

Domnevo o donatorstvu nam potrjujejo tudi 
napisi na podstavku kipa: en tat grata cliens 
patronis proemia sanctis (glej, varovanec daruje 
svetim zaščitnikom zahvalne darove) in imeni pod 
doprsnima kipoma Martinus in Constanina. 

V smer proti Savi od znamenja stoji spodnji 
sevniški grad, znan kot občina, z letnicama 1664 
nad vhodom in 1613 na dvoriščnem pomolu. To 
je najstarejša stoječa stavba na Glavnem trgu, 
ki je tudi  osrednji najstarejši del Sevnice. Celotni 
kompleks je zgrajen v obliki črke U, odprt pa je 
proti Savi, kjer je bilo pristanišče. 

Dvorec sestavljata ulični in dvoriščni trakt, ki sta 
med sabo povezana prek mlajšega povezovalnega 
trakta. 

Obulični trakt je petosna, enonadstropna stavba s 
strmo, dvokapno opečno streho. Polkrožni portal 
ima letnico 1664. Na konzolah nad portalom sloni 
pomol. Pritličje trakta je obokano, nadstropje s 
stopniščnim delom je bilo v novejši dobi predelano. 

Dvoriščni objekt ima na severni stranici baročne 
arkade, na jugozahodnem vogalu pa pomol z 
letnico 1613. Stavba je predelana, vendar je v 
pritličju še ohranila oboke. 

Vir: Raziskovalna naloga, Gimnazija Celje 1993/1994 
Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 

Kužno znamenje, 
za katerega se je uveljavilo ime Martinovo znamenje

Po praznikih so se srečali Hanzej, Francej in 
Andrej Hanzej je rekel: » Danes dopoldan imam 
veliko opravkov, popoldan pa sem prost.« Andrej 
je dostavil: » Jaz pa sem prost dopoldne, na delo 
grem šele popoldne.« Francej je hotel vedeti, 
kakšna je razlika med » dopoldan, popoldan« in 
Andrejevim » dopoldne in popoldne«. Poglejmo, 
kako je s to stvarjo. 

 – Za čas med jutrom in poldnevom imamo dvoje 
imen: 
* dopoldan je moškega spola (nedeljski dopoldan) 
* dopoldne pa srednjega spola (nedeljsko
   dopoldne). 
  
Ob 12. uri – sredi dneva  rečemo, da je 
 poldan , opoldan (m . sp)  
 poldne, opoldne(sr. sp ).  

Podobno je poimenovanje časa med poldnevom 
in večerom: popoldan je moško ime,  popoldne je 
srednjega spola. Pomenske razlike med imenom 
moškega (npr. lep popoldan) in imenom srednjega 
spola ( lepo popoldne) ni, zato lahko obe imeni 
uporabljamo po lastnem občutku. Vse imenske 
oblike (poldan, opoldan, dopoldan, popoldan in 
poldne, opoldne, dopoldne, popoldne)lahko rabimo 
kot časovni prislov. Opaziti pa je težnjo, da je jezik 
občutljiv ljudje  kot prislov bolj uporabljajo oblike z 
– dne ( v nedeljo opoldne) in manj tiste z –dan (v 
nedeljo opoldan).  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 
Povzela po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: 
»dopoldan in dopoldne«

www.mojaobcina.si/sevnica



18 marec  14
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Šport in rekreacija 

Mladi tekmovalci DBV IPPON iz Sevnice so se 
udeležili 1. kroga Pokala Slovenije v ju jitsu. Domače  
ju jitsu društvo Sibor je prireditev izpeljalo v Športi 
dvorani Ribnica. V tekmovalni ekipi IPPONA iz 
Sevnice so nastopili: Klemen Kajtna, Amadej 
Krnc, Maša Medvešek, Nika Gorišek, Eva Ocvirk, 
Liza Senica, David Gosar-Colner, Žan Medved in 
Erazem Kranjec. V izredno močni konkurenci  več 
kot 180 tekmovalcev je za polovico točke zgrešila 
medaljo Maša Medvešek, ki je v kategoriji deklic 
od 11 do12 let osvojila  nehvaležno 4. mesto. V 
kategoriji deklic od 9 do 10 let sta bili na 5. mestu 
odlični Liza Senica in Nika Gorišek, ki  se je  zaradi 
manjše napake morala zadovoljiti s 6. mestom. 

Za druge tekmovalce je bilo to eno izmed prvih 
tekmovanj in so kljub manjši tremi osvojili nekaj 
točk za seštevek v pokalu, kjer bodo še tri tekme. 
  

Miran Grubenšek

Slovenski pokal 
mladih v ju jitsu

Dne 25. in 26. januarja sta bila v Bratislavi 
dvoranska mitinga, na katerih so v sklopu priprav 
na DP nastopili tudi trije sevniški atleti. Prvi dan so 
na tekmovanju mladih upov (mladinske kategorije) 
dosegli naslednje rezultate: Karin Gošek je osvojila 
6. mesto s časom 4:57,63 in Urška Krašovec 
13. mesto s časom 5:28,58. Pri fantih je bil Maj 
Popelar 23. s časom 5:05,90. Naslednji dan 
na Elanovem mitingu za člane in članice je Maj 
Popelar  dosegel 20. mesto (4:58,47), Karin 
Gošek 10. mesto (4:56,82)  in Urška Krašovec 
12. mesto (5:27,75). 
Na Dunaju je potekalo državno prvenstvo v krožnih 
tekih v dvorani za mladince in mladinke ter člane in 
članice. Med tremi sevniškimi atleti se je najbolje 
izkazala Karin Gošek, ki si je z osebnim rekordom 
10:14,67  pritekla 1. mesto med mladinkami in 
tako postala mladinska državna prvakinja na 3000 
m v dvorani. Urška Krašovec si je z rezultatom 
11:29,51 pritekla zelo solidno 4. mesto. Pri fantih 
je Maj Popelar z rezultatom 10:36,36 dosegel 
6. mesto med mladinci. Tudi Maj in Urška sta 
dosegla svoja osebna rekorda.

 
V Boštanju se je 15. februarja na 4. teku za 
pokal Sevnice zbralo kar 121 tekačev. Otroci so 
se pomerili na 300 m, 600 m, 1000 m in 2000 
m, člani in članice pa na 4000 m dolgi progi za 
kros, ki je potekala okoli OŠ Boštanj. Absolutna 
zmagovalca teka sta postala Jan Samide, AK 
Vežba, in Urška Kraševec, AK Sevnica. Zmagovalci 
po posameznih kategorijah pa so postali: Ivana 
Sešlar, Sven Šunta, Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Lea 
Haler, Enej Jagodič, Nina Pintarič, Anže Trebše, 
Urška Arzenšek, Vik Brozovič, Mineja Resnik, 
Rupert Rep, Urška Krašovec, Jan Samide, Mateja 
Zoran, Robert Lendaro, Stanko Brozovič, Brigita 
Karlovšek in Kukman Zdravko. 

Vabimo vas na zadnji tek za pokal Sevnice, ki bo v 
soboto, 8. marca, na Blanci.
 

Vanja Lendaro

Karin Gošek, 
državna prvakinja

Društvo invalidov Sevnica je bilo organizator 
enega od štirih območnih prvenstev  Slovenije 
za invalide v šahu za leto 2014. Udeležilo se ga 
je 18 tekmovalcev iz Društev invalidov Kočevja, 
Črnomlja, Novega mesta in Sevnice. Tekmovanje 
je vodil sodnik Ludvik Cvirn. 
Vrstni red tekmovanja je bil naslednji:  1. Franc 
Miklič, DI Kočevje, 8,5 točke, 2.  Vincenc Kobe, 
DI Črnomelj , 7 točk,   3. Mario Kadragič, DI 
Črnomelj 6 točk, 4. Bojan Smerdel, DI Sevnica, 
6 točk. Poleg prvih štirih tekmovalcev se je na 
državno  prvenstvo Slovenije,  ki bo v Slovenj 
Gradcu, uvrstila tudi edina ženska predstavnica 
Anica Radej. 

  
Društvo invalidov Sevnica

Območno  šahovsko 
tekmovanje  DI Sevnica

 
Konec januarja je bilo v Pišecah področno 
tekmovanje v badmintonu. V ekipi Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica sem bila tudi jaz.

Tekmovala sem v kategoriji sedmih in osmih 
razredov, čeprav sem mlajša. Pred vsako tekmo 
sem imela tremo, med igro pa sem se sprostila 
in igrala, kot sem želela. Po štirih dvobojih sem 
na koncu dosegla drugo mesto. Bila sem zelo 
presenečena, saj takšne dobre uvrstitve nisem 
pričakovala. 
Badminton bom pridno in še z večjim veseljem 
trenirala še naprej. 
  

Lea Haler, 5. c 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Področno tekmovanje 
v badmintonu

V fitnesu se »dogaja 100 na uro«. Januarja je bilo 
več kot 1000 obiskovalcev in tudi za februar smo 
jih pričakovali približno toliko.                  
Kljub vsemu pa lepo povabljeni na vadbo tudi vi, 
vaši prijatelji in znanci. Pridružite se nam. 
Pomislekov, da vadbe v fitnesu na poznate, da ne 
veste, kaj in kako delati na napravah in trenažerjih, 
ne imejte. Z vsakim posameznikom, z vsako novo 
stranko posebej, glede na vaše potrebe in želje, 
gremo skupaj od orodja do orodja, od naprave 
do naprave, razložimo, kako jih uporabljati, koliko 
ponovitev je treba narediti in katere mišice 
sodelujejo pri kateri vaji. Tudi če vsega ne boste 
usvojili pri prvem obisku, bomo z vami tudi pri 
naslednjem, dokler ne boste lahko samostojno 
vadili. Pa tudi takrat se boste lahko obrnili na nas. 

Dne 14. februarja smo povabili valentine in 
valentinčke k skupni vadbi. Prišla sta tudi Ana – 
Nuša in Franci Jurman. 

Dragi obiskovalci fitnesa.
 
Redne člane vabimo, da razveselite svoje ljubljene 
osebe in jih ob dnevu žena povabite v soboto,  8. 
marca, na skupno vadbo v Fitnes studio Sevnica.
Povabite svoje dekle, partnerico, ženo, mamo ali 
sestro in vadite skupaj. Bodite ta dan skupaj tudi 
v fitnesu in se imejte radi. Za vaše dame bo vadba 
brezplačna. Dobrodošli. 
Vse informacije na 041 548 011 (Estera).

Estera Savić Bizjak

Novice 
iz Fitnes studia Sevnica
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Članom točka, mladinci 1. v svoji skupini, kadeti že 
končali sezono
 
Člani 1. slovenska futsal liga

 
V 1. slovenski futsal ligi so Sevničani gostili 
aktualne državne prvake FC Litijo. Lepo napolnjena 
domača športna dvorana je videla borbeno 
predstavo sevniških malonogometašev, ki so prišli 
do zaslužene točke. Po polovici tekem je kazalo še 
boljše, saj je Sevnica ob polčasu vodila z zadetkom 
Kranjčeviča. Litijani so v drugem polčasu zaigrali z 
vratarjem v polju in preko Vrhovca uspeli izenačiti 
in do konca tekme je ostalo 1:1. Z osvojeno 
točko so Sevničani še ohranili možnosti, da se 
prebijejo na drugo mesto prvenstvene lestvice, ki 
neposredno vodi v polfinale državnega prvenstva. 
  
Državno mladinsko prvenstvo U21

Aktualni mladinski državni prvaki stopnjujejo 
formo. Na zadnji tekmi so dosegli kar 16 zadetkov in 
po ugodnem razpletu na ostalih tekmah že osvojili 
1. mesto v svoji skupini. Po končanem skupinskem 
delu bodo na sporedu polfinalni obračuni in vse 
kaže na ponovitev lanskega polfinalnega para med 
Sevnico in Kobaridom. 
  
Državno kadetsko prvenstvo U18

Sevniški kadeti so se s porazom proti Dobovcu 
poslovili od letošnje sezone. Na zadnji tekmi so 
fantje pokazali napredek v vseh prvinah igre, kar 
je izpodbudno za delo v naprej. V omenjenem 
tekmovanju nastopa 21 ekip, ki so razdeljene v 
4. skupine. Sevničani so v svoji skupini A zasedli 
3. mesto. Po besedah trenerja Tomaža Blatnika, 
ki je v letošnjem letu prevzel kadetsko selekcijo, 
bo potrebno še veliko dela, da se bodo lahko v 
lanskem letu prebili med 8 najboljših v Sloveniji. 
KMN Sevnica
 

Tomaž Blatnik

KMN Sevnica: ponovno so v 
pogonu bile vse tri selekcije

Misli o teku 

“Telo vam bo želelo dopovedati, da nimate nobenega utemeljenega razloga, da bi nadaljevali. Edini 

izhod je, da se zanesete na svojega duha, ki k sreči deluje neodvisno od logike.” 

Tim Noakes, ultramaratonec

“Hitrost in moč sta na vse daljših razdaljah čedalje manj pomembni.”

David Costill, profesor športne vzgoje

“Včasih morate premagati bolečine in pospešiti takrat, ko bi navadno upočasnili. Kot duševna 

obremenitev je hitrejši maraton verjetno celo lažji od počasnega.”

 Frank Shorter, maratonec

“V lastnem znoju ni še nihče utonil.”

 Lou Holtz, trener ameriškega nogometa

vm�ŠportnemdpeomunvtevnNOVO
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www.mojaobcina.si/sevnica



20 marec  14

Utrip življenja

Recepti

1 kg jabolk, 
2 vanilji, 
malo cimeta: 

jabolka naribamo in premešamo z vaniljo in 
cimetom. 

Testo: 6 rumenjakov zmešamo penasto in dodamo 
100 g sladkorja in 4 žlice mrzle vode, miksamo 
toliko časa, da se sladkor stopi, nato primešamo 
160 g moke in 1 pecilni. 

Pekač prekrijemo s papirjem za peko in na papir 
stresemo jabolka, dobro poravnamo in na jabolka 
stresemo testo. Spečemo in ohladimo. Testo 
zvrnemo iz modela, odstranimo papir za peko in 
premažemo s kremo. 

Krema: v liter mleka damo 6 žlic sladkorja in 
zakuhamo 3 vaniljeve pudinge, malo ohladimo 
in primešamo 200 ml čvrsto stepene sladke 
smetane. Po vrhu posujemo čokolado v prahu. 

Pecivo z jabolki in pudingom

Recepte pripravila: Cveta Jazbec

Za testo: 

250 g moke, 
100 g sladkorja, 
160 g masla, 
3 rumenjaki, 
vanilin in pol pecilnega.

Pripravimo testo, ki naj eno uro počiva. Nato ga 
razvaljamo na papirju za peko in ga položimo v 
pekač. Strani malo dvignemo. Po testu naribamo 
jabolka, posujemo s vaniljo in cimetom. Nato v 
ponvici razbelimo malo masla in karameliziramo 
100 g sladkorja ter prelijemo s smetano. To 
mešanico prelijemo po jabolkih in damo peč. 

Pita iz karamela in jabolk

Društvo Srečanje v Sevnici izvaja program pomoči 
odvisnikom in njihovim družinam. Pomoč nudijo 
predvsem odvisnikom od drog (heroin, kokain, 
sintetične droge, marihuana in druge), svetujejo 
in usmerjajo pa tudi pri drugih vrstah odvisnosti. 
Društvo so ustanovili tisti, ki so pot iz zasvojenosti 
prehodili tudi sami s sodelovanjem pri večletnih 
terapevtskih programih zdravljenja ali – bolje 
rečeno – šoli zrelosti za življenje. Ta izkušnja jim 
omogoča, da z odvisniki zelo hitro vzpostavijo 
zaupljiv odnos, kar je pogoj za uspešno pomoč. 

Kot nekdanji odvisniki so »kredibilni«, zato ni 
številnih izgovorov in bežanja v samopomilovanje, 
obtoževanja drugih za lastno nesrečo, kritiziranja 
in podobnega. Poleg dela z odvisniki, ki poteka v 
obliki kontinuiranega individualnega svetovanja, 
vedno poskušajo v proces osvobajanja iz spon 
zasvojenosti vključiti tudi odvisnikove starše, 
partnerje, otroke, tesne prijatelje in druge, saj 
je za uspešno pot izjemno pomembna temeljita 
sprememba na področju odnosov, ki jih ima 
odvisnik s svojimi najbližjimi. Če nima nikogar, 
bo ta odnos vsaj začasno našel pri njih. Skupina 
za samopomoč se srečuje na CSD Sevnica. 
Za odvisnike in njihove svojce je brezplačna., 
program pa financirata Občine Sevnica in KŠTM 
Sevnica, s čimer izkazujeta skrb za svoje občane, 
ki se znajdejo na robu med življenjem in smrtjo. Za 
termin individualnih svetovanj se lahko dogovorite 
na telefonski številki 031 591 588. 
Društvo Srečanje – namenjeno ponovnemu 
srečanju v odnosih. Pokličite! 
  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Društvo Srečanje 
za brezplačno pomoč 
odvisnikom 

www.knof.si

Sestavine: 

7 beljakov, 
180 g sladkorja,
160 g moke, 
100 g suhega sadja, 
malo kandiranega sadja, 
150 g orehov, 
70 g masla 

Beljake in slador stepamo v trd sneg, nato narahlo 
primešamo moko s pecilnim praškom, narezano 
suho sadje, grobo narezane orehe in stopljeno 
maslo. 
Pečemo v ozkem modelu 20 min pri 170 stopinjah. 

Sadno pecivo iz beljakov

 
Naša vsakdanjost je poslušanje o krizi. V časopisih 
in na spletu lahko cele dneve beremo o nasvetih, 
kje in kako lahko varčujemo.  Eden od nasvetov, ki 
ga lahko uresničimo, je, da se ob rojstvu otroka 
odločimo za uporabo pralnih plenic. Ne bomo 
se ukvarjali s tem, da so bolj zdrave za dojenčka 
od enkratnih, ker je to samoumevno zaradi 
naravnega blaga, iz katerega so izdelane. 

Skozi krizo 
s pralnimi plenicami

5 beljakov stepemo v trd sneg, dodamo malo 
soli, riban parmezan, ščepec origana, rahlo 
premešamo in ocvremo v olju.

Parmezanove kroglice

Pa tudi ne s tem, da so koristne za okolje, ker že vsi 
vemo, da en otrok v obdobju previjanja »pridela« 
od ene do dve toni smeti, odvisno od pogostosti 
previjanja. 
  
Tokrat bomo le računali: 
Slovenski starši navajajo, da porabijo za enkratne 
plenice od 40 do 50 evrov na mesec oz. od 1200 
do 1500 evrov v dveh letih in pol, seveda odvisno 
od blagovne znamke in pogostosti previjanja. 
Komplet 20 pralnih plenic s tremi prekrivnimi 
hlačkami stane okrog 280 evrov. Treba je še 
vračunati stroške elektrike in detergenta za 
pranje, ki se za plenice in otroška oblačila uporablja 
v minimalnih količinah, in sicer brez mehčala. 
Plenice sušimo na zraku in soncu ali zraven izvira 
toplote. Tako privarčujemo od 800 do 1000 evrov 
iz družinskega proračuna. 
  
Pomembno je to, da imamo izbiro. Dokončna 
odločitev je seveda na starših. 
  

Ksenija Mačešoč Lovrin, Pralne plenice KiSS, 
Zavod KNOF, so. p.
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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. marca 2014 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: TIGER WOODS.
Izžrebani so bili: 

1. nagrada: Irena Prus, Dolenji Boštanj 115, 8294 Boštanj 
2. nagrada: Marija Stegenšek, Orehovo 9, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Anica Pešec, Mrtovec 2, 8294 Boštanj 
4. nagrada: Darko Omrzu, Blanca 113, 8283 Blanca

VICOTEKA
Bogastvo 
Babica se je na smrtni postelji pogovarjala z 
vnukinjo: 
»Stara sem in lahko vsako minuto umrem. 
Zato bi rada, da ti podeduješ mojo farmo, na 
kateri je vila, traktor, kmečka hiša, nekaj sto  
glav živine in 65,389,630.00 dolarjev ... za 
vse to sem zelo garala.« 
»Wow«, reče vnukinja, »hvala babi, saj 
sploh nisem vedela, da imaš farmo in vse to 
bogastvo. Kje pa je vse to?« 
Babica pogleda vnukinjo in reče: »Na 
Facebooku.«

Varčnež
Primorec, Štajerec in Gorenjec so sedeli na 
vrtu gostilne in naročili pivo. Natakar je pred 
goste postavil vrčke piva, v vsakem pa je 
plavala muha.
Primorec  je opazil muho, segel s prstom 
v vrček, prijel muho in jo odvrgel stran. 
Štajerec prav tako. Gorenjec pa je muho 
previdno prijel, jo držal nad vrčkom in zavpil:
»No, izpljuni že - toda vse, do zadnje kapljice!« 
Jasno?«

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kje se nahaja dvorana na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN
Denar je kot strunsko glasbilo. Tak, ki ne zna 
igrati nanj, bo iz njega izvabil le škripanje. 
Denar je kot ljubezen; tistega, ki ga noče dati, 
ubija počasi in boleče, druge pa oživlja, ko ga 
predajo naprej, drugim ljudem.

(Kahlil Gibran)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

 Cerkev se nahaja na Topolovcu nad Boštanjem. 

Izžrebanka:

 Dragica Kranjc, Prvomajska 7, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec MAREC
  
1. nagrada: PIVOVSKA NEGA OBRAZA IN DEKOLTEJA & Lekovita HMELJ krema 
 v vrednosti 50 EUR, ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica 
2. nagrada: LEKOS SLIM kapsule & Lekovita SATEN negovalna krema 
 v vrednsoti 40 EUR, ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica,
3. nagrada: LEKOS SLIM kapsule & Lekovita SATEN negovalna krema 
 v vrednosti 40 EUR, 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 

Ob jezeru
Na travniku blizu jezera kjer se kopajo otroci  
leži nekaj komadov oglja, star preluknjan 
lonec in korenček. 

Zakaj je tam?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           število 66
 
Izžrebanec:

 Žan Nahtigal, Šentjanž 15b, 8297 Šentjanž 
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RAČUNOVODSKI SERVIS

Računovodstvo za 

Mobi: 031 580 973
E-mail: lili.korez@gmail.com

Korez Lilijana s.p., 
Savska cesta 20a, 8290 Sevnica

društva, s.p., d.o.o.,  
zavode, kmetije,  
dopolnilne dejavnosti…

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.



Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 18 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,46 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m


