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Intervju
Mag. Jože Andolšek
Decembra 2016 sem bil z radiem Ognjišče,
z novinarjema Juretom Seškom in Izidorjem
Ščekom, na zahodu Etiopije, v Gambeli. Tam smo
blagoslovili srednjo šolo, zgrajena je bila s pomočjo
slovenskih in avstrijskih darov. V Sloveniji, pa tudi
na avstrijskem Koroškem dobrodelnost nima
meja. Želeli pa smo tudi, da bi lahko ti mladi,
ki obiskujejo šolo, vsak dan imeli obrok hrane.
Skromno kosilo tamkajšnji misijonarji pripravijo
že za 10 centov. Z darom treh evrov tako enemu
otroku zagotovimo hrano za ves mesec. Težko
bi z besedami opisal vse to, kar se je dogajalo v
Pustni sobotni iskrici na Radiu Ognjišče. Nekaj
neverjetnega! To je tako visoka vsota, da bodo
imeli po mojih izračunih ti otroci kar 7 ali 8 let
vsak dan ne samo en obrok v šoli, ampak bodo že
pred začetkom šole dobili zajtrk. S tem bodo imeli
boljši imunski sistem, lažje se bodo učili, malarije
in druge tropske bolezni jim ne bodo mogle do
živega. Prepričan sem, da smo vsi, ki pomagamo,
darilo za ljudi, ki so lačni, žejni in bolni. Večkrat
pravim, da je preobilje naša lakota, saj imamo
vsega dovolj. Kar se je zgodilo v Pustni sobotni
iskrici, je čudež. V Etiopiji se mi vedno postavlja
vprašanje o dostojanstvu človekove osebe. To
dostojanstvo smo prejeli že pri spočetju. In to je
najbolj sveto v nas. Ko se tega zavemo, smo lahko
dar za drugega, posebno za revne in slabotne. To
vedno znova doživljam v domovih za otroke, ki so jih
starši ali kdo izmed sorodnikov prinesli v domove,
k sestram salezijankam, uršulinkam, sestram M.
Terezije ... Sestre skrbijo za ta čudovita bitja z vso
ljubeznijo.
Kaj vam pomeni delo za revne in slabotne?

Mag. Jože Andolšek je salezijanski
duhovnik, misijonar in profesor na
Slovenski gimnaziji v Celovcu.

uresničil, se moram zahvaliti mojim dijakinjam
in dijakom na Slovenki gimnaziji v Celovcu, vsem
dobrotnikom, ki jim ni vseeno za lakoto in stisko, ki
jo preživljajo otroci v Etiopiji, ter vsem, s katerimi
smo skupaj pod ekvatorskim soncem delili to, kar
je v nas najlepše. Podarili smo jim sami sebe. V
Kako bi se predstavili tistim, ki vas še ne poznajo? zameno so nam darovali nasmeh, pesem, objem.
Otroška leta sem preživel v družini v Boštanju, pod
isto streho pa je živelo več generacij. Po maturi
sem se odločil za bogoslovje in duhovništvo.
Leta 1979 sem v župnijski cerkvi pel novo mašo.
Nato sem nadaljeval šolanje v Avstriji in ga končal
z magisterijem. Od leta 1983 sem profesor
verouka na Slovenski gimnaziji v Celovcu in vodja
''referata za dežele v razvoju''. Na vsak način pa
želim pomagati, lajšati trpljenje.
Zakaj ste se odločili postati duhovnik?
Prepričan sem, da sta za duhovni poklic
najpomembnejši družina in župnija. Takrat so bili
pri nas v župniji salezijanci, posebej bi izpostavil
Egidija Dolinarja, bili so zelo dobri kateheti.
Otroke in mlade so znali vključiti v pevski zbor,
ministriranje, družabne igre … V družini nismo
bili bogati v materialnem pomenu besede. Naše
bogastvo je bilo pomembnejše: spoštovali smo
se in se imeli radi. Skupaj smo delali, ob večerih
smo skupaj zmolili večerno molitev, ob nedeljah
šli skupaj k maši in nato ves dan preživeli skupaj.
Mami in očetu je bilo pomembno, da sta nam
posredovala delovne navade. Ob njiju pa sem tudi
začutil, da sta živela iz vere. In v tem vzdušju sem
začutil klic v duhovništvo.
Spominjam se, da nam je mama pred spanjem
pripovedovala zgodbe iz življenja misijonarjev:
Barage, Majcna, Kereca in drugih ... Pripovedovala
nam je o otrocih, ki nimajo priložnosti, da bi hodili
v šolo, pa tudi, da so lačni. Ti liki so oživeli v moji
otroški domišljiji. Da pa sem sanje sočutja do revnih
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Milijarda in tristo milijonov ljudi na svetu nima
dovolj hrane. Revščina, ki jo vedno znova doživljam
v Etiopiji, je vidna v otrocih, ženah in starcih. Papež
Frančišek pravi, naj tvegamo in gremo iz svojega
udobja na obrobje, tja, kjer ljudje, zlasti mladi, trpijo
... Ob vsem sem le posrednik dobrote mnogih in
priča nekaterim zgodbam, ki so postale del mene
... To so vesele zgodbe s srečnim koncem, so pa
tudi takšne, ob katerih sem onemel in ostal brez
besed.

Prebral sem, da ste prejeli priznanja in nagrade
Ministrstva za šolo in šport Republike Avstrije, Februarja ste prejeli priznanje Krajevne skupnosti
Volgbankovo nagrado Zvezne gimnazije za Boštanj. Čestitam.
Slovence v Celovcu in druge. Kaj vam to pomeni?
Hvala. Prejeti priznanje doma je pa najlepše,
Priznanja pomagajo, da dobrodelne ustanove v kar se mi je zgodilo. Zahvaljujem se predsedniku
nemško govorečem prostoru spoznajo projekte, naše krajevne skupnosti Jožetu Udovču in
ki jih imamo v Etiopiji. Tako laže zaprosim za njegovim svetovalcem, da so mi podarili to odlično
pomoč, pa tudi dobrodelne organizacije so se že priznanje. Posebno sem bil vesel recitala, ki so
same obrnile name in pomagale blažiti revščino v ga pripravili učenci z osnovne šole. Po končanem
Etiopiji. Zelo sem hvaležen Misijonskemu središču recitalu sem ravnateljici Vesni rekel: »Učenci bodo
Slovenije, ki pomaga uresničevati prošnje šli z recitalom v 'tujino'.« In res, to se je zgodilo. V
salezijancev v Etiopiji. Tam je okoli pet milijonov četrtek, 23. marca, je bil nadvse lep dan, ko so
otrok sirot. Vsak izmed njih ima obraz in ime. V učenci prišli z ravnateljico, mentoricama Silvestro
sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije in Zdenko, ter župnikom Fonzijem na Slovensko
ima 980 otrok v Etiopiji botre, ki jim pomagajo gimnazijo v Celovec. Vesel sem jih bil, saj so prišli iz
do človeka vrednega življenja. S pomočjo Miva tiste »enajste šole«, ki sem jo tudi sam obiskoval,
Slovenije in Miva Avstrije smo v Etiopijo poslali in imam na tista leta najlepše spomine. V dveh
že kar štiri avtomobile. Hvaležen sem Televiziji predstavah so navdušili dijake in profesorje.
Slovenija, da večkrat predvajajo filme, ki smo jih Kako ponosen sem bil! Že kar v naslednjem dnevu
posneli z avstrijsko filmsko družbo Artis! Kar smo naredili evalvacijo, pa so gimnazijci zapisali:
najbolje je bil sprejet Nevidni otrok! Pa tudi v letu enkratno, fenomenalno, odlično, neponovljivo ...
2015, ko je bilo zaradi suše ogroženih več kot 10 Mentorica Silvestra mi je napisala: »S ponosom
milijon ljudi, je nacionalna televizija posnela izjavo. smo se odzvali in odigrali našo igro in naj vam
S pomočjo Radia Ognjišče in katoliškega tednika povem, da so bili otroci več kot srečni!« Prepričan
Družina so dobri ljudje darovali več kot 100.000 sem tudi, da so učenci nadvse ponosni in hvaležni
mentoricama, ki jim podajata materino besedo, ki
evrov.
gre do srca.
Ste pravi misijonar. Iskrene čestitke za ves napor Če bi kdo želel kaj več izvedeti o »projektu Etiopija«,
pri zbiranju sredstev za Etiopijo. Februarja ste naj se obrne na: andolsek@gmx.at
v oddaji Pustna sobotna iskrica zbrali več kot
Pogovarjal se je dr. Andrej Lisec.
120.000 evrov za Etiopijo. To je neverjetno!

Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Ko so se marca začeli topli dnevi, sem začela
obiskovati delavnice, ki so mi pomagale
razumeti, kaj lahko človekovo vedenje, njegova
drža, sprejemanje sebe in nastop povedo o
nas samih. Spoznala sem, da lahko človek s
posnemanjem človeka lažje doseže svoje cilje
in pozornost preusmeri na pomembne stvari.
Spoznavati pa sem začela svoje sposobnosti,
kakšen je najprimernejši način komuniciranja
v različnih situacijah, in predvsem, kaj lahko
naredim sama, da bom določene veščine še
bolj razvila, jih nadgradila ali celo spremenila.
Predvsem pa se mi zdi pomembno, da sem
ponovno dobila potrditev, da je človek z
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namenom na določenem mestu in da so mu
dodeljene različne naloge, ki se jih ne sme
bati lotiti. Od nas samih pa je odvisno, kako
uspešni smo pri teh nalogah.
Največ lahko vsi pripomoremo k svoji
samozavesti. Dopustiti si moramo, da
postanemo odprti, dovzetni za nasvete in
pripravljeni na spremembe. Nasmeh na
obrazu vsako jutro in pozitivne misli, zvečer pa
hitri pregled dobrih stvari, ki smo jih naredili
čez dan, je dobro in učinkovito zdravilo za
osebno zadovoljstvo in dobro počutje.

Mojca Pernovšek

intervju
iz grajske skrinje
občinske strani
po občini
TZOS, turizem
kultura
koledar prireditev
mladina
šport
iz preteklosti v sedanjost
utrip življenja

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: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: Pro-print, Dejan Grobelnik s. p.,
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 2017, 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.

KS TRŽIŠČE
praznuje

Proslava
ob prazniku
KS Tržišče
Četrtek,
25.5.2017,
ob 19. uri
Kulturna
dvorana
Tržišče
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Občinske strani
Po vzoru dobro sprejete ureditve parkiranja z
modrimi conami za HTC v starem mestnem jedru
pri občinski stavbi, parkiriščih na obeh straneh
stavbe NLB in pred trgovino Izidor v središču
Sevnice, bo na tak način letos preurejen tudi
sistem parkiranja na parkirišču na Glavnem
trgu. Namen označitve območja kratkotrajnega
parkiranja je povečanje frekvence uporabe
parkirnih mest v delovnem času in s tem rešitev
problematike prezasedenosti parkirišč.
Člani občinskega sveta so na seji obravnavali in
sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica
za leto 2016. Zaključni račun potrjuje proračunsko
uravnoteženost
in
realno
proračunsko
načrtovanje preteklega leta ter uspešno
izvajanje zakonskih nalog in investicijskega dela.
Stabilnost zaključnega računa je temelj za stabilno
delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter
drugih neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje
investicijskega cikla.

Poročilo 21. redne seje
občinskega sveta
Občinski svet Občine Sevnica se je konec marca
sestal na 21. redni seji. V začetnem delu seje so bile
obravnavane vsebine s področja urejanja prometa,
najprej predlog Celostne prometne strategije
občine Sevnica. Svetniki so soglasno sprejeli ta
strateški dokument vzpostavitve trajnostnega
načrtovanja prometa predvsem v mestu Sevnica
s širšo okolico, h pripravi katerega je občina
pristopila z namenom pridobitve dolgoročnih
usmeritev s področja trajnostne mobilnosti, torej
kakovostne dostopnosti do bivališč, delovnih mest
in storitev, zmanjšanja onesnaževanja okolja,
povečanja učinkovitosti potniškega in tovornega
prometa ter izboljšanja kakovosti okolja. Zato so
v dokumentu na prvem mestu v prometu pešci,
kolesarji in javni prevoz, šele za tem osebni avto.
V obsežnem procesu priprave strategije so bili
od javnosti, tudi strokovne, pridobljeni podatki o
oceni stanja in oblikovani predlogi z anketiranjem,
intervjuji, delavnicami, javnimi razpravami in
promocijskimi aktivnostmi.
Izpostavljene teme v strategiji so zlasti razvojna
oviranost okolja zaradi odmaknjenosti od glavnih
državnih cestno-prometnih smeri, prometnotehnična zastarelost železniškega omrežja in
navezav po državnem cestnem omrežju, nekaj
kritičnih odsekov lokalnih cest, nepovezanost
prostora na obeh bregovih Save, slaba
pretočnost starega mestnega jedra, potrebe
po parkirnih površinah, dopolnitev pešpoti in
kolesarskih stez, identificirane pa tudi potovalne
navade prebivalcev, ki čedalje več poti opravljajo
z osebnim avtom in čedalje manj hodijo, kolesarijo
ali uporabljajo javni potniški promet.
Svetniki so v razpravi izpostavili več že znanih
prednosti, ki bi jim bilo smiselno in nujno v
prihodnje posebej posvetiti pozornost, kot so
projekti na državnem cestnem omrežju, odprava
nekaterih črnih točk, širina cest, nivojska križanja
z železnico in gradnja povezovalnih poti. Del
celostne prometne strategije občine Sevnica je
akcijski načrt z opisanimi konkretnimi predlogi,
kako do rešitve opisanih stanj. Dokument bo
javnosti v celoti dostopen na spletni strani
Občine Sevnica. Izdelavo strategije sofinancirata
Evropska unija in Republika Slovenija, dokument
pa je tudi podlaga za kandidiranje na napovedanih
razpisih za pridobivanje sredstev sofinanciranja
trajnostnih prometnih ureditev.
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Direktor Javnega podjetja Komunala, d. o.
o., Sevnica Mitja Udovč je celovito predstavil
revidirano letno poročilo poslovanja v preteklem
letu in poslovni načrt podjetja za leto 2017.
Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju
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 povečevanje konkurenčnosti
in razvoja podjetja. Potrjena sta bila še elaborata
o oblikovanju cen za komunalne storitve v občini
Sevnica, in sicer za izvajanje storitev odvajanja
komunalne in padavinske odpadne vode ter
čiščenja komunalne odpadne vode.

Predlogi projektov so razvrščeni po slovenskih
statističnih regijah, zanje pa lahko na povezavi
w w w.eu-skladi.si/sl/ak tualno/glasovanje-euprojekt-moj-projekt-2017 glasujete do 8. maja
2017. Sevniški projekt je pod zaporedno številko
20. Regijski zmagovalci z največ prejetimi glasovi
bodo znani 9. maja, vsi skupaj pa predstavljeni na
dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt 2017,
ki bo 9. in 10. junija 2017.
Projekt Sanacija okolice gradu Sevnica je zajemal
ureditev grajskega parka in okolice gradu,
rekonstrukcijo oskrbnikove hiše v grajskem
parku in sanacijo brežine na območju gradu.
S projektom so bili urejeni okolica z grajskim
parkom, vrtnarjeva vila in dostopne poti, s tem
pa dosežena še celovitejša urejenost širšega
grajskega hriba nad starim mestnim jedrom.
Obnova omogoča zagotovitev odličnih vsebin za
različne dejavnosti, razvoj kulturnega turizma
in rekreacijske možnosti, dopolnitev kulturnega
dogajanja in razvoj nove kulturno-turistične
ponudbe.

Gradnja prizidka
k podružnični šoli
na Studencu
V prostorih podružnične šole na Studencu je
bila 13. aprila podpisana pogodba za projekt
dograditve prizidka. V prostorih šole poleg
osnovnošolskega pouka za učence do 5. razreda
poteka tudi izvajanje predšolske vzgoje, in tudi zato
podružnična šola, ki je srce kraja ter pomembno
kulturno in družbeno središče, potrebuje dodatne
prostore za izvajanje kakovostnega vzgojnoizobraževalnega dela.

Obravnavanih je bilo več prostorskih zadev,
sprememb občinskih aktov in kadrovskih zadev,
med njimi sprejetje predlogov sklepov o imenovanju
direktorice javnega zavoda Lekarna Sevnica Irene
Groboljšek Kavčič in direktorja javnega podjetja
Komunala Sevnica Mitje Udovča.
Poročilo o 22. redni seji občinskega sveta, ki je
bila 26. aprila, bo objavljeno v naslednji številki
Grajskih novic.

Jože Hartl, direktor podjetja GES, d. o. o.,
in župan Srečko Ocvirk ob podpisu pogodbe

EU projekt,
moj projekt 2017
Vabimo vas k sodelovanju na tekmovanju EU
projekt, moj projekt 2017. Gre za glasovanje v
sklopu izbora projektov, ki jih sofinancira Evropska
unija, predlagale pa so jih slovenske občine. Občina
Sevnica sodeluje s projektom Sanacija okolice
gradu Sevnica.
Novi prizidek k šoli v pritličju prinaša dve igralnici za
potrebe vrtca, kabinet in sanitarije, v nadstropju
pa bodo nova učilnica, nova knjižnica in kabinet.
Pogodbeni rok gradnje prizidka – ta bo iz klasičnih
materialov s toplotno izolacijo – je 160 koledarskih
dni od sklenitve pogodbe. Vrednost investicije
znaša 245.350 evrov, izvedlo pa jo bo podjetje
GES, gradbeništvo, energetika, sanacije, d. o. o.,
iz Celja.

www.obcina
Sevniški grajski biser z okolico

Občinske strani
V fazi izvajanja, projektiranja ali načrtovanja je
več projektov urejanja cestne mreže v sevniški
občini na državni in lokalni cestni infrastrukturi.
Poteka gradnja mostu čez Črni potok pri
Orehovem, ki je investicija Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo in bo po načrtu
končana do septembra letos. Poteka tudi obnova
2,2-kilometrskega odseka regionalne ceste
na relaciji Breg–Lisce, od Rudskega mosta do
Lisc. Dela bodo predvidoma končana do konca
maja, zaradi lažje organizacije prometa pa bodo
potekala v treh fazah.
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je
objavila javno naročilo k oddaji ponudbe za izvedbo
investicije Rekonstrukcija nadvoza čez železniško
progo Zidani Most–Dobova, znanega kot nadvoza
Šmarje. Direkcija je v fazi pridobivanja zemljišč
za potrebe obnove 2-kilometrskega odseka
regionalne ceste med Dolnjim Brezovim in Blanco,
za obnovo 2,7-kilometrskega odseka regionalne
ceste Boštanj–Trebnje v Tržišču pa je direkcija
prav tako objavila javno naročilo za izbor izvajalca.
Občina Sevnica bo letos, skladno s sprejetim
proračunom, poleg rednega investicijskega
vzdrževanja in skrbi za prometno signalizacijo
urejala naslednje odseke lokalnih cest: Poklek–
Podvrh, Arto–Ponikve, Šentjanž–Kal, odsek
lokalne ceste do mostu čez Mirno in odsek na
relaciji od trgovine Extraform do železniške postaje
v Boštanju, načrtovani sta ureditev pločnika v
Gabrijelah in sanacija mostu čez Kameniški potok.

Nova kapelica
na Blanci

Srečanje s člani Univerze
za tretje življenjsko obdobje

Na Blanci je bila 2. aprila slovesnost z blagoslovom
nove kapelice v središču kraja. Na tem mestu je
kapelica že stala, po pripovedovanjih starejših
krajanov so jo zgradili pred 150 leti.

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje
Sevnica je v urnik letošnjih predavanj vključilo
srečanje z županom Srečkom Ocvirkom, ki je bilo
11. aprila v prostorih sevniške kulturne dvorane.

Osrednji gost, celjski škof
msgr. dr. Stanislav Lipovšek, je navdušeno čestital
Godbi Blanški vinogradniki za odigrane melodije.

Najprej so želeli prenoviti staro kapelico, po
posvetovanjih z gradbeno stroko pa so se krajani
odločili s skupnimi močmi zgraditi novo, z novim
zvonom, obnovljen je tudi kip.

Pevski zbor Utrinek
Blagoslov nove kapelice
je pospremila tudi slovesna pesem.

Vse je blagoslovil celjski škof msgr. dr. Stanislav
Lipovšek, navzoč pa je bil tudi brestaniški župnik
in naddekan Jože Špes. Vse je nagovoril in ključe
kapelice simbolično predal predsednik gradbenega
odbora Jožef Mirt. Z glasbo so dogodek obogatili
Godba Blanški vinogradniki, Ljudski pevci Blanca,
Sevniška kmečka zadruga je osrednji povezovalec
citrarka Anja Drstvenšek in pevec Jure Klenovšek.
kmetov v lokalni skupnosti, proizvode pa odkupuje
predvsem iz sevniške občine in tudi širšega
Posavja ter tako vseskozi krepi koncept čim večje
lokalne samooskrbe. Po popolni prenovi je vrata v
aprilu spet odprl Market Rondo v Krmelju, njegova
nova podoba pa bo še bolj ozaveščala o svežih in
domačih izdelkih ter živilih večje kakovosti, ki se
Topli pomladni dnevi na ceste privabljajo
tržijo pod blagovno znamko Od tukaj.si.
motoriste, ki po podatkih Javne agencije Republike
Slovenije za varnost prometa spadajo med bolj
ogrožene skupine udeležencev, pogosto žrtve
prometnih nesreč. Javna agencija za varnost
prometa motoristom svetuje izjemno previdnost
in strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje razmeram
na cesti ter uporabo zaščitne čelade in druge
opreme.

Prenovljena trgovina
v Krmelju

Preventivni dogodek,
namenjen motoristom

Ponujajo integrirano pridelano sadje in zelenjavo,
ekološko moko, mesne, mlečne in druge dobrote
s posavskih in drugih slovenskih kmetij, pa tudi
lastne mesne izdelke in meso blagovne znamke
Grajske mesnine. Ponedeljkove prireditve z
uradnim odprtjem se je med drugimi gosti udeležil
in ob novi pridobitvi Kmečki zadrugi Sevnica
čestital tudi župan Srečko Ocvirk.

a-sevnica.si

Predstavitev dela Občine Sevnica

Zbrane motoriste je pozdravil predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Drago Kovač

Temu se pridružuje tudi Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica, ki je
skupaj z Moto klubom Junci, Moto klubom Posavje,
Policijsko upravo Novo mesto in Zdravstvenim
domom Sevnica organiziral dogodek Varna vožnja
za vse voznike motornih koles. Preventivnoizobraževalni dogodek je potekal v Krmelju
na parkirišču pred podjetjem Armat oziroma
Gostiščem Barbara. Za udeležence srečanja so
pripravili naslednjo vsebino: poligon z inštruktorji,
reševalci in nudenje prve pomoči ob nesreči,
simulator vožnje, psihofizično priprava na vožnjo,
varnostno zaščitno opremo in spretnostno vožnjo.

Uvodnemu pozdravu ženskega pevskega zbora
Utrinek, v katerem prepevajo članice društva, je
sledil pozdrav predsednika Saše Jejčiča, za tem pa
je spregovoril župan. V sliki in besedi je predstavil
delo lokalne skupnosti na številnih področjih, od
prostorskega načrtovanja, infrastrukturnih in
okoljskih ureditev do aktualnih projektov. Župan
je ob tem odgovoril na vprašanja članic in članov
društva, povezanih z delom občine.

Otroški občinski parlament
Na sevniškem gradu je potekalo zasedanje
občinskega
šolskega
parlamenta
občin
Sevnica in Radeče. Udeležilo se ga je 29 mladih
parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in
ravnatelji z vseh osnovnih šol sevniške in radeške
občine: OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ
Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž,
OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in Osnovne
šole Marjana Nemca Radeče.

Zbrane so pozdravili predsednik Zveze prijateljev
mladine Krško Vinko Hostar, župan Srečko
Ocvirk in Tomaž Režun ter Mirjana Jelančič,
ravnateljica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
ki je povezala organizacijske niti otroškega
parlamenta in prispevala tudi uvodni dramskoglasbeni kulturni program. Poglobljene razprave
so učenci in učenke nato izvedli v treh skupinah,
na tri tematike: o prihodnosti in nadaljnji življenjski
poti ter moči sooblikovanja sveta in družbe, o
trajnostnem razvoju okolja na lokalni in globalni
ravni ter na temo oziroma vprašanje kdo sem
in kakšen človek želim postati. V sklepu so vsi
sodelujoči izbrali predstavnika, ki se bosta maja
udeležila nacionalnega otroškega parlamenta. To
bosta Lara Županc iz OŠ Blanca in Val Vidmar iz
OŠ Krmelj.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

Posodobitve cestne mreže

Po občini
Postanite boter
trt modre frankinje
v grajskem vinogradu
Predmet povabila je botrstvo trt modre frankinje
v grajskem vinogradu na južnem pobočju pod
gradom Sevnica. Botrstvo pomeni zakup
poljubnega števila trt modre frankinje, s čimer
ima vsak boter naslednje pravice in dolžnosti:
– Zakupnik trte modre frankinje postane njen t. i.
boter za dobo zakupa.
– KŠTM Sevnica poskrbi za urejanje vinograda
in pridelavo vina, od botra pa se pričakuje, da
je pri rezanju trt in na trgatvi – oba dogodka
sta organizirana s kulturnim programom in
pogostitvijo.
– Cena za zakup ene vinske trte znaša 27,50 EUR
na leto za obdobje vsaj 3 let ali 30,50 EUR na leto
za obdobje samo enega leta.
– Boter lahko zakupi poljubno število trt modre
frankinje, ki se po zakupu označijo s posebno
tablico z imenom botra za dobo zakupa, vsak boter
pa je tudi naveden na skupni tabli nad vinogradom.
– Z zakupom grajske trte modre frankinje dobi
vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, brezplačni prostor
za shranjevanje, promocijo z možnostjo direktne
prodaje vina v grajski vinoteki.
– Vsak boter, ki zakupi vsaj 5 trt, ima v času
botrstva enkrat letno možnost brezplačne
uporabe grajske vinoteke za potrebe srečanj
in pogostitev po dogovoru z upravljavcem ter
brezplačen voden ogled gradu za 2 osebi.
– Vsak boter, ki zakupi vsaj 10 trt, ima v času
botrstva enkrat letno možnost brezplačne
uporabe grajske vinoteke za potrebe srečanj
in pogostitev po dogovoru z upravljavcem ter
brezplačen voden ogled gradu ter grajsko
pokušino vin v grajski vinoteki za 4 osebe.
– Vsak boter dobi vsako leto tudi steklenico grajske
modre frankinje, ki jo prejme na grajski trgatvi.
Dodatne informacije: na sedežu KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica, kontaktna oseba:
Rok Petančič, telefon 07 81 61 075 ali 051 680
289, e-pošta: grad.sevnica@kstm.si.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Srečanje Porsche kluba
Slovenije z dobrodelnostjo

Mladi gradimo trajnostno

In smo jo dočakali. Po dolgi, dolgi zimi, polni
načrtovanja in opazovanja, je prišla 1. delavnica
Grad Sevnica je čedalje bolj zanimiva in atraktivna v sklopu projekta Mladi gradimo trajnostno, ki ga
točka za obiskovalce od blizu in daleč. Dne 1. sofinancira Občina Sevnica.
aprila je gostil srečanje Porsche kluba Slovenije,
Kluba ljubiteljev vozil znamke Porsche, ki v svojih
vrstah združuje tudi domačine iz sevniške občine.
Na pobudo Sevničana in tudi člana kluba Sandija
Kosmača se je v sončnem sobotnem dopoldnevu
na gradu zbralo okoli 40 članov kluba in njihovih
jeklenih konjičkov. Gostitelja, direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek in župan Srečko Ocvirk,
sta goste najprej sprejela z uvodnim pozdravom.
Vodnik Ciril Dolinšek jih je nato popeljal po notranjih
prostorih gradu in grajski okolici z vilo in parkom,
ki je, ozelenjen in pomladno svež, še posebno
zanimiv za vsakega obiskovalca. za tem sta bila na
Rastlinjak v nastajanju
vrsti družabno srečanje in degustacija domačih
dobrot v grajski vinoteki. Jeklene konjičke, Odločili smo se za postavitev rastlinjaka, v katerem
parkirane pred gradom, so si lahko obiskovalci bodo poleti uspevali paradižniki, pozimi pa še
gradu ogledali, člani kluba pa strnili mnenje, da se kako zaželeno zelenje. Naredili smo mini načrt s
bodo na sevniški grad gotovo še vrnili.
pogovorom in glede na izkušnje, ki smo jih imeli z

Dogodek ni bil le družaben, temveč tudi
dobrodelen. Člani Porsche kluba Slovenije so
se odločili udejanjiti dobrodelno akcijo, zbrati
finančna sredstva in jih nameniti Mateju Umeku,
dečku z diagnozo mišične distrofije. Zbrana
sredstva v vrednosti 1700 evrov mu bodo v
veliko pomoč v vsakdanjem življenju. K pomoči je
pristopil tudi Zavod KŠTM Sevnica, in sicer že leta
2016 z akcijo zbiranja zamaškov, s srečelovom
na decembrskih tržnicah, sredstva pa bodo za
ta namen zbrana tudi na dobrodelnem koncertu,
ki ga bo 18. maja, ob 17. uri, v Športnem domu
Sevnica organiziral Vrtec Ciciban Sevnica ob
podpori lokalne skupnosti.

Vir: Občina Sevnica

že doma narejenim rastlinjakom in kupljenim. Oba
sta imela napake in želeli smo postaviti novo, dokaj
ugodno različico, ki bo trajnostna.
Najlepše je spet videti ljudi skupaj, v krogu, v
povezovanju in sodelovanju ter prenašanju idej. In
realizaciji.
Lani, na prvi delavnici, smo začeli z besedami: »To,
kar imamo zdaj, tu, so naše sanje.« Letos lahko
rečemo: »To, kar imamo zdaj, tu, je realnost.''
Prijetno je vedeti, da se trajnostni način življenja
čedalje bolj sprijema z našim vsakdanjikom.
Rastlinjak smo zgradili iz gradbenih mrež in prekrili
z UV-odporno folijo. Tako bo oblika rastlinjaka
pripomogla h kljubovanju vetra in snega, česar
prejšnja dva rastlinjaka nista zmogla. Dolgoročno
pa smo vizualizirali na kmetiji Veles steklenjak, ki
bo ogreval sam sebe. A to še pride.
A rastlinjak je tisti končni izdelek te delavnice, ki
bi bil prazen in nepomemben, če tega dogodka
ne bi zapolnili z debatami, smehom, nabiranjem
divje hrane, dobro kuhinjo, ustvarjanjem z otroki,
pridelavo biooglja, pletjem zeli ... Vse to naredi
celoto. Vse to nas povezuje. Vse to se čisto
spontano zgodi na Kmetiji Veles. Hvala, ker ste del
nas.

Vir: Kmetija Veles
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Po občini
Večer
Mažoretnega društva Šentjanž
V sobota, 1. aprila, je v večnamenski dvorani
v Šentjanžu potekala tretja letna prireditev
Mažoretnega društva Šentjanž z naslovom
Mažoretka pleše.
Večer je bil namenjen dekletom društva, v katerem
je okoli 40 mažoretk iz Šentjanža, Tržišča,
Mokronoga in Trebelnega, razdeljene pa so v dve
starostni skupini in tri tekmovalne kategorije.
V plesno-glasbenem večeru so se predstavile
mažoretke z gosti. Večer so odprla dekleta
skupine kadet, ki so ob spremljavi gostov večera
godbe Blanški vinogradniki odplesale uvod v
zanimiv večer.

V Ozaro za lepši dan
Pisarna za informiranje in svetovanje Ozara v
Sevnici že več kot desetletje spodbuja druženje,
dialog in povezovanje ter kot pribežališče spominja
na dnevni center, v katerem najdejo prostor
vsi, ki si radi popestrijo svoj prosti čas ali pa se
preprosto radi pogovorijo o skupnih težavah in
tudi o bolj radostnih temah, ko kak hudomušen
S prvim javnim nastopom se lahko pohvalijo dekleta sogovornik s šalo ali dvema prekine pogovor ter
v starostni skupini od 4 do 7 let – cici skupina iz povzroči dobro voljo med vsemi udeleženci.
Mokronoga in cici skupina iz Šentjanža, ki so segla
v srce marsikaterega obiskovalca. Za glasbeni
nastop je poskrbel Otroški zbor OŠ Šentjanž
pod vodstvom zborovodkinje Ane Verhovšek, ki
je dejaven na šolskih, zunajšolskih in revijalnotekmovalnih nastopih ter dosega lepe rezultate.
Godba Blanški vinogradniki je odigrala del svojega
repertuarja, v duetu pa sta se jim pridružila Hana
Zupan in Robert Novšak.

Kavarna Graščakova hči
Kavarna Graščakova hči tudi tokrat poskrbela za
zanimivo in pestro dogajanje
V Kavarni Graščakova hči na gradu Sevnica so
marca poskrbeli za pestro dogajanje. Zvrstili so
se različni tematsko obarvani dogodki. Ob dnevu
žena so razvajali nežnejši spol in v goste povabili
kozmetičarko Barbaro Flisek, da je prikazala
osnovne tehnike ličenja.

Urban Urbanc
Radi se družimo.

Če bi morali na kratko odgovoriti na pogosto
vprašanje Kaj pa delate pri vas na Ozari, bi lahko
povedali, da skrbimo za dobro duševno zdravje,
ustvarjamo prijetno vzdušje, kulinarične dobrote
in naše nepogrešljive Ozarine izdelke, ki zajemajo
tudi že dobro znane priložnostne voščilnice. Letos
se po novem lahko pohvalimo, da smo začeli
izdelovati pletene košare, na katero je marsikdo
zelo ponosen.
Vse, ki bi radi našo organizacijo bolje spoznali,
Da ima mažoretna dejavnost na širšem območju vabimo, da nas obiščete na našem naslovu, Trg
dolgo tradicijo in zelo močno podporo, je poudaril svobode 11 v Sevnici.
predsednik Mažoretne zveze Slovenije Aleš
K. H.
Breznikar. Dekletom in trenerki Sari Sotlar je ob
tej priložnosti zaželel še veliko uspehov. Dekleta
bodo letos poleg cici koraka in razširjene skupine
kadet pom-pom prvič tekmovale v kategoriji
kadet s palicami, ki jo v tej sestavi trenirajo kar
pet mesecev.
Večer, ki ga je povezovala Suzana Lakić, se je
končal ob prijetnem druženju in dobrotah, ki so jih
pripravili starši mažoretk.
Društvo se zahvaljuje vsem donatorjem in
sponzorjem, saj bi bilo brez njihove pomoči
delovanje društva močno okrnjeno.
Najlepše se zahvaljuje vsem obiskovalcem, ki so
s svojo navzočnostjo podprli delovanje mladega
društva.
Najlepša hvala pa tudi vsem gostom, ki so obogatili
program in s tem popestrili prireditev.
Za pomoč in podporo se zahvaljujejo OŠ Šentjanž:
ravnateljici Mariji Brce, Boštjanu Krmelju,
predsedniku KS Šentjanž, Občini Sevnica in Občini
Mokronog Trebelno, pa tudi vsem staršem deklic,
ki po svojih močeh prostovoljno pomagajo društvu
in podpirajo svoja dekleta na tej poti.

Za duhovnost sta poskrbela Urban Urbanc, ki je
predstavil svojo novo knjigo Bitje luči, in terapevtka
naravnega zdravljenja Irena Šafer, ki je predstavila
in izvajala energijske sprostitvene terapije. Odprli
so tudi fotografsko razstavo Slovo od zime
avtorice Judith Zgonec. Slike si je še vedno možno
ogledati.
Torki so bili rezervirani za umetnike, ki pod okriljem
društva Qra Icc ustvarjajo dogodek KreaTorek.
Vsak četrtek popoldne pa je bil rezerviran za
otroke, ko je Graščakova hči brala pravljice.
Koledar prihodnih dogodkov si lahko ogledate v
kavarni in na njihovi FB-strani Graščakova hči.

VRTNA VESELICA

Vir: Graščakova hči

ŠMARČNA

Marjetka Erman

sobota, 3. junij ob 20.uri
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TZOS
Delovne akcije
in ponudba društvenih koč
PD Lisca Sevnica

Čistilna akcija v KS Tržišče

V Planinskem društvu Lisca Sevnica (po prenosu
lastništva Tončkovega doma na Lisci novembra
2014 na Občino Sevnica) skrbimo za Planinsko
zavetišče pod Svetim Rokom, Jurkovo kočo na
Lisci in zavetišče Slatna nad Ratečami.

V sklopu vseslovenske čistilne akcije Turistične
zveze Slovenije smo se v soboto, 1. aprila, v KS
Tržišče pridružili akciji. Sodelovali so člani Lovske
družine Tržišče, Turističnega društva Tržišče,
Tržiški skavti, člani Društva upokojencev Tržišče in
drugih društev ter krajani po celotni KS Tržišče.

Na mladih svet stoji! Skavti iz Tržišča vsako leto
pristopijo k čistilni akciji in s tem širijo zavest o
varovanju okolja med mladimi .

Zbrali smo se na šolskem igrišču, si razdelili vreče
in se napotili vsak proti svojemu cilju. Po vaseh in
zaselkih so se krajani organizirali in poleg pobiranja
odpadkov ob cestah očistili pesek s cestišča ter
vejevje ob cesti.
Z leti opažamo, da se količina odvrženih odpadkov
zmanjšuje, ljudje se čedalje bolj zavedajo, da smo
sami odgovorni za čisto in urejeno okolje. Z
dobrim zgledom pa upamo, da bomo ozavestili še
čim več tistih, ki brezvestno odvržejo pločevinko,
folijo ali papirček skozi okno avtomobila, predvsem
ob glavnih prometnicah.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
foto: Milena Knez

Čistilna akcija TD Zabukovje
V petek, 7., in soboto, 8. aprila, je v Krajevni
skupnosti Zabukovje potekala čistilna akcija, poleg
članov Turističnega društva Zabukovje pa so se
ji pridružili tudi člani in članice Aktiva kmečkih
žena Zabukovje, Društva podeželske mladine
Zabukovje, PGD Zabukovje, PGD Trnovec in Lovska
družina Zabukovje.

Pred Večnamenskim domom Zabukovje

Posebno pridni so bili naši najmlajši člani, ki so
zavzeto pomagali pri iskanju kritičnih točk in
pobiranju odpadkov. Po končani akciji smo z velikim
veseljem ugotovili, da se je količina odpadkov
precej zmanjšala in da so najbolj problematična
le še stara odlagališča, na katerih so se odpadki
nabirali več let pred uvedbo sistema odvoza smeti.
Uspešen dan smo sklenili pred Večnamenskim
domom Zabukovje. Tam je vse čakalo krepčilo, več
kot 50 vreč smeti pa zabojnik za odpadke.

Jasmina Kozinc

foto: Damjan Pajk
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Naša redna in stalna skrb so urejenost, čistost,
uporabnost in varnost objektov, zato so vsako
leto potrebne delovne akcije, da to zagotavljamo.
Tako je prišel tudi čas, da okoli Planinskega
zavetišča pod Svetim Rokom podremo bor, ki je
začel ogrožati objekt in seveda ljudi. Podiranje
je bilo zelo zahtevno, a so ga naši fantje odlično
izpeljali. Bor je podrl Dani Vidic, pomagali pa
so mu Tone Svenšek, Tone Bohorč in Janko
Avguštin. Zahvaljujemo se Daniju za strokovno
opravljeno delo, saj je drevo padlo točno tja,
kamor so načrtovali. Po pospravljanju pa sta
Janko in Darinka Avguštin gostoljubno poskrbela
za zasluženo malico. Tako je Planinsko zavetišče
bolj varno in primerno za uporabo za piknike,
srečanja in druge mirne dogodke, v njem pa si
lahko izposodite tudi plezalno opremo (čelada,
pas, samovarovalni komplet, cepini ...).
Delovne akcije so potekale tudi v Jurkovi koči
na Lisci. Gospodar Vinko Govekar s pomočniki
se je zaradi dotrajanosti lotil obnove balkona in
zamenjave vseh vzmetnic na 27 ležiščih v koči.
Zahvaljujemo se Jožetu Prahu za pomoč pri
dobavi materiala, podjetju Chemcolor za zaščitne
premaze in vsem pomočnikom na delovnih akcijah.
Tako je koča bolj varna in udobna za vse koristnike.
V njej so poleg skupnih ležišč še skupni prostor
z 20 sedeži, kuhinja, tuširnica in sanitarije, pred
kočo pa manjši prostor z žarom in možnostjo
postavitve klopi, zato je primerna za različne
organizirane skupine, srečanja, praznovanja …
Junija bo potekala delovna akcija tudi v zavetišču
Slatna nad Ratečami. Vnjem so urejena kuhinja
z jedilnico, večnamenski prostor, sanitarije s
tuširnico in spalni prostori. Ob zavetišču sta
urejena tudi prostor za šotore in manjše igrišče
za košarko. Primerna je predvsem za planinske
tabore do 50 oseb. Slatna je odlično izhodišče
za planinske izlete. Uporabite pa jo lahko tudi
za druge namene, za oddih v neokrnjeni naravi,
srečanja in drugo. Več o društvenih kočah si lahko
ogledate na www.pd-lisca.si.
Vabljeni.

Vodal, tam bo na mestu Lojzetove rojstne hiše
prvi postanek. Po recitalu bomo s postanki na
Duščah in pri sv. Primožu pot nadaljevali do vasi
Gornje Impolje. Pri stari Kovačevi hiši, v kateri je
živel tudi Lojze s svojo materjo in njeno družino,
bosta drugi postanek in recital o Lojzetovem
življenju. Na zadnjem delu poti bomo prečkali
dolino Impoljskega potoka in se povzpeli skozi gozd
do Studenca. Sprehodili se bomo še mimo šole,
ki jo je obiskoval odličnjak Lojze, pohod pa končali
z recitalom pri župnijski cerkvi, v kateri hranijo
njegove relikvije in pri kateri čakata vstajenja mati
Marija in njena sestra Ivanka, velika Lojzetova
dobrotnica.
Za pohodnike bo organiziran jutranji in popoldanski
avtobusni prevoz iz Studenca skozi Sevnico v
Tržišče.
Odhod avtobusa iz Studenca (Janc) bo ob 7.10,
iz Sevnice (žel. postaja) pa ob 7.30. Avtobusni
prevoz boste lahko plačali pri vozniku. Na pohod se
lahko pravočasno pripeljete tudi z vlakom, ki gre
ob 6.20 iz Ljubljane.
Pot je dolga približno 17 km in poteka pretežno
po asfaltiranih cestah, del pa po gozdnih poteh.
Prijavnine ni, dobrodošli so prostovoljni prispevki
na posameznih postankih. Organizator pohoda je
Kulturno turistično društvo Primož, več informacij
pa dobite na telefonski številki 031 278 486.
Lepo vabljeni, da se skupaj, na poti, ki jo je tudi
sam večkrat prehodil, spomnimo našega mladega
priprošnjika.

Robert Kaše

Naravovarstvene
delovne akcije na Lovrencu
V petek, 14. aprila, je okoli nahajališča clusijevega
svišča oz. encijana potekala naravovarstvena
delovna akcija zamenjave dotrajane lesene ograje.
Žal je ograja potrebna zaradi nas, ljudi, ki ne
upoštevamo lastnih pravil in ogrožamo ta simbol
planinstva.

Vir: PD Lisca Sevnica Prostovoljci Planinskega društva Lisca Sevnica,
seniorji po letih in mladeniči po volji in srčnosti,
ter zaposleni iz Kozjanskega regijskega parka so
zamenjali dotrajane stebre in rante. Zahvaljujemo
se Občini Sevnica za finančno podporo akciji in
nabavo materiala ter Gostišču Močivnik za malico.
Še pred 1. majem bodo zamenjane dotrajane
Na zadnjo nedeljo v maju, 28. 5., vas vabimo informativne table, v hiši ob cerkvi pa pripravljena
na rekreativni in duhovno bogati izlet v lepo razstava o znamenitosti narave Lovrenca in
dolenjsko-posavsko gričevje, na drugi pohod po bližnje okolice. Med cvetenjem encijana za nadzor
poti blaženega Alojzija Grozdeta od Tržišča do prav tako skrbijo prostovoljci PD Lisca Sevnica in
Studenca.
zaposleni iz Kozjanskega regijskega parka. Pridite
Pohod se bo začel pred župnijsko cerkvijo v si ogledat lovrenške lepote, a tako, da jim ne boste
Tržišču po sveti maši ob 8. uri in krajšem recitalu škodovali.
v počastitev našega blaženega mučenca. Pot
nas bo vodila čez dolino Sklepnice do Zgornjih
Rok Petančič, PD Lisca Sevnica

Pohod po poti
blaženega Alojzija Grozdeta

Turizem
Povabilo k oddaji vzorcev za Blagoslov planincev
Namig za premik
ocenjevanje in predstavitev
na Lukovcu
na mednarodnem 7. festivalu V organizaciji KŠD Lukovec in PD Lisca Sevnica Pohod po Krekovih stezicah
je bil na prvo spomladansko nedeljo organiziran Vabimo vas na nezahtevni pohodniški izlet po
modre frankinje
označeni Krekovi poti iz Šentjanža po okoliških
Spoštovani vinarji.
Vabljeni na tradicionalni praznik vina v čast modri
frankinji, temu žlahtnemu proizvodu narave in
trdega dela človeških rok, avtohtoni slovenski
sorti in najbolj kakovostni rdeči sorti v vinorodni
deželi Posavje.
Ocenjevanje in izbor najboljših modrih frankinj
bo 25. maja 2017 na gradu Sevnica v treh
kategorijah:
(1) letnik 2016 in
(2) drugi letniki (vključno z barriquejem),
(3) drugi (predikati, penine, rosé …).
Vzorce zbiramo do vključno ponedeljka, 22. maja
2017, do 16. ure v Turistični agenciji Doživljaj, Trg
svobode 10, 8290 Sevnica, vsak delovni dan od 9.
do 17. ure, ali v soboto od 9. do 13. ure. Kontakt:
051 680 287 ali 07 81 65 462.
Ocenjevanje
modrih
frankinj
bo
izvedla
mednarodna strokovna komisija.
Predstavitev in pokušina modrih frankinj bo
potekala v sklopu 7. Festivala modre frankinje v
četrtek, 8. junija 2017, od 17. do 22. ure na gradu
Sevnica. Vabljeni k oddaji vzorcev in predstavitvi
na festivalu.
Vse dodatne informacije o festivalu lahko dobite
na tel. št. 07 81 61 075 (do 15. ure) ali na mobilni
številki 051 680 289 (Rok Petančič), na e-pošti:
modra.frankinjakstm@gmail.com
ali
spletni
strani: www.modra-frankinja.com.

blagoslov planincev in pohodnikov pri cerkvi Marije
Magdalene na Lukovcu. Zbralo se je več kot 30
pohodnikov, prišli pa so iz Sevnice peš na Lukovec.
Tam so jih pričakali domačini in boštanjski župnik
Fonzi Žibert. Opravil je slovesni blagoslov in
poudaril duhovni pomen tega dogodka, varno
hojo do določenega cilja in tudi domov. Zbrane je
pozdravil predsednik KŠD Lukovec Stanko Lisec
in poudaril, da je pri cerkvi na Lukovcu primeren
kraj za blagoslov planincev in pohodnikov. Cerkev
je odmaknjena na rob vasi in tam mimo so včasih
potekale sejmarske poti, po katerih so okoliški
ljudje hodili po opravki ter nosili prodajat svoje
pridelke v Sevnico in bližnje kraje. Predstavljeni
sta bili tudi cerkev in njena obnova, za tem pas so
si jo pohodniki ogledali.

Na dogodku je spregovorila tudi tajnica PD Lisca
Sevnica Darinka Avguštin in poudarila, naj ta
prireditev postane tradicionalna, ter se vsem
zahvalila za udeležbo. Po končanem blagoslovu
se je nadaljevalo druženje ob pogostitvi, ki so jo
pripravile članice Aktiva žena Lukovec, zaigrale so
Organizator festivala: KŠTM Sevnica,
pa tudi mlade glasbenice na diatonično harmoniko.
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
Na koncu smo se vsi strinjali, da smo doživeli lep
dogodek in da ga bomo prihodnje leto ponovili.
Pomembno je namreč tkati prijateljske vezi med
društvi, spoznavati drug drugega in s skupnimi
projekti krepiti sodelovanje.
Seveda pa velja povabilo vsem naključnim
pohodnikom, da se podate mimo cerkvice na
Lukovcu, saj je vredna ogleda. Zanimiva je tudi
SEVNICA
lokacija, na kateri stoji cerker, saj je od tam
čudovit pogled na celotno vas Lukovec.
Dobrodošli pri nas.

KMEČKA
TRŽNICA
SEVNICA

Vabljeni vsako SREDO, PETEK in SOBOTO

V petek, 5.5.2017
od 8. do 12. ure
v notranjih prostorih
Kmečke tržnice Sevnica
degustacija dobrot
novih ponudnikov.
Predstavlja se

KMETIJA KERIN

Alenka Kozorog

Sevn'ška kuhinja na trgu
V središču starega mestnega jedra Sevnice na
Glavnem trgu boste v organizaciji KŠTM Sevnica
na uvodni prireditvi festivala Sevniško grajsko
poletje 2017 v petek, 19. maja, od 15. do 22.
ure lahko poskušali izbrana vina vinorodne dežele
Posavje s kraljico rdečih vin modro frankinjo na
čelu. V njihovi družbi boste lahko odkrivali domače
okuse v Sevn'ški kuhinji na trgu, lokalni prehranski
tržnici, ki bo zadovoljila tudi zahtevne gurmane.
Vstopnine ni. Podrobne informacije so objavljene
na spletni strani www.modra-frankinja.com.
Vabljeni.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica

gričkih.
Skrb, da je Krekova pot vedno prijazna do
pohodnikov, ima Turistično društvo Šentjanž,
ki organizira vsako tretjo soboto maja vodeni
pohod. Na njem se pohodniki tudi ustavijo na
pomembnejših točkah in jih podrobneje spoznajo.
Letos bo to 20. maja ob 9. uri že enajsti
organizirani pohod.

Start je v Šentjanžu (344 nmv), pot vas popelje v
strmino do najlepše hribovske vasi Leskovec v letu
2005, ki leži na 721 nmv. Tam bo prvi postanek,
domačini vas bodo prijazno sprejeli in vam ponudili
napitek in prigrizek.
Od tam se pot rahlo spušča po lepi gozdni poti do
Brunka (557 nmv), gre naprej po slemenu med
Savsko in Mirensko dolino po ravnini do Novega
gradu, se obrne desno in nadaljuje skozi vas
Nežnice nazaj proti Šentjanžu. Kmalu pridete do
najnižje točke pohoda do potoka Pekel (275 nmv).
Še malo rahlega vzpona po gozdnih poteh in že se
vam bo prikazal zvonik cerkve Janeza Krstnika v
Šentjanžu, kjer je tudi cilj.
Pohodnikom priporočamo ustrezno obutev,
pripravljenost za hojo po razgibanem terenu in
pohodne palice.
Za tiste, ki ne želite hoditi po celotni poti,
priporočamo sestop z označene poti na asfaltno
cesto na Brunku. Od tam se lahko vrnete po glavni
cesti od Šentjanža in skrajšate pot za polovico.
Krekova pot ima ime, ker je dr. J. Evangelist
Krek dokumentirano izjavil, da je »Šentjanž
puš´lc Dolenjske« in s tem izboljšal samozavest
krajanom. Ob poti boste spoznali kraj junaškega
boja Milana Majcna in Jančija Mevžlja iz časa
NOB. Uživali boste v razgledih z Brunka po Savski
dolini in Posavskem hribovju, začutili boste zvoke
žuborenja izvirskega potoka v Peklu in spoznavali
prijazne domačine, ki živijo v teh krajih. V Šentjanžu
boste lahko kupili ekološke pridelke in izdelke s
kmetije. Več informaciji o poti lahko dobite v TIP
Sevnica (07/ 81 65 462).

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

z izdelki ameriškega slamnika.

Nakup iz rok gospodarja se splača.
Informacije:
Turistična agencija Doživljaj Posavje
Trg svobode 10, Sevnica
07/ 81 65 462, dozivljaj@kstm.si

maj 2017

9

Kultura
Regijsko srečanje
lutkovnih skupin
Dolenjske, Bele krajine in
Posavja 2017

Poj z menoj,
revija otroških in mladinskih
pevskih zborov
občine Sevnica 2017

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, je po
petih letih spet v Kulturni dvorani Sevnica gostil
Regijsko srečanje lutkovnih skupin Dolenjske, Bele
krajine in Posavja, in sicer v petek, 14. aprila.

Oder Kulturne dvorane Sevnica je v sredo, 12.
aprila, gostil tradicionalno revijo otroških in
mladinskih pevskih zborov občine Sevnica Poj z
menoj.
V dvorani, polni obiskovalcev, je zapelo devet
pevskih sestavov, v katerih je skupaj prepevalo
220 mladih pevk in pevcev iz vseh osnovnih šol v
občini Sevnica.

Lutkovna IGRALNICA iz OŠ Mirana Jarca Črnomelj

PIKAPOLONICE iz OŠ Tržišče

Na
območnih
srečanjih
so
strokovno
spremljevalko, lutkarico Jeleno Sitar Cvetko,
prepričale štiri lutkovne predstave. Na regijskem
srečanju lutkovnih skupin Dolenjske, Bele krajine
in Posavja so se nam predstavili Lutkovna
skupina PIKAPOLONICE iz OŠ Tržišče s predstavo
Rokavička pod mentorstvom Andreje Umek, s
predstavo Kriminal v mestu Boberšper Lutkovna
skupina VRTAVKE iz OŠ Boštanj z mentorico Neno
Bedek, Lutkovna IGRALNICA iz OŠ Mirana Jarca
Črnomelj pod mentorstvom Alenke Mravinc in
Margarete Andrišević s predstavo Žabec in prav
poseben dan. Srečanje je zaokrožila Lutkovna
skupina DKD Svoboda Senovo s predstavo Lepo je
biti srečen pod mentorstvom Tatjane Uduč.

Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo

Vse skupne so prejele priznanje za sodelovanje na
regijskem srečanju, na državnem srečanju, ki bo
junija v Novem mestu, pa bodo prejele še srebrne
plakete.
Srečanje si je ogledala tudi državna strokovna
spremljevalka, lutkarica Irena Rajh Kunaver
iz Lutkovnega gledališča FRU-FRU v družbi
osnovnošolcev iz OŠ Sava Kladnika Sevnica in
malčkov iz Vrtca Sevnica.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Joža Jamšek
v oknu Radogost
Harmonija pomladi, kakor je naša aprilska gostja
v Oknu Radogost in Stari galeriji poimenovala
svojo razstavo, širšega ustvarjalnega spektra, je
ubranost in soglasje s pomladjo tudi nje same.

Na reviji se nam je predstavil otroški in
mladinski pevski zbor OŠ Boštanj pod vodstvom
zborovodkinje Tadeje Udovč. Zborovodkinja Ana
Verhovšek je na reviji sodelovala z otroškim
pevskim zborom iz OŠ Krmelj in OŠ Milana
Majcna Šentjanž. Predstavila sta se nam tudi
otroški in mladinski pevski zbor iz OŠ Tržišče z
zborovodkinjo mag. Matejo Repovž Lisec. Iz OŠ
Blanca sta sodelovala otroški in mladinski pevski
zbor pod vodstvom zborovodkinje Jelke Gregorčič
Pintar. Revijalni del pa je sklenil najštevilčnejši
mladinski pevski zbor iz OŠ Sava Kladnika Sevnica
z zborovodkinjo Natašo Vidic. Za konec koncerta,
kot vsakoletna »poslastica«, so nastopili pevke
in pevci v Združenem otroškem in mladinskem
pevskem zboru pod vodstvom zborovodkinje
Tadeje Udovč in ob klavirski spremljavi Dejana
Jakšiča. Veselo so zapeli zimzeleno Kekčevo
pesem. Pevsko revijo je strokovno spremljala
profesorica in zborovodkinja Tatjana Mihelčič
Gregorčič v družbi številnega občinstva, vseh
ravnateljev in župana Srečka Ocvirka.

Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Joža Jamšek, arhitektka, slikarka, pesnica
in glasbenica iz Zasavja, je osebnost široke
moči svoje notranje izpovedi. »Ni veliko takih
ustvarjalcev lepot – umetnikov, ki do konca
zvesto sledijo orfičnemu klicu, kot več krožnemu
tovarištvu na slikarskih in glasbenih poteh,« je v
opisu avtorice zapisal gostitelj Rudi Stopar.
Njena razstavljena dela so žlahtni plod intime
človeške bližine, predvsem ljubezni, ki jo živi in
podarja. To so čutne, sanjske, spominske skrinjice,
ki nam jih odpira in nudi stare zaklade.
Joža Jamšek in njena prijateljica, tudi slikarka,
Valerija Sever, sta nas v grajski kapeli popeljali v
igro misli in k prepoznavanju ključnih prvinskih
namigov slik, pesmi in glasbe. Sledili smo jima z
odprtimi očmi in sluhom srca.
Razstava je na ogled do vključno 2. maja 2017,
kadar je odprt grad. Dobrodošli.
Lutkovna skupina VRTAVKE iz OŠ Boštanj
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Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Kultura
Konferenca Gradovi Posavja:
Projekt povezovanja in
izhodišče za sodelovanje
Neformalno združenje Gradovi Posavja vključuje
upravljavce šestih gradov v Posavju: Galerijo
Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki upravlja
nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, Kozjanski
park Podsreda, ki upravlja grad Podsreda,
Kulturni dom Krško, enoto Grad Rajhenburg, ki
upravlja grad Rajhenburg, Javni zavod za kulturo,
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,
ki upravlja grad Sevnica, Posavski muzej Brežice,
ki upravlja grad Brežice, in Terme Čatež, ki so
lastnice gradu Mokrice.
Kot prvi »zunanji« promocijski korak smo ob koncu
leta 2015 izdali brošuro Gradovi Posavja. Ob
snovanju in pripravi skupne brošure smo pripravili
skupni projektni predlog, ki vključuje raznovrstna
povezovanja predvsem na področju programov
in promocije s ciljem, da soustvarimo močno
in povezovalno »kulturno in turistično enoto«
Gradovi Posavja.
Združeni pod regionalnim nazivom Gradovi
Posavja po najboljših močeh sledimo začrtanemu
projektu, ki vključuje programsko in promocijskotržno povezovanje gradov v Posavju, vzpostavlja
novo blagovno znamko z namenom skupne
promocije javnih in tržnih storitev ter se zavezuje
k iskanju poti za sodelovanje in povezovanje tudi
zunaj Posavja. Prizadevamo si, da bi s skupnimi
močmi izkoristili tudi vse sinergije ponudnika
Terme Čatež (grad Mokrice), ki je eden največjih
turističnih akterjev v državi, in sicer predvsem
s promocijskim in prodajnim nastopom oz.
predstavitvijo gostom, ki prihajajo v Posavje.
Tako je cilj projekta, da z inovativnim pristopom
izboljšamo prepoznavnost in dodamo vrednost
mreži gradov ter vsem dosedanjim in razvijajočim
se dejavnostim v regiji ter s tem dosežemo čim
boljše odpiranje v širši slovenski in mednarodni
prostor.
Konferenco smo organizirali z namenom
nadgraditve in razširitve sodelovanja. Predstavili
smo projekt Gradovi Posavja in na podlagi
predstavljenih povezovanj sorodnih združenj in
dobre prakse povezovanj gradov v sosednji Avstrije
oblikovali izhodišča za prihodnje sodelovanje.
Ob odprtju konference so navzoče nagovorili:
Mojca Pernovšek, direktorica Javnega zavoda za
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica, Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
in Renata Martinčič, v. d. generalne direktorice
Direktorata za turizem na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
V prvem sklopu konference je Damjana Pečnik,
državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo
RS, predstavila grajske objekte v Sloveniji, njihov
potencial, uporabo in obnovo, Martina Ajster,
predstavnica Die Schlösserstrasse – Ceste
gradov iz Avstrije, pa je predstavila uspešen
projekt povezovanja gradov na avstrijskem
Štajerskem, ki bo letos praznoval 30 let delovanja.
V drugem sklopu konference je mag. Sandra
Boršić, predstavnica Združenja zgodovinskih
mest Slovenije in Mestne občine Novo mesto,
predstavila uspešno povezovanje in sodelovanje
slovenskih zgodovinskih mest, Alenka Černelič
Krošelj, v. d. direktorice Posavskega muzeja
Brežice, pa projekt Gradovi Posavja, dosedanje
delo in cilje v prihodnje. Nataša Kolenc iz Mestne
občine Nova Gorica je ob koncu konference
predstavila projekt Restaura in poudarila potencial
javno-zasebnega partnerstva pri revitalizaciji
dediščinskih stavbah, kar je še v razvoju.
Konference so se udeležili udeleženci iz celotne
Slovenije in tudi Hrvaške: predstavniki upravljavcev
in lastnikov grajskih stavb, turističnih organizacij,
kulturnih ustanov, muzejev in konservatorskorestavratorske stroke.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Križev pot,
razstava Milana Razborška
Kulturno društvo Primož Trubar iz Loke pri
Zidanem Mostu je 25. marca v prostorih
Trubarjevega doma upokojencev organiziralo
odprtje razstave slikarja Milana Razborška z Izlak,
ki je po svoji osnovni izobrazbi sicer ekonomist,
a je pozneje študiral tudi risanje in slikanje,
poklicno pot pa našel v bolj umetniških vodah. Na
dobro obiskani prireditvi smo za uvod prisluhnili
domačinki Sabini Kožar, ki nam je prebrala svoji
pesmi. Slikarja Milana Razborška in njegov Križev
pot je predstavil Aleš Gulič. V razlagi se mu je
pridružil tudi avtor slik.

Razstavljene slike z naslovom Križev pot je
umetniški cikel iz dveh delov. Slike sicer gledamo
drugo za drugo, a dobro je, da jih na koncu
dojamemo kot celoto. Najprej je tu 14 slik =
postaj trpinčenega človeka v temni, kar malo
moreči različici. Sledi ji 14 slik z isto tematiko, a
tokrat v svetli, izčiščeni upodobitvi. Ta drugi del se
konča s petnajsto sliko = postajo, ki vliva upanje,
optimizem, saj ponuja rešitev – luč, ljubezen,
upanje. Vsakdo izmed nas pravzaprav prehodi
svoj križev pot, ko se prebija skozi različne ovire v
življenju. Vedno obstaja rešitev, za katerikoli izziv,
ki nam pride na pot.

Irena Koteska

Premierna izvedba
Dalmatinovega Pasiona
v Lutrovski kleti
pod našim gradom
Evangeličanska cerkev augsburške veroizpovedi
v Republiki Sloveniji je v nedeljo, 26. marca, ob
500. obletnici reformacije organizirala koncert
s premierno izvedbo najstarejšega slovenskega
pasijona Pasion (iz leta 1576) Jurija Dalmatina.

Pasijon je izvedel MePZ Cantate iz Murske Sobote
pod vodstvom zborovodkinje Mileve Kralj Buzeti,
prof. V najstarejši luteranski cerkvi pri nas,
Lutrovski kleti pod gradom, ki slovi po edinstveni
poslikavi, nastali konec 16. stoletja, in tudi izjemni
akustiki, je koncert zvenel še posebno avtentično.
Poleg pasijona je MePZ Cantate izvedel tudi nekaj
drugih protestantskih napevov. Koncert sta
obiskala tudi sedanji škof Evangeličanske cerkve
Geza Filo in nekdanji Geza Erniša.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2017

V KŠTM Sevnica smo skupaj s številnimi partnerji in
izvajalci pripravili pester program tradicionalnega
poletnega festivala Sevniško grajsko poletje 2017,
ki bo od sredine maja do konca septembra 2017.
V društvu upokojencev smo aktivni na več V program festivala so vključene prireditve na
področjih. Eno je kultura, v sklopu katere te deluje našem gradu ali v starem mestnem jedru Sevnice.
Večerna zarja. To je skupina sedmih pesnic in
enega pesnika (Vida Križnik, Anica Perme, Zdravka
Brečko, Jelka Kolar, Štefi Vidrih, Jana Cvirn, Jože
Žnidarič), ki se javnosti predstavi dvakrat na leto,
spomladi in v počastitev občinskega praznika.

Kultura v DU Sevnica

Tam bo tudi uvodna prireditev festivala, Sevn'ška
kuhinja na trgu, ki bo potekala v petek, 19. maja.
Pestro kulturno dogajanje na gradu Sevnica bodo
popestrili predvsem koncerti različnih zvrsti,
literarno-glasbeni večeri, likovni dogodki (shod,
razstave), vinsko-kulinarični dogodki (7. festival
modre frankinje ...), 3. grajski festival piva, dan
odprtih vrat, folklorni večer, otroška grajska
matineja s srednjeveškim programom, joga in
pilates v parku, za piko na i pa bo poskrbel grajski
kino pod zvezdami. Program prireditev je objavljen
na spletni strani www.grad-sevnica.com, tudi
letos pa bodo vsa gospodinjstva v občini Sevnica
prejela programsko zgibanko s seznamom in opisi
vseh prireditev.

Predstavitve so v knjižnici. Vsebine njihovih del so
zelo različne. Mnoge nas popeljejo v preteklost,
nekatere predstavijo sedanjost, mnoge pa izražajo
pogled na življenje oz. čustveno zaznavanje okolja.
Letos se bodo predstavili tudi na Grajskem poletju.
Uro pred začetkom prireditve, ki jo bodo z »roko
v roki« popestrili »mladi in stari«, bo z avtobusne Prireditve omogočata in podpirata KŠTM Sevnica
in Občina Sevnica.
postaje in trga vozil kombi do grajskih vrat.
Veseli s(m)o, kadar jih poslušalci nagradijo z
Dobrodošli.
obiskom in aplavzom.

Štefka Vidih

Rok Petančič, KŠTM Sevnica
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Koledar prireditev
Datum in ura
ponedeljek, 1. 5.
ob 11.00
torek, 2. 5.
ob 10.00
sreda, 3. 5.ob
11.00 - 15. 5.
sreda, 3. 5.
ob 17.00
sreda, 3. 5.
ob 19.00
četrtek, 4. 5.
ob 18.00
petek, 5. 5.
ob 16.00
Petek, 5. 5.
ob 18.00
sobota, 6. 5.
ob 8.00
sobota, 6. 5.
ob 10.00
sobota, 6. 5.
ob 19.00
nedelja, 7. 5.
ob 8.00
ponedeljek, 8. 5.
ob 10.00
ponedeljek, 8. 5.
ob 15:30
ponedeljek, 8. 5.
ob 19.00
torek, 9. 5.
ob 13.00
torek, 9. 5.
ob 15:30
torek, 9. 5.
ob 18.00
torek, 9. 5.
ob 18.00
sreda, 10. 5.
ob 17.00
sreda, 10. 5.
ob 19.00
petek, 12. 5.
ob 18.00
sobota, 13. 5.
ob 8.00
sobota, 13. 5.
ob 16.00
ponedeljek, 15. 5.
ob 10.00
ponedeljek, 15. 5.
ob 15.00
ponedeljek, 15. 5.
ob 16.00
ponedeljek, 15. 5.
ob 16.00
torek, 16. 5.
ob 10.00
torek, 16. 5.
ob 13.00
torek, 16. 5.
ob 18.00
torek, 16. 5.
ob 18.00
sreda, 17. 5.
ob 17.00
sreda, 17. 5.
ob 19.00
četrtek, 18. 5.
ob 17.00
četrtek, 18. 5.
ob 19.00
petek, 19. 5.
ob 15.00
petek, 19. 5.
ob 16.00
petek, 19. 5.
ob 19.00
sobota, 20. 5.
ob 8.00 - 21. 5.
sobota, 20. 5.
ob 17.00
sobota, 20. 5.
ob 19.00
sobota, 20. 5.
ob 19.00
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Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Tradicionalno srečanje na Lisci

Lisca

ZSSSS, Tončkov dom na Lisci, PD Lisca

26. Gorski tek na Lisco

Orehovo

Vpis v Glasbeno šolo Sevnica za š. l. 2017/2018
Zbiranje prijav 3.–15. 5. 2017

Glasbena šola Sevnica

Berg-lauf Lisca Sevnica;
Inf.: Pavle Drobne, 051/437-536
Glasbena šola Sevnica
07 81 41 640, gs-sevnica@guest.arnes.si

Francoščina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Radogost večer - gost Davor Lipej in fotografi iz Brežic

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica in Rudi Stopar

Predstavitev inštrumentov,
informacije za vpisom v Glasbeno šolo Sevnica za š. l. 2017/2018

Glasbena šola Sevnica dvorana

Glasbena šola Sevnica
07 81 41 640, gs-sevnica@guest.arnes.si

Ustvarjalnica: Ustvarjanje s sizzix-om

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Praznik KS Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

KS Sevnica

Sevniški sejem

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Pohod Azaleja - Vrhek, Tržišče

Tržišče pri pletenki

TD Tržišče

Pesem Posavja 2017

Župnijska cerkev Boštanj

JSKD OI Sevnica

Pohod po Ovnovi poti

Zbor pri piceriji Rondo

PD Lisca Sevnica

Slovenščina za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Grajska tlaka

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

MC Sevnica

Družinski Inštitut Zaupanje

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

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

kreaTorek

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Francoščina

Mladinski center

KŠTM Sevnica

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kmečka tržnica

OZ RK Sevnica

Ping pong turnir

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Slovenščina za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Inf.: 07 81 65 070

Tečaj CPP

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

AŠ Prah Sevnica;
Inf.: Toni, 031/643-338

Svetovni dan podnebnih sprememb:
Eko ustvarjalnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Dan odprtih vrat U3 Sevnica

NHM 17

Društvo U3 Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

kreaTorek

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Francoščina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

KD Sevnica

Društvo U3 Sevnica

Športni dom Sevnica

Vrtec Ciciban Sevnica
inf.. 07 81 61 650

Knjižnica Sevnica

Društvo U3 Sevnica

Sevn'ška kuhinja na trgu

Staro mestno jedro
Sevnice

KŠTM Sevnica

Nagradni kviz

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert vseh generacij Oktet Jurij Dalmatin, MePZ Zvon, Gospel Act in ŽPZ Azaleja

Župnijska cerkev Boštanj

KD Oktet Jurij Dalmatin Boštanj

Dvodnevni konjeniški dan

Šentjanž

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
inf. Strnad Franci 031 873 722.

Kino večer

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Mesec maj - kulturna prireditev

KD Šentjanž

KUD Budna vas

Koncert "Ne čakaj na maj"
MePZ Lisca Sevnica z gosti iz Zagreba

KD Sevnica

KD MePZ Lisca Sevnica

Graščakova hči potuje Po poteh Kavkaza (Azerbajdžan, Gruzija, Armenija)
Predstavitev knjige Tamare Špan:
Nore ali samo zaljubljene Po predstavitvi pogostitev
Prireditev 'Skupaj delamo za zdravje'
ob tednu RK in Dnevu med. sester v sodelovanju z ZD in društvi

U3 Sevnica Predstavitev krožka Spoznavanje naravnih vrednot
Veliki dobrodelni koncert Cicibanov vrtiljak za Mateja
U3 Sevnica Razstava slik in ročnih del članov

Koledar prireditev
Datum in ura
sobota, 20. 5.
ob 19:30
ponedeljek, 22. 5.
ob 10.00
ponedeljek, 22. 5.
ob 16.00
torek, 23. 5.
ob 13.00
torek, 23. 5.
ob 18.00
torek, 23. 5.
ob 18.00
sreda, 24. 5.
ob 17.00
sreda, 24. 5.
ob 17.00
četrtek, 25. 5.
ob 18.00
četrtek, 25. 5.
ob 19.00
Četrtek, 25. 5.
ob 19.00
petek, 26. 5.
ob 16.00
petek, 26. 5.
ob 20.00
sobota, 27. 5.
ob 8.00
sobota, 27. 5.
ob 17.00
nedelja, 28. 5.
ob 8.00
nedelja, 28. 5.
ob 10.00
nedelja, 28. 5.
ob 10.00
ponedeljek, 29. 5.
ob 10.00
torek, 30. 5.
ob 13.00
torek, 30. 5.
ob 18.00
torek, 30. 5.
ob 18.00
sreda, 31. 5.
ob 17.00
petek, 2. 6.
ob 8.00
petek, 2. 6. ob 8.00
- 4. 6. 15.00
petek, 2. 6.
ob 19.00
sobota, 3. 6.
ob 8.00
sobota, 3. 6.
ob 9.00
sobota, 3. 6.
ob 20.00

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Vejžde žur 2017

igrišče pred
Športnim domom Sevnica

Študentski klub Sevnica

Slovenščina za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj:
Kino ura

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

MC Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

kreaTorek

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Ringaraja 2017
Revija predšolskih in mlajših šolskih pevskih zborov občine Sevnica

KD Sevnica

JSKD OI Sevnica

Francoščina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert instrumentalno-vokalne skupine
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica Modra minuta

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Razstava ob 15. Letnici TD Tržišče

Gasilski dom Tržišče

TD TRŽIŠČE

Praznik KS Tržišče

Kulturna dvorana Tržišče

KS Tržišče

Ustvarjalnica: Ustvarjanje s sizzix-om

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

kreaTorek - revija unikatnih oblačil

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

15. Veteranski rokometni turnir

Športna dvorana Sevnica

Veteranski rokometni klub Sevnica;
Inf.: Martin Kuhar, 041-497-915

Tematski večeri: Dan mladosti

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Drugi pohod po poti Blaženega Alojzija Grozdeta
od Tržišča do Studenca

Župnijska cerkev
Presvete Trojice Tržišče
start:
Športni dom Sevnica
Hrast Tržišče
klubski prostori

22. Sevniški kolesarski maraton ob Savi
Praznovanje dneva mladosti

Kulturno turistično društvo Primož
KD Sevnica,
inf.:Robert Kosaber, 040/297 179)
Hrast Tržišče

Slovenščina za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica in DI Zaupanje

Skupinske psihosocialne igre za otroke in mlade

MC Sevnica

Družinski inštitut Zaupanje

kreaTorek

Kavarna Graščakova hči

Kavarna Graščakova hči

Tai chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Francoščina

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Pogled v modro potapljanje v montažnem bazenu, ob potopu podvodna razstava

igrišče pri
Športnem domu Sevnica

Tridnevni pohod konjenikov po mejah občine Sevnica

Šentjanž

PGD Sevnica;
Inf.: Gašper Janežič, 041/205-191
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž,
inf. Strnad Franci 031 873 722.

Zabukovje

JSKD OI Sevnica

igrišče pri
Športnem domu Sevnica

PGD Sevnica;
Inf.: Gašper Janežič, 041/205-191

OŠ Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj - likovna sekcija

Šmarčna

GE in VO Šmarčna

»Skupaj se znajdemo mi«
Srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
Pogled v modro potapljanje v montažnem bazenu, ob potopu podvodna razstava
XII. Likovna kolonija Krmelj
Predhodne prijave na 031 629 372 do 30. 5. 2017.
Vrtna veselica - Šmarčna - ansambel Banovšek
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Mladina
Varno in odgovorno
na spletu

Pomladni večer na bregu

Šola v kulturi in
učenci OŠ Sevnica

Športno kulturno turistično društvo Breg je v
petek, 31. marca, organiziralo proslavo Pomladni
V petek, 14. aprila, smo se v Mladinskem centru večer, ki je bila namenjena vsem ženam, mamicam, 13 učencev OŠ Sava Kladnika Sevnica – ljubiteljev
odrske besede in članov gledališkega kluba – se je
dodobra poučili, kaj pomeni biti varen v današnji babicam, tetam, očkom, stricem, dedkom.
od 27. februarja do 1. marca v Ljubljani udeležilo
elektronski dobi, ko imamo že vsi v žepu pametni
prav posebne šole Šole v kulturi oz. bolje rečeno
telefon, s seboj tablico ali prenosni računalnik,
Kulture v šoli. Pester program je pripravil Zavod
na teh nepogrešljivih pripomočkih pa čedalje več
Bunker z Almo in Katarino.
aplikacij, namenjenih deljenju vsebine in klepetanju,
kot so Snapchat, Facebook, Instagram, LinkedIn,
Viber in druge. Vse aplikacije namreč za svoje
delovanje potrebujejo nekaj naših osebnih
podatkov in tako tudi gesla, kar ponuja veliko
priložnosti nepridipravom ali tistim, ki nam želijo
slabo, da lahko to izkoristijo in nas očrnijo na spletu
ali nadlegujejo. Zala Bricelj iz organizacije Safe.si
nam je na zanimiv in poučen način na predavanju
z zanimivimi kratkimi videi pokazala, kako se
pravilno zavarovati pred tovrstnimi zlorabami,
kako v takih primerih odreagirati, kaj narediti in na
koga se obrniti. Pomembno je, da vemo, da lahko Na proslavi so nastopili otroci iz vasi Šentjur na
vedno zlonameren profil blokiramo, ga po potrebi Polju in Breg. Predstavili so se na različne načine
tudi prijavimo aplikaciji, se obrnemo na starše, – igranje na inštrumente, igre vlog, dramska igra. Odzivi učencev udeležencev:
učitelje ali druge odrasle.
Rdeča nit pa so bili naši starši.
Tamara Rak, 7.b:
Na proslavi so nas obiskali tudi učenci OŠ Ane
Gale Sevnica in se predstavili z dramsko igro Režiser Tin nas je z različnimi igrami popeljal
v gledališče in vsi smo se neizmerno zabavali,
Gremo na vlak.
Po koncu proslave je sledilo še prijetno druženje veliko nasmejali in si pridobili veliko izkušenj. Vsem
ob prigrizku in slaščicah, za kar se zahvaljujemo udeležencem so bile delavnice najboljši del šole
Aktivu žena Breg. Hvala pa tudi vsem, ki ste v kulturi. Zelo sem se zabavala, ko smo se igrali
kakorkoli pomagali pri organizaciji prireditve. Bilo pantomimo. Všeč mi je bila igra, ko smo bili v parih
je lepo in upamo, da se drugo leto spet srečamo. in smo se po prostoru premikali z zaprtimi očmi
in nas je vodil prijatelj. Še bolj smešno pa je bilo
Za ŠKTD Breg: Urška Volarič takrat, ko je eden iz para lovil in smo morali drugi
teči z zaprtimi očmi.

Tako smo še dodatno utrdili znanje, da je zelo
dobro, da imamo na telefonu na začetnem
zaslonu vstopno geslo, ki ga ne zaupamo nikomur,
ne izdajamo gesel svojih aplikacij, ne puščamo, da
kdo drug brska po naših profilih. Poleg varnosti
pa smo se tudi poučili, da karkoli objavimo, vedno
ostane na spletu, zato je treba večkrat premisliti,
ali res hočemo objaviti fotografijo, posnetek ali
objavo, saj se lahko zelo hitro razširi po spletu in
ima lahko negativne posledice. Razšli smo se z
veliko novega znanja in obljubo, da bomo pazili in
vestno ubogali predstavljene varnostne ukrepe.

Vir: KŠTM Sevnica

Bogastvo
sveta
se skriva
v nasmehu
otroka

Maja Kozinc, 7. a:
Spali smo na podstrešju oz. na odru Vodnikove
domačije. To je 300 let stara domačija, v kateri
se dogajajo kulturne prireditve. Ogledali smo si
razstavo o Valentinu Vodniku. Nekaj posebnega
je, in sicer lahko obračaš lesena ploščice, kjer
so na eni risbe ali knjige, na drugi strani pa
besedilo. Najbolj me je začudila majhnost prvega
slovenskega časopisa, napisanega ročno.
Sara Močilar, 7.b:
Film Novi mulc je govoril o dečku naših let.
Preselil se je v drugo mesto in težko mu je bilo,
ker ni nikogar poznal. Na koncu najde prijatelje.
Film je bil dober, saj se to dogaja v današnjem
času tudi med nami. Spoznaš, kako pomembno je
prijateljstvo. V filmu so igrali otroci, ki niso igralci,
in režiser je poiskal take otroke, ki so »štrleli« iz
povprečja zaradi nagajivosti.
Nika Zupančič, 7. b:
Na Prešernovem trgu nas je počakala voditeljica
Ines. Predstavila se nam je, nato pa nas je popeljala
na ogled grafitov. Podrobneje nam je predstavila
to umetnost, da smo si lahko predstavljali trud,
natančnost in vztrajnost, ki jih je treba vložiti v
grafit. Vsak je predstavljal nekaj drugega in imel
je drugačno zgodbo. Izvedeli smo tudi, da nekateri
avtorji delajo grafite na nevarnih mestih (streha,
vlak …). Pokazala je grafit lisice na strehi. Avtor je
Oliver, ki je znan po grafitiranju lisic. Na koncu nas
je peljala še v Metelkovo mesto, kjer je ogromno
različnih grafitov. Grafitov še ne pojmujejo kot
umetnost, ampak upam in verjamem, da nekega
dne to postane, saj sem tudi sama poskusila
grafitirati in je zelo težko.
Taja Kralj, 7. b:
Špela Frlec je pripovedovalka in v torek zvečer
nam je pred spanjem pripovedovala legendo
o gradu Fužine. Ni bila ravno strašna, ampak
zanimiva in napeta. Zgodbo sem slišala prvič
in nisem vedela, kaj se bo zgodilo. Špela Frlec je
super pripovedovalka.

Sergeja Seljak
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Pohod prvošolcev
OŠ Sevnica na Lamperče

Prireditev
ob materinskem dnevu
na OŠ Ane Gale Sevnica

Učenci 1. razredov OŠ Sava Kladnika Sevnica
smo preživeli prijeten dan v naravi. Naša prva
postojanka je bil Sveti Rok, na katerem smo se V torek, 28. marca, je bil na naši šoli poseben
okrepčali in nato nadaljevali pot proti Lamperčam. dan. Dan, ki so ga učenci zelo težko in nestrpno
pričakovali. Kar nekaj časa so se pripravljali
na nastop, da so se lahko predstavili svojim
mamicam, babicam, tetam in vsem drugim
sorodnikom.

Učenci OŠ Ane Gale in
predstava gremo na vlak
Učenci OŠ Ane Gale Sevnica smo se v sklopu
gledališkega krožka udeležili 8. republiškega
srečanja gledaliških skupin OŠPP, ki je potekalo v
Zagorju ob Savi. Predstavili smo se s predstavo
Gremo na vlak. Gledališko skupino sestavljamo
učenci in učenke: Matej Ivnik, Gregor Tovornik,
Andraž Revinšek, Kristjan Smerdelj, Mojca Novak
in Gabrijela Novak pod mentorstvom Mojce Zupan
in Stanke Žnidaršič. Našo predstavo so si ogledali
tudi otroci tamkajšnjega vrtca in šole ter drugi
učenci naše šole, ki so nas prišli spodbujat.

Opazovali smo pomladno naravo, prisluhnili
zvokom v gozdu, prepevali in prijetno klepetali ter
občudovali razgled na Sevnico. Na Lamperčah
smo si natisnili planinski žig, ki nas bo spominjal
na osvojeno pohodniško točko. V šolo smo se vrnili
prijetno utrujeni, a hkrati zadovoljni, saj nam je
uspelo doseči nov cilj, ki smo si ga zadali.

Na nastopu so pokazali svoje pevske, plesne
in igralske sposobnosti. Mamicam smo zapeli
nekaj ljudskih pesmi in recitirali pesmic prav
o njih, zaplesali smo ob nežnih in poskočnih
melodijah, predstavili pa smo se tudi v igrici
Zajček išče pomlad. Učencem so se iskrile oči od
vznemirjenja, marsikateremu staršu pa se je ob
nastopu svojih otrok zarosilo tudi oko. Ob koncu so
se učenci svojim mamicam zahvalili s skromnim
darilcem – risbico, za tem pa smo se ob klepetu še
malo podružili. Upamo, da je bila prireditev vsem
gledalcem všeč in da se ob podobni priložnosti
kmalu spet srečamo.

Strokovna spremljevalka srečanja je bila Renata
Kalemba. Nas je zelo pohvalila in opazila sproščeno
in vživeto igranje vlog, ki so jih predstavljali učenci.
Tako nam je potrdila, da se da marsikatero oviro
odstraniti. Zato smo se domov vračali veseli in
bogatejši za nove izkušnje nastopanja na pravem
odru. Z velikim veseljem pa se udeležujemo tudi
raznih prireditev v naši občini, saj lahko dokažemo,
da zmoremo tudi mi.

Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica

Za OŠ Ane Gale Sevnica: Urška Volarič

Člani gledališkega kluba OŠ Ane Gale z mentoricama
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Šport
Šolski šport
NAMIZNI TENIS: učenke 1.–5. razred
Medobčinsko tekmovanje:
2. mesto: Lea Prijatelj (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
3. mesto: Taja Ajnihar (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
Področno tekmovanje:
4. mesto: Taja Ajnihar (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
NAMIZNI TENIS: učenke 6.–9. razred
Medobčinsko tekmovanje:
2. mesto: Katja Strnad (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
3. mesto: Sara Rantah (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
4. mesto: Zala Ramovš (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7.–9. mesto: Lara Zakšek (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
7.–9. mesto: Klara Kranjc (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
7.–9. mesto: Laura Strajner (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Področno tekmovanje:
4. mesto: Laura Strajner (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5.–8. mesto: Sara Rantah (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5.–8. mesto: Katja Strnad (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
NAMIZNI TENIS: učenci 1.–5. razred
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Anže Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Sven Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
4. mesto: Nik Vovk (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5. mesto: Mihajlo Mijatović (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
Področno tekmovanje:
2. mesto: Anže Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5.–6. mesto: Nik Vovk (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7.–8. mesto: Mihajlo Mijatović (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
7.–8. mesto: Sven Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
V četrtfinalno tekmovanje se uvrsti drugouvrščeni
igralec Anže Knez.
NAMIZNI TENIS: učenci 6.–9. razred
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Enej Jagodič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Jan Knez (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Niki Radovič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
5.–7. mesto: Jaka Jerovšek (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
5.–7. mesto: Lenart Beršnak (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
8.–10. mesto: Aleš Bec (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
8.–10. mesto: Brin Samec (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
8.–10. mesto: Luka Lazar (OŠ Milana Majcna Šentjanž)
Področno tekmovanje:
2. mesto: Niki Radovič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
4. mesto: Enej Jagodič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
9.–11. mesto: Lenart Beršnak (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
V četrtfinalno tekmovanje se uvrsti drugouvrščeni
igralec Niki Radovič.
NAMIZNI TENIS – ekipno tekmovanje
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
KOŠARKA: učenci l. 2004 in ml.
Področno tekmovanje:
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
MALA ODBOJKA: učenci l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Tržišče
2. mesto: OŠ Boštanj
Na področno tekmovanje se uvrstita obe ekipi.
Področno tekmovanje:
3. mesto: OŠ Tržišče
MALA ODBOJKA: učenke l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Tržišče
3. mesto: OŠ Boštanj
Na področno tekmovanje se uvrstita prvouvrščeni ekipi.
Področno tekmovanje:
4. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
ROKOMET; učenci l. 2004 in ml.
Občinsko tekmovanje:
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Boštanj
Področno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
3. mesto: OŠ Boštanj
Najboljši vratar tekmovanja Češek Jan (OŠ Sava
Kladnika Sevnica).
ROKOMET: učenci l. 2002 in ml.
Polfinalno tekmovanje:
2. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
ROKOMET: učenci l. 2002 in ml.
Četrtfinalno tekmovanje:
3. mesto: OŠ Boštanj
VELESLALOM NA SNEGU – posamezno: st. učenke
Državno tekmovanje:
20. mesto: Maša Medvešek – OŠ Sava Kladnika Sevnica
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24. mesto: Lea Haler – OŠ Sava Kladnika Sevnica
VELESLALOM NA SNEGU – posamezno: st. učenci
Državno tekmovanje:
24. mesto: Nejc Pesjak – OŠ Sava Kladnika Sevnica
KROS: učenke l. 2002
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Nika Resnik (OŠ Boštanj)
3. mesto: Nives Novšak (OŠ Boštanj)
KROS: učenci l. 2002
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Žan Vozelj (OŠ Krmelj)
2. mesto: Žiga Pigac (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Alen Vukalić (OŠ Boštanj)
KROS: učenke l. 2003
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Nika Dobovšek (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Lea Haler (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Eva Tratar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
KROS: učenci l. 2003
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Urban Gnidica (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Tomaž Sešlar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Luka Lazar (OŠ Šentjanž)
KROS: učenke l. 2004
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Deja Udovč (OŠ Tržišče)
KROS: učenci l. 2004
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Enej Jagodič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Matevž Gačnik (OŠ Tržišče)
3. mesto: Valentin Knez (OŠ Tržišče)
KROS: učenke l. 2005
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Ajda Slapšak (OŠ Boštanj)
2. mesto: Naja Zupančič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
KROS: učenci l. 2005
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Tjaš Pelko (OŠ Tržišče)
2. mesto: Nikola Iličić (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Domen Petre (OŠ Krmelj)
KROS: učenke l. 2006
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Živa Slapšak (OŠ Boštanj)
2. mesto: Iza Vencelj (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Lea Godec (OŠ Boštanj)
KROS: učenci l. 2006.
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Alen Novšak (OŠ Boštanj)
2. mesto: Nik Medvešek (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Gal Košmerl (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
KROS: učenke l. 2007
Medobčinsko tekmovanje:
2. mesto: Ivana Sešlar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Zala Androjna (OŠ Boštanj)
KROS: učenci l. 2007
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Sven Šunta (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Timotej Kraševec (OŠ Krmelj)
3. mesto: Marko Popelar (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
KROS: učenke l. 2008
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Tjaša Radej (OŠ Blanca)
2. mesto: Ema Kmetič (OŠ Boštanj)
KROS: učenci l. 2008
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Maj Repovž (OŠ Krmelj)
2. mesto: Martin Mastnak (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Luka Kosar (OŠ Blanca)
KROS: učenke l. 2009
Medobčinsko tekmovanje:
3. mesto: Nika Radej (OŠ Blanca)
KROS: učenci l. 2009
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Jan Baškovč (OŠ Blanca)
2. mesto: Jan Dolmovič (OŠ Blanca)
3. mesto: Matic Podlogar (OŠ Tržišče)
KROS: učenke l. 2010
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Kiara Blatnik (OŠ Blanca)
2. mesto: Sofija Motore (OŠ)
3. mesto: Leja Gobec (OŠ Boštanj)
KROS: učenci l. 2010
Medobčinsko tekmovanje:
1. mesto: Enej Zupančič (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
2. mesto: Anže Kocjan (OŠ Sava Kladnika Sevnica)
3. mesto: Erazem Baloh (OŠ Krmelj)

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Tri kolajne za sevniške atlete
na DP v dolgih tekih
V soboto, 15. marca, je v organizaciji Atletskega
kluba Postojna potekalo prvenstvo Slovenije
v dolgih tekih. Sevniški atleti so z omenjenega
tekmovanja prinesli tri kolajne.

Tomi Bajc, državni prvak v dolgih tekih v kategoriji U14

Naslova državnih prvakov sta si priborila Tomi
Bajc v kategoriji dečkov U14 in Nika Dobovšek, ki
je bila najhitrejša med deklicami kategorije U16.
Ajda Slapšak je v kategoriji deklic U14 osvojila
tretje mesto, Lea Haler pa je bila med deklicami
U16 šesta.

Vir: AK Sevnica

Dve zmagi za sevniške atlete
na prvenstvu Slovenije v
gorskih tekih za štafete
Na tekmi v gorskih tekih za štafete, ki je potekala
2. aprila v Socki, so Atletski klub Sevnica zastopale
tri štafete v najmlajši kategoriji osnovnošolcev.

Zmagovalna štafeta deklet:
Lea Haler, Nika Dobovšek in Nina Lisec.

Pri dekletih so Lea Haler, Nina Lisec in Nika
Dobovšek zmagale, prav tako je bila prva tudi
mešana štafeta v sestavi Nika Resnik, Julija
Kermc in Timotej Krašovec. Štafeta dečkov, ki so
jo sestavljali Tomi Bajc, Žan Vozelj in Tomaž Sešlar,
pa je dosegla odlično drugo mesto.

Vir: AK Sevnica

Robert Lendaro državni prvak
V Tržiču je 1. aprila potekal tek po ulicah Tržiča in
štel tudi za državno prvenstvo veteranov Slovenije
v cestnem teku na 10 km. V lepem vremenu se
je otroških tekov, s katerimi so odprli tekaški dan,
udeležilo kar 173 otrok. Na startu glavnega teka
se je zbralo 94 tekmovalcev. Proga je kot vsako
leto potekala po ulicah Tržiča, ob bučnem navijanju
domačinov.

Robert Lendaro, državni prvak

Robert Lendaro je v cilj pritekel absolutno peti, s
časom 36,28. V kategoriji moški F je bil prvi in je
osvojil naslov državnega prvaka.

Vanja Lendaro

Šport
Postala sva državna prvaka
V soboto, 8. aprila, smo odšli na državno tekmo
v karateju. Z avtomobilom smo se odpeljali v
Maribor. Ko smo prispeli, smo bili že vsi neučakani,
saj smo nastopali na tatamijih. Dogovorili smo
se, da bomo, ko bomo prišli v dvorano, pojedli in
se preoblekli v kimone. Čez nekaj časa so začeli
prihajati tudi drugi tekmovalci in gledalci. Morali
smo se razgibati in vaditi kate. Počasi se je turnir
začel. Po mikrofonu so poklicali Klaro Štigl in
Tekmovalci DBV IPPON Sevnica s trenerji in medaljami
njene tekmovalke. Ko so vse nastopile dvakrat,
Deklice U12
so razglasili rezultate. Izvedeli smo, da je bila
2. mesto Iza Cvelbar
Klara prva. Bila je zelo vesela, ker je zmagala. Ko
3. mesto Ajda Stritar
je Klarina skupina končala, so poklicali našo. Vsi
Dečki U10
moji tekmovalci in jaz smo nastopali v katah. Na
1. mesto Jakob Stritar
koncu je prišla zapisnikarica in povedala, da tudi Dne 1. in 2. aprila je bil v Mariboru ECC 13.
2. mesto Žan Pokelšek
jaz zmagal. Bil sem zelo vesel, ko sem to slišal.
Turnir v ju jitsu. Na tekmovanju je sodelovalo več
3. mesto Svit Cestnik
kot 200 tekmovalcev iz Slovenije, Madžarske,
Deklice U10
Avstrije, Hrvatske, Srbije, Bosne in Hercegovine,
2. mesto Eva Ganc
Makedonije, Črne gore. Za DBV Ippon iz Sevnice so
na tekmovanju v ju jitsu borbah nastopili kadetinji Mlade tekmovalce iz Ippona čaka še veliki finale
in kadet. V izredno močni konkurenci kadetov do tekmovanj v ju jitsu borbah, ki bo v organizaciji Ju
66 kg, v kateri je nastopilo 14 tekmovalcev, je jitsu zveze 14. maja.
Žan Škoda dosegel izredno dobro 5. mesto. Žan
Vir: arhiv DBV Ippon Sevnica
je v prvih dveh borbah premagal nasprotnike s
full-ippon. Tako odličen rezultat ga je pripeljal
do polfinalne borbe, v kateri je z rezultatom
10:8 tesno izgubil proti poznejšemu zmagovalcu
v kategoriji, tekmovalcu iz Republike Srbske.
Klara in Gašper Štigl

Na 13. ECC Robi Rajh
ju Jitsu open 2017
v Mariboru, uspešni iz Ippona

Dve medalji na
Bihać open 2017

Oba sva bila zelo vesela, ker sva postala državna
prvaka. Za prvo mesto se je treba zelo truditi,
redno hoditi na treninge in vztrajno vaditi.

Klara in Gašper Štigl, 3. in 5. razred,
POŠ Loka pri Zidanem Mostu

Sevnica s tremi naslovi
državnih prvakov na ekipnem
krosu v Velenju
Prvenstvo Slovenije v krosu, ki je bilo ob Velenjskem
jezeru v organizaciji tamkajšnjega atletskega
kluba, je bilo uspešno tudi za sevniške atletinje in
atlete. AK Sevnica si je priboril tri naslove državnih
prvakov in šest uvrstitev na zmagovalni oder.

Maša Medvešek, 3. mesto, Tina Cigler 2. mesto,
Žan Škoda 5. mesto, trener Andrej Cešek

Na tekmovanju sta nastopili v kategoriji borbe
kadetinje do 52 kg tudi Tina Cigler – 2. mesto in
Maša Medvešek – 3. mesto.

Vir: arhiv DBV Ippon-MG

Na slovenskem pokalu v ju
jitsu mladim iz DBV Ippon
sevnica 14 medalj

Ju Jitsu Zveza Slovenije in KBV Fudoshin sta v
soboto, 15. aprila, organizirala
2. krog slovenskega pokala v ju jitsu za mlade od
7. do 15. leta starosti. Tekmovanja se je udeležila
17-članska mlada ekipa DBV Ippon Sevnica.
Tekmovalci so člani uspešne šole za samoobrambo
in ju jitsu Ipponček – Sevnica. S strokovnim
Atleti AK Sevnica na DP v krosu v Velenju
vodenjem trenerjev Andrejem Češkom, Robertom
V kategoriji U14 sta postala državna prvaka Deja Grubenškom in Romanom Kumpom so na
Udovč in Tomi Bajc, kategorijo višje pa je slavila tekmovanju osvojili 14 žlahtnih medalj.
Nika Dobovšek. Na zmagovalni oder se je uspelo
uvrstiti tudi Živi Slapšak, ki je bila med deklicami Retultati
U12 druga, Ajdi Slapšak, ki je v kategoriji U14
pritekla na tretje mesto, in Lei Haler, ki se je po
Dečki U15
hudem boju s klubsko kolegico Niko uvrstila na
2. mesto Anže Božič
drugo mesto v kategoriji U16. V članski kategoriji
2. mesto Urban Jazbec
je sevniške atlete zastopal Miha Povšič, ki je bil v
2. mesto Klemen Kajtna
kratkem krosu šesti. Skupno so bile atletinje AK
2. mesto Nik Mrvič
Sevnica uvrščene na odlično drugo mesto, atleti
2. mesto Tomaž Urh
pa so bili peti.
3. mesto Erazem Kranjec

Vir: AK Sevnica

www.sportna-zveza-sevnica.si/

Sevniški kickboksarji so na 18. Mednarodnem
kickboxing turnirju osvojili srebrno in bronasto
medaljo, dvakrat so bili peti.
Kickboxing Center Bihać je v sodelovanju s
Kickboxing federacijo Bosne in Hercegovine
organiziral že 18. Mednarodni odprti kickboxing
turnir Bihać open 2017, ki je privabil kar 428
tekmovalcev iz 45 klubov iz 5 držav Avstrije,
Madžarske, Slovenije, Hrvaške in BiH.

6. mesto Rok Omerzel
Deklice U15
3. mesto Eva Tisa Oreškovič
Dečki U12
1. mesto Tjan Omerzel
5. mesto Lan Prah
7. mesto Teodor Škornik

Mladi upi KBV Sevnica

Na omenjenem tekmovanju, ki je v koledarju
svetovne WAKO organizacije, so svoj nastop delno
upravičili tudi člani in članice Kluba borilnih veščin
Sevnica. V močni konkurenci so prikazali precej
borbenosti in željo po uspehu. Za piko na i pa jim
je v primerjavi s konkurenco manjkalo nekaj več
tekmovalnih izkušenj in samozavesti. V sevniškem
taboru so bili kljub temu zadovoljni, saj sta dva
tekmovalca posegla tudi po medaljah. Aleksandra
SPASESKI je med mladinkami v kategoriji -60 kg
osvojila srebrno, član Blaž PEČNIK pa v kategoriji
-74 kg bronasto odličje. Najbližje medaljam sta
bila še mlad perspektiven st. kadet Anže ŽUNEC,
ki je v drugem kolu izgubil proti Madžaru in tako
zasedel 5.–8.mesto. V članski konkurenci -79
kg pa je Žiga ŽVEGLIČ tudi v drugem kolu tesno
izgubil z 1:2 proti tekmovalcu iz KBK Pomurje, ki je
bil na koncu v finalu. Žal se je moral Žiga zadovoljiti
le s 5. mestom. Klub se zahvaljuje svojemu
zlatemu pokrovitelju, podjetju Tanin Sevnica, d. d.,
ki je omogočil, da so se lahko člani KBV Sevnica
udeležili mednarodnega kickboxing turnirja Bihać
open in častno zastopali Sevnico.
Pregled uvrstitev članov KBV Sevnica v disciplini
kick light (KL):
2. Aleksandra Spaseski, mladinke KL -60 kg
3. Blaž Pečnik, člani KL -74 kg
5. Anže Žunec, starejši kadeti KL -63 kg
5. Žiga Žveglič, člani KL -79kg

S tekmovanja je poročala Mateja Pompe.
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Iz preteklosti v sedanjost
Lipa
Gozdovi so slovenski simbol, saj pokrivajo več kot
polovico naše države. In drevo je simbol človeške
povezanosti z naravo. Drevo je najstarejše
živo bitje na Zemlji, ki nas spominja na osnovne
vrednote, ki ostajajo v toku časa nespremenjene
in to je povezanost z Naravo. Drevesa ustvarjajo
našo dediščino in že od nekdaj igrajo pomembno
vlogo pri oblikovanju človeškega vsakdana. Še
posebej je takšno drevo lipa, ki so ji po domače
rekli rabljevka. Ime izvira iz časov fevdalizma, ko
so ljudje, ki so bili obsojeni, obešali na lipe.

Padaj dež droban

strugarstvu in rezbarstvu, za razne modele,
embalažo, vžigalice, svinčnike, igrače, risalne
deske, za vezane plošče. Ličje so včasih uporabljali
v vrvarstvu in vinogradništvu. Vse domače
rezbarije in podobe svetnikov so včasih izdelovali
iz lipovine. Od tod tudi znani slovenski pregovor:
Stojiš kot lipov bog!
Užitni so tudi mladi listi, ki lasem vrača lesk. Lipa
daje obilico izvrstnega medu, ki je zelo cenjen.
Lipa uspeva v srednji in južni Evropi. V Sloveniji
je razširjena v mešanih listnatih gozdovih. Čistih
lipovih sestojev pri naj nimamo. Za rast potrebuje
globoka, rahla in sveža tla, čeprav uspeva tudi
na slabših. Kislih tal ne prenese. Na onesnažen
zrak in sušo je zelo občutljiva. Kot okrasno – hišno
drevo je razširjena na podeželju.
V antiki je bila lipa simbol prijateljstva, kasneje v
Evropi simbolizira žensko milino, lepoto in srečo
ter zakonsko ljubezen. Lipo povezujejo s simbolom
življenja, z zdravjem in modrostjo, nastopa pa tudi
kot sodno drevo – torej je povezana s pravljičnostjo,
zakoni, odloki.

Padaj, padaj dež droban,
padaj danes, jutri prav cel dan.
Zemljico namoči osušeno,
žejno v njej se mučijo semena.
Padaj dež še v mojo dlan,
da osvežila si bom lica,
zapela pesem kakor ptica,
preden odleti v svet prostran.
Žal, trmasto nebo ne sliši klica,
sonček vztraja na obzorju nasmejan.
Pa prišel je dan, ko so zjokali se oblaki,
kot bi obžalovali, ker niso na zemljo
dežja že prej poslali.
Prepojena so že polja, travniki, vrtovi,
ker čez noč ozeleneli so gozdovi,
saj se bliža mesec maj, mesec cvetja in zelenja,
nam v očeh pričara pravi raj.
Kmalu bodo prve češnje dozorele,
v njih krošnjah pa vrabci, srake, kosi
se gostili, rdečih slastnih plodov do sitega naužili.
Dež in sonce si kot v aprilu še vreme delita,
je ritem narave pač tak,
ne ozira se ona na noben prometni znak.
In vedno prav ima, zaradi nje
se vse nekje začne in konča.

Lipa je drevo z mehkim lesom in z listi srčkane
oblike in je lipa je listopadno drevo. Zraste do 35
metrov visoko, deblo doseže v premeru 2 m ter
doseže zelo visoko starost – več sto let. Lipa (Tilia)
ima večje liste in cveti sredi junija. Lipovec (Tilia
Cordata) pa je manjše, bolj čokato drevo, ima
manjše liste in cveti kakšnih 14 dni kasneje. Oreški,
ki se razvijejo iz cvetov, nam pozimi omogočijo
ločevati lipo od lipovca - lipa ima plodiče z močnimi
rebrci in čvrsto lupino, da je s palcem in kazalcem
ne moremo streti, plodiči lipovca so mehkejši,
gladkejši in jih lahko med prsti stremo. Botanična
razlika med obema vrstama lipe na področju
zdravilstva ni pomembna, njuni drogi imata enak
učinek. Medtem ko cvetje nabiramo septembra
lubje pozimi. Cvet je dvospolen, s prašniki in
pestičem. Za lipo je značilen globok koreninski
sistem z močnimi stranskimi koreninami in je
odporna proti vetru. Ko lipa cveti, privablja ta
opojni vonj čebele na bogato pašo, njena košata
krošnja pa daje senco v poletnih mesecih. Lipovo
cvetje ljudje že stoletja nabirajo in iz njega kuhajo
čaj, ki je od nekdaj znano ljudsko zdravilo. Iz
lipovega lesa pripravljamo lipovo oglje. Jemljemo
ga z vodo pri akutnih zastrupitvah, pri bruhanju,
zaprtju, proti driski ter pri želodčnih in črevesnih
težavah, vendar pa je nujna takojšnja odstranitev
oglja iz črevesja z blagimi odvajali. Lipovo oglje
lahko uporabljamo tudi pri domačih živalih. Cenen
je tudi lipov les. Je mehak, srednje gost, prožen,
cepljiv, svetel in lepo se ga da oblikovati. Se dobro
obdeluje, struži in rezlja. Uporablja se v mizarstvu,

Brez sonca, dežja ne bi našega bilo življenja,
a naj ju je premalo ali preveč, tarnamo, nergamo,
smo taki pač ljudje, nikoli nam ni tisto všeč,
kar v danem trenutku na razpolago imamo.

Zdravka Brečko

Posebno vlogo je imela tudi pri vstopu mladih v
svet odraslih – tu je povezana s plesom in glasbo.
Lipo so tako častili v vseh preteklih obdobjih
človekovega razvoja – od antike do starih Slovanov,
v srednjeveški Evropi in vse do današnjih dni.
Lipa je močno vsidrana v slovenski zavesti, saj je
povezana z nekaterimi obredi in šegami, pa tudi z
vaškim pravnim, politični in družabnim življenjem.
Pod lipo so se zbirali vaški veljaki in razsojali ter
odločali o skupnih zadevah. Pod lipo so potekala
vaška zborovanja in se razsojale pravde. Pod vaško
lipo so ljudje radi zapeli, zaplesali in poveselili.
Najstarejša slovenska lipa je, Najevska lipa, ki je
lipovec. Z lipo so pri nas povezana tudi mnoga
krajevna imena. Sadili smo jih ob turških vpadih,
pa ob obletnicah in slovenski osamosvojitvi. Z lipo
so pri nas povezana tudi mnoga krajevna imena.
Skratka, lipa je naše drevo in prav je, da smo
ponosni na to drevo, kakor na to, da smo Slovenci
gozdni narod, kot bi rekel dr. Anko. Naj nas lipa
čuva pred zlom in uroki. Lipa je sreča in ljubezen.

Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije
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Vir: knjižica Občinske lipe Sevnica
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Vinoteka-promo-plakat-2015-tisk
19. maj 2015 12:10:25

www.mojaobcina.si/sevnica
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Utrip življenja
Delavnice v DU Tržišče

Recepti

Upokojenci DU Tržišče,ki imajo radi ročna dela in
se trudijo ohraniti kulturno dediščino.Zato smo
pred Velikonočnimi prazniki imeli temo ustvarjanje
lepih pirhov.

Kremna špargljeva juha
OBISK PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE
V KS SEVNICA

BO POTEKAL
VSAKO PRVO SREDO V MESECU
V PROSTORIH KS SEVNICA
OB 16.00 URI
Termini posvetovalnice v KS Sevnica za leto 2017:

 sreda, 03.05.2017
 sreda, 07.06.2017
 sreda, 06.09.2017
 sreda, 04.10.2017
 sreda, 08.11.2017
 sreda, 06.12.2017

Z ustvarjanjem so pridobili novo upanje in veliko
energije. Na koncu je bila sklepna misel,
da drugo leto nadaljujemo z drugimi idejami.

Izvedla jo bo patronažna medicinska sestra z izvajanjem meritve
krvnega tlaka in svetovanjem.

Vir: DU Tržišče

Svetovanje je brezplačno!
Vljudno vabljeni
 VEČ INFORMACIJ: www.zd-sevnica.si / ckz@zd-sevnica.si

Za 4 osebe potrebujemo:
500 g špargljev
2 krompirja
polovico čebule
0,5 litra vode
2 dcl smetane za kuhanje
olivno olje
sol
poper
mleti česen
svež peteršilj
Na olivnem olju popražimo nasekljano čebulo.
Dodamo na koščke narezane šparglje in krompir,
popražimo in zalijemo z vodo. Kuhamo na zmernem
ognju, da se šparglji in krompir zmehčajo.
Odstavimo in spasiramo s paličnim mešalnikom.
Postavimo nazaj na ogenj in segrevamo do vretja.
Solimo in popramo po okusu. Dodamo mleti česen
in vmešamo smetano za kuhanje. Postrežemo
vročo in posuto z nasekljanim svežim peteršiljem.

Zdrav in hranilen zajtrk
Po jutru se dan pozna.

STALNA KOMUNIKACIJA V ANGLEŠČINI

TERMINA: 23. 7. do 28. 7. 2017
30. 7. do 4. 8. 2017

NOSILEC
PROJEKTA

SEVNICA

- učenje jezika skozi igro in zabavo
- športne igre, ustvarjalne delavnice
- večerne animacije (disco, pijama party ...)
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Nauci Se

PRIJAVE do 10. 7. 2017
051 680 290 / Mojca

Ovsene kosmiče vmešamo v mleko in dodamo
ščep soli. Segrevamo na zmernem ognju do
vretja. Ko zavre, med stalnim mešanjem kuhamo
od 5 do 10 minut, odvisno od želene gostote
kaše. Še vročo pretresemo v posodico za
kosmiče. Posujemo z lanenimi semeni. Operemo
jagode, jih narežemo na četrtine in položimo na
kašo. Vse skupaj prelijemo z žlico medu. Dober
tek.

INFO vsebina programa
031 855 490 / Sara

www.naucise.si
maj 2017

19

Recepta je pripravila Annemarie Culleto.

ANGLEŠKI JEZIKOVNI TABOR LISCA

Za 1 osebo:
1 dcl polnomastnega mleka
3 zvrhane žlice mletih ovsenih kosmičev
ščep soli
žlica medu
žlica sveže mletih lanenih semen
pest opranih jagod ali drugega jagodičevja

Oglasi

PRIKLOPITE NA
Radio Aktual
število poslušalcev

24.000

Val 202

13.000

Prvi

12.000

Sraka

12.000
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NAREJEN ZA
!
VAŠA UŠESA
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Vir: Radiometrija Media Pool, oktober 2016, vse demografske skupine,
Območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine, num: 6.575

20AktualFlyer1.indd
maj 2017
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oglaševanje

041 858 733
19. 04. 17 22:11

Oglasi
ZANIMIV SPOMINEK JE LAHKO
delovni čas:
Delavniki: 9.00 – 17.00

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

Sobota: 9.00 – 13.00

Trg svobode 10, 8290 Sevnica

NOVA PONUDBA
SPOMINKOV ZNAMKE
»FIRST LADY« in »VISIT SEVNICA«

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.

CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

· Knjiga - monografija Občine Sevnica
· Tradicionalna sevniška salama

PONUDBA VIN PRIZNANIH SEVNIŠKIH VINARJEV,
ki je lahko lepo darilo

· »Grajska kri« posebna modra frankinja
· izlet v okolico s praznično večerjo s sodelavci
· ali izlet v kakšno Evropsko prestolnico…

UGODNI DARILNI »BONI«

(obdarjenec si bo izbiral iz ponudbe Slovenskih agencij in Term)

najave za izlete in informacije na:

Naj bo prednovoletni čas
polnv hiši
doživetij
veselja!
Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine
in njeni in
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!

AKCIJA

+386(0)7 81 65 462 www.dozivljaj.si
+386(0)51 680
VCT 287
RAMOVŠdozivljaj@kstm.si
- PEKLAR
Ribniki 38
8290 Sevnica

Janez PUNGERÈAR
Malkovec 1b, 8295 TRŽIŠÈE
Tel.: 07/81 80 451, mob.: 041/642 256
e-mail: janez.pungercar@siol.net

barve, ki ščitijo vaš dom

Vabilo na predavanje

www.chemcolor.si

V organizaCiJi:

Tel.:07 81 62 360

RAMOVŠ - PEKLAR d.o.o.
Ribniki 38 - 8290 Sevnica

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

24. 6. 2017 ob 21.00, Športni park Tržišče
Cena vstopnice v predprodaji 23,00 EUR (do 30. 4. 2017),
v redni prodaji (od 1. 5. 2017 dalje) 26,00 EUR
Eventim prodajna mesta, Mercator KZ Sevnica Tržišce, Gostišce Barbara Krmelj, Anja bar Šentjanž,
Bencinski servis Deu Mokronog, Trgovina Darlin Boštanj (TC Mercator), Papirnica in knjigarna Lindic Sevnica,
Drogerija Lara Radece, Slašcicarna Julija Trebnje, Gostilna Luzar Škocjan, Trgovina Maja Mirna

041 353 280
031 822 277

Nudimo:

EKO sadike zelenjave
Eko semena Amarant
Balkonsko cvetje, enoletnice,
zemlja , korita, lonci ...
Zdaj je èas,
da prinesete
korita in
posode za
poletno zasaditev.

Kontakt: Milena Knez, 041 270 747

THUJA SMARAGD (živa meja)
1,10 m po 6,19 EUR

Vrtnarija na Ribnikih
in
Cvetlièarna »Silva«
maj 2017
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Razvedrilo
PRAZEN
NASELJE
RAVEN NA JUŽNEM
PROSTOR
ROBU
PRED POS- SORŠKEGA
LOPJEM
POLJA

LETNI
GOZDNI
POSEK

ŽUPAN
POD
FRANCOZI

SLOVENSKI
ŠARENICA GLASBENIK
V
DŽEZOVSKE
OČESU
IN FILMSKE
GLASBE

OKUSEN
TROPSKI
SADEŽ

NAGRADA,
PLAČILO

Kakšna je razlika med blondinko
in WC školjko?

PAPEŠKA
PALAČA
V RIMU

WC školjka po uporabi ne laufa za tabo.

GLINASTA
PIŠČAL

Zakaj se blondinka smeje vicu trikrat?

MERA ZA
FINOST
SVILE
IZDELOVALEC VATE

SLANO JEZERO ALI
MOČVIRJE
V TUNIZIJI
IN ALŽIRIJI

1. Ko ga sliši
2. Ko ji ga razložiš
3. Ko ga razume

POSODA
ZA CVETJE
RAZPOZNAVNA BESEDA

ČKALOV
VALERIJ
ŠAPA

GORAZD
SATLER
PREBIVALKA
ODOLINE

Kako blondinka pridobiva marmelado?
Tako, da olupi krof.

GOZDNA ARHEOLOŠ- GRELEC
PTICA Z
KO NAJDI- CENTRALNE
MOČNIM ŠČE V MALI KURJAVE
DLETASTIM
PREDEL
AZIJI,
KLJUNOM
LJUBLJANE
TROJA

SLAP V
LOGARSKI
DOLINI
GEOMETRIJSKO TELO
VSEBINA
NEKE
MISLI

SLOVENSKI
INŽENIR IN
IZUMITELJ
(VALENTIN
MATIJA)

ČEBELI
PODOBNA
ŽUŽELKA
LASNI
VRTINEC

ZAHVALA,
NAGRADA
REPUBLIKA
V ZAHODNI
AFRIKI

PRAZNO
GOVORJENJE
MESTO NA
FILIP. OTOKU
PANAY

NIKOLAJ
OMERSA

SLOVENSKI
SLIKAR
(ALBERT)

IZREK ZA LEPŠI DAN

SUKANEC
NELOČLJIVA
POVEZANOST
MADŽARSKI
SKLADATELJ
(FERENC)

TROPSKA
KUKAVICA
MAJHEN
PES S
POTLAČENIM
GOBCEM

Ko spoštujemo in cenimo sebe,

OŽJA
NJIVA
ZIDNA
OBLOGA
IZ MALTE

ANGLOAM.
DOLŽINSKA
MERA,
COLA
GIZDALIN

šele takrat smo našli pravo pot.

VIJAK
PRI
SADNI
STISKALNICI
VISOKA
STOPNJA
JEZE
ZNAK ZA
NATRIJ

15. ČRKA
GRŠKE
ABECEDE

NAJVIŠJA
GORA V
KARAVANKAH

SLOVENSKI ZDRAVNIK,
KI JE DELOVAL V
RAZNIH KRAJIH
AVSTRO-OGRSKE
(VINCENC, 1760 - 1829)

DEBELEJŠI
ZREZEK IZ
STEGNA
OSKAR
KOGOJ

AMERIŠKA
FILMSKA
IGRALKA
(DEMI)

SLAVNI
BRAZILSKI
NOGOMETAŠ

Mladenka
Mladenka kupuje lutko iz čokolade..
» naj ti dam deklico ali dečka? Vpraša
prodajalka..
Dečka mi dajte ima več čokolade.

MOŠKO
TELOVADNO
ORODJE
SODOBEN
PLES

SLOVENSKI
PESNIK
(ANTON)
MANJŠI
KITAJSKI
SADEŽ

VICOTEKA

Uganka za brihtne glavce
Gospodična zelena,
na robu bazena,
je športnica prava,
ki najboljše v prsnem slogu plava.

GLAVNO
MESTO
GVINEJE
SLOVENSKI NADŠKOF
IN ŠOLNIK
(JOŽEF, 1763 - 1834)

Kdo je to?

				

JAVKA: geslo, ILOILO: mesto na Filipinih, IMANENCA: neločljiva povezanost, NOEMA: vsebina misli

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: ANGELINA JOLIE.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Martina Kralj, Drušče 15, 8295 Tržišče
2. nagrada: Olga Medved, Rožna ulica 1, 8230 Mokronog
3. nagrada: Terezija Hočevar, Krmelj 83 b, 8296 Krmelj
4. nagrada: Primož Krisper, N.H.M. 23, 8290 Sevnica

Nagrade za mesec MAJ
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj,

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
paprika
Izžrebanec:
Žan Seničar, Ribniki 4, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kje je lokacija tradicionalne prireditve Sevn'ška kuhinja
in kdaj bo potekala v letu 2017?

2. nagrada: predsedniški burger, ki ga podarja Pizzeria Rondo, Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.5.2017 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Letos se bo ob svetovnem dnevu zemlje
sadila sevniška voščenka v Boštanju.
Izžrebanka:
Zdenka Gorenjc, Polje 26, 8295 Tržišče

Oglasi
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POTUJTE Z NAMI!!
ÈOKOLADNICA ZOTTER , 20.5.2017 od 25 € sladek izlet za otroke in odrasle

KVARNER Z BARKO (Krk - Goli otok- Grgur), 24.6.2017 55 €

MOSTAR - MEÐUGORJE IN OBIRANJE MANDARIN 14.- 15.10.2017 bogat program za samo 119 €
NA VIŠARJE, 15.8.2017 37 €

Preplet

okusa in

kvalitete...

Vse za

kmetijo

in dom.

Obiščite trgovine KZ Sevnica,, kjer lahko kupite
vse za kmetijo in dom.
Savska cesta 20/c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si
051 680 288

