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Anuša, kako bi se opisali? 
Stara sem 19 let in sem študentka 1. letnika 
aplikativne kineziologije v Kopru. Zaradi treningov, 
tekem, faksa in študentskega dela kones tedna 
imam zelo malo prostega časa. Še vedno pa se 
najde kakšen dan za druženje s prijatelji in zabave 
za sprostitev. Poleg knjig za študij že dolgo nisem 
prebrala nobene druge knjige. Za to imam čas 
na morju in takrat berem knjige Dana Browna. 
Najljubše skladbe nimam, poslušam večino zvrsti, 
zadnje čase pa me najbolj navdušujeta house in 
tech house. Ker sedanji filmi niso več, kar so bili, 
so mi ljubši starejši filmi, kot sta Green mile in 
Shawshank Redemption.

Koliko časa se že ukvarjate s strelstvom?
Strelstvo imamo očitno v družini. Že majhna sem 
rada občudovala priznanja mojega dedka, babice 
in mame. Ker me je to tako pritegnilo, sem se pred 
sedmimi leti odločila tudi sama poskusiti. Po dveh 
mescih treningov sem šla na državno prvenstvo 
in svojo prvo tekmo. Posamezno se ne spomnim, 
katera sem bila, vem pa, da smo ekipno zmagale 
in vrnila sem se s prvo zlato medaljo. To me je 
dodatno motiviralo, da sem se še naprej ukvarjala 
s strelstvom. Po dveh letih zmagovanja na regijskih 
tekmah in v mladinski ligi so me povabili na prvo 
mednarodno tekmo v sklopu reprezentance. Po 
petih letih sem še vedno v slovenski reprezentanci 
in zato sem videla že kar nekaj sveta, kar je še 
ena od stvari, ki me veseli in motivira za nadaljnje 
treninge in uspehe. 

Na letošnjem državnem prvenstvu ste že tretjič po 
vrsti osvojili naslov državne mladinske prvakinje. 
Kakšne so bile priprave, kvalifikacijsko in finalno 
tekmovanje ter občutek zmagoslavja?
Ker sta konkurenca in standard streljanja v 
Sloveniji slabša v primerjavi z rezultati po svetu, 
zame državno prvenstvo ni bilo prav velik izziv. 
Zato sem si pred nastopom zadala cilj, da 
zmagam, dosežem drugo normo za svetovno 
prvenstvo, ki bo v Grenadi v Španiji, in premagam 
državni finalni rekord. Pred tekmo nisem imela 
treme, ko pa je nastopil redni del in sem pomislila, 
da moram doseči normo za svetovno prvenstvo, 
se je trema povečala. Prvih nekaj strelov je bilo 
napornih, potem pa sem se sprostila in pokazala, 
kar znam. Po rezultatih iz rednega dela streljanja 
bi lahko rekla, da je zmaga skoraj zagotovljena, 
saj sem vodila za 10 krogov. Vendar nisem bila 
popolnoma prepričana o sebi, saj v finalu ni 
pomemben redni del tekme, ker se vse začne 
znova. V finalu je pritisk precej večji. Takrat sem 
imela ob sebi trenerja Mirka Ognjenoviča, družino 
in celotno ekipo navijačev, ki so me spodbujali in 
navijali zame. Vse čas sem bila v veliki prednosti 
pred drugo tekmovalko, nekje na sredini pa mi 

je koncentracija upadla in 
me je dohitela. Takrat sem 
v glavi preletela svoje cilje in 
se odločila, da res ne mislim 
biti druga, in na koncu sem 
zmagala za 10,3 kroga. To je 
lahko primerljivo s tem, da bi 
morala imeti drugouvrščena 
možnost še enega strela, da bi 
me dohitela. Zmaga mi veliko 
pomeni, saj sem lepo sklenila 
zadnje državno prvenstvo kot 
mladinka, dosegla sem tudi 
drugo normo za svetovno 
prvenstvo. Razočarana 
sem samo toliko, ker nisem 
dosegla svojega tretjega cilja: 
preseči državni finalni rekord. 
Zmanjkalo mi je le 1,4 kroga.  
Drugače so pa občutki ob 
zmagi nepopisni. Ko vidiš, da 
si dosegel cilj, ki si si ga zadal, 
veš, da zmoreš, in si želiš za 

naprej še več. Takšne zmage mi dajejo moč, da 
vztrajam tudi takrat, ko mi gre kaj po zlu.   Pri tem 
me zelo podpira vsa moja  družina in so vsi zelo 
ponosni name, kar mi veliko pomeni. Spremljajo 
me na vseh tekmah, na katerih le lahko. Prav tako 
so zame zelo veseli tudi prijatelji in sošolci. 

V strelstvu se rezultati merijo po doseženih 
krogih. Kaj to pomeni?
Strelska tarča je razdeljena na 10 koncentričnih 
krogov. Sredinski krog oziroma center je označen 
s številko 10. Vrednosti gredo proti zunanjem 
robu tarče s padajočimi številkami. Tako je največji 
(najbolj zunanji) krog označen s številko 1. Za 
dober rezultat je treba zadeti čim več centrov – 
desetk.
V kvalifikacijah se štejejo celi krogi (npr. 10, 9, 8, 7 ...). 
V finalu pa se krogi dodatno delijo na desetinke, 
in sicer 10.1, 10.2., 10.3. Najvišji zadetek v 
kvalifikacijah je 10, najvišji mogoči rezultat pa 
400 krogov od 40 strelov. Najvišji zadetek v 
finalih je 10,9, najvišji mogoči rezultat je 218 
krogov od 20 strelov. Mogoče je na prvi pogled 
videti komplicirano, dejansko pa je preprosto in je 
takšna tudi logika. 

Ali je res, da si med nastopom poleg svojega 
trenerja želite tudi veliko spodbujajočega 
občinstva?
Veliko strelcev ne mara veliko občinstva, ki navija 
zanje. Jaz pa sem čisto nasprotje. Več ljudi me 
podpira in navija zame, bolj uživam in bolj me to 
spodbuja. Ni boljšega občutka kot zmagati pred 
polnimi tribunami. Pred tekmo pa se ne maram 

pogovarjati o strelstvu z nikomer drugim kot 
mojim trenerjem. Samo on ve, kako se počutim in 
kako mi lahko pomaga, saj me po vseh teh letih 
sodelovanja zelo dobro pozna. Ravno zato si želim, 
da bi lahko bil na vseh večjih tekmovanjih ob meni. 

Pred državnim prvenstvom in zavidljivo uvrstitvijo 
je bil vaš nastop v Moskvi zelo dober. 
Kako pomembno je bilo to tekmovanje?
V Moskvi je potekalo najpomembnejše tekmovanje 
v sezoni, evropsko prvenstvo. Uvrstila sem se 
na odlično 12. mesto v konkurenci najboljših 
evropskih mladinskih strelk in žal za las zgrešila 
finale. Vendar lahko rečem, da sem dosegla 
svoj cilj, saj sem si pridobila kategorizacijo 
perspektivnega športnika kot edina mladinka v 
strelstvu v Sloveniji. 

Na kateri uspeh ste še ponosni v svoji dosedanji 
športni karieri?
V dosedanji karieri sem dosegla že kar nekaj 
priznanj, zato je težko izpostaviti samo nekatere. 
Ponosna sem na vse svoje nastope na mednarodnih 
tekmah, ker je že to, da se udeležim takšnih 
pomembnih tekem, velik dosežek. Poleg zadnje 
uvrstitve na 12. mesto na evropskem prvenstvu 
v Moskvi, kjer sem dosegla osebni rekord, sem 
ponosna tudi na 14. mesto na svetovno priznani 
tekmi v Münchnu in 2. mesto v Beogradu in Splitu. 
Sicer pa, kot sem že rekla, vsako tekmovanje šteje 
in se veselim vsakega novega dosežka. 

Kakšni so vaši nadaljnji načrti?
Konec maja me čaka mladinski svetovni pokal 
v Shulu (Nemčija), kmalu za tem junija pa še 
mladinska mednarodna tekma v Plznu na Češkem. 
Po tem imam še obveznosti na faksu, saj je v tem 
času izpitno obdobje in je treba uskladiti in opraviti 
vse obveznosti. Avgusta začnem intenzivne 
priprave na svetovno prvenstvo, najprej doma v 
Sevnici pod nadzorom mojega trenerja, potem 
pa še z reprezentanco. Septembra odpotujem 
na svojo zadnjo mladinsko tekmo, svetovno 
prvenstvo v Grenadi v Španiji. Upam, da bom na 
svetovnem prvenstvu dosegla dober rezultat. 
Oktobra se začne moja »kariera« med članicami. 
Ker je tam večja konkurenca in se lahko rezultati 
primerjajo s svetovno elito, se zavedam, da 
bom morala pridno trenirati, da pridem v 
reprezentanco kot članica in potem posledično na 
evropsko prvenstvo in svetovne pokale. Prihodnje 
leto se prvič začnejo tudi evropske igre v Bakuju, 
na katerih poleg svetovnih pokalov in evropskih 
prvenstev podeljujejo kvote za olimpijske igre leta 
2016. Moje največje sanje so seveda olimpijske 
igre v Riu in, kot pravi moj trener, imam realne 
možnosti, da dobim kvoto in poletje 2016 preživim 

tam. Do takrat pa me še čakata dve leti napornih 
treningov!

Kaj pravijo »pobi« o dekletu, ki je trikratna 
državna prvakinja?
Najprej mi nihče od fantov ne verjame, da 
streljam. Potem slišim komentarje, kot npr. zdaj 
se te moram bati, ali pa, ti pa si nevarna, me je 
kar malo strah. Do zdaj so bili vsi presenečeni v 
dobrem pomenu in velikokrat me prosijo, ali jim 
lahko pokažem pištolo, povem, kako to poteka. 
So pa tudi izjeme, ki pravijo, da zračna pištola 
ni nič in bi morala streljati s tistimi iz filmov. Za 
njihovo mnenje mi je vseeno, ker več kot očitno 
nimajo pojma, o čem govorijo, in se ne zavedajo, 
koliko truda je treba vlagati v takem športu, 
še posebno, če želiš rezultate državnega ali 
svetovnega merila.

Anuša, želimo vam še veliko športnih in osebnih 
uspehov!

Pogovarjala se je Petra Biderman. 
Foto: Mirko Ognjenovič

Intervju

Državna prvakinja Anuša Kovačič

Anuša Kovačič v družinskem krogu po zmagi

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

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

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

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

Prihodnja številka izide julija 2014, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 6. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede urednice  Kolofon
To, kar smo preživeli, ne pripada več nam. 
Minilo je in ti bežni trenutki so dobljeni na 
kratko, kot sanje, ki jih nato ohrani spomin. 
Ohrani se vse tisto, kar čutimo, vidimo, 
slišimo, se naučimo in spoznamo. Spomini se 
skladiščijo v nas in največkrat pridejo na plan, 
kadar hočemo podoživeti tisto lepoto, ki nam 
je dala moč in pravo usmeritev, ali pa takrat, 
ko je opomin za nekaj, čemur se je najbolje 
izogniti. 
Spomin tvorimo prav vsi. Lahko se odločimo, 
da smo ustvarjalci pretežno lepih spominov. 
Kot poskušamo zaposleni na zavodu, skupaj 
s podporniki, kreirati dobre programe in 
razvijati dejavnosti v občini. Želja so pretežno 
lepi spomini in to zato, da bi nam bili opora v 
trenutku, ko se bomo srečali z negotovostjo 
in ovirami. Prepričani smo, da boste takrat 

tudi razumeli, kaj smo vam želeli dati in 
povedati. Prepričani smo tudi, da vam bodo 
lepi spomini tudi v oporo in spodbudo za delo 
vnaprej in bodo tvorili potrebo po druženju in 
soustvarjanju. 
Pridružite se nam v mesecih, ki prihajajo, 
na različnih dogodkih in srečanjih. Delite z 
nami dobro, priporočajte, pa tudi kritizirajte, 
če smo si to zaslužili. Iz vsega tega bomo 
črpali energijo za naprej in se naučili postali 
močnejši, boljši. Hkrati bomo postali kreativni, 
prepoznavni in drugačni. 
Prikličimo spomine še danes in marsikdo bo 
presenečen nad tem, da smo bili včasih bolj 
sproščeni, zadovoljnejši in smo znali bolje 
sprejemati drugačnost ter odpuščati. 

Mojca Pernovšek

Koncert
v soboto, 31. maja 2014, 

ob 19. uri
Župnijska cerkev Povišanja Svetega Križa 

ob 50. obletnici delovanja,

Boštanj

50 let 

Nedelja, 
22. junij, ob 19. uri, 
v atriju Gradu Sevnica

Koncert 
Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

Koncert bo obogaten z 
dodatnim kulturnim programom 
ter nagovorom slavnostnega govornika.

Vstop prost

25. junij
DAN DRŽAVNOSTI



4 junij 14

Občinske strani

www.obcina-sevnica.si

Zbrane na otvoritveni slovesnosti so nagovorili 
župan Srečko Ocvirk, generalna direktorica 
direktorata za Kulturno dediščino Špela Spanžel in 
generalna direktorica Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine dr. Jelka Pirkovič. 

Program so z glasbo obogatili učenci in učenke 
Glasbene šole Sevnica, z zanimivimi in zgodovinsko 
obarvanimi igralskimi vložki pa Mirko Ratej, Franci 
Gros in Oskar Zoran Zelič, tudi režiser in scenarist 
igralskih vložkov. 

Grajski dogodek se je nadaljeval z družabnim 
srečanjem in pogostitvijo, ki so jo pripravili 
Kmečka zadruga Sevnica, Društvo vinogradnikov 
Sevnica-Boštanj in Gostišče Dolinšek. Rdeča nit 
je bila povezava in promocija v domačem okolju 
pridelanih dobrot. 

Slovesna otvoritev grajskega parka je bila hkrati 
pričetek tradicionalnega festivala Sevniško 
grajsko poletje 2014. V večernih urah je sledil še 
koncert tria Eroika, sprva predviden v grajskem 
parku, a je bil zaradi slabega vremena izveden 
v sevniški kulturni dvorani. Vrhunski glasbeni 
dogodek je več kot navdušil številčno občinstvo.

 
Na Gradu Sevnica je 23. aprila potekala 28. 
redna seja občinskega sveta. Prvi del seje je bil 
namenjen seznanitvi s poslovanjem javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina. Letno poročilo za 
leto 2013 je predstavil direktor Javnega podjetja 
Komunala Sevnica Mitja Udovč, v predstavitvi pa 
poudaril uspešno zaključenost poslovnega leta 
z doseženimi cilji na vseh segmentih obveznih 
gospodarskih javnih služb: oskrbe z vodo, 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Velik del 
aktivnosti podjetja je bil v letu 2013 namenjen tudi 
tržni dejavnosti, ki predstavlja podporo obveznim 
službam, saj je bil, poleg več manjših ureditev, 
uspešno izveden velik projekt gradnje vodovodnih 
sistemov na levem bregu Save. Občinski svet je 
s soglasno sprejetim sklepom izrazil strinjanje, 
da je Komunala Sevnica v letu 2013 izpolnila vse 
poslovne cilje. 
  
Prav tako je uspešnost poslovanja v letu 2013 
predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek. Zavod je na vseh področjih – kulturi, 
športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – 
dosegel pričakovane rezultate z izvajanjem rednih 
dejavnosti in jih tudi nadgradil, kot dober lastnik 
korektno upravljal z javnimi objekti ter nudil 
tehnično pomoč in podporo društvom. 
  
Obravnavana sta bila tudi poslovno in finančno 
poročilo Javnega podjetja Plinovod Sevnica za leto 
2013 ter Poslovni in finančni načrt podjetja za 
leto 2014, kar je članom sveta predstavil direktor 
Anton Krajnc. Po tem, ko se je Plinovod Sevnica v 
lanskem letu soočal z zaostreno tržno situacijo na 
področju prodaje plina, je iz finančnih dokumentov 
razvidna dosežena finančna vzdržnost. Poslovanje 
je stabilno, kar omogoča premislek o nadaljnjih 
preudarnih strateških usmeritvah. Občinski svet 
se je z obema poslovno-finančnima dokumentoma 
seznanil in predlagal, da se na eni od naslednjih 
sej temeljiteje obravnava možnost združitve 
Plinovoda s Komunalo oziroma dolgoročnejšega 
poslovanja in strategije razvoja Plinovoda. 
  
Drugi vsebinski sklop seje je bil vezan na prostorsko 
načrtovanje. Člani sveta so obravnavali in potrdili 
stališča do pripomb in predlogov, ki so bili podani 
v času javne obravnave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za stadion Sevnica s 
spremljajočimi objekti. Naslednja faza v postopku 
izdelave OPPN je tako pridobitev mnenj pristojnih 
nosilcev urejanja prostora. 
  
Na podlagi novega občinskega prostorskega 
načrta in državne zakonodaje, pa tudi številnih 
investicij v komunalno infrastrukturo, je potrebno 
izdelati nov Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica, 
katerega prva obravnava je potekala na seji sveta. 

28. redna seja 
občinskega sveta

Grajski park, ki je bil celovito urejen v sklopu 
projekta »Sanacija okolice gradu Sevnica«, je bil 
16. maja z otvoritveno slovesnostjo tudi uradno 
predan namenu. Projekt, ki se je izvajal lani, je 
obsegal več medsebojno povezanih ureditev. 

Najopaznejša je ureditev parka z rekonstrukcijo 
sprehajalnih poti, ki ohranjajo zgodovinsko oziroma 
prvotno zunanjo ureditev. Povezujejo vzhodni 
in zahodni parkovni plato, poleg videza in večje 
urejenosti parka pa pomenijo tudi sprehajalne poti 
za obiskovalce gradu. V sklopu ureditev parka je 
obnovljen vodnjak, urejena kovana ograja z vrati, 
na novo je urejen paviljon ter izvedenih več replik 
kipov, kakršni so nekdaj že krasili grajski park. Z 
obnovo oskrbnikove hiše, ki je skupaj z gradom 
zaščitena kot kulturni spomenik lokalnega pomena, 
je pridobljen prostor za dodatne turistično-
promocijske vsebine. Z urejenimi dostopnimi 
potmi je dosežena celovitejša urejenost širšega 
grajskega hriba nad starim mestnim jedrom.

Odprtje grajskega parka 
in koncert Eroike

Foto: Judith Zgonec

Odlok opredeljuje program opremljanja in temelje 
za izračun komunalnega prispevka, ki veljajo 
za celotno območje občine. Usmeritev Občine 
Sevnica je ohranitev dosedanjega sorazmernega 
izračuna prispevka, v odloku pa so med drugim 
predvidene olajšave za gospodarsko gradnjo 
ter velike industrijske in kmetijske objekte. Člani 
sveta so v razpravi podali precej pobud, ki bodo 
s strani strokovnih služb analizirane do naslednje 
obravnave odloka. 
  
Župan je člane sveta na seji seznanil z aktualno 
problematiko pri projektu gradnje optičnega 
omrežja, ki je bil uspešno zgrajen v sevniški in 
še šestih dolenjskih občinah. Projekt je fizično in 
finančno zaključen, vršijo se še posamični priklopi. 
Občinam je, po že uspešno zaključenem projektu, 
očitana postopkovna napaka v fazi izbora 
zasebnega partnerja. Člani občinskega sveta 
so se seznanili s stanjem ter podpirajo občino in 
konzorcij pri iskanju primerne rešitve.

Foto: Ljubo Motore

Foto: Ljubo Motore

Foto: Judith Zgonec

Foto: Judith Zgonec

Foto: Ljubo Motore
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Občinske strani

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

 
Šmarčna je kulturno bogatejša za obnovljeni 
Dolinškov kozolec z etnološko zbirko kmečkega 
orodja iz tamkajšnjih krajev. Z obnovo kozolca 
ter ureditvijo zbirke kmečkega in gospodinjskega 
orodja, na pobudo domačina Cirila Dolinška, 
je Šmarčna dobila pomemben prikaz življenja 
prednikov. Več o dogodku je zapisano na osmi 
strani Grajskih novic. 

Hkrati s tem dogodkom pa je bil namenu predan 
novo asfaltirani odsek cestne povezave na 
relaciji od Kompolja do Šmarčne. Ta predstavlja 
pomembno pridobitev tako za tamkajšnje krajane 
kot ljubitelje kolesarstva in rekreacije, saj je s tem 
urejen zadnji neasfaltirani odsek na priljubljeni 
kolesarski poti vse od Boštanja do brvi čez Savo 
pri Šmarčni.

Novi pridobitvi na Šmarčni

 
Sevnico je konec aprila obiskal predsednik države 
Borut Pahor. Delovni obisk se je pričel na Gradu 
Sevnica, kjer je potekal pogovor z županom 
Srečkom Ocvirkom, podžupanoma Janezom 
Kukcem in Jožefom Žnidaričem ter direktorjem 
občinske uprave Zvonetom Košmerlom o 
dnevnem delu, projektih in življenju v občini. 
Predsedniku so predstavili večje projekte zadnjih 
let ter aktualne investicije in usmeritve dela, 
od pomena dobrih cestnih povezav ter skrbi za 
regionalni in sonaravni razvoj, do poudarka na 
lokalni samooskrbi. Predstavili so tudi razvojne 
potrebe lokalne skupnosti, med njimi krepitev 
srednjega šolstva v Sevnici, krepitev zdravstva 
ter posodobitve cestnih in železniških povezav. 
Predsednik je v pogovoru izrazil pohvalo županom 
za velik prispevek k zagotavljanju politične, 
gospodarske in socialne stabilnosti v zahtevnem 
času gospodarske krize. 

Sledil je obisk v Socialnem inkubatorju Posavja 
KNOF, ki deluje pod okriljem Zavoda KNOF, prvega 
registriranega socialnega podjetja v Posavju in 
tretjega v Sloveniji, kjer so predsedniku predstavili 
svoje delo in projekte. Predsednik se je nato v 
nadaljevanju v Športnem domu Sevnica srečal s 
sevniškimi športnicami in športniki, ki s svojimi 
velikimi uspehi ime občine ponašajo po Sloveniji 
in širše. Zaključni del srečanja je potekal v Srednji 
šoli Sevnica, kjer se je predsednik srečal z dijaki 
Srednje šole Sevnica, programa lesarstvo, 
vodstvom srednje šole, predstavniki Študentskega 
kluba Sevnica ter predstavniki podjetij, ki delujejo 
na področju lesne industrije.

Predsednik države v Sevnici

Predsednik z dijaki, študenti in podjetniki

 
Občina Sevnica je v sodelovanju z Javnim podjetjem 
Komunala d.o.o. Sevnica in Javnim zavodom za 
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
(KŠTM) Sevnica tudi letos povabila devetošolce na 
ogled in predstavitev delovanja Čistilne naprave 
Sevnica. Namen ekskurzije je učencem iz prve roke 
predstaviti številne poučne informacije, katerih 
skupni imenovalec je varovanje in odgovorno 
ravnanje z okoljem in naravo, s katero in v kateri 
živimo. 

S strani direktorja sevniške Komunale Mitje 
Udovča in sodelavcev je bilo predstavljeno 
delovanje Čistilne naprave Sevnica. Župan Srečko 
Ocvirk je šolarjem predstavil delovanje in naloge 
Občine Sevnica, direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek je predstavila turistično ponudbo, 
naravne in družbene znamenitosti občine ter 
aktivnosti na področju mladinskih dejavnosti, 
vodja Oddelka za okolje in prostor Roman Perčič 
pa aktivnosti Občine Sevnica za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti v povezavi z varovanjem 
okolja.

Na ogledu 
Čistilne naprave Sevnica

Ogled čistilne naprave

 
Ob Tednu Rdečega križa in Dnevu medicinskih 
sester sta Rdeči križ Sevnica in Zdravstveni dom 
Sevnica v središču Sevnice pripravila dogodek 
»Skupaj delamo za zdravje«. Na prireditvi so 
predstavili raznolike dejavnosti rdečega križa, 
zdravstveni dom pa je sodeloval z zdravstveno 
vzgojnim programom. Svetovali so o zdravem 
načinu življenja in prikazali dejavnike tveganja 
za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. Poleg 
svetovanja je potekalo tudi merjenje krvnega 
tlaka in krvnega sladkorja ter svetovanje o 
zdravi prehrani. Prikazali so temeljne postopke 
oživljanja. Obiskovalci so si lahko vodeno ogledali 
SVIT-ov model debelega črevesa in se podučili 
o nevarnostih raka v tem delu telesa ter model 
dojk za učenje samopregledovanja. S prikazi 
različnih vsebin so se pri stojnicah, poleg obeh 
organizatorjev, predstavila različna društva iz 
občine in Posavja. Zdravstveni dom Sevnica 
je izvedel tudi test hoje z izračunom telesne 
zmogljivosti. 

Rdeči križ Sevnica se tudi sicer zelo odzivno 
priključuje raznim akcijam in oblikam pomoči. 
Tako so v zadnjih dneh, tudi v sodelovanju z OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, priključili akciji za pomoč 
prizadetim v popravah v Srbiji ter Bosni in 
Hercegovini.

Skupaj delamo za zdravje

Foto: OZRK Sevnica

Prodaja zemljišč 
za stanovanjsko gradnjo

 
Naprodaj je več zemljišč za stanovanjsko gradnjo, 
med njimi parcele v novem naselju Drožanjske 
ceste, na Dolnjem Brezovem in na Kompolju 
(Dvorec). Trenutno je razpisana javna dražba za 
prodajo gradbenih parcel na Dolnjem Brezovem 

in na Kompolju. 
Javna dražba za parcele bo 3. junija s pričetkom 
ob 12. uri, v pisarni št. 214 Občine Sevnica 

(Glavni trg 19 a, Sevnica). 
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne 

dražbe lahko zainteresirani pridobijo na 
Občini Sevnica v času uradnih ur, 

pri Romanu Strlekarju (07/81-61-269
ali roman.strlekar@obcina-sevnica.si).

 
Med 2. in 6. junijem bo v Republiki Sloveniji že 
tretje leto zapored potekala mednarodna vojaška 
vaja Adriatic Strike 2014, na kateri bo Slovenska 
vojska v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob 
podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje 
usmerjevalcev zračne podpore. Usposabljanje 
usmerjevalcev zračne podpore bo potekalo na 
štirih različnih lokacijah po Sloveniji, med njimi tudi 
na območju Vrhovega pri Sevnici in v Sevnici. 
Na območju Sevnice bodo aktivnosti potekale 
na dvoriščih podjetij Tanin in Kopitarna ter na 
območju sv. Roka nad Sevnico. Zaradi zagotovitve 
varne izvedbe vaje ter varnega in neprekinjenega 
zračnega prometa bodo potekale začasne zapore 
zračnega prostora nad območji izvajanja vaje. 
Aktivnosti na terenu bodo potekale po vnaprej 
določenem scenariju, vadbenci se bodo z vozili 
premikali po javnih cestah in utrjenih gozdnih 
poteh, pri čemer bodo za okolico v pretežni meri 
nemoteče, saj bo na terenu le manjše število 
vojakov in vojaških vozil, uporaba manevrskega 
streliva pa bo minimalna.

Vaja Adriatic Strike 2014

Vabilo na obeležitev 
dneva železničarjev

 
Iniciativna skupina železničarjev v sodelovanju z 
Občino Sevnica vabi v soboto, 7. junija, na slovesno 
otvoritev makete miniaturne železnice in muzeja 
ter hkrati obeležitev dneva železničarjev, na 
železniški postaji Sevnica. Prireditev se bo 
začela ob 9.50, ko bo vlak iz Zidanega Mosta 
pripeljal goste, predstavnike Slovenskih železnic 

ter godbenike Slovenskih železnic. 
Na prireditvi bo nato sledil glasbeno-plesni 
nastop, vse zbrane pa bosta nagovorila 
predstavnik Slovenskih železnic in župan Občine 

Sevnica. 

Po zaključku uradnega dela bo organiziran 
ogled makete in muzeja, pripravljena bo tudi 

priložnostna pogostitev. 

Vljudno vabljeni.
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Po občini

www.mojaobcina.si/sevnica

Pomlad je že zakorakala v naša življenja in s tem 
spodbudila k večji aktivnosti. Tako smo aktivno 
preživeli dan tudi člani Območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Sevnica. Po letnem 
programu smo v soboto, 17. maja, organizirali 
drugi Pohod  po poteh tajnih skladišč orožja. 

Zbrali smo se na avtobusni postaji v Sevnici in se 
odpeljali proti Tržišču, pri Veliki pletenki pa nas 
je že čakalo nekaj naših članov. Po pozdravnem 
nagovoru sekretarja OZVVS Sevnica Petra 
Teichmeistra in opisu poti smo se podali na 9 
km dolgo pot proti Malkovcu. Pot nas je vodila po 
idilični dolenjski pokrajini od Tržišča, mimo Škovca 
do Malkovca, tam pa nas je očaral prelep razgled 
po vinskih goricah. Dokaj hitro smo prispeli do 
Pungerčarjeve zidanice, kjer je bilo v času 90/91 
eno od tajnih skladišč orožja v naši občini. V spomin 
na to pogumno dejanje je na zidanici spominska 
tabla. 

Tam smo imeli krajši kulturni program, sekretar 
OZVVS Sevnica je prebral čestitko predsednika 
Zveze veteranov Slovenije Lipiča ob dnevu 
veteranov. Spregovoril je tudi podžupan naše 
občine Kukec, Ivan Pungerčar pa je kratko opisal 
dogajanje med osamosvojitveno vojno. 
Ustavili smo se tudi ob spominskem obeležju iz 
leta 42, kjer je padlo 7 talcev. Te dogodke nam 
je opisal Ivan Pungerčar, ki je bil pri tem krutem 
dejanju tudi navzoč. 
Poskrbljeno je bilo, da nismo bili ne lačni ne žejni. 
Po okrepčilu je bilo na vrsti krajše druženje ob 
zvokih harmonike. 
Čeprav so oblaki zastirali sonce in so nas občasno 
osvežile dežne kaplje, ni manjkalo dobre volje. 
Zaradi razmočenosti terena smo se po nekoliko 
spremenjeni trasi poti vrnili na izhodišče. 

Hvala vsem udeležencem pohoda, saj smo dan 
preživeli v prijetnem druženju. Tako izkazujemo 
spoštovanje do preteklosti in ponosni smo lahko, 
da imamo tudi v svojem združenju ljudi, ki so se 
bojevali za prave vrednote. 

  
Cvetka Biderman

Pohod po poteh tajnih 
skladišč orožja Malkovec – 
Pungerčarjeva zidanica

Foto: Marko Černič

 
Tudi letos je  Godba Sevnica izvedla že tradicionalno 
prvomajsko budnico po ulicah boštanjske in 
sevniške krajevne skupnosti. Godbenice in 
godbeniki so se že zgodaj zjutraj,  ob 5. uri v 
četrtek 1. maja, zbrali in začeli obiskovati različne 
kraje. 

S svojo glasbo so najprej prebudili krajane v 
Šmarčni, nato v Boštanju, na Florjanski ulici v 
Sevnici, obiskali pa so tudi blokovsko naselje Pod 
vrtačo, korakali in igrali so tudi v Drožanjski ulici. 
Svojo začrtano pot so nadaljevali tudi na Cesti 
na Dobravi po  Kladnikovi ulici in zaigrali tudi 
pred domom upokojencev v Sevnici. Nato jih je 
pot vodila po Bohorski ulici in Planinski cesti. Z 
letošnjo budnico so končali na Orehovem, nato pa 
so se z avtobusom odpeljali na Lisco in nastopili na 
tradicionalni prvomajski proslavi na Lisci. 
  

Brane Busar

Prvomajska budnica 2014

  
Življenje posameznika se je podaljšalo, 80, 
90-letniki niso več redkost. Je pa življenje starejših 
največkrat povezano z boleznijo in posledično z 
manjšo oz. neaktivnostjo. Vsak posameznik in 
seveda celotna družba pa si  želi, da bi staranje 
potekalo aktivno. Vsi, ki delajo za starejše in z 
njimi, vedo in se zavedajo, kako je njihov  prispevek 
na različnih področjih  dragocen, zato ga je treba 
izkoristiti.  In ob letošnjem evropskem dnevu 
solidarnosti  med generacijami smo se povezali 

člani Mladinskega centra Sevnica in DU Sevnica 
ter skupaj organizirali prijetno druženje. Ogledali 
smo si film o Sevnici, predstavnik TA Doživljaj nam 
je predstavil turistično ponudbo, Mladinski center 
pa je poskrbel za ustvarjalnico.  Ker nam je bilo 
tako prijetno, smo sklenili, da bomo druženje 
kmalu ponovili. 

 
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

29. april: dan solidarnosti 
med generacijami

Foto: Marko Černič

Foto: Peter Teichmeister

V mesecu maju je svoj 95. rojstni dan praznovala 
Ana Drenek iz Sevnice. Visok jubilej je preživela v 
krogu domačih ter številnih prijateljev in znancev. 

Slavljenki je ob obisku čestital tudi župan Občine 
Sevnica Srečko Ocvirk. 

Vir: Občina Sevnica

95 let Ane Drenek

 
KŠTM Sevnica med drugim skrbi tudi za 
vzdrževanje in upravljanje številnih javnih objektov, 
namenjenih kulturnim, športnim, turističnim 
in mladinskim vsebinam. Objekte daje zavod 
uporabnikom v brezplačno uporabo, uporabnik 
pa je za uporabo prostorov dolžan pokriti 
delež obratovalnih stroškov, stroške rednega 
vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, zavarovanja. Vsako leto je na osnovi 
izračunov preteklega leta sprejet in javno objavljen 
nov cenik, v katerem so cene opredeljene glede 
na način uporabe – nepridobitno, pridobitno ali 
humanitarno uporabo. Nepridobitna uporaba 
zajema pavšalni znesek za pokrivanje fiksnih 
obratovalnih stroškov objekta in je namenjena 
za vse nepridobitne organizacije, vrtce, šole in 
posameznike, ki izvajajo netržno dejavnost, ter 
za društva in klube, registrirane v občini Sevnica. 
Pridobitna uporaba pa je namenjena tistim, ki 
svojo dejavnost tržijo. 
  
V letu 2010 je bil z Občino Sevnica sklenjen 
dogovor, da 80 % sredstev za pokrivanje stroškov 
uporabe objekta pokrije občina, 20 % stroška pa je 
dolžan kriti uporabnik sam. Pri določanju kriterija 
za pridobitev te pravice se upošteva dejstvo, da 
je uporabnik registriran v občini Sevnica in da se 
prostor uporablja za nepridobitno dejavnost. V 
primeru, da organizatorji izvedejo prireditev v 
duhu neprofitnega namena v objektih, s katerimi 
upravlja KŠTM Sevnica v času občinskega 
praznika in za namen vaj posameznih društev 
ali pa se izvedejo prireditve na gradu v sklopu 
Sevniškega grajska poletja, se uporaba objekta 
uporabniku ne zaračuna oziroma strošek uporabe 
objekta v celoti krijeta Občina Sevnica in KŠTM 
Sevnica. Uporaba se uporabniku ne zaračuna 
tudi v primeru, da sta Občina Sevnica ali KŠTM 
Sevnica soorganizatorja dogodka. V tem primeru 
sta nosilca uporabnih stroškov soorganizatorja. 
Za vsako uporabo prostora se sklene pogodba, v 
kateri je jasno opredeljena cena, višina pokrivanja 
stroška in ostale naloge ter odgovornosti 
pogodbenih partnerjev. 
  
Za vse dodatne informacije smo društvom na voljo 
v upravi zavoda KŠTM Sevnica, informacije pa so 
objavljene tudi na spletni strani www.kstm.si. 
  

 Vir: KŠTM Sevnica

Kako do rezervacije prostorov 
v upravljanju KŠTM Sevnica
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Oglasi

www.radiocenter.si

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

Prava pesem. 
Prav zdaj.

107.4 GO 101.5 in 104.9

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

- foliarna gnojila -
- analize zemlje, plodov -

-  svetovanje -

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

Svetovanje: Marjan KRAGL 041-207-523

SFINGA 
     EXTRA WDG

®

NOV SISTEMIČNI FUNGICID 
na osnovi dimetomorfa+folpeta

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

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

IZJEMNO UGODNA CENA!!!

NOVO!!

NOVO!!

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

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

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

www.modra-frankinja.com

Vinorodna dežela Posavje se lahko pohvali 
kot eno najboljših slovenskih in celo evropskih 
območij za pridelavo modre frankinje, zato je 
posavska modra frankinja polnega in bogatega 
okusa, pestrih vonjev, globoke intenzivne barve, 
ne skopari z zdravilnimi sestavinami, s krajevno 
pridelano hrano pa se lahko poveže v bogata 
vinsko-kulinarična doživetja. Kot  nadgradnjo 
Festivala modre frankinje, ki je bil lani v Sevnici 
že tretjič, smo oblikovali projekt in ga poimenovali 
Modra frankinja – žametno vino Posavja. 
Vsebinsko smo ga oblikovali in ga izvajamo štirje 
partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in 
mladinske dejavnosti Sevnica kot nosilec projekta 
(KŠTM Sevnica), Kmečka zadruga Sevnica, Zveza 
društev vinogradnikov Dolenjske ter Center za 
razvoj podeželja Posavje. Za projekt smo pridobili 
evropska sredstva iz programa LEADER. 
Namen projekta je spodbujanje pridelave z 
usposabljanjem vinogradnikov, povezovanje in 
organizirano trženje lokalne modre frankinje 
na načine, ki zagotavljajo večjo kakovost in višjo 
dodano vrednost, poglavitni cilji pa so: 
– s spodbudami in izobraževanjem povečati 
razširjenost in kakovost pridelave ter izboljšati 
znanje za še boljšo nego modre frankinje; 
– povečati prepoznavnost in uporabo modre 
frankinje v Posavju in drugje; 
– s sistemom od pridelovalca do ponudnika 
vzpostaviti trajno preskrbo lokalnih gostinskih 
obratov in razširiti uporabo modre frankinje v 
lokalni, regionalni in državni gostinski ponudbi; 
– povečati prepoznavnost in obiskanost Festivala 
modre frankinje s splošno promocijo in večjo 
ozaveščenostjo o dobrih lastnostih modre 
frankinje na lokalni, regionalni in evropski ravni. 
Vizija projekta, ki se je začel lani in poteka tudi 
letos ter je sestavljen iz več dogodkov, strokovnih 
predavanj, ocenjevanja vin in spremljevalnega 
programa, je, da modra frankinja postane 
prepoznavni kulinarično-gastronomski produkt 
Posavja, po kakovosti in razširjenosti pa eno 
od opaznih središč modre frankinje v Evropi. 
Poleg celostne grafične podobe smo oblikovali 
tudi strategijo trženja modre frankinje, ki je 
objavljena na spletnem portalu projekta www.
modra-frankinja.com. Delovati je začel lani, 
poleg različnih informacij in zanimivosti o modri 
frankinji, predstavitvenega filma, že omenjene 
strategije in festivala, zanimivosti, receptov 
ter drugega sta na portalu vzpostavljata dva 
posebna seznama oziroma bazi, in sicer baza 
gostinskih ponudnikov modre frankinje in baza 
vinarjev pridelovalcev modre frankinje. Vpis v 
eno in drugo bazo je brezplačen. Poglavitni pogoj 
za ponudnike je, da imajo v svoji gostinski ali 
prodajni ponudbi modro frankinjo, medtem ko 
je treba biti za vpis v bazo vinarjev pridelovalcev 
registriran kot pridelovalec modre frankinje. Na 
spletnem portalu www.modra-frankinja.com le 
izpolnite vlogo s potrebnimi podatki, jo pošljite na 
elektronski naslov modra.frankinjakstm@gmail.
com in vnesli vas bomo v bazo.

Modra frankinja – 
žametno vino Posavja

 
V nedeljo, 11. maja, je bila na Šmarčni pri Sevnici 
zanimiva prireditev, na kateri so pokazali obsežno 
etnološko zbirko s tega območja z nazivom 
Dolinškov kozolec. 

Za obsežno, zasebno zbirko starodavnih tehničnih 
predmetov je zaslužen Ciril Dolinšek - Cili, ki je z 
večletnim trudom in pomočjo družine, vaščanov 
in prijateljev zgledno uredil družinski kozolec za 
muzejsko rabo. Na prireditvi ob odprtju, ki jo je 
Cili tudi vodil, so sodelovali: Folklorna skupina iz 
Razborja, domače Ljudske pevke Šmarčanke, 
Ljudski pevci Fantje s Preske.

V pozdravnem govoru so zbrane pozdravili in 
opisali pomen te zbirke župan Srečko Ocvirk, ki je 
prerezal tudi otvoritveni trak, predsednik Krajevne 
skupnosti Boštanj Jože Udovč in domačin Vinko 
Knez. Kozolec in zbirko je blagoslovil boštanjski 
župnik dr. Alfonz Žibret. Po ogledu zbirke so 
vse pogostili Aktiv kmečkih žena, Društvo 
vinogradnikov Sevnica-Boštanj, sponzorji Kleti 
Krško ter sevniške Grajske mesnine – KZ Sevnica. 
V nadaljevanju so bile na vrsti kmečke igre in ob 18. 
uri še lutkovna predstava Trije prašički v izvedbi 
sevniškega Grajskega lutkovnega gledališča. 
Tako je prijetna posavska vasica Šmarčna dobila še 
eno turistično zanimivost, ki se je ne bi sramoval 
noben kraj v Sloveniji in je vredna ogleda. 

  
Foto in vsebina: Janez Levstik

Odprtje prenovljenega 
Dolinškovega kozolca

Spletni portal postaja čedalje bolj obiskan, tam 
so na voljo vse informacije o modri frankinji, 
predvsem pa lahko na enem mestu najdete 
najboljše modre frankinje, pridelovalce, gostinske 
in druge ponudnike, pri katerih lahko vina okusite 
ali kupite. Spletni portal je sodoben in odličen 
promocijski in prodajni kanal. 
Vse, ki organizirate dogodek z modro frankinjo 
(kulinarične večere, degustacije ipd.), vabimo, da 
nas obveščate o dogodkih in z veseljem vam bomo 
pomagali promovirati in povečati prepoznavnost 
vašega dogodka z objavo na portalu, e-obvestilih 
in še kako. Že zdaj prisrčno vabljeni na 4. festival 
modre frankinje, ki bo v Sevnici v soboto, 13. 
septembra 2014. Pijte modro! 

  
Rok Petančič, KŠTM Sevnica 

  

Vse o projektu in navodila najdete na spletnem 
portalu www.modra-frankinja.com, lahko nas 
tudi pokličete ali nam pišete: Rok Petančič, 051 
680 289, rok.petancic@kstm.si, Matej Imperl, 
051680 280, matej.imperl@kstm.si.

Občinsko ocenjevanje - obvestilo

Komisija za ocenjevanje bo svoje delo opravljala v 
dneh do 15.  junija. Ocenila bo vsa krajevna jedra, 
osnovne šole, vrtce in prijavljene manjše kraje.  Če 
želite, da komisija oceni tudi vaš kraj in vam poda 
smernice za nadaljnje urejanje, to sporočite na el. 
pošto cveta.jazbec@gmail.com.  
Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala  splošno 
urejenost kraja kot celote, kakovost turistične 
ponudbe in storitev, varovanje naravne in kulturne 
dediščine, varovanje okolja, gostoljubnost, 
komunalno in turistično infrastrukturo in drugo. 
Vsa turistična društva in tudi krajevne skupnosti 
bodo dobili zapisnik ocenjevanja. V projektu se 
nadaljuje regijsko ocenjevanje, nato državno in 
prepričani smo, da bo kakšen izmed krajev naše 
občine prepoznan za lepo urejenega. 

Alenka Kozorog

Moja dežela, 
lepa in gostoljubna 

+386(0)7 81 65 462
+386(0)51 680 287

Trg svobode 10 

8290 Sevnica

delavni čas: 
Delavniki: 9.00 – 17.00

Sobote: 9.00 – 13.00

www.dozivljaj.si
dozivljaj@kstm.si

Bogato prenovljena ponudba 

spominkov in 

novi programi za otroke!  

AKTUALNO - IZLET: 

GRAD s PARKOM in MESTO SEVNICA

stalno vodenje po mestu in Gradu 

z degustacijo salam in vin,

Cena po osebi je 13,50 €. (minim. 30 os.)

(za program potrebujete približno 5 ur 

in ga je možno prilagoditi)
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Turizem, TZOS

www.mojaobcina.si/sevnica

Praznik dela, 1. maj, je dan, ko člani Godbe 
Šentrupert vstanejo zelo zgodaj. Že tradicionalno 
namreč po Mirenski dolini z avtobusom obiskujejo 
vaška in krajevna središča ter zaigrajo prvomajsko 
budnico. Tudi letos so nas obiskali na Telčah, 
Malkovcu in v Tržišču. 

S svojimi koračnicami so pričarali prijetno vzdušje 
na ta praznik in upamo, da bodo to tradicijo še 
nadaljevali. 

 Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Prvomajska budnica 
Godbe Šentrupert

Znane melodije 
so še dolgo prijetno odzvanjale v ušesih.

 
V soboto, 10. maja, je TD Tržišče s pomočjo in 
v sodelovanju s krajani Vrhka in Polja, ki se jim 
iskreno zahvaljujemo, organiziralo tradicionalni, že 
osmi, pohod na Vrhek k rastišču rumenega sleča 
oz. azaleje. Pohod je tudi uvod v številne prireditve 
ob krajevnem prazniku KS Tržišče. 

Prelepo sobotno vreme je privabilo približno100 
pohodnikov. Od pletenke v Tržišču smo se podali 
na Vrhek, tam pa nas je v objemu gozda pričakala 
omamno dišeča grmovnica. Slišali smo zanimivo 
strokovno predavanje o tej rastlini; študentka 
Katjuša Okrošek s Kozjanskega je namreč izdelala 
diplomsko nalogo o rumenem sleču in to rastlino 
temeljito proučila. Maja, čeprav so letos že nekoliko 
prej,  zacvetijo grmi s svojimi živo rumenimi in 
omamno dišečimi cvetovi. Vrhek je eno od štirih 
avtohtonih rastišč te znamenite rastline, ki spada 
med zaščitene vrste. Vaščanom Vrhka se je treba 
zahvaliti, ker s svojim prostovoljnim delom redno 
čistijo in vzdržujejo to rastišče. 

Pot smo nadaljevali proti najvišji točki Vrhka, kjer 
stoji znameniti kozolček s sodčkom v »štantu« in 
so se pohodniki okrepčali z odličnim cvičkom. Še 
prej pa tudi z okusno malico, saj so pridne članice 
Aktiva kmečkih žena Tržišče pripravile okusni 
praženi krompir. Potem so se pohodniki podali 
po gozdnih poteh proti Krmelju, prečkali potok 
Hinjo in se povzpeli proti vasi Polje. Prijazni krajani 
so pohodnike postregli z domačimi dobrotami. 

Zaigrala sta  člana skupine Vesela dolina, zato 
je bilo razpoloženje med pohodniki še bolj veselo. 
Pohod smo sklenili v gostilni Ulčnik z odlično obaro. 
Čudovit dan je bil kot nalašč za veselo druženje in 
pohodniki so se prijetno utrujeni in z lepimi spomini 
vračali domov. 

  
 Janja Seničar Tratar, TD Tržišče 

Pohod k azaleji na Vrhek 

Pisana množica pohodnikov 
na najvišji točka Vrhka, ki ponuja prekrasen razgled.

Takole so zapisali v Klapi Komiža: 
»Gostovanje klape Komiža v Sloveniji je pomenilo 
precej več od nastopa ene dalmatinske klape. 
Sprejem, bivanje  v  občinah Sevnica in Krško je 
bil kot prihod med stare dobre prijatelje. Kot pred 
tremi leti je tudi tokrat o našem bivanju skrbel 
Martin Salamon, podjetnik  in ljubitelj  klapskih 
pesmi.  

Od četrtka do ponedeljka so Salamon, njegova 
družina, številni prijatelji in poslovni partnerji  
skrbeli za dobro počutje gostov z daljnega 
dalmatinskega otoka.  Posebej je treba omeniti  
Bruna in Mileno Bregar, njuna zidanica Bregar na 
Kamenškem je spet postala prijeten dom klape.   

Od institucij je treba posebej poudariti  odlično  
logistiko in organizacijo Občine Sevnica – Javnega 
zavoda KŠTM Sevnica in Turističnega društva 
Raka pri Krškem ter drugih partnerjev. V Sloveniji 
nam je bilo zelo lepo, veseli smo, da smo lahko 
približali klapske pesmi  ljudem v manjših krajih, 
ki drugače nimajo možnosti oditi na velike drage 
koncerte.« 

Hvala Klapi Komiža za njihov obisk in vse brezplačne 
nastope, vsem donatorjem, sponzorjem in vsem 
obiskovalcem. 

KŠTM Sevnica s partnerji 

Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica

Gostovanje Klape Komiža 
v Sloveniji

Kljub muhastemu in hladnemu vremenu se je 
na pohod po Krekovih stezicah podalo nekaj 
neutrudnih in Šentjanžu pripadnih pohodnikov. 
Prišli so iz Slovenj Gradca, iz Šmarja - Sapa, Vodic in 
iz Tržišča. Domačinov pa kot navadno ni bilo veliko. 

Pohodniki so bili lepo sprejeti in se zahvaljujejo 
domačinom iz najlepše hribovske vasi Leskovec za 
tako lep sprejem in gostoljubje, s čimer so spet 
dokazali, da so vredni tega naziva.  Za prijetno 
vzdušje je bilo poskrbljeno tudi na Brunku, v Peklu 
in na koncu v Šentjanžu. 

 
Vir: TD Šentjanž 

12. Krekov pohod 
po Krekovih stezicah

Študentka Katjuša 
je predstavila nekaj zanimivosti o azaleji.

Članice Aktiva kmečkih žena Tržišče 
so postregle z odličnim praženim krompirjem.
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Pesem Posavja je odmeven pevski posavski 
praznik. Tako množično strokovno spremljano 
revijo odraslih pevskih zasedb lahko v Sloveniji 
zasledimo le še na Primorskem, s prireditvijo 
Primorska poje.
 
Namen sodelovanja na reviji Pesem Posavja 
nista le koncertriranje in druženje z drugimi 
zbori in skupinami, ampak tudi spodbuda in nove 
smernice, ki jih zasedbe in njihovi vodje pridobijo 
od strokovnega spremljevalca revije. Vse štiri 
koncerte letošnje revije spremlja priznani 
slovenski skladatelj, zborovodja in pedagog 
Damijan Močnik. 
Organizatorji Pesmi Posavja smo območne 
izpostave Javnega sklad RS za kulturne dejavnosti 
Krško, Sevnica in Brežice. 
Letošnja 41. Pevska revija odraslih pevskih zborov 
in vokalnih skupin poteka na treh lokacijah, v 
Krškem v župnijski cerkvi sv. Ruperta na Vidmu, 
v cerkvi sv. Roka v Brežicah in v župnijski cerkvi 
Povišanja sv. Križa v Boštanju. 
Štiri koncerte oblikuje 9 ženskih, 15 moških in 
10 mešanih zasedb, skupaj bo na Pesmi Posavja 
nastopilo 34 pevskih zasedb, v katerih prepeva 
623 pevk in pevcev. 

Na 2. koncertu v boštanjski cerkvi, ki ga je pripravil 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna 
izpostava Sevnica, so se občinstvu predstavili: 
KD Mešani pevski zbor Viva Brežice, 
Moški pevski zbor KD Ivan Kobal Krška vas, 

Ženski pevski zbor Azalea Boštanj, 
Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče, 
Vokalna skupina Mavrice iz Podbočja, 
KD Moški pevski zbor Sromlje, 
Vokalna skupina Coronke, 
Moška vokalna skupina Fantje z Razborja in 

Mešani pevski zbor Zvon. 

Novost letošnje revije je glasovanje za 
najzanimivejšo zasedbo po izboru občinstva. V 
Boštanju je občinstvo najbolj prepričal Mešani 
pevski zbor Zvon. 
Zahvaljujemo se vsem pevkam, pevcem in 
zborovodjem za lep večer zborovske pesmi in 
čudovitemu občinstvu, ki rado posluša tovrstne 
koncerte. 

  
Katja Pibernik, 

koordinatorka OI JSKD Sevnica 

Posavski pevski praznik 
Pesem Posavja 2014

»Ni ga lepšga mesca v letu, kot je mesec maj,« 
so bile uvodne besede predsednice v kulturno 
prireditev 10. maja zvečer v Kulturni dvorani 
Šentjanž v organizaciji Kulturno-umetniške sekcije 
Kulturno-umetniškega društva Budna vas. 

Iz grl Ljudskih pevk Solzice se je razlegala po 
dvorani ljudska pesem. Najmlajši Anja Petrovič, 
Robi Razpet, Neža Musar, Aleksandra Sigmund 
Krajnc in Lea Florjančič so zapeli in deklamirali. 
S svojo poezijo so nam božale srca Marija Bajt, 
Marjetika Erman, Eva Keber, Berta Logar in Jožef 
Žnidarič. Za popestritev med poezijo je poskrbela 
s prepevanjem češko-moravskih pesmi Eva Keber 
ob spremljavi kitare. Pri pesmi Na praškem mostu 
sta se ji pridružila vnukinja Taja in vnuk Kevin. 

Marjetka Erman ljubezen in spoštovanje do narave 
izraža s fotografijami, ki jih je razstavila v dvorani 
in so bile na voljo za ogled. 

Povezovalna nit večera je bila v rokah Veronike 
Sigmund. Na koncu se je zahvalila vsem, ki so 
pomagali pri izvedbi, vsem nastopajočim, obema 
gostoma in vsem obiskovalcem. Večer je minil 
v prijetnem druženju ob ogledu razstavljenih 
fotografij. 

Magda Sigmund, predsednica KUD Budna vas

Maj, mesec ljubezni

Fotografije Marjetke Erman

  
Na festivalu frizerskih, oblikovnih in tekstilnih šol 
Slovenije so se v sredo, 14. maja, v obnovljenem 
grajskem parku sevniškega gradu, predstavili 
dijaki in dijakinje Srednje frizerske šole Ljubljana, 

Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – 
Ljubljana, Srednje ekonomske, storitvene in 
gradbene šole Kranj, Srednje šole za storitvene 
dejavnosti in logistiko Celje, Zavoda za gluhe in 
naglušne Ljubljana, Srednje šola Sevnica, Srednje 
tehniške šole Koper, Srednje šole za oblikovanje in 
fotografijo Ljubljana in Srednje šole za oblikovanje 
Maribor. 

Mnenje po končanem modnem dogodku je bilo 
enotno – bilo je enkratno, nepozabno in nepopisno 
lepo. Obiskovalci so bili več kot navdušeni nad 
prikazanimi oblačili, pričeskami in zgodbami. 
Dodaten zven dogodku, ki mu je poseben čar 
dajal tudi bogat grajski prostor, so dodali še 
mladi glasbeniki GŠ Sevnica, najstniška glasbena 
skupina U3 s pevko Gajo Prestor, brežiška plesna 
skupina Imani, dijakinja SŠ Sevnica Nika Plantan 
s solističnim pevskim nastopom in raper Zlatko. 
Povezovalne niti programa je imela v rokah Smilja 
Radi, dogodek pa je ves čas spremljala tudi 
posebna tolmačka za dijakinje in dijake Zavoda za 

gluhe in naglušne. 
Sevničanke in Sevničani si lahko samo želimo, da 
bi Srednja šola Sevnica spet začela uvajati modne 
zgodbe, ki jih je pred leti pripravljala konec maja v 
atriju gradu Sevnica in so bile uvod v že znano in 
uveljavljeno Sevniško grajsko poletje. 

  
Smilja Radi, posavje.info

Vrnitev v preteklost 
z modnim dogodkom 

Eva Keber z vnukom pri izvedbi 
češko-moravske pesmi Na praškem mostu.

Berta Logar in Jožef Žnidarič z ženo Mileno

Najmlajše
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Sreda, 4. junija 2014, ob 20. uri 
v zbirki Ogled na Gradu Sevnica:
Radogost večer v zbirki Ogled 
avtorja Rudija Stoparja 
Gost: Galerija samorastnikov Trebnje (slikarka Greta 
Pečnik iz Pirana / hommage)
Kulturni program v grajski kapeli. 

Vstop je prost!
Org.: Rudi Stopar, KŠTM Sevnica. Info: 051 680 289, grad.
sevnica@kstm.si

Sobota, 7. junija 2014, ob 20. uri 
v atriju Gradu Sevnica:
Folklorni večer 

Nastopajo: Folklorna skupina in solisti slovenskega 
kulturnega društva Drava iz Augsburga (vodja 
Javornik Cvetka); Združeni pevski zbor slovenske 
župnije Augsburga in Ulma (vodja župnik Roman 
Kutin); Folklorna skupina Kulturnega društva 
Svoboda center iz Trbovelj (vodja Brečko Joži); 
Folklorna skupina DU Razbor (vodja Hriberšek 
Majda). Skupine, ki ohranjajo folklorno tradicijo, bodo 
plesale štajerske, koroške in severno primorske plese. 

Vstop je prost!
Org.: Folklorna skupina DU Razbor. 
Info: Majda, majda.hribersek@gmail.com

Nedelja, 8. junija 2014, ob 20. uri 
v Lutrovski kleti pod Gradom Sevnica: 
Učna ura Primoža Trubarja 
(ob Dnevu Primoža Trubarja)
Moji lubi Slovenci! Za časa mojega življenja sem 
pridigal v slovenskem jeziku. Moje pridige so govorile 
o ljubezni, strpnosti, proti napuhu in k spoštovanju 
vseh ljudi. Večkrat niso bile pravilno razumljene. Ko 
se danes uzrem na to ubogo slovensko ljudstvo, 
sem  prepričan, da je potrebno  moje pridige pravilno 
doumeti in se po njih ravnati. Moji lubi Slovenci, 
pridite in prisluhnite, kaj vam imam povedati. 

Vstop je prost! 
Org.: KŠTM Sevnica, Društvo Sevniški graščaki. 
Info: 051 680 289, grad.sevnica@kstm.si

Petek, 13. junija 2014, ob 20. uri 
v Lutrovski kleti pod Gradom Sevnica:
Večer slovenskih popevk / 
Koncert MoPZ Svoboda Brestanica
Na koncertu bo predstavljena slovenska popevka 
v vsej svoji raznolikosti. Uspešnicam iz znamenitih 
60. let se bodo pridružile še melodije, ki so se nam 
najbolj vtisnile v spomin in srce v preteklih in tudi v 
današnjem času. 
Predstavljeni bodo naši najbolj uspešni in popularni 
pevci, morda bomo kakšnega med njimi tudi povabili 
kot gosta večera in zapeli skupaj z njim. Koncert bodo 
glasbeno popestrili tudi instrumentalisti.
Vstopnina: 5 EUR. Vstopnice bodo naprodaj 1 uro pred 
začetkom koncerta ob vhodu v Lutrovsko klet.
Org.: MoPZ Svoboda Brestanica. Info: Miloš, 041 657 543

Petek, 20. junija in sobota, 21. junija 
2014, od 10. do 18. ure: 
XIV. Sevniški likovni delovni shod 
Grad 2014
Tema:  »Detajli, ki te najdejo na gradu in grajskem 
hribu« Po letu premora, zaradi ureditve parka gradu, 
je leta 2013 izostala Aspekta X4. Čas je prišel prav za 
temeljit razmislek. Tradicionalni likovni dogodek se 
bo v ciljni in organizacijsko spremenjeni obliki dogajal 
tretji petek in soboto v juniju, razstava del z izborom 
pa v novembru ob prireditvah občinskega praznika. 
Ustvarjali bodo povabljeni umetniki. Obiskovalci pa 
vabljeni, da si dogodek tudi ogledate.
Strokovno vodstvo: petčlanska komisija.
Organizator: JSKD - Območna izpostava Sevnica, Zveza 
kulturnih društev Sevnica
Info: 041 328 166, oi.sevnica@jskd.si

Nedelja, 22. junija 2014, ob 19. uri 
v atriju Gradu Sevnica: 
Koncert Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti

Koncert bo obogaten z dodatnim kulturnim 
programom ter nagovorom slavnostnega govornika. 

Vstop je prost!
Org. KD Godba Sevnica, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica.

Petek, 27. junija 2014, ob 19. uri 
v atriju Gradu Sevnica: 
Gledališka igra Celjski grofje
(v izvedbi igralske skupine društva TRG Sevnica v 
počastitev 130-letnice ustanovitve Diletantskega 
gledališča v Sevnici)
Gledališka igra Celjski grofje (prirejena po tekstu 
avtorja Bratka Krefta) je drama v petih dejanjih. 
Čeprav je postavljena v čas le treh dni (dan pred 
sodnim dnem, dan sojenja Veroniki Deseniški in 
dan po sodbi), iz nje izvemo skorajda vse o tej 
celjski dinastiji, ki se je povzpela v evropske vrhove 
plemstva in je v slovenski zgodovini zapustila globoke 
sledi.
Vstopnina: 7 EUR. Predprodaja vstopnic od 16. 6. v Papirnici 
Lindič Sevnica in TA Doživljaj ter 1 uro pred začetkom igre ob 
vhodu v grad.
Org.: Društvo TRG Sevnica. Info: Sinjo, 031 260 956.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
V primeru slabega vremena se prireditve iz okolice Gradu 

Sevnica prestavijo v notranjost gradu ali 
v Kulturno dvorano Sevnica.

Koordinator festivala Sevniško grajsko poletje 2014 je 
KŠTM Sevnica. Izvedbo festivala finančno podpira in 

omogoča Občina Sevnica. 
Kontakt: Rok Petančič, 07 81 61 075, 051 680 289, 

Info: grad.sevnica@kstm.si / www.grad-sevnica.com

V četrtek, 15. maja, smo na sevniškem gradu 
gostili hrvaška umetnika iz Vrbovca. 
V kulturnem programu odprtja razstave, ki ga 
je povezoval Rudi Stopar, je z igranjem na harfo 
nastopila Tinkara Jene, učenka Glasbene šole 
Sevnica. 

Stopar je umetnika, ki ju je že gostil v oknu 
Radogost, opisal takole: 
»Josip Boltižar se je v celoti predal umetnosti, 
je človek, ki razume razum, dovolj občutljiv in 
svoboden, da prinaša ljudem duhovnost. Je 
ambasador takšne takšnosti človeka in njegove 
bogate skromnosti. Boltižarjeve slike in grafike so 
odraz življenjske dramskosti časa, ki ga spoznava 
in občuti tudi v svojem restavratorskem delu in 
vnemi. 

Mladen Kefelja je plodovit kipar avtodidakt, ki je 
izšel iz prestižne naivne umetnosti pred desetletji 
in v svoji ustvarjalnosti zaplul v bogate moderne 
vode kiparstva. Njegove skulpture so znanilci luči 
in notranje lepote, kot da bi se skoznje razkrivalo 
vse bogastvo narave.« 

Razstavo si lahko ogledate do vključno 15. junija, 
kadar je grad odprt, skupine pa se lahko za ogled 
vnaprej dogovorijo. Pokličite 051 680 289. 
Prijazno vabljeni. 

  
Rok Petančič,  KŠTM Sevnica

Josip Boltižar 
in Mladen Kefelja razstavljata 
na sevniškem gradu   
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 31.5., 
ob 8.00

Svetovni dan športa: 
Dan odprtih vrat 

Športni dom Sevnica, 
Fitnes studio Sevnica

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

sobota, 31.5., 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti zbiranje: KMD Lukovec Org.: KŠD Lukovec; 

Info.: Alenka, 051/680-288

sobota, 31.5., 
ob 8.30 Mednarodni košarkarski turnir za kadete Športna dvorana Sevnica Org.: Sava avto; 

Info.: Milan, 031/646-057

sobota, 31.5., 
ob 10.00 Ribič, ribič me je ujel

Ribiška koča ob 
krmeljskem bajerju in 
Športni park Krmelj

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

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

sobota, 31.5., 
ob 19.00

Kino Sevnica, 300: Vzpon imperija, 
akcijska domišljijski spektakel, 102min Kino Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 31.5., 
ob 20.00

Tretje uho - glasbeni dogodek: 
MiNiMe Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica; 

Info.: 07/81-61-070

nedelja, 1.6., 
ob 8.00 Pohod po dolini potoka Štegina na Studenec zbiranje: 

Arto
Org.: TD Studenec 
Info.: Mojca, 031/744-418

nedelja, 1.6., vsak 
dan v juniju od 
15.00 do 17.00

Ustvarjalnica:
Mačje hiške za zavetišča za male živali Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 2.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda, 4.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica 

sreda, 4.6., 
ob 20.00

Radogost večer Gost: Galerija samorastnikov Trebnje 
(Hommage slikarka Greta Pečnik iz Pirana) Grad Sevnica Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica 

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

petek 6.6., 
ob 19.00

Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 
občine Sevnica 2014 Kulturna dvorana Šentjanž Org.: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

območna izpostava Sevnica

Petek, 6. 6., 
ob 19.00

Kino Sevnica, Legende v Vegasu, 
komedija, 105 min Kino Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota 7.6., 
ob 8.00 Test hoje na 2 km zbiranje: 

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

sobota 7.6., 
od 9.50

Otvoritev makete miniaturne železnice in muzeja
ter obeležitev dneva železničarjev Železniška postaja Sevnica Org.: Iniciativna skupina železničarjev 

v sodelovanju z Občino Sevnica

sobota, 7. 6., 
ob 20.00

Tradicionalna prireditev v občini Sevnica: 
28. Šinjekadija

pred Večnamenskim 
domom na Logu

Org.: KŠD Log; 
Info.: Janez Imperl, 041/769-814

sobota 7.6., 
ob 20.00 13. Srečanje ljudskih pevcev v Boštanju TVD Partizan Boštanj Org.: Ljudski pevci Boštanj;

Info.: Matej Fon

sobota 7.6., 
ob 20.00 Folklorni večer Grad Sevnica Org.: Folklorna skupina DU Razbor

Info.: Majda, majda.hribersek@gmail.com

sobota 7.6., 
ob 20.00

Gasilska veselica z ansamblom Petra Finka 
Ob 16.00 – gasilsko tekmovanje Tomos – mokra vaja Šmarčna Org.: GE in VO Šmarčna

nedelja 8.6., 
ob 20.00

Učna ura Primoža Trubarja 
(ob Dnevu Primoža Trubarja) Grad Sevnica

Org.: KŠTM Sevnica in društvo Sevniški 
graščaki; 
Info.: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

ponedeljek 9.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda 11.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek 13.6., 
ob 19.00

Koncert ljudskih pesmi: 
Kdor poje rad je v srcu bogat

Cerkev 
Svetih treh kraljev Brunk

Org.: Ljudske pevke Solzice - Kulturno 
umetniško društvo Budna vas

petek 13.6., 
ob 20.00

Večer slovenskih popevk
Koncert MoPZ Svoboda Brestanica

Grad Sevnica - 
Lutrovska klet

Org.: MoPZ Svoboda Brestanica 
Info.: : Miloš, 041/657-543

sobota 14.6., 
ob 10.00

Etnološka prireditev: 
Knapec na obisku pri branjevki in krošnjarju

Krmelj - ploščad pred 
gasilskim domom

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

sobota 14.6., 
ob 17.00

Kino Sevnica: Pustolovščine gospoda Peabodyja in Shermana, 
animirana pustlovščina, 96 min, SINHRONIZIRANO Kino Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota, 14.6., 
ob 19.00

Taprava veselica v večernih urah nas bo zabaval Ansambel Nemir.
v dopoldanskih urah se bo odvijal uvodni tenis turnir; Športni park Krmelj Org.: Mladinska sekcija Krmelj

ponedeljek 16.6., 
ob 13.15

Teden ljubiteljske kulture: 
Zasaditev sevniške voščenke pri OŠ Sevnica s kulturnim programom OŠ Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek 16.6., 
ob 15.30

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

Predavalnica 
ZD Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica 
Prijave na.: 07/81-65-070

ponedeljek 16.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek, 16.6., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica 

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

torek 17.6., 
ob 15.30

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

Predavalnica 
ZD Sevnica

Org.: OZ Rdečega križa Sevnica 
Prijave na.: 07/81-65-070

sreda 18.6., 
ob 16.00

Teden ljubiteljske kulture: 
Lutkovna delavnica Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda 18.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda 18.6., 
ob 19.00

Meditacija 
s šamanskim bobnom Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

četrtek 19.6., 
ob 16.00

Teden ljubiteljske kulture: 
Likovna delavnica Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek 20.6., 
ob 10.00 – sobota 
21.6., ob 18.00

XIV. Sevniški likovni delovni shod Grad 2014 Grad Sevnica
in njegova okolica

Org.: JSKD - Območna izpostava Sevnica in 
Zveza kulturnih društev Sevnica 
Info.: 041/328-166, oi.sevnica@jskd.si
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

petek 20.6., 
ob 16.00

Teden ljubiteljske kulture: 
Kolaž mozaična delavnica, zaključek vseh aktivnosti z nagradnim 
žrebanjem

Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sobota 21.6., 
ob 19.00

Kino Sevnica, Need for speed (Želja po hitrosti), 
akcijska kriminalka, 130 min Kino Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

nedelja 22.6., 
ob 19.00

Koncert Godbe Sevnica 
ob dnevu državnosti Grad Sevnica Org.: KD Godba Sevnica, Občina Sevnica, 

KŠTM Sevnica

ponedeljek 23.6., 
ob 15.00 Izpit iz prve pomoči Učilnica RK Sevnica Org.: OZ Rdečega križa Sevnica 

Prijave na.: 07/81-65-070

ponedeljek 23.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

sreda, 25.6., 
ob 9.00 Šentjanški vinogradniški pohod Šentjanž Org.: Društvo vinogradnikov Šentjanž; 

Info.: Renata, 031/344-669

petek 27.6., 
ob 19.00

Gledališka igra: 
Celjski grofje Grad Sevnica Org.: Društvo TRG Sevnica 

Info.: Sinjo 031/260-956

sobota 28.6., 
ob 14.00

Otroške likovne delavnice 
na prostem

Družina Musar, 
Šentjanž

Org.: Likovna sekcija ART lipa - 
Kulturno umetniško društvo Budna vas

sobota 28.6., 
ob 17.00

11. Kristjanov memorial 
v malem nogometu

asfaltno igrišče 
na Studencu

Org.: ŠD Studenec; 
Info.: Uroš Gorenc, 051/322-250.

sobota, 28.6., 
ob 20.00

Velika gasilska veselica z ansamblom Naveza
Ob 16.00 – gasilsko tekmovanje: MB – suha vaja za člane in članice

Pri Gasilskem domu 
Studenec

Org.: PGD Studenec; 
Info.: Tjaša, 031/312-385 - veselica, 
Karli, 041/901-684 - tekmovanje

sobota, 28.6., 
ob 17.00

Državno prvenstvo v vlečenju vrvi, 
igrajo Fantje izpod Lisce, sodeluje pet ekip iz Slovenije...

Asfaltno športno igrišče 
na Logu

Org.: ŠD Gamsi,
Info.: Ivan Radej, 031/658-986

sobota 28.6., 
ob 19.00

Kino Sevnica: Ameriške prevare, 
kriminalna drama, 138 min Kino Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

ponedeljek 30.6., 
ob 16.00 Brezplačni računalniški tečaj Mladinski center Sevnica Org.: KŠTM Sevnica

petek, 6. 6., ob 19.00
komedija // 105 min

sobota, 31. 5., ob 19.00
akcijska domišljijski spektakel // 102 min

sobota, 21. 6., ob 19.00
akcijska kriminalka // 130 min

sobota, 14. 6., ob 17.00
animirana pustolovščina // 96 min

sobota, 28. 6., ob 19.00
kriminalna drama // 138 min
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Aprila in maja smo torke v MC namenili ustvarjanju. 
Nastali so prečudoviti unikatni izdelki, ki krasijo 
naše domove. 

Z istim ritmom bomo nadaljujevali tudi v prihodnjih 
mesecih, torej vsak torek, od 15. ure. Vabljeni na 
ustvarjanje! 

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Torkove ustvarjalnice 
v MC Sevnica

 
V Mladinskem centru smo po dolgem času izvedli 
prvi glasbeni dogodek v sklopu projekta – Tretje 
uho – glasba za malo zahtevnejše poslušalce.

V soboto, 10. maja, sta nas obiskala eden vodilnih 
členov neodvisne glasbene scene v Sloveniji Jaka 
Berger, ki se je predstavil na bobnih, in profesor 
glasbe Dejan Berden na klavirju. Popeljala sta nas 
na njuno intimno pot doživljanja glasbe in zvoka. 
Berger nam je pokazal, kako se z violinskim lokom 
igra na činele, s seboj pa je imel tudi konzerve. 

Pod Berdenovimi rokami  je klavir doživljal potres 
najvišje stopnje, zaradi hitrosti njegovih prstov pa 
jih v zadnjem delu koncerta sploh ni bilo mogoče 
videti. Glasbenika sta dobila velik aplavz. 
Za konec sta se za inštrumentoma preizkusila 
tudi mlada obiskovalca in s svojim pogumom in 
kreativnostjo poskrbela za prijeten konec večera.  

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Tretje uho 
v Mladinskem centru

Berden/Berger

Računalnik je orodje, ki nam pomaga pri 
odpravljanju različnih težav. Poleg strojne 
opreme nujno potrebujemo tudi programe, 
ki pa jih moramo znati uporabljati. Učinkovite 
uporabe različnih programov se lahko naučimo 
sami, precej hitreje pa si osnovno in napredno 
znanje pridobimo na tečajih. Tudi junija bodo vsak 
ponedeljek in sredo potekali brezplačni začetni 
računalniški tečaji. Nekaj uspešnih je že za nami. 

Če imate čas in premalo znanja računalništva, 
vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 

 Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Brezplačni računalniški tečaji 
v MC Sevnica

 
Obveščamo 
vse kandidate 
in kandidatke, 
da bomo jeseni 
spet organizirali 
brezplačni tečaj 
samoobrambe 
v MC Sevnica. 

Vsi, ki bi se želeli 
naučiti osnov, 
se lahko že zdaj 
prijavite na 051 
680 290 Mojci 
ali pišete na 
elektronsko pošto 
mojca.svigelj@
kstm.si

Mojca Švigelj,
 KŠTM Sevnica

Tečaj samoobrambe 
spet jeseni

 
Maja so bili četrtki v MC namenjeni pogovorom 
o človeških razvadah, prevarah, manipulaciji 
in pranju možganov, značilnostih sedanje tako 
imenovane moderne družbe. Srečanj so se 
udeleževali večinoma mladi, redni gosti MC 
Sevnica, ki po lastnih besedah nimajo kaj boljšega 
početi kot igrati igrice na računalniku, gledati 
televizijo in jesti ničvredno hrano (beri strup) s 
polic supermarketov in avtomatov, ki onemogoča 
normalen razvoj in delovanje posameznika, 
dolgoročno pa le trpljenje …  Starši za svoje otroke 
nimajo več časa, volje in znanja, da bi otroke 
znali z lastnim primerom poučiti in pripraviti na 
dragoceno življenje. Paradoksalno je, kako ljudje 
uživamo v stvareh, ki nas sistematično ubijajo. 

Predstavnik Društva Pandurang jempovedal: 
»Začnimo doma in v šolah otroke učiti dela na 
zemlji, skrbi za zdravje in medsebojne odnose in 
nikar ne delajmo iz njih programiranih, nerodnih 
in bolnih robotov, nepripravljenih na življenje in boj 
za preživetje, ki jih čaka v čedalje bolj neprijazni 
družbi.« 

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Zmota sodobnega človeka, 
v MC Sevnica

 
V mladinskem centru je bil aprila in na začetku 
maja turnir v namiznem tenisu. Prijavilo se je 12 
tekmovalcev. Ti so v prvem delu igrali po ligaškem 
sistemu, vsakdo z vsakim. Po napetih dvobojih se 
je najboljših 8 uvrstilo v finalni del, v katerem so 
potekali dvoboji na izpadanje. 

V finalu se je Nikolaj Šahov maščeval Denisu 
Kneževiču za poraz v ligaškem delu in suvereno 
slavil zmago. Nagrajen je bil z darilnim bonom za 
nakup športne opreme, drugim pa smo podarili 
tolažilne nagrade, in sicer vstopnice za ogled 
kinopredstave. 

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Veliki MC turnir 
v namiznem tenisu

Zmagovalec Nikolaj Šahov

Pogumna mladeniča
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Leteti kot ptica
V četrtek, 15. maja, sta nas v Mladinskem centru 
obiskala čisto prava jadralna padalca.

S seboj sta prinesla vso opremo, ki jo potrebuje 
jadralni padalec, in tudi »tangice« za čedalje 
popularnejše pohodništvo in letenje (hike & fly). 
Prikazala sta nam pogled od zgoraj ter nam 
razložila, kako si lahko prav vsakdo uresniči 
tisočletni sen človeštva  – leteti kot ptica, ki je z 
razvojem postal dostopen dobesedno vsakomur. 

 Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Predavanje 
o jadralnem padalstvu 
v MC Sevnica 

V Sevnici je potekal že tradicionalni Vejžde žur! 

Igrišče pri športnem domu je napolnilo pet 
glasbenih skupin, ki so dobro premigale občinstvo. 
V popoldanskem delu pa je potekal dobrodelni 
turnir v malem nogometu. Zmagala je ekipa 
lokalnih veljakov, denar, zbran z vstopnino, pa bo 
namenjen socialno ogroženim v naši občini. 

Dobrodelni turnir se je začel v športnem domu. 
Tekmo sta odigrali ekipi politikov in lokalnih veljakov. 
Ekipi sta poskrbeli za zanimivo in napeto tekmo 
vse do konca, vendar je ekipa lokalnih veljakov na 
koncu zmagala kljub tesnemu rezultatu. Vendar 
je bolj kot rezultat pomemben dobrodelni namen, 
zaradi katerega so se ekipe zbrale. 

Na glavnem odru so se predstavili Heart before 
mind, nato so za dobro vzdušje poskrbeli Sharanoid 
in Liquf. Za njimi smo dočakali prvo izmed glavnih 
skupin – Nude. Ti so s svojim nastopom dobro 
razgreli vse zbrane. Za konec žura v pravem slogu 
pa so poskrbeli Pero Lovšin in Španski borci.  

Šport, dobrodelnost in super žur. 
Ja, Vejžde!

Vir: :Študentski  Klub Sevnica

Vejžde žur 2014

 
Evropska in slovenska zakonodaja nalaga 
obvezo do leta 2020 ločeno zbrati in predelati 
50 odstotkov vseh nastalih odpadkov. Pravilni 
postopki ravnanja z odpadki v današnjem času so: 
1. Preprečevanje nastajanja odpadkov. 
2. Nastale odpadke s pravilnim ločenim zbiranjem 
     pripraviti za ponovno uporabo. 
3. Odpadke reciklirati. 
4. Odpadke predelati (npr. energetska predelava). 
5. Nekoristne odpadke pravilno odstraniti oz. 
     odložiti na deponiji. 
 
Pomen ločevanja odpadkov učenci 1. razreda že 
poznajo. Vedo tudi, da odpadki povzročajo številne 
bolezni in so nevarni, če jih odložimo kjerkoli ali jih 
zažgemo. Učencem je znano, da moramo odpadke 
odlagati na posebne deponije, a ne kar vsevprek, 
saj bi bile te prehitro polne. 

Da bi znanje in vedenje o tej problematiki utrdili, 
smo tudi v OŠ Tržišče izvajali s tem povezane 
dejavnosti. Učenci  so  si natančno ogledali  in 
opisali fotografije z  različnimi smetnjaki in ob njih 
smeti, ki spadajo vanje. Razmišljali in opisali so, 
kaj lahko sami storijo za svoje okolje. S prebranimi 
slikanicami z eko vsebino  smo spoznavali, kako 
sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 
dejavno pripomoremo k varovanju in ohranjanju  
naravnega okolja in urejanju  okolja, v katerem 
živimo. 
Iz odpadnih materialov smo izdelali uporabni 
izdelek.  Škatla za čevlje  je postala »lačen  kuža«, 
ki  ga učenci kar naprej »hranijo« s papirnatimi 
odpadki. 

  
Razredničarka Andreja Umek

Eko dejavnosti 
v 1. razredu OŠ Tržišče

Izdelali smo ekološkega kužka.

Skupina Nude

Ekipi lokalnih veljakov in politikov

Pero Lovšin in Španski borci

Skupina Liquf
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Šolski zvonec

  
Kot vsako leto smo tudi letos devetošolci ob 
praznovanju dneva Zemlje naravoslovno učilnico 
obogatili z novim drevesom. Tokrat smo izbrali 
hrast dob, mogočno listopadno drevo z zelo 
razvejeno krošnjo in močnimi koreninami. V 
prihodnosti bo dajalo zavetje in hrano številnim 
živalim, nam pa prijetno senco v poletni vročini.

Med korenine drevesa, ki so zdaj še drobne in 
krhke, a se bodo razrastle v orjaške korenine, smo 
položili steklenico s podpisi vseh učencev, ki letos 
končujejo 9. razred. Tako bo drevo rastlo v spomin 
na generacijo 2005–2014. 

Z malo truda, a veliko veselja, smo pripomogli k 
varstvu okolja, širjenju gozda in čistoči zraka, kar 
je zelo pomembno za naš kraj, občino, Slovenijo in 
celotno Zemljo. 

 Tia Šantej, 9. C, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Od drevesa do gozda

www.facebook.com/mladinski.sevnica
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Grajska skrinja

Sveti  Jurij je bil korajžen vojak,
njega bal se je vsak,
še zmaja je ukrotil,
tako korajžen je bil.

Sulico  je vihtel,
saj puške ni imel.

Jur je vince rad pil,
pijan pa nikoli ni bil,

tudi ženske je imel rad,
tako kakor vsak vojak.

Na konju je rad sedel,
z njim tudi v vas je šel,

je lepe pesmi pel,
saj zmeraj je bil vesel.

So fantje zdaj prišli,
in jurjevo zapeli mi,

od hiše do hiše so šli,
in veselo prepevali.

Bog blagoslovi to pesem vam,
in drugo leto spet pridite vi k nam,

saj kdor pesmi poje rad,
je v srcu bogat.

Maks Jošt

Sveti Jurij

www.mojaobcina.si/sevnica

»Govornica je izpostavila kategoriji zaupanja in 
zanesljivosti … Govornik je izpostavil pomembnost 
politike dobrososedskih odnosov …« - Spet toliko 
»izpostavljanja«! Pisec teh stavkov očitno ne 
ve, da v slovenščini ne »izpostavljamo«, temveč 
poudarjamo, podčrtujemo, hvalimo, opozarjamo 
na kaj, posebej omenjamo, postavljamo v ospredje 
itn. 

Besedna zveza »dobrososedski odnosi« je 
skovana po tujem zgledu. V božičnih in novoletnih 
voščilih bo gotovo zelo pogosto omenjena. Prav bi 
bilo, ko bi govorili o dobrih sosedskih odnosih, si 
prizadevali za dobre sosedske odnose in prispevali 
svoj delež k dobrim sosedskim odnosom. 

Naj torej božično in novoletno praznovanje utrdi 
med nami dobro sosedstvo in postavi v ospredje 
naše zavzeto prizadevanje za boljše znanje 
materinščine. 

  
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Povzela po 366 x slovensko, avtor France Vrbinc

Jezikovni kotiček: 
Dobro sosedstvo

V sklopu Socialnega inkubatorja Posavja, Zavoda 
Knof se je letos razvil nov podjetni center Zeleni 
inovatorji. Fantje so začeli razvijati svoje zelene 
zamisli in jih aprila tudi uspešno predstavili v 
sodelovanju z lokalnim podjetjem, katerega lastniki 
so prav tako ekološko ozaveščeni. Zanje so po 
naročilu ustvarili vertikalni uporabni in okrasni vrt. 
  

Vertikalni vrt lastniku omogoča pridelavo osnovnih 
zelišč in nekaj listne zelenjave za lastno uporabo, je 
pa tudi estetski arhitekturni element, ki prejema 
občudovanja obiskovalcev, ki posedajo v mirnem 
zelenem kotičku sredi mesta. 
  
Zeleni inovatorji so uspešno sodelovali tudi pri 
postavitvi novega zeliščnega vrta na gradu 
Rajhenburg. Inovativni »zeleni boksi« so zelo 
preprosta rešitev za pridelovanje zelišč na majhni 
površini. Boksi so narejeni iz kovinske mreže, ki 
omogoča zasaditev vseh ploskev. Tako pridobimo 
velikansko sadilno površino, ki je lahko hkrati tudi 
meja med parcelami namesto žive meje oz. ograje. 

  

Svoje ideje Zeleni inovatorji še razvijajo, zdaj se 
posvečajo ideji o zračnem kolektorju iz materialov 
iz ponovne uporabe. 
  

Ekipa Zelenih inovatorjev, 
Zavoda Knof, so. p.

Nov podjetni center Zeleni inovatorji
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www.fitnes-sevnica.com

Šport in rekreacija 

Strelci prve ekipe strelskega društva Marok iz 
Sevnice so 9. maja v Celju zasedli drugo mesto 
v streljanju z vojaško puško na polkovni ravni 
tekmovanja med 32 ekipami vzhodne Slovenije. Od 
96 posameznikov je Matej Kolman zasedel drugo 
mesto z doseženimi 94 krogi od 100 mogočih. 

Franc Umek je dosegel 80, Danilo Petrin pa 
73 krogov. Prva ekipa je tako osvojila normo za 
nastop na brigadni ravni tekmovanja. Druga ekipa 
v sestavi Blaž Kunšek, Boris Dušak in Luka Dušak 
je zasedla šesto mesto. 

  
Mirko Ognjenovič

Sevničani drugi 
z vojaško puško

Ekipa SD Marok (drugi z leve Matej Kolman, 
Franc Umek in Danilo Petrin).

 
Članska ekipa RK Sevnica je z doseženim 6. 
mestom v državnem prvenstvu osvojila najboljši 
rezultat v samostojni Sloveniji. Uspeh članov 
so dopolnile tudi mlajše selekcije, ki so glede na 
prejšnje sezone precej napredovale. 

Mladinci so si prizadevali za vstop v 1. mladinsko 
ligo. Poškodbe nekaterih ključnih igralcev so jim to 
onemogočile, tako da so zasedli 4. mesto v ligi in 
skupno 16. v državi. 
Kadetom se žal ni uspelo uvrstiti v polfinalno 
skupino. Igrali so za uvrstitev na preostala mesta, 
vendar pa nekatere nasprotne ekipe niso pokazale 
pravega zanimanja, zato kar nekaj tekem sploh ni 
bilo odigranih. 
Starejši dečki B se niso uvrstili v nadaljnje 
tekmovanje, mlajši dečki A pa so se v eni od 
polfinalnih skupin lepo izkazali in dosegli 3. mesto. 
Na turnirju se bodo poskušali uvrstiti na 9. do 12. 
mesto. 
Preboj v polfinale je uspel tudi mlajšim dečkom 
B. Čeprav je večina igralcev eno leto mlajša od 
njihovih nasprotnikov v drugih ekipah, so dosegli 
4. mesto v polfinalni skupini in osvojili končno 15. 
mesto. 
V klubu so ponosni tudi na mini rokometaše, 
ki vadijo v skupinah na osnovnih šolah Sevnica, 
Boštanj in Šentjanž, ter upajo, da se bodo v 
prihodnje vključili v selekcije mlajših kategorij. 

Za spodbudo in nagrado za lepe dosežke so se 
v klubu odločili, da bodo v sodelovanju s starši in 
pokrovitelji mlajše selekcije peljali na mednarodni 
turnir v Makarsko, ki je na sporedu ob koncu 
šolskega leta. V ta namen so med tekmo z Ribnico 
organizirali bogat srečelov, zbrani denar od 
vstopnine in srečelova pa bodo namenili za odhod 
v Makarsko.

Rokometni Klub Sevnica

Rokomet 
Nagrada za uspešno sezono

Bazen Sevnica tudi to sezono vljudno vabi na 
osvežitev, rekreacijo in preživljanje prostega časa.
Sezono bomo začeli v soboto, 14. junija, oz. odvisno 
od vremenskih razmera. Do začetka šolskih 
počitnic bo ob sobotah in nedeljah omogočeno 
celodnevno kopanje in predajanje vodni zabavi, od 
ponedeljkih do petka pa od 12.00 do 19.00. Ko pa 
boste šolarji zadihali prosti čas v polnem zamahu, 
pa vabljeni na bazen od 8.00. do 19.00.
Karte za podjetja in društva si je mogoče zagotoviti 
pred začetkom sezone na Upravi KŠTM Sevnica. 
Sezonske in dnevne karte, pa v času obratovanja, 
na blagajni bazena. Tudi tokrat so ugodne ponudbe 
za družine, organizirane skupine ter šole in vrtce.
Ponujamo vam stalni program, kot je jutranje 
plavanje od 8.00 do 10.00, ko je bazen namenjen 
plavanju, brez vrveža in za jutranjo rekreacijo, 
popoldanske animacije v in ob vodi, ki se bodo 
tudi v letošnjem letu odvijale do trikrat tedensko. 
Ponovno pa bomo šli nasproti tudi uporabnikom 
Fitnes centra Sevnica s progam Fitko, ki je 
namenjen vsem tistim, ki se želijo po rekreaciji v 
fitnesu, sprostiti še v bazenu. Izvedli bomo tudi 
plavalni tečaj za odrasle in otroke.
Vljudno vabljeni na družabno dogajanje in vragolije 
na bazenu Sevnica.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Bazen Sevnica

Od 8. do 11. maja je bilo v Plznu na Češkem 
tradicionalno tekmovanje, 45th Grand Prix of 
Liberation. 

Na njem je sodelovala tudi strelska reprezentanca 
Slovenije in v streljanju z zračno pištolo, med 17 
ekipami in 93 posameznicami, dosegla sedmo 
mesto. Mojca Kolman, članica SD Marok iz 
Sevnice, je s 375 doseženimi krogi od 400 
mogočih, pomembno pripomogla k odlični uvrstitvi 
slovenske reprezentance. 

  
Mirko Ognjenovič

Kolmanova druga 
med Slovenkami

Mojca Kolman druga med Slovenkami

   
Dne 13. maja je Društvo borilnih veščin  IPPON 
Sevnica  v sodelovanju s Športno zvezo Sevnica in 
KŠTM Sevnica organiziralo vsakoletno občinsko 
prvenstvo v ju jitsu v parterju za mlade do 12 let. 

Tekmovanja na treh borilnih prostorih v športnem 
domu si je s polne tribune ogledalo veliko gledalcev 
in tis o ves čas z aplavzi bodrili mlade tekmovalke 
in tekmovalce. Po tekmovalnem delu je predsednik 
športne zveze Sevnica Tomaž Blatnik podelil vsem 
udeležencem diplome in priznanja za dosežene 
tekmovalne dosežke. Občinske prvakinje v 
parternih borbah ju jitsu za leto 2014 so v 
posameznih kategorijah postale: 

Nika Medved, Anja Cesar, Tina Cigler, Ivana Sešlar, 
Maša Medvešek in Eva Oreškovič, 
med tekmovalci so postali občinski prvaki Lan 
Prah, Anže Božič, Rok Pfeifer, Erazem Kranjec, 
Damjan Lisec, Gaber Vizlar in Žan Škoda. 

Miran Grubenšek

Številna udeležba mladih 
na občinskem prvenstvu 
v ju jitsu 2014

BAZEN SEVNICA

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

julij - avgust:
ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

od 14. 6. dalje

www.kstm.si
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Šport in rekreacija 

 
Sevniška športna dvorana je že 12. gostila 
veteranske ekipe iz celotne Slovenije. V organizaciji 
sevniških oldhandsov se je turnirja udeležilo 
rekordno število ekip – 7 ženskih  in 12 moških. 
Dopoldne so ekipe nastopale v predtekmovalnih 
skupinah, zmagovalci pa so se pozneje med seboj 
pomerili za zmagovalca turnirja. Zmagovalci skupin 
pri moških so bile ekipe iz Dobove, VRD Ribnica, 
Radeški gamsi in oldHANDsi Sevnica. Pri ženskah 
pa so največ pokazale igralke iz Šentjerneja, Izole, 
Novega mesta in Dupljanske žabice. 
Sevniški oldHANDsi so bili v tekmi za 3. mesto 
suvereno boljši od Ribničanov in so se zasluženo 
veselili zmage. Tekma za zmagovalca turnirja pa je 
postregla z borbenostjo obeh ekip in ni manjkalo 
prave moške igre. Na koncu so se zmage vendarle 
veselili igralci iz Dobove, Radeški gamsi pa so se 
morali zadovoljiti z 2. mestom. 
Pri ženskah so slavile Dupljanske žabice pred 
Šentjernejem in Izolo. 
Najboljši posamezniki: 
Najboljši vratar: Andrej Peternelj (Škofja Loka) 
Najboljši strelec: Mile Mijačinović (Dobova) 
Najboljši igralec: Marko Hochkraut (oldHANDsi 
Sevnica) 
Najboljša vratarka: Karmen Jazbinšek (oldPUNCE 
Sevnica) 
Najboljša strelka: Mojca Boškovič (Novo mesto) 
Najboljša igralka: Jana Križaj (Dupljanske žabice) 
Udeleženci turnirja pa so igrali tudi skupni 3. 
polčas pred Sevniško športno dvorano in v hotelu 
Ajdovec, kjer so se poveselili in družili. 
Posebna zahvala gre vsem donatorjem in 
sponzorjem, še posebno Alešu Senica Maxu za 
prizadevnost in trud pri organizaciji. 

 Janez in Martin Kuhar, oldHANDsi 

Turnir sevniških oldhandsov

 
V organizaciji Športnega društva Berglauf Lisca je 
2. maja uspel že 23. gorski tek na Lisco, ki je štel 
za pokal Dolenjske in Slovenija teče za zdravje.
Zbirno mesto je bilo Orehovo pri Sevnici, od koder 
se je ob 10. uri podalo na 8,3 kilometra dolgo pot 
93 tekačic in tekačev različnih starosti. 
Najmlajša tekačica je bila 12-letna Vanja Vidmar 
s startno številko 38. Najhitrejši v gorski tekaški 
preizkušnji je bil kot lani, ko je tekel prvič, Nejc 
Zorman iz Ljubljane, ki je bil prvi tudi v svoji 
starostni kategoriji od 20 do 29 let. Na Lisco je 
pritekel s časom 43:34. 
Najboljši tekač AK Sevnica je bil z osvojenim 4. 
mestom Stanko Verstovšek in je v svoji starostni 
kategoriji od 35 do 39 let osvojil 1. mesto s časom 
46:00. V ženski konkurenci je slavila 34-letna 
članica TK Novo mesto Janja Mikec s časom 
50:25, v končni skupni uvrstitvi (moški in ženske) 
pa je osvojila 11. mesto. Najboljša iz AK Radeče 
Marta Plahuta je osvojila v skupni razvrstitvi 49. 
mesto s časom 1:01:08, medtem ko je bila prva v 
svoji kategoriji od 45 do 54 let. 

Najmlajši tekač je bil 13-letni Nik Vidmar iz DTP 
Trebnje s časom 1:12:14, najmlajša tekačica 
pa 12-letna članica DTP Trebnje Vanja Vidmar s 
časom 1:20:02. Najstarejši tekač je bil 72-letni 
Franc Fajfar iz ŠD Izlake s časom 1:17:31 in je v 
svoji starostni kategoriji 70 let in več osvojil 1. 
mesto, leto dni mlajši Maks Stopar iz ŠD Brazde 
je bil drugi s časom 1:19:44. Najstarejša tekačica 
je bila 67-letna Jožica Rogelj iz novomeškega 
Marathona. Na Lisco je pritekla s časom 1:11.21. 
Pobudnik in vztrajni organizator gorskega teka 
na Lisco ter predsednik ŠD Berglauf Lisca Pavle 
Drobne je bil z udeležbo in potekom tekmovanja 
zadovoljen. 

Tomaž Blatnik

23. gorski tek na Lisco

 
Zdravstveni dom Sevnica in Klub borilnih veščin 
Sevnica sta letos izpelajla že četrti tradicionalni 
preizkus pripravljenosti občanov in občank 
Sevnice v hoji na 2 km. 
Ob jutranjem prebujanju sonca se je na nasipu 
ob Savi pri Srednji šoli Sevnica spet zbralo nekaj 
občanov in občank, ki so se hoteli preizkusiti v 
hoji na 2 km. Preizkus je primeren za telesno 
nedejavne in zmerno dejavne ljudi, ni pa za 
športnike in zelo telesno dejavne. Namen 
preizkusa je s takšnimi projekti spodbuditi čim 
več ljudi k bolj aktivnemu načinu življenja. Telesna 
dejavnost namreč v vseh pogledih ugodno vpliva 
na zdravje, pripomore k boljši kakovosti življenja v 
telesnem in psihosocialnem pogledu. 

Po popisu navzočih so bila na vrsti kratka 
pojasnila zdravstvenega osebja, za tem pa kratko 
ogrevanje z razgibalnimi vajami, nato pa hoja na 
2 km. Po opravljeni hoji so vsem na cilju izmerili 
srčni utrip, glede na čas prehojene poti, njegovo 
starost in telesno težo so za tem podatke obdelali 
računalniško. Vsakdo je dobil od medicinskega 
osebja izračun svoje telesne pripravljenosti z 
napotki za nadaljnjo aktivnost. 
Projekt Gibanje za zdravo življenje je ocenjen kot 
eden pomembnejših dejavnikov pri ozaveščanju 
prebivalstva, da bi postalo gibanje način življenja. 
Ob tej priložnosti  vabimo vse občane in občanke, 
stare od 30 do 65 let, da se nam v čim večjem 
številu spet pridružite v preizkusu hoje na 2 km že 
v soboto, 7. junija, ob 8. uri na isti lokaciji v Sevnici. 
  
Več fotografskih utrinkov s hoje na 2 km je na 
spletnih straneh KBV Sevnica: 
www.kbv-sevnica.com.  

Jurij Orač

Šport, hoja, KBV Sevnica 
preizkus hoje na 2 km

Ogrevanje pred hojo na 2 km

  
Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub 
Amater iz Sevnice.  

PIONIRJI : 6. mesto Jan Vrtačnik  
Žal brez uvrstitve Nik Kladnik in David Zakšek. 

SENIORJI : 3. mesto Danilo Kunšek  
          

Za ARG Posavje – Jani Kuselj

ARG UKV državno 
Komenda

PREDMET POZIVA: 
Oddaja večnamenskega športnega objekta oz. 
prostorov v Športni dvorani Sevnica (Trg svobode 
42 pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica) in v 
Športnem domu Sevnica (Prvomajska ulica 15/a).
Nudimo vam redni ali občasni najem. 
POGOJI ZA PRIJAVO 
Na poziv se lahko prijavijo:
- izvajalci športnih dejavnosti (zavodi, gospodarske 
  družbe, zasebniki in druge organizacije),
- zavodi s področja izobraževanja,
- ostali zainteresirani posamezniki.
ROKI IN NAČIN PRIJAVE 
Uporabniki morajo svojo prijavo oddati najkasneje 
do petka, 6. junija 2014, na naslov: KŠTM Sevnica.
INFORMACIJE
Petra Biderman, 031/703-982;
petra.biderman@kstm.si;
Prijavnico skupaj s cenikom dobite na sedežu 
KŠTM Sevnica in e-strani www.kstm.si

Javni poziv za uporabo 
Športne dvorane Sevnica
in Športnega doma Sevnica

  
Sezona državnih veteranskih prvenstev v letu 
2014 se je začela v Tržiču. Poleg vsakoletnega 
rekreativnega teka po ulicah Tržiča je potekalo 
tudi državno prvenstvo Slovenije (DP) v cestnem 
teku na 10 km in hitri hoji. Tek na 10.000 m je 
potekal po ulicah Tržiča, o absolutnem zmagovalcu 
pa je odločal zadnji kilometer dirke, v katerem je 
moral tokrat Sevničan Robert Lendaro priznati 
premoč Mirku Janjatoviču, izvrstnemu tekaču 
Kluba gorskih tekačev Papež Kamnik in je tako 
končal na absolutno drugem mestu. Ker sta v isti 
starostni kategoriji, je Robert osvoji 2. mesto na 
DP. Na njem je nastopila tudi Vanja Lendaro, ki je v 
kategoriji Ž 40–44 let osvojila 1. mesto. 

V Kranju pa je potekalo člansko državno prvenstvo 
Slovenije v dolgih tekih na stezi. Nastopili so tudi 
štirje sevniški atleti in osvojili kar tri kolajne. 
Najuspešnejša je bila Karin Gošek, ki je nastopila 
v kategoriji mlajših mladink na 5000 m in zmagala 
z veliko prednostjo ter osvojila naslov državne 
prvakinje. Pri pionirkah U 16 je nastopila Urška 
Krašovec in osvojila srebrno kolajno. Pri članicah 
na 10.000 m je srebrno kolajno osvojila Alenka 
Radej, Robert Lendaro pa je pri članih na 10.000 
m osvojil 10. mesto.

Vanja Lendaro

Državno prvenstvo atletike 
za veterane in člane

DP člani Kranj 2014, Alenka Radej 2. mesto
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Utrip življenja

Recepti

Čas priprave pribli. 60 minut

Sestavine za 4 osebe
4 majhne do srednje velike bučke
1 skodelica juhe
sol, poper

Za nadev
1 čebula
2 stroka česna
olje(in maslo)
20-25 dag mletega mesa
1 skodelica kuhanega riža 
1 skodelica kuhanega graha, nalistanih 
šampinjonov
1 jajce, 1 žlica nasekljanih zelišč, sol, poper

Bučke operemo, konce odrežemo, po dolžini 
razpolovimo, s čajno žličko izdolbemo bučko, 
notranjost bučk solimo in popopramo.
Meso mladih bučk lahko drobno nasekljamo in 
uporabimo kot nadev. Polovice bučk kuhamo 
približno 5 minut v slani vodi. Na olju popražimo 
nasekljano čebulo in česen, nato dodamo 
nasekljano meso bučk(šampinjone ali por), solimo 
in popopramo ter dušimo 5 minut.
Pekač za narastke namažemo z oljem ali maslom, 
nanj zložimo polovice bučk in jih nadevamo ter 
potresemo z 10 dag nastrganega ementalca. 
Prilijemo skodelico juhe in pečemo 25-30 minut. 

Polnjene bučke

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

Čas priprave pribl. 15 minut

Sestavine za 1 osebo
2-3 jajca
pribl. 1 skodelica mleka
3-4 zvrhane jedilne žlice moke
1 ščepec soli
1 jedilna žlica sladkorja
vanilijev sladkor
1-2 jedilni žlici masla za pečenje
sladkor v prahu za posip

Jajca ločimo, beljake stepemo v sneg. 
Rumenjake,mleko, moko, sol in sladkor stepemo v 
gladko testo. Ponev segrejemo. Sneg iz beljakov 
previdmo umešamo v testo. V segreto ponev 
damo maslo. Ko je maslo stopljeno, ga razlijemo 
po celotnem dnu ponve, nato na sredino vlijemo 
testo in ga enakomerno porazdelimo.
Za kratek čas ponev pokrijemo s pokrovko. Ko 
testo na spodnji strani dobi svetlo rjavo barvo, 
ga damo, s pomočjo lopatice, na polovico ali na 
četrtine, nato ga obrnemo in zapečemo še na 
drugi strani. Nazadnje testo razdelimo na majhne 
koščke in med stalnim obračanjem spečemo do 
konca.
Praženec na krožniku potresemo s sladkorjem v 
prahu in postrežemo s kompotom. 

DOBER TEK

Cesarski praženec

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

V svetu so prodajalne z rabljenimi predmeti 
nekaj povsem običajnega že vrsto let, pred nekaj 
desetletji smo jih imeli tudi pri nas. Potem pa so 
nekako izgubile svoj pomen in jih do zdaj  skoraj 
ni bilo. A vendarle se je začelo premikati tudi 
v Sloveniji. V zadnjih letih jih je kar nekaj  odprlo 
svoja vrata. Med njimi so tudi prodajalne z imenom 
Stara šola, ki delujejo pod okriljem Zavoda Knof, 
registriranega kot socialno podjetje. Verjetno 
se strinjamo, da se vsakomur občasno doma 

naberejo stvari, ki jih ne potrebuje več, ker  si je 
privoščil kaj novega, prejšnje pa so še povsem lepe 
in uporabne, a ne ve, kam z njimi. Odkar so odprte 
trgovine Stara šola, to ne bi smela več biti težava. 
Stvari je mogoče pripeljati v katerokoli trgovino 
(Sevnica, Krško ali Trbovlje). Predmete bodo 
prevzeli, jih pregledali, jim določili simbolično ceno 
in jih ponudili kupcem na ogled in v prodajo. Tako 
vsi dobimo možnost za nakup rabljenih stvari, ki jih 
ni treba iskati po spletu ali se voziti ponje na drugi 
konec Slovenije. Tudi to namreč ni brezplačno, 
navadno pa nam zmanjkuje tudi časa. 

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

Trgovine 
z rabljenimi predmeti

  
Zavod Knof je v sodelovanju z Mladinskim centrom 
Sevnica že začel izvajati 21-urni tečaj iz osnov 
računalništva. 
V prvih dveh srečanjih smo se spoznali z 
računalnikom, njegovo zgradbo in delovanjem, 
uporabo tipkovnice, miške in naredili nekaj 
tipkarskih vaj. 
V prihodnjih urah se bomo spoznali še s slikami, 
mapami, shranjevanjem, uporabo interneta in 
elektronske pošte. Prijave za naslednje tečaje iz 
osnov računalništva sprejemamo na telefonski 
številki 041 829 577 ali na tecaji@knof.si. 

Prav tako 
sprejemamo 
prijave za 
nadaljevalni 
tečaj 
računalništva 
in tečaj 
Photoshopa. 
Število mest 
je omejeno.

 Knof Sevnica

Tečaj iz osnov računalništva 
v Sevnici - prijave

V sevniški enoti društva Ozara je na pobudo 
uporabnikov zaživela pohodniška skupina. Skupaj 
z uporabniki se glede na njihove zmožnosti 
dogovorimo o lokaciji pohoda, ti pa so predvidoma 
vsak zadnji petek v mesecu, razen ob slabem 
vremenu. 

Do zdaj smo imeli dva pohoda, prvega čez 
Hraste na sevniški grad in drugega na Ajdovski 
gradec. Občutki sodelujočih uporabnikov so bili 
presenetljivi, vzdušje je bilo prijetno, med potjo 
smo budno opazovali naravo in uživali v prijetnem 
pogovoru. Opažamo, da tudi drugi uporabniki, 
ki se pohoda niso udeležili, radi slišijo, kako smo 
se imeli, kaj smo videli, doživeli … Glede na njihov 
odziv imamo občutek, da se nam bodo prej ali slej 
pridružili. Prisrčno vabljeni. 
  

            Darinka Kozole, vodja enote v Sevnici

Ozara ustanovila 
pohodniško skupino

Na oljčnem olju zarumenimo 1 mleto čebulo in 1-2 
stroka česna. Nato dodamo 1 konzervo ali 
tetrapak paradižnikove kaše, sol, poper, origano. 
Kuhamo približno 10 minut, nato premešamo s 
paličnim mešalnikom.

Nasvet za prilogo:
slan krompir, riž, francoska štruca

Paradižnikova omaka 
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94.9 MHz
Ljubljana z okolico

95.5 MHz
Novo mesto z okolico

95.5 MHz
Celje z okolico

96.7 MHz
Sevnica (Posavje)

95.9 MHz
Brežice, Krško (Posavje)

88.7 MHz
Dobova, Bizeljsko www.veseljak.si
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Razvedrilo

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

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

 
 
 

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

1. nagrada: Ana Požek, N.H.M. 16, 8290 Sevnica
2. nagrada: Anica Pešec, Mrtovec 2, 8294 Boštanj 
3. nagrada: Jože Majer, Vrhovo 6, 1433 Radeče
4. nagrada: Ignac Farkaš, Zg. Vodale 7a, 8295 Tržišče

VICOTEKA

Jok 
V porodnišnici vpraša mlada zdravnica 
dežurno sestro: »Kdo pa tako obupno joka? 
A tisti četvorčki, ki so se rodili zjutraj?« 
»Ne četvorčki, njihov oče!«

Optimizem 
Kaj je optimizem? 
Če v restavraciji naročiš ostrige in upaš da 
boš našel biser, s katerim boš plačal kosilo.

Pri zdravniku
Zet zaskrbljeno vpraša doktorja za taščino 
zdravje:

- Kaj ji je doktor?
- Tisto najhujše . . .
- Povejte mi, kaj . . .
- Nič ji ni!

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
   

          Kej se nahaja fontana na sliki?

                 IZREK ZA LEPŠI DAN

»Zapravljanje življenja je v ljubezni, ki je nismo 

znali dati, v oblasti, ki je nismo znali uporabiti, 

v sebični previdnosti, ki nam je preprečila 

tvegati in nas je sicer obvarovala nevšečnosti, 

vendar smo zaradi nje ostali brez sreče.« 

(Neznan avtor)

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 

           Obeležje se nahaja ob cesti na Lisco 
           pri zbiralniku vode pod Lisco v Cerju.

 Izžrebanka:
 Maša Gracar, Blanca 69, 8283 Blanca 

Nagrade za mesec JUNIJ

1. nagrada: Pivovska nega obraza in dekolteja & Lekovita Hmelj krema, 
       v vrednosti 50 EUR, ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica 
2. nagrada: KAKAO SET  negovalna krema  za telo, hranljiva maska, 
       v vrednosti 40 EUR, ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica,
3. nagrada: LEKOS SLIM kapsule & Lekovita SATEN negovalna krema,
       v vrednsoti 40 EUR, ki jo podarja Lekos d.o.o., Drožanjska c., 8290 Sevnica,
4. nagrada: praktična nagrada, 
      ki jo podarja KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Uganka za brihtne glavce 
Obleganje

Vojskovodja je oblegal trdnjavo kvadrataste 
oblike in ukazali so mu, naj postavi na 
vsako stran po 1000 mož. Na voljo je imel 
samo 3000 mož, pa vendar je moral povelje 
izvesti. Kako je porazdelil svoje ljudi, da je 
na vsaki strani bilo 1000 mož?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.

           Je mogoče. Celota je beseda«POLK«, ki jo tvorijo 4 črke. 
           Če odvzameš črko »K« ostane POL.

 Izžrebanka:
 Marica Deželak, Pot na zajčjo goro 15, 8290 Sevnica 



23      junij 13

Oglasi

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!

programprogramŽarŽar
programprogram

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

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

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

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

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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



Strešne kritine

Kleparski izdelki: 
snegolovi, žlebovi...
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AKCIJE 

popusta
do 22,1 %

Izolacije

Strešna okna

2od 5,66 € / m

barvni 

že od 
28,06 € / m

POSAVSKI  FES TIVAL 
TEMATSKIH POTI  2014

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

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

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

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

Info

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

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

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


