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Intervju

Kulturno-umetniško društvo Budna vas deluje že 
več kot šest let. Kakšni so bili začetki društvenega 
delovanja? 
  
Že takoj na začetku smo si zamislili kar pester 
program, saj smo želeli združiti več dejavnosti na 
kulturnem in umetniškem področju, od likovne, 
literarne, gledališke in seveda ohranjanje ljudskega 
izročila, še posebno ljudske pesmi. Organizirali smo 
se v tri sekcije: Ljudske pevke Solzice, likovna sekcija 
ART Lipa in kulturno in umetniško sekcijo KUS. 
Začeli smo se družiti na delavnicah ročnih spretnosti 
izdelovanja suhih rož iz papirja po izročilu naših babic 
in pri prepevanju ljudskih pesmi. 
  

Najprej ste se posvetili ljudski pesmi. Kakšni so 
začetki Ljudskih pevk Solzic? 
  
Ljudske pevke Solzice smo začele delovati pred več 
kot 20 leti v AKŽ Budna vas. Nekaj članic si je poleg 
dejavnosti, ki jih je opravljalo društvo kmetic, želelo 
druženja ob prepevanju ljudskih pesmi in s tem 
ohranjati izročilo naših prednikov. Na prigovarjanje 
sosede sem se jim pridružila. Takrat so delovale 
še članice, ki so pozneje zaradi starosti ali bolezni 
prenehale. Te so znale veliko pesmi, ki so jih včasih 
prepevali ob raznih kmečkih opravilih. Bile so prava 
zakladnica. Takrat je bila naša vodja Rozalija Tomažin, 
ki je izhajala iz številčne družine, v kateri so veliko 
prepevali.          
 

Se spomnite prvega nastopa Ljudskih pevk Solzic? 
  
Ljudske pevke Solzice smo imele svoj prvi nastop na 
občnem zboru Društva kmetic Sevnica na Studencu. 
Koliko pesmi smo takrat zapele, se ne spomnim, vem 
pa, da smo imele zelo veliko tremo. Nekaj besedila 
še nismo znale na pamet, zato smo imele v rokah še 

liste. Roke pa so nam tako drgetale, da smo komaj 
sledile napisanemu, na obrazu pa so se nam nabrale 
kapljice potu.

 
V več letih delovanja se je dejavnost v vašem 
društvu razširila. Katere dejavnosti oz. sekcije še 
delujejo? 
  
Po večletnem delovanju v AKŽ Budna vas smo 
ljudske pevke začutile željo po ustanovitvi kulturnega       
društva. V bližnji okolici smo se srečevale in 
spoznavale ljubiteljske umetnike z različnih področij, 
s katerimi smo si izmenjevale mnenja in izkušnje. 
Začutile smo, da bi se lahko povezali v društvo, zato 
smo že ob ustanavljanju vabile k sodelovanju. Zato 
društvo že od ustanovitve sestavljajo tri sekcije.

 
Katera dejavnost je v tem obdobju pustila v društvu 
največji pečat? 
  
Težko bi izpostavila katerokoli dejavnost, saj so prav 
vse tri sekcije dejavne vsaka na svojem področju. Res 
pa je, da imamo ljudske pevke najdaljšo tradicijo, 
čeprav prej pod drugim okriljem. No, bile pa smo tudi 
ustanoviteljice društva. 
  

Da društvo deluje tako tvorno, je zato verjetno 
zaslužnih kar nekaj predsednikov, članov, vodij? 
  
Vsak član prispeva svoj delež k delovanju društva. Na 
področju ljudskega petja ljudske pevke, ki jih že nekaj 
let vodim jaz, prej Rozalija Tomažin in kratek čas 
Marta Pelko. Literarne ustvarjalce, ki skrbijo za nova 
besedila in popestritev prireditev, zdaj vodi Eva Keber, 
prej jih je Mojca Musar. V gledališko dejavnost največ 
truda vlagajo Veronika Sigmund, ki je pripravila vsa 
besedila do zdaj, Mojca Musar, ki je skrbela za sceno, 

in seveda otroci, ki so bili pripravljeni prevzeti igralske 
vloge. Člane likovne sekcije, ki jih vodi Gordana 
Dobriha,  še posebno spodbuja k delovanju njihova 
mentorica, profesorica likovne umetnosti Elena 
Sigmund, ki je bila na začetku tudi vodja skupine. ˝

Letošnja zlata Prešernova plaketa Zveze kulturnih 
društev Sevnica je verjetno spodbuda za nadaljnje 
delo v društvu. Kakšni so vaši načrti za prihodnja 
leta? 
  
Hm, načrti. Za več let  naprej si ne upamo 
napovedovati. Za letos imamo kar pester program, 
kot vsa leta do zdaj. Želimo si združevati somišljenike 
na področju ljubiteljske kulture in s prireditvami 
popestriti dogajanje v kraju in občini ter širiti pozitivno 
energijo med ljudmi. S sodelovanjem na prireditvah 
drugod po Sloveniji pa širiti prepoznavnost našega 
kraja in občine. 

Kaj bi svetovali mladim, ki se vključujejo v kulturna 
društva? 
  
Naj se vključujejo na področjih, ki jih zanimajo in 
kamor jih vleče srce, saj se bodo tam najbolje počutili 
in uživali v delovanju s svojimi prijatelji.

Bi nam želeli še kaj sporočiti?
  
Za konec bom malo pokritizirala. Kot predsednico 
društva me moti, da so delovanje nas malih društev 
tako zakomplicirali in zbirokratizirali, da bi skoraj 
morali imeti zaposlene strokovnjake za vodenje.  
Menim, da bi društva veliko lažje delovala, če bi bilo 
tega manj. 
  

Pogovarjala se je Alenka Kozorog.

Foto: Smilja Radi

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

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

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

Prihodnja številka izide aprila 2018, 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.

Iz grajske skrinje
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Besede  urednice Kolofon
Če si slaven, imaš veliko vrednost in veljavo. Ni 
pa rečeno, da imaš zato tudi veliko spoštovanje. 
In ta sloves lahko hitro izgubiš. Ko nisi več 
uspešen v tistem, kar delaš, ko nimaš posebnih 
dosežkov, ko nisi na vrhu, nastopi trenutek, 
ko se ti zdi, da se ti življenje podira. Pa si se v 
tistem trenutku kaj spremenil? Ti kot oseba ne. 
Spremenilo se je dojemanje okolice, nastopil je 
trenutek razočaranja, nisi več prepričan o sebi 
in postaneš manj samozavesten. Največkrat pa 
se spremenijo ljudje okoli tebe, ker so njihova 
pričakovanja ostala ista, ti jih razočaraš,in v tebi 
ne vidijo nekoga, ki je njih delal večje, ker so v 
tebi videli delček sebe, delček tistega, kar bi radi 
bili sami. 
In ti bi dal v tistem trenutku vse za delček njihove 

pozornosti, da bi ti tudi v trenutku padca stopili 
v bran in te podprli. Nihče ne more biti slaven 
celo večnost. Tisti, ki to postanejo, pa postanejo 
največkrat takrat, ko njihovo življenje mine, 
ali pa je sloves omejen le na delček življenja. 
Slava največkrat celo preide le še v spomin 
in spodbudo tistim, ki se po tej lestvici šele 
vzpenjajo. 
In kdo je za to kriv? Mi sami. Mi smo tisti, ki ne 
znamo vsega delati z mero povprečnosti. To je 
v naši naravi. Postali smo tekmovalni, nestrpni, 
nočemo sodelovati, deliti in učiti. Ob tem pa 
pozabljamo, da lahko vedno znova nastopi 
trenutek slovesa, kot tudi slovo od nečesa. 
  

Mojca Pernovšek

TRADICIONALNA POKUŠNJA

DOMAČIH SALAM

GOSTILNA VRTOVŠEK SEVNICA

57. SALAMIADA
10. MAREC OB 15:00

SILNO, SILNO NAPIJEM, DNARCE PORABIM, VINCA NAUŽIJEM! BODI, TOČAJKA, TAKO PRI 
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      Plesni klub Lukec
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RAZPIS 
ZA VPIS OTROK V VRTCE 

ZA ŠOLSKO LETO 
2018/2019

 

Spoštovani starši, Občina Sevnica skupaj z Vrtcem 
Ciciban Sevnica, Vrtcem pri OŠ Krmelj, Vrtcem 
pri OŠ Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca 
Blanca objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v 
programe vrtcev na območju Občine Sevnica za 
šolsko leto 2018/2019. Vrtci bodo izvajali dnevne 
programe (od 6 do 9 ur), in sicer za otroke prvega 
starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 
11. meseca do 3 let) in otroke drugega starostnega 

obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci 
izvajali tudi poldnevni program, v dopoldanskem 
času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega 
leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do 
vstopa v šolo. Program bo izveden, če bo dovolj 

prijav.

Enotni obrazec za vpis je dostopen na spletnih 
straneh oziroma osebno v vrtcih in šolah, pa tudi 
na spletni strani Občine Sevnica. Osebno ali po 

pošti ga je v želeni vrtec mogoče oddati 
do 23. marca 2018.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo 
pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev 
in prenehanje pravice do starševskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o 
vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,  40/2012 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). V vrtcu bodo 
sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 
2018/2019 (vključitev od 1. 9. 2018). Izpolnjeno 
vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje 
za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. 
Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, 
izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet 
posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke 

za novo šolsko leto.

O sprejemu otrok novincev v posamezni vrtec 
v šolskem letu 2018/2019 boste starši oziroma 
zakoniti zastopniki iz vrtcev pisno obveščeni. 
Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 
2017/2018 niso bili sprejeti v vrtec, ali pa ste starši 
vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno.

V drugem delu seje so člani sveta obravnavali in 
sprejeli Odlok o rebalansu A proračunu Občine 
Sevnica za leto 2018, ki pomeni sprotno usklajevanje 
proračuna aktualnega leta s prihrankom občine 
in krajevnih skupnosti na podlagi obvladovanja 
stroškov iz lanskega leta ter napovedanega povečanja 
investicijskih prihodkov iz državnega proračuna.
 
S sprejetim Letnim programom športa v Občini 
Sevnica za leto 2018 in Odlokom postopka in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa je 
omogočena objava javnega razpisa s tega področja 
konec februarja. Sprejeta sta bila tudi pravilnika o 
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje 
razvoja gospodarstva in sofinanciranje turističnih 
prireditev; oba razpisa bosta objavljena na začetku 
marca. Razpisni roki s področij kulture, mladinskih 
dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale ter s 
področja kmetijstva pa so se za letos že končali.

 
V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica in 
Zveze kulturnih društev Sevnica je na predvečer 
slovenskega kulturnega praznika potekala osrednja 
občinska slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket 
in priznanj Zveze kulturnih društev Sevnica. Nagrade 
so namenjene posameznikom in društvom, ki 
oblikujejo bogato kulturno podobo skupnosti ter z 
dolgoletnim prostovoljnim delom povečujejo ugled 
domačih krajev in občine.

Priznanje je Zveza kulturnih društev Sevnica letos 
podelila Benjaminu Nepužlanu in Franciju Lipovšku. 
Srebrna Prešernova plaketa je bila podeljena 
Folklorni skupini Spomin Društva upokojencev 
Sevnica in Ljudskim pevkam s Telč, letošnja dobitnica 
zlate Prešernove plakete pa je Magda Sigmund. 
Priznanja je izročil in se vsem prejemnikom za 
izjemen prispevek k razvoju kulture v imenu Zveze 
kulturnih društev Sevnica zahvalil predsednik Jože 
Novak.

Pozdravne besede je zbranemu občinstvu namenil 
tudi župan Srečko Ocvirk, slavnostna govornica 
pa je bila Alenka Černelič Krošelj,  v. d. direktorice 
Posavskega muzeja Brežice, ki z veliko zavzetostjo 
in spoštovanjem predstavlja dediščino celotnega 
Posavja, od najstarejših dni do zdaj. Izpostavila je 
pomen povezovalnosti kulturne dediščine, ki nas z 
učenjem o preteklosti opogumlja za prihodnost ter 
krepi pripadnost v skupnosti.

Kulturni program je pripravila Glasbena šola Sevnica 
z godalnim kvartetom in citrarko Nežo Železnik, 
zaigrala sta tudi pozavnista Žan Repovž in Matej Štih, 
dijaka Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
Sceno je oblikovala profesorica likovne pedagogike, 
oblikovalka vitrajev in slikarka Elena Sigmund.

Prejemniki priznanj z gostitelji in slavnostno govornico

Osrednja slovesnost 
v počastitev praznika 
kulture

 
Člani Občinskega sveta Občine Sevnica so se 14. 
februarja sestali na 28. redni seji. V prvem delu se je 
zvrstilo več predstavitev in seznanitev z delom. Najprej 
je bil na vrsti Martin Cerjak, vodja Medobčinskega 
inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa 
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica, podal pa je letno poročilo 
o delu v letu 2017. Poleg predstavitve poudarkov 
dela inšpektorata, predvsem nadzora nad mirujočim 
prometom ter pravilnim odlaganjem odpadkov, 
je vodja inšpektorata podal tudi oceno izvajanja 
občinskega programa varnosti, njeno ustreznost pa 
so člani sveta soglasno potrdili.

Občinski svet sta direktor mag. Vojko Sotošek in 
vodja tehničnega sektorja Aljoša Preskar seznanila 
s pregledom aktivnosti javnega podjetja Infra, d. 
o. o., pri zaključevanju projekta gradnje verige 
hidroelektrarn na Spodnji Savi na območju občine 
Sevnica. Občinski svet od države zahteva čimprejšnjo 
izvedbo nekaterih še nedokončanih ureditev, ki 
izhajajo iz državnih prostorskih načrtov za gradnjo 
hidroelektrarn na območju naše občine, sklepov 
Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev. Od 
pristojnih služb je zahtevana izvedba zavez iz Zakona 
o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega 
potenciala Spodnje Save ter Koncesijske pogodbe za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

Miran Grubenšek, predsednik Nadzornega odbora 
Občine Sevnica kot najvišjega organa javne porabe, 
je člane sveta seznanil z letnim programom dela in 
nadzora za leto 2018 in poročilom o delu za obdobje 
prejšnjega leta. Po predstavitvi, ki jo je podal Mitja 
Udovč, direktor Javnega podjetja Komunala, d. o. 
o., Sevnica, ki izvaja vse gospodarske javne službe za 
sevniško občino, so člani sveta sprejeli poslovni načrt 
podjetja, ki opredeljuje delo v tem letu.

Občinska uprava je pripravila strokovne podlage in 
širšo predstavitev nadaljnjega razvoja Lisce Sevnica 
kot osrednje turistično-rekreacijske točke. Na 
podlagi vsebinske razprave občinski svet podpira 
prizadevanja občine za umestitev Centra šolskih in 
obšolskih dejavnosti na območju destinacije Lisca 
kot enega izmed domov v verigi Centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti, katerega poslanstvo je 
pomoč šolam pri izvajanju programov šole v naravi, 
ki oblikujejo in spodbujajo zdrav način življenja in 
odgovoren odnos do naravnega okolja, vzgajajo 
za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje 
drugačnosti in medsebojno strpnost. Ne glede na 
morebiten tovrstni razvoj se bo Lisca še razvijala 
predvsem kot turistična in športno-rekreacijska 
destinacija.

28. redna seja 
občinskega sveta

Citrarka Neža Simončič

Pozavnista Žan Repovž in Matej Štih
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Vabljeni k sooblikovanju 
turističnega razvoja 

Sevnice
 

Poslanstvo dela Občine Sevnica je predvsem 
zagotavljanje kakovosti življenja občank in občanov. 
Tukajšnje prijetno okolje ponuja res veliko vabljivih 
doživetij, ki so privlačna ne le za domačine, temveč 
tudi za obiskovalce od blizu in daleč. Še posebno so 
bili sevniški turistični potenciali z veliko medijsko 
pozornostjo izpostavljeni v zadnjih dveh letih. Prav to 
je v svetu povzročilo dodatno zanimanje za Sevnico in 
dnevno povpraševanje turistov po različni ponudbi. 
To je omogočilo aktivno prepoznavanje novih 
razvojnih možnosti ter priložnosti in izzivov turizma.

Občina Sevnica je v sodelovanju s Fakulteto za 
turizem Univerze v Mariboru začela pripravljati 
Strategijo razvoja turizma v občini Sevnica za 
obdobje 2019–2024, s ciljem dobro načrtovanega 
in premišljenega nadaljnjega razvoja turizma kot 
pomembne gospodarske panoge. Strategija, ki bo 
nastajala do konca tega leta, bo skladna s sodobnimi 
dokumenti na področju trajnostnega turizma, tudi 
z nacionalnim strateškim dokumentom Strategijo 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

 

Ključno je zavedanje, da turizem ni le gospodarska 
dejavnost, ampak orodje za razvoj lokalne 
skupnosti in destinacije. Turistična destinacija pa 
so domačini, ponudniki in načrtovalci, pogosto 
z različnimi interesi, pa vendar odvisni drug od 
drugega. Zato je izjemno pomembno sodelovanje. 
In prav sodelovanje je tudi ključ do uspešnega 
razvoja turizma in oblikovanja kakovostne Strategije 
razvoja turizma, ki bo uporabna in bo vključevala 
vse turistične deležnike.  

Trajnostnega razvoja turizma pa ni brez upoštevanja 
mnenj, predlogov in volje lokalnega prebivalstva. 
Samo zadovoljen občan je lahko zagotovilo 
zadovoljnega turista. Prav tako so občani tisti, ki 
se morajo odločiti, kakšen turizem je sprejemljiv. 
Je to aktivni turizem? Kulinarični in vinski turizem? 
Kulturni turizem? Vse to so izjemno pomembna 
vprašanja, saj k razvoju turizma pristopamo 
odgovorno in z mislijo na naše zanamce.

 

Zato vas vabimo, da pri pripravi strategije  
sodelujete s svojimi mnenji in predlogi, ki 
jih v spletnem vprašalniku lahko podate 
do 15. marca 2018. 
Vprašalnik je objavljen na spletni strani 
www.obcina-sevnica.si v rubriki Obvestila. 

 

Vnaprej hvala za sodelovanje.

 
Krajevna skupnost Boštanj poleg kulturnega praznika 
vsako leto tradicionalno obeleži tudi svoj krajevni 
praznik. Ob tej priložnosti se s priznanjem vsako leto 
zahvalijo krajanom, ki s svojim delom še posebej 
pripomorejo k boljšemu in polnejšemu življenju ter 
k razvoju in ugledu krajevne skupnosti. Letos sta 
prejela priznanje Mario Gulič za dolgoletno aktivno 
delovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Boštanj 
in Slavko Zakšek za vsestransko delovanje na območju 
krajevne skupnosti Boštanj. Plaketi sta nagrajencema 
podelila podpredsednik Sveta Krajevne skupnosti 
Boštanj Vinko Knez in župan Srečko Ocvirk.

Osrednji kulturni program je oblikovala Sara Praznik 
skupaj z Mešanim pevskim zborom Zvon pod 
vodstvom Tineta Beca, občinstvo pa je uživalo v 
uglašeni kombinaciji petja in igre. Glede na to, da bo 
to leto v Boštanju posvečeno 180. obletnici rojstva 
Antona Umeka-Okiškega, je navzoče nagovoril 
Damjan Žužek, predsednik Kulturno-umetniškega 
društva, ki ima ime po pesniku in pisatelju, rojenem 
na Okiču. Nanizal je nekaj podrobnosti iz njegovega 
življenja, sledil pa je recital pesmi. Prireditev je 
povezovala Jelka Bec, za prijeten zaključek kulturno-
družabnega dogodka pa so poskrbele članice Aktiva 
žena Boštanj.

Izsek iz glasbeno-dramske uprizoritve

Krajevni praznik 
v Boštanju

Mladinski svet Slovenije letos šestnajstič zapored 
razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega 
bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, 
prostovoljski projekt, pa tudi mladinskega voditelja 
oziroma voditeljico in Naj mladinski projekt za 
preteklo leto. Prav tako bodo posebej nagradili tudi 
mednarodno prostovoljstvo. Natečaj znova poteka 
pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike 
Slovenije Boruta Pahorja.

K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, 
javne institucije, neformalne skupine in posameznike; 
skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2017 
vključevali prostovoljstvo. Pri posameznikih bodo 
izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko 
in Naj prostovoljca v starostnih skupinah do 19 
let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali pa bodo 
tudi Naj mladinskega voditelja oziroma voditeljico. 
Pri projektih pa bodo izbirali Naj prostovoljski 
projekt ter Naj mladinski projekt. Nagradili bodo 
tudi mednarodno prostovoljsko delo. Pri projektih 
šteje kakršnakoli organizirana aktivnost, pri kateri je 
sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v 
strogo administrativnem smislu.

Rok za prijave je 30. marec 2018. Vse prijavljene 
prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij 
bodo po izteku natečaja, predvidoma v juniju, 
povabili na zaključno prireditev, kjer bodo podelili 
nazive in priznanja izbranim prostovoljcem in 
projektom. 

Povezave do dokumentacije so dostopne tudi preko 
spletne strani Občine Sevnica.

Išče se »Prostovoljec leta«

 
V prenovljenem gasilskem domu v Zabukovju je 
v soboto, 10. februarja, potekal redni občni zbor. 
Udeležilo se ga je veliko domačih članov, mladincev 
in pionirjev. Našemu vabilu so se odzvali tudi župan 
Srečko Ocvirk, predsednik Krajevne skupnosti 
Zabukovje Jože Baumkirher, delegati iz gasilskih 
društev PGD Trnovec, PGD Poklek, PGD Blanca, 
PGD Sevnica, PGD Stranje, GZ Sevnica in predsednik 
Lovske družine Zabukovje Srečko Krajnc. 

Društvo je zadnjih 10 let uspešno vodil Martin Kink 
ml., zdaj pa ga je prepustil svojemu dosedanjemu 
namestniku Domnu Jazbecu. Iz poročil predsednika 
in poveljnika društva je bilo mogoče razbrati, da je 
društvo v zadnjih letih vložilo veliko truda in časa 
v obnovo gasilskega doma, njegove okolice ter 
posodobitve opreme in voznega parka. Lani so bila 
naša dolgoletna prizadevanja tako poplačana, saj 
smo na novo uredili spodnje prostore, namestili nova 
garažna vrata, zunanjo podobo doma pa krasi nova 
fasada. Brez sodelovanja z Občino Sevnica, Krajevno 
skupnostjo Zabukovje ter vsemi drugimi donatorji in 
domačini nam vseh postavljenih ciljev ne bi uspelo 
realizirati. Zato smo se s podeljenimi zahvalami 
zahvalili vsem pridnim gasilcem in krajanom, ki nam 
pomagajo. 

Z novim vodstvom pogumno vstopamo v mandatno 
obdobje 2018–2023, v katerem nas čakajo izzivi, ki 
jih bomo dosegli s složnostjo in pridnim delom. 
  
Na pomoč!

Vid Špec, poveljnik PGD Zabukovje 

Gasilski dom z novo fasado in novimi garažnimi vrati

Občni zbor PGD Zabukovje

Upravni odbor PGD Zabukovje

 www.obcina-sevnica.si, 

www.turizem-sevnica.si, 

www.mojaobcina.si/sevnica/

 www.kstm.si, 

ČISTILNE AKCIJE 
                             v občini Sevnica 2018

23. in 24. 3. 2018,

6. in 7. 4. 2018.
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Konec januarja je NLB Poslovalnica Sevnica zaživela 
v novi podobi. Odeli so jo v prijazne barve in jo 
opremili tako, da se bodo stranke v njej počutile 
prijetno. Da pa banka niso zgolj številke in bilance, 
se še kako dobro zavedajo. Poleg  ustvarjanja dobrih 
poslovnih rezultatov imajo v NLB tudi pomembno 
družbenoodgovorno poslanstvo. 
  
Ob odprtju prenovljenih prostorov poslovalnice 
je direktorica Podružnice Dolenjska, Bela krajina 
in Posavje Alenka Janžekovič Kavšek predsednici 
Območnega združenja RK Sevnica, magistri Bredi 
Drenek Sotošek, predala ček v vrednosti 2.000,00 
evrov. 
V NLB se zavedajo, da je to le kamenček v mozaiku, 
vendar so prepričani, da s posluhom za sočloveka 
skupaj lahko dosežemo ogromno. Močno so vpeti 
v lokalno okolje, njihovim pozivom in akcijam so se 
vedno z veseljem odzvali, lani so tako ali drugače 
sodelovali pri več kot sedemdesetih. 

Tudi to je NLB.  
 

Vir: NLB

Da banka niso zgolj številke, se še kako dobro zavedajo – 
Blaž Brodnjak z ekipo NLB ob predaji čeka.

NLB donirala 
Območnemu združenju 
Rdečega križa Sevnica

 
Kdo smo sopotniki? Sopotniki nudimo starejšim 
brezplačne prevoze. Prostovoljci (vozniki) Sopotnikov 
smo ljudje različnih starosti in poklicev, ki smo se 
odločili darovati svoj čas za pomoč starejšim. Starejši 
občani na telefonski številki 031/338 187 rezervirajo 
svoj termin, naši prostovoljci nato ob dogovorjenem 
terminu pridejo ponje in jih zapeljejo po opravkih. 
Naša storitev pa ni le prevoz, pomoči potrebnim 
ponudimo spremstvo, ljudem prisluhnemo, se z 
njimi nasmejemo in včasih skupaj popijemo še 
kakšno kavico. Med nami je tudi prostovoljka Dragica 
Kolman, ponosna mamica štirih otrok in babica, ki 
je za sopotnike izvedela na Centru za socialno delo 
Sevnica, ko je iskala službo.

Dragica je spretna voznica, ki ima veliko izkušenj 
dela z ljudmi. Ob predstavitvi projekta ni oklevala 
ter je hitro poklicala številko in z veseljem smo jo 
sprejeli medse. Odločila se je, da bo sprejela izziv in 
se prvič preskusila kot prostovoljka. Delo voznice pri 
Sopotnikih jo je hitro posrkalo in ji prinaša mnogo 
zadovoljstva. Kadar vidi veselje in hvaležnost v očeh 
uporabnikov, ve, da dela dobro, in je prepričana, da 
se dobro z dobrim poplača.

Dragica je na svojih poteh spoznala že številne 
kotičke občine Sevnice in ugotovila, da je pravzaprav 
velika in starejši res težko pridejo v center Sevnice. 
Prostovoljce ob začetku delovnega dneva čaka 
potni nalog z navodili, kam naj gredo in koga bodo 
peljali. Dragica pravi, da se nobene poti ne boji, na 
vožnji jo vodi navigacija, vedno pa se lahko zanese na 
koordinatorko in z malce iznajdljivosti najde cilj.

Mnogo je dogodkov, dni, na katere se Dragica 
z veseljem spomni in jo osrečujejo. S številnimi 
uporabniki se je tudi spoprijateljila in jih še posebno 
rada zapelje. Gospem, ki jih vozi na srečanja, polepša 
dan in tudi one njej vlijejo dobro voljo s pozitivnim 
odnosom do življenja. Prav tako so Dragico ganili 
hvaležni odzivi ljudi, ki brez Sopotnikov ne bi mogli 
k specialistu na pregled, ali pa po nova oblačila 
in mobilni telefon. Starejši se na koncu pogosto 
poslovijo z besedami: Hvala in se vidimo ali pa Boste 
še prišli kdaj pome, kar je tudi znamenje hvaležnosti 
in zadovoljstva s storitvijo.
 
Vsakomur, ki razmišlja o tem, da bi postal prostovoljec, 
Dragica svetuje: »Če rad voziš, te delo s starejšimi 
veseli, se nam pridruži. Pokliči kar danes, bolje kot 
jutri. Postani prostovoljec in pomagaj spreminjati 
svet na bolje. Človek človeku sopotnik. 
  

Klaudija Cigole, Sopotniki

Prostovoljka Dragica Kolman

Dragica Kolman, 
prostovoljka pri 
Sopotnikih   

V petek, 9. februarja, so nas obiskali čisto pravi 
kurenti z Dravskega polja. Že od daleč smo slišali 
odzvanjanje njihovih velikih kravjih zvoncev, ki so 
nas veselo in glasno vabili v njihovo družbo. Pripravili 
smo jim iskreno dobrodošlico, kot se za gostitelje 
spodobi. V plešočem se krogu so nas zvabili medse, 
še z večjim veseljem pa so si na ježevko ali verigo 
privezali darovane robce. Seveda pa so kurente 
spremljali tudi igrivi hudički, ki so veselo zahajali 
med množico in nagajali dekletom. Naše goste so po 
tradicionalnem plesu bogato pogostile tudi kuharice, 
pripravile pa so jim okusno kosilo s sladico – pečenimi 
pustnimi miškami. 

Tradicionalnih pustnih likov smo se močno razveselili, 
saj bodo pregnali zimo in prinesli pomlad. Naredili 
smo kar nekaj fotografij, a skupinska nas bo vedno 
spominjala na ta prijetni dogodek. 

»Skozi vas prihaja pust, 
nos mu mahedra do ust, 

v lica, čelo je poslikan, 
kakor od osa popikan.« 

              D. P. 

Kurenti odganjali zimo 
v Domu Impoljca

 
S pustnim časom so povezani številni običaji 
in dogodki, med njimi je v sevniški občini že 
tradicionalen tako imenovani pokop pusta. 

Na pepelnično sredo so ga opravili člani Kulturnega 
društva Godba Blanški vinogradniki in dogodek 
pospremili z glasbo. Ustavili so se tudi na sevniškem 
Glavnem trgu, od koder je tudi fotografija.

Vir: Občina Sevnica 

Pokop pusta
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ki bo v soboto 24. marca 2018, ob 17. uri, 

v prostorih dvorane v Lisci d.d. v Sevnici.

Vse èlane Obmoènega združenja veteranov vojne za Slovenijo 

Sevnica vabimo na redni,

LETNI ZBOR ÈLANOV,

Po občini

 
V soboto, 27. januarja, smo se zbrali člani gasilskega 
društva Veliki Cirnik in povabljeni gosti na občnem 
zboru. Predstavniki društva so podali svoja poročila 
za preteklo leto. Leto 2017 je bilo za društvo kar 
uspešno, kupili smo namreč novo gasilsko vozilo, 
priredili 21. gasilske igre brez meja in se udeležili 
različnih aktivnosti. Ker je letos volilno leto je 
predsednik Jože Zaplatar ob predaji funkcije na 
kratko povzel večje opravljene projekte društva, 
kot je gradnja vadbeno-prireditvenega prostora, 
postavitve krajinsko značilnega kozolca, adaptacija in 
nadgradnja gasilskega doma, izvajane tradicionalnih 
gasilskih iger brez meja (GIBM), nakup novega vozila 
in še veliko uspešnih akciji … Vsi govorniki so poudarili 
tudi njegovo uspešno povezovanje v društvu in širše, 
kar je tudi odlikovalo njegovo uspešno opravljanje 
funkcije že od leta 2002, torej polnih 16 let, kar je 
tudi najdaljše predsednikovanje do zdaj v društvu. 
Funkcijo novega predsednika pa je prevzel Robi 
Dragan. Ta je predstavil kar nekaj novih načrtov in 
idej za naprej. Med njimi ureditev spodnjega dela 
gasilskega doma, dolgoročni načrt za nakup vozila 
za gašenje gozdnih požarov, nakup defibrilatorja v 
sodelovanju z vaščani ter izobraževanje za njegovo 
uporabo, izvedba prireditve GIBM, veselice … 

Občni zbor so s svojim obiskom počastili tudi župan 
Srečko Ocvirk, predsednik Gasilske zveze Sevnica 
Vinko Knez, sektorski poveljnik Simon Šmit in 
predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan 
Krmelj. Vsi so društvu namenili kar nekaj lepih besed, 
pohvalili so društvo za dosedanje delo in zaželeli 
uspešno delo še naprej. Vabilu se je odzvalo tudi 10 
sosednjih in prijateljskih gasilskih društev, med njimi 
tudi pobrateno društvo iz Ljubljane PGD Škofljica in 
društvo iz sosednje Hrvaške DVD Čakovec. 

Občni zbor se je končal s povabilom na 22. gasilske 
igre brez meja, ki so vsako leto tretjo soboto v juliju 
in  pogostitvijo ob zvoku harmonike. 

Vir: Gasilci PGD Veliki Cirnik

Cirniški gasilci predstavili 
delovanje društva

 
Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici se bo 
marca začela nova izvedba treninga rahločutnega 
starševstva. Gre za strokovno zasnovani program, v 
katerem bodo predstavljena in v prakso prenesena 
sodobna spoznanja s področij razvojne psihologije, 
teorije navezanosti, nevropsihologije, psihoterapije 
in družinske terapije. Starši, ki se bodo vključili v 
trening rahločutnega starševstva, bodo okrepili 
svoje vzgojne kompetence in razvijali stik z otrokom. 
Spoznavali bodo različne vzgojne stile in metode, 
otrokove razvojne značilnosti in potrebe, učinkovito 
se bodo spoprijemali z morebitnimi občutki lastne 
nemoči ali krivde ob otrokovih težavah, naučili se 
bodo nekaterih tehnik za pomirjanje otrokovih stisk 
(npr. trema, strah, socialna fobija, izbruhi jeze ali trme 
…) po Sieglovi metodi za celostni razvoj otrokovih 
možganov. Hkrati bodo ovrednotili tudi svoj napor, ki 
ga vlagajo v odnos z otroki. 

V programu bomo redno spremljali doživljanje 
staršev v zahtevnejših vzgojnih situacijah in 
učinkovitost uporabljenih pristopov v praksi.  Starši 
bodo tako lahko ves čas spremljali razvoj svojih 
šibkejših področij in skupaj z voditeljem programa 
načrtovali nadaljnji osebni razvoj v vlogi starša. Prav 
tako bodo v celotnem procesu načrtno spremljali 
vpliv lastne učne izkušnje na otrokovo doživljanje in 
vedenje. Ker gre za intenzivno učno izkušnjo, bodo 
starši z igro vlog tudi praktično spoznavali možnosti 
odzivov v posameznih zahtevnejših življenjskih 
situacijah. 

Udeležba na treningu je brezplačna, saj ga v sklopu 
programa Večgeneracijski center Posavje financirajo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Evropski socialni sklad, Občina Sevnica in 
generalni sponzor Družinskega inštituta Zaupanje, 
podjetje HESS. K vključitvi so vabljeni starši, ki so za 
tovrstno delo ustrezno motivirani in lahko zagotovijo 
redno navzočnost pri izvajanju aktivnosti (dvakrat 
na mesec po 3 ure v ponedeljkovem popoldanskem 
terminu). Program vodi zakonski in družinski 
terapevt Damijan Ganc, ki ima 10-letne izkušnje 
na področju izvajanja družinske, partnerske in 
individualne terapije. Je avtor knjige Izzivi očetovstva 
po ločitvi ter več znanstvenih in poljudnih člankov na 
področju starševstva, vzgoje, duševnega zdravja in 
medosebnih odnosov.
 
Informacije o programu in prijave: 
info@zaupanje.net, GSM: 041/77 22 45 

Vir: Družinski inštitut Zaupanje, Damijan Ganc, 
strokovni sodelavec v programu VGC Posavje

Trening rahločutnega 
starševstva v Sevnici

Na Gorenjskem so se v Gostilni pri Jožovcu letos že 12. 
po vrsti slišale harmonike od blizu in daleč. Potekalo je 
namreč 12. mednarodno tekmovanje harmonikarjev 
za veliko Avsenikovo nagrado. Absolutni zmagovalec 
je postal Jakob Štigl, osnovnošolec iz Sevnice. 

Tekmovalo je 105 deklet in fantov s klavirskimi 
in diatoničnimi harmonikami. Med zahtevnim 
občinstvom mentorjev, staršev in preostalih 
spremljevalcev so komisijo sestavljali tudi Slavko 
Avsenik ml., Matjaž Kokalj in Lorenz Pichler. 

Tekmovalci so se predstavili po ustaljenem 
programu Avsenikovega tekmovanja, in sicer 
z dvema skladbama, eno obvezno iz razpisa in 
vnaprej predlagano po izboru strokovnih sodelavcev 
organizatorja ter eno po lastni izbiri iz Avsenikovega 
repertoarja. 

Tekmovanje, ki šteje v mednarodnem merilu za eno 
najprestižnejših te vrste, je potekalo v treh starostnih 
skupinah, Jakob pa se ga je tokrat udeležil tretjič po 
vrsti. Jakobov mentor Žan Bregar je ob tej priložnosti 
dejal: »Za Avsenikov kipec sta potrebni trda volja do 
dela, ki ga opravljaš z veseljem, in duša harmonikarja. 
In vse to Jakob ima. Jakobovo prvo mesto v kategoriji 
diatonične harmonike je velika potrditev delu, ki ga 
opravljam kot glasbenik. Naziv absolutnega prvaka 
je tako dokaz tudi zame, da pri nas delamo dobro 
(op. p. Glasbenem društvu Bregar). Na tem mestu 
izrekam pohvalo še organizatorjem tekmovanja, 
saj s postavitvijo kriterijev ohranjajo to tekmovanje 
na najvišji ravni, kar je pravi način, da ohranjamo 
kakovost v narodno-zabavni glasbi tudi pri mladih.«

Jakob Štigl bo raztegnil svoj meh na svojem prvem 
samostojnem koncertu z naslovom Naj se sliš'  v 
soboto, 7. aprila, na Razborju pod Lisco, družbo pa 
mu bodo delali njegovi glasbeni prijatelji.

Mojca Mj  Petrovčič

Posavje dobilo 
absolutnega zmagovalca 
v igranju na diatonično 
harmoniko

ob 8. marcu 
in materinskem dnevu

Čestitke
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Pred slovenskim kulturnim praznikom je bil na gradu 
Sevnica v prostorih Javnega zavoda KŠTM Sevnica 
prvi sestanek projektne skupine Študentskega 
inovativnega projekta za družbeno korist 2016–
2018, ki ga je Fakulteta za turizem Univerze v 
Mariboru prijavila v sodelovanju z Javnim zavodom 
KŠTM Sevnica. Cilj povezovanja visokošolskih 
zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem 
v lokalnem oziroma regionalnem okolju je med 
drugim izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za 
razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.  V 
projektu z naslovom Spoznavanje sevniške kulture in 
kulinarike s kolesom bodo v prihodnjih štirih mesecih 
študenti turizma, strojništva, mehatronike, logistike 
in upravljanja podeželja ob podpori mentorjev 
razvijali nov turistični produkt – kolesarsko pot, ki 
bo primerna za družine ter bo vključevala naravne 
in kulturne znamenitosti Sevnice, lokalno kulinariko, 
njen cilj pa bo tudi integracija priseljenih družin. 

Prve ugotovitve kažejo, da je Sevnica na turističnem 
zemljevidu izvirna destinacija, ki ima dragocene 
naravne in kulturne znamenitosti, bogato dediščino, 
dobre zgodbe in še povezavo z ameriško prvo 
damo. Vse to zanima tudi turiste, ki pa pričakujejo 
oblikovano ponudbo, povsem konkretno – kolesarske 
poti z vsebino so tudi izziv projektne ekipe, ki 
jo sestavljajo Nina Požun (magistrska študentka 
turizma), Vita Petek (magistrska študentka turizma), 
Anja Govedič (dodiplomska študentka turizma), Nina 
Menič (študentka upravljanja podeželja), Domen 
Zupan (dodiplomski študent turizma), Matic Bračko 
(študent mehatronike), Dorian Petrič (študent 
strojništva), Klemen Seražin (študent logistike), 
strokovni sodelavec Matej Imperl, ki je zaposlen na 
KŠTM Sevnica, pedagoški mentor izr. prof. dr. Andrej 
Lisec s Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in 

Študenti in mentorji v projektu ŠIPK

KŠTM Sevnica in Fakulteta 
za turizem Univerze 
v Mariboru skupaj v 
projektu Spoznavanje 
sevniške kulture in 
kulinarike s kolesom

 
Petra Knez prihaja iz Tržišča in je dijakinja 3. letnika 
Srednje kmetijske šole Grm v Novem mestu, smer 
cvetličarstvo. Redno se udeležuje tekmovanj mladih 
cvetličarjev in je pri svojem delu zelo uspešna. Lani 
je zmagala na tekmovanju v Zagrebu, v Varaždinu je 
zasedla četrto mesto, največji uspeh pa je dosegla na 
Flori 2017 v Celju. Tekmovala je v treh kategorijah. V 
kategoriji Fantazija je dosegla 3. mesto, v kategoriji 
Šopek drugo, v kategoriji Presenečenje pa je zmagala. 
Skupno se je uvrstila na drugo mesto, s tem pa si je 
prislužila sodelovanje na slovenski olimpijadi mladih 
v poklicih Sloskills 2018. Na tekmovanju tekmujejo 
mladi med 17. in 24. letom starosti v svojih poklicih: 
cvetličar, mizar, kamnosek, aranžer, mehatronik ... 

Petra Knez, 
mladi up iz Tržišča

  
Dva januarska torka zvečer smo se novega znanja 
željni krajani zbrali na delavnicah z naslovom Zdrava 
prehrana, ki ju je organiziralo Turistično društvo 
Šentjanž, izvedle pa medicinske sestre Centra 
zdravja Zdravstvenega doma Sevnica. Ob povabilu 
je najbrž marsikdo pomislil, da o zdravi prehrani ve 
že vse. Dekleta so nas prepričala, da ni tako. Na prvi 
delavnici so nam predstavile prenovljeno prehransko 
piramido, pogovarjali smo se o tem, kaj naj bi 
bilo na zdravem krožniku, kako zdravo pripravljati 
hrano in katera hranila ter v kakšnih količinah so 
nujna za zdrav vsakdan. Na drugi delavnici pa smo 
govorili predvsem o tem, na kaj vse moramo biti 
pozorni pri nakupovanju hrane v trgovini, učili smo 
se brati deklaracije na živilskih izdelkih in se zgrozili 
nad količino skritega sladkorja v njih, saj smo za 
marsikaterega mislili, da je zdrav. Pasti, ki nam ji 
postavlja potrošništvo in obilno založene police 
prodajaln so brezmejne. Zagotovo bomo v prihodnje, 
tudi s pridobljenim znanjem, znali marsikatero past 
uspešno preskočiti v korist svojega zdravja in zdravja 
naših najbližjih. 

Zadnjo januarsko soboto pa smo v kulturni dvorani 
po letu dni spet obnovili znanje postopkov oživljanja 
in uporabe avtomatskega defibrilatorja. Izkušeno 
osebje Centra zdravja Zdravstvenega doma Sevnica 
nam je predstavilo pravilne postopke, potem pa je 
bila na vrsti praktična vaja na modelih. 
Zdravje je naše največje bogastvo in naša dolžnost je, 
da ga varujemo. Veseli smo, da lahko tudi Turistično 
društvo Šentjanž doda svoj kamenček v mozaik 
vseživljenjskega učenja s ciljem, da ostanemo čim 
dlje zdravi. 

Petra Majcen

Turistično društvo 
Šentjanž dejavno na 
področju zdravja

doc. dr. Jasna Potočnik Topler, vodja in pedagoška 
mentorica s Fakultete za turizem Univerze v 
Mariboru.  Uvodoma je dobrodošlico v Sevnici 
in uspešno delo ter obilo zagona študentom, ki 
prihajajo iz vse Slovenije, in projektnim sodelavcem 
zaželela direktorica Javnega zavoda KŠTM Mojca 
Pernovšek, nato pa se je ekipa posvetila analizi 
območja in seznanjanju z aktualnimi dosežki in izzivi, 
ki jih ponuja Sevnica. Seveda z ambicijo, da bodo v 
letu evropske kulturne dediščine v sklopu projekta 
uspešno združili kolesarjenje in bogato sevniško 
dediščino.

Andrej Lisec

 
Od srede, 31. januarja, do sobote, 3. februarja, je 
potekal sejem Natour Alpe–Adria na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, na njem pa so prišli na 
svoj račun ljubitelji aktivnega življenjskega sloga, 
rekreacije in turizma. Aktivni oddih v naravi je 
predstavilo več kot 200 turističnih ponudnikov iz 
Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, 

Albanije, Italije, Avstrije, Madžarske, Češke, Jordanije 
in Nepala. Med vsemi ponudniki se je predstavljala 
tudi Sevnica, združena skupaj z Radečami, Krškim, 
Brežicami, Kostanjevico na Krki, Bistrico ob Sotli 
v Posavju. Obiskovalci sejma so imeli na voljo več 
katalogov, prospektov in letakov s turistično ponudbo 
Sevnice, predstavila pa se je tudi pekarna Kruhek iz 
Sevnice z degustacijo pite Prva dama. Sejem je bil 
dobro obiskan, malo manj v petek zaradi slabega 
vremena.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Sevniška turistična 
ponudba na sejmu  
Alpe–Adria

 
Zgodi se, kot se je letos, da praznujemo na isti dan 
osrednji slovenski kulturni praznik in debeli četrtek, 
ko se po slovenski tradiciji začenja najbolj norčavi 
teden v letu. Debeli četrtek ali mali pust je dan, 
na katerega se šemijo otroci. Tako so na dela prost 
Prešernov dan v Loki pri Zidanem Mostu otroci 
ustvarjali in rajali na otroški maškaradi, ki jo že več 
let zapored organizirajo v turističnem društvu. Pustni 
čas je čas, ki je in še vedno dopušča odkrito izražanje 
družbene kritike, tudi posmeh državi in Cerkvi ter 
izražanje nestrinjanja ali posmeha nad aktualnimi 
temami. 
Plod tega je verjetno tudi pustna šega merjenja ceste 
na ponedeljek pred pustom. Ena znanih fotografij 
te stare šege je bila posneta že leta 1920. Tudi letos 
so mladi fantje ohranili to tradicijo. Na pustni torek 
se je skozi Loko in Račico podal sprevod maškar iz 
šole in vrtca. Pustni čas so sklenili »merilci ceste« s 
pokopom pusta na pepelnično sredo. Če gre verjeti 
starim ljudskim modrostim, da pust preganja zimo 
in da ima sv. Valentin ključ do korenin, se nam torej 
kmalu obeta pomlad.

Vir: Turistično društvo Loka pri Zidanem Mostu

Pustna Loka

V preteklem mesecu se je tako udeležila tega 
tekmovanja in dosegla odlično peto mesto. 
Zmagala je sicer izkušenejša študentka, ki se bo 
septembra udeležila tekmovanja Euroskills 2018 
v Budimpešti. Zmagati na tekmovanju je lepo, a za 
Petro je bila zmaga že uvrstitev na to tako veliko in 
prestižno tekmovanje, saj je bila v času uvrstitve na 
to tekmovanje in pri svojih 16 letih  šele v drugem 
letniku srednje šole. Pred njo je še veliko tekmovanj, 
veliko novih izkušenj in prepričani smo, da tudi veliko 
odličnih rezultatov. 
  

Vir: TD Tržišče

Petra Knez na tekmovanju Sloskills (foto: Milena Knez)
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V grajskem vinogradu gradu Sevnica smo se prvo 
nedeljo po godovanju sv. Vincenca lotili prvega 
letošnjega vinogradniškega opravila, rezi grajskih trt 
modre frankinje. V organizaciji ekipe KŠTM Sevnica 
je tako v nedeljo, 28. januarja, ko se po starih običajih 
lahko začnejo opravila v vinogradu, potekala že 10. 
tradicionalna grajska rez. 

Kljub hladnemu vremenu je privabila lepo število 
botric in botrov ter preostalih podpornikov, kar 
okoli 150 se nas je zbralo. Že ob prihodu na grad 
so vse prihajajoče pozdravili loški zeliščarji z doma 
pripravljenimi žganimi pijačami, ki jih varijo z 
dodatki različnih zelišč s pobočij Lisce, Lovrenca in 
okolice Loke pri Zidanem Mostu. Pri grajski vili nad 
vinogradom sta zbrane pozdravila župan Srečko 
Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. 
V glasbenem delu programa je nastopil pevec Marko 
Železnik iz Brestanice. Nato je napočil čas za resno 
delo.  V programu, ki ga je kot običajno spretno 
povezoval Ciril Dolinšek - Cili, je kratek nagovor in 
blagoslov opravil tudi boštanjski župnik Alfons Žibert, 
ki je pomagal obrezati tudi cepič najstarejše vinske 
trte. Član DV Sevnica – Boštanj Aleš Germovšek 
je izvedel praktični prikaz rezi vinske trte modre 
frankinje, tako da so se tudi manj vešči botri poučili, 
kako se reže trta, in to znanje uporabili pri rezatvi 
svojih trt. Po dobro opravljenem delu je sledilo le še 
povabilo na okusno kosilo, ki ga je Kmečka zadruga 
Sevnica pripravila na toplem v gradu. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem botrom in 
podpornikom za izkazano zaupanje in podporo. V 
druščino grajskih botrov vabimo vse ljudi dobre volje, 
ki vam ni vseeno za našo skupno kulturno dediščino. 
Vse informacije o botrstvu so dostopne na spletni 
strani www.grad-sevnica.com na podstrani Grajski 
vinograd.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Tradicionalna 10. grajska 
rez na sevniškem gradu

Namen obiska je promocija tradicionalnega festivala 
modre frankinje in prvaka festivala Kleti Krško s ciljem, 
da med letom, ko vino še zori v sodih, pregledamo, 
od kod prihaja najboljša modra frankinja in da se 
pobliže spoznamo s pridelovalci najboljše frankinje. 
Pozdravil nas je tudi direktor Kleti Krško Janez Živič, 
zmagovalno modro frankinjo pa je predstavil enolog 
Rudi Kos. Direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek 
se je gostiteljem zahvalila za prijazen sprejem in 
pogostitev. V kulturnem programu srečanja so 
Sevniški graščaki odplesali pravi grajski ples. 

Na obisk smo povabili tudi predstavnike medijev in 
jim predstavili do zdaj opravljeno delo ter prihodnje 
aktivnosti s poudarkom na 8. Festivalu modre 
frankinje, ki bo potekal 7. junija 2018 na gradu 
Sevnica ter načrtovane aktivnosti projekta Modra 
frankinja – žametno vino regije Posavje, prijavljenega 
na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
Posavje v letu 2017, Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja, na katerega odobritev Agencije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (MKGP) čakamo 
že od junija 2017. 
Kljub temu z optimizmom zremo v prihodnost, 
saj se zanimanje za modro frankinjo povečuje pri 
vinogradnikih, vinarjih, gostinskih ponudnikih, 
posameznikih in v strokovni javnosti, saj je modra 
frankinja od leta 2016 dokazano avtohtona slovenska 
vinska sorta, prav tako se je po uradnih podatkih 
število zasajenih trsov modre frankinje v Sloveniji v 
zadnjih petih letih povečalo za kar 23 odstotkov.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Na Lovrenc z Brega
V pričakovanju pomladi se lahko veselimo tudi 
cvetočega encijana, njegovo najnižje rastišče v 
Sloveniji pa je prav na Lovrencu na Okroglicami. 

Mogočih je več izhodišč, podobno kot za na Lisco. 
Eden primernejših začetkov, kamor se lahko 
pripeljemo z vlakom ali pa pustimo avtomobil, je na 
železniški postaji na Bregu (150 m). Od parkirnega 
mesta nadaljujemo malo več kot pol kilometra proti 
vzhodu, dokler ne prispemo do križišča, pri katerem 
zavijemo proti Lisci in Razborju. Nato nas slabega pol 
kilometra loči od odcepa za Okroglice, proti katerim 
nadaljujemo še dva kilometra. Ko se cesta začne 
vzpenjati, gremo po krajši bližnjici ob kozolcu, nato 
pa spet po cesti, mimo več ribnikov in turističnih 
kmetij. 100 metrov nad ribnikom zapustimo cesto in 
zavijemo levo na kolovoz. Ko gremo mimo vinograda, 
zavijemo na stezo navzgor v gozd. Pri domačiji 
Okroglice 21 poiščemo stezo na levi strani vinograda 
blizu in nadaljujemo spet navzgor proti gozdu. Pri 
naslednji domačiji pridemo na slabšo cesto in še 
pred naslednjo zavijemo po travniku navzgor. Tudi 
ko prečkamo prečno pot, se strmo vzpenjamo 
naprej, dokler ne pridemo do vikenda nad cesto. Po 
kolovozu nadaljujemo še 50 metrov navkreber, nato 
pa desno po stezi in spet dospemo do ceste. Od tam 
nadaljujemo levo, dokler nas markacije ne usmerijo 
desno navzgor. Ko dosežemo travnik, ob njem 
nadaljujemo levo, dokler ne pridemo do markirane 
poti iz Loke. Če pot nadaljujemo navkreber čez 
travnik, bomo prišli do zavetišča na Lovrencu, lahko 
pa nadaljujemo desno po cesti in bomo kmalu 
zagledali kapelico. Od tam vodi pot spet po stezi 
navzgor do cerkve (713 m). Za celotno pot z Brega 
na Lovrenc bomo porabili dobri dve uri in prehodili 
približno pet kilometrov. 

Pot ni zahtevna in je primerna za družine ter tudi 
zagnane ljubitelje narave in pohodništva. 

Povzel in dopolnil Zdravko Remar, KŠTM Sevnica 
Vir: Vodnik, Vinko Šeško

Namig za premik

 Informacije: 

Turistična agencija Doživljaj Posavje

Trg svobode 10, Sevnica 

07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

pokušina izdelkov

 DOMAČE PEKE

KMETIJE JAZBEC

iz Sevnice

SEVNICA

KMEČKA 
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO,  in SOBOTOPETEK

od 8. do 12. ure

Nakup iz rok gospodarja se splača.

V petek, 2.3.2018

v notranjih prostorih 

Kmečke tržnice Sevnica 

 
Vsako leto v zimskem času skupaj s Sevniškimi 
graščaki z baronom Mosconom na čelu, nekdanjimi 
prvaki in partnerji pri projektu Modra frankinja 
obiščemo prvaka zadnjega festivala modre frankinje. 
Tokrat je v ponedeljek, 12. februarja, ta čast pripadla 
Kleti Krško, ki je postala prvak 7. Festivala modre 
frankinje lanskega junija.

Obisk Kleti Krško,
prvaka 7. Festivala 
modre frankinje
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Pozorno motri posebnosti oblik in barv predmetov, 
stremi k realni upodobitvi in z vsakim novim delom 
nadgrajuje svoje mojstrstvo.« Tako je razstavljena 
dela opisala Elena Sigmund, profesorica likovne 
pedagogike, ki je Mojčina mentorica že vse od leta 
2011 in dobro pozna njeno ustvarjanje. 

Kulturni program ob odprtju so oblikovali člani KUD 
Budna vas: Ljudske pevke Solzice in Aleksandara 
Sigmund Krajnc z ljudsko pesmijo, Marija Bajt in Jožef 
Žnidarič z recitacijami svojih del in Neža Musar z 
recitacijo Pavčkove pesmi. Povezovanje in odprtje je 
vodila Magda Sigmund. 
Mojca se je vsem, ki so ji pomagali, iskreno zahvalila, 
še posebej Eleni, Magdi in gradu. Magda je v imenu 
društva čestitala Mojci in ji zaželela še veliko uspeha 
pri likovnem ustvarjanju, se zahvalila občinstvu za 
obisk, nastopajočim in vsem, ki so pripomogli k 
izvedbi projekta za pomoč. 
   

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Zahvala Mojce Musar

Dne 9. februarja je bila v krmeljski kulturni dvorani 
proslava v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika z odprtjem fotografske razstave z naslovom 
Krmelj nekoč in danes. 

Kulturni program, ki ga je povezovala Ines Colner, 
so oblikovali: recitatorka Sara Gačnik, ženska pevska 
skupina Lokvanj, recitacijska skupina Žarek z Berto 
Logar ter gostoma, Jožetom Žnidaričem in Rudijem 
Stoparjem.
Krmeljsko društvo je pred kratkim doživelo nekaj 
sprememb, predstavili pa so jih na proslavi. Lani se 
je namreč odcepila športna sekcija, ki zdaj deluje pod 
imenom Športno društvo Krmelj s predsednico Tjašo 
Papež na čelu. V društvu delujejo naslednje sekcije: 
pevska skupina Lokvanj, ki jo vodi Marica Knez, 
pevska skupina Lira s Francijem Bastardijem na čelu, 
literarna sekcija Žarek z vodjo Berto Logar, likovno 
sekcijo vodi Ana Hočevar, gledališka sekcija Ceglis 
deluje pod vodstvom Izidorja Močnika, fotografsko 
in videosekcijo pa vodi Nevenka Flajs.

Letos načrtujejo precej dogodkov, eden njihovih 
ciljev pa je tudi, da se še bolj povežejo z domačimi in 
sosednjimi društvi.

Z letošnjo razstavo z naslovom Krmelj nekoč in 
danes so na ogled postavljene fotomontaže izbranih 
starih fotografij in fotografij, nastalih v zadnjem letu, 
avtorice Nevenke Flajs. 
 

Vir: Društvo Svoboda  Krmelj

Berta Logar, dolgoletna predsednica DKŠD Svoboda Krmelj

Kulturni praznik v Krmelju

Zima pravi, da še ni rekla zadnje besede, zato nam je 
nasula kar nekaj snega. Kljub sneženju in virozam so 
se člani KUD Budna vas 3. februarja zbrali v šentjanški 
kulturni dvorani na zboru članov. 

Po pozdravu predsednice Magde Sigmund in izvolitvi 
delovnega predsedstva so obravnavali zelo obsežno 
in pestro letno poročilo za leto 2017. Po besedah 
predsednice so načrt realizirali več kot popolno, 
čeprav so eno razstavo na željo gostitelja morali 
prestaviti v leto 2018. Tudi načrt za letos je zelo 
obsežen in smelo postavljen. Prepričani so, da bo s 
sodelovanjem članov uresničen. Kot vsako leto so se 
tudi letos zahvalili vsem, ki so jim kakorkoli priskočili 
na pomoč, še posebej Rudiju Stoparju za strokovno 
pomoč literatom. 

Veseli so bili zahvale, ki jo je predsednici izročil 
predsednik PGD Šentjanž Boštjan Repovž za 
sodelovanje. Podelili so jo ob praznovanju 110 let 
gasilstva v Šentjanžu. Gosti so pohvalili vpetost 
društva v kraj in pripravljenost sodelovanja z vsemi 
ter jim zaželeli uspešno delo tudi vnaprej. 
Ljudske pevke Solzice so z ljudsko pesmijo popestrile 
večer, da je minil v še prijetnejšem vzdušju kot sicer. 
  

  Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Društvo PGD Šentjanž podelilo zahvalo 
za sodelovanje ob 110-letnici gasilstva v Šentjanžu.

KUD Budna vas
v letu 2017 uspešen 

 
Oktet Jurija Dalmatina iz Boštanja je v petek, 26. 
januarja, s svojim petjem sooblikoval slovesnost 
prve podelitve diplom Visoke šole za upravljanje 
podeželja GRM Novo mesto. Navzoče je nagovoril 
tudi predsednik države Borut Pahor. Hkrati sta 
potekali tudi inavguracija dekana, doc. dr. Jožeta 
Podgorška in podelitev znakov s tradicijo v napredno 
podeželje, ki jih šola podeli najboljšemu študentu, 
nagrajenemu pedagoškemu oz. strokovnemu 
sodelavcu ter zunanjemu partnerju. Prejel ga je izr. 
prof. dr. Andrej Lisec. 

Njihov naslednji projekt bo sodelovanje z Eroiko 
Aromatika, ki predstavlja novi pop opera trio, 
nadaljuje pa glasbo Eroike. Fantje so se odločili 
obiskati kraje, v katerih so odraščali in se tudi prvič 
srečali z glasbo, ta pa je postala ljubezen za vse 
življenje. 
Mihael Strniša, profesor glasbe, prihaja iz Radeč, zato 
bo 24. marca v Sevnici koncert najlepših melodij. 
Fantje so v goste povabili Mepz Zvon in Oktet 
Jurija Dalmatina iz Boštanja. Drugi član zasedbe je 
Miha Zabret, sicer po izobrazbi zdravnik, prihaja iz 
Gorenjske, tretji član pa je Gašper Banovec iz Semiča, 
po poklicu solopevec v Slovenski filharmoniji. 
Večer znanih melodij in besedil bodo uveljavljeni in 
priznani mladi operni pevci polepšali po svoje, z novo 
energijo, mladostjo, tudi s harmoniko in smehom.

Andrej Lisec

Oktet Jurija Dalmatina

Petje Okteta Jurija 
Dalmatina na podelitvi 
diplom na Visoki šoli za 
upravljanje podeželja

Skupina Lokvanj

Krmelj nekoč in danes

Zbor članov društva KUD Budna vas

  
V sodelovanju KUD Budna vas in KŠTM Sevnica je bila 
15. februarja  v Mosconovi galeriji na gradu Sevnica 
odprta prva likovna razstava Mojce Musar, članice 
likovne sekcije ART LIPA iz KUD Budna vas. Razstava 
bo na ogled v odpiralnem času gradu do vključno 11. 
marca.  
»V sklopu Simfonija odtenkov so dela, ki so naslikana 
v oljni in akvarelni tehniki. Med likovnimi deli 
prevladujeta žanra krajina in tihožitje. Nekatere od 
idiličnih krajin so napolnjene s pomirjajočo tišino in 
spokojnostjo, druge vibrirajo z najčistejšo radostjo 
in energijo, tretji z mehkostjo in poetičnostjo likov 
narave. V slikah je opazno, kako avtorica globoko 
občuti stanje narave in z njo sočustvuje. Eden 
najljubših slikarskih žanrov Mojce je tihožitje – svet 
predmetov in tkanin. 

Simfonija odtenkov 
Mojce Musar

www.mojaobcina.si/sevnica
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Kultura

humoristka Štefka Vidrih, harmonikarski orkester 
Boštjana Povšeta in ob spremljavi citrarke Anje 
Drstvenšek baritonist Jure Klenovšek. 

Anica Fakin, ki je v letošnjem letu prevzela vodenje 
KUD France Prešeren Blanca, se je za desetletno 
vodenje društva zahvalila Toniki Mirt, ki je zaželela, 
da bi društvo še naprej uspešno delovalo. Osrednja 
govornica na slovesnosti je bila Andreja Černel 
Fakin, ki je spregovorila o posameznikovem odnosu 
do kulture ter se dotaknila tudi šolskega sistema, 
v katerem je vse manj prostora za umetnost, ki je 
bistvo kulture.  Svoje misli je zaključila: »Predragi 
moji, ohranjajmo jezik naših praprapradedov, da 
ga razvijemo v vsej njegovi polnosti. Ohranjajmo 
slovensko pisano, brano in peto besedo, družimo se 
ob njej in se veselimo ter bodimo hvaležni, da lahko 
na tako majhnem koščku našega planeta govorimo 
unikaten jezik, ki mu ne bomo dovolili oditi.« Zbrane 
je nagovoril tudi predsednik KS Blanca Marjan 
Ločičnik. 

Ana Fakin

V Kulturni dvorani Blanca je tamkajšnji KUD France 
Prešeren  pripravilo proslavo v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika. V programu zanimive in 
razgibane prireditve, ki jo je na hudomušen način 
povezoval Milan Černel, so sodelovali učenke 
in učenci OŠ Blanca, Ljudske pevke z Blance (na 
fotografiji), dvojčici Anica Fakin in Slavica Puh, 
članici KUD Poklek Ana Kozinc in Anja Drstvenšek, 

Foto: Smilja Radi

Prešernova proslava 
na Blanci

V četrtek, 1. februarja je ponovno pričel obratovati 
Kino Sevnica z novo digitalno opremo.  Pobudo in 
pogoje dela je prevzel zunanji partner, Tobija Medved 
s. p., ki sedaj skrbi za program in pradvajanje filmov. 

Ste vedeli, da so se filmske predstave tod prvič vrtele 
že v letu 1977? Pred tem je kino desetletja domoval 
v Sokolskem domu kot kino Kinematograf Sokolski 
dom oz. kino Partizan med leti 1930 in 1977. Sprva 
odprt kot sokolski kinematograf je premogel 160 
sedežev, po drugi svetovni vojni pa je deloval pod 
imenom kino Partizan. Kino se je preselil v letu 1977 
v novo kulturno dvorano. V najboljših letih je kino 
premogel tudi 30-tisoč obiskovalcev. 

Ob premiernem zagonu nas je obiskal tudi Klemen 
Žun ljubiteljski raziskovalec kinematografske 
zgodovine in evidentiral staro in novo tehnologijo.
Več na www.facebook.com/kino.paradiz/

Vir: KŠTM Sevnica
Foto: Klemen Žun

Uvodni pozdrav Tobije Medveda

Oživeli smo sedmo umetnost

 
Sevniški lutkarji smo začeli novo lutkarsko  leto pri 
Porabskih Slovencih na Madžarskem. Tam smo 
nastopali s svojo lutkovno predstavo Grdi raček H. 
C. Andersena.  Predstavo smo zaigrali v slovenščini 
otrokom naših rojakov v Števancih in Seniku v 
Porabju, kjer imajo slovenske dvojezične osnovne 
šole. 

Zgodba grdega račka govori o drugačnosti in 
nerazumevanju različnih manjšin v večinskem okolju. 
Zato je treba vztrajati na svoji poti in verjeti vase, v 
svoj jaz, se učiti in boriti, dokler ne prideš kljub veliko 
težji poti do cilja, kjer ti bo končno posijalo sonce – 
tvoje lastno sonce … 

Otroci so se vživeli in uživali v lutkovni predstavi, 
čeprav verjetno niso razumeli vseh slovenskih besed.  
Grdi raček je namreč lutkovna predstava, ki s svojo 
močno nebesedno komunikacijo, ozračjem in dobro 
animacijo pove in izrazi vse bistvo Andersenove 
pravljice o konfliktni problematiki človeških odnosov 
med našimi in vašimi, velikimi in malimi, belimi in 
črnimi, bogatimi in revnimi … Vedno aktualno, kot 
so bile in so razlike med ljudmi čedalje večje … Grdi 
raček je tudi lutkovna predstava, s katero smo zelo 
uspešni na večini mednarodnih gledaliških festivalov 
v tujini, čeprav jo igramo v slovenščini. 

Vabilu Mance Perko, generalne sekretarke Bralne 
značke Slovenije, kot organizatorju tega srečanja se 
je odzvala tudi znana slovenska pisateljica in kulturna 
delavka v SV Sloveniji, Karolina Kolmanič. Otrokom 
je govorila o pomembnosti  branja, lepotah pisane 
besede in znanja maternega jezika – slovenščine. 
Našega srečanja se je udeležila tudi svetovalka za 
dvojezično šolstvo Valerija Perger in nas v prijetnem 
pogovoru seznanila s problematiko in življenjem 
Porabskih Slovencev. 

Polni novih in zanimivih vtisov o življenju naših 
rojakov na Madžarskem smo se v prijateljskem 
vzdušju poslovili od naših novih znancev in gostiteljev, 
z obljubo, da se kmalu spet vidimo. Seveda smo jih 
povabili v Posavje, našo lepo dolino gradov, uspešnih 
vinskih zgodb, tradicionalnih salam, posavskih 
dobrot, prijaznih ljudi … in seveda v Sevnico, rojstno 
mesto prve dame ZDA, naše Melanije. 

Bernard Pungerčič    

Grajsko lutkovno 
gledališče Sevnica 
gostovalo na Madžarskem

 
Na pustno nedeljo je po prastari tradiciji pri cerkvi 
sv. Jošta pod Lisco v župniji Razbor že 21. zapored 
potekala licitacija krač in salam. Že sneg v dolini je 
napovedoval, da bodo imele letos pustne šeme s 
preganjanjem zime veliko dela, a o tem smo se še 
toliko bolj prepričali, ko smo v več kot 60 centimetrov 
visoki gazi pešačili k podružnični cerkvi pod vrh Lisce. 
V sončnem in brezvetrnem dopoldnevu se nas je 
kljub visokemu snegu zbralo več kot 150 in med 
znanimi smo našli tudi marsikateri nov, nasmejan 
obraz. Tudi tokrat smo ob 10.30 začeli pri sveti maši, 
ki jo je daroval kaplan Gregor Majcen iz Brestanice. 
Blagoslovil pa je tudi vseh 38 dobrot za licitacijo, da 
bodo godile zdravju in veselju. Dišeči krofi, kuhano 
vino, čaj, kuhane krače in preostale domače dobrote 
so ustvarile odlično vzdušje med ljudmi, ki so veselo 
in dobrotno kupovali. 

Tudi tokrat je bila najdraže prodana salama gospoda 
Grilca s Pečja, za katero se je iztržilo 120 evrov, 
najdražja krača pa se je prodala za 80 evrov. Skupaj 
se je zbralo kar 1850 evrov sredstev, vsa pa bodo 
namenjena za vzdrževalna dela in obnovo cerkve sv. 
Jošta pod Lisco in cerkve sv. Lovrenca nad Okroglicami. 
Še enkrat hvala pokroviteljem za krače, za izdelke za 
nagrade, kuhano vino in krofe. Seveda velika hvala 
tudi gospodu kaplanu, vsem, ki so izdelke prinesli, in 
seveda tudi tistim, ki so jih kupili. Prihodnje leto se 
bomo spet zbrali, do takrat pa upamo, da se bomo 
srečali na kateri izmed delovnih akcij pri sv. Joštu ali 
sv. Lovrencu.

Vir: KŠTD Razbor
Foto: Jože Hvala

Na 21. licitaciji 120 evrov 
za salamo, 80 za kračo

KINO SEVNICA
MAREC 2018
Sobota, 3.3., ob 18.00
ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE
animirana družinska pustolovščina 
(Nemčija, Avstrija)

~

Sobota, 3.3., ob 20.00
RDEČI VRABEC
vohunski triler (ZDA)

~

Petek, 9.3., ob 18.00
ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE

~

Petek, 9.3., ob 20.00
ODPADNIKI
akcijski triler (ZDA, Francija, Belgija)

~

Sobota, 10.3., ob 18.00
ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE

~

Sobota, 10.3., ob 20.00
OBLIKA VODE
romantična fantazijska drama (ZDA)

~

Petek, 16.3., ob 20.00
TOMB RAIDER
akcijska pustolovščina (ZDA)

~

Sobota, 17.3., ob 18.00
ČEBELICA MAJA: MEDENE 
IGRE

~

Sobota, 17.3., ob 20.00
BREZ LJUBEZNI
drama (Rusija, Francija, Belgija)

~

Petek, 23.3., ob 18.00
BELA IN SEBASTIJAN: 
PRIJATELJA ZA VEDNO
družinski (Francija)

~

Petek, 23.3., ob 18.00
MARIJINA ZEMLJA    
igrani dokumentarni (Španija)

~

Petek, 30.3., ob 18.00
PETER ZAJEC
družinska komična pustolovščina 
(Avstralija, ZDA, Velika Britanija)

~

Petek, 30.3., ob 20.00
POLNOČNO SONCE
romantična drama (ZDA)

~

Sobota, 31.3., ob 18.00
PETER ZAJEC

~

Sobota, 31.3., ob 20.00
OGNJENI OBROČ: VSTAJA
akcijski domišljijski spektakel (ZDA)

Stari kinoprojektorji v zakulisju dvorane.

www.facebook.com/KinoSevnica
www.gremovkino.si
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Koledar prireditev 

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 3. 3., 
ob 10.00 18. Tanin open 2018 Športni dom Sevnica Klub borilnih veščin Sevnica

nedelja, 4. 3., 
ob 16.00 "Gremo mi totle ta", spevoigra Kulturni dom Krmelj Društvo Svoboda Krmelj

ponedeljek, 5. 3., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 6. 3., 
ob 9.00 Predstavitev študentke U3 Berte Logar in proslava ob dnevu žena Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 6. 3., 
ob 17.00 Pravljice in mini grajski disco Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

torek, 6. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 3., ob 10.00 
- torek, 3. 4., ob 15.00 Razstava del Likovne kolonije Krmelj 2017 Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 7. 3., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Ob dnevu žena Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 7. 3., 
ob 18.00 Radogost večer - gostja: Valerija Sever, slikarka iz Ljubljane Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 7. 3., 
ob 19:30 Barbi Šov s svojo komedijo 50 odtenkov ženske ob 8. marcu Kulturna dvorana Sevnica Org.: Talija gledališče / 040 187 611 / 

https://www.barbisov.com/
četrtek, 8. 3., 
ob 17:30 Poklon ženski z Nataša Beršnak Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

četrtek, 8. 3., 
ob 18.00

Imeti Rad - dobrodelni Rotary koncert
Godba Sevnica z gosti Oktet Jurij Dalmatin Kulturna dvorana Sevnica Rotary klub Sevnica

petek, 9. 3., 
ob 16.00 Delavnica: Nega obraza in ličenje Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 9. 3., 
ob 18.00 Literarni večer DU Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 9. 3., 
ob 19.00 Odprtje likovne razstave akademske slikarke Severine Trošt Šprogar Trubarjev dom upokojencev KD Primož Trubar Loka

sobota, 10. 3., 
ob 19.00 Koncert skupine Rosa s prijatelji Večnamenski dom Zabukovje KS Zabukovje; 

Info.: Mirica Kolarič Kink, 051/204-297
ponedeljek, 12. 3., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 12. 3., 
ob 18.00 Ptički se ženijo Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

torek, 13. 3., 
ob 9.00 Predavanje Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 13. 3., 
ob 17.00 Pravljice in mini grajski disco na temo kolesarjenja Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

torek, 13. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 14. 3., 
ob 17.00 Pravljična urica in ustvarjalnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 14. 3., 
ob 18.00

Predstavitev knjige Ravnovesje na visokih petkah, 
da lažje ubežimo demenci Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

četrtek, 15. 3., 
ob 18.00 Športnik leta 2017 Kulturna dvorana Sevnica Športna zveza Sevnica, Občina Sevnica, 

KŠTM Sevnica
petek, 16. 3., 
ob 9.00 Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica Kulturni dom Krmelj JSKD RS, OI Sevnica

petek, 16. 3., 
ob 18.00 Predstavitev knjige o aleksandrinkah Les Goriciennes Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 19. 3., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

ponedeljek, 19. 3., 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
ponedeljek, 19. 3., 
ob 18.00 Srečanje bralnega krožka za odrasle Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 19. 3., 
ob 18.00 Grajske tlaka Kavarna Graščakova hči Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

torek, 20. 3., 
ob 9.00 Zbor članov Kulturna dvorana Sevnica U3 Sevnica

torek, 20. 3., 
ob 15:30

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

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 20. 3., 
ob 17.00 Pravljice in mini grajski disco Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

torek, 20. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 21. 3., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: Materinski dan Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 21. 3., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica Avtošola Prah Sevnica; 

Inf.: Toni, 031/643-338
sreda, 21. 3., 
ob 18.00

Uvodna prireditev ob začetku nove sezone 
Posavci beremo skupaj 2018 v Knjižnici Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 21. 3., 
ob 18.00 Knjižni klub Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

četrtek, 22. 3., 
ob 18.00 Domoznanski večer - Krajevna skupnost Krmelj se predstavi Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 23.3.,
ob 9.00 Čistilne akcije v občini Sevnica po občini inf.: TZOS, Cvetka 031 825 053, 

Annemarie 031 344 916, Alenka 051 680 288
petek, 23. 3., 
ob 17.00 Izdelovanje cvetnonedeljskih butar'c POŠ Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

petek, 23. 3., 
ob 19.00 Koncert posavskih in zasavskih pevskih skupin Kulturni dom

Loka pri Zidanem Mostu KD Primož Trubar Loka

sobota, 24.3.,
ob 9.00 Čistilne akcije v občini Sevnica po občini inf.: TZOS, Cvetka 031 825 053, 

Annemarie 031 344 916, Alenka 051 680 288
sobota, 24. 3., 
ob 16.00 Delavnica: Domača raba konoplje in njenih ekstraktov Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sobota, 24. 3., 
ob 19:30 Eroika Aromatika, koncert najlepših melodij Kulturni dom Sevnica RTA Agencija d.o.o.

ponedeljek, 26. 3., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

torek, 27. 3., 
ob 9.00 Predavanje o samozdravljenju Lekarna Lekos: alternativna zdravljenja Kulturna dvorana U3 Sevnica

torek, 27. 3., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica 

Inf. in prijave na 07 81 65 070
torek, 27. 3., 
ob 17.00 Pravljična urica in ustvarjalnica Izposojevališče Krmelj Knjižnica Sevnica

torek, 27. 3., 
ob 17.00 Pravljice in mini grajski disco Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

torek, 27. 3., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 28. 3., 
ob 9.00 Območno srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica 2018 Dvorana TVD Partizan Boštanj JSKD RS, OI Sevnica

sreda, 28. 3., 
ob 17.00 Pravljična urica in ustvarjalnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 28. 3.,
ob 19.00 "Sožitje" odprtje samostojne likovne razstave Irene Ameršek CAFFE galerija Radeče KUD Budna vas in Caffe galerija Radeče

petek, 30. 3., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: velikonočna Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 31. 3., ob 12.00
 - nedelja, 8. 4., 4. razstava velikonočnih pirhov v kapeli sv. Frančiška Ksaverija Kapela sv. Frančiška Ksaverija 

pri cerkvi sv. Helene, Loka TD Loka pri Zidanem Mostu

sobota, 31. 3., 
ob 17.00 Potopis: Anton Tomažič: Katera je najlepša dežela na svetu? Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 31. 3., 
ob 19.00 Koncert Jeromej Kostajnšek kvartet Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

ŽENSKI MODNI VEČER, 

Cenjene dame, prijazno vabljene na

GRAD SEVNICA  10. MAREC 2018  OB 19. URI| |

Zbiranje salam za ocenjevanje bo potekalo 
od 22. februarja do 2. marca do 12. ure v Turistični agenciji Doživljaj (Trg svobode 10, Sevnica). 

Vsaka udeleženka tekmovanja lahko sodeluje z enim vzorcem salame.

Osrednji dogodek bo modna revija Kopitarne Sevnica, 
podjetja z najstarejšo tradicijo v občini, ki jo bo popestril glasbeni gost.

Vstop na dogodek je prost, obvezna pa je predhodna prijava 
(alenka.kozorog@kstm.si ali 051 680 288).SEVNICA
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Ob 17:15 
Albert-Felicijanova dvorana na Gradu Sevnica: 

Predstavitev projekta 
»ŠIPK - kolesarjenje in kulinarika v Sevnici« 
ter uvodna okrogla miza na temo kolesarjenja v obèini Sevnica

ŠIPK 
Kolesarjenje in kulinarika 
v Sevnici

Ob 17:00 
kavarna Grašèakova hèi na Gradu Sevnica: 

Pravljica in mini grajski disco na temo kolesarjenja 
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Mladina

 
Čeprav na splošno velja, da naj bi bil valentinovo 
praznik zaljubljencev, to ni popolnoma res. Valentin, 
ki je živel v 3. stoletju, je bil zaprt zaradi krščanske 
vere. Zaljubil se je v slepo hčer svojega paznika. Pisal 
ji je pesmi (od tod navada pošiljanja verzov in pisem 
za valentinovo) in ji s svojimi prošnjami povrnil vid. 

Vendar pa valentinovo ni le praznik zaljubljencev, 
ampak tudi prijateljev in vseh, ki se imajo radi. Ob 
tem prazniku si ljudje, ki se imajo radi, podarjajo zlasti 
cvetje, voščilnice in drobna darila. In ker ljubezen ni 
nekaj, kar bi lahko merili v enotah ali darilih, smo 
v petek, 9. februarja, v MC Sevnica organizirali 
valentinovo delavnico in izdelovali voščilnice iz 
papirja, na katere smo zapisali lepe želje in misli z 
namenom, da jih podarimo nam ljubim osebam. Naj 
valentinovo v naših srcih traja vse leto in prav gotovo 
bo življenje za vse lepše. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Valentinovo ustvarjanje 
v MC Sevnica

Februarski sklop delavnic 
robotike v MC Sevnica 
z naslovom Spoznajmo 
mobilnega robota mBot in 
se ga naučimo programirati 
smo po treh intenzivnih 
koncih tedna uspešno 
končali. Mobilni robot mBot 
proizvajalca Makeblock je učni 
robot, namenjen vsem, ki so 
željni znanja po elektroniki, 
robotiki in programiranju. 

Robota je mogoče upravljati 
z USB-vodnikom, vmesnikom 
Bluetooth ali pa ga naložiti 
na ploščo Arduino. Na treh 
delavnicah smo se tako naučili 
sestaviti mobilnega robota 
mBot, spoznali pripadajoče 
senzorje in se naučili 
programirati v programu 
mBlock, ki je zasnovan v 
Scratchu. Delavnice so se 
udeležili otroci, stari od 8 do 
15 let, ki so bogatejši za nova 
spoznanja in vedenja.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

sklop delavnic 
robotike 
v MC Sevnica

Pust  je čas, ko se napravimo v pustno šemo, maškaro. 
Je najbolj našemljen čas v letu, ko smo lahko vsi malo 
otročji. Pustni čas je premakljiv in je odvisen od velike 
noči (pustna nedelja je 7 tednov pred veliko nočjo). 
Prava pustna dneva sta dva; pustna nedelja in pustni 
torek.  

Glavna naloga pustnega rajanja je, da preženemo 
zimo. Čeprav je letos še nismo okusili v vsem 
svojem obsegu, je KŠTM Sevnica na pustno nedeljo 
organiziral pustno rajanje. Velike in male maškare so 
z animatorjem skupine Mali-BU z glasbo in rajanjem 
napolnile dvorano in se na koncu tudi posladkale z 
okusnimi krofi in flancati. Videli smo lahko vse super 
junake,  policiste in gasilce, princese in cel živalski vrt 
... V prihodnjih dneh pa bo znano, ali nam je uspelo 
pregnati zimo ali pa prava zima šele prihaja. 

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Pustno rajanje v Sevnici
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(Grdi Raček, Trije prašički, Janko in Metka, Cesarsko 
jabolko, Zajček Ajček), tako da se lahko otroci na 
gradu zadržijo celo dopoldne ali popoldne.
Za vse programe se je treba vnaprej napovedati 
in so namenjeni za skupine otrok, za posamezne 
obiskovalce pa organiziramo dan odprtih vrat z 
brezplačno izvedbo animiranega ogleda in grajskih 
iger v nedeljo, 24. junija. Več informacij je objavljenih 
na spletni strani www.grad-sevnica.com.
Vabljeni v čaroben otroški grajski svet dogodivščin in 
nepozabnih doživetij.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

 
Na gradu Sevnica imamo za najmlajše pripravljen 
prav poseben program, s katerim otrokom z igro 
predstavimo življenje na sevniškem gradu v 17. 
stoletju, ko so še živeli baron Moscon in njegovo 
spremstvo.
Otroke s spremstvom v atriju gradu sprejme grajski 
skrbnik ter jim predstavi grad in prostore. Skupaj 
odidemo v drugo nadstropje v baročni salon, v njej 
pa nas v spalni sobani pričaka še v postelji v nočni 
halji s čepico na glavi in spalno masko na očeh 
baron Moscon. Streže mu hišna pomočnica, ki 
se na vse načine trudi, da ga prebudi. Ko se baron 
prebudi, pozdravi otroke in jim začne pripovedovati 
razne zgodbe: o lovu na lisice in medvede ter razne 
zabavne pripetljaje.

Iz baročnega salona skupaj odidemo v staro učilnico, 
v njem pa jim grajski skrbnik, ko se posedejo v stare 
klopi, opiše šolske dneve njihovih dedkov in babic. 
Nato se v veliki jedilnici pridružimo baronu Mosconu 
in njegovemu osebju pri zajtrku. Otroci lahko barona 
sprašujejo razna vprašanja, govori jim pripovedke 
in če kakšno skupaj zapojejo, jim ponudi domače 
kekse. Po baronovem zajtrku si ogledamo še grajsko 
lutkovno gledališče (GLG Sevnica) in otrokom z 
animacijo predstavimo različne tipe lutk, srečamo 
pa lahko tudi kralja Lutkana iz dežele Lutkanije. 
Med odhodom z gradu pokukamo še v grajsko 
ječo. Animiran ogled gradu je vzgojno in obenem 
humorno obarvan, da otroci uživajo v gledanju in 
poslušanju, zato jim bo prav gotovo ostal v lepem in 
trajnem spominu. 
Poleg animiranega ogleda gradu lahko programu 
dodamo tudi grajske igre v parku in ustvarjalne ter 
lutkovne delavnice. Po predhodnem dogovoru je 
možna tudi izvedba lutkovnih predstav GLG Sevnica 

Animirani vzgojno-
izobraževalni programi 
za otroke na našem gradu 

 
Študentski klub Sevnica je v petek, 19. januarja, 
organiziral Smooth party v lokalu Platz, ki je praznoval 
1. obletnico delovanja. Gost večera je bil Smooth 
Band iz Savinjsko-Šaleške regije.

Vse goste so navdušili s svojim projektom Aloha Elvis, 
v katerem izvajajo rokenrol Elvisa Presleya, nato pa 
do konca prepevali svoje uspešnice.

Vir: Študentski  Klub Sevnica

Prva obletnica 
delovanja Platza

V sredo, 7. februarja, smo se učenci in učitelji OŠ 
Sava Kladnika Sevnica zbrali v jedilnici in si ogledali 
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Vsi vemo, da je 8. februar posvečen največjemu 
slovenskemu pesniku Francetu Prešernu, a na platnu 
nismo zagledali njegove slike, temveč portret našega 
velikega pripovednika in dramatika Ivana Cankarja. 
Leto 2018 je namreč Cankarjevo leto, saj mineva 100 
let od njegove smrti. 

Po himni, ki jo je odlično odigrala Komorna skupina 
OŠ Sevnica, nas je povezovalka Ema popeljala v 11. 
šolo, šolo pod mostom. Tretješolci so odigrali prizor iz 
Cankarjevega otroštva, ko si je Ivan skupaj z drugimi 
vrhniškimi otroki na produ ob Ljubljanici pridobival 
prve življenjske izkušnje in znanje. Nato so uprizorili 
tudi šolo pred več kot 100 leti, v kateri Cankarju ni 
bilo všeč, saj so imeli zelo stroge in nepopustljive 
učitelje. Sedmošolec Jakob je doživeto predstavil 
spomine, ki jih je Cankar zapisal v zbirki črtic Moje 
življenje, in tako približal tisti čas majhnim in velikim 
poslušalcem. 
Utrinkom iz Cankarjevega življenja je sledil mozaik 
ljudskih pesmi, ki so jih zapeli in zaplesali učenci 
pevskega zbora Trobentice pod vodstvom učiteljice 
Nataše Vidic. Glasbenim točkam je sledil premierni 
ogled filma Tista z obale, ki so ga ustvarili filmarji 
naše šole pod vodstvom učiteljice Jelke Slukan in 
Tomaža Pavkoviča.  Kratek film, ki je posnet po 
literarni predlogi Tavčarjevega Tržačana, je prireditvi 
dodal sodobno noto in nas nagovoril s prepričljivo in 
ganljivo zgodbo.
Vsem želimo kulture polno leto.

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kulturni dan 
na OŠ Sevnica

Poet tvoj nov Slovencam venec vije,
ran mojih bo spomin in tvoje hvale,

iz sŕca svoje so kalí pognale
mokrócvetéče rož'ce poezije.  

Dani verzi so iz magistrala, ki ga je napisal največji 
slovenski pesnik France Prešeren, v njem pa 
izpoveduje ljubezen nesojeni Juliji. Na OŠ Ane 
Gale Sevnica smo imeli celoten teden v znamenju 
njegovega mojstrskega ustvarjanja, saj je med 
drugim napisal tudi slovensko himno. Tako smo v 
sredo, 7. februarja, na šoli izpeljali kulturno proslavo, 
na njej pa so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. 

Vsak razred je pokazal svoj vidik kulturnega vedenja 
in bontona. Učenci od 6. do 9. razreda so uprizorili 
najlepšo Prešernovo balado z naslovom Povodni 
mož, dodali pa so ji tudi  nekoliko svoje otroške 
razigranosti in sodobnosti.

Ana Žagar

Kulturni praznik 
na OŠ Ane Gale Sevnica

 
Pred kulturnim praznikom smo v OŠ Krmelj počastili 
spomin na največjega slovenskega pesnika. 

Že od jutra so učenci spoznavali življenje in delo 
Franceta Prešerna. Konkretneje pa smo dan kulturno 
zaokrožili s proslavo, ki so jo pripravili učenci in njihovi 
mentorji. Prireditev, ki je bila zasnovana kot učna ura 
slovenščine, so popestrili pesmi pevskega zbora, 
ples, deklamacija Povodnega moža, najmlajši pa so 
povedali nekaj zanimivosti iz Prešernovega življenja. 
Na koncu je o kulturi spregovorila tudi ravnateljica in 
vse pozvala k udejstvovanju na kulturnem področju.

 Sara Gačnik

Praznovanje 
kulturnega praznika

 
Tik pred informativnimi dnevi smo imeli devetošolci 
informativne urice kar na naši šoli. V torek, 6. 
februarja, ob 16. uri, je namreč na naši šoli potekala 
čajanka, na katero so bili povabljeni nekdanji učenci 
naše šole. Na začetku smo se razvrstili v tri skupine 
glede na smer, ki nas je zanimala: gimnazijski 
program, srednje tehniške in strokovne šole ali 
poklicne šole. Izjemno veseli smo bili, da se je vabilu 
odzvalo veliko nekdanjih sevniških osnovnošolcev, 
saj smo tako res lahko dobili informacije o različnih 
šolah in programih. Vsak izmed dijakov se je 
predstavil in povedal, kako je obiskovati srednjo šolo. 

Razgovorili so se o učenju, sošolcih in profesorjih, pa 
tudi o malicah in zgodnjem vstajanju. Vsi so bili zelo 
zgovorni in veseli naših vprašanj. Nato smo se združili 
v eni učilnici, si izmenjali mnenja in se družili ob čaju, 
piškotih, lešnikih in kakiju. V prijetnem vzdušju so se 
odpirale vedno nove teme in klepetali smo še dolgo 
po “uradnem” zaključku. 
Vsem dijakom, ki so nas obiskali in z nami delili svoje 
izkušnje, se iskreno zahvaljujemo in jih vabimo, naj 
nas še obiščejo. 

Devetošolci OŠ Sevnica

Čajanka z nekdanjimi 
učenci na OŠ Sevnica
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ROKOMET, 

Učenke l. 2003 in ml. 
Področno tekmovanje: 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
Najboljša igralka in strelka tekmovanja: 
Lea Haler (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
  
Na četrtfinalno državno šolsko prvenstvo v rokometu 
se uvrsti v skupino C: OŠ Sava Kladnika Sevnica. 
  
BADMINTON 

Občinsko tekmovanje: 
Učenke letnik 2003 in mlajše 
1. mesto: Nina Gole 
2. mesto: Sabina Zaman 
3. mesto: Nina Bobnič 
4. mesto: Anja Gruden 
5. mesto: Jessica Jaklič 
6. mesto: Ana Sinkovič 
  
Učenci letnik 2003 in mlajši 
1. mesto: Mitja Svenšek 
2. mesto: Gaj Brudar 
3. mesto: Maj Polanc 
4. mesto: Nejc Repovž 
5. mesto: Maj Starič 
6. mesto: Blaž Slemenšek 
  
Učenke letnik 2005 in mlajše 
1. mesto: Alina Stanisavljević 
2. mesto: Tinkara Kranjc 
3. mesto: Sara Sevšek 
4. mesto: Hana Kovačič 
  
Učenci letnik 2005 in mlajši 
1. mesto: Domen Petre 
2. mesto: Marcel Hajnšek 
3. mesto: Patrick Llapushi 
4. mesto: Gal Završnik   

Področno  tekmovanje: 
Učenke letnik 2003 in mlajše 
2. mesto: Nina Gole (OŠ Krmelj), 
uvrščena na finalno tekmovanje 
3. mesto: Anja Gruden (OŠ Krmelj), 
uvrščena na finalno tekmovanje 
4. mesto: Nina Bobnič (OŠ Blanca) 
5. mesto: Sabina Zaman (OŠ Krmelj) 
  
Učenci letnik 2003 in mlajši 
2. mesto: Mitja Svenšek (OŠ Krmelj), 
uvrščen na finalno tekmovanje 
5. mesto: Gaj Brudar (OŠ Krmelj) 
7. mesto: Maj Polanc (OŠ Krmelj) 
8. mesto: Nejc Repovž (OŠ Krmelj) 
  
Učenke letnik 2005 in mlajše 
1. mesto: Alina Stanisavljević (OŠ Krmelj) 
3. mesto: Tinkara Kranjc (OŠ Krmelj) 
5. mesto: Sara Sevšek (OŠ Krmelj) 
6. mesto: Hana Kovačič (OŠ Krmelj) 
  
Učenci letnik 2005 in mlajši 
3. mesto: Marcel Hanjšek (OŠ Krmelj) 
5. mesto: Domen Petre (OŠ Krmelj) 
6. mesto: Patrick Llapushi (OŠ Krmelj) 
8. mesto: Gal Završnik (OŠ Krmelj) 

Šolski šport ODBOJKA, 

Učenci l. 2003 in ml. 
Področno tekmovanje: 
4. mesto:  OŠ Tržišče 
  
Učenke l. 2003 in ml. 
Področno tekmovanje: 
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
7. mesto: OŠ Tržišče 
  
NAMIZNI TENIS 

Medobčinsko tekmovanje: 
Učenke 1.–5. razreda 
1. mesto: Andreja Urh (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
2. mesto: Daša Hanaček (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
  
Učenci 1.–5. razreda 
1.  mesto: Noel Ajnihar (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
2. mesto: Nik Vovk (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
4. mesto: Matevž Orešnik (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
5.–8. mesto: David Vozelj (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
5.–8. mesto: Oskar Pajk (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
5.–8. mesto: Miha Praznik (OŠ Boštanj) 
5.–8. mesto: Leonart Pajk (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 

Učenke 6. – 9. razred 
3. mesto: Katja Strnad (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
5.–6. mesto: Hana Držanič (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
5.–6. mesto: Sara Rantah (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
  
Učenci 6. – 9. razred 
1.  mesto: Jan Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
2.  mesto: Anže Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
4.  mesto: Enej Jagodič (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
5.–6. mesto: Žiga Tbiljaš (OŠ Boštanj) 
7.–9. mesto: Luka Lazar (OŠ Milana Majcna Šentjanž) 
7.–9. mesto: Niki Radovič (OŠ Sava Kladnika Sevnica) 
    
KOŠARKA, 

Učenci l. 2005 in ml. 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca 
  
Učenke l. 2005 in ml. 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Blanca

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

 
Po enomesečnem premoru se je nadaljeval Sevniški 
pokal v rekreativnih tekih. Prizorišče četrtega teka 
je bila Sevnica, zbralo pa se je 74 tekačev in tekačic. 
Zasnežena proga je zelo ustrezala blanškim tekačem, 
ki so v mlajših kategorijah osvojili kar pet prvih mest. 
Zmagali so Ajda Budna, Žiga Belinc, Kiara Blatnik, Jan 
Dolmovič in Tjaša Radej. Sledil je niz zmag tekačev 
AK Sevnica: Timotej Krašovec je zmagal v kategoriji 
dečkov letnika 2007/2008, na najvišjo stopničko 
so se uvrstili še Ajda Slapšak, Tjaš Pelko, Lea Haler 
in Tomaž Sešlar. V mladinski kategoriji sta zmagi 
odšli v Radeče, saj sta progo najhitreje pretekla Lea 
Martinšek in Matija Rizmal. Absolutna zmagovalca 4. 
teka za Sevniški pokal pa sta postala domača atleta, 
Nika Dobovšek in Miha Povšič. 

Pred štirikilometrskim tekom so tekači odtekli tudi 
dobrodelni krog. Dobrodelna akcija, ki je nastala na 
pobudo poslanca Tomaža Lisca, je bila namenjena 
zbiranju sredstev za postavitev igral v Vrtcu Ciciban 
Sevnica. 
  

Vir: AK Sevnica

Start glavnega teka

Sevniški tek 
z dobrodelno noto

 
V sredo, 14. februarja, smo v Športnem domu 
Sevncia izvedli občinsko tekmovanje v skokih z malo 
prožno ponjavo. Udeležilo se ga je 30 tekmovalk in 
tekmovalcev iz treh osnovnih šol (OŠ Sava Kladnika 
Sevnica, OŠ Tržišče in OŠ Blanca).

Tekmovali so v šestih različnih kategorijah. Pri 
najmlajši kategoriji so si stopničke razdelile cicibanke 
Živa Božič, Maša Vilčnik in Eva Koritnik. Najmlajše 
deklice, ki so bile tudi najštevilčnejša kategorija, so 
bile najuspešnejše Bina Katarina Groboljšek (OŠ 
Blanca), Klara Gole (OŠ Sevnica) in Inja Kocjan (OŠ 
Sevnica). Med mlajšimi deklicami so na stopničke 
stopile učenke OŠ Sevnica: Ema Tretnjak, Leticia 
Chiara Perc Lisec in Zara Stanič. V najstarejši kategoriji 
sta si stopničke razdelili Lana Špec in Tamara Rak 
(obe učenki OŠ Sevnica). Pri dečkih smo imeli dve 
kategoriji, in sicer so bili med najmlajšimi dečki 
najboljši Luka Zavrl, Jaša Stanič in Mark Hostnik (vsi 
OŠ Sevnica) ter mlajši deček Tjaš Groboljšek, učenec 
OŠ Blanca.

Vir: ŠD Partizan Sevnica

Tekmovanje v skokih 
z malo prožno ponjavo 

 
Vadba uporabne samoobrambe in postopkov je 
način razmišljanja, gibanja in ravnanja v okoliščinah, 
ko se srečamo z nasiljem posameznika ali skupine, 
prihrani pa nam lahko marsikatero neprijetno 
izkušnjo. Pridružite se ji lahko brez predhodnega 
znanja, v osnovni športni opremi.

Miran Grubenšek

Vadba uporabne 
samoobrambe za odrasle

www.mojaobcina.si/sevnica
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www.sportna-zveza-sevnica.si/

  
V soboto, 10., in nedeljo, 11. februarja, je v Ljubljani 
potekal peti krog državne lige, na katerem so sevniški 
strelci blesteli v vrhu. Kadeti v sestavi Miha Janc, 
Liam Kovačič in Aleš Janc so z 990 krogi zasedli tretje 
mesto. Najboljši posameznik Aleš Janc je s 360 krogi 
zasedel drugo mesto posamezno. Članska ekipa 
v sestavi Danilo Petrin, Mojca Kolman in Klemen 

Juvan je s 1117 krogi zasedla prvo mesto. Najboljši 
posameznik je bil Klemen Juvan, ki je s 373 krogi 
zasedel drugo mesto. 

Mirko Ognjenovič

Ekipa SD Marok na najvišji stopnički

Člani prvi, kadeti tretji 
v petem krogu lige

Beograjski športni park Košutnjak je gostil že 51. 
mednarodni kros. Jutranje snežinke so nakazovale, 
da bo morda po nekaj letih kros upravičil svoje ime, 
a snega na progi tudi letos ni bilo. Sevniški atleti se 
že tradicionalno udeležujejo tega tekmovanja in 
tudi letos so sevniški atletski klub zastopali štirje 
atleti v pionirski kategoriji. Najuspešnejši je bil prav 
najmlajši Timotej Krašovec, ki je dosegel drugo 
mesto v kategoriji pionirjev letnika 2007/2008. Med 
pionirkami, rojenimi v letih 2005 in 2006, sta tekli 
sestri Ajda in Živa Slapšak. Ajda je pritekla v cilj kot 
četrta, Živa kot sedma.  Prav tako je bil sedmi tudi 
Tomi Bajc v kategoriji pionirjev letnika 2005/2006. 

Vir: AK Sevnica

Timotej na odličnem drugem mestu

Sevniški atleti na 
Belem krosu v Beogradu

 
4 nove medalje za mlade karateiste, 
člane Kluba borilnih veščin Sevnica 
  
Dne 17. februarja so se člani Kluba borilnih veščin 
Sevnica udeležili tradicionalnega turnirja v karateju 
Bogojina open, in sicer Ivana Ćerić, Nejc Janežič, Nejc 
Zabasu, Gašper Štigl in David Kocman.

Najprej je na tatami stopila Ivana in v obeh krogih 
premagala tekmice ter si tako zagotovila svojo prvo 
večjo turnirsko zmago. Sledila sta David in Gašper v 
kategoriji kata mladi. V najmočnejši konkurenci na 
turnirju, v kateri dobrih katašev ni manjkalo, se je 
Gašper uvrstil na končno peto mesto, David pa je v 
obeh krogih premagal tekmece in z veliko prednostjo 
kar 1,8 točke stopil na najvišjo stopničko. Nazadnje 
sta v kategoriji mlajših kadetov nastopila oba Nejca. 
Po obeh krogih sta za KBV Sevnica stopila na najvišji 
stopnici, Nejc Zabasu na prvo in Nejc Janežič na 
drugo mesto. Vsem tekmovalcem čestitamo. 

Aleš Kocman

Nejc Zabasu, Nejc Janežič, Ivana Ćerić, 
Gašper Štigl, David Kocman in vodja ekipe Aleš Kocman

Bogojina open 2018

 
V soboto, 10. februarja, so se karateisti Kluba 
borilnih veščin Sevnica udeležili državnega prvenstva 
v JKA tradicionalnem karateju v Slovenj Gradcu, na 
katerem je nastopilo 214 tekmovalcev. 
  
Blaž Pečnik je v kategoriji članov prikazal nekaj 
odličnih borbenih akcij, potem pa je moral zaradi 
napake nasprotnika in svoje poškodbe predati 
borbo. Takoj za njim je nastopil Žan Hižman, 
vendar njegove atraktivne borbene akcije očitno 
niso bile dovolj za sodnike. Nadaljevale so mlajše 
deklice v postavi Lina Zavrl Zupanc, Klara Štigl in 
Lia Dragar ter si po prepričljivih nastopih priborile 
naslov državnih prvakinj. Na uspeh smo v klubu še 
toliko bolj ponosni, ker so bile njihove tekmice tudi 
starejše in izkušenejše tekmovalke z višjimi pasovi. 
Takoj za ekipnim nastopom je zablestela vodja ekipe 
Lina Zavrl Zupanc ter po nekaj zmagah in veliki 
prednostji osvojila naslov državne prvakinje tudi v 
katah posamezno v kategoriji malčic. V isti kategoriji 
je bila odlična tudi naša najmlajša tekmovalka Ivana 
Ćerić, a je za las zgrešila medaljo in na koncu osvojila 
nehvaležno 4. mesto. 

V nadaljevanju so nastopili še fantje. Najbliže naslovu 
državnega prvaka je bil Nejc Zabasu, med starejšimi 
dečki pa je deloval zelo samozavestno. Na koncu se je 
žal moral zadovoljiti s srebrno medaljo. Sevničani so v 
nadaljevanju prikazali še kar nekaj odličnih nastopov 
v katah in borbah, ki pa žal niso prinesli rezultatov, 
zato so zapustili tekmovanje z grenkim priokusom.  
Klub se zahvaljuje svojemu zlatemu pokrovitelju 
podjetju Tanin Sevnica, ki je omogočil, da so se lahko 
člani Kluba borilnih veščin Sevnica udeležili državnega 
prvenstva JKA in častno zastopali sevniški klub. 
Iskrene čestitke za nastope in optimistično naprej. 

Pregled uvrstitev naših tekmovalcev: 
1. mesto Lina Zavrl Zupanc, kata mlajše deklice C 
1. mesto KBV Sevnica (Lia Dragar, Lina Zavrl 
Zupanc, Klara Štigl) 
2. mesto Nejc Zabasu, kata starejši dečki C 
4. mesto Ivana Ćerić, kata mlajše deklice C 
4. mesto Sara Šantej, kata starejše deklice B 
4. mesto Gašper Štigl, kata starejši dečki B 
5. mesto Nejc Grilc, kata kadeti C 
5.–6. mesto Nejc Grilc, kumite kadeti 
5.–6. mesto Nejc Zabasu, kumite st.dečki 
5.–6. mesto Lia Dragar, kata mlajše deklice C 
5.–6. mesto Nejc Janežič, kata starejši dečki C 
5.–6. mesto Blaž Pečnik, kumite člani 
5.–6. mesto Žan Hižman, kumite člani 
7.–8. mesto David Kocman, kata starejši dečki B 
7.–8. mesto Nejc Janežič, kumite st.dečki 
7.–8. mesto Klara Štigl, kata mlajše deklice C 
9.–12. mesto Matic Grilc, kata mlajši dečki C 
13.–16. mesto Tilen Cvelbar, kata mlajši dečki C 
17.–20. mesto Matic Paskvale, kata mlajši dečki C 

  
Marja Zidarič

Karate-do, ekipa Kluba borilnih veščin Sevnica

Državno prvenstvo Japan 
Karate Association (JKA)  

 

Urban Jazbec zlat, 
Klemen Kajtna srebrn
  
Prvi konec tedna februarja so se člani kadetske ekipe 
Društva borilnih veščin IPPON Sevnica udeležili 
Tradicionalnega mednarodnega turnirja Ju jitsu 
Italia – Bologna 2018 open. Z množično udeležbo 
tekmovalcev in reprezentanc Italije, Avstrije, 
Slovenije, Hrvaške, Nizozemske, Bolgarije, Romunije 
je bil nastop mladih iz  DBV IPPON zelo uspešen. 

V kategoriji U15 sta slavila naša mlada tekmovalca. 
Urban Jazbec je v kategoriji +70 kg osvojili zlato 
medaljo. Kategorijo nižje pa je po izredno uspešnih 
borbah stopil na zmagovalne stopnice in z osvojitvijo 
srebrne medalje Klemen Kajtna opozoril, da gre 
na mednarodnih tekmovanjih računati tudi nanj. 
Nekoliko manj športne sreče so imeli nekoliko 
utrujeni udeleženci državnega prvenstva Maša 
Medvešek, Tina Cigler in Žan Škoda. So pa kljub temu 
z borbenostjo in znanjem naredili dober vtis.  Vodstvo 
društva se iskreno zahvaljuje Prevozom in turistični 
agenciji Novak in Cemcolorju Sevnica za nesebično 
pomoč pri organizaciji potovanja tekmovalne ekipe. 

Miran Grubenšek

Ju jitsu Italia – 
Bologna 2018 open 
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Iz preteklosti v sedanjost

Projekt Gradovi Posavja, ki smo ga oblikovali v letu 
2014, se uspešno nadaljuje. Vključuje upravljavce 
šestih gradov v Posavju, ki so se pridružili 
neformalnemu združenju, in sicer Galerija Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki, ki upravlja nekdanji 
samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski park 
Podsreda, ki upravlja grad Podsreda, Kulturni dom 
Krško, enota Grad Rajhenburg, ki upravlja grad 
Rajhenburg, KŠTM Sevnica, ki upravlja grad Sevnica, 
Posavski muzej Brežice, ki upravlja grad Brežice in 
Terme Čatež, ki so lastnice gradu Mokrice. V skupino 
je bilo vabljeno tudi Ministrstvo za kulturo kot lastnik 
gradov Šrajbarski turn, Bizeljsko in Pišece, vendar 
se zaradi nedostopnosti oziroma še neodprtosti 
gradov niso odločili za sodelovanje, jih pa o vsem 
obveščamo. Prav tako smo k sodelovanju povabili 
lastnika dvorca Raka, vendar se na poziv ni odzval. 
Na tiskovni konferenci, ki je potekala v četrtek, 
15. februarja, v Galeriji Božidar Jakac smo skupaj 
predstavili opravljeno delo v letu 2017 in načrte v 
letu 2018, evropskem letu kulturne dediščine. 
V letu 2017 smo upravljavci Gradov Posavja 
nadaljevali prizadevanja za skupno promocijo. Prvi 
korak pri tem je bilo oblikovanje skupne podobe 
z risbo posavskih gradov. Upravljavci posavskih 
gradov so na spletnih straneh dodali zavihke Gradovi 
Posavja, na katerih redno objavljamo aktivnosti, 
skupne dogodke ter mesečnike vseh dogodkov, ki se 
odvijajo na posavskih gradovih. V prvi polovici leta 
smo izdali še brošuro z napovedjo ključnih dogodkov 
po Gradovih Posavja in navedbo datumov odprtih 
vrat v slovenskem in angleškem jeziku, ki odlično 

Se v času naših babic 
praznoval je materinski dan, 

bil to je 25. marec 
skromen, tih a spoštovan.

Po vojni so vse mame
prisegale na AFŽ,

iz naših drobnih rok
prejele v dar so šopek zvončkov,
ki ga skrbno nabral je vsak otrok.

So drobnih solzic biseri
prikazali se v očeh
in neizmerna sreča

jim na lica je privabila nasmeh.

Moja generacija ponosna, 
je z nageljčkom na prsih 

užiti znala praznik, dan žena, 
ob pogledu na ta rdeči cvet 

mi še danes srček zaigra.

Zdaj praznike imamo vse, 
po želji, na izbiro, 

a se žal bohotijo le na papirju 
in kar čez noč je izpuhtelo vse, 

za kar že pred stoletjem davnim 
zavzemala so se dekleta, matere 

in celega sveta žene.

                          Zdravka Brečko

Ni le sopek zlahtnih 
vrtnic, velik in bogat 
za priloznost vsako 

vedno pravi.

Tudi drugih drobnih rozic
ti zelim nabrati, vijolic, 

zvonckov eaka tudi maka
 ce cvetel tedaj bi kje v travi.

Nageljna vsaj popek,
dekletu, mamici, zenici
hotel bi danes darovati,

a zaman, prevec jih caka,
da za dan zena, jih kdo vsaj pozdravi.

Zdravka Brečko 

dopolnjuje sedanjo promocijsko, informacijsko 
zloženko Gradovi Posavja, saj poleg stalnih razstav na 
gradovih obiskovalce seznanja tudi z bogato ponudbo 
programov in dogodkov. Za promocijo in prodajo v 
muzejskih trgovinah so oblikovali vrečke-nahrbtnike 
z omenjeno risbo posavskih gradov. S Termami Čatež 
smo oblikovali turistični paket Gradovi Posavja – naj 
vas presenetijo. Paket je namenjen obiskovalcem, z 
željo po spoznavanju kulturne dediščine in grajske 
arhitekture in vključuje obisk muzejev in galerij ter 
nastanitev v gradu Mokrice. 
V letu 2018 nadaljujemo skupno predstavljanje 
v napovednikih, izdali bomo novo brošuro vsaj v 
dveh jezikih, pripravili nove pakete, izvedli skupno 
strokovno ekskurzijo – predvidoma v Avstrijo – 
Cesta gradov (Die Schlösserstrasse) ter se aktivno 
vključevali v aktivnosti STO in vseh ministrstev 
v prioriteto kulturni turizem, pri čemer želimo 
sodelovati na strateški in izvedeni ravni. Nadaljevali 
bomo skupno akcijo pod okriljem Poletne muzejske 
noči, ki smo jo leta 2017 sklenili na gradu Rajhenburg, 
leta 2018 pa jo bomo kot gradovi Posavja končali 
v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki (16. 
junija). Izvedli bomo tudi Pot po gradovih Posavja za 
različne ciljne skupine in nadaljevali uspešno izvedbo 
iz leta 2017 (september). 
Projekt se umešča v  ELKD in pobudo, da se tudi 
muzeji aktivno vključujemo v promocijo kulturno-
turističnih destinacij, kar že nekaj let tudi intenzivneje 
izvajamo. 
  

Povzel: Rok Petančič, KŠTM Sevnica 

Gradovi Posavja v letu 2017 
in v Evropskem letu kulturne dediščine 2018   

Spomin na dan žena

Za 8. marec
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Utrip življenja

Porova kremna juha
Za do 4 osebe potrebujemo:

1 srednje veliko čebulo
3 srednje velike krompirje
2 manjša pora
sol, poper
koper, kurkumo
olivno olje
kislo smetano
svež peteršilj

Na olju prepražimo drobno nasekljano čebulo, 
da postekleni. Dodamo na kolesca narezan por 
in na kocke narezan olupljen krompir. Popražimo. 
Zalijemo z litrom vode in solimo. Kuhamo, da 
postane krompir mehak. Odstavimo z ognja in 
spasiramo s paličnim mešalnikom. Medtem ko 
juho počasi segrevamo na zmernem ognju, po 
potrebi dodamo še sol, poper, koper in kurkumo. 
Postrežemo vročo z žličko kisle smetane in 
peščico nasekljanega svežega peterišlja. S kosom 
popečenega kruha lahko ponudimo tudi kot 
samostojno jed.
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Člani uredniškega odbora Grajskih novic vabimo 
vse javne institucije v naši občini k obdobnemu 
pripravljanju člankov z uporabno vsebino, in sicer s 
pomembnimi informacijami in ponudbo brezplačnih 
storitev za občane. 

Članki bodo brezplačno objavljeni v časopisu Grajske 
novice v  rubriki  Utrip življenja, dolžina članka pa naj 
bo okoli 1500 znakov, priložite tudi eno fotografijo. 
Vabimo vas torej, da nam pošiljate članke  s tematiko, 
ki je po vašem mnenju pomembna in zanimiva za 
občane. 

Članke lahko vnesete na portal  www.mojaobcina.si/
sevnica, mi jih bomo uredili, lektorirali in objavili na 
portalu ter uvrstili v programsko shemo za tiskano 
izdajo Grajskih novic. Lahko pa članke pošiljate tudi 
na e-naslov grajske.novice@kstm.si. 
Na vsa vaša vprašanja vam bomo odgovorili na 
številkah 07 81 61 072 in 051 680 288. 
Hvala za vaše sodelovanje.

Alenka Kozorog, glavna urednica Grajskih novic. 
  

 
Dne 20. januarja smo se člani DI Sevnica zbrali v 
Krmelju in se pomerli v metu pikada. Srečanja so se 
udeležili moška ekipa iz  Sevnice  in ženska ekipa iz 
Krmelja ter povabljena ekipa iz DI Ljubljana Moste 
Polje. Skupaj  nas je bilo    24 tekmovalcev. 
Bili smo kar uspešni. Po končanem  turnirju   je 
predsednik  podelil pokale in medalje   za turnir in  
preteklo leto. Imeli   pa smo tudi druženje, ki je za nas 
še kako pomembno. Da nam to uspeva, se moramo  
zahvaliti  vsem pokroviteljem in tudi  KS Krmelj, ker 
so nam brezplačno ponudili svoje prostore.

Ustvarjalna delavnica 
v enoti Sevnica 
V četrtek,  25. januarja, so v enoti VDC Sevnica 
ustvarjali.  Na obisk k varovancem sta prišla 
predsednik DI Sevnica Franc Boljte  in članica 
Metoda Bec ter predstavila  ročna  dela, kakršna 
učijo na delavnicah DI Sevnica in izobraževanjih ZDIS, 
delavnice pa organizira naša zveza. 
Dne 3.februarja  so se  naši člani šahovske sekcije  
udeležili  območnega prvenstva Slovenije ZDIS v 
Sevnici.  Med tekmovalci 20 članov društva invalidov, 
ki so igrali posamezno, so bili tudi štirje  naši  invalidi. 
Končni vrstni red je bil:
1. Nikola  Barbarič, DI Črnomelj,  7,5 

2. Mario Kadragič, DI Črnomelj,  6,5
3. Janez Grčar, DI Zagorje,  6
5. Ludvik Cvirn, DI Sevnica, 6
8. Hilmija Ahmatovič, DI Sevnica, 5
11. Franc Derstvenšek, DI Sevnica, 5,
12. Mirt Martin,  DI Sevnica, 4,5. 

Športni vikend na Senovem 
Člani  namiznoteniške sekcije  pri Društvu invalidov 
Sevnica  smo se v nedeljo, 11. februarja,  udeležili  
8. tekmovanja Mali kamen open 2018 v namiznem 
tenisu, ki je bilo  v športni dvorani na Senovem ob  
krajevnem prazniku Senovega. Ob številčni zasedbi 
naših članov   smo dosegli tudi  lepe rezultate. Namen 
udeležbe tekmovanja niso bili rezultati, temveč 
druženje. Podelili so tudi  nagrade za najstarejšega in 
najmlajšega  igralca, da je  bil najstarejši  Ivan Rajh 
član DI Sevnica, najmlajši pa član Dobove Grega 
Boškovič. Zahvaljujemo se AP Novak za  brezplačen 
prevoz in KŠTM Sevnica  ter  Osnovni šoli Boštanj  za 
izposojo  miz ter uspešno organizacijo, ki so jo  vodili 
člani Društva Kamenček. 

Obvestila 
Dne 7. marca bo ob 16. uri v  spodnjih prostorih 
jedilnice v Lisci   redni zbor  članov  DI Sevnica.  Prijave  
zbiramo v pisarni  društva ob uradnih urah. 
Dne 9. marca bo prvi kopalni dan v Dobovi, odhod 
je ob 13. uri. Prijave zbiramo pri poverjenikih in v 
pisarni DI Sevnica do zasedbe avtobusa.

Vir: Društvo invalidov Sevnica 

Poziv k objavljanju 
prispevkov  z uporabno 
vsebino in brezplačnimi 
storitvami za občane   

Aktivnosti DI Sevnica

RECEPTI

Rižota z lososom
Za 3 osebe potrebujemo:

1/2 pora
3 stroke česna
pest mlade špinače
file lososa
skodelico riža
pločevinko graha
sol, poper
sok 1/2 limone
olivno olje
koper, rožmarin

Riž skuhamo po navodilih na embalaži. File lososa 
nasolimo in ga spečemo na olivnem olju. Pečenega 
shranimo na toplem. Na olju, na katerem smo 
pekli file, prepražimo na lističe narezan česen, da 
zadiši. Dodamo por, grah in pest mlade špinače. 
Prelijemo s sokom 1/2 limone, dodamo sol, 
rožmarin, koper in poper ter kuhamo še približno 
5 minut. Lososov file razrežemo na male koščke in 
ga dodamo zelenjavi. Primešamo še grah in riž ter 
vse skupaj na hitro popražimo. Postrežemo toplo, 
posuto s parmezanom in s skledo solate. Najbolje 
motovilca, ki smo ga nabrali na domačem vrtu. 
Dober tek.

  
V kulturni dvorani v Zabukovju so številni ljubitelji 
kulture in ljudskega izročila skupaj s Kulturnim 
društvom Franc Požun Zabukovje  in ljudskim godcem 
Janezom Košarjem z Žigrskega vrha obeležili njuna 
jubileja, 20-letnico društva in 10-letnico godčevske 
dejavnosti. Jubileja so zaznamovali z nastopom 
skupine Rosa in spevoigro z naslovom Gremo mi 
totle ta, ki je avtorsko delo Janeza Podlesnika, 
enega izmed ustanoviteljev društva in njegovega 
dolgoletnega predsednika, ki je za svojo delo na 
področju gledališke dejavnosti ob tej priložnosti  
prejel častno Linhartovo značko.  

V spevoigri v treh dejanjih, ki je prikazovala stare 
ljudske običaje, od snubitve dekleta do  šrange in 
ohceti, je pomembno vlogo  odigral ljudski godec 
Košarjev Anzek z Žigrskega vrha, ki  že deset let 
uspešno nastopa na  slovenskih odrih. Še deset 
let starejša je zgodovina zabukovškega kulturnega 
društva, ki se je na začetku imenovalo po narodnem 
heroju Alojzu Kolmanu Maroku. Pozneje je društvo, 
ki vsako leto navdušuje obiskovalce z uprizarjanjem 
ljudskih  iger in jih je pot zanesla vse do Berlina, 
povzelo ime po rojaku, v Podgorju ob Sevnični 
rojenem Francu Požunu, talentiranem slovenskem 
skladatelju, zborovodji in  organistu. 
Na prireditvi ob okroglem jubileju je društvo prejelo 
priznanje Zveze kulturnih društev Sevnica,  podeljene 
so bile bronaste, srebrne in zlate Linhartove značke. 
Zadnje so prejeli predsednica društva Mihaela 
Jazbec, Branko Klenovšek, Andreja Kobal, Benjamin 
Nepužlan, Janko Plahuta, Renata Podlesnik Pajk, Alja 
Senica Jazbec ter Simon in Luka Trupi, Janez Košar pa 
je prejel srebrno Maroltovo značko. 

N. Č. C. 

Za rojstni dan so si 
poklonili spevoigro 
Gremo mi totle ta
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Oglasi

RITA ME 
MOTIVIRA.

RADIOCENTER.SI

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

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!

GRAJSKE 
MESNINE
SEVNICA

kz-sevnica.si

GRAJSKE
MESNINE
SEVNICA

kz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.sikz-sevnica.si

 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.



22 marec 2018

Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.3.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

KAC: naš matematik, ETIMOLOG: pomenoslovec, OJNIK: naš teolog, AKANTIT: srebrov sulfid
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NAGRADA

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
STEFAN RAAB.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Danaja Levstik, Mrtovec 9, 8294 Boštanj
2. nagrada: Peter Klembas, Vrhovo 19, 1433 Radeče 
3. nagrada: Alenka Leskovšek, Trnovec 75, 8292 Zabukovje

VICOTEKA
Prijatelji
Mornar se vrne z dveletne plovbe in doma najde 
ženo z dojenčkom.
»Kdo je oče? Je moj prijatelj Jože?«
»Ne, ni bil on.«
»Je bil moj prijatelj Stane?«
»Tudi on ni bil!«
»Je bil morda moj prijatelj Mitja?«
»Nehaj že s temi tvojimi prijatelji. Kaj res misliš, 
da jaz nimam nobenega?«

Sprememba

Mlada žena reče možu:
Danes bi rada počela nekaj, česar nisem še nikoli. 
Mož ji jezno odvrne:
Potem pa pospravi hišo!
 
Razlika         
                                       
Kakšna je razlika med muslimansko in slovensko 
ženo?
Muslimanska ti temeljito opere noge, slovenska 
pa možgane!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
Kje se nahaja in kako se je imenovala stavba na sliki?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
»Naši današnji dnevi so opeke, s 

katerimi gradimo svojo prihodnost. Če 
so okvarjene, bo temu ustrezna celotna 

struktura našega življenja. Redki izmed nas 
poznamo povezanost med dnevom, uro, 
v kateri živimo in našim uspehom, našo 

srečo, našo usodo.« 
(Orison Swett Marden) 

Nagrade za mesec MAREC
1. nagrada: srebrna verižica, ki jo podarja Zlatarstvo Šalamon Vera, 
        Trg svobode, 8290 Sevnica 
2. nagrada: srebrn prstan, ki ga podarja Zlatarstvo Šalamon Vera, 
        Trg svobode, 8290 Sevnica
3. nagrada: srebrni uhani, ki jih podarja Zlatarstvo Šalamon Vera, 
        Trg svobode, 8290 Sevnica
4. nagrada: srebrn obesek, ki  ga podarja Zlatarstvo Šalamon Vera, 
        Trg svobode, 8290 Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Mami privabi solze na lica
in v jok spravi celo neustrašnega strica.
Pa ni ne nesreča, niti krivica,
ampak sloveča kuharska kraljica.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 Abeceda

 Izžrebanka:
 Tinkara Dolničar, Tržišče 38, 8295 Tržišče

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Hiška se nahaja na Ajdovskem gradcu.

Izžrebanka:
 Jožica Kozole, Metni vrh 12a, 8290 Sevnica 
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Oglasi

Org. Zavod GLG Sevnica in KŠTM Sevnica.

Srečno 2018

Velika ponudba balkonskega cvetja 
na Vrtnariji v Ribnikih 

in Cvetlièarnah

Tel.:07 81 62 360

Sprejemamo korita in posode 
za zasaditev balkonskega cvetja.

Vljudno
     vabljeni

VCT RAMOVŠ - PEKLAR
Ribniki 38 

8290 Sevnica

Vabilo na predavanje

1,90 EUR

Drevnina  - 
30%
Thuja 
smaragd  
za žive 
meje  1,10 
m cena 
6,19  (tole 
lahko daš 
kot akcija)
Balkonsko 
cvetje in 
enoletnice 

AKCIJA

BALKONSKO
CVETJE  

THUJA SMARAGD (živa meja) 

1,10 m po 6,19 EUR

 
Balkonsko cvetje 
in enoletnice 
po ugodnih cenah 

SADIKE EKOLOŠKE ZELENJAVE

- 20%
Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.

tekst  

enoletnice od 50 centov dalje 
razprodaja balkonskega cvetja po 0,95 €

ENOLETNICE
od  0,50 € dalje

Zima se počasi poslavlja 
in pomlad nas bo zvabila na naše vrtove.
Na Vrtnariji v Ribnikih 
in Cvetličarni »Silva« 
vam nudimo:˝

Sadike balkonskega cvetja, 
enoletnic, trajnic, 
semena in gomolje, zemljo, 
lonce, okrasne posode,
Sadike EKO zelenjave, 
seme Eko Amarant in ostalih semenarn.

Sedaj je čas, 
da prinesete svoja korita in posode 
za poletno zasaditev.
Vabljeni, da nas obiščete.        

BOŽIÈNE ZVEZDE
NOVOLETNE 
DEKORACIJE

DARILNI PROGRAM

SREČNO
2018

Čestitke 
za praznike 

v marcu!

Hvala, ker ste s svojo prisotnostjo 
polepšali naše leto.

Tudi vnaprej 
se bomo trudili 

za vas z našimi storitvami.

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



ČISTILNE AKCIJE 
                             v občini Sevnica 2018

Organizirano bodo potekale:

petek, 23.3. in sobota, 24. 3. 2018,

petek, 6. 4 in sobota,7. 4. 2018.
Podrobna navodila in kontakti:

 www.obcina-sevnica.si, 

www.turizem-sevnica.si, 

www.mojaobcina.si/sevnica/

Vabljeni, da se akcij udeležite 
v čim večjem številu.

 www.kstm.si, 

TURISTICNA
ZVEZA
OBCINE
SEVNICA
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Radiometrija Media Pool (junij 2017); vse starostne skupine; območje občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, 
Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, 
Semič, Sevnica, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk; num: 748

Vir:

NAREJEN ZA

VAŠA UŠESA!

OGLAŠEVANJE

041 858 733
AktualFlyer1.indd   3 23. 08. 17   23:22
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