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Intervju

Martin, si mlad aktiven človek. Si glasbenik, 
prostovoljec in še kaj. S čim vse se ukvarjaš in kakšni 
so tvoji cilji?  

Ukvarjam se s tistimi stvarmi, s katerimi se moram in 
me veselijo. Te druge so boljše. Animatorstvo in vse, 
kar je povezano z njim, je zagotovo ena od dobrih 
stvari, potem pa so tu še glasba, pohodništvo … Za 
zdaj si še ne postavljam dolgoročnih ciljev, ampak se 
trudim živeti kot »dober kristjan in pošten državljan« 
(sv. Janez Bosko).

Glasba te spremlja že od otroštva. 
Nastopaš tudi v rockovski glasbeni 
skupini Štandgas, nastopili ste tudi 
na tradicionalni Kitarijadi. Kako 
glasba zaznamuje tvoje življenje 
in kaj meniš o dogodkih, kot je 
Kitarijada? 
  
Glasba me res spremlja že od 
otroštva. Ko sem bil še majhen, 
sem se navdušil za igranje kitare. 
Osem let sem se učil kitaro pri 
odličnem kitaristu Zoranu Koširju. 
Veliko znanja, veselja in izkušenj 
pa sem dobil tudi v Salezijanskem 
mladinskem centru (SMC) in v 
župnišču. Lani smo s Štandgasom 
prvič nastopili na Kitarijadi. Zahvalil 
bi se Zoranu Koširju, da nam je 
ta nastop omogočil. Gotovo so 
takšni dogodki zelo dobri, saj je na 
njih mogoče slišati staro in novo 
kakovostno glasbo. Prireditve 
postanejo še bolj zanimive, če je 
obisk ljudi večji (predvsem mladih). 

Kot prostovoljec si zelo aktiven tudi 
v Salezijanskem mladinskem centru 
Sevnica. Pri katerih projektih in 
aktivnostih sodeluješ? 

Salezijanski mladinski center (SMC) je namenjen 
mladim. Animatorji smo aktivnejši del in skupaj 
pripravljamo dogodke in projekte. Takšni so na primer 
Oratorij, zimovanje, počitniško varstvo, oratorijski 
dnevi ... Človek sodeluje in pomaga tam, kjer lahko. 
Mnogi imajo kakšen talent, ki ga lahko na ta način 
delijo z drugimi, ali pa z njim pomagajo drugim. 

Kakšna je mladina v Sevnici? Je dovolj aktivna? 
Kako bi lahko mlade še bolj vključili v aktivnosti in 
jih motivirati, da bodo bolj aktivni? 

Težko je ocenjevati, če poznaš le del mladine. Je 
res, da so nekateri bolj aktivni, drugi pa manj (da se 
ukvarjajo še s čim drugim kot samo s samim sabo). 
Pač ni vsak za vse. Mladi, ki so manj aktivni, so 
verjetno zadovoljni s situacijo, v kateri so (verjetno 
ne vsi). Aktivni mladi pa bi radi peljali stvari na bolje, 
radi bi starejšim pokazali, da so tukaj in da se trudijo 
kaj izboljšati. 

V današnjih časih je mlade težko motivirati. Otroku 
daš mobitel ali računalnik, pa je zadovoljen (za kratek 
čas). Dolgoročno pa ne gre tako. Mlade je treba 
spraviti s kavčev, stran od telefonov in računalnikov, 
tako da jim ponudimo ali pa pokažemo nekaj novega, 
kar jih bo zanimalo. Že preproste igre na dvorišču ali 
travniku lahko dosežejo veliko zadovoljstvo. Zagotovo 
je začetek najtežji, se pravi, da pritegnemo pozornost. 
Potem pa idejo, ki smo si jo zamislili, uresničujemo. 
Pomemben je prvi korak, potem je vse lažje. 
  

Meniš, da je v Sevnici dovolj dogajanja za mlade? 
Česa si še želijo? 
  
V Sevnici se dogaja veliko stvari, vprašanje pa je, ali 
jih mladi zaznajo in sprejemajo. Kaj si mladi želijo, je 
odvisno od vsakega posebej. Po mojem mnenju pa 
bi radi, da bi si zanje kdo vzel čas, odigral z njimi na 
primer nogomet, se z njimi pogovoril, če je treba, 
pomagal, kadar komu kaj ne gre. Ampak kdor dela 
tako, to po navadi opravlja z veseljem, predanostjo 
in za svoje delo ne pričakuje plačila. In tega nam 
manjka. 
  

Kaj bi želel še sporočiti našim bralcem? 
  
Sevničanom bi rad povedal, da mladi potrebujejo 
zgled. Naj bo to od staršev, prijateljev ali znancev. In 
to, da si je za mlade treba vzeti čas. Vzgajati mlade, 
jih motivirati, se ukvarjati z njimi ni lahko. Če pa to 
delamo z veseljem in vero, ne bo težav. Dokaz za to so 
zadovoljni mladi na vsakoletnem oratoriju. Gonilna 
sila oratorija pa smo animatorji in salezijanci, ki po 
vzoru Don Boska sprejemamo mlade takšne, kot so, 
vesele in razigrane. 
  

Pogovarjal se je Rok Petančič.

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

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

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

Prihodnja številka izide junija 2018, prispevke, reklamne 
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do 
15. 5. na wwww.mojaobcina.si/sevnica. 
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon
V tokratni številki Grajskih novic boste našli 
nekaj podatkov o Sevniški voščenki. Pred časom 
smo bili v promociji in ozaveščanju pomena naše 
posebnosti nekoliko aktivnejši. Stalnica je ostala 
le novoletna okrasitev. Vsak strojeni korak pa je 
očitno pustil za seboj določen pečat in spet lahko 
rečemo, da dosegamo svoj prvotni namen. Širšo 
prepoznavnost, zavedanje se o tem, kaj lahko 
imamo, skrb za dobro zdravje. 

Ne le, da je Sevniška voščenka slovenska 
avtohtona sorta. Z njenim uživanjem vstopiš v

svet različnih okusov. V sladko omamo in 
kiselkasto razvado. Kdor tega še ni poskusil, 
bo še imel priložnost. Res je, da jih zdaj ni 
veliko. Mogoče pa bi jo bilo še najti v kakšnem 
domačem travniku sadovnjaku, pa v nekaterih 
izdelkih v Sevnici na prodajnih policah na 
turistično zanimivih točkah. 

Dobrodošli v svet raziskovanja.

Mojca Pernovšek

Vljudno vabljeni na proslavo 

ob prazniku KS Sevnica 

s podelitvijo priznanj, 

ki bo v 

petek, 4. maja 2018, ob 18. uri,

v Kulturni dvorani Sevnica.

Predsednica Stanka Žičkar

in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Proslava bo posvečena 130. obletnici rojstva
zaslužnega Sevničana Ernesta Kruleja.
V kulturnem programu bosta nastopila 

Mešani pevski zbor Lisca Sevnica in 
igralska skupina Društva Trg Sevnica 

s predstavo o življenju in delu 
našega znamenitega krajana.

A

Sobota, 5. 5. , ob 10.00, 
zbirno mesto pri pletenki v Tržišču

Tradicionalni pohod “AZALEJA” VRHEK

Petek, 25. 5., ob 19.00, 
v Kulturni dvorani Tržišče

PROSLAVA OB PRAZNIKU KS 
in otvoritev obnove kulturne dvorane

info.: 041 910 335 (Janez)

KS TRŽIŠČE
praznuje
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V sodelovanju med Občino Sevnica, KŠTM Sevnica 
in Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru se 
nadaljuje priprava Strategije razvoja turizma občine 
Sevnica, strateškega dokumenta za razvoj turizma v 
obdobju od 2019 do 2024, s katerim želimo postaviti 
temelje sodobnim pristopom in trendom v turizmu 
ter hkrati slediti tudi razvoju turizma na nacionalni 
ravni.

Na prvih srečanjih v sklopu projektne skupine, ki 
je določena za pripravo Strategije razvoja turizma 
Občine Sevnica, so bili izpostavljeni trije ključni 
tematski sklopi, na katerih bomo gradili nadaljnjo 
ponudbo in razvoj sevniškega turizma: gastronomija, 
pohodništvo in kolesarstvo ter doživetja podeželja. 
V nadaljevanju bo navedenim trem sklopom dodan 
še sklop kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 
pridelavo in predelavo živil.

Strategija 
razvoja turizma

 
V teku so dela za stabilizacijo območja, na katerem je 
načrtovana gradnja bodočega sevniškega stadiona. Ta 
bo skladno s prostorskimi akti umeščen na območju 
pri športnem domu in bazenu. Gre za projekt gradnje 
še edinega manjkajočega športnega objekta in bo 
največja investicija občine na področju športa.

Za izvedbo gradnje je Občina Sevnica od leta 2007 
do 2014 odkupila tri hektarje zemljišč z dvema 
stanovanjskima objektoma. Za zemljišča je bilo 
namenjenih 510.000 evrov. V letu 2014 je bil sprejet 
občinski podrobni prostorski načrt za stadion s 
spremljajočimi objekti ob športnem domu in bazenu, 
ki je opredelil tudi faznost izvedbe. V prvem delu je 
predvidena gradnja stadiona z velikim nogometnim 
igriščem in 400-metrsko tekaško stezo.

Še pred tem pa je treba izvesti pripravljalna dela, ki 
zajemajo stabilizacijo območja. Pripravljalna dela 
potekajo na podlagi projektne dokumentacije za 
stabilizacijo pobočja na območju načrtovanega 
atletskega stadiona z nogometnim igriščem, 
pripravljene po pregledu pobočja in geomehanskega 
sondiranja, ter pridobljenega gradbenega dovoljenja. 
Dela zajemajo odstranitev vrtov in travnatega 
nogometnega igrišča, odstranitev humusa na 
celotnem pobočju ter deponiranje znotraj gradbišča, 
ureditev gradbiščne ceste, izvedbo odvodnjavanja 
območja z globokimi drenažami in drenažnimi rebri, 
odkop pobočja, izkop in gradnjo kamnito betonskega 
zidu v dolžini okrog 150 metrov ter vgrajevanje 
izkopnega materiala v plasteh, da bo mogoča 
konsolidacija terena. Finalna površina stadiona bo 
izdelana v naslednji fazi. Projekt je zasnovan tako, 
da se izkopane mase materiala znotraj gradbišča 
izenačijo, zaradi česar materiala ne bo treba voziti z 
gradbišča.

Izvajalec projekta stabilizacije terena je podjetje 
Rafael, d. o. o., Sevnica, vrednost pogodbe pa 
znaša dobrih 370.000 evrov. Dela bodo skladno s 
pogodbenim rokom izvedena do konca junija. Po 
končani stabilizaciji terena se bodo začeli postopki 
izbora izvajalca za projektiranje športnega objekta 
– stadiona z velikim nogometnim igriščem in 
400-metrsko tekaško stezo.

Priprave 
na bodoči stadion

 
Na gradu Sevnica je bila 11. aprila 29. redna seja 
Občinskega sveta Občine Sevnica. V uvodnem delu 
se je svet seznanil s poročilom o delu Regionalne 
razvojne agencije Posavje za leto 2017, podala pa ga je 
vodja službe za regionalni razvoj mag. Nataša Šerbec. 
Povedala je, da je posavska razvojna agencija skladno 
z možnostmi črpanja državnih in evropskih sredstev 
dosegla cilje, opredeljene z letnim programom dela.
 
Široko vsebino dela in poslovanja v letu 2017 
je predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca 
Pernovšek. Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih 
– kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – 
dosegel rezultate z izvajanjem že utečenih dejavnosti 
in jih tudi nadgradil, upravljal javne objekte, nudil 
tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal 
razne druge naloge s področja družbenih dejavnosti, 
v zadnjem letu z močnim poudarkom na področju 
razvoja turističnih potencialov. Na temeljih tega 
dela so nedavno prejeli srebrni znak Slovenia 
green destination, ki potrjuje dobre usmeritve na 
tem področju. Člani sveta so v razpravi podali več 
predlogov za nadaljnje delo tega zavoda.
 
Direktorica Centra za socialno delo Sevnica Danica 
Božič je predstavila poročilo o izvajanju storitve 
Pomoč družini na domu za leto 2017. Storitev, ki 
poteka v sklopu Centra za socialno delo Sevnica in 
jo iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, mesečno 
v povprečju izkoristi okrog 85 občanov. Z občinsko 
subvencijo v vrednosti okrog 70 % do polne cene 
se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi 
trendu povečevanja deleža storitve pomoči na domu, 
tudi v luči čedalje večje problematike prezasedenosti 
domov za upokojence. Člani sveta so v razpravi 
podali več predlogov, kako tudi v prihodnje dobro 
usklajevati načine skrbi za starejše.
 
Direktor Javnega podjetja Komunala Sevnica 
Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo 
poslovanja v preteklem letu. Stabilnost in uspešnost 
poslovanja podjetja potrjujejo pristojne revizijske 
službe, doseženi cilji in načrti pa se usmerjajo v 
korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih 
gospodarskih javnih služb, med katerimi so preskrba 
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, pogrebna služba, urejanje javnih površin ter 
upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež 
storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s 
čimer vlaga v investicije za zagotovitev čedalje večje 
konkurenčnosti.
 
Člani sveta so obravnavali Pravilnik o subvencioniranju 
komunalnega prispevka mladim družinam in mladim 
vlagateljem za gradnjo individualnih stanovanjskih 

Seja občinskega sveta

 
Slovenske železnice – infrastruktura in Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo sta obnovili in 
s sodobno signalnovarnostno napravo z zapornicami 
zavarovali nivojski cestno-železniški prehod v 
Pijavicah. 

Na prehodu lokalne ceste za Pijavice in Hrastovico 
čez regionalno železniško progo Sevnica–Trebnje, 
pri železniški postaji Pijavice, so se v preteklosti ob 
precejšnjem prometu že dogajale nesreče, ki pa 
k sreči niso zahtevale žrtev. Nova pridobitev, ki že 
obratuje, je pomemben prispevek k večji prometni 
varnosti. Vse voznike pozivamo k doslednemu 
upoštevanju signalizacije.

Zavarovanje 
cestno-železniškega 
prehoda v Pijavicah

hiš v občini Sevnica. Zakon o prostorskem 
načrtovanju v delu komunalnega prispevka ne pozna 
posebnih olajšav za mlade družine, zato je občina to 
področje že leta 2014 uredila s posebnim občinskim 
pravilnikom. Mlada družina je družina z najmanj enim 
otrokom, v kateri najmanj eden od staršev ni star več 
kot 35 let ne glede na starost otrok, in življenjska 
skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki 
oziroma posvojenci, pri čemer najmanj en otrok še ni 
šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem 
prispevku. Sedanji pravilnik pa se po novem predlogu 
dopolnjuje še z možnostjo, da ta občinska subvencija 
velja ne le za mlade družine, temveč tudi za druge 
mlade vlagatellje. To pomeni, da so do subvencije 
upravičeni vsi vlagatelji, tudi posamezniki, v starosti 
do 35. leta. Po več podanih predlogih bo pravilnik 
dopolnjen in v sprejetje predlagan na naslednji seji 
občinskega sveta.

Predstavljen je bil postopek drugih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Sevnica. Na dolgotrajnost postopka je vplivalo 
predvsem pridobivanje prvih mnenj pristojnih 
nosilcev urejanja prostora in pridobivanje njihovih 
končnih pozitivnih mnenj. Oblikovani predlog je 
imel v času seje vsa pozitivna mnenja, razen mnenja 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
je v končnem usklajevanju. Dogovorjeno je bilo, da po 
uskladitvi še tega pripravljalec dokumenta, podjetje 
LUZ, d. d., pripravi usklajeni dokument, ki ga občinski 
svet potrdi na naslednji seji. Stališče občinskega sveta 
je bilo še, da se takoj po sprejetju drugih sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Sevnica začne postopek tretjih sprememb in 
dopolnitev. Tako je omogočeno aktualno in sprotno 
usklajevanje dokumenta s potrebami prostora in 
občanov.
 
Člani občinskega sveta so sprejeli zaključni račun 
proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Ta potrjuje 
proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko 
načrtovanje preteklega leta ter uspešno izvajanje 
zakonskih nalog in investicijskega dela. Stabilnost 
zaključnega računa občine je temelj za stabilno 
delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter 
drugih neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje 
investicijskega cikla.
 
Med vsebinami seje je bilo obravnavanih še nekaj 
kadrovskih in nepremičninskih zadev.
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Sadjarstvo Blanca je aprila pripravilo dogodek ob 
zasaditvi nasada sevniške voščenke, tako imenovano 
precepljanje starejših jablanovih dreves s cepiči 
sevniške voščenke. S cepiči sevniške voščenke so 
precepili 500 dreves sorte elstar in zasadili 90 dreves 
te sorte v nasad na Blanci. 

Namen revitalizacije avtohtonih starejših sort jablan 
je povezan s povečanim povpraševanjem trga, 
hkrati pa podjetje kot velik regionalni sadjar občuti 
odgovornost, da podpre ohranjanje in ponovno 
oživitev sevniške voščenke v sklopu načel krepitve 
lokalne samo preskrbe. Ob intenzivnem uveljavljanju 
novih sort je skrb za ohranjanje starih sort toliko 
pomembnejša, saj je z vidika ohranjanja genetskega 
materiala, pomena ohranjanja sortnosti v ponudbi 
jabolk, izhodiščni material za vzgojo novih sort, 
skrbi za ohranjanje ravnotežja v naravi in ima močan 
gospodarski pomen.

Dogodek je soorganizirala Občina Sevnica. Lokalna 
skupnost je z več aktivnostmi v preteklosti že krepila 
prepoznavnost sevniške voščenke, prav tako pa 
ves čas deluje z načeli krepitve preskrbe s hrano iz 
domačega okolja. 

Dan za sevniško voščenko

 
Sevniška športna dvorana je 5. aprila gostila finale 
državnega prvenstva v rokometu za starejše dečke, 
v katerega so se letos uvrstile Osnovna šola Danila 
Lokarja Ajdovščina, Osnovna šola Boštanj in Osnovna 
šola Sava Kladnika Sevnica. Po napetih tekmah je 
naslov državnega prvaka osvojila Osnovna šola Sava 
Kladnika Sevnica. 

Tekmovanje je potekalo v soorganizaciji Zavoda za 
šport Republike Slovenije Planica, Rokometne zveze 
Slovenije, Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, 
Občine Sevnica in KŠTM Sevnica.

Vse tri sodelujoče ekipe

Veliki rokometni finale

 
Župan Srečko Ocvirk se je udeležil 
letnega srečanja Društva Univerza za 
tretje življenjsko obdobje (U3) Sevnica. 
Kot vsako leto aprila je tudi tokrat na 
povabilo članov pripravil prezentacijo 
celoletnega dela, v sklopu srečanja pa 
odgovoril tudi na postavljena vprašanja 
in pokomentiral pobude, ki so jih 
oblikovali družbeno zelo angažirani člani 
društva U3.

V sliki in besedi je župan predstavil 
delo lokalne skupnosti na številnih 
področjih: od prostorskega načrtovanja, 
podpore gospodarskim dejavnostim, 
cestnoprometnih ureditev, področij 
družbenih dejavnosti, letošnje aktualne 
investicije in druge teme, pomembne 
za življenje in delo v lokalni skupnosti. 
Dogodek je s pesmijo popestril nastop 
ženskega pevskega zbora Utrinek, ki ga 
vodi Franci Bastardi, navzoče člane pa 
je pozdravil tudi predsednik Društva U3 
Sevnica Sašo Jejčič.

Srečanje s člani U3

Čebelarsko društvo Šentjanž je tudi letos, v letu 
kulturne dediščine, pristopilo k organizaciji dneva 
odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev. S tem 
aktivno udejanjajo močno izobraževalno vlogo in 
sporočanje svetu, kako pomembne za življenje vseh 
nas so čebele. 20. aprila so pripravili dogodek s 
predstavitvijo čebelnjaka, od učencev osnovnih šol 
pa so ob tej priložnosti prevzeli panjske končnice. 

Namenu so predali točilo za med, ki bo namenjeno 
delu v okviru čebelarskih krožkov. Plesno in igralsko 
obarvani program so pripravili na Osnovni šoli 
Milana Majcna Šentjanž, navzoče pa sta nagovorila 
predsednik Čebelarskega društva Šentjanž Ciril 
Kolenc in župan Srečko Ocvirk.

Druženje s čebelicami 
v Šentjanžu

Sevniška ekipa s pokalom

V eni izmed prvih faz je namen vzpostaviti stik z 
aktivnimi deležniki v prostoru, ki se aktivno ukvarjajo 
s turizmom in z njim povezanimi dejavnostmi 
oziroma imajo izdelane načrte ali ideje za razvoj na 
tem področju. Prav s tem namenom so se aktivni 
deležniki, ki delujejo na področju turizma, za 
prepoznavanje stanja in trendov v izbrani stroki ter 
definiranja potreb in priložnosti srečali na aktivnih 
delavnicah, ki so aprila potekale  v hostlu Trimček na 
Blanci, v Gostilni Repovž in v prostorih Trškega dvorca 
pri Občini Sevnica. 
 
Z deležniki vseh sklopov bodo delavnice oziroma 
srečanja še potekala, o njih pa vas bomo pravočasno 
seznanili tudi v občilih in na spletni strani Občine 
Sevnica v rubriki Strategija razvoja turizma. 

Poleg direktorja Sadjarstva Blanca Jožeta Ratajca 
sta navzoče pozdravila župan Srečko Ocvirk in dr. 
Stanislav Tojnko z mariborske Fakulteta za kmetijstvo 
in biosistemske vede, ki je predstavil postopek 
precepljanja. Direktor Sadjarstva Blanca se je 
zahvalil več sodelujočim, med njimi še posebej Ivanu 
Kozoletu, ustanovitelju skupine Evrosad, katere del 
je tudi Sadjarstvo Blanca. Lep kulturni program je 
pripravila Osnovna šola Blanca, Aktiv kmečkih žena 
Blanca pa je pripravil domače dobrote.

Velika podpora navijačev
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www.mojaobcina.si/sevnica

Zima se počasi poslavlja in le še občasno »pomiga 
z repom«, mi pa se že temeljito pripravljamo na 
cvetenje encijana (clusijevega svišča) na bližnjem 
Lovrencu. 
S sodelovanjem Planinskega društva Lisca Sevnica, JZ 
Kozjanski park, Občine Sevnica in Komisije za varstvo 
gorske narave PZS je bilo najprej poskrbljeno za 
zamenjavo dela poškodovane in dotrajane zaščitne 
ograje okoli rastišča, v času cvetenja pa bo kot vsako 
leto potekalo tudi fizično varovanje rastišča. 
Ogledali si boste lahko tudi razstavo o naravi Lovrenca 
in bližnje okolice v nekdanji mežnariji pri cerkvici Sv. 
Lovrenca. 

Vsi ljudje dobre volje, ki vam ni vseeno za našo naravo, 
lepo povabljeni, da se nam na akcijah pridružite in 
tako pomagate ohranjati in varovati ta naš botanični 
biser. V prilogi so pozivi z več informacijami in 
kontakti. 
Več o Lovrencu: http://www.pd-lisca.si/lovrenc-
botanicni-biser.html.
Dobrodošli. 

Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica

Lovrenc, 
varovanje svišča, 
popravilo ograje, razstava

 
V sklopu letnega programa regije Posavje in sveta 
članic Gasilske zveze Slovenije se je v soboto, 14. 
aprila, v kulturni dvorani v Sevnici odvijal posvet za 
članice, udeležilo pa se ga je 60 gasilk iz Gasilskih zvez 
Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 
ob Savi. Udeleženke so poleg predsednic regije 
Posavje Ane Somrak in regije Zasavje Helene Odlazek 
pozdravili še župan Srečko Ocvirk, predsednik GZ 
Sevnica Vinko Knez, poveljnik GZ Sevnica ter regijski 
poveljnik Gašper Janežič ter predsednik PGD Sevnica 
Štefan Teraž. Po spodbudnih besedah gostov smo 
prisluhnile predavanju Sonje Lokar o Ženskah v 
moškem svetu. Lepo je bilo slišati, da smo slovenske 
ženske glede enakopravnosti z moškimi skorajda v 
svetovnem vrhu, in sicer na 7. mestu. To je odličen 
podatek – zakaj torej ne bi segli v vrh. Opozorila je, da 
pridobljene pravice niso zagotovljene za vedno in da 
si je treba za ohranitev in pridobitev novih vseskozi 
prizadevati v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju 
programa so nam v sliki in besedi pokazali potek 
intervencij. Najprej nam je postojnski reševalec 
Gregor Vidrih predstavil potek reševanja dveh 
množičnih nesreč, ki sta se zgodili v preteklih letih 
na primorski avtocesti, poveljnik Gašper Janežič pa 
večje nesreče v Posavju. Med omenjenimi nesrečami 
je bila izpostavljena tudi velika in tragična nesreča na 
Savi, od katere bo letos julija minilo že deset let. Iz 
obeh predstavitev je bilo razvidno, kako pomembno 
je spoštovanje in sodelovanje med vsemi vpletenimi 
organizacijami na tako obsežnih intervencijah. 

Posvet smo sklenile z vodenim ogledom sevniškega 
gradu, ki se je lesketal v lepem sončnem popoldnevu. 
Zadovoljne in z novimi spoznanji smo se razšle v 
pričakovanju, da se kmalu spet srečamo. 

Tina Dremšak

Foto: Helena Matjašec

Posvet članic PGD in PIGD 
GZ zasavske in posavske 
regije v Sevnici

 
»Prišla bo pomlad, učakal bi jo rad, da bi zdrav, 
vesel, lepe pesmi pel …« tako pravi znana slovenska 
ljudska pesem in tudi stanovalci in zaposleni Doma 
upokojencev Sevnica že komaj čakamo, da pomlad 
res pride, ne samo koledarsko, temveč tudi s svojim 
značilnim bujnim brstenjem in cvetenjem. 

Pozdrav pomladi

  
Je bilo naključje ali simbolika, da je ravno v času, ko 
je v kavarni Graščakova hči na sevniškem gradu tekla 
beseda o Afriki, dež neusmiljeno lil in brisal sledove 
afriškega peska, ki ga je v dveh dneh razpihalo tudi v 
naše kraje. Gost tokratne Grajske tlake je bil Marko 
Korač, Sevničan, ki živi v Ljubljani in misli na Afriko, 
kamor dvakrat na leto tudi odpotuje. Na oglas za 
eksotično črno celino, kjer Marka kličejo Korak, je 
naletel slučajno, ko je prek spleta iskal  rezervne dele 
za avto. Ni jih dobil, je pa odkril sanjsko destinacijo. 
V mestu Jeffreys Bay v Južnoafriški republiki si je  
kupil hišo, jo obnovil in zdaj jo oddaja tudi turistom. 
Korač, ki  se je v življenju ukvarjal že z vsem mogočim, 
projektiral je jadrnice, jadral, igral tenis, letal z 
jadralnim padalom, se predajal golfu in v sklopu 
mednarodne golfske lige obredel 62 držav sveta, bil 
predsednik kluba Manager, pretekel 17 ljubljanskih 
polmaratonov, se ne boji izzivov in ga ne zanima, 
kaj si o njem misli okolica. V Afriko, kjer je čudovito 
morje, pa tudi levi, sloni, kiti, pingvini in kjer ni 
prostora za naglico, se preprosto zaljubiš in jo moraš 
najmanj enkrat v življenju doživeti. On je bil tam že 
enaindvajsetkrat. 

Večer sta popestrila Danej Pukl na kitari in pevka 
Gaja Prestor, ki sama piše besedila, navdušila pa je 
tudi s pesmijo Aleluja. Sicer pa je Gaja, ki bo kmalu 
dopolnila 18 let, marčevski obraz z naslovnice revije 
Kozmopolitan. Gaja je mojstrica ličenja in naličila 
tudi pevko Raiven za njen nastop na lanski Emi in 
Anabel, letošnjo zmagovalko Poprock popevke. Svoje 
nasvete o ličenju deli na Instagramu in ima že 30.000 
sledilcev.

 N. Č. C.

Marko iz Afrike
na sevniški tlaki

 
V petek, 13. aprila, so se s sredstvi, pridobljenimi na 
razpisu ministrstva za kulturo, začela konservatorsko-
restavratorska dela za obnovo stenskih poslikav 
v hodniku prvega nadstropja gradu in kamnitih 
elementih (vodnjak, portali, stebri, reliefi …) v atriju 
gradu in 1. nadstropju.

Na javnem razpisu je bilo za izvajalca del izbrano 
podjetje Gnom. Med potekom del pa bo občasno 
oviran dostop do nekaterih delov gradu. Zaradi 
sanacije ostenj in kamnitih elementov bo občasno 
v zraku tudi višja raven prašnih delcev. Dela bodo 
končana predvidoma sredi oktobra letos.

Vse obiskovalce prosimo za razumevanje, strpnost 
in upoštevanje opozoril pri gibanju po gradu med 
potekom del, za kar se vam  iskreno zahvaljujemo.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Foto: Jože Hvala

Obvestilo o poteku 
konservatorsko-
restavratorskih posegov 
na našem gradu

Letos se je pomlad začela s cvetnim tednom in s 
pripravo na veliko noč, praznikom, ki je prav gotovo 
najbolj slovesen in največji cerkveni praznik. Ljudje so 
včasih verovali, da je cvetni teden najbolj primeren 
za obdelovanje vrta, za sajenje in presajanje rož, saj 
so ime tega tedna povezovali z vsem rastlinjem. V 
Domu upokojencev Sevnica v tem tednu sicer nismo 
presajali rože, smo pa poskrbeli, da bo hiša za praznike 
lepa in urejena. Izdelali smo pomladne dekoracije, ki 
krasijo domske prostore. Vsako leto v sodelovanju z 
gospo Faniko izdelujemo butarice. Letos smo postali 
že pravi mojstri v njihovem izdelovanju. 
V marcu pa nas vedno obiščejo otroci iz vrtca in se 
v sklopu prireditve Pozdrav pomladi spomnijo vseh 
žena, mater, babic, očetov in dedkov. Tudi letos je bil 
dan namenjen nastopu in druženju z otroki skupine 
Sončki iz vrtca Kekec. Ti nas redno obiskujejo tudi 
vsak petek z namenom, da se skupaj razgibamo. Na 
velikonočno nedeljo pa imajo stanovalci možnost 
obiskati sv. mašo. 
Velikonočni ponedeljek  je po stari navadi namenjen 
sprostitvi, veselemu druženju, obiskom in izletom. 
Včasih so ljudje na ta dan sekali pirhe in pomaranče. 
Nekdaj je veljalo še, da po veliki noči, ko je zemlja 
blagoslovljena, otroci zunaj lahko hodijo bosi in se ni 
bati prehlada. Pa upajmo, da  bo tudi letos tako. 
                                                                                                                                                      

              Darja Borin
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OZVVS  SEVNICA 
ZVEZA VETERANOV 

VOJNE ZA SLOVENIJO vabi vse svoje èlane na naslednje prireditve:

Tradicionalni 7. pohod veterank in veteranov OZVVS Sevnica 

“Po poteh tajnih skladišè orožja – Drožanje”  5.5.2018

Na drugo tekmo streljanja s puško malega kalibra 10.5.2018

Športno-družabno sreèanje veteranov Posavja 12.5.2018

Prvi krog tekmovanja v streljanju s puško velikega kalibra 17.5.2018

Strokovno, zgodovinsko ekskurzijo veteranov Sevnice v Beograd 
25. - 27. 5.2018. Cena za èlane 180€, za neèlane 190€. Zaradi organizacije pohitite s prijavami!

Prijave in informacije v pisarni OZVVS Sevnica, Branka Z. ob ponedeljkih od 10h - 13 h, 
ali na tel.št.  ali na spletni naslov 041-378-153 info@sevnica.zvvs.si

www.sevnica.zvvs.si

Naroèena objava

Po občini

 
V soboto, 7. apria, je v sklopu vseslovenskega 
prostovoljskega dne, ki ga je že deveto leto zapored 
organizirala Slovenska filantropija, potekala 
prostovoljska akcija Dan za spremembe. 

Na kmečki tržnici so se na svojih stojnicah predstavili 
društva in zavodi, kamor se prostovoljci lahko vključijo 
ter prispevajo svoj delček za boljši jutri. Predstavile 
so se naslednje organizacije in programi: Salezijanski 
mladinski center Sevnica, Šola zdravja, Študentski 
klub Sevnica, Družinski inštitut Zaupanje ter KŠTM 
Sevnica s programoma Sopotniki in Mladinski center. 
Obiskovalce je pozdravil in nagovoril župan Srečko 
Ocvirk ter poudaril pomembnost povezovanja in 
medsebojnega sodelovanja. O aktivnem delovanju 
in spreminjanju na bolje pa so pričale tudi sočasne 
čistilne akcije, ki so potekale po vsej občini. 
Iskrena hvala vsem prostovoljcem, sodelujočim in 
organizatorjem: KŠTM Sevnica, Občini Sevnica in 
prostovoljstvu.org.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Dan za spremembe
tudi v Sevnici

 
Člani območne zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Sevnica so na svojem letošnjem zboru članov v 
soboto, 24. marca, ocenili lansko delo s številnimi 
uspešnimi akcijami, med katere zagotovo kot novo 
spadata uspešno delo z mladimi iz OŠ Sevnica in 
mednarodno sodelovanje z veterani vojne iz BiH.

Letos se je začelo sodelovanje tudi z OŠ Boštanj. 
Učenci so pod mentorstvom učiteljice Zdenke Kozinc 
pripravili čudovit kulturni uvod na zboru članov, 
poleg članov sosednjih združenj pa so se ga udeležili 
tudi štirje predstavniki Udruženja vojnih penzionera 
Bihačkog okružja, ki so nam v preteklem letu 
omogočili obisk njihovih zgodovinskih in naravnih 
zanimivosti. Posameznim najbolj delavnim članom 
pa smo podelili zaslužna priznanja. Predsednik Ivan 
Cajner je predstavil tudi novosti plana dela združenja 
za leto 2018. Delo in program združenja je možno 
spremljati tudi na spletni strani OZVVS Sevnica, 
za vzdrževanje katere se je treba zahvaliti Jožetu 
Zemljaku. 

Janez Levstik

 foto Ljubo Motore

Člani območne veteranske 
organizacije zborovali

 
Na Družinskem inštitutu Zaupanje to pomlad 
začenjamo novi projekt, imenovan Rast(išče) sreče 
oziroma RIS. Gre za preventivni projekt, ki temelji 
na ustvarjanju ustreznih pogojev za celosten razvoj 
otrok in mladostnikov v Posavju. V projektu poleg 
Družinskega inštituta Zaupanje v Sevnici sodelujejo 
tudi Mladinski center Krško, Kulturno-turistični 
rekreacijskošportni center Radeče in Mladinsko 
društvo Bistrica ob Sotli. Projekt sofinancirajo 
Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega 
sklada, Občina Sevnica in podjetje HESS. 
V sklopu projekta RIS se bomo na Družinskem 
inštitutu Zaupanje individualno posvetili otrokom 
in mladostnikom, ki izražajo večje potrebe po 
pridobivanju orodij za spopadanje z vsakdanjimi 
izzivi na šolskem in drugih področjih. Takšnim 
posameznikom bomo ponudili okrepljeno 
mentorstvo in dodatne ure učne pomoči ter jih tako 
opremili s kompetencami, ki jim bodo pomagale tudi 
na njihovi nadaljnji poti. V sklopu programa bomo 
omogočili podporo tudi staršem, ki se pri vzgoji 
srečujejo z raznimi dilemami in stiskami ter občutijo 
potrebo po pogovoru oziroma svetovanju.  
Družinski inštitut Zaupanje v svoji kroge vabi vse 
posameznike, ki vas takšno delo zanima in bi 
se nam želeli pridružiti kot prostovoljci ter tako 
pomagali izboljšati pogoje za celosten razvoj otrok in 
mladostnikov v Sevnici.  
  

Nina Krohne, strokovna sodelavka pri projektu RIS

Novi preventivni projekt 
za otroke in mladostnike

  
Gostja tokratne Grajske tlake v kavarni Graščakova 
hči na sevniškem gradu, ki je bila jubilejna, dvanajsta 
po vrsti, kar pomeni, da je zaznamovala eno leto 
delovanja, je bila vsestranska umetnica Elena 
Sigmund iz Budne vasi pri Šentjanžu. 

Nekdanjo balerino, pianistko, predvsem pa likovnico 
in izdelovalko vitražev, zdaj se s to umetnostjo 
ukvarja tudi njen mož, je iz daljnega ruskega mesta 
Smolensk v Slovenijo pripeljala ljubezen. Njen 
sedanji mož Franci se je pred leti kot šofer mudil v 
Rusiji in prosti čas izkoristil za obisk Kremlja. Tam je 
srečal lepo Eleno. Prosila ga je, naj fotografira njo in 
sestro. Izmenjala sta si telefonski številki, vzdrževala 
sta stike in čez dve leti ga je Elena povabila v Rusijo. 
Franci je prišel s prstanom, jo zaprosil, ona je privolila, 
postala sta mož in žena in si v Budni vasi ustvarila 
dom in družino, tam pa ima tudi atelje, v katerem 
ustvarja in poučuje mlade talente. Med njimi je tudi 
njuna triletna hči Emilija, ki je na mednarodnem 
likovnem natečaju v Ameriki v svoji starostni skupini 
osvojila prvo mesto. Elena je  do zdaj pripravila dve 
razstavi: Utrip slovenskih mest in na njej predstavila 
25 slovenskih mest, drugo je posvetila slovanski 
mitologiji in jo poimenovala Sonce je vstalo nad 
miti. Tretja razstava pa je bila posvečena legendam 
sodobnega sveta, med katerimi je tudi Putin. Grajsko 
tlako je popestrila vokalna skupina Amabile, s kitaro 
pa jih je spremljal Benjamin Lipovšek. 

N. Č. C.

Tlaka z rusko-slovensko 
umetnico Eleno Sigmund

KONCERT

PRODAJNA MESTA VSTOPNIC:

Trubarjev hram v Loki
Papirnica Lindič-Lin papir, Prešernova 1, Sevnica
Darlin/Pošta, Trgovski center Mercator Boštanju
Pisarna JSKD in ZKD Sevnica, Glavni trg 19
INFO: 041 926 469, Zoran

ORGANIZACIJA
KULTURNO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR LOKA
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26.5.2018 

ob 16. uri

promenadni nastop
in nadaljevanje pod
velikim šotorom pred
MERX-om v Sevnici

Nastopajoči:

 Pihalne godbe in orkestri iz Posavja
Mažoretne skupine iz Posavja

Za zabavo in ples bo igral ansambel GREGORJI.

VSTOP PROST!
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TZOS

   
Zadnjo sredo marca se nas je na avtobusni postaji 
Lončarjevega Dola zbralo skoraj 20 vaščanov. 
Opremljeni z rokavicami in velikimi črnimi vrečami 
smo se razdelili v tri skupine ter se podali vsak na 
svoj konec vasi. Naša naloga je bila jasna – pobrati 
in pospraviti čim več smeti, ki so namesto v zanje 
pripravljenih zabojnikih pristale ob cesti, na travnikih 
ali ob potoku. Delali smo hitro in natančno, pregledali 
smo vsak vogal naše vasi in v dobrih dveh urah nam 
je uspelo očistiti poti in potoke proti Prešni Loki, 
Žigrskemu Vrhu, Vranju in Sevnici, vse do železniške 
proge pri izlivu Vranskega potoka v Savo. Očistili 
smo tudi okolici dveh otokov za ločevanje odpadkov. 

Najprej smo dvomili, da nam bo uspelo napolniti vse 
naše velike vreče, saj čistilno akcijo ponavljamo vsako 
leto, na koncu pa smo presenečeni ugotovili, da je 
kljub našemu vsakoletnemu trudu smeti še vedno 
mnogo, mnogo preveč. Opazili smo, da je največ 
smeti ob cesti, kamor jih skozi okna avtomobilov 
mečejo vozniki ali njihovi potniki, ter ob potokih, 
kamor jih prinese voda. Ob koncu letošnje čistilne 
akcije smo s ponosom opazovali polne vreče smeti, ki 
smo jih pobrali, obenem pa upamo, da bo prihodnje 
leto vsaj kakšna vreča manj. 

Estera G. Puh

Spomladansko čiščenje 
Lončarjevega Dola

 
Kot vsako leto je tudi letos potekla akcija za čisto 
okolje. Vanjo smo se vključili tudi člani KŠD Telče. 
Poskrbeli smo za čiščenje površin okoli javnih 
objektov. Očistili smo okolico Gasilskega doma Telče, 
avtobusne postaje, ekološkega otoka, spomenika, 
cerkve in mrliške vežice. 

Poleg tega smo pobrali tudi odvržene odpadke z roba 
ceste. Ugotavljamo, da je ozaveščenost prebivalcev 
še vedno zelo šibka, saj smo ob cesti nabrali več 
vreč pločevink in raznih drugih odpadkov. Zelo bi 
si želeli, da bi se kdaj akciji pridružili tudi tisti, ki s 
svojim malomarnim odnosom povzročajo takšno 
onesnaženje. 

Zvonka Mrgole

Čistilna akcija na Telčah

  
V sklopu čistilne akcije v občini Sevnica 
smo se v soboto, 24. marca, in soboto, 7. 
aprila, tudi v KS Tržišče pridružili tej akciji. 
Poleg Lovske družine Tržišče, Turističnega 
društva Tržišče so se pridružili tudi skavti, 
člani Društva upokojencev Tržišče in drugih 
društev ter krajani iz naše celotne krajevne 
skupnosti. 

Po vaseh in zaselkih so se krajani sami 
organizirali in poleg pobiranja odpadkov ob 
cestah očistili pesek s cestišča ter vejevje 
ob cesti. Čistilne akcije so se udeležili 
predstavniki vseh generacij, otroci in starejši. 
Kako prijeten je pogled na očiščene površine 
ob glavnih cestah in po zaselkih. Potrudimo 
se, da bo tako ostalo čim dlje časa. 
  

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Takole so čistili krajani Škovca
 (foto: Stane Markovič)

Čistilna akcija 
v KS Tržišče

Turistična zveza občine Sevnica je v sodelovanju 
z Osnovno šolo Krmelj danes pripravila poseben 
dogodek v počastitev prihajajočega dneva Zemlje. 

Namreč, po desetletju saditev občinskih lip po 
središčih krajevnih skupnosti se je v letu 2016 
turistična zveza odločila vsako leto v drug kraj zasaditi 
sevniško voščenko. Po Loki pri Zidanem Mostu in 
Boštanju tako odslej sevniška voščenka krasi tudi vrt 
pri šoli v Krmelju.

Kulturni program današnjega dogodka so izvedli 
učenci podružnične šole in vrtca, navzoče pa so 
pozdravili podpredsednica turistične zveze Cvetka 
Jazbec, župan Srečko Ocvirk in ravnateljica Osnovne 
šole Krmelj Gusta Mirt.

Tanja Žibert

Sevniška voščenka 
tudi v Krmelju

Maj je mesec cvetja in veselja, pomlad takrat dobi 
resnično rožnato podobo.
V društvu Knof bomo letos v tem času organizirali 
dogodek Cvetje in vino – 30 let, ki ga bo pripravila 
naša članica, agronominja Milena Mastnak ob 
svojem tridesetletnem ustvarjanju na tem področju.
Rože od nekdaj nagovarjajo človeka z žlahtnim 
vonjem in lepoto cvetov. Toda tistemu, ki zna 
prisluhniti prikriti govorici simbolov, spregovorijo tudi 
o legendah, verovanjih in najrazličnejših pozabljenih 
vedenjih. 

Tudi vino je lahko za človeka čudovito in primerno, 
s predpostavko, da ga pri dobrem in slabem zdravju 
uživamo preudarno in zmerno ter da ga uskladimo s 
posameznikom kot nam je svetoval že Hipokrat.
Na dogodku bomo posebej izpostavili, da je  
trajnostna zgodba iz lokalnega okolja možna tudi s 
cvetjem in vinom in seveda brez odpadkov.
To in še veliko več bo na ogled  v petek 11.5.2018 na 
gradu v Sevnici. Vabljeni.

Društvo Knof

Cvetje in vino – 30 let
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Turizem

DOLINŠKOV KOZOLEC  in                                       
ŠKD VEČNO MLADI ŠMARČNA vabita 

NA RAZSTAVO ZBIRATELJSKIH 
MODELOV AVTOMOBILČKOV in IGRAČ 

zbiratelja ROKA BRITOVŠKA, 
v NEDELJO, 13. maja od 10.00 do 18.00 
POD DOLINŠKOV KOZOLEC NA ŠMARČNO 

              
 
 
 
 
 

V času razstave ob 15.00 bo kratka predstavitev 
razvoja avtomobilizma, pridružili pa se nam bodo 

tudi ljubitelji starih vozil iz kluba Hrast Tržišče. 
Vabljeni tudi na ogled kmečke zbirke in 

gospodinjskih pripomočkov na 
DOLINŠKOVEMU KOZOLCU. 

Org.: DOLINŠKOV KOZOLEC in ŠKD VEČNO MLADI ŠMARČNA 

VSTOP PROST 

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

Lovrenc (722 m) je del biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje in je botanična naravna 
vrednota državnega pomena. Najbolj je znan po 
naravnem rastišču enega redkih simbolov planinstva 
– Clusijevega svišča (Gentiana clusii) oz. encijana, 
ki zacveti že konec aprila ali v začetku maja. Poleg 
Lovrenca encijan uspeva tudi ob poti na Veliko Kozje 
in Kopitniku. Pred njim zacveti tržaški svišč (Gentiana 
verna ssp. tergestina), za njim pa opojna zlatica 
(Ranunculus thora). Tržaški svišč uspeva predvsem 
na travnikih na Lovrencu, Kumu in Bohorju (Vetrnik), 
opojna zlatica, endemit Posavskega hribovja, pa 
uspeva na Lovrencu, Jelovem in Lisci. Na Lovrencu 
uspevajo tudi druge zavarovane vrste, kot so kranjska 
lilija oz. zlato jabolko (Lilium carniolicum) in več vrst 
orhidej – med njimi navadna in trizoba kukavica 
(Orchis morio, Orchis tridentata). Na Velikem Kozjem 
in na Kopitniku najdemo tudi »kraljevo rožo« oziroma 
blagajev volčin (Daphne blagayana), ki cveti od aprila 
do maja ter avrikelj (Primula auricula). 

Do Lovrenca se lahko odpravite z Brega (preko 
Okroglic in Razborja), z Lisce (Zasavska planinska 
pot), z Loke pri Zidanem Mostu (preko Velikega 
Kozjega) ali iz Rimskih Toplic (preko zaselka Lokavec). 
V gozdovih, ki se vzpenjajo nad Zabukovjem proti 
Bohorju, uspeva tudi zaščitena navadna jarica 
(Eranthis hyemalis), ki je poleg zvončka prva znanilka 
pomladi in raste le na Bohorju. 
Viri: zgibanka Lovrenc, Botanični biser posavskega 
hribovja; načrt za samoogled: Zanimivosti v Vrhku in 
Tržišču; načrt za samoogled: Zanimivosti v Boštanju; 
zemljevid Turistično-informativne table občine 
Sevnica, internet 
  

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Botanične posebnosti 
v naši občini

 
Fotografi iz Tržišča smo se v organizaciji TD Tržišča v  
soboto, 7. aprila, odpravili na prvi fotografski izlet na 
slovenski Kras in Goriško. Izleta se je udeležilo devet 
fotografov, osem ljubiteljskih in poklicni fotograf 
Mitja Bostner. Prva postaja je bila v Rakovem 
Škocjanu pri malem naravnem mostu. Tam smo se 
lahko naužili srdite moči narave. Reka Rak, ki si je v 
trdno skalo vklesala svojo pot, teče po divjih brzicah 
pod kamnitim mostom. Pot smo nadaljevali proti 
velikemu naravnemu mostu le kakšen kilometer od 
malega. Pri njem je zgodba nastanka potekala zelo 
podobno kot pri manjšem, le da se je pri tem zemlja 
tudi ugrezala in nastala je današnja znamenita, celo 
nekoliko pravljična podoba naravnega mostu. Možen 
je tudi spust v jamo, kamor smo se spustili tudi mi 
in tam naredili nekaj res osupljivih fotografij. Po 
napornem dopoldnevu smo si vzeli kratek premor in 
se odpeljali na kosilo, pri katerem smo si nabrali novih 
moči za nadaljevanje dneva. Izlet smo nadaljevali 
proti vasi Štanjel, ki slovi kot eno najstarejših naselij 
na Krasu. 

Kraj je prepoznaven po svojem starem jedru in 
Ferrarijevi vili z vrtom, kamor smo pokukali tudi mi 
in naredili nekaj fotografij. Na kratko smo si ogledali 
tudi vas, nato pa se odpravili proti gradu Miramare, 
le  nekaj kilometrov iz Trsta. Grad je bil sicer že zaprt, 
lahko pa smo šli na pomol zraven, od koder smo 
lahko naredili nekaj res lepih posnetkov. Po skupinski 
fotografiji se nam je mudilo na našo zadnjo lokacijo – 
Castello di Duino oziroma grad Devin. 

Tam smo nameravali fotografirati sončni zahod, kar 
pa nam je preprečila zmeda med italijanskimi ulicam. 
Smo pa imeli dovolj časa, da smo lahko naredili še 
večerni postanek in si ogledali mesto Portopiccolo, 
mesto italijanske mafije, zgrajeno v le dveh letih, zdaj 
pa znano po svojem izjemnem prestižu. Naš izlet se 
je s tem končal. Prijetno utrujeni in polni utrinkov 
prečudovitih naravnih lepot in drugih znamenitosti, 
ki smo jih ves dan lovili v naše fotografske objektive in 
poskušali narediti fotografije kot pravi profesionalci, 
smo se v poznih večernih urah vrnili v najlepši kraj – v 
naše domače Tržišče.

Jure Tratar za TD Tržišče

Utrinki s poti na Kras in Goriško (Foto: Stane Markovič)

Fotografski izlet 
na Kras in Goriško

  
Pomlad je čas za nove začetke, med drugim tudi za 
novo kolesarsko sezono. Pred štirimi leti smo v KD 
Sevnica v sodelovanju s krajani Šmarčne in župnijo 
Boštanj začeli blagoslavljati kolesarje. Dogodek 
poteka v idiličnem okolju, ob čedalje bolj obljudeni 
posavski kolesarski poti, pri novi cerkvi Marije 
pomočnice na Šmarčni. Dogodek in obred zbereta 
kolesarje s širše okolice, tako da se skupaj spomnimo 
dobrih človeških vrednot, ki naj prevladujejo povsod, 
tudi na kolesu. Varnost, strpnost in tudi skrb za 
sočloveka z raznimi oblikami druženja, skupna točka 
pa je lahko tudi rekreacija. Letos je bil obisk nekoliko 
manjši zaradi hladnega vremena, prišlo je le okrog 80 
kolesark in kolesarjev. 

Obred je vodil boštanjski župnik Fonzi Žibert. Članice 
KD Sevnice so pripravile majhne spominske butarice 
in spominsko nalepko za kolo  za vse udeležence. Po 
končanem obredu je sledilo  druženje s pogostitvijo 
ob gasilskem domu in prijaznih krajanih Šmarčne.  

Blagoslov je lep tradicionalni verski in slovenski 
obred, ki ga e treba negovati, prilagajati času in 
potrebam ljudi. Vabljeni prihodnje leto, na cvetno 
nedeljo, na že peti blagoslov kolesarjev. V  sezoni 
pa vsem kolesarjem  veliko udobnih kilometrov, 
kamorkoli se zapeljete, tudi in predvsem ob lepi, 
varni in dostopni posavski kolesarski poti.

Robert Kosaber

Blagoslov kolesarjev 
na Šmarčni

Foto: Stane Markovič

Foto: Stane Markovič
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V organizaciji KŠTM Sevnica je na gradu Sevnica 
v četrtek, 5. aprila, potekala predstavitev knjige 
Slovenija, vinska dežela avtorja Roberta Gorjaka, 
ustanovitelja Vinske šole Belvin in mednarodno 
priznanega poznavalca in ocenjevalca vin. 

Ob vsebini knjige sva se pogovarjala tudi o aktualnih 
temah in izzivih na področju vinogradništva in 
vinarstva, pa tudi kulinarike. Gorjakove ocene izbranih 
posavskih vin so dokaz, da imamo že posamezna 
odlična vina, a za povečanje prepoznavnosti Posavja 
kot vinske dežele bo potrebnih še nekaj korakov. Še 
več povezovanja, jasnih vizij, znanja, novih pristopov 
in tudi drznosti, pa še česa. Prijeten in poučen večer 
je minil hitro, že maja pa bodo na vrsti zanimivi 
vinsko-kulinarični dogodki, tečaj Poznavanje vina 
7. in 14. maja na gradu Sevnica in tradicionalna 
Sevn'ška kuhinja na trgu v petek, 18. maja, v starem 
mestnem jedru Sevnice. Podrobnosti so objavljene 
na spletni strani www.grad-sevnica.com. Dobrodošli.
 

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Robert Gorjak, Slovenija, 
vinska dežela 

 
V četrtek, 5. aprila, je Kulturna dvorana Sevnica 
gostila deset pevskih zborov, zapelo je pet otroških 
in pet mladinskih sestavov iz osnovnih šol občine 
Sevnica.
Vsak zbor se je predstavil s tremi pesmimi, z eno 
umetno slovenskega avtorja, z eno slovensko ljudsko 
v izvirni obliki ali priredbi ter s pesmijo po lastni izbiri. 
Nastopili so Otroški pevski zbor Sonček OŠ Krmelj, 
Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, vse tri zbore je vodila zborovodkinja Ana 
Verhovšek. Zborovodkinja Jelka Gregorčič Pintar je 
vodila otroški in mladinski pevski zbor iz OŠ Blanca. 
Osnovna šola Boštanj se je predstavila z otroškim 
pevskim zborom, ki mu je dirigirala zborovodkinja 
Tadeja Udovč, in mladinskim pevskim zborom 
pod vodstvom zborovodkinje Antonije Germ. 
Zborovodkinja Nataša Vidic je vodila najštevilčnejši 
Mladinski pevski zbor Osminke iz OŠ Sava Kladnika 
Sevnica. Na reviji se je predstavila tudi OŠ Tržišče 
z otroškim in mladinskim pevskim zborom pod 
vodstvom zborovodkinje mag. Mateje Repovž Lisec, 
ki je na koncu revije vodila tudi skupno Kekčevo 
pesem. 

Poj z menoj, 
revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov 
občine Sevnica

Fantje z Razborja s koncertom 
praznovali 20-letnico ustvarjanja
 
Pomenljivo ime koncerta ob 20-letnici prepevanja so 
si Fantje z Razborja sposodili v pesmi Toneta Pavčka, 
gosta enega prvih Razborskih večerov, na katerem 
so se tedaj s pesmijo predstavili tudi sami. Zdaj so ti 
fantje odrasli v dvajset let starejše može, ki sta jim 
vsa ta leta toliko kot ubrana pesem pomenila tudi 
druženje in prijateljstvo. Pesem Kje so tiste stezice je 
bila prva pesem, ki so jo fantje pred dvajsetimi leti 
skupaj zapeli, in je kot prva iz njihovih grl odzvenela 
tudi tokrat. 

Fantje z Razborja so se z večerom poklonili slovenski 
pesmi, k čemur jih je spodbudila njihova umetniška 
vodja Alenka Štigl, ki trinajstčlansko zasedbo vodi od 
leta 2015 in skrbi, da njihova pesem zveni spevno 
in uigrano. Ob obletnici so člani zasedbe prejeli 
priznanje Zveze kulturnih društev Sevnica in plakete 
JSKD za dolgoletno ustvarjanje, med njimi so bile 
podeljene tudi tri častne plakete, ki so jih prejeli 
Drago Šantej, Drago Vresk in Jože Imperl. 
Razbor pod Lisco je hribovska vasica, ki je z mogočno 
župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika razgledna daleč 
naokoli. V župniji Razbor pod Lisco cerkveni pevski 
zbor deluje že od nekdaj, znotraj tega pa je tedaj 
nastala tudi moška skupina Fantje z Razborja. Tudi 
zato so se ob praznovanju fantom na odru pridružila 
še dekleta, ki skupaj pojejo v Mešanem pevskem 
zboru sv. Janeza Krstnika Razbor in uigrana zasedba 
je v čudovito akustični cerkvi navdušila zbrane 
poslušalce s staro ljudsko pesmijo in tudi s sakralno 
izvedbo Bieblove Ave Marie. 
Večer je povezovala Breda Vidmar Mandič, ki je poleg 
Fantov z Razborja z leti dozorela v nepogrešljivo 
voditeljico kulturnih dogodkov na Razborju in širše, 
ter je tudi tokrat večeru dodala svoj pristen pečat. 
Občinstvo je odhajalo vidno navdušeno nad večerom, 
predvsem pa z željo, da bi se takšen koncert kmalu 
ponovil. Fantje z Razborja so bili veseli, da so večer 
lahko delili s svojimi družinami in prijatelji še pozno 
v večer.

Vir: KŠTD Razbor 

Foto: Ljubo Motore

Vsak tiho zori, 
počasi in z leti 

 
Oder Kulturne dvorane Krmelj je marca gostil 
Območno srečanje otroških gledaliških skupin 
občine Sevnica, ki ga je pripravila Območna izpostava 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sevnica. 
Na srečanju so sodelovale gledališke skupine iz štirih 
osnovnih šol naše občine.

Tradicionalno srečanje je odprla domača gledališka 
skupina Rdeča igralnica iz Vrtca pri OŠ Krmelj, na 
srečanju pa se je predstavila prvič. Najmlajši so se 
nam pod mentorstvom Sanje Štefanič in Ksenije 
Vene predstavili s predstavo Bi se gnetli na tej 
metli?, ki nas je spodbujala k razmišljanju o pravem 
prijateljstvu. Sledil je nastop Gledališke skupine 
Klopotec iz OŠ Milana Majcna Šentjanž. Mentorici 
skupine Jožica Pelko in Helena Hribar sta skupaj z 
otroki pripravili predstavo O petelinu in pavu, ki se 
nista mogla dogovoriti, kdo je pomembnejši. Kot 
tretja je nastopila Gledališka skupina Studenček iz 
OŠ Sava Kladnika Sevnica, podružnica Studenec, 
pod mentorstvom Andreje Janc. Lotili so se pravljice 
Sinjemodri Peter, ki govori o kužku prav posebne 
barve in ga prav zaradi nje nihče ne mara. 
Srečanje pa je sklenila tudi domača Gledališka 
skupina Knepec iz OŠ Krmelj, ki jo vodi mentorica 
Nataša Možic. Zaigrali so nam sodobno predstavo o 
Muci copatarici in se spraševali, kaj bi se zgodilo, če bi 
danes v šolo pokukala Muca copatarica. 
Gledališke skupine je vse dopoldne strokovno 
spremljala igralka Ana Ruter.  Srečanje so si ogledali 
tudi učenci iz OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ Milana 
Majcna Šentjanž, POŠ Studenec ter otroci iz Vrtca 
Krmelj in Vrtca Šentjanž. 
  

 Katja Pibernik, JSKD, Območna izpostava Sevnica

Foto: Nevenka Flajs

Območno srečanje 
otroških gledaliških 
skupin občine Sevnica

 
TVD Partizan Boštanj je že drugič gostil Območno 
srečanje lutkovnih skupin občine Sevnica. Na srečanju 
so svoje predstave pokazale lutkovne skupine iz OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče, OŠ Milana Majcna 
Šentjanž in OŠ Boštanj.
Srečanje so odprli lutkarji OŠ Sava Kladnika Sevnica 
pod dolgoletnim mentorstvom Terezije Kunšek. Z 

lutkami na palici so zaigrali predstavo Medvedkovi 
medenjaki. Lutkovna skupina iz OŠ Krmelj nam je 
pripravila predstavo Sovica Oka, ki je bila polna 
pustolovščin in novih spoznanj. Skupino vodita 
Mojca Tomažin in Sanja Štefanič. Lutkovna skupina 
Pikapolonice iz OŠ Tržišče je z izvirnimi lutkami 
zaigrala predstavo Pisani metuljček. Lutkovna 
skupine deluje pod mentorstvom Andreje Umek. 
Pod mentorstvom Nade Lindič se je lutkovna skupina 
Ostržek iz OŠ Milana Majcna Šentjanž predstavila s 
predstavo Dva Zmerjalca. Z zanimivimi lutkami, ki so 
jih izdelali s pomočjo dežnikov, so na odru uprizorili 
pravo galamo.  Lutkovno dopoldne je zaključila 
domača lutkovna skupina Vrtavke iz  OŠ Boštanj  z 
avtorsko predstavo Skrivnostno povabilo. Zgodbo so 
igralke napisale same, pomagala pa jim je mentorica 
Nena Bedek. Izdelali so tudi lutke. 
Prireditev, na kateri je navzoče pozdravil tudi župan 
Srečko Ocvirk, je strokovno spremljala dramaturginja, 
lutkovna režiserka in publicistka Jelena Sitar Cvetko 
v družbi mladih gledalcev iz OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, OŠ Tržišče, OŠ Krmelj, OŠ Boštanj in 
predšolskih otrok iz Vrtca Boštanj. 
  

Katja Pibernik, Območna izpostava JSKD Sevnica

Območno srečanje 
lutkovnih skupin

Prireditev, na kateri je navzoče pozdravil tudi župan 
Srečko Ocvirk, je strokovno spremljala prof. Tatjana 
Mihelčič Gregorčič, povezoval pa jo je Vili Zupančič. 
Revijo je organiziral Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica. 
  

Katja Pibernik, vodja OI JSKD Sevnica
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Člani  literarne skupine Sev smo se zbrali na literarni 
delavnici v prostorih Družinskega inštituta Zaupanje. 
Za začetek smo se posvetili odptrim regijskim 
natečajem in prebirali lastna avtorska prozna dela 
in poezijo. Dotaknili smo se analize del, pravil 
nastopanja in blaženja treme. 
Naslednje srečanje bo 8. maja ob 17. uri v prostorih 
Družinskega inštituta Zaupanje. Takrat se bomo 
malce bolj posvetili pripravi na nastop, prebirali pa 
bomo ljubezensko poezijo.

Vabilmo  vse, ki radi ustvarjate in imate radi slovensko 
besedo, da se nam pridružite.

                                                                                   Tanja Košar

Literarna skupina SEV

NAJ SE SLIŠ', 
KONCERT S PRIJATELJI ZA PRIJATELJE
V soboto, 7. aprila, je imel na domačem Razborju 
pod Lisco svoj prvi samostojni koncert mladi Jakob 
Štigl, absolutni zmagovalec 12. mednarodnega 
Avsenikovega tekmovanja harmonikarjev. 
Jakob je pokazal, da ni le izvrsten glasbenik, ki vadi na 

harmoniko že skoraj šesto leto, ampak tudi mojster 
besede. Skupaj z Juretom Palčnikom, njegovim 
nepogrešljivim kolegom z igralskih desk, sta v celoti 
povezovala dve uri trajajoči koncert, nazadnje pa 
tudi skupaj zaigrala pod budnim očesom njunega 
mentorja Žana Bregarja. 
S kombinacijo resne glasbe, sodobnih ritmov, 
mladinske duhovne in seveda narodno-zabavne 
glasbe na harmoniki in baskitari je večer postregel 
z vrhunskim koncertom različnih glasbenih žanrov, 
polna dvorana obiskovalcev pa je bila navdušena. 
Z Jakobom so tako stale na odru vse štiri sestre, 
Monika, Neža, Jana in Ema, zadnja navdušila na 
violini in s korepetitorko Špelo Troha Ogorevc, pa tudi 
v duetu Modra minuta, ki ga združujeta z učiteljem 
matematike, Milanom Mitrovićem. Posebej za to 
priložnost je družina Štigl združila glasove tudi z 
otroki iz družine Hliš in z Jakobovo mamico Alenko 
pripravila zahvalni del koncerta, saj je Jakobova 
družina med drugim tudi prejemnica letošnje 
donacije Rotary kluba Sevnica, ki je zbrana sredstva 
namenila za nakup glasbil tej sedemčlanski, glasbeno 
izjemno nadarjeni družini. 
Jakob je s koncertom navdušil številne obiskovalce, 
in sicer s svojo do popolnosti obvladujočo tehniko 
igranja na harmoniko, pa tudi z izdelanim nastopom. 
Občinstvo kljub dolgo trajajočemu dogodku še kar 
ni moglo iz dvorane, nastopajoči na odru pa preseči 
občutkov zadovoljstva nad njihovim navdušenjem. 
Organizator koncerta KŠTD Blaž Jurko Razbor pod 
Lisco, ki že več let pripravlja zelo bogato kulturno 
dogajanje, je izpeljal še en, nov, predvsem pa s 
svežino obarvan kulturni dogodek, ki bi se lahko v 
prihodnosti po komercialni odmevnosti postavil ob 
bok tudi največjim. 

Mojca MJ Petrovčič 

Foto: Nives Dobovšek

Jakob Štigl poskrbel,
da se je slišalo 

  
V Radečah v Caffe galeriji si je mogoče do konec maja 
ogledati slikarsko razstavo članice Irene Ameršek 
likovne sekcije ART Lipa iz KUD Budna vas. 
Irena je zelo velika ljubiteljica narave in ji ni vseeno, 
kaj se z njo dogaja in kaj ji povzroča s svojimi dejanji 
človek. Vsa ta svoja občutja želi prenesti v svoja 
likovna dela. Želi si, da bi se gledalec ustavil in 
razmislil, kaj predstavlja vsako delo posebej. Če se 
ga vsaj malo dotakne njeno sporočilo, je srečna. 
Prav zato se je odločila, da bo cikel olja na platnu 
poimenovala Sožitje. 

»Če razstavo sprejemamo kot celoto, jo čutimo 
kakor jasno izražen poseben čustveni naboj, ki so 
mu podvrženi ljudje v iskanju svoje poti, s svojim 
pogledom na svet in tankim čutenjem narave. 
Razstava je nesporno dejstvo unikatnega, globokega 
pronicanja in čutenja narave,« je v predstavitvi 
razstave povedala Elena Sigmund, prof. likovne 
pedagogike. 
Tudi v kulturnem programu, ki je potekal 28. marca, 
smo iskali odgovore na vprašanje, kako sobivati v 
sožitju z vsem, kar nas obdaja, da ne bomo rodovom 
za nami zapustili uničenega planeta Zemlja. Žal 
ostajajo velika vprašanja brez odgovora. 
V programu sta sodelovala učenca Glasbene šole 
Sevnica Nikola Grubešič na rogu in Una Grubešič na 
harmoniki, ki je zaigrala v duetu z Nikolo, zapele so 
Ljudske pevke Solzice, s svojimi literarnimi deli pa 
sta program popestrila člana KUD Budna vas Marija 
Bajt in Jožef Žnidarič. Vse skupaj je povezala v celoto 
Magda Sigmund. 
  

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

Irenino sožitje v 
Caffe galeriji v Radečah

 
Nadarjeni in delavni učenci glasbenih šol se 
udeležujejo številnih glasbenih tekmovanj. Priprave 
na tekmovanje od mladih glasbenikov zahtevajo 
veliko delovne discipline, saj je program zahteven. 
Ponosni smo na odlične tekmovalne nastope naših 
učencev. V tem prispevku objavljamo njihove 
dosežke. 
Mednarodno tekmovanje Emona 2018 je potekalo 
januarja na Konservatoriju za glasbo in balet 
Ljubljana. Udeležili sta se ga flavtistki Zala Plazar in 
Ivana Sešlar iz razreda Ane Mlakar. Za svoja nastopa 
sta prejeli zlato plaketo, Zala pa tudi II. nagrado. 

Učenci Glasbene šole 
Sevnica uspešni na 
glasbenih tekmovanjih

21. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 
Republike Slovenije v februarju je bilo letos izvedeno 
po novem sistemu; tekmovalce iz vseh slovenskih 
regij je ocenjevala ista komisija, pogoj za prehod na 
državno raven tekmovanja pa ni več zlato priznanje, 
temveč se na državno tekmovanje uvrsti tekmovalec 
ali skupina, ki prejme večino glasov žirije. Regijskega 
tekmovanja sta se udeležili citrarka Neža Simončič in 
violončelistka Neža Močnik ter komorni skupini – Trio 
Anima in Trio flavt Metuljčice. 

Državno Tekmovanje mladih glasbenikov Republike 
Slovenije – TEMSIG, ki vsako leto poteka marca, letos 
je bilo že 47., je osrednje slovensko tekmovanje za 
naše mlade glasbenike. Je eno tehtnejših tekmovanj, 
saj je tekmovalni program zelo zahteven. Učenke 
glasbene šole so na državnem tekmovanju dosegle 
izjemen uspeh: citrarka Neža Simončič iz razreda 
Tinke Vukič je v starostni kategoriji I. b prejela zlato 
plaketo in I. nagrado, v disciplini komorne skupine 
s pihali pa sta bili v kategoriji I. a odlični komorni 
skupini Trio Anima in Trio flavt Metuljčice; Trio 
Anima, v sestavi Zala Plazar in Ivana Sešlar, flavta ter 
Neža Ganc, klavir, je pod mentorstvom Ane Mlakar 
prejel zlato plaketo in I. nagrado, Trio flavt Metuljčice, 
v sestavi Zala Kovaljev, Anja Cesar in Žanin Cesar, 
pa pod vodstvom Pije Hočevar srebrno plaketo. 
Prvonagrajena solistka Neža Simončič in komorna 
skupina Trio Anima sta prvi nagradi in posebno 
nagrado prejeli na Zaključnem koncertu izbranih 
prvonagrajencev v Zavodu sv. Stanislava. 

15. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko v 
Beogradu je za pihalne in trobilne inštrumente 
potekalo marca. Z naše šole so v Beogradu nastopili 
učenci trobil, Črt Pačnik – pozavna, Lenart Pajk – 
trobenta ter Manca Božičnik in Nikola Grubešić – rog. 
V svojih starostnih kategorijah so vsi prejeli I. nagrade, 
pozavnist Črt Pačnik in hornist Nikola Grubešić pa 
sta prejela priznanje lavreat – zmagovalec. Vsi so iz 
razreda Francija Lipovška. 

Mednarodno glasbeno tekmovanje in festival za 
soliste in komorne skupine Svirél je bilo v Goriških 
brdih organizirano že desetič. Mladi glasbeniki 
se tam predstavljajo v prijetnem ambientu, v Vili 
Vipolže in na gradu Brdo. V disciplini pihala solo sta 
na tekmovanju nastopili flavtistki Zala Plazar in Ivana 
Sešlar iz razreda Ane Mlakar in prejeli zlato plaketo, 
v disciplini komorne skupine s pihali, trobili in tolkali 
pa Trio flavt Metuljčice, v sestavi Zala Kovaljev, Anja 
Cesar in Žanin Cesar, ki je prav tako prejel zlato plaketo 
in bil prvouvrščeni sestav v svoji starostni kategoriji, 
ter Kvartet flavt Roš'ce, v katerem igrajo Neli Markl, 
Anika Simončič, Elizabeta Požun in Ines Bizjak, tudi 
nagrajen z zlato plaketo. Mentorica obeh komornih 
skupin je Pija Hočevar. V disciplini godala solo so iz 
razreda Andreje Zupanc tekmovale violinistke Lucija 
Radej in Julija Vidmar ter prejeli bronasto plaketo, in 
Ema Štigl, srebrno plaketo, ter violončelistka Neža 
Močnik iz razreda Zrinke Vlašić, ki si je priigrala 
srebrno plaketo. V disciplini brenkala solo je med 
najmlajšimi srebrno priznanje osvojila Kaja Vilčnik, 
Neža Simončič pa v svoji tekmovalni skupini zlato 
priznanje. Obe sta učenki citer iz razreda Tinke Vukič. 

Korepetitorki tekmovalcev v solo disciplinah sta 
Špela Troha Ogorevc (flavta, violina, violončelo) in 
Ana Češnjevar (trobila). 
  
Izkušnje kažejo, da so tekmovanja lahko odličen 
vir hitrega napredka – učenec in učitelj se še bolj 
intenzivno posvetita skladbam, izpilita tehnično 
zahtevnejša mesta, razvijata učenčevo muzikalnost 
in širita ter bogatita repertoar.
Na Dnevih kitare v Krškem, 7. in 8. aprila, je Tadej 
Llapushi pod mentorstvom učitelja Zorana Koširja 
priigral zlato priznanje. 

Pot do odličnosti v glasbi je samo ena, ni bližnjic, 
ampak vztrajnost in trdo delo. 
  
Čestitamo. 
  

Vir: Glasbena šola Sevnica 
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
sreda, 2. 5., 
ob 9.00 27. Gorski tek na Lisco relacija Orehovo - Lisca Klub Berg-lauf Lisca; 

Inf.: Pavel Drobne, 051-437-536
četrtek, 3. 5., 
ob 11.00

Vpis v Glasbeno šolo Sevnica za š. l. 2018/2019
zbiranje prijav 3.–15. 5., 2018 Glasbena šola Sevnica Glasbena šola Sevnica

petek, 4. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Sevnica - degustacija Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

petek, 4. 5., 
ob 18.00 Proslava ob prazniku KS Sevnica s podelitvijo priznanj Kulturna dvorana Sevnica KS Sevnica

petek, 4. 5., 
ob 20.00 Koncert: Večer Beatlesov Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

sobota, 5. 5., 
ob 8.00 mesečni sejem v Sevnici Trg svobode KŠTM Sevnica, Občina Sevnica

sobota, 5. 5., 
ob 10.00 Pohod azaleja - Vrhek Vrhek pri Tržišču TD Tržišče

ponedeljek, 7. 5., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

torek, 8. 5., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 5., 
ob 16.00 Družabno popoldne: druženje ob družabnih igrah Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 9. 5., 
ob 18.00 Predstavitev knjige slikarja Jožeta Barachinija Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 9. 5., 
ob 19.00 Radogost večer - gostja: Julija Kermc, mlada slikarka iz Sevnice Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

četrtek, 10. 5., 
ob 7.00 - 2. 6., Razstava del društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 11. 5., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: sproščanje ob mandalah Župnijska cerkev Boštanj JSRS za kulturne dejavnosti OI Sevnica

petek, 11. 5., 
ob 19.00 Pesem Posavja 2018 - 1. koncert Župnijska cerkev Boštanj JSRS za kulturne dejavnosti OI Sevnica

sobota, 12. 5., 
ob 19.00 Pesem Posavja 2018 - 2. koncert Župnijska cerkev Boštanj JSRS za kulturne dejavnosti OI Sevnica

nedelja, 13. 5., 
ob 10.00 Razstava modelov avtomobilčkov in igrač Dolinškov kozolec na Šmarčni Dolinškov kozolec in ŠKD večno mladi Šmarčna

ponedeljek, 14. 5., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

torek, 15. 5., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

torek, 15. 5., 
ob 20.00 Tadej Toš - freestyle comedy show Kulturna dvorana Sevnica Tadej Toš

sreda, 16. 5., 
ob 18.00 Odprtje razstave del društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sreda, 16. 5., 
ob 19:30 Knjižni klub Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči

četrtek, 17. 5., 
ob 18.00 Grand Canyon - potopisno predavanje Braneta Ternovška Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

petek, 18. 5., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: hama perlice Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 18. 5., 
ob 15.00 Sevn'ška kuhinja na trgu 2018 KŠTM Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 5., 
ob 8.00 Šentjanški konjeniški treking po poteh J.E.Kreka Šentjanž Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 

inf. Strnad Franci 031 873 722.
sobota, 19. 5., 
ob 9.00 II. Tradicionalni turnir za pokal krajevne skupnosti Sevnica Športni dom Sevnica (pri 

bazenu) Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica

sobota, 19. 5., 
ob 16.00

Gost meseca: Vesna Campagnaro; 
"Kako premostiti željo po prekomernem uživanju hrane" Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 19. 5., 
ob 20.00 Vejžde žur igrišče pri Športnem domu 

Sevnica ŠKS; Info.: Alen, 031/706-849

ponedeljek, 21. 5., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

ponedeljek, 21. 5., 
ob 16.00 Tečaj CPP učilnica Avtošole Prah Sevnica AŠ Prah Sevnica;  Info.: Toni, 031/643-338

ponedeljek, 21. 5., 
ob 19.00 Grajska tlaka Kavarna Graščakova hči Tlačan(k)i in Kavarna Graščakova hči

torek, 22. 5., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 23. 5., 
ob 17.00

3. revija predšolskih in mlajših šolskih otroških pevskih zborov 
občine Sevnica 2018 "Ringaraja" Kulturna dvorana Sevnica JSRS za kulturne dejavnosti OI Sevnica

petek, 25. 5., 
ob 8.00

Pogled v modro« 
za promocijo varnega potapljanja za učence osnovnih šol sevniške občine

igrišče pri Športnem domu 
Sevnica PGD Sevnica, Info.: Gašper Janežič 041 205 191

petek, 25. 5., 
ob 16.00 Ustvarjalnica: zapestnice s prepletanjem niti Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

petek, 25. 5., 
ob 17.00

Dobrodelni koncert Ciciban poje z gosti
Predšolski pevski zbor Vrtca Ciciban Sevnica, osrednji gost Slavko Ivančić Kulturna dvorana Sevnica Vrtec Ciciban Sevnica, info.: 07/81 61 650

petek, 25. 5., 
ob 17:30 Veter v laseh v tradicionalnem karateju OŠ Sava Kladnika Sevnica Klub borilnih veščin Sevnica

petek, 25. 5., 
ob 18:30 Akustični večer Modre minute Knjižnica Sevnica Knjižnica Sevnica

sobota, 26. 5., 
ob 9.00 16. Veteranski rokometni turnir 2018 Športna dvorana Sevnica (pri 

OŠ Sevnica VRK Sevnica; Inf.: Martin, 041/497-915

sobota, 26. 5., 
ob 9.00 Pogled v modro: promocija varnega potapljanja za člane gasilskih društev igrišče pri Športnem domu 

Sevnica PGD Sevnica, Info.: Gašper Janežič 041 205 191

sobota, 26. 5., 
ob 15.00 Izmenjava igrač Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 26. 5., 
ob 20.00 Koncert: Jure Klenovšek Kavarna Graščakova hči Kavarna Graščakova hči
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VEZJDE

Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije
nedelja, 27. 5., 
ob 8.00

Tretji pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta 
od Tržišča do Studenca in slovesnost z blagoslovom Tržišče, Župnijska cerkev Kulturno turistično društvo Primož

nedelja, 27. 5., 
ob 10.00 23. Sevniški kolesarski maraton zbiranje pri Športnem domu 

Sevnica KD Sevnica; Info.: 040/297-179

ponedeljek, 28. 5., 
ob 10.00 Slovenščina za priseljence Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica, DI Zaupanje

torek, 29. 5., 
ob 18.00 Tai chi vadba Mladinski center Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 2. 6., 
ob 20.00 Vrtna veselica - igra ansambel Banovšek Šmarčna VO in GE Šmarčna

nedelja, 3. 6., 
ob 9.00 Pohod po Marinkini poti KMD Lukovec KŠD Lukovec, inf.: Stanko 031 827 482

ANGLEŠKI  TABOR JEZIKOVNI LISCA

PRIJAVE do zapolnitve mest

031 855 490 / Sara

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo

- športne igre, ustvarjalne delavnice

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

CENA: 1
80 €

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

00 € 

Cena vklju
čuje CD s slik
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TERMIN: 

STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

INFO vsebina programa    

Dodaten termin8. 7. do 13. 7. 2018
15. 7. do 20. 7. 2018ZASEDENO

KINO SEVNICA
MAJ 2018

Sobota, 5.5., ob 18.00
MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA
akcijska pustolovščina (ZDA)

~

Sobota, 5.5., ob 20.30
MAŠČEVALCI: 
BREZMEJNA VOJNA

~

Petek, 11.5., ob 18.00
JAMSKI ČLOVEK
animirana družinska pustolovščina 
(ZDA, VB, Francija) SINHRONIZIRANA

~

Petek, 11.5., ob 20.00
VZTRAJANJE
biografska drama (Slovenija, Hrv., Ita.)

~

Sobota, 12.5., ob 18.00
JAMSKI ČLOVEK

~

Sobota, 12.5., ob 20.00
MOJ LAŽNI MOŽ
romantična komedija (ZDA)

~

Petek, 18.5., ob 18.00
POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA
animirana družinska pustolovščina 
(Islandija, Belgija) SINHRONIZIRANA

~

Petek, 18.5., ob 20.00
DEADPOOL 2
akcijska komedija (ZDA)

~

Sobota, 19.5., ob 18.00
POLDI, PUSTOLOVŠČINE 
POGUMNEGA PTIČKA

~

Sobota, 19.5., ob 20.00
DEADPOOL 2

~

Sobota, 26.5., ob 20.00
ZADRŽI DIH
znanstvena fantastika (Francija) w
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Mladina

 
V soboto, 24. marca, smo imeli v MC Sevnica 
delavnico o domači rabi konoplje in njenih ekstratih. 
Drugače vedno v paru, toda tokrat je bil predavatelj 
sam in je za uspešno izvedbo delavnice potreboval 
nekaj prostovoljcev. Iz občinstva so se oglasili in 
mu pomagali: najprej pri pripravljanju konopljinega 
smutija, nato je prišel na vrsto konopljin namaz 
in za tem konopljino mazilo z dodatki eteričnih olj. 

V vmesnem času, ko so se pripravljali izdelki, je 
predavatelj Lenart govoril o prednostih konoplje 
in poudaril, da je naš namen, da bi učinke, ki jih 
proizvede konoplja, začeli proizvajati tudi sami. S 
skrbjo za svoje zdravje je pot do doživljanja blaženosti 
(ananda) pri roki. Delavnica je bila več kot uspešna, 
od vseh predanih informacij bi izpostavili recimo to, 
da je prava krema tista, ki jo lahko tudi zaužijemo, ne 
le namažemo na obraz.

Vir: KŠTM Sevnica

Delavnica o domači 
rabi konoplje in njenih 
ekstratih v MC Sevnica  

Zvončki in trobentice, mačice, vijolice ... pesem, ki 
se nam je porajala v glavah ob težko pričakovanem 
prebujanju pomladi. Zato smo v Mladinskem centru 
Sevnica barvali glinene lončke in vanje posadili 
čebulice pomladnih cvetlic. Nastali so res čudoviti 
izdelki, ki bodo olepšali okenske police domov. 

Vsi skupaj že nestrpno čakamo, da bo iz naših čebulic 
zrasel prečudoviti cvet.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

V pričakovanju pomladi 
tudi v MC Sevnica

 
V soboto, 24. marca, smo se v zgodnjih jutranjih urah 
štirje učenci in mentorica z avtobusom odpeljali  v 
Ljubljano na 15. državno tekmovanje elastomobilov 
v organizaciji Hiše eksperimentov. V ekipi smo bili 
Domen Šulc, David Žibert in Tilen Trbovc, imenovali 
pa smo se Dolenci, naša mentorica pa je bila učiteljica 
Tjaša Hribar. 
V Ljubljani je tekmovanje potekalo na Kongresnem 
trgu. Sodelovalo je 24 ekip iz različnih osnovnih šol 
v Sloveniji. 

Razvrstili so nas po številkah in dobili smo  zaporedno 
številko 5. Ob 10. uri se je tekmovanje začelo. 
Elastomobil smo spustili trikrat. Prevozil je razdaljo 
20,79 m po klancu navzgor. S prevoženo razdaljo smo 
dosegli 6. mesto v prevoženi dolžini. Naš elastomobil 
je prejel nagrado strokovne žirije za domiselno 
izdelavo. Bili smo presenečeni, saj tega nismo 
pričakovali. 
Po končanem tekmovanju smo odšli v Hišo 
eksperimentov in si ogledali pripravljeno razstavo. 
Bilo je zelo zanimivo. V popoldanskih urah smo se 
vrnili v Tržišče utrujeni, a polni lepih spominov in 
doživetij. 

David Žibert, OŠ Tržišče

Tekmovanje z 
elastomobilom

 
V petek, 6. aprila, smo se učenci novinarskega krožka 
OŠ Sava Kladnika Sevnica odpravili v Mladinski center 
Sevnica, kamor nas je povabila koordinatorica Zavoda 
Sopotniki. Ta zagotavlja brezplačne prevoze starejših 
oseb in od začetka tega leta deluje pod okriljem KŠTM 
Sevnica. Za dobrodošlico sta poskrbela harmonikarja 
Aleš in Blaž; pogled na preostale udeležence pa nam 
je razkril, da nas čaka prijetno medgeneracijsko 
druženje. Najprej smo se predstavili malo drugače. 
Klaudija nam je razdelila lističe z vprašanji, mi, 
mladi novinarji, pa sm jih postavili starejšim 
občanom (uporabnikom brezplačnih prevozov) in 
prostovoljcem. 

V pogovorih smo izvedeli marsikaj zanimivega in 
poučnega: predvsem pa smo spoznali, da lahko 
preprosta dejanja (prevozi) lepšajo vsakdan 
uporabnikom in prostovoljcem. Skupaj smo 
soustvarili tablo z obrisom občine Sevnica in veliko 
črko S, ki označuje pot sopotnikov po občini. Med 
zabavno in ustvarjalno aktivnostjo so nas pogostili z 
okusnim čajem in piškotki. V zelo prijetnem vzdušju 
smo klepetali o naših dnevnih zadolžitvah in poteku 
delovnega dne ter ugotovili, da imajo tudi starejši 
veliko različnih dejavnosti. Dopoldne smo sklenili s 
pesmijo in skupno fotografijo. Tokratno dopoldne je 
minilo za vsakega malo drugače, za vse pa prijetno in 
poučno. Polni lepih vtisov in novih spoznanj smo se 
vrnili k pouku. 
  

Učenci novinarskega krožka OŠ Sevnica

Učenci novinarskega 
krožka OŠ Sevnica na 
druženju s sopotniki

 
Predstavitev Antona Tomažiča je bila namenjena 
vsem, ki smo želeli spoznati svet okoli nas z očmi 
popotnika. Prepotoval je več kot 100 dežel sveta. 

Predstavil nam je skrite kotičke zemlje, za katere 
marsikdo ni vedel, da obstajajo. Nekaj smo izveli 
tudi o njegovih popotniških dogodivščinah, občutkih 
in zanimivih situacijah, ki so se mu pripetile na 
popotovanjih. Najbolj zanimiv dogodek je bil 
vsekakor njegov padec v jamo, v kateri je bil ujet kar 
pet dni in iz katere se je rešil, kot pravi, le zaradi sreče 
in močne volje po preživetju.  

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Potopisno predavanje 
Antona Tomažiča 
v MC Sevnica

 
Na OŠ Tržišče smo se tudi letos vključili v projekt Dan 
za spremembe. Potekal je v soboto, 7. aprila, na šoli 
pa smo izvedli izmenjavo oblačil in igrač. 
Učence in starše smo povabili, naj v šolo prinesejo 
oblačila, ki so morda premajhna, a še vedno 
uporabna, in jih zamenjajo za druga. Prav tako so 
učenci prinesli v izmenjavo igrače. Vsak učenec, ki 
je želel sodelovati v izmenjavi, je prejel kuponček, 
zamenjal pa ga je lahko za oblačilo ali igračo. V 
izmenjavi je sodelovalo 78 učencev. 

Dan za spremembe smo izkoristili tudi kot dan zdravja 
s športnimi aktivnostmi v sklopu športnega dne. 
Z akcijo za čisto okolje pa so učenci 8. in 9. razredov 
poskrbeli za urejenost okolice igrišča. Počistili so 
brežino potoka, ki teče ob igrišču. 

Menimo, da smo s sodelovanjem v akcijah naredili 
veliko koristnega zase in svojo okolico. 

Zvonka Mrgole

Dan za spremembe 
na OŠ Tržišče
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V sklopu projekta Večgeneracijski center Posavje, 
ki ga izvajajo na Družinskem inštitutu Zaupanje, je 
v prostorih MC Sevnica aprila nastajal velik stenski 

mozaik, na katerem bodo 
upodobljeni različni sevniški 
in mladinski motivi (sevniški 
grad, mlada lipa, mladi v svojih 
dejavnostih …). Navdihujočo 
grafično podobo mozaika je 
oblikovala sevniška slikarka 
Irena Ameršek, izvedbeni 
del pa poteka pod vodstvom 
izkušene mozaičarke Nataše 
Žičkar. Pri nastajanju mozaika 
so sodelovali in si pridobivali 
izkušnje uporabniki in številni 
prostovoljci različnih generacij. 
Z izdelovanjem mozaika se tako 
med mlade prenaša znanje s 
področja te umetnosti, s skrbno 
izbranimi motivi pa se med njimi 
krepi identiteta našega kraja in 
ponazarja pomen mladih za našo 
družbo. 
Ob izdelavi 
m o z a i k a 
smo se 
l a h k o 
prepričali 
o 
očarljivosti 
t e 
umetnosti. 
Prepričani 
smo, da bo na podlagi te 
zanimive in koristne izkušnje tudi 
v sevniških domovih nastalo še 
veliko novih umetnin. 
  

Damijan Ganc,
Družinski inštitut Zaupanje 

V prostorih MC Sevnica 
nastaja stenski mozaik

 
Pamet je tista, ki naj bi utirala pot človeku na 
potovanju, imenovanem življenje. Smisel pa mu 
daje srce. Ono je tisto, zaradi katerega smo tukaj in 
ustvarja prijetne občutke. O našem smislu življenja in 
o tem, kako v svojem življenju najlaže osrečiti sebe, 
smo se pogovarjali v soboto, 14. aprila, v Mladinskem 
centru Sevnica, z motivatorjem in avtorjem knjige 
Odloči se zase Matjažem Holcem. Sam pravi, da je 
treba širiti ljubezen in početi stvari, ki nas osrečujejo, 
in ne stvari, za katere drugi rečejo, da jih moramo. 
Svoje izkušnje, prepričanje in življenjske dogodke je 
s poslušalci delil v odprtem pogovoru brez zadržkov. 

Na koncu je vse poslušalce v vodeni meditaciji 
popeljal v otroška leta, marsikdo pa je ob spominih 
na otroštvo potočil tudi kakšno solzo.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Gost meseca aprila: 
Matjaž Holc, motivator 
in avtor knjige 
Odloči se zase

 
V petek, 23. marca, smo si učenci lutkovnega krožka 
OŠ Sava Kladnika Sevnica ogledali lutkovno predstavo 
Rusalka; klasično pravljico z glasbo iz opere Antonina 
Dvořaka. Predstava je bila res nekaj posebnega. 
Še večje doživetje pa je bilo, ko smo imeli lutkarji 
z mentorico Terezijo Kunšek  po koncu predstave 
priložnost spoznati oder pravega lutkovnega 
gledališča. Najbolj so nas pritegnile lutke, s katerimi 
smo poskušali tudi sami igrati na odru. Ugotovili smo, 
da je s tovrstnimi lutkami težko rokovati. Na pomoč so 
nam priskočili češki igralci, v veliko podporo sta nam 
bila Snježana in Bernard Pungerčič, ki vodita Grajsko 
lutkovno gledališče Sevnica. Skupaj smo se zabavali 
in odkrivali nove možnosti animacije z marionetami.

Hvaležni lutkarji

Mladi lutkarji OŠ Sevnica

  
V deževnem pomladnem jutru 17. marca smo se 
učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica odpravili na državno 
tekmovanje iz znanja zgodovine v Ljubečno. 
Oboroženi z znanjem smo prispeli na cilj in doživeli 
gostoljuben sprejem. Po končani uvodni prireditvi 
smo se napotili v učilnice. Pred pisanjem nam je naša 
mentorica Marjeta Teraž zaželela čim več znanja in 
kanček sreče. Konkurenca je bila kar velika, saj je 
tekmovalo 118 osmošolcev in devetošolcev, tistih, ki 
smo se na območnem tekmovanju najbolje izkazali. 
Vsi smo komaj čakali, da začnemo. Naloge niso bile 
zelo težke, zahtevale pa so logično razmišljanje in 
veliko natančnost pri branju navodil in zapisu. Po 
odpisanem tekmovanju smo se kar malce oddahnili 
in si zaželeli čim boljše rezultate. 

Po dveh tednih so bili znani uradni rezultati 
tekmovanja. Nikolina Ilinčić je osvojila najvišje, zlato 
priznanje, Larisa Kozinc in Martin Zeme pa srebrno. 
Poleg odličnih rezultatov smo hvaležni, da smo 
dodatno poglabljali znanje o predmarčni dobi, ki nam 
bo zagotovo koristilo tudi pri nadaljnjem šolanju.
 

Larisa Kozinc, 9. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Zlato in srebro učencev 
OŠ Sevnica na državnem 
tekmovanju iz zgodovine

 

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica so se udeležili 9. 
republiškega srečanja gledaliških skupin osnovnih šol 
s prilagojenim programom v Zagorju. Na dvodnevnem 
srečanju se je predstavilo  12 skupin z območja naše 
države. Nekaj predstav smo si ogledali vsi učenci naše 
šole. Naša gledališka skupina je zaigrala predstavo 
Zlati cekini pod mentorstvom Mojce Zupan in Stanke 
Žnidaršič. Učenci Andraž Revinšek, Kristjan Smerdelj, 
Mark Mustar, Nika Ameršek, Maja Bajt, Jan Kink in 
Lia Repovž so se na velikem odru zelo dobro znašli 
in nastop odlično izpeljali. Domov smo odhajali 
zadovoljni in opremljeni z  novimi izkušnjami.  
  

Stanka Žnidaršič, OŠ Ane Gale Sevnica

Učenci Ane Gale 
na gledališkem srečanju

 
V torek, 20. marca, so nas prvošolce OŠ Sava Kladnika 
Sevnica obiskali člani društva PoPasje v sklopu 
projekta iZOOdi – Iniciativa za odgovoren odnos 
do živali. S seboj so pripeljali prijetna in prijazna 
kužka. Izvedli so predavanje s praktičnim prikazom. 

Prvošolci smo se naučili, kako pristopiti do psa, se 
seznanili z odgovornostjo do psa in narave, spoznali 
pasja čutila in vse skupaj tudi praktično preizkusili. 
Dve uri skupnega druženja sta kar prehitro minili. 

Prvošolci z učiteljicami

Prvošolce OŠ Sevnica sta 
obiskala pasja prijatelja

Povabilo k izpolnjevanju ankete 
Mladi v občini Sevnica

V procesu priprave je nova lokalna 
strategija za mladino, ki bo za prihod-
nje obdobje urejala področje mladine 
v občini Sevnica. Da bodo v njej lahko 
začrtane smernice, ki bodo mladim 
omogočile bolj kakovostno življenje, 
mora biti ta utemeljena na potrebah 
in željah mladih, ki v tej občini živijo.
S tem namenom se med 18. 4. 2018 in 
15. 5. 2018 obračamo na vse mlade, 

stare od 15 do 29 let, ki imate stalno 
ali začasno bivališče v občini Sevnica 
oz. ste s to občino kako drugače pove-
zani (npr. se znotraj nje šolate, delate, 
preživljate svoj prosti čas), da izpolni-
te pripravljeno anketo.
Spletna različica je dostopna na 
https://www.1ka.s i/a/168100 , 
tiskana različica pa je na voljo v pro-
storih MC Sevnica.

Tvoje mnenje je izjemnega pomena, saj 
bo imelo prav vsako mnenje svoj pri-
spevek k izboljšanju razmer in k razvo-
ju področja mladine v občini Sevnica!

Za podrobnejše informacije o poteku raziskave sprem-
ljajte FB stran Mladi v Sevnici ali nam pišite na 

mladi.sevnica@kstm.si.
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ROKOMET
Državno tekmovanje: učenci l. 2003 in ml. 
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
2. mesto: OŠ Boštanj

BADMINTON - Državno tekmovanje: 
Učenke letnik 2003 in mlajše 
Anja Gruden (OŠ Krmelj) – uvrstitev med 16 najboljših 
Nina Gole (OŠ Krmelj) – uvrstitev med 32 najboljših 
Učenci letnik 2003 in mlajši 
Mitja Svenšek (OŠ Krmelj) – uvrstitev med 32 najboljših   

SKOK Z MALE PROŽNE PONJAVE 
Polfinale državnega tekmovanja: 
3. mesto: Starejši učenci OŠ Krmelj 
Finale državnega tekmovanja: 
5. mesto: Domen Petre, Klemen Juntez, Maj Polanc, 
Mark Polanc in Gaj Brudar (OŠ Krmelj)   

ODBOJKA - l. 2005 in ml. 
Občinsko tekmovanje: 
učenci 
1. mesto: OŠ Tržišče 
2. mesto: OŠ Boštanj
učenke 
1. mesto: OŠ Boštanj 
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica 
3. mesto: OŠ Tržišče 
Področno tekmovanje: 
3. mesto: OŠ Tržišče - učenci
5. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica - učenke

KROS – medobčinsko tekmovanje: 
učenke l. 2011 in ml. 
1. mesto: Ajda Budna (OŠ Blanca) 
2. mesto: Anja Lazar (OŠ MM Šentjanž) 
3. mesto: Daša Železnik (OŠ Boštanj) 
učenci l. 2011 in ml. 
1. mesto: Žiga Belinc (OŠ Blanca) 
2. mesto: Jure Slapšak (OŠ Boštanj) 
3. mesto: Vito Motore (OŠ SK Sevnica) 
učenke l. 2010 in ml. 
1. mesto: Kiara Blatnik (OŠ Blanca) 
2. mesto: Sofija Motore (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Leja Gobec (OŠ Boštanj) 
učenci l. 2010 in ml. 
1. mesto: Enej Zupančič (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Erazem Baloh (OŠ Krmelj) 
3. mesto: Tim Seljak (OŠ SK Sevnica) 
učenke l. 2009 in ml. 
1. mesto: Nika Radej (OŠ Blanca) 
učenci l. 2009 in ml. 
1. mesto: Jan Dolmovič (OŠ Blanca) 
2. mesto: Matic Podlogar (OŠ Tržišče) 
3. mesto: Miha Vencelj (OŠ SK Sevnica) 
učenke l. 2008 in ml. 
1. mesto: Tjaša Radej (OŠ Blanca) 
3. mesto: Ema Kmetič (OŠ Boštanj) 

Šolski šport
učenci l. 2008 in ml. 
1. mesto: Luka Kosar (OŠ Blanca) 
2. mesto: Maj Repovž (OŠ Tržišče) 
3. mesto: Martin Mastnak (OŠ SK Sevnica) 
učenke l. 2007 in ml. 
1. mesto: Zala Androjna (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Ivana Sešlar (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Anja Radej (OŠ Blanca) 
učenci l. 2007 in ml. 
1. mesto: Timotej Kraševec (OŠ Krmelj) 
2. mesto: Lan Blatnik (OŠ Boštanj) 
3. mesto: David Slemenšek (OŠ Blanca) 
učenke l. 2006 in ml. 
1. mesto: Živa Slapšak (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Lea Godec (OŠ Boštanj) 
3. mesto: Iza Vencelj (OŠ SK Sevnica) 
učenci l. 2006 in ml. 
1. mesto: Alen Novšak (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Gal Košmerl (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Matic Šinkovec (OŠ Boštanj) 
učenke l. 2005 in ml. 
1. mesto: Ajda Slapšak (OŠ Boštanj) 
2. mesto: Laura Strajnar (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Tamara Gorenc (OŠ Tržišče) 
učenci l. 2005 in ml. 
1. mesto: Tjaš Pelko (OŠ Tržišče) 
2. mesto: Nikola Ilinčić (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Leon Javornik(OŠ SK Sevnica) 
učenke l. 2004 in ml. 
2. mesto: Deja Udovč (OŠ Tržišče) 
učenci l. 2004 in ml. 
1. mesto: Niki Radovič (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Matevž Gačnik (OŠ Tržišče) 
učenke l. 2003 in ml. 
1. mesto: Lea Haler (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Nika Dobovšek (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Hana Vukalić (OŠ Boštanj) 
učenci l. 2003 in ml. 
1. mesto: Urban Gnidica (OŠ SK Sevnica) 
2. mesto: Tomaž Sešlar (OŠ SK Sevnica) 
3. mesto: Luka Lazar (OŠ MM Šentjanž)

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

 
Odprto kv (kratko valovno) prvenstvo 
zveze radioamaterjev Slovenije v amaterski 
radiogoniometriji 

Amatersko radiogoniometriranje, popularno 
imenovano lov na lisico, je radioamaterska športno-
tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo radioamaterji 
obeh spolov in vseh starostnih skupin in so 
razporejeni v več kategorij. Tekmovalci s posebnimi 
sprejemniki odkrivajo več skritih oddajnikov (lisic), ki 
so razporejeni v skupni razdalji od 4 do 10 km zračne 
linije. Zmagovalec je tekmovalec, ki v najkrajšem 
času odkrije določeno število oddajnikov, odvisno 
od kategorije. Od posavskih radioklubov je sodeloval 
Radioklub Amater iz Sevnice. 
Uvrstitve prvenstva: 
Pionirji: 5. mesto Lovro Mlinarič, žal brez uvrstitve 
Nejc Lekše 
Juniorji: 3. mesto Leon Kmetič 
Vsi posavci pridno nabirajo točke za uvrstitev v 
državno reprezentanco, mlajši do 15 let bodo letos 
zastopali Slovenijo na svetovnem prvenstvu julija na 
Češkem.                                              
73 ali lep pozdrav.                                                                                  
                                                                                                                                    

Jani Kuselj za ARG Posavje

ARG KV Ljutomer

 
V nedeljo, 15. aprila, je potekalo v Gorišnici 27. 
državno prvenstvo za discipline 10 m. Sevniški 
strelci Strelskega društva Marok so se uvrstili v vrh 
razpredelnice. Članska ekipa v sestavi Blaž Kunšek, 
Klemen Juvan in Matej Kolman so s 1665 krogi zasedli 
šesto mesto. Najboljši posameznik Blaž Kunšek je 
s 562 krogi v kvalifikacijah in 213,6 kroga v finalu 
osvojil tretje mesto. 

Najboljša članica SD Marok je bila Mojca Kolman, ki 
je s 544 krogi v kvalifikacijah in 207,2 kroga v finalu 
osvojila tretje mesto.   

Tako so strelci SD Marok na mladinskem in članskem 
državnem prvenstvu 2018 osvojili štiri kolajne, in 
sicer zlato Mitja Janc, bronasto ekipa kadetov ter 
bronasti Blaž Kunšek in Mojca Kolman.

Mirko Ognjenovič

Blaž Kunšek na stopničkah prvi z desne

Kolajne z državnih 
prvenstev za strelce 
SD Marok

Mojca Kolman na stopničkah tretja z leve

BAZEN 
    SEVNICA

16.junij - 22.junij:
ponedeljek - petek: 12.00 - 19.00
sobota, nedelja: 8.00 - 19.00

23.junij - avgust:

VABI TUDI V 
LETU 2018

PREDPRODAJA sezonskih kart:
od 1.6. dalje v TA Doživljaj

popusti za podjetja, društva

ponedeljek - nedelja: 8.00 - 19.00

www.kstm.si

www.kstm.si/bazen-sevnica
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Šport 

 
V nedeljo, 15. aprila, so se sevniški karateisti v postavi 
Lia Dragar, Lina Zavrl Zupanc, Klara Štigl, Gašper 
Štigl, David Kocman in Lovro Gomboc udeležili 
karatejskega turnirja Kimon Open 2018 v Ljubljani. 
Najprej je prijetno presenetil Lovro Gomboc, za 
katerega je bilo to prvo večje tekmovanje in smo 
bili še toliko bolj veseli njegovih zmag in osvojene 
bronaste medalje. 

Nadaljevala so dekleta, ki so v zelo številčni 
konkurenci žal za las ostala tik pred zmagovalnimi 
stopničkami. Na koncu se je v finale uvrstil Gašper 
Štigl, zaradi manjše napake pa je moral priznati 
premoč nasprotniku. Čisto na koncu je v kategoriji 
višjih pasov po dveh zmagah, enem porazu in zmagi 
v repasažu tretje mesto slavil David Kocman. 
Pregled uvrstitev naših tekmovalcev v disciplini Kata: 
2. mesto: Gašper Štigl, starejši dečki 
3. mesto: Lovro Gomboc, malčki 
3. mesto: David Kocman, mlajši dečki

S tekmovanja je poročala Marja Zidarič.

Karateisti KBV Sevnica s trenerko Marjo Zidarič

Kimon open 2018

 

Sevniški karateisti bogatejši 
za pet novih medalj
Medtem ko so njihovi klubski kolegi uspešno 
nastopili v Ljubljani na karatejskem turnirju Kimon 
open, so Ivana Čerić, Matic Paskvale, Matic Grilc, 
Ažbe Kovačič, Tilen Cvelbar, Amadej Božič in Nejc 
Janežič pod taktirko glavnega trenerja Jurija Orača 
istega dne nastopili na 18. Pokalu občine Rogaška 
Slatina. Tekmovanje je potekalo v športnem karateju 
(olimpijska panoga) po pravilih WKF, naši mladi 
karateisti pa so se kar petkrat zavihteli na zmagovalne 
stopničke. Naša najboljša posameznika sta bila tokrat 
nedvomno Ivana Ćerić in Matic Paskvale, saj sta se 
uspešno prebila vse do finala in na koncu slavila 2. 
mesto ter srebrno medaljo v svoji starostni skupini. 
Tudi preostali naši mladi športniki so prikazali 
zadovoljivo raven pripravljenosti.

Pregled uvrstitev naših tekmovalcev v disciplini kata: 
2. mesto Ivana Čerić, malčice 
2. mesto Matic Paskvale, mlajši dečki 
3. mesto Matic Grilc, mlajši dečki 
5.–6. mesto Ažbe Kovačič, malčki 
7.–8. mesto Tilen Cvelbar, mlajši dečki 

Športne borbe absolutna:  
3. mesto Tilen Cvelbar, mlajši dečki 
3. mesto Amadej Božič, kadeti 
5.–6. mesto Nejc Janežič, starejši dečki 
5.–6. mesto Ažbe Kovačič, malčki 

S tekmovanja je poročal Jurij Orač.

Kata malčice, 2. mesto Ivana Ćerić (druga z desne)

WKF, 18. pokal 
Rogaške Slatine

 
Dne 15. aprila se je 24-članska tekmovalna ekipa 
DBV Ippon Sevnica udeležila državnega prvenstva in 
slovenskega pokala v ju jitsu borbah, ki sta potekala 
v Šempetru. Na tekmovanju je sodelovalo več 
kot 110 mladih tekmovalcev iz slovenskih klubov. 
Najuspešnejši klub tekmovanja so bili mladi iz DBV 
Ippon Sevnica. 

Državno prvenstvo v ju jitsu U15 
1. mestro Anže Božič, 
2. mesto Urban Jazbec, 
2. mesto Klemen Kajtna, 
3. mesto Stefi Miletič, 

Državno prvenstvu v ju jitsu borbah U 21 
Mladi tekmovalki sta nastopili v višji kategoriji kljub 
svoji mladosti in dosegli: 

2. mesto Maša Medvešek, 
4. mesto Tina  Cigler, 

1. krog Slovenskega pokala v borbah ju jitsu  
1. mesto Špela Žnidaršič, 
1. mesto Žiga Simončič, 
1. mesto Nika Medved, 
1. mesto Iza Cvelbar, 
1. mesto Ajda Stritar, 
1. mesto Tilen Pfeifer, 
1. mesto Tan Omerzel, 
1. mesto Lan Prah, 
1. mesto Jakob Stritar, 
2. mesto Žan Pokelšek, 
2. mesto Aleks Švelc, 
2. mesto Žiga Mirt, 
3. mesto Nikola Kocev, 
3. mesto Svit Cestnik, 
3. mesto Andreja Urh, 
3. mesto Eneja Božič, 
4. mesto Špela Mirt, 
4. mesto Eva Ganc, 
 

Miran Grubenšek

Mladi iz ju jitsu šole Ippon 
na državnem prvenstvu in pokalu SLO 2018

22 medalj za DBV Ippon 
Sevnica  na državnem 
prvenstvu in slovenskem 
pokalu v ju jitsu, 
Šempeter 2018

 
V Budimpešti je 7. aprila potekalo mednarodno 
tekmovanje v ju jitsu za vse kategorije. Na tekmovanju 
je nastopilo več kot 450 tekmovalcev iz 12 evropskih 
držav, mladi iz DBV Ippon Sevnica v ju jitsu borbah pa 
so dosegli odlične rezultate: 
1. mesto Maša Medvešek,
2. mesto Anže Božič, 

2. mesto Urban Jazbec, 
3. mesto Klemen Kajtna, 
5. mesto Rok Omerzel, 
5. mesto Tina Cigler, 
14. mesto Žan Škoda.

Miran Grubenšek

Trenerja in mladi iz DBV Ippon v Budimpešti

Mladi iz DBV Ippon  
uspešni  na turnirju ECC 
v Budimpešti

 
V petek, 23. marca, je v Športnem domu Sevnica 
potekala redna letna skupščina Društva borilnih 
veščin Ippon Sevnica. Vodstvo društva je članom 
predstavilo uspešno delovanje in športne dosežke v 
preteklem letu. V drugem delu so bili člani seznanjeni 
z Načrtom dela za leto 2018 in praznovanjem 
20-letnice delovanja, ki bo novembra.  Ob tej 
priložnosti so bila na občnem zboru podeljena tudi 
priznanja za dosežke na tekmovalnem področju. 

Priznanja za športne dosežke v letu 2018 so prejeli 
Tile Pfeifer, Urban Jazbec, Maša Medvešek, Svit 
Cestnik in Eva Ganc.

Miran Grubenšek

Najuspešnejši tekmovalci 2017 s trenerjem Andrejem Ceškom

Občni zbor 
DBV Ippon Sevnica

II.TRADICIONALNI TURNIR 
ZA POKAL

KRAJEVNE SKUPNOSTI SEVNICA

JU-JITSU

VABLJENI

VSTOPNINE NI

ŠPORTNI DOM SEVNICA
SOBOTA, 19.5.2018

od 9.00 do 13.00
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Iz preteklosti v sedanjost

www.mojaobcina.si/sevnica

Šege in običaji 
Običaji, šege in navade so sestavni del družbene 
kulture. Urejajo odnose med posameznikom in 
družbo. Navada, šega, običaj so v našem jeziku 
trije izrazi, ki nam pomenijo v glavnem iste pojme 
in predstave. Delimo jih v glavnem na življenjske 
ali družbene, ki spremljajo človekovo življenje in 
njegovo družino ter pomembne dneve in praznike. 
Tudi v Boštanju in okolici so se dogajali običaji in šege, 
ki so se ohranili do danes. Tu so opisani nekateri 
pomembni in verjetno najbolj živi in doživeti običaji, 
šege in navade, ki so povezane z njimi.

Velikonočni čas
Veliki četrtek in veliki petek sta v znamenju božjega 
groba. Na veliki četrtek se pri sv. maši “zavežejo” 
zvonovi in orgle, ki se nato “odvežejo” v soboto. Veliki 
petek je edini dan v letu, ko ni nikjer svete maše, to je 
tudi dan spomina Jezusove smrti.
Velika sobota je v znamenju blagoslova ognja, vode 
in velikonočnih jedi.
Velika nedelja ali velika noč je velik in lep družinski 
praznik. Po jutranji slavnostni sv. maši vsa družina 
posede okrog mize in prične uživanje žegna (potica, 
šunka, hren, pirhi itd).. 
Velikonočni ponedeljek je v zadnjem času dela 
prost dan. Na ta dan se odvija sekanje pirhov ter se 
ocenjujejo in nagrajujejo velikonočni prti, žegni in 
izberejo najlepši pirhi.

Žegen 
Pomeni v mojem narečju blagoslov. Žegen je eden 
izmed običajev, ki ga poznajo še danes. K žegnu 
se je na velikonočno soboto, ponavadi ob šestih 
zjutraj, neslo v cerkev gobo (leseno - tisto, ki raste 
na drevesih) in hrano. Pred cerkvijo so zanetili velik 
ogenj. Vanj so vtaknili gobo in čakali dokler se ni 
vnela. Da bi že enkrat zagorela so jo tudi močno 
sukali (privezana je bila na žici). Odnesli so jo domov 
in doma kadili okoli hiše, v hiši, po poljih in drugih 
objektih. V košari so bila torej razna jedila. Običajno 
se je v njej znašla svinjska krača, trdo kuhana jajca-
pirhi , hren, klobase, potica, pa tudi krompir, koruza 
in žita, ki naj bi prinesla dobro letino. Žegen se je 
lahko jedel dan po njem in sicer v nedeljo (pa tudi 
dni po njej, če je še kaj ostalo). To je bil včasih praznik 
za kmete, saj je bil to eden izmed redkih dni, ko so se 
lahko zares dobro najedli.

Jurjevanje 
Petje svetega Jurija je dediščina naših prednikov, ki so 
običaj, ki je značilen za Boštanj in okolico, prenašali iz 
roda v rod. Pesem ni bila nikoli izpeta, čeprav se isto 
besedilo ponavlja od hiše do hiše, iz leta v leto. 

  
Med listi dreves skrivnostno šelestim, 
v valovih potoka, v brzicah valovim, 
v jutranji zarji na nebu se napajam,
v biserih rose med travami vstajam. 

  
V sapi vetra na uho šepetam, 
jutranjim žarkom upanja dam, 

Z nasmehom na ustih kot sonce ves čas
pesem nosim v srcu in  pojem na glas. 

 
Opojno sem vino za  žejne besede, 

kruh mehak, ki lačne  zavede, 
pot sem v lepote dežele izgubljene 
in reka samotnih za želje izrečene. 

  
Ptica sem! Brez kril lebdim, 
v daljavo s pogledom letim. 

Domišljija je moje pero. 
ki me dviga pod nebo. 

  
Pesem razdajam dan za dnem, 
kot sonce svoje žarke ljudem, 

lahkoten, ves zlat naj sega v svet, 
dokler ne ovene življenja mi cvet. 

  

                                                      Tanja Košar 

Boštanjski mladeniči in možje se brez posebnih vabil 
zberejo vsak na svojem »zbirnem mestu« v noči iz 23. 
na 24. april, na predvečer goda sv. Jurija. Pojejo v večjih 
skupinah, v Boštanju, Dolenjem Boštanju, na Okiču 
in Vrhu, Šmarčni in Kompolju, Lukovcu, Konjskem, 
Preski .Vsaka skupina šteje okoli 10 pevcev, med 
njimi pa je tudi »hur«, pobiralec jajc, ki jih darujejo 
ljudje. Pesem so etnologi posneli že pred mnogimi 
desetletji, besedilo pesmi pa je vezano na življenje 
sv. Jurija, s prošnjo za njegovo pomoč. Pretežni del 
finančnih darov, ki jih prispevajo gospodinjstva, 
pevci darujejo za humanitarne namene, v Dolenjem 
Boštanju pa  so sv. Juriju postavili lično kapelo, ki je 
kraju v ponos.

PETJE SVETEGA JURIJA
»Hvaljen bod Jezus, Marija,
dober večer vam Bog daj,
vsa nebeška kompanija,
vernim dušam sveti raj. 

Prej ko mi vas zapustimo,
vošmo vam še lahko noč,
svetga Jurja naprosimo,

naj vam pride na pomoč.«   

(del pesmi, kot jo pojejo v Boštanju)  
                                                                                                  
 Vir: Almanah Moj kraj, moja občina, TZOS 2014, OŠ Boštanj, 2008

Velikonočni blagoslov 
po starem
Na veliko soboto, 31. marca, je v Tržišču potekal 
blagoslov velikonočnih jedi tako, kot je potekal 
nekoč. Mili Majcen, članica Turističnega društva 
Tržišče, je v sodelovanju z društvom zbrala domača 
dekleta in žene, ki so oblečene v pražnja oblačila s 
predpasniki k blagoslovu prinesle velikonočna jedila 
v lepo pogrnjenih jerbasih na glavi. V taki praznični 
opravi so se v procesiji podale do farne cerkve sv. 
Trojica v Tržišču, tam pa je domači župnik Jožef Kohek 
opravil blagoslov velikonočnih dobrot. 

Dogodek so posnele tudi televizijske kamere RTV 
Slovenija in v oddaji Obzorja duha je bila v nedeljo, 
8. aprila, predvajana tudi reportaža o Mili Majcen in 
velikonočnem blagoslovu jedil v naši farni cerkvi. 
  

 Milena Knez, TD Tržišče 

Velika noč Dan za dnem 

Velikonočni »žegen« v Tržišču (foto: Stane Markovič)

Je deželica naša kot vreča brez dna, 
ki luknjo zgoraj spodaj ima

in se je nikoli napolniti ne da.
Vanjo denar iz dneva v dan

tlačijo siromaki,
Iz nje pa se napajajo in praznijo »pošteni veljaki«.

Dvomim, če bo ta vreča kdaj polna,
saj je elita od pohlepe že bolna.

Prav nič ne kaže, da bomo navadni ljudje
imeli kdaj kakšne koristi od nje.

Sicer nam tudi drugih, vsemogočnih lukenj nikoli 
ne zmanjka.

Se z njimi baha že banka.
Imamo luknje v zdravstvu, šolstvu, gradbeništvu,

v sodstvu, proračunu, nogavicah, zobeh
in nedavno v odmevnih vojaških škornjih,

v želodcih in večne luknje v naših denarnicah.

Vse te luknje so krive, da si marsikdo
ne more nove kupiti suknje.

Naj omenim še ozonsko luknjo.
Najbolj problematične pa so luknje v glavah ljudi,
ki so krivi za vse luknje, zaradi katerih se nam vse 

slabše godi.
Še dobro, da obstaja vsaj ena luknja taka, 

za katero vemo, da ni ga junaka, ki ji ubeži.
V njej bomo zagotovo vsi enaki, 

ti pametni, bogati in mi ubogi bedaki.

Zdravka Brečko

Deželica lukenj
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Utrip življenja

Česnova kremna juha
Sestavine za 4 osebe:

3 dag masla 
1 srednje velika čebula
2-3 stroki česna
3 jedilne žlice fino lete pirine ali 
   mehke bele moke
1 l vode
začimbe za juho, muškatni orešček
1/8 l sladke smetane
drobnjak
sol, poper
1 žemlja, 
1 rezina belega ali črnega kruha za zakuho

Česen in čebulo nasekljamo, prepražimo na 
maslu, nato dodamo žlico pirine moke in jo 
zarumenimo. Zalijemo z mrzlo vodo, začinimo in 
kuhamo še približno 20 minut. Juho zmešamo s 
paličnim mešalnikom, dodamo sladko smetano 
in po potrebi dodatno začinimo. Juho potresemo 
z drobnjakom  in postrežemo z opečenimi 
kruhovimi kockami.
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www.kstm.si
sobota, 2. junij ob 20.uri

VRTNA VESELICA

ŠMARČNA

Izlet Društva invalidov Sevnica
 
Društvo invalidov Sevnica  organizira enodnevni izlet 
v soboto, 2. junija, z odhodom iz Sevnice  ob 7. uri. 
Potek izleta  
Iz Sevnice  nas  bo pot vodila mimo Celja v  Mozirje. 
Obiskali bomo prekrasen park s cvetjem Mozirski gaj, 
ponos Savinjske doline, kjer domači vrtnarji razdajajo 
svoje  znanje in ljubezen ter obiskovalce s svojimi 
mojstrovinami  razveseljujejo in bogatijo njihova 
srca. 
Uro ali več bomo namenili sprehodu med zelenimi 
gredicami, za tem pa se bomo podali do gradu 
Vrbovec. Tam je Muzej gozdarstva in lesarstva, ki 
prikazuje gozdarsko in lesarsko tradicijo, s katero so 
bili ljudje Zgornje Savinjske doline močno povezani. 
Na poti proti Logarski dolini se bomo okrepčali s 
kosilom, da bomo lažje nadaljevali dan, nato pa 
se bomo zapeljali po eni najlepših in najpogosteje 
upodobljenih ledeniških dolin v Evropi, vse do 
njenega  zatrepnega  dela, kjer v prekrasnem slapu 
Rinka izvira Savinja. 
Ko se bomo naužili lepot narave, se bomo odpravili 
proti domu in prispeli v večernih urah. 
CENA  IZLETA JE  23  €. 
Prijave  sprejemamo v pisarni društva in pri 
poverjenikih do zasedbe mest na avtobusu. Plačilo 
bo potekalo na avtobusu. 
VLJUDNO VABLJENI. 

2. KOPALNI DAN 
Društvo invalidov Sevnica  organizira  2. kopalni dan, 
ki bo v Dobovi 11. maja,  z odhodom ob 13. uri 
izpred Avtobusne  postaje  Izletnik v Sevnici. 
Prijave zbiramo do zasedbe mest na avtobusu. 

Srečanje pikadistov Šmarčna 

Društvo invalidov Sevnica je organiziralo  srečanje  
pikadistov, ki je bilo posvečeno jubileju našega  člana, 
in sicer 3. aprila. Druženje bi moralo potekati na Živi 
gori pri Boštanju, a smo se zaradi slabšega vremena 
dobili v prostorih gasilskega doma na Šmarčni. DI 
Sevnica se zahvaljuje  domačinu za vzorno  izvedeno 
srečanje in pogostitev. Hvala tudi Vaški skupnosti  
Šmarčna  za prostore, v katerih izvajamo aktivnosti. 

Vir: Društvo invalidov Sevnica

 

Triindvajset članov in članic Šole zdravja se je v četrtek, 
15. marca, z veseljem odzvalo prijaznemu povabilu 
Športne zveze Sevnica na prireditev Športnik leta 
2017 v občini Sevnica. Z eno minuto za zdravje smo 
na odru in pod njim povabili vse v dvorani, naj z nami 
razgibajo svoja telesa, ki so dandanes vse preveč v 
sedečem položaju. Bilo je zelo prijetno, ker smo se 
družili z mladimi športniki, kar je tudi ena od nalog 
Šole  zdravja v  Sloveniji. Želimo si še več takih druženj 
z vrtci, šolami, domovi upokojencev in vabimo še vse 
ljudi dobre volje, ki jim ni vseeno za naše zdravje in 
bi se radi prijetno družili  na prostem, da ustanovijo 
svoje skupine v okoliških krajevnih skupnostih: 
Boštanj, Loka, Zabukovje, Brezovo, Krmelj, Šentjanž, 
Tržišče, Blanca in drugih skupnostih. Vem, da se boste 
imeli lepo in postali precej odpornejši proti vsem 
boleznim zaradi polurne vadbe na svežem zraku po 
metodi Tisoč gibov doktorja Nikolaya Grishina. Zdrav 
duh v zdravem telesu. 
Vadba je brezplačna po vsej Sloveniji, ker smo 
vaditeljice prostovoljke, ki se izobražujemo na 
predavanjih in seminarjih. Maja bomo v Sevnici 
upihnili prvo svečko našega 52-članskega druženja 
starejših in mlajših upokojencev Šole zdravja na 
ploščadi pri športnem domu: v torek, četrtek in 
petek od pol osmih do osmih zjutraj. Več lahko 
preberete na spletni strani: https://zdravjesevnica.
weebly.com/. 
Hvala vsem, ki nas podpirate. Posebna zahvala 
predsedniku Športne zveze Sevnica Roku Vodeniku, 
ki nam kljub svoji mladosti vedno prisluhne in je 
prava oseba na pravem mestu. 
Za konec pa še dve kitici naše himne, sicer jih je 
šest, ki jo je napisala naša vsestranska mojstrica, 
ustvarjalka računalniških veščin in aktivna vaditeljica 
naše skupine Romana Ivačič. 

Če megla, dež je ali mraz, to hudega ni nič za nas! 
Pa zakaj pa ne, pa zakaj pa ne, saj vse za zdravje, 
zdravje je. 
V naši družbi je lepo, naprej ostane naj tako! 
Pa zakaj pa ne, pa zakaj pa ne, saj vse za zdravje, 
zdravje je. (Melodija: Moj očka ima konjička dva) 
  

Mici Jeler
Foto: Magda Senica

Ogrevanje

Društvo invalidov Sevnica Utrinek Šole zdravja 
v Sevnici RECEPTI

Pri ogrevanju sodelujejo vsi v dvorani.

Mošnjički iz vlečenega testa
Sestavine za 4 osebe:

2 lista vlečenega testa
1 jedilna žlica stopljenega masla
2 jabolki ali hruški
malo limoninega soka
1-2 jedilni žlici nasekljanih orehov
1 jedilna žlica rozin (po želji namočenih v rumu)
malo sladkorja

Pečico segrejemo na 175°C. Pekač obložimo s 
papirjem za peko. Jabolka ali hruške narežemo 
na pribl. ½ cm velike kocke, poškropimo jih z 
malo limoninega soka, potresemo z nasekljanimi 
orehi, rozinami in sladkorjem ter vse skupaj 
premešamo. Oba lista testa spojimo skupaj s 
stopljenim maslom, narežemo na 4 dele in na 
sredino  vsakega naložimo nadev. Vogale visoko 
dvignemo in jih nad nadevom stisnemo skupaj 
in zavrtimo. Še enkrat premažemo z maslom in 
pečemo 10-12 minut, da dobijo zlato rjavo barvo. 
Sladico serviramo z nekaj vanilijeve omake ali 
vanilijevega jogurta ter okrasimo z jagodami ali 
brusnično marmelado in vejicami mete.

Košarice z jagodami
Sestavine za 4 osebe:

2 lista vlečenega testa
1 jedilna žlica stopljenega masla
4 majhne skodelice za kavo ali majhne skledice 
   iz ognjevarnega stekla ali skodeličasti modeli

Oba lista testa spojimo skupaj s stopljenim 
maslom in narežemo 9 kvadratov (2x podolgem, 
2x počez). Narobe obrnjene skledice položimo 
na pekač in jih premažemo s stopljenim maslom. 
Vsako skledico obložimo s kvadratom testa, drugi 
kvadrat položimo diagonalno na prvega in rahlo 
pritisnemo. Še enkrat premažemo s stopljenim 
maslom in 10-12 minut pečemo, da se testo zlato 
rjavo zapeče. Pustimo, da se ohladi. Skledice 
tik pred serviranjem napolnimo s smetano, 
skutno kremo ali sladoledom in jagodami, 
rahlo potresemo s sladkorjem v prahu, po želji 
okrasimo s sadno omako, jogurtom ali vanilijevo 
omako.
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Cena: 45,00 €/osebo (nujna najava)

Cena vključuje: nočitev z zajtrkom, ogled gradu Sevnica, 
pokušina vin, prigrizkov, sladic

PROGRAM:

• voden ogled gradu Sevnica
• pokušine modrih frankinj in   

    izbrane kulinarike
• tržnica lokalnih dobrot
• kulturno – glasbeni program
• nočitev z zajtrkom
• možnost vodenega ogleda mesta
• prosti čas za nakup spominkov, 

Mesto in grad sevnica,  
                    Festival Modre Frankinje

              Festival modre frankinje 
z nočitvijo, Sevnica, 7.- 8. 6. 2018

       INFORMACIJE 
       in NAJAVE: 

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

e    dozivljaj@kstm.si

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

18

Opis: Tradicionalni 
mednarodni vinsko-kulinarični 
dogodek v čast 
modri frankinji, 
izvirno slovenski 
vinski sorti in najbolj 
kakovostni rdeči 
vinski sorti 
v vinorodni deželi 
Posavje
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CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA 

www.chemcolor.si

barve, ki ščitijo vaš dom

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

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

 AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:

GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA

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

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

Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Nudimo:

Balkonsko cvetje
Enoletnice in trajnice 
     za gredice in grobove
Eko sadike zelenjave

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

Pri naročilu celotne žalne floristike
( žarni venček, aranžmaji ali venci, šopki….), 

vam skozi vse leto nudimo 
5 % popust pri plačilu z gotovino.
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah 
najpozneje do 15.5.2018 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica

VEDANTA: indijski nauk, ANNAN: škotski fotograf, NERVA: rimski cesar, KNORR: nemški kemik
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Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
JUSTIN BIEBER.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Nace Savinc, Log 41, 8294 Boštanj 
2. nagrada: Robert Blatnik, Glavni trg 34, 8290 Sevnica
3. nagrada: Kaja Gole, Križišče 5, 8296 Krmelj

VICOTEKA
Ženino darilo
Janez ni bil prav pameten in njegovi prijatelji so 
se pogosto norčevali iz njega. Nekoč je prišel v 
gostilno urejen kot že dolgo ne. Povsem nova 
obleka, kravata, čudovita draga srajca.
- O Janez, kako pa si se danes uredil, so se čudili 
sodelavci.
- Ženino darilo.
- Ali je bilo darilo presenečenje?
- Pa še kakšno. Včeraj, ko sem prišel domov malo 
prej kot navadno, me je obleka že čakala na 
postelji.

Zgodno kikirikanje

Zakaj petelini vedno tako zgodaj kikirikajo?
Ker, potem ko se zbudijo tudi kokoši, ne pridejo 
več  do besede.

tetrapak         
                                       
Zakaj blondinka v trgovini odpre vso tetrapak 
embalažo?
Zato, ker na njej piše »ODPRI TUKAJ«.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
Kje se nahaja razgledni stolp?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
Čez petdeset let ne bo več pomembno, 
kakšen avto ste vozili, v kakšni hiši ste 

živeli, koliko ste imeli na bančnem računu 
in kako ste se oblačili. 

A svet bo morda za odtenek boljši, ker ste 
bili pomembni v življenju nekega otroka.

Nagrade za mesec maj
1. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo, 
        Planinska cesta 3, 8290 Sevnica,
2. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo, 
        Planinska cesta 3, 8290 Sevnica,
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
        Glavni trg 19, 8290 Sevnica 

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Sem in tja, sem in tja,
čez razgrnjen kos blaga,
piha, puha,
peče, peče,
kar ni gladko, poravna.

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke:
 Narobe

 Izžrebanec:
 Ni bilo pravilnih rešitev uganke. 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Kraj na sliki se imenuje Leskovec.

Izžrebanka:
 Milena Hribar, Loka 85, 1434 Loka pri Zidanem Mostu 
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RITA ME 
MOTIVIRA.

RADIOCENTER.SI

BODI V DRUŽBI SAMIH ZVEZD
Z NOVO APLIKACIJO HITRADIA CENTER!



KLEPARSKI  IZDELKI: snegolovi, žlebovi...

izolacije

UGODNO  podkonstrukcijski profili

gips plošče,

strešna okna

Za vse naše 
prodajne artikle

imamo
pooblaščene
izvajalce del.

2barvni od 4,80 € / m

2
DIAMANT 13,43 € / m

ALPINA - novi model 
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Dejanja štejejo. Za Sevnico. Zate.

TOMAŽ LISEC


