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Intervju
Eva Lisec
Kdo te motivira in je tvoj zaupnik v težkih in srečnih
časih?
Nimam posebnega motivatorja, navadno poiščem
motiv v sebi. Mi je pa veliko lažje in vem, da mi
tega ne bi uspelo narediti v življenju brez tolikšne
podpore moje družine. Spodbujajo me in mi stojijo
ob strani, kadar je najtežje, ob lepih in srečnih
trrenutkih pa se vsi skupaj poveselimo, za kar sem
jim iz srca hvaležna.
Kaj bi svetovala in kam usmerila šoloobvezne
otroke?
Vse otroke bi usmerila v šport oziroma v športni
kolektiv, saj začneš, ko postane šport del tvojega
življenja, na svet gledati drugače, to ti da dodatno
širino. Šport te ohranja vitalnega, zdravega, ti
odpre dodatne poti v svet, spoznaš veliko novih
ljudi in prepotuješ veliko sveta. Svetovala bi jim,
naj si zadajo cilje v življenju, za tem pa jim sledijo in
verjamejo vanje.
Kakšni so tvoji cilji?

Perspektivna košarkarica Eva Lisec, 192
cm visoka deklica, igra na poziciji centra
v slovenski košarkarski reprezentanci.
Celjska perspektivna kolegica o njej pravi,
da je v selekciji članic najbolj neugodna,
ker je močna in ima odlično tehniko.
Dodaja še, da je Eva najbolj glasna tudi v
garderobi, saj spravi v dobro voljo celotno
ekipo in se z vsemi zelo dobro razume.
Kaj lahko poveš o sebi?
Sem zgovorna, karizmatična in na trenutke
hiperaktivna košarkarica. Navadno poskrbim za
dobro vzdušje v ekipi, v kateri se dobro počutim.
Za stvari, ki si jih vbijem v glavo, pokažem svojo
trmo in ne odstopam od svojega stališča. Rada pa
se gibljem v družbi pozitvnih ljudi.
V katero obdobje segajo tvoji športni začetki? Si
ves čas igrala košarko ali si se ukvarjala s katerim
drugim športom?
Ko sem bila mlajša, tam nekje od tretjega razreda,
sem se naprej ukvarjala z rokometom in igrala v
ŽRK Sevnica približno 5 let. Ko je klub razpadel,
sem končala. Ko sem se vpisala v prvi letnik
gimnazije v Ljubljani, me je brat spodbujal oziroma
me prepričal, da bi se bilo fino začeti ukvarjati z
nekim športom. Ker je velik navdušenec košarke,
sem na koncu ostala pri košarki.
Za kateri klub igraš?
Začela sem v Grosuplju, zdaj sem članica ženskega
košarkarskega kluba Athlete Celje.
Koliko časa si članica slovenske košarkarske
reprezentance?
V reprezentanci sem že, odkar sem začela igrati
košarko. Igram jo štiri leta in pol. Na začetku so
me povabili v kadetsko repezentanco, leto pozneje
v mladinsko, naslednje leto pa v mladinsko in
člansko, s katero smo tekmovali v kvalifikacijah za
evropsko prvenstvo. Lani poleti sem bila sprejeta
v člansko reprezentanco.
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Zdaj je konec sezone in želim dokončati maturo,
Letos si na podelitvi Športnik leta 2014 prejela
moji dolgoročni cilji v košarki pa so postati najboljši
naslov športnice leta občine Sevnica. Kaj ti pomeni
center v Evropi in igrati v najmočnejših evropskih
ta naslov?
klubih in WNBA. Želim si tudi napredovati s
treninga v trening ter s tem postajati boljša igralka
Izbrali so me za najboljšo športnico naše občine.
in oseba.
Tega naslova nikakor nisem pričakovala. Je čast in
ne postaneš vsak dan športnik občine. Vsekakor
Eva, hvala za tvoje misli in še veliko uspehov v
je to lepa spodbuda za nadaljnje treniranje in
življenju ti želimo.
dodaten motiv. Je pa tudi potrditev trdega dela
in dokaz, da sem na pravi poti in lahko še naprej
Pogovarjala se je Petra Biderman.
sledim svojim ciljem.

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

Ko l o f o n

Maja praznuje družina, najpomembnejša
enota družbe. Družina oblikuje posameznika in
mu nudi oporo. Zanjo so značilni sodelovanje,
nagrajevanje, spoštovanje, razumevanje
in sposobnost dopolnjevanja. Če tega ni,
ne moremo govoriti o celoviti in homogeni
družini. Posameznik v takšnem primeru ni
močan in samozavesten, potrebuje veliko
energije za vsak korak, ki ga opravi v življenju,
počuti se osamljenega.
Bolj ko so družine različne in posebne, bolj
različne in drugačne so posamezne družbe.
Zaradi prevlade posameznih lastnosti družin
so tudi nekatere družbe bolj prepoznavne,
uspešnejše in prodornejše od drugih

N e p re z r i t e
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4-5
6-7
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1 0 - 11
1 2 - 13
14 - 15
16 - 17
18
19

Treba je tudi zaupati vase in verjeti v uspeh,
čeprav še tako majhen. Vsak korak prinese
s seboj spremembo, poseže v razmišljanje
drugega.

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

Gradimo odnose, za katere je vredno živeti
in v nas prebujajo novo upanje in zavedanje,
da so dobri odnosi povsod, kjer si ljudje tega
dejansko želijo.

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

ter sposodbne širšega in bolj odprtega
razmišljanja. Dobro pa si je upati biti poseben,
ker lahko tako damo poseben prispevek
družbi.

Mojca Pernovšek

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

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: Branko Lombar
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide junija 2015, 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
Sobota, 16. 5. , ob 10.00,
zbirno mesto pri pletenki v Tržišču
Tradicionalni pohod “AZALEJA” VRHEK
Petek, 22. 5., ob 19.00,
v Kulturni dvorani Tržišče
PROSLAVA OB PRAZNIKU KS TRŽIŠČE
info.: 041 910 335 (Janez )
Petek, 22.5. , ob 20.00,
v Gasilskem domu Tržišče
Odprtje razstave Prihodnost prijazna naravi
Razstava odprta od petka, 22.5. do petka, 29.5.
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Občinske strani
Člani sveta so v razpravi potrdili dobro delo
Javnega podjetja Komunala Sevnica v minulem
letu, prikazano v obravnavanem revidiranem
letnem poročilu, ki ga je predstavil direktor Mitja
Udovč. V razpravi so izrazili nekaj pobud za še
dodatno izboljšanje delovanja gospodarskih javnih
služb. S strani direktorice Centra za socialno delo
Sevnica Danice Božič so se seznanili z regijskim
izvedbenim načrtom na področju socialnega
varstva za obdobje 2014–2016, ki opredeljuje
usmeritve za dosego večje socialne varnosti in
vključenosti.

6. redna seja občinskega sveta
Na Gradu Sevnica so se 25. marca na 6. redni seji
sestali članice in člani Občinskega sveta Občine
Sevnica. Seja je bila v pretežnem delu namenjena
vsebinski razpravi o delovanju javnih služb pod
ustanoviteljstvom Občine Sevnica, poročilu
o izgradnji verige hidroelektrarn, obravnavi
zaključnega računa proračuna in drugih temah, o
katerih se občinski svet kot najvišji organ redno
seznanja.
Skladno z ustaljeno prakso se občinski svet
obdobno seznanja s potekom del izgradnje verige
hidroelektrarn na spodnji Savi na območju sevniške
občine, tokrat s poudarki na opravljenem delu v
lanskem letu oziroma načrti za letos. Predstavitev
sta svetnikom podala direktor Javnega podjetja
Infra mag. Vojko Sotošek kot predstavnik
koncesionarja, zadolženega za ureditve ter
vzdrževanje vodne in druge državne in lokalne
infrastrukture, ter direktor občinske uprave Zvone
Košmerl v vlogi predstavnika posebne komisije za
spremljanje izgradnje hidroelektrarn za območju
sevniške občine. Iz predstavitev in razprave sledijo
zaključki, da je bilo po sami izgradnji energetskega
objekta doslej v sodelovanju med koncesionarjem,
upravljalcem elektrarn podjetjem HESS in Občino
Sevnica izvedenih že veliko ureditev, ki pomembno
vplivajo tako na splošno bivanjsko kakovost kot
predvsem na protipoplavno varnost. V prihodnje
pa je nujno zaključiti še nekatere nedokončane
infrastrukturne ureditve, pri katerih ima na podlagi
sprejetih državnih prostorskih načrtov in sklepov
pristojnih ministrstev osrednjo vlogo država.
Na lokalni ravni je nujno aktivno pospeševati
udejanjanje drugih spremljajočih aktivnosti, med
njimi sprejetje uredbe o motorni plovbi. Aktivnosti
vseh partnerjev bodo tudi v bodoče usmerjene v
dosego ciljev dokončanja vseh ureditev.
Člani sveta so obravnavali in potrdili Zaključni
račun proračuna Občine Sevnica za leto 2014.
Iz zaključnega računa izhaja zaključek o celoviti
realizaciji sprejetega proračuna s strani najvišjega
organa občine. Občina je bila korekten poslovni
partner ter je redno in z analitičnim pristopom
sodelovala z vsemi neposrednimi in posrednimi
proračunskimi uporabniki pri spremljanju in
izvrševanju njihovih potreb. Opravljene so bile vse
zakonske naloge in izvedeni investicijski programi,
uspešno zaključeno poslovno leto 2014 pa je
temelj za nadaljnje uravnoteženo poslovanje in
sledenje zastavljenim ciljem letošnjega proračuna.
Svetniki so podrobno obravnavali poročilo o delu
javnega zavoda KŠTM Sevnica za leto 2014, ki ga
je predstavila direktorica Mojca Pernovšek. Zavod
je poslovno leto zaključil pozitivno in izvajal naloge
s področij kulture, športa, turizma in mladinskih
dejavnosti. V razpravi je bilo podanih več pobud in
usmeritev, kako v prihodnje nadgraditi delo zavoda
in še povečati stik z društvi.
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Prijeten program so pripravili
otroci iz vrtca in učenci OŠ Krmelj.

Sledila so imenovanja članov stalnih odborov
Občinskega sveta Občine Sevnica. Število odborov
je bilo v preteklosti skrčeno na štiri, z namenom Investicije v Šentjanžu,
zagotovitve večje pluralnosti in zastopanosti Boštanju in Loki pri Zidanem Mostu
mnenj pa se je število članov v posameznih odborih
s soglasno sprejetimi sklepi povečalo na enajst. V različnih fazah razpisnih postopkov so tudi ostali
Izvedene so bile tudi volitve za imenovanje članov projekti energetskih sanacij. Po prvomajskih
Razvojnega sveta regije Posavje.
praznikih bo v primeru pravnomočnosti že
izvedenega razpisa podpisana pogodba za
Energetsko sanacijo OŠ Šentjanž, ki vključuje
ureditev fasade in strehe. Pogodba za energetsko
sanacijo šole v Boštanju, ki vključuje izvedbo
fasade, menjavo oken in vrat ter izolacijo strehe,
bo prav tako podpisana po prvomajskih praznikih,
po izpolnitvi vseh obveznosti na razpisu izbranega
izvajalca. Razpis za Energetsko sanacijo
Podružnične šole Loka pri Zidanem Mostu, ki bo
vsebovala menjavo vrat in izolacijo strehe, bo
Občina Sevnica je pričela z drugim sklopom objavljen v maju, predviden podpis pogodbe za
energetskih sanacij javnih objektov. Po lani izvedbo in nato pričetek del pa je v mesecu juniju.
uspešno zaključenih projektih so v letošnjem letu Razpis za gradnjo telovadnice pri osnovni šoli
načrtovane še energetske sanacije OŠ Krmelj, v Šentjanžu je v fazi izvedbe, ponudbe se zbirajo
OŠ Boštanj, OŠ Milana Majcna Šentjanž in POŠ do sredine maja. Gradnja nove telovadnice se bo
Loka pri Zidanem Mostu. Kot prva v nizu je bila pričela po predhodni odstranitvi starega objekta.
21. aprila podpisana pogodba za energetsko Pričetek del je planiran še pred zaključkom
sanacijo OŠ Krmelj, skladno s terminskimi plani letošnjega šolskega leta.
in razpisnimi postopki pa bodo sledili še podpisi
pogodb za druge naštete investicije.
Operacije energetskih sanacij delno financira
Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Izvajajo se v
okviru operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013,
6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«,
1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija
javnih stavb«.

Pričel se je drugi sklop
energetskih sanacij

Predstavili tudi pralne plenice KISS

Osnovna šola Krmelj

Hkrati s podpisom pogodbe za izvedbo energetske
sanacije je v Krmelju potekala predstavitev KISS
pralnih plenic, ki jih izdelujejo v podjetnem centru
pod okriljem Zavoda KNOF so.p. in Socialnega
inkubatorja Posavja.

Vsebina projekta Energetska sanacija Osnovne
šole Krmelj s telovadnico je izvedba nove toplotnoizolacijske fasade, izolacija strehe, z novimi pa
bodo zamenjana vsa obstoječa okna in vrata.
Urejena bo tudi nova kotlovnica z ogrevanjem na
lesne pelete v obliki kontejnerske izvedbe, ločene
od objekta. S tem se bodo stroški ogrevanja
še dodatno zmanjšali. Kotlovnica sicer ni del
projekta energetske sanacije, je pa s projektom
usklajena. Investicijo bo izvedlo na javnem razpisu
izbrano podjetje GES, Gradbeništvo, energetika
in sanacije, d.o.o., iz Rogaške Slatine. Izvajalec
se zavezuje, da bo z gradbenimi deli zaključil
v roku štirih mesecev od sklenitve pogodbe.
Vrednost pogodbe v skladu z določbami razpisne
dokumentacije znaša 239.000 evrov.
Namen projekta je povečati pozitiven vpliv
uporabe plenic iz bolj naravnih materialov, s
tem pa zmanjševanje onesnaževanja okolja z
zmanjševanjem odlaganja odpadkov, uporabo
blaga lokalnih proizvajalcev in zaposlovanje
dolgotrajno brezposelnih šivilj in šiviljcev z
lokalnega območja. Produkt je predstavila Ksenija
Lovrin, vodja podjetnega centra KISS pralne
plenice. Občina Sevnica nakup pralnih plenic
kot podporo zgoraj navedenim ciljem vključuje
kot novo možnost koriščenja enkratne denarne
Pogodbo sta podpisala
župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in
pomoči, ki se izdaja v obliki darilnega bona za
Jože Hartl, direktor podjetja GES d.o.o. iz Rogaške Slatine.
starše ob rojstvu otroka.

Občinske strani

Na prvi seji se je v aprilu sestal svet krajevnih
skupnosti. Gre za posvetovalni organ, ki ga
sestavlja vseh enajst predsednikov krajevnih
skupnosti. Med točkami dnevnega reda so člani
izmed vseh izvolili predsednico, ki je v mandatu
2014–2018 Stanka Žičkar, predsednica Sveta
Krajevne
skupnosti
Sevnica.
Predstavniki
Občine Sevnica, med njimi župan, direktor
občinske uprave, vodje oddelkov in referentka
za krajevne skupnosti, so skupaj s predsedniki
in podpredsedniki svetov obravnavali upravno
poslovanje krajevnih skupnosti in izvajanje javnih
naročil, finančno poslovanje krajevnih skupnosti
in izvrševanje finančnih načrtov, med točkami
dnevnega reda pa so bile tudi: kategorizacija
občinskih cest, ravnanje z odpadnimi vodami,
vodooskrba, pokopališka in pogrebna dejavnost
ter gospodarjenje z nepremičninami.

Policija za otroke
Občina Sevnica je letos pristopila k projektu
»Policija za otroke«, namen katerega je v luči
odgovornosti za varnost otrokom posredovati
informacije in jih okrepiti, da bi se v primerih stisk
in v zanje nevarnih situacijah znali bolje zaščititi in
poiskati pomoč. Prava pot je preventiva, katere
cilj je zagotoviti, da otroci ne bodo utrpeli škode
zaradi nasilja ali zlorabe.

Brezplačno energetsko svetovanje
Vabimo k obisku energetske svetovalne pisarne, ki
je namenjena brezplačnemu svetovanju občanom
na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije. Energetska pisarna deluje v Sevnici v
prostorih Komunale d.o.o. Sevnica. Brezplačno
svetovanje v Sevnici so doslej izvali svetovalci iz
Energetske pisarne Brežice, sedaj pa energetska
svetovalna pisarna deluje samostojno. Izvajanje
svetovanja za občane sofinancira Eko sklad –
slovenski okoljski javni sklad.
V pisarnah mreže ENSVET delujejo usposobljeni
neodvisni energetski svetovalci, katerih glavna
naloga je, da z brezplačnimi nasveti in razgovori
pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju
investicijskih ukrepov za učinkovitejšo rabo
energije v stanovanjskih stavbah ter souporabo
obnovljivih virov energije in s tem pomagajo
dvigovati energetsko osveščenost občanov. S tem
pomagajo občanom zmanjševati rabo energije
in z njo povezane stroške, dvigovati bivalno
ugodje in kakovost bivanja, vplivati na manjše
obremenjevanje okolja, povečevati zanimanje za
uporabo obnovljivih virov energije in povečevati
splošno informiranost prebivalstva o energetskih
problemih tako, da je olajšano uresničevanje
nekaterih ukrepov in programov, predvidenih z
energetsko politiko v Sloveniji.
Za prijave se lahko obrnete na občinskega
koordinatorja Romana Perčiča (07 81 61 221 ali
041 609 616), svetovanje po predhodnih prijavah
oziroma po dogovoru pa poteka v stavbi Komunale
Sevnica (Naselje Heroja Maroka 17) ob sredah
med 16. in 18. uro.

Javni razpis
o dodeljevanju nepovratnih sredstev
za pospeševanje razvoja gospodarstva

S predstavitve v Boštanju.

Projekt je bil v aprilu izveden za učence osnovnih
šol Boštanj, Blanca, Ane Gale Sevnica, Krmelj,
Tržišče in Milana Majcna Šentjanž, za učence
sevniške šole ter obeh podružnic na Studencu
in v Loki pri Zidanem Mostu pa bo izveden 1.
septembra v Sevnici. Otroci so si ogledali lutkovno
predstavo »Ena ena tri – Mali ojoj« avtorice
Svetlane Makarovič, katere namen je otrokom
preko likov ter s spremljanjem prizorov pomagati
prepoznati potencialne nevarnosti in načine, kako
se jim izogniti. Seznanili so se tudi s predstavitvijo
policistov, vozil, opreme in službenih psov ter
prisluhnili glasbenikom. Celotno predstavitev
je pripravila Policijska uprava Novo mesto v
sodelovanju s Policijsko postajo Sevnica.

Nov dostop
do Zbirnega centra za odpadke
Zbirni center za odpadke na Savski cesti v Sevnici
je dostopen po novo urejeni cesti. Komunala in
občina sta k ureditvi ceste pristopili z namenom
občanom omogočiti lažji in boljši dostop do centra,
kjer lahko občani kot doslej oddajajo zbrane ločene
frakcije, kosovne, nevarne in ostale odpadke.
Potek nove dostopne poti do objekta je sledeč: pri
uvozu za Kmečko zadrugo Sevnica in Mercator
Tehnika v smeri proti brvi, nato pa desno na novo
cesto do objekta. Zbirni center deluje po delovnem
času kot doslej; v ponedeljek, četrtek in petek od
7. do 15. ure, v torek in sredo pa od 10. do 17. ure.
Center je odprt tudi na drugo soboto v mesecu, in
sicer od 8. do 12. ure.

V teku je »Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih
sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva
v občini Sevnica za leto 2015«. Skupna višina
razpoložljivih sredstev je 78.000 evrov.
Posamezne postavke sofinanciranja so namenjene
naložbam v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij, promociji izdelkov in storitev na sejmih,
pospeševanju odpiranja novih delovnih mest in po
novem tudi subvencioniranju najemnin »start-up«
podjetjem.

Preventivna akcija Motorist
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
posavskih občin, tudi Občine Sevnica, so skupaj s
Policijsko upravo Novo mesto in Centrom varne
vožnje Raceland Krško tudi letos organizirali
preventivno akcijo Motorist. Namen vsakoletne
akcije je posredovanje nasvetov motoristom za
večjo varnost v prometu.

Foto: Petra Biderman

Akcija je eden od načinov, s katerimi pristojni želijo
prispevati k zmanjšanju števila nesreč, pa tudi
nadaljevati s tradicijo akcije, ki je vsako leto bolj
obiskana, zaželena in zaradi izmenjave izkušenj
tudi zelo koristna.

Podjetniški krožek
na šentjanški šoli
Na Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž je pod
okriljem podjetja KIN.SI d.o.o. iz Sevnice skozi
celotno šolsko leto potekal podjetniški krožek.
Gre za pilotni primer izvajanja tovrstnega krožka v
občini Sevnica in tudi širše, skozi vsebine katerega
je podjetnica Milena Krošelj skupaj s sodelavci in
somentorjem Luko Sancinom učencem na lastno,
prostovoljno iniciativo podajala zanimive vsebine,
nauke in veščine, ki so potrebne za uspešno
podjetniško pot.

Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko
po pošti ali oddane osebno na naslov Občine
Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica) do vključno
18. 5. 2015. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani občine Sevnica in na Oddelku za
gospodarske dejavnosti. Dodatne informacije:
Vlasta Kuzmički (07 81 61 233,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in
Maja Šušterič (07 81 61 205,
maja.susteric@obcina-sevnica.si).

Podpora kmetijstvu
Tako kot v ostalih slovenskih občinah bo javni razpis
v podporo kmetijstvu objavljen nekoliko kasneje kot
običajno. Z letom 2015 se je pričelo novo petletno
programsko obdobje razvoja podeželja za celotno
območje Evropske unije. Na podlagi novega
državnega osnutka pravilnika, ki ureja to področje,
je potrebno sprejeti tudi nov občinski pravilnik
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja ter na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance
priglasiti novo shemo pomoči.
Zaradi daljšega usklajevanja vsebine osnutka
pravilnika na nivoju države prihaja do zamika
obravnave pravilnika tudi na lokalni ravni in
posledično do kasnejše objave občinskega javnega
razpisa o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2015 na območju občine
Sevnica. Zainteresiranim prijaviteljem na javni
razpis svetujemo, da izvedbo aktivnosti načrtujejo
kasneje, saj se pri državnih pomočeh poudarja
spodbujevalni učinek. Slednje pomeni, da investicije
oziroma aktivnosti ne smejo biti izvedene pred
izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Javni razpis
bo objavljen v poletnih mesecih, o objavi pa bomo
pravočasno obvestili preko sredstev obveščanja.

V krožku so osnovali lastno podjetniško idejo, in
sicer peko linije peciva v podjetju, imenovanem
»Šment«. Pri tem so inovativno izoblikovali
strategijo prodaje, trženja in odnosov z javnostmi
ter vse druge faze dela oziroma funkcije v podjetju.
Vsak od sodelujočih v krožku je prevzel svojo vlogo in
odgovornosti. Poleg učenja, kaj je to podjetništvo,
sta mentorja velik poudarek namenila tudi učenju
tega, kaj je podjetnost.
Idejo so na zaključni predstavitvi krožka, ki je
potekala 17. aprila v Kulturnem domu Šentjanž,
učenci predstavili staršem, vodstvu šole in
drugim gostom, med njimi županu Srečku Ocvirku
in mladi podjetnici Petri Škarja, avtorici knjige
»Česa vas niso naučili v šolah (podjetništvo)«. Oba
sta čestitala vodstvu podjetja KIN.SI za uspešno
izvedbo krožka in učencem za marljivo delo.

www.obcina-sevnica.si
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Prva seja
Sveta krajevnih skupnosti

Po občini

V Sevnici psihološka
svetovalnica Posvet Tu smo zate
V prostorih ZD Sevnica
bo v maju pričela z
delovanjem Psihološka
svetovalnica Posvet – Tu
smo zate. Svetovalnica
je namenjena
posameznikom, parom
in družinam v duševni
stiski v Posavju.
Svetovalnica bo delovala ob torkih in četrtkih
popoldan od 15. - 18. ure v prostorih psihologinje
(Dispanzer za mentalno zdravje) v ZD Sevnica.
Svetovalne storitve bodo do aprila 2016
brezplačne. K temu je prispeval tudi Zdravstveni
dom Sevnica, saj je omogočil brezplačen najem
prostora svetovalnice.
Občani se lahko naročijo po telefonu 031 704
707, vsak delovni dan, od 8. do 15. ure, ali
po e-pošti info@posvet.org. Zainteresirani
posamezniki za svetovanje ne bodo potrebovali
napotnice. Čakalne dobe na pogovor v svetovalnici
bodo predvidoma kratke, do največ treh tednov.
Pogovor s strokovnjakom traja od 45 do 60 minut.
V svetovalnici v Sevnici bodo svetovali usposobljeni
strokovnjaki - psihologinje in psihoterapevtke.
S strokovno, hitro in lahko dostopno pomočjo
se lahko posamezniki ob opori strokovnjaka
učijo uspešnih strategij za razreševanje težav,
za izboljšanje komunikacije, za premagovanje
stresa, izgub ter stisk ob pomembnih življenjskih
odločitvah.
Svetovalnica v Sevnici bo delovala pod
okriljem projekta MOČ (Pomoč ljudem, znanje
strokovnjakom), ki ga vodi Nacionalni inštitut
za javno zdravje. Projekt je financiran iz virov
programa Norveškega finančnega mehanizma
2009 - 2014. Mreža psiholoških svetovalnic MOČ
je usmerjena v izboljšanje storitev na področju
duševnega zdravja v Sloveniji. V okviru projekta
bo tako delovalo devet psiholoških svetovalnic v
različnih krajih Slovenije (Ljubljana, Kranj, Celje,
Laško, Postojna, Sevnica, Murska sobota, Nova
Gorica in Slovenj Gradec).

Vir: Zdravstveni dom Sevnica

Skupščina Planinske zveze
Slovenije v Sevnici
V soboto, 11. aprila, je bila v Kulturni dvorani
Sevnica redna letna skupščina Planinske zveze
Slovenije, ene najbolj množičnih in vsebinsko
najbogatejših nevladnih organizacij v Sloveniji,
zaznamovana z letošnjimi pomembnimi jubileji:
120. obletnico Planinskega vestnika in Aljaževega
stolpa ter 110. obletnico ustanovitve Posavske
podružnice Slovenskega planinskega društva v
Sevnici.

Slovenska planinska organizacija (Planinska zveza
Slovenije in včlanjena društva) se je na temelju
prostovoljstva razvila v eno najbolj množičnih in
vsebinsko najbogatejših nevladnih organizacij
v Sloveniji. Vse do zdaj ji je uspelo ohraniti svoje
temeljno poslanstvo – organiziranje različnih
aktivnosti v gorskem svetu, skrb za planinsko
infrastrukturo (planinske poti in planinske koče),
varovanje gorske narave, skrb za varnost v gorah
in skrb za planinsko kulturo.

Tradicionalna proslava
na Malkovcu
Pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu je 19. aprila
potekala tradicionalna proslava dneva upora
slovenskega ljudstva in spomina na odhod prvih
partizanov z Malkovca v bojne vrste Duletove čete
1. dolenjskega partizanskega bataljona. Proslava
je letos hkrati obeležila tudi 70-letnico zmage nad
fašizmom in nacizmom. Slavnostna govornica
je bila članica predsedstva Republiškega odbora
Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije dr. Maca
Jogan, zbrane pa sta pozdravila tudi predsednica
tržiške krajevne organizacije Vladka Blas in župan
Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Za doživet in planinsko obarvan kulturni uvod
v skupščino je z nastopom mladih planincev iz
OŠ Sava Kladnika Sevnica in Planinske pevske
skupine Encijan poskrbel gostitelj skupščine,
Planinsko društvo Lisca Sevnica, ki letos praznuje
110. obletnico ustanovitve Posavske podružnice
Slovenskega planinskega društva v Sevnici.
Ponosen, da v mestu ob Savi gosti planince z
vse Slovenije, jim je dobrodošlico izrekel župan
Občine Sevnica Srečko Ocvirk, zbrane je nagovoril
predsednik PD Lisca Sevnica Rok Petančič, poleg
tega sta bila predstavljena zgodovina in trenutni
pomen revije Planinski vestnik, najstarejše
Program so kulturno popestrili glasbeniki Godbe
slovenske revije, ki še vedno izhaja. Celotni članek
Sevnica ter učenci osnovnih šol Krmelj, Milana
o dogodku je objavljen na spletni strani PZS: www.
Majcna Šentjanž in Tržišče ter sevniške glasbene
pzs.si.
šole. Na prireditveni prostor so se pripeljali ljubitelji
starih vojaških vozil iz 2. svetovne vojne, ki sledijo
Manca Čujež,
izročilu Duletove čete, za domače dobrote pa so
predstavnica PZS za odnose z javnostmi
Foto: Manca Čujež in Vinko Šeško poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Tržišče.
Prireditev sta povezovala Peter Teichmeister in
Romana Mislaj.

Slovenski in hrvaški planinci
v Sevnici skupaj v gorah
in ob platnu

Dokumentarna razstava Skupaj v gorah Hrvaške
planinske zveze, ki ob 140. obletnici ustanovitve
HPS poudarja žlahtno prijateljstvo, druženje in
sodelovanje slovenskih in hrvaških planincev, po
svečanem odprtju 11. aprila vse do 10. maja
gostuje na sevniškem gradu, na ogled pa je tudi
slikarska razstava na temo gora Skupaj ob platnu.
Vsebinsko in grafično bogata razstava Hrvaške
planinske zveze (HPS) z naslovom Skupaj v gorah/
Zajedno u planinama, ki so jo hrvaški planinci v
sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem
pripravili lani v sklopu praznovanja 140. obletnice
HPS, slikovito prikazuje bogato zgodovino plodnega
sodelovanja slovenskih in hrvaških planincev.

Vir: Občina Sevnica

Srečanje društev
občine Sevnica
KŠTM Sevnica z društvi iz naše občine na
delovnem srečanju

Marca so se na zdaj že tradicionalnem letnem
delovnem srečanju sestali predstavniki društev
občine Sevnica. Dogodek je v sodelovanju z društvi
pripravil KŠTM Sevnica. Osnovni namen srečanja
je že vsa leta izmenjava informacij in aktualne
problematike društev. Tokrat so predstavniki
KŠTM Sevnica predstavili nove možnosti izposoje
nove opreme, kot so prireditveni šotor, oder,
stojnice in stoli. Predstavljeni so bili sistem
e-računov, uporaba portala moja-obcina.si in
podatki o uporabi kombiniranega vozila, ki ga
uporabljajo društva. Govorili smo tudi o letnih
razpisih Občine Sevnica in aktualnih možnostih
preostalih razpisov. Navzoči so podali pobudo, da
bi imeli najmanj enkrat na leto podobna srečanja
s predstavniki KŠTM Sevnica in Občine Sevnica
s predstavniki društev po posameznih interesnih
področjih, kot so šport, turizem, kultura in mladi.
Vsi so se strinjali, da so tovrstna srečanja zelo
Razstava Skupaj ob platnu prikazuje ustvarjalnost koristna in dobrodošla.
slovenskih in hrvaških likovnih ustvarjalcev na KŠTM Sevnica
temo gora, večinoma iz zbirke likovnih del Stjepana
Pohižeka. Rdeča nit te razstave je prav tako
Matej Imperl, KŠTM Sevnica
slovensko-hrvaško povezovanje, v središču pa sta
kip boga Triglava in slika boginje Morane umetnice
Eleonore Bojane Čibej. Kulturni program, ki ga
je povezoval vsestranski sevniški umetnik Rudi
Stopar, so z nastopom popestrili Planinska pevska
skupina Encijan PD Lisca Sevnica ter mlada
glasbenika Žan Repovž in Tim Krajnc.

www.mojaobcina.si/sevnica

Manca Čujež,
predstavnica PZS za odnose z javnostmi
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Dobrodelna akcija
za Laro Janežič
uradno končana

Sevničani prvi v Posavju

V četrtek, 16. aprila, je Društvo upokojencev
Sevnica organiziralo in izvedlo regijsko tekmovanje
v streljanju z zračno puško. Tekmovanja so se
udeležile štiri ekipe iz Posavja in 16 posameznikov.
Lara Janežič je 4-letna deklica iz Zg. Mladetič pri
Zmagala je ekipa DU Sevnica s 496 krogi, pred
Tržišču. Boleha za mišično distrofijo in je gibalno
ekipo Senovega (s 470 krogi) in ekipo Krmelja (s
ovirana. Da bi shodila oz. si izboljšala gibalne
465 krogi).
sposobnosti, dajejo upanje terapije therasuit, za
katere zdravstvo ne namenja sredstev.

Foto: Sebastjan Popelar

Zato se je v sevniški občini julija lani začela akcija
zbiranja zamaškov in pločevik, pa tudi denarnih
sredstev za Laro. Na naše presenečenje in veselje
je akcija že kmalu po začetku prešla meje naše
občine in pravzaprav postala vseslovenska. Tako
smo v Slomškov dom v Sevnici, kjer je bil naš zbirni
center, pripeljali zbrane zamaške in pločevinke z
vseh koncev in regij Slovenije. Zbirnih mest je bilo
veliko. Ves zbran material je bilo treba pregledati
in urediti, nato smo ga v vrečah in stehtanega
predali odjemalcu.
Denarna sredstva so se zbirala na računu
sevniškega Rdečega križa, pa tudi drugače. Na
Mirni je potekal niz dogodkov Dobrodelni za Laro
in se preselil tudi v Trebnje. V Mokronogu so že lani
organizirali Pohod za Laro, marca letos pa je bil
tam z veliko sodelujočimi in podporniki dobrodelni
koncert Naj spregovori srce.
Uradno smo akcijo začeli 25. julija lani in jo uradno
končali 31. marca letos. Izračun je pokazal, da bi
lahko z zbranimi zamaški in pločevinkami tlakovali
nekaj metrov manj kot kilometer Kvedrove ceste,
če pa bi jih tlakovali v stezico, široko 30 cm, bi ta iz
Sevnice dosegla Larin dom. V tem času smo zbrali
2912 kg pločevink. To je 1.747,20 evrov. Zbrali
smo še 9050 kg zamaškov, kar je 2715 evrov.
Kar 17.025,10 evrov se je zbralo v obliki denarnih
sredstev. Skupaj smo zbrali 21.487,30 evrov.
Do zdaj sta bili opravljeni in plačani dve terapiji v
vrednosti 2090 evrov.
Odziv na dobrodelno akcijo je presegel pričakovanje
naše družine.
Zavedamo se, da je zahvala znamenje spoštovanja,
zato se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste zbirali
z nami zamaške in pločevinke ter jih prinašali na
zbirna mesta. Hvala vsem za denarna sredstva,
namenjena terapijam. Vsem, ki ste pri akciji
kakorkoli sodelovali, se iskreno zahvaljujemo.
Občini Sevnica, Zavodu za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti ter Območnemu
združenju Rdečega križa Sevnica pa še posebej
za vsesplošno podporo in tehnično pomoč. Tudi
prijateljema, ki sta od prvega dne nesebično
darovala čas, izkušnje in vodila projekt. In hvala
ekipi prostovoljcev, ki je bila pripravljena pomagati
vsak trenutek v tej intenzivni akciji.
Vsem, ki ste delali za Laro, hvala! Vi ste omogočili
prvi sklop terapij in drugega ... Prve terapije so
že obrodile sadove oz. nekatere gibe, ki jih Lara
prej ni zmogla. Gre za fiksno sedenje brez opore,
visoki klek, z rokami seči nazaj in podobno. Srčno
si želimo, da bi Lara še napredovala.
Vsa zbrana sredstva bodo namenjena izključno za
njene terapije.
Še enkrat iskrena hvala!

Družina Janežič

Urejanje zelo zahtevne
planinske poti na Lisco
V soboto, 11. aprila (ravno na dan skupščine PZS
v Sevnici), se je začelo urejanje nove markirane
zelo zahtevne planinske poti na Lisco. Pot, ki bo
nekje plezalna (varovana z jeklenico, nadelana s
klini, stopi ...), poteka po južnem pobočju Lisce
nad vasjo Cirje in jo ureja tehnična ekipa Komisije
za planinske poti PZS v sodelovanju in s pomočjo
markacistov PD Lisca Sevnica.

Predstavnik DU Sevnica Franc Ernestl deli pokal
predstavniku zmagovalne ekipe Stanetu Kovačiču.

Najboljši posameznik je bil Mirko Ognjenovič (DU
Sevnica), ki je dosegel 169 krogov, drugi je bil
Stane Kovačič (DU Sevnica) s 167 krogi, tretji
pa Zlatko Gabrič (DU Senovo) s 165 doseženimi Vse pohodnike na Lisco opozarjamo, da je pot do
nadaljnjega zaprta in da je gibanje po njej (zaradi
krogi.
vaše varnosti) strogo prepovedano! Na vseh
dostopih so tudi uradne opozorilne table KPP
PZS o začasni zapori poti. Dela bodo predvidoma
končana maja (odvisno od vremenskih razmer in
razpoložljivosti ekipe prostovoljcev).

Najboljši posamezniki
(z leve drugouvrščeni S. Kovačič, prvouvrščeni
M. Ognjenovič in tretjeuvrščeni Z. Gabrič)

Ekipo DU Sevnica v sestavi Marko Černič, Stane
Kovačič, Franc Ernestl in Mirko Ognjenovič čaka
merjenje moči na državnem prvenstvu, ki bo v
drugi polovici septembra.

Franc Ernestl

Kopalni dan
Društva invalidov Sevnica
V sredo, 8. aprila, smo se člani Društva invalidov
Sevnica v sklopu programa za ohranjanje zdravja
spet odpravili na kopanje v Dobovo. Iz Sevnice
smo odpotovali z dvema avtobusa. Po triurnem
kopanju smo šli v gostilno Humek na dobro malico.
Terme Paradiso se širijo in nova pridobitev je
bazenček s čisto naravno termalno vodo, ki naj
bi pomagala pri različnih obolenjih, zato moramo
invalidi možnosti za kopanje izkoristiti v čim večjem
številu.
Predsednik DI Sevnica Franci Boljte nam je
predstavil program dela in aktivnosti za letos.
Imeli bomo tudi kopalni izlet v Izolo junija in v Punat
avgusta. Jeseni bo izlet na Višarje, termine izletov
pa bomo prilagodili vremenskim razmeram.

Veselimo se nove pridobitve, prve tovrstne poti
v Posavju, ki bo omogočila težji, a za marsikoga
tudi privlačnejši dostop na Lisco, številnejšim
mladim pa predvsem izziv in prvi stik s tovrstnimi
zelo zahtevnimi (zavarovanimi) planinskimi potmi.
Zato bo uporabljena tudi kot učni poligon za učenje
gibanja po tovrstnih poteh.
Novice o novi poti redno objavljamo na naši
spletni strani www.pd-lisca.si in facebooku PD
Lisca Sevnica: https://www.facebook.com/
planinskodrustvo.liscasevnica.

Rok Petančič, PD Lisca Sevnica
Foto: Zmago Grabrijan

Tudi piknike bomo priredili v Krmelju, Sevnici in Loki
pri Zidanem mostu. Vse dejavnosti so navedene v
internem glasilu Utrip. Naloga nas članov je, da se
zaradi lažje organizacije pravočasno prijavimo in
odjavimo, če se nam zgodi, da se kopanja, piknika
ali izleta ne moremo udeležiti. Organizatorji
morajo predhodno naročiti hrano.
Prijetno druženje je tudi tokrat prehitro minilo.

Marjana Derstvenšek

Informacije: 031 872 643
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TZOS
Čistilna akcija v Trnovcu

Pomladansko urejanje 2015 čistilne akcije v občini Sevnica

Zbudili smo se v sončno sobotno jutro in se polni
energije zbrali pred gasilskim domom v Trnovcu.
Razdelili smo rokavice, vreče za smeti in že smo bili
pripravljeni na čistilno akcijo. V dveh skupinah smo
se odpravili na pot po Trnovcu. Našli smo različno
velike smeti (pločevinke, lonce, kolesa, žico …) in
nekatere smo na koncu čistilne akcije odpeljali
kar z gasilskim kombijem, saj so bile prevelike in
pretežke, da bi jih nosili. Po končani čistilni akciji
smo se še malo okrepčali in se posladkali.

Sledi nekaj utrinkov čistilnih akcij po občini,
poročila še zbiramo in v naslednji številki Grajskih
novic bo objavljeno skupno poročilo uspešno
izpeljanega projekta čistilnih akcij. Hvala vsem
prostovoljcem, Občini Sevnica, Komunali Sevnica
in KŠTM Sevnica za pomoč pri organizaciji.

Dober odziv razstavljalcev in tistih, ki so si
razstavo ogledali, je bilo dobro izhodišče za
začetek tradicionalnega velikonočnega dogajanja
v Loki.

Čistilni akciji
na Studencu in Šentjanžu

Annemarie Culetto

20. natečaj za najlepši pirh
na POŠ Studenec

Tudi na Studencu in Šentjanžu sta bili uspešno
izpeljani čistilni akciji in sicer po vseh krajih
krajevne skupnosti. Odpadkov je bilo za precej, a
vsekakor manj kot lansko leto. Vsakoletne čistilne
akcije in osveščanje prebivalcev o pomenu čistega
okolja kaže iz leta v leto lepše rezultate.

Veseli smo bili vsake smeti, ki smo jo pobrali, saj
je zdaj naš kraj Trnovec veliko lepši in čistejši. Tako
se zdaj v soncu svetijo različne rastline in ne več
Letos mineva 20 let, odkar na podružnici
odvrženi odpadki.
Studenec organiziramo natečaj za najlepši pirh.
Anja Luzar To obletnico smo praznovali tako, da smo razpisali
natečaj v dveh kategorijah – za učence in krajane.
Pirhe je pregledala petčlanska komisija in odločila,
da so najlepše v kategoriji učencev izdelale Nina
Patricija Blatnik, Ela Falež in Mija Mlakar. V
kategoriji krajani so bili najlepši pirhi Mojce Šterk,
V sklopu vseslovenske čistilne akcije smo se v KS
Mateje Strnad in Polone Železnik.
Tržišče odločili za čistilno akcijo že 28. marca.
Vanjo so se poleg članov Turističnega društva in
Lovske družine Tržišče vključili tudi skavti, Osnovna
šola Tržišče in krajani KS Tržišče. Zbrali smo se na
šolskem igrišču, razdelili vreče in se napotili vsak
proti svojemu cilju čiščenja. V nekaterih vaseh so
Vir: TZOS krajani poleg pobiranja odpadkov ob cestah očistili
pesek s cestišča in vejevje ob cesti. Čistilne akcije
so se udeležili predstavniki vseh generacij, otroci
in starejši, skupaj okoli 200.

Čistilna akcija v KS Tržišče

Čistilna akcija v Zabukovju

Aprila že nekaj let poteka čistilna akcija v Krajevni
skupnosti Zabukovje. Z veseljem smo se je udeležili
tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva
Zabukovje. Na sončno, vendar vetrovno soboto
11. aprila smo se zbrali pri gasilskem domu, se
razdelili v skupine, opremili z rokavicami in vrečkami
za smeti, ki nam jih je priskrbel predsednik
Krajevne skupnosti Zabukovje Jože Baumkirher,

Vaščani Polja tudi znajo stopiti skupaj
in očistijo vas in dovozne poti (foto: Stane Markovič).

Z leti opažamo, da se količina odvrženih odpadkov
zmanjšuje, ljudje se čedalje bolj zavedajo, da smo
sami odgovorni za urejeno in čisto okolje. Upamo,
da bomo z dobrim zgledom ozavestili še več tistih,
ki brezvestno odvržejo pločevinko ali papirček
skozi okno avtomobila.

Nagrade je na sklepni prireditvi, ki je bila v
gasilskem domu na Studencu, podelil župan
Srečko Ocvirk. Nagrade je prispevala tudi Občina
Sevnica. Osrednji del prireditve je bilo poleg
podelitve nagrad predavanje dr. Vita Hazlarje
z naslovom Razkošje ljudskih običajev v času
velike noči. Prireditev v gasilskem domu smo
izpeljali skupaj s Turističnim društvom Studenec
in Aktivom žena Studenec. Ta je ob tej priložnosti
pripravil razstavo velikonočnih dobrot, ki smo jih
lahko po prireditvi poskusili.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče
in začeli pobirati smeti. Najbolj onesnažene so
navadno prometnejše ceste, zato smo krenili
proti Meniškemu vrhu, Podvrhu in Dolu. Pozneje
smo pobirali smeti tudi ob cestah v Podgorju ob
Sevnični in Velikemu Podgorju. Žal je v naravi še
vedno veliko smeti, kar je težko razumeti, saj smo
v naših krajih dobro opremljeni z zabojniki za smeti
in ekološkimi otoki. Zavedamo se, da bodo vedno
ljudje, ki ne spoštujejo narave in nevestno odlagajo
smeti, kjer se jim zahoče. Pionirjem in mladincem
PGD Zabukovje pa iskrena hvala, ker jim ni mar za
naravo. Zato sem prepričan, da jo bomo skupaj
čistili tudi v prihodnje!

Razstava pirhov
v Loki pri Zidanem Mostu

Pretekli praznični konec tedna je v Loki popestrila
razstava pirhov v kapeli sv. Frančiška Ksaverija,
ki so jo pripravili člani TD Loka. K soustvarjanju
razstave so bili povabljeni domačini, učenci
POŠ Loka, oskrbovanci Trubarjevega doma
upokojencev ter druga društva in ustanove v
občini.
Obiskovalci so si lahko ogledali najrazličnejše
pirhe; praskanke, pirhe, kuhane v modri frankinji,
barvane v čebulnih olupkih, naravna mila v obliki
Vid Špec, poveljnik PGD Zabukovje velikonočnih jajčk in druge.
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V šoli smo v počastitev visokega jubileja organizirali
dan dejavnosti na to temo in v svojo sredino
povabili poznavalko ljudskih običajev Dušico
Kunaver. Izdelovali smo tudi pirhe pod vodstvom
Branke Konajzler.

Andreja Janc, vodja POŠ Studenec

Turizem
Srečanje in tiskovna
konferenca o modri frankinji
v VInski kleti Kobal
V četrtek, 16. aprila, je potekalo srečanje društva
Sevniški graščaki pri nesojenem šampionu
Festivala modre frankinje Vinski kleti Kobal,
ki si je lani delila visoko oceno s šampionom iz
Madžarske. Člani društva vsako leto obiščejo
domačijo šampiona modre frankinje.

Ker je lanski šampion doma predaleč, so se tokrat
odločili obiskati kmetijo Kobal, ki vsako leto dosega
zelo visoke rezultate na ocenjevanju Festivala
modre frankinje, večkrat so tudi le za las zgrešili
šampionski naziv. V KŠTM Sevnica smo ob tem
dogodku pripravili še tiskovno konferenco o modri
frankinji. Na njej so bile predstavljene izvedene in
načrtovane aktivnosti v zvezi z modro frankinjo
v tem letu, napovedan pa tudi mednarodni 5.
festival modre frankinje 11. in 12. septembra v
Sevnici z osrednjim dogajanjem na našem gradu. V
kulturnem programu sta nastopila plesna skupina
društva Sevniški graščaki s pomladnim plesom in
kitarski virtuoz Zoran Košir. Prijeten kulturni večer
smo sklenili s pokušino torte z modro frankinjo,
ki jo je posebej za ta dogodek spekla Annemarie
Culetto iz Loke pri Zidanem Mostu.

Okrogla miza
o Turizmu v zidanicah
Turizem v zidanicah je edinstven turistični produkt
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, turistom pa
omogoča nastanitev in gostinsko ponudbo v vinski
zidanici.
Na pobudo posameznih vinogradnikov oziroma
lastnikov zidanic je KŠTM Sevnica v sodelovanju
z Občino Sevnica 14. aprila v Športnem domu
Sevnica pripravil okroglo mizo na temo Turizma v
zidanicah. Za tiste, ki morda tega še ne poznajo,
naj povemo, da je Turizem v zidanicah turistični
produkt Dolenjske, Posavja, Bele krajine in tudi
Štajerske, ki turističnim obiskovalcem ponuja
edinstvno turistično ponudbo, in sicer možnost
nastanitve in gostinske ponudbe v vinskih
zidanicah. Kot organiziran turistični produkt
ga poznamo od leta 2010, vendar je pristop k
projektu za lastnike zidanic še vedno odprt in zelo
dobrodošel. Na okrogli mizi so poleg lastnikov
zidanic in predstavnikov KŠTM Sevnica sodelovali
tudi predstavnici Upravne enote Sevnica,
župan in predstavnika oddelkov Občine Sevnica,
predstavnica KGZ Novo mesto in oba vodja dveh
organiziranih oblik ponudnikov turizma v zidanicah,
in sicer Konzorcija ponudnikov turizma v zidanicah
Dolenjske in Bele krajine ter Zadruge turizem
v zidanicah z. o. o. Na okrogli mizi so predstavili
pogoje in možnosti sodelovanja in pokazali željo
o povečanju števila sodelujočih lastnikov zidanic.
Turizem v zidanicah je v svetovnem merilu
poseben in tudi perspektiven, je v vzponu in lahko
lastnikom zidanic pomeni dodaten vir zaslužka.
Seveda pa morajo lastniki zidanic zadostiti
določenim zahtevam. KŠTM Sevnica lahko vsem
zainteresiranim lastnikom zidanic pomaga podati
ali poiskati prave informacije in nasvete. Prijazno
vas vabimo, da nas pokličite.

Namig za premik
Ogled starega mestnega jedra Sevnice je
lahko zelo zanimiv
Sevnica je bila prvič omenjena l. 1275, kot
Liehtenwald. Leta 1322 je Sevnica postala trg,
tedaj je dobil trške pravice in tržne dneve. Ta
del mesta je zgodovinsko bogato obarvan in že
zunanjeost ponuja ogled raznih znamenitosti.
Nekatere izmed njih vam na kratko predstavljamo:

SPODNJI SEVNIŠKI GRAD; je stavba z letnicama
1664 nad vhodom ter 1613 na dvoriščnem
pomolu. Stavba velja za najstarejšo na osrednjem
Glavnem trgu. Danes je tukaj sedež Občine
Sevnica, UE in KŠTM Sevnica. Legenda pravi,
da je bil spodnji sevniški grad povezan z Gradom
Sevnica s podzemnim rovom.
KAMNITO MARTINOVO ZNAMENJE; Nasproti
občine Sevnica na sredini trga se nahaja
obnovljeno kamnito znamenje s kipom sv. Martina
iz predvidoma 17. stoletja.

KŠTM Sevnica CERKEV SVETEGA NIKOLAJA; Cerkev je bila
zgrajena l. 1862 na temeljih pogorele stavbe z
gotskim prezbiterijem. Poslikal jo je Furlanski
mojster Oswald Bierti. Pod pevskim korom se
Rok Petančič, KŠTM Sevnica
nahajata nagrobna plošča in grb z lilijo. V južnem
delu lahko vidite kip Roženvenske Marije z letnico
1745.
delovni čas: Ob svetovnem dnevu zdravja so na Osnovni šoli
Delavniki: 9.00 – 17.00 Šentjanž pripravili malo drugačen dan. Medse CERKEV SVETEGA FLORJANA; Cerkev je bila
Sobote: 9.00 – 13.00 so povabili predstavnike iz lokalnega okolja, ki pisno omenjena že leta 1433. Zanjo je značilen
se ljubiteljsko ukvarjamo z nabiranjem zelišč. svodeni prezbiterij s kvadratno talno ploskvijo, kar
Trg svobode 10, 8290 Sevnica
kaže na njeno starejše romansko izročilo. Njena
NOVO ~ NOVO
notranjost je delno baročna.

Delavnice na OŠ Šentjanž,
Varno nabiranje zelišč

prodaja
SEVNIŠKE
SALAME
v
TA Doživljaj

STARA TRŠKA ŠOLA; Ta stavba se nahaja blizu
cerkve sv. Nikolaja, v njej je pouk potekal že leta
1871. Danes so tukaj stanovanja. O tem priča
napisna plošča na stavbi.
GOSTILNA VRTOVŠEK; V tej gostilni se že od leta
1962 prirejajo znamenite sevniške salamijade.
V tipični stari trški gostilni nudijo pestro izbiro
domače hrane in odprta domača vina.

AKTUALNO - IZLET:
PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:
·Krepko kosilo (otroška igrala v bližini)
·prilagojen ogled vaši družini,
Grad Sevnica in
mesto iz Grajskega balkona
Cena: 14,50 EUR / osebo in vključuje kosilo, vstopnina in
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti
1EUR / osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur časa.

GRAJSKO POBOČJE – Označena pešpot vodi iz
Glavnega trga po južnem pobočju, na vrhu stoji
čudovit Grad, kjer si lahko ogledate stalne in
občasne razstave ter zanimive freske. Ob pešpoti
na grad pa vas pozdravi znamenita Lutrovska klet
in Čebelarski dom ob katerem stoji velika tabla z
označenimi pomembnimi zanimvostmi, ki jih lahko
spoznate na Grajskem hribu.

Pri Turistični zvezi občine Sevnica že nekaj let
vodimo razne delavnice in tudi ta je bila namenjena
varnemu in zdravemu nabiranju zelišč v svojem
okolju. Sodelovali so učenci 6. razreda. Učenci so
bili zelo poslušni in opaziti je, da imajo veliko tega
znanja in zelišča dobro poznajo. Vesela sem, da se Spoznavnja omenjenih točk priporočamo z
to zanimanje prenaša iz roda v rod.
vodnikom za kar se lahko dogovorite v TIP, Trg
svobode 10 ali na tel. 07 81 65 462.
Cveta Jazbec
Lahko si tudi pomagate s predstavitvijo po telefonu
»M« turist na številki 041/ 18 48 18, Slovenska
verzija 471#.

+386(0)7 81 65 462 www.dozivljaj.si
www.mojaobcina.si/sevnica
+386(0)51 680 287 dozivljaj@kstm.si

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica
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Kultura
Poj z menoj 2015
Revija predšolskih, otroških in
mladinskih pevskih zborov
Sevniška območna izpostava Javnega sklada
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je
organizirala pevsko revijo predšolskih, otroških
in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica z
naslovom Poj z menoj. Številno občinstvo je v
Kulturni dvorani Sevnica navdušilo 11 pevskih
sestavov z vseh osnovnih šol sevniške občine in
tudi dveh vrtcev s skoraj 300 nastopajočimi.

Čudovit koncert v boštanjskem Fotografije Marjetke Erman
kulturnem hramu
v CAFFE galeriji
V torek, 14. aprila, je Kulturna umetniška sekcija
iz Kulturnega umetniškega društva Budna vas
V soboto, 11. aprila, smo bili v boštanjski kapeli sv. organizirala odprtje samostojne fotografske
Nikolaja priča čudovitemu glasbenemu dogodku. razstave članice Marjetke Erman.
Kvintet Boštanjski prijatelji je gostil sekstet
Sonček iz Pivke.

Seksest Sonček iz Pivke v Boštanju

Petnajst čudovitih skladb, zapetih v medsebojnem
Marjetka Erman razstavlja v CAFFE galeriji Radeče.
prepletenem sozvočju izšolanih in močnih glasov,
ter izredna akustika prostora in izstopajoči solisti
Predstavila sta se predšolska pevska zbora
so bili razlog, da je prenekateri poslušalec dobil Marjetka je velika ljubiteljica umetnosti in kulture,
Ciciban Vrtca Ciciban Sevnica pod vodstvom Melite
kurjo polt. Tudi vložek gostiteljev Boštanjskih še posebno z veseljem pa vzame v roke fotoaparat
Železnik in Neje Poljšak ter Škratki enote vrtca pri
prijateljev je bil lep. Na koncu so zapeli še skupaj. in z njim ujame trenutke v objektiv, da nastanejo
OŠ Blanca z zborovodkinjo Sašo Martinčič. Zvrstili
lepe fotografije. Najraje fotografira naravo in
so se nastopi otroškega in mladinskega pevskega
njeno lepoto, loti se tudi portreta. Ob spodbudi
zbora OŠ Blanca z zborovodkinjo Jelko Gregorčič
društva se je odločila izbrati nekaj fotografij in jih
Pintar, otroškega in mladinskega pevskega
pripraviti za razstavo. Ta bo na ogled v prijetnem
zbora OŠ Milana Majcna Šentjanž ter otroškega
prostoru CAFFE galerije Radeče vse do 20. junija.
pevskega zbora Sonček OŠ Krmelj z zborovodkinjo
Suzano Tratnik Umek.

Bilo je čudovito, so se strinjali vsi. Sekstet Sonček,
ki je za svoje izvajanje že pred leti prejel številna
priznanja, je po nekaj letih premora spet skupaj in
Prijetno druženje ob ogledu fotografij
se pripravlja na turnejo k Slovencem v Argentino.
Poprireditvene trenutke je popestril Aktiv žena Kulturni program ob odprtju smo pripravili
Predstavili so se še otroški pevski zbor Slavček
Boštanj, za nastopajoče in poslušalce. Prireditev člani društva: Ljudske pevke Solzice z ljudskim
OŠ Tržišče z zborovodjem Marjanom Dirnbekom,
prepevanjem, Marjetka Erman, Marija Bajt
je vodila Jelka Bec.
otroški pevski zbor OŠ Boštanj pod vodstvom
in Eva Keber s svojo poezijo, Anja Petrovič z
zborovodkinje Tadeje Udovč, vokalna skupina A
deklamacijo, Lea in Ožbej Florjančič in Aleksandra
vista OŠ Boštanj z zborovodkinjo Matejo Repovž
Sigmund Krajnc z otroškimi pesmicami. Eva
Lisec ter mladinski pevski zbor Osminke OŠ Sava
je s sabo prinesla tudi kitaro in nam ob njeni
Kladnika Sevnica, ki ga vodi zborovodkinja Nataša
spremljavi zapela. Prijetna popestritev večera je
Vidic.
bila s prepevanjem Hana Zupan, ki jo je na kitari
spremljal Jernej Erman. Program je povezovala
Veronika Sigmund. Po zahvalnih besedah Marjetki,
gostitelju, nastopajočim in obiskovalcem je bilo na
vrsti prijetno duženje ob ogledu fotografij. »Če si
vzameš čas zase, še ne pomeni, da si sebičen,«
pravi Marjetka.

Janez Levstik

Za KUD Budna vas Magda Sigmund

www.ajdovski-grad
Prijeten pevski praznik se je končal s skupno
Kekčevo pesmijo združenih sodelujočih sestavov,
ki jim je dirigirala zborovodkinja Tadeja Udovč.
Revijo je strokovno spremljala Katja Gruber,
povezoval pa Vili Zupančič.

Vir: Občina Sevnica
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Kultura
Hommage Francu Tavčarju
in »šmarski« glasbeniki na
Radogost večeru

Maketa in razstava
o Ajdovskem gradcu

V sklopu projekta Rojstvo Evrope – Ponovno
prebujena arheološka najdišča – sodobna
Aprila so bila v oknu Radogost na našem gradu na interpretacija dediščine kot temelj kulturnega
ogled kiparska dela pokojnega kiparja in gornika turizma (podrobnosti o projektu so na: www.
Franca Tavčarja iz Gorenje vasi v Poljanski dolini.
rojstvo-evrope.si) je bila v letos izdelana tudi
maketa izvornega videza Ajdovskega gradca,
znamenitega arheološkega parka nad vasjo Vranje
pri Sevnici. Maketa, katere namen je predstaviti
izvorni videz nekdanje naselbine, je že na ogled v
prostorih 2. nadstropja sevniškega gradu.

»Franc Tavčar je bil kipar notranjosti in sanj,
pil je svojo izraznost iz večnega vira, velikega
neizčrpnega zaklada narave in slovenske literarne
pripovedi ter življenja. Iz njegovih likov zveni tisti
skrivnostni ton odluščenih legend, ki jih je prekril
čas in preplavila pozaba, kakor legende in mite.
Z bistrooko intuicijo je Franc zazrt v zamišljeno
sočutenje časa, zaveznika prirodnih sil, vidca,
vedeža in pomočnika navadnim ljudem. Pot – čas se
prede skozi njegov opus, kakor persiflaža – duhovit
posmeh izginjanju človekovega rokodelstva v ihti
modernizacije in potrošništva, ki ljudem odtujuje
srce in dušo človekostvarstva,« je med drugim
v predstavitvi zapisal vsestranski umetnik Rudi
Stopar, ki za popestritev Radogost večerov vedno
najde zanimive glasbene goste.

Jabolko
Boginje Hera, Atena in Afrodita so bile skupaj
z ostalimi Olimpijci povabljene na praznovanje
poroke med Pelejem in Tetido . Boginja prepira
Erida zavoljo svoje nagnjenosti k netenju sporov na
svatbo ni bila povabljena, zato je iz maščevanja med
svate vrgla zlato jabolko z napisom »Najlepša«.
Med tremi poprej omenjenimi boginjami je slednje
nemudoma postalo »jabolko spora«, saj se niso
mogle dogovoriti, katera od njih si ga resnično
zasluži. Za razsodnika v sporu je bil izbran Paris,
zato ga je vsaka boginja nemudoma skušala
pridobiti z obljubami: Hera mu je ponudila politično
moč in oblast nad vso Azijo, Atena spretnost
v boju, Afrodita pa najlepšo žensko na svetu Heleno. Paris je odločil, da je najlepša Afrodita,
ta odločitev pa je privedla do trojanske vojne ”(
Wikipedija)”

V razstavnem prostoru makete pripravljamo tudi
načrt postavitve stalne razstave o Ajdovskem
gradcu, katere namen bo predstaviti vsakdanje
življenje na njem in širše, čas pozne antike, propada
rimskega cesarstva in čas vpadanja barbarskih
ljudstev. Obiskovalci bodo spoznali, da lahko le z
materialno kulturo, ki je bila odkrita v naselbini,
pripovedujemo zgodbo o njihovem življenju. Pri
tem predstavljamo arheologa in njegovo delo,
ki je pri odkrivanju materialne kulture in njeni
interpretaciji najpomembnejši akter. Razstavo
pripravljamo v sodelovanju s Posavskim muzejem
Brežice, Narodnim muzejem Slovenije in skupino
STIK, odprtje pa načrtujemo novembra v času
občinskega praznika.

V zgodovini je sporočilnih pomenov jabolka še
veliko in nič čudnega ni, če se nekateri jablanam
in jabolkom posvečamo še s posebnim zanosom.
Novembra 2010 smo na sevniškem gradu
slovesno posadili tri mlade jablane Sevniške
voščenke. Posadili smo jih zato, ker smo želeli, da
se ta sorta ohranja in vzljubi med nami,Sevničani.
Rok Petančič, KŠTM Sevnica Jablane na gradu rastejo in se razvijajo in čeprav
vse to poteka neslišno in daleč od pompa so tu.
Tine, Jerca, Boris in jaz pa se čutimo dolžne, da
jih kdaj malo obiščemo, pogledamo, pognojimo
in postorimo kakšno malenkost za njihovo boljšo
rast. V aprilu smo zato spet obiskali grad in
naredili svojo dolžnost.
Dne 28. marca smo imeli v našem Kulturnem domu Z gradu smo odhajali zadovoljni in z obljubo, da se
v Krmelju čudovit večer. Posvetili smo ga ljubezni vidimo z istim namenom še kdaj.
do literature, poezije, glasbe, gregorjevemu in
pokojnemu prijatelju Dušanu Močniku. Sedem
Milena Mastnak, Zelena Sevnica
mladih iz celotne občine, Nina Lindič, Ana Šmerc,
Neja Novšak, Eva Železnik, Jasna Pinoza, Štefka
Babič in Monika Tratar, nam je prikazalo, kaj so

5. Večer ljubezenske
poezije in glasbe

VABILO K SODELOVANJU

FOLKLORNA SKUPINA
SPOMIN DU SEVNICA VABI
K SODELOVANJU VSE,
KI RADI PLEŠEJO.
ZAŽELJENI SO POSAMEZNIKI IN PARI.

Prvo sredo aprila so se tako v grajski kapeli z
izvirnim glasbenim nastopom predstavili člani
glasbene skupine Pelikan, Ivo Žnideršič na
orglicah, Zvone Es na kitari, Klavdij Es na klavirju
in Gaja Es z vokalom. Domačim glasbenikom iz
Šmarja se je pridružil še en »Šmarčan«, bobnar
Jani Košir.

Rok Petančič, KŠTM Sevnica

dec.com

a.com

se naučili pod mentorstvom Bogdana Hočevarja.
Vsak se je predstavil z dvema skladbama različnih
zvrsti na sintetizatorju.
Glasbena skupina Veseljaki se je predstavila z
veselo glasbo. Baskitaro je igral Matej Tratar,
harmoniko David Macedoni in kitaro Monika
Tratar.
Članici Literarne sekcije Žarek DKŠD Svoboda
Krmelj Marija Starič in Berta Logar sta predstavili
literarna in pesniška dela Berte Logar.

Monika Tratar in Berta Logar

MANJKA PREDVSEM MOŠKIH ČLANOV
– ZBERITE POGUM IN PRIDITE NA VAJO
VSAK ČETRTEK OD 19.00 DO 21.00 URE
V GALERIJO ANA V SEVNICI.
Informacije: 031/345-207 – Marjana
041/458-532 – Majda
maj 2015
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Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

Ročno postavljanje mlaja na Blanci

Blanca

PGD Blanca;
Info.: Benjamin Požun, 070/816-137

Prvomajska budnica

po Sevnici

KD Godba Sevnica

Tradicionalno prvomajsko srečanje na Lisci

Lisca

Gostinsko Kraševec, Sindikati,
PD Lisca Sevnica

22. pohod na Kamenško

Lovska koča Kamenško

KS Krmelj;
Info.: Slavica Mirt, 041/897-515

Sevniški mesečni sejem

Parkirišče za HTC Sevnica

KŠTM Sevnica,
Info: Zdravko, 07/81-65-462

Gorski tek na Lisco

Orehovo - Lisca

Berg-lauf Lisca Sevnica;
Info.: Pavle Drobne, 051/437-536

Košarka

Igrišče NHM

KŠTM Sevnica

Florijanovo žegnanje

Budna vas

PGD Šentjanž

Tečaj slovenščine za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Mali nogomet

Prvomajska ulica 15

KŠTM Sevnica

Gostujemo: BAR-ovec Danijel Lindič

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kino večer: Pijevo Življenje

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

Bhagavad gita - joga vdanosti

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Andreja Avberšek: Potopisno predavanje Madeira & Lizbona –
botanični vrt sredi Atlantika

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

četrtek, 7.5.,
ob 19.00

Koncert tolkalista Erika Kranjca

Grad Sevnica;
Lutrovska klet

KŠTM Sevnica in Glasbena šola Sevnica;
Info: 051/680-289, grad.sevnica@kstm.si

petek, 8.5.,
ob 17.00

Družinska ustvarjalnica s starši in otroki

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Zbirno mesto
TVD Boštanj

TD Boštanj;
Info.: Aleš, 031/655-936

Kmečka tržnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Info.: 07/81-65-070

Dolinškov kozolec na
Šmarčni

Info: Ciril, 041/704-136

četrtek, 30.4.,
ob 17.00
petek, 1.5.,
ob 6.00
petek, 1.5.
petek, 1.5.,
ob 11.00
sobota, 2.5.,
ob 8.00
sobota, 2.5.,
ob 10.00
sobota, 2.5.,
ob 17.00
nedelja, 3. 5.,
ob 10.00
ponedeljek, 4.5.,
ob 11.30
ponedeljek, 4.5.,
ob 17.00
torek, 5.5.,
ob 18.00
sreda, 6.5.,
ob 17.00
sreda, 6.5.,
ob 18.00
sreda, 6.5.,
ob 19.00
četrtek, 7.5.,
ob 17.30
četrtek, 7.5.,
ob 18.00

Odprtje likovne razstave z naslovom
"Svet v dlani" ljubiteljske slikarke Irene Ameršek
Radogost večer - gost: Stane Fabjančič – slikar
Starosta posavskih slikarjev, iz Brestanice.

sobota, 9.5.,
ob 8.00
sobota, 9.5.,
ob 9.00

Posavski festival tematskih poti 2015
Pohod po naravoslovni poti Azaleja Boštanj. Nezahtevna trasa.
Trajanje pohoda 3 ure. Startnina 5 EUR.
Skupaj delamo za zdravje ob Tednu RK in Dnevu med. sester v sodelovanju z ZD in društvi
Razstava maket in slik Damjana in Sebastjana Popelarja:
Kozolec med konstrukcijo in ornamentom

sobota, 9.5.,
ob 10.00

Predaja defibrilatorja Rdečega križa Sevnica
v javno uporabo na Tončkovem domu na Lisci

Tončkov dom na Lisci

OZ Rdečega križa Sevnica
Info.: 07/81-65-070

sobota, 9.5.,
ob 17.00

Kino večer - Schindlerjev seznam

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

sobota, 9.5.,
ob 19.00

Kulturno srečanje članov društva in gostov iz Mozirja in Laškega

Kulturni dom Šentjanž

Kulturno umetniška sekcija iz KUD Budna vas

Župnijska cerkev sv. Janeza
Krstnika na Razborju
Zbirno mesto:
Loka
Dolinškov kozolec na
Šmarčni

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
OI Sevnica

Kristijan Kolega: Predavanje:
"Kako razviti potrpljenje in mir uma"

Grad Sevnica

Grad Sevnica in Društvo Pandurang

Tečaj slovenščine za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Urška Vrhovnik: Predavanje Prestrašimo strah
Avtorica je Life coach, življenjska trenerka.

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Irena Jarc: Predavanje
Piramide po svetu in v dolini bosanskih piramid v Visokem

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Košarka

Igrišče NHM Sevnica

KŠTM Sevnica

Tematski tečaj Bhagavad gita

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tečaj CPP

učilnica
Avtošole Prah Sevnica

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

Potopisno predavanje Maroko

MC Sevnica

KŠTM Sevnica, Študentski klub Sevnica

Veteranski rokometni turnir

Športna dvorana Sevnica

Veteransko društvo Oldpunce Sevnica;
Kamila, 031/483-022

Posavski festival tematskih poti 2015
13. pohod po Krekovih stezicah
Posavski festival tematskih poti 2015

Zbirno mesto:
pred Gostilno Repovž
Zbirno mesto:
pri konjeniškem kozolcu
zbirno mesto:
pri pletenki velikanki v Tržišču

TD Šentjanž;
Info.: Cvetka Jazbec, 031/825-053

sobota, 9.5.,
ob 9.00

sobota, 9.5.,
ob 19.00
nedelja, 10.5.,
ob 8.00
nedelja, 10.5.,
ob 9.00
nedelja, 10.5.,
ob 18.30
ponedeljek, 11.5.,
ob 11.30
ponedeljek, 11.5.,
ob 18.00
torek, 12.5.,
ob 18.00
torek, 12.5.,
ob 19.00
sreda, 13.5.,
ob 17.00
četrtek, 14.5.,
ob 17.30
petek, 15.5.,
ob 16.00
petek, 15.5.,
ob 20.00
sobota, 16.5.,
ob 9.00
sobota, 16.5.,
ob 9.00
sobota, 16.5.,
ob 9.00
sobota, 16.5.,
ob 10.00
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Pesem Posavja - revija odraslih pevskih zasedb Posavja, 1. koncert
Posavski festival tematskih poti 2015
Po sevniški planinski poti - Gozdna učna pot Loka - Lovrenc
Razstava maket in slik Damjana in Sebastjana Popelarja:
Kozolec med konstrukcijo in ornamentom

Konjeniški pohod po Krekovih stezicah
Posavski festival tematskih poti 2015

Pohod Azaleja - Vrhek, Tržišče

PD Lisca Sevnica;
Info.: Darinka, 041/481-697
Info: Ciril, 041/704-136

Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž;
Info: 041/709-287
TD Tržišče

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sobota, 16.5.,
ob 11.00

12. tradicionalna Golažiada na Okroglicah

Turistični center Azaleja
Okroglice

Turistična kmetija Azaleja; Info. in prijave:
Tamara,golaziada@gmail.com, 041/635-324

sobota, 16.5.,
ob 16.00

Kuhajmo skupaj Članice aktivov Občine Sevnica in drugih občin
se bodo predstavile s kuhanjem tradicionalnih jedi. Zvečer sledi
pokušina, veselica z ansamblom Suha pipa, klapa Parangal.

Večnamenski dom
Zabukovje

Aktiv kmečkih žena Zabukovje;
Info.: Albina Sehur, 031/230-283

sobota, 16.5.,
ob 17.00

Dharma yoga s Kristijanom Nekić.

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Pesem Posavja - revija odraslih pevskih zasedb Posavja, 3. koncert

Župnijska cerkev Boštanj

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Sevnica

Kuharske delavnice s Sanjo in Emilom: Vedske kuharije

Grad Sevnica

Grad Sevnica, Društvo Pandurang;
Prijave: Andrej, 040/735-644

Tečaj slovenščine za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Zaključni dogodek projekta Igrišče za gledališče

Grad Sevnica

Zavod Bunker v sodelovanju s KŠTM Sevnica,
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kino večer – Gandhi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Alenka Gliha: Predavanje Transcendentalna meditacija

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2015:
Koncert »Tri zdrave Marije in en oče naš«

Grad Sevnica

Zavod Bunker v sodelovanju s KŠTM Sevnica,
OŠ Sava Kladnika Sevnica.

četrtek, 21.5.,
ob 17.00

Nagradni turnir X-Box Fifa 2015

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

petek, 22.5.,
ob 17.30

Živa knjižnica z gosti - strokovnjaki različnih poklicev

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

petek, 22.5.,
ob 19.00

Proslava ob prazniku KS Tržišče

Kulturna dvorana Tržišče

KS Tržišče;
Info.: Janez Virant, 041/910-335

petek, 22.5.,
ob 20.00

Odprtje razstave Prihodnost prijazna naravi
Razstava odprta od petka, 22.5. do petka, 29.5.

Gasilski dom Tržišče

AKŽ Tržišče, TD Tržišče

sobota, 23.5.,
ob 9.00

Posavski festival tematskih poti 2015
Pohod po Marinkini poti Pohodna pot je dolga 6 km.

Lukovec

KŠD Lukovec;
Info.: Stanko, 031/827-482

sobota, 23.5.,
ob 9.00

11. likovna kolonija Krmelj 2015
(likovna in fotografska delavnica),udeležba je brezplačna, obvezna predhodna
prijava.

Gasilni dom Krmelj

DKŠD Svoboda Krmelj; Prijave (do 20. maja):
Nevenka, 041/810-563, flajs.nevenka@
gmail.com, Ana, 031/629-372,

sobota, 23.5.,
ob 9.00

Regijsko preverjanje usposobljenosti enot prve pomoči CZ in RK

Športni dom Sevnica in
okolica

Uprava za zaščito in reševanje RS,
Občina Sevnica in OZ Rdečega križa Sevnica

sobota, 23.5.,
ob 19.00

Akustični koncert "Jita s prijatelji"

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

nedelja, 24.5.,
ob 17.30

Sevniško grajsko poletje 2015:
Predavanje / delavnica »Regresija« Predavanje/delavnico bo vodila Petra
Guštin, certificirana hipnoterapevtka in terapevtka za regresije.

Grad Sevnica

Društvo Pandurang s podporo KŠTM Sevnica

ponedeljek, 25.5.,
ob 11.30

Tečaj slovenščine za priseljence

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 25.5.,
ob 15.30

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

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Info. in prijave: 07/81-65-070

torek, 26.5.,
ob 15.30

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

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica
Info. in prijave: 07/81-65-070

torek, 26.5.,
ob 18.00

Tai Chi

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

sreda, 27.5.,
ob 17.00

Kino večer - Življenje je lepo, La vita e bella

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

četrtek, 28.5.,
ob 17.30

Okrogla miza: Fantje so z Marsa, dekleta so z Venere

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

četrtek, 28.5.,
ob 19.00

Sevniško grajsko poletje 2015:
»Za posavski gozd in les«
Predstavitev zaključkov projekta s priložnostno razstavo g. Braneta Žuniča

Grad Sevnica

Zavod za gozdove Slovenije, posavske občine,
KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, DIT gozdarstvo

petek, 29.5.,
ob 18.00

Vedran Rađenović: Predavanje
"Uvod v metabolizem"

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

sobota, 30.5.,
ob 17.00

Dharma yoga s Kristijanom

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

sobota, 30.5.,
ob 20.00

Tradicionalna 29. Šinjekadija
Šinjke se bo sprejemalo v oceno v petek popoldne, 29. 5. 2015, med 17. in
18. uro. Za zabavo bo poskrbel ansambel »Dori«.

Log - šotor na igrišču pred KŠD Log, Info.: Janez, 041/769-814,
Matej, 051/797-803, Branko,
Večnamenskim objektom
031/319-010

nedelja, 31.5.,
ob 10.00

Posavski festival tematskih poti 2015
19. sevniški kolesarski maraton

zbiranje: Športni dom
Sevnica

sobota, 16.5.,
ob 19.00
nedelja, 17.5.,
ob 16.00
ponedeljek, 18.5.,
ob 11.30
torek, 19.5.,
ob 18.00
sreda, 20.5.,
ob 16.00
sreda, 20.5.,
ob 17.00
sreda, 20.5.,
ob 19.00
sreda, 20.5.,
ob 20.00

Org.: Kolesarsko društvo Sevnica; Info.:
Robert Kosaber, 040/297-179, kdsevnica@
kolesarstvo.org, www.kolesarstvo.com

www.mojaobcina.si/
sevnica/dogodki/
maj 2015
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Mladina
Delavnica o iznajdljivosti
v MC Sevnica
V petek, 17. aprila, smo v MC Sevnica organizirali
delavnico. Vodili so jo izkušeni trenerji programa
10 ključnih stvari, ki se za delo usposabljajo v
sklopu programa za trenerje na socialni akademiji.
V Sloveniji je eden večjih problemov mladih na
trgu dela, da jih veliko, kljub doseženi formalni
izobrazbi, ne more dobiti ustrezne zaposlitve.

Kino večer v MC Sevnica

Iz brezna do svobode

V petek, 6. marca, smo si v Mladinskem centru
ogledali film Revni milijonar. S fanti, ki so prišli na
ogled filma, smo ob čaju po filmu presenečeno
ugotovili, da je prav vsaka situacija, s katero se
srečamo v življenju, pa naj bo na prvi pogled slaba
ali dobra, prav gotovo za nekaj dobra. Mladi so bili
navdušeni nad tem, kako mirno je glavni junak filma
sprejel vse, s čimer se je srečal v življenju. Vsa
navidezna prekletstva je znal spremeniti v prave
blagoslove. Navdušila je tudi njegova predanost
dekletu, s katerim sta se poznala že iz otroških let.

Mitja Duh, 37-letni Trboveljčan, je v petek, 10.
aprila, v MC Sevnica predstavil avtobiografijo
Tek za življenjem. Njegova pretresljiva življenjska
zgodba je skoraj do solz ganila vseh 25 poslušalcev.
Mitja je imel srečno otroštvo, bil je odličen učenec
in športnik. Že kot osnovnošolec je posegel po
cigaretah, alkoholu in marihuani, pri 15 letih je
občasno užival heroin. Bil je punker, izključili so ga
iz srednje šole, s prijatelji je kradel avtomobile in
se pretepal s policisti. Pri 19 letih se je odselil k
prijatelju, pri 21 prijavil na metadonski program,
konzumiral LSD in halucinogene gobe, med tem
mu je umrl tudi oče.

Številni mladi se zato zavedajo, da si bodo morali
zaposlitev ustvariti sami – potrebni pa bosta
velika iznajdlivost in vztrajnost. Na delavnici smo
si poskušali odgovoriti, ali se je mogoče izuriti v
iznajdljivosti. Mladi se prej ali slej srečajo s takšnimi
dilemami, zato so se na delavnici Iznajdljivost z
njimi srečali in skupaj usvajali tehnike, ki jim bodo
pomagale pri razmišljanju »zunaj škatle«.

Opazili so tudi prisotnost in delovanje vesti v srcu
vsakega izmed nas; kadar kaj delamo narobe,
nam da glas vesti to jasno vedeti. Film je jasno
pokazal, da stremenje za prestižem, bogastvom
in uživanjem ljudem ne prinese niti približno toliko
Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica zadovoljstva kot poštenje, preprostost in zvestoba
etičnim in moralnim načelom.
Vedno znova smo presenečeni, kako iskrene,
poštene in inteligentne osebe zahajajo v Mladinski
center. Nekateri izmed njih bodo s svojim
delovanjem in dosežki gotovo marsikoga pozitivno
presenetili.

Kako najti poklic,
ki mi je pisan na kožo?

V Mladinskem centru Sevnica smo gostili
Andrej Pešec
predavatelja Andreja Pešca, spregovoril pa
je o načelih uspešnih mladostnikov. Andrej po
slovenskih šolah, knjižnicah oziroma, kamor ga
povabijo, predava o skrivnostih življenja, družinski
psihologiji, navadah in razvadah, načelih uspešnih
mladostnikov in naravnih zakonih, ki jih zelo slabo
poznamo. Andrej pravi: »Vsi iščemo uspeh in Luka Gole, učenec 9. razreda Osnovne šole Krmelj,
srečo, redko kdo pa je pripravljen plačati ceno spet posega po najvišjih državnih priznanjih v
znanju. Lanskemu zlatemu priznanju iz kemije ter
uspeha.«
srebrnima priznanjema iz znanja matematike in
fizike je letos dodal zlato v znanju astronomije in
srebro iz fizike (oboje pod mentorstvom Boštjana
Repovža).

Luka Gole –
zlati osnovnošolec

Leta 1999 je zbolel za shizofrenijo in oropal
lekarno ter soseda, zaradi česar je shiran,
prestrašen, brezzob in okužen s hepatitisom
C pristal v zaporu. Po 3 letih ječe in psihoz je bil
popolnoma na dnu, vendar se je odločil, da se
ne bo vdal. Znižal je odmerke metadona, zdravil,
cigaret in kave ter v 6 mesecih dokončno opustil
vse ter zapadel v paranojo.
Na Dobu je spoznal prijatelja, ki ga je motiviral
za šport in dokončanje šole ter mu povedal, da
je smisel življenja, da pomaga drugim. Tako se je
Mitja začel upirati strahovom, vaditi jogo, teči in
se učiti. Po 4 letih je prvič stopil na prostost in se
trudil znova pridobiti zaupanje v domačem kraju.
Pretekel je 14 ur za socialno ogrožene otroke,
se intenzivno ukvarjal s športom, sodeloval z
društvom Up in ustanovil športno-humanitarno
društvo Človek.
Mitja se po 10 letih psihoz in zasvojenosti ne
boji ničesar več in je res edinstven primer, saj
je našel notranjo moč in smisel življenja prav v
okolju, v katerem so bile možnosti za napredek
najtežje. Takoj ko je prenehal biti žrtev in je prevzel
odgovornost za lastna dejanja in srečo, se je
ponovno rodil in zaživel življenje, polno presenečenj
in novih izzivov.

Lucija Rap
Izvedeli smo, da vsakdo od nas premore neverjeten
talent na svojem področju. Nekatere zanimata
znanje in resnica, druge vladanje, administracija
in uprava, tretje trgovina in delo na zemlji, spet
četrti so najbolj zadovoljni pri opravljanju del z
rokami, pri čemer imajo jasno postavljene meje
in dolžnosti. Malokdo od nas pa opravlja delo, za
katerega je bil rojen, kar je vzrok za brezposelnost,
nezadovoljstvo in serijsko intoksiciranje ter
hazardiranje. Pri izbiri poklica vedno upoštevajte
svojo svobodno voljo in nasvete oseb, ki nas dobro
poznajo in nam želijo vse najboljše.

Lansko kemijsko priznanje je tokrat še nadgradil,
saj je z vsemi doseženimi točkami zlatemu lesku
dodal še naziv državni prvak (pod mentorstvom
Darinke Podlogar). Luka z odličnimi dosežki
dokazuje, da na naravoslovnem področju spada
med najboljše. Tudi na letošnjem matematičnem
tekmovanju je dosegel srebrno priznanje in se
uvrstil na državno tekmovanje.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

P. Starič

14

maj 2015

www.mojaobcina.si/
sevnica

Mladina
Učenka OŠ Boštanj
v Državnem zboru
Republike Slovenije
V ponedeljek, 13. aprila, sem se udeležila 25.
nacionalnega otroškega parlamenta v Državnem
zboru Republike Slovenije. Tam so bili še učenca iz
Posavja, Ajda Španring in Tilen Burja, ter učenec
Črt Kranjc v vlogi novinarja, vseh iz Slovenije pa
nas je bilo 110 parlamentarcev in parlamentark.

Projekt Policija za otroke
na OŠ Krmelj

Naravoslovni dan v 5. razredu
Zdravje je moja vrednota

V petek, 10. aprila, smo se v telovadnici OŠ
Krmelj zbrali učenci OŠ Tržišče, OŠ Milana
Majcna Šentjanž, učenci OŠ Krmelj in dva
oddelka vrtca pri OŠ Krmelj. Zbrali smo se s prav
posebnim namenom, da bi otrokom posredovali
in še okrepili informacije, kako se znajti v stiski,
nevarnih okoliščinah, kako se zavarovati in
poiskati pomoč, kadar jo potrebujejo. Varnost
otrok je namreč odgovornost nas vseh. Vsi se
z veseljem vključujemo v različne projekte s to
tematiko. Projekt Policija za otroke je prav tako
preventivni program, ki skrbi za našo in vašo
varnost. Predvsem je pomembno, da se vsi skupaj
trudimo, da otroci ne bi utrpeli škode zaradi nasilja
ali zlorabe.

V četrtek, 9. aprila, smo imeli učenci 5. razreda
naravoslovni dan. Naše znanje smo nadgrajevali v
delavnicah: odvisnost od drog, nikotina in alkohola,
ki ga je vodila Valentina Janežič iz ZD Sevnica.
Poučila nas je o škodljivem kajenju, o preventivi in
predstavila droge, za nekatere sem slišal prvič.
V telovadnici smo se razgibali pod vodstvom Mojce
P. Krajnc, se sprostili in naredili vaje za držo. Pri
Kristini Prijatelj smo se naučili izdelavo pogrinjkov,
obnovili bonton pri jedi in zgibali prtičke. Všeč mi je
bilo tudi pri učiteljici, ki nam je zadnjo uro povedala
nekaj o prvi pomoči.
Vem, da je zdravje zelo pomembno, zato se
gibajmo, zdravo jejmo, skrbimo za higieno.
Niki Radovič, 5. c OŠ Sava Kladnika Sevnica
Vsi 5. razredi smo imeli naravoslovni dan. Zelo
smo se ga veselili. Izvedeli smo, da bomo imeli
poučne in zabavne dejavnosti.

V poslanskih klopeh (Eva je prva desno).

Osrednja tema je bila izobraževanje in poklicna
orientacija. Uvodne nagovore so imeli predsednik
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milan
Brglez predsednik države Borut Pahor, minister
za javno upravo Boris Koprivnikar ter Darja
Grozdnik, predsednica Zveze prijateljev mladine
Slovenije. Mladi, nadobudni parlamentarci
iz vse Slovenije, smo se pogovarjali o štirih
osrednjih temah: poklici prihodnosti, formalno in
neformalno izobraževanje, vseživljenjsko učenje
in vsi poklici so pomembni. Izvolili in sprejeli smo
veliko odločitev ter sklepov na teh področjih, med
drugim tudi predlagali ustanovitev posvetovalnega
telesa, sestavljenega iz mladih, ki bi bil del našega
parlamenta. Po sklepanjih v določenih skupinah
smo se vrnili v veliko dvorano. Pozdravil nas je
predsednik vlade dr. Miro Cerar, trije udeleženci
parlamenta pa so mu lahko postavili vprašanje.
Med njimi sem bila tudi jaz. Po razpravi in sprejetih
sklepih smo določili še temo za prihodnje leto,
ki bo glavna tema 26. nacionalnega otroškega
parlamenta, in sicer pasti mladostništva. Po
tem smo nekateri učenci šli tudi na prireditev k
predsedniku države v predsednikovo palačo. Tam
smo spremljali podelitev Jabolka navdiha, ki je
bilo letos namenjeno Marku Soršaku - Sokiju. Vsi
mladi in tudi nekoliko starejši povabljeni smo na
prireditvi uživali – mladi predvsem zato, ker je bila
ta posvečena bolj rokovski glasbi, kar pomeni, da
smo bili zelo glasni tam, kjer ne bi smeli biti!

Eva Železnik, 9.a OŠ Boštanj

Delavnica na OŠ Boštanj
V torek, 24. marca, so na OŠ Boštanj potekale
delavnice. Namenjene so bile četrtemu in petemu
razredu. Pomagali so nam upokojenci iz doma za
ostarele, izdelovali pa smo velikonočne izdelke.
Iz volne smo naredili puhaste piščančke, barvali
jajca iz stiroporja in naredili časopisne košarice.

Ogled policijske opreme in vozil

Hvaležni smo za priložnost, da smo lahko
sodelovali pri tem projektu, in del tega je bil tudi ta
prijetni dogodek. Otroci in učenci so si po krajšem
nagovoru komandirja Policijske postaje Sevnica
gospoda Žnideriča najprej ogledali lutkovno
predstavo Ena ena tri – mali Ojoj v izvedbi ekipe
gledališča Lutke zajec. Za tem smo se vsi odpravili
na igrišče in tam se je predstavil kvintet orkestra
policije. Po krajšem koncertu so se otroci srečali s
policisti. Spoznali so delo pravega policijskega psa
in njegovega vodnika, posebno policijsko enoto in
si ogledali vozila ter opremo policistov. Lahko so
jih kaj vprašali in izvedeli, kar jih je zanimalo, lahko
so se z njimi fotografirali na različnih vozilih in v
njih. Bilo je prijetno dopoldne.

Imeli smo naslednje štiri: pogrinjek, predstavitev
različnih zasvojenosti, gibalno dejavnost, odnos do
zdrave prehrane. Nama je bila všeč predstavitev
medicinske sestre Valentine Janežič. Seznanila
nas je o zasvojenosti z alkoholom, cigaretami in
drugimi drogami. Pokazala nam je tudi pretresljiv
filmček o posledicah uživanja alkohola. Bili sva
zelo žalostni, ko sva videli nesrečo, ki se je zgodila
zaradi alkohola. Všeč so nama bile še druge
dejavnosti in med njimi tudi joga. Pri njej smo se
zelo sprostili in spoznali nove gibe. Bilo je zabavno
in tudi smešno. V zadnji delavnici smo sestavili
prehrambno piramido. Dobro nam je šlo od rok,
saj smo že veliko vedeli o uživanju pestre in zdrave
Renata Mlinarič hrane. Sklenili sva, da bova vsako jutro zajtrkovali.
Naravoslovni dan nama je bil zelo všeč. Vsem nam
je bilo zabavno, zanimivo, poučno in tudi veselo.
Vse, kar smo izvedeli v delavnicah, nam bo prišlo
prav v vsakdanjem življenju. Ta dan nama bo ostal
v lepem spominu.
Zapisali: Nika Zupančič in Petra Marolt, 5. b
V petek, 10. aprila, smo se učenci in učitelji OŠ Ane
OŠ Sava Kladnika Sevnica
Gale Sevnica z avtobusom odpeljali na OŠ Boštanj.
Tam smo si najprej ogledali lutkovno predstavo
113, ob kateri smo se nasmejali in izvedeli veliko
zanimivih informacij o policistih.
Po ogledu lutkovne predstave smo zunaj prisluhnili
trobilnemu kvintetu orkestra Slovenske policije.
Predstavili so se nam z znanimi skladbami, v
vsaki pa je bil predstavljen tudi instrument, ki je
zastopan v kvintetu. Melodije smo spremljali s
ploskanjem in poskoki, ki so poskrbeli, da nam ni
bilo hladno.

Učenci OŠ Ane Gale Sevnica
spoznavali delo policistov

STONE ORANGE
RESONANCA
PARTY BAND

BURN FUSE
MARY JANE
DIVJE ROŽE

Ustvarjanje

Medtem ko so se izdelki sušili, smo izdelali rožice,
metuljčke in listke ter jih prilepili na košarico. Ko
smo izdelali piščančke in so se jajca posušila, smo
vse dali v košarico. In vse je bilo nared! Bilo je zelo
zabavno.

Po končanem glasbenem delu smo se razdelili
po različnih postajah, policisti so nam predstavili
svoje delo in pripomočke. Najbolj so bili zanimivi
motorji in policijski pes.

Učenci 5.a in Polona Šintler Cigler

Za OŠ Ane Gale Sevnica Urška Volarič
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Šport
2. blagoslov kolesarjev
na Šmarčni

Državno prvenstvo na Rogli

Futsal:
Sevnica še v tretje do zlata

Od 27. do 29. marca je bilo na Rogli 24. državno
prvenstvo v streljanju z zračnim orožje, na
Lep sončen dan na cvetno nedeljo je bil kot nalašč katerem je sodelovalo 789 tekmovalcev vseh KMN Potočje projektiranje Sevnica se je še tretjič
za prvi kolesarski premik po Savski dolini. KD starostnih kategorij.
zapovrstjo okitila z naslovom mladinskih državnih
Sevnica je s krajani Šmarčne drugič pripravil
prvakov do 21 let. Na povratni tekmi so slavili z
lep tradicionalni dogodek, blagoslov kolesarjev
rezultatom 1:5.
in drugih rekreativnih navdušencev za uvod v
Uvodne minute so pripadle domačinom, ki so že v
rekreativno sezono. Številni kolesarke in kolesarji
23. sekundi tekme stresli okvir vrat. Še nekaj žog
so ob župniku Fonziju Žibertu iz župnije Boštanj pri
je švignilo mimo sevniškega čuvaja mreže, nakar
so projektanti vzpostavili ravnotežje in počasi
prevzemali vajeti igre v svoje noge. Grigić je v 11.
minuti načel domačo mrežo. Dobro igro je kronal
Martić tri minute kasneje in postavil izid polčasa.
Picopeki so drugi polčas pričeli igro z vratarjem
v polju, kar se jim ni obrestovalo. Ponovno sta
Janc, Kovačič in Špan med nastopom
se med strelce vpisala Martić in Grigić. V 31.
Strelci SD Marok Sevnica so skoraj v celoti minuti so domačini dosegli časten zadetek. Šest
uresničili postavljene cilje. Ekipno (Blaž Kunšek, minut pred koncem pa je Govekar postavil končni
Klemen Juvan in Danilo Petrin) so se v članski rezultat srečanja.

Foto: Judith Zgonec

konkurenci s pištolo uvrstili na 2. mesto, kot v
državni ligi 1A. Mojca Kolman je v posamezni
konkurenci med članicami zasedla drugo mesto,
čeprav je glede na formo vse kazalo na uvrstitev
na najvišjo stopničko. Načrte ji je prekrižala Katja
Vodeb, ki je z odlično dnevno formo vrhunsko
prišla v finale in Kolmanovo ugnala za 2,9 kroga.
Hkrati je Vodebova od Kolmanove prevzela državni
rekord v streljanju finalov in ga izboljšala za 0,2
kroga. Strelci s puško najmlajše kategorije (Liam
Kovačič, Domen Špan, Miha Janc in Aleš Janc) so
se uvrstili na sredino razpredelnice.

cerkvi Marije pomočnice na Šmarčni prisluhnili in
dodali prošnjo za varno kolesarjenje. Bilo nas je
okrog 130, vsi pa smo uživali v toplem pomladnem
soncu in dobrotah, s katerimi so nam postregle
prijazne Šmarčanke. Ob druženju po blagoslovu
je marsikatera beseda nanesla na letošnje
kolesarske cilje, pohvalili so tudi dogodek. Vabljeni
tudi prihodnje leto ljubitelji kolesarjenja.
Na Šmarčni smo si ogledali še zbirko starega
Mirko Ognjenovič
kmečkega orodja in predmetov, zbranih v kozolcu
Cirila Dolinška. Povabilo vsem kolesarskim
družinam in drugim, da skupne trenutke izkoristite
na varni in zanimivi poti ob Savi skozi Boštanj,
Kompolje, Šmarčno, Breg ...
Hvala vsem sodelujočim, krajanom Šmarčne in
župniku Fonziju.
Planinsko društvo Lisca Sevnica organizira ob
110-letnici organiziranega delovanja množično
Vir: KD Sevnica pohodno-rekreativno
prireditev
Sevniški
planinski maraton 2015, ki ponuja zanimiv izbor
6 raznovrstnih pohodnih poti (od 6 do 67 km).
Te potekajo pretežno po Sevniški planinski poti,
markirani obhodnici po območju občine Sevnica.

Sevniški
planinski maraton 2015

Končane
druga in tretja državna liga

Od 21. do 22. marca so bila v Brežicah na
elektronskih tarčah izvedena sklepna tekmovanja
šestega kroga druge in tretje državne lige.
Sevniški strelci so po pričakovanju v ekipni in
posamični konkurenci zasedli visoka mesta. Tako
so v drugi državni ligi prepričljivo zmagali v ekipni
in posamični konkurenci. Danilo Petrin je za kar
18 točk, zbranih v šestih krogih lige, prehitel
drugouvrščenega Davida Rožmana.

Tudi v tretji državni ligi so Sevničani dosegli
stopničke. Tako je ekipa SD Marok 3 zasedla
drugo mesto, najboljši posameznik ekipe Stane
Mirtelj prav tako drugo mesto in srebrno kolajno.
Pionirska ekipa SD Marok, ki je streljala s puško,
je v regijski ligi po šestih krogih zasedla četrto
mesto, najboljše uvrščen posameznik (četrto
mesto) pa je Aleš, Mitja Janc.

Sevniški planinski maraton ponuja pestro izbiro
pohodnih izzivov za vse starostne skupine. Je izziv
vztrajnim pohodnikom, tudi tekačem, pohodniške
užitke, rekreacijo družinam ter športno-kulturnozabavno preizkušnjo najmlajšim, ki jih spodbujamo
k zdravemu načinu življenja z gibanjem v naravi.
Med pohodi boste spoznali tudi izjemne naravne in
kulturne zanimivosti.
Na poteh bodo kontrolne točke z okrepčili,
kulturnim programom, animacijami za najmlajše
in še veliko zanimivega. Po prihodu na cilj se boste
lahko osvežili na bazenu Sevnica ali se udeležili
številnih športno-animacijskih aktivnosti.
Prireditev bo v soboto, 29. avgusta, s startom in
ciljem na igrišču pri Športnem domu Sevnica (pri
bazenu).
Prijave zbiramo od 15. maja na spletni strani
www.planinskimaraton.si, objavili pa bomo tudi
podrobne informacije o prireditvi. Enkratno
doživetje, ki ga ne smete zamuditi!

Mirko Ognjenovič

Vir: PD Lisca Sevnica

Ekipa SD Marok 3
(z leve drugouvrščeni Mirtelj, Ognjenovič in Ribič)
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Kapetan projektantov Domen Krnc je najprej
prejel pokal za fair play (vzhod), nato pa še tretjič
zapored visoko v zrak dvignil ''kanto'' za najboljšo
ekipo do 21 let v sezoni 2014/2015.
Izjava Mitja Jontez (trener Sevnice):
''To je zlata generacija sevniškega futsala. To je
generacija pred katero je velika prihodnost, če
bodo le trenirali in predano delali kot so doslej.
Sem ponosen in vesel, da sem lahko treniral tako
generacijo. Zraven njih sem tudi jaz postal boljši
trener. Razlika med ekipama v velikem finalu
je v tem, da imajo naši fantje za sabo veliko več
težkih tekem in to se je moralo poznati na igrišču.
Čestitke tudi Tomažu, ki ima odlično ekipo. Če ne
bodo zaspali oz. če bodo še bolj predano delali
potem lahko oni kaj kmalu grejo po naši poti, ko
smo osvojili zadnje tri naslove državnih prvakov''.

Na tekmi so bili:
Domen Krnc, Mihael Grigić, Beno Govekar,
Uroš Martić, Amadej Seničar, Žan Tomažič, Rok
Godnik, Borut Žičkar, Matej Pirc, Rok Vidmar,
Dorjan Malus in Jernej Jazbec.
AJDE SIUNCA

Tomaž Blatnik, KMN Sevnica
Foto: Rajko Lukačič

rad imam šport

Šport
Občinsko prvenstvo
v športni gimnastiki
V sredo, 8. aprila, je ŠD Partizan Sevnica organiziral
občinsko prvenstvo v orodni gimnastiki s šolskimi
vajami. Tekmovanja v Športnem domu Sevnica se
je udeležilo 75 gimnastičarjev, učenci in učenke
OŠ Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj,
OŠ Radeče in OŠ Leskovec pri Krškem. Na gredi
in parterju sta sodila sodnika iz gimnastičnega
kluba Rain Krško, na bradlji, preskoku in drogu
pa sodniki iz ŠD Partizana Sevnica. Tekmovali so
v šestih kategorijah, najmlajše deklice in dečki (1.–
3. razreda), mlajši (4.–6.razreda) in starejši (7.–9.
razreda). Medalje po posameznih kategorijah so
osvojili:

Sevničani 5. medalj
Učenci OŠ Ane Gale Sevnica
na državnem prvenstvu v teku sodelovali pri projektu
Otroci tečejo
V soboto, 11. aprila, je bilo v Šentjurju državno
prvenstva v dolgih tekih, nastopilo pa je tudi pet
atletov iz AK Sevnica. Uvrstili so se odlično, saj so
osvojili dve zlati in eno srebrno ter eno bronasto
medaljo. Pri mlajših mladinkah je na 5000 m dolgi
progi zmagala Karin Gošek, med pionirkami U 14
je na 2000 m zmagala Lea Haler, k dvojni zmagi v
tej kategoriji je z drugim mestom pripomogla Nina
Lisec. Odlično je pri mlajših mladincih na 10.000
m tekel tudi Maj Popelar ter osvojil tretje mesto.

Učenci in učitelji OŠ Ane Gale Sevnica smo se v
petek, 10. aprila, pridružili dogodku Otroci tečejo.
Na Hrastah smo odtekli 100 m in prispevali svoj
delček k promociji gibanja. Ker pa imamo veliko
energije in kondicije, nismo odtekli samo 100 m,
ampak smo se najprej dobro ogreli in nato odtekli
kar nekaj dolžin. Dokazali smo, da se radi gibljemo
in skrbimo za boljše počutje.

Nina, Maj, Karin in Urška v Šentjurju

Istega dne je bilo v Tržiču državno prvenstvo za
veterane v cestnem teku na 10.000 m, Robert Upamo, da se bo dogodek obdržal in bomo
Lendaro je na njem postal državni podprvak, Vanja prihodnje leto spet lahko sodelovali in pripomogli
k promoviranju gibanja.
Lendaro pa je osvojila 4. mesto.
• Najmlajši dečki:
1. Jaša Medved in Klemen Krajšek, 3. Maj Zamida
• Najmlajše deklice:
1. Klara Kmetič, 2. Ema Tretnjak, 3. Leticia Chiara
Perc Lisec, Ema Kmetič in Zara Stanič
• Mlajše deklice:
1. Nika Povše, 2. Ela Senica, 3. Katarina Knez
• Mlajši dečki:
1. Gaj Brudar, 2. Mark Polanc, 3. Mitja Svenšek
• Starejše deklice:
1. Tina Rupar, 2. Iza Bautin, 3. Nadja Starič
• Starejši dečki:
1. Miha Miklič, 2. Tadej Juntez, 3. David Gole

Vir: AK Sevnica

Odprto KV prvenstvo
v Ajdovščini
Amatersko
radiogoniometriranje,
popularno
imenovano lov na lisico, je radioamaterska
športno tehnična disciplina, pri kateri sodelujejo
radioamaterji obeh spolov in vseh starostnih
skupin, razporejeni pa so v več kategorij.
Tekmovalci s posebnimi sprejemniki odkrivajo več
skritih oddajnikov (lisic), ki so razporejeni v skupni
razdalji od 4 do 10 km zračne linije. Zmagovalec je
tekmovalec, ki v najkrajšem času odkrije določeno
število oddajnikov, odvisno od kategorije.

Za OŠ Ane Gale Sevnica Urška Volarič

Knapčev pohod
V sredo, 8. aprila, smo že drugo leto zapored
pripravili pohod po Knapčevih poteh po Krmelju in
njegovi bližnji okolici.
Otroci iz vrtca smo se skupaj z vzgojiteljicami in
starši zbrali pred vrtcem. Vsaka družina je pred
pohodom dobila Knapčev zemljevid, na katerem
je bila vrisana pot. Že na startu nas je pričakala

prva naloga, s katero smo se ogreli. Razmigali
smo vrat, roke in noge in se nato podali na pot.
Sledili smo kažipotom, ki so nas spremljali na
pohodu. Vodili so nas od naloge do naloge, pot pa
Od Posavskih radioklubov je sodeloval Radioklub je bila označena tudi na plakatu pred zdravstvenim
domom. Poiskali smo srčni utrip in preverili
Amater iz Sevnice.
PIONIRJI: 5. mesto Leon Kmetič, 6. mesto Nik hitrost našega srca. Nato nas je pot vodila do tako
imenovane Nemške ceste, ki skozi gozdiček vodi v
Kladnik
Hinjce. Na robu gozda smo našli naslednjo nalogo.
Sara Bizjak
Vir: ARG POSAVJE – Jani Kuselj Posnemali smo petje ptic, ki so bile narisane na
plakatu, in šli naprej ob vznožju nekdanje nemške
opazovalnice. Kmalu smo zagledali napis, da je
naše poti konec. Za vsako opravljeno nalogo je
vsak otrok dobil dva žetona, na cilju pa vse svoje
štiri žetone zamenjal za kolajno. Posladkali smo
se še z napolitankami in odžejali s sokom, nato pa
dobre volje nadaljevali pot proti domu.
Pohod bomo ponovili prihodnje leto, saj smo se
precej razmigali, naklepetali in nasmejali.

Vsem tekmovalcem smo čestitali za nastope,
najboljšim pa zaželeli veliko sreče na državnem
tekmovanju. Zahvaljujemo se sodnikom (Renato,
Lara, Lucija, Mirko), računski komisiji (Neža
Tretnjak), vodnikom (Ana, Breda, Anja) in
staršem za pomoč in podporo. Veseli smo, da
je tekmovalcev vsako leto več, zato smo že v
pričakovanju naslednjega tekmovanja.

Marjanca Železnik, vzgojiteljica OŠ Krmelj
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Iz preteklosti v sedanjost
Kresna noč

Svinjsko

Sonce se tja za hrib odpravlja,
žarečih barv v zahod poslavlja,
v zraku pušča še toplino,
večerne sape vetriča milino.
Poniknilo v mrak veselo je žvrgolenje ptic,
pesem črička glasno odmeva iz trave ravnic,
zamrl po vasi ropot je pridnih rok,
utaplja vse v spanec noči globok.
Pri vrhu tam hriba nekdo govori,
pripravlja praznovanje kresne noči.
Prižigajo ogenj vaščani naše vasi,
kres je zagorel,harmonika se oglasi.

Spodnje Svinjsko

Kraj Svinjsko je od šentjanških krajev
prvi omenjen v pisnih virih
Na območju krajevne skupnosti Šentjanž je v
pisnih virih najprej omenjeno Svinjsko, to pa je
povezano z ustanovitvijo opatije v Stični, ko je
oglejski patriarh Peregrin na območju svoje
nadškofije na Dolenjskem ustanavljal opatijo
reinskih menihov, ki so živeli po pravilih sv.
Benedikta. Takrat so mu bratje plemiči Henrik,
Ditrik in Mainhalem v zamenjavo odstopili svojo
posest v kraju Sitik, v današnji Stični, za druga
slabša in manj donosna patriarhova posestva na
območju pražupnije Šentvid pri Stični, pod katero
je tedaj spadalo tudi območje kmalu po letu 1136
nastale župnije Šentrupert. Med posestvi, ki so
jih dobili imenovani bratje v zameno za Stično, so
v patriarhovi ustanovni listini stiške opatije leta
1136, 24. septembra, v Ogleju navedene tudi tri
kmetije na Svinjskem. Potem je Svinjsko navedeno
še 300 let pozneje, leta 1436 v fevdni knjigi grofa
Friderika Celjskega, ki je Perhartu Gakchsu podelil
v fevd desetine od štirih hub na Svinjskem (Swin).
Fevd na Svinjskem in drugi fevdi na Šentjanškem,

ki jih navajamo, so grofi Celjski pridobili z dediščino
po Ortenburških grofih. Celjski grofi so si na
Kranjskem in v Slovenski marki pridobili veliko
posestev, desetin in drugih pravic, leta 1393 pa
so postali tudi patroni šentruperške župnije, kar
so za njimi po dedni pogodbi dedovali Habsburžani.
V notranje avstrijski fevdni knjigi so leta 1444
navedeni v Svinjskem štirje fevdi.
Prvega,
desetine od štirih kmetij, sta prejela Boltežar
Liechtenberger in njegov brat Žiga, drugega,
kmetijo, je prejel Ludvig Kozjakar. V isti knjigi se
Svinjsko, Zgornje Svinjsko imenuje še v letih 1470,
1476 in 1479.

Plameni visoko v nebo prasketajo,
še iskre visoko v nebo se podajo,
svetloba plamenov medlo osvetli
okrog ognja na tisoče lepih stvari.
Zagorijo kresovi tudi drugoih vasi,
iz hriba na hrib so uprte naše oči.
Ponosno gorijo v praznovanju kresne noči,
igrajo harmonike in pesem se v noč izgubi.

Tanja Košar

Vir: Zbornik ob 700. obletnici prve omembe Šentjanža
v pisnih virih 1299-1999/Janez Kos,
Prve omembe šentjanških krajev v pisnih virih
O kraju so se ohranile tudi razne anekdote, med
njimi tudi ta, da so nekje tukaj našli svinčevo rudo.
To so nekaj časa celo kopali, a naj bi bilo preveč
jalovine in so opustili kopanje ter se selili k bolj
bogatim nahajališčem.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

Joga
Peti razredi smo bili veseli,
ker ta dan smo tudi jogo imeli.
Najprej smo se ogreli,
nato pa vadbo začeli.
Oponašali smo živali:
zajca, kobro in laboda.
Preplašil jih je lev,
ki je glasno rjovel.
Sonce smo pozdravili
in na orlu poleteli.
Pravilno morali smo dihati,
z rokami to občutiti.
Gospe Mojci smo se zahvalili,
ker smo z jogo za svoje zdravje poskrbeli.

Zgornje Svinjsko
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Liza Senica, Neža Kolman, Tamara Rak, 5.a
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Utrip življenja
Delček nostalgije
v vašem domu

Recepti
Regratov sirup

Morda ima Stara šola za vas prav to, to kar
potrebujete. Iščete drugačnost, uporabnost ali pa
le ugodno ceno? V Stari šoli je vsak dan kaj novega,
zanimivega, v njej najdete stvari, ki jih drugje ni več
mogoče.
Izbrani nostalgični izdelki iz Stare šole Sevnica

300 g regratovih cvetov, nabranih na suhih
travnikih
1,5 kg rjavega sladkorja
2 l izvirske vode
2–3 neškropljeni ekolimoni

Podoben sistem skupnostnega naročanja je
v sosednjih regijah že vzpostavljen, tako pa je
mogoče kupiti hrano in druge lokalne izdelke,
kozmetiko, igrače, pa tudi oblačila.
Za vključitev v skupino je pokazalo zanimanje več
kot 10 pridelovalcev iz Sevnice, želimo pa imeti
karseda pestro ponudbo. Vse zainteresirane
pridelovalce zato vabimo, da nas pokličejo na
telefonsko številko 06 861 29 89.
Vabimo tudi bralce, da nam pišete na
Tale postelja je v zlatih časih opremljala sodobne
kontakt@knof.si.
sobe našega sevniškega hotela. Zdaj se zanjo
Poslali vam bomo vabilo k vključitvi. Pridružite se
zanimajo nostalgični kupci. Cena za posteljo: 45
lahko tudi skupini Skupnostno naročanje Posavje
EUR, vzmetnica: 12 EUR.
na facebooku.

Regratove cvetove zlagamo v kozarec po plasteh
izmenično s sladkorjem in rezinami limone.
Pustimo namakti čez noč, nato dolijemo prekuhano
in ohlajeno vodo. To zmes pustimo še 12 ur in
večkrat pomešamo. Naslednji dan precedimo,
dobro stisnemo, še enkrat prekuhamo in vroče
zapremo v sterilne ogrete kozarce. Shranimo
dobro zaprto v temnem in hladnem prostoru.
Uporabljamo kot dodatek k čaju ali kot preliv za
sladoled. Če kristalizira, ga lahko namažemo na
kruh.

Zavod KNOF, so. p., Sevnica
in Društvo Terravera Kostanjevica na Krki

Trpotčev sirup
Retrokavč, izdelan v Jugoslaviji v 80. letih, z
značilno oranžno barvo in usnjenimi poudarki v
črni barvi. Lahko postane tudi ležišče. Zelo udoben
dodatek vaši stilni dnevni sobi. V zalogi sta tudi
fotelja v istem vintič stilu. Cena za kavč: 30 EUR.

Sirup je zelo zdravilen in ga uporabljamo pri
prehladih ali kot dodatek k čaju.
Priprava:
V kozarec po plasteh zlagamo na drobno narezan
trpotec in sladkor izmenično. To delamo toliko
časa, da je kozarec popolnoma poln. Na vrh naj
bo sladkor. Dobro zapremo, kozarec zavijemo
v časopisni papir in postavimo na tla v temen in
hladen prostor.
Sirup po treh mesecih precedimo in shranimo v
majhnih stekleničkah.

Praktična in prostorna pisalna miza in udoben
pisarniški stol iz 90. let, darilo Zavoda za
zaposlovanje, OE Sevnica. Cena za mizo: 40 EUR,
za stol: 15 EUR.

Več informacij: 031 28 11 77,
starasola@knof.si, www.starasola.si

Skupnostno naročanje Posavje
Ljudje se čedalje bolj zavedamo, kako pomembna
je domača lokalna pridelava, pa vendar je pot do
želenega cilja še precej dolga. Zato poskušamo
v Posavju vzpostaviti skupino skupnostnega
naročanja. Gre za sistem, da si kupci enkrat na
teden na spletu naročijo lokalno pridelana živila
in se skupaj s pridelovalci srečajo konec tedna
na vnaprej dogovorjenem mestu. Cilj projekta
je omogočiti pravično ceno za pridelovalca in
kupca ter olajšati dostop do lokalnih pridelkov in
izdelkov. S tem načinom pripomoremo tudi k večji
samopreskrbi in domači pridelavi.

Bezgov sirup
30 očiščenih bezgovih cvetov namakate v 3 l
izvirske prekuhane in ohlajene vode 24 ur. Na
vrh položite rezine limon in večkrat premešajte.
Naslednji dan precedite, dobro stisnete in dodate
toliko sladkorja, kolikor litrov ste dobili tekočine.
Mešajte, da se sladkor stopi, med mešanjem
dodajte še 4–5 dag citronke. Nič več ni treba
kuhati, samo shranite v dobro zaprtih in sterilno
očiščenih steklenicah.
Tako lahko pripravite tudi sirup iz črne mete,
citronske melice, ananasove mete in podobno

Pripravila: Alenka Kozorog

maj 2015

19

Oglasi

Evergreen d.o.o.
~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

INŽENIRING
M
I
T
EKO

IZDELUJEMO ENERGETSKE
IZKAZNICE
Pokličite nas:
041 490 235

Posavski festival tematskih poti 2015

E-mail: eko�m���mail��om
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Datum
Nedelja, 3. maj

Sobota, 9. maj

Nedelja, 10. maj

Sobota, 16. maj
Torek, 19 maj.
Sobota, 23. maj
Nedelja, 24. maj
Nedelja, 31. maj
Petek, 5.- 7. junij
Sobota, 6. junij

Nedelja, 7. junij

Sobota,13. junij

Nedelja, 14. junij

Sobota, 20. junij
Nedelja, 21.6.
Četrtek, 25. junij

tomaz.krnc@siol.net

07 81 65 325
041 623 066

www.str ehe.si

Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

Strešne kritine

AKCIJE
od

5,76 € / m
barvni

2

do 25,6 %

popusta

novi model
NEPTUN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...

Ime pohoDa
uskoška pot
pohod po naravoslovni poti azaleja Boštanj
pohod po poti Dr. Slavka Sušina
po poti trapistov
Pohod po Čateževi energijski poti
Po sevniški planinski poti - Gozdna učna pot Loka
pohod azaleja Vrhek
13. pohod po krekovih stezicah
konjeniški pohod po krekovih stezicah
S kolesom v peščeni svet repnic
Po poti Josipine Hočevar
pohod po poti vina in sonca
Kulinarični pohod po krški poti
pohod po marinkini poti
Pohod po dolini potoka Štegina na Studenec
19. sevniški kolesarski maraton
Učna pot Savus
Tridnevni konjeniški pohod po mejah občine Sevnica

LokacIja
Kostanjevica na Krki
Boštanj
Pišece
Brestanica
Čatež ob Savi
Sevnica
Tržišče
Šentjanž
Šentjanž
Brežice
Krško
Sromlje
Krško
Lukovec
Arto
Športni dom Sevnica
Radeče
Šentjanž

Info
Jana Milovanović, 031 613 519
TD Boštanj, 031/655 936
TD Pišece, 051 225 549
TD Brestanica, 031 663 319
ZPTM Brežice, 07/620 70 35
PD Lisca Sevnica, 041 481 697
TD Tržišče na Dolenjskem, 030 244 889
TD Šentjanž, 041 392-567
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 041 709-287
Posavje on bike, 041 657552
TD Krško, 041590558
TD Sromlje
Društvo NaTuro, 041 724 747
KŠD Lukovec, 051 680-288
TD Studenec, 031/744 418
Kolesarsko društvo Sevnica, 040 297-179
KTRC Radeče, 051/312 558
Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž, 041 709-287

Pohod po poti raške č’bule in cvička
pohod okoli Brestanice
S kolesom po mejah občine Krško
pohod po kozjanskem parku
pohod na Grmado
pohod na tk pav
S kolesom okoli Brestanice
11. pohod po »ostrovrharjevi vinski poti«
Vidova pot
Vidov pohod
Po gadovi sledi
Pot Vil čestitk
»Maš zobnik za Čelovnik« - najstrmejši kolesarski vzpon v SLO
pot v Gazice
Učna pot Savus
Šentjanški vinogradniški pohod
pohod po knapovski poti

Raka
Brestanica
Krško
Kozjanski park
Krško
Šentjanž
Brestanica
Svibno
Bizeljsko
Potoče - Kostanjek
Gadova peč
Kostanjevica na Krki
Radeče
Podbočje
Radeče
Šentjanž
Senovo

TD Lovrenc Raka, 041 532 727
TD Brestanica, 031 663 319
Društvo NaTuro, 041 724 747
Kozjanski park, 03 80 07 104
PD Videm Krško, 041/357 018
TD Šentjanž, 041 392-567
Anton Zakšek, 031 663 319
TD Svibno, Sekcija vinogradniki Zagrada, 031 832 339
TD Bizeljsko, 041 970 250
THD Zdole, 041/512 995
Anton Zakšek, 031 663 319
Zavod Otok, 040 657 015
Borut Podlesnik, 041 496543
Matjaž Jurečič 041767679
KTRC Radeče, 051/312 558
Društvo vinogradnikov Šentjanž, 031/344 669
TD Senovo, 031 866 831

Festival zajema pestro paleto tematskih poti ter ponuja preko 30 organiziranih tur, skupaj z zabavnim in izobraževalnim programom.
Za več informacij ter za bogato izbiro namestitev, kulinarično-vinske ponudbe in ostalih zanimivosti, se obrnite na posamezne organizatorje
ali na www.visitkrsko.com, www.kstm.si, www.ktrc.si, www.discoverbrezice.com

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

AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

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

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠÈE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIÈNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naroèila poklièite na zgornji tel. številki.

Želite zaščititi ali obnoviti lesene površine v hiši in njeni okolici - ograje, opaž,
ostrešje, vrtne ute? Pridite s svojo embalažo v CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o. na
Dolnje Brezovo (6,5 km izven Sevnice proti Krškem na levem bregu reke Save) in
kupite zaščitni premaz za les LESOTON po izredno ugodni ceni!

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si
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Razvedrilo
VICOTEKA
Kletvica
Ko je užaljena stranka zahtevala od
prodajalca, naj vzame nazaj grdo psovko, je
rekel:
»Pri nas nič ne jemljemo ničesar nazaj. Lahko
pa vam jo zamenjam za drugo!«

Mučenje
Znanca se srečata po več letih.
»Kaj počneš?«
»Mučim ženske, ženem jih, da se znojijo, ne
dajem jim jesti, nazadnje jim pa še vzamem
denar.«
»Ali ni to nemoralno in protizakonito?«
»Ne. Imam namreč lepotni salon in fitnes.«

Delavni čas
- Na vratih piše, da ordiniramo samo do petih
popoldne!
- Vem, gospod zdravnik, ampak tisti pes
najbrž ne zna brati, pa me je ugriznil ob pol
šestih!

IZREK ZA LEPŠI DAN
Največje zapravljanje časa, čustev in
energije je neodločnost – ta ne daje nobenih
rezultatov. Odločitve, ki jih sprejmete
danes, pa odločajo o vašem življenju jutri.
Prvi korak je ta, da se odločite narediti prvi
korak. Drugi korak je ta, da se odločite, da
ne boste nikoli odnehali.

Uganka za brihtne glavce
Ribičija
Neki ribiški klub ima sedem članov. Žal ima
vseh sedem ribičev čudno razdeljen čas, tako
da le redkokdaj ribarijo skupaj. Eden ribari vsak
dan, drugi vsak drugi dan, tretji vsak tretji dan,
naslednji vsak četrti dan.. itd... vsi pa ribarijo
vedno ob istem času, med 6. in 12. uro.
Po kolikih dneh se dobijo vsi skupaj?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: DEMI MOORE.
Izžrebane so bile:
1. nagrada: Branka Pec, Vrh pri Boštanju 31, 8294 Boštanj
2. nagrada: Neva Starc, N.H.M. 17, 8290 Sevnica
3. nagrada: Milena Bogve, Krmelj 30a, 8296 Krmelj
4. nagrada: Romana Starina, Krmelj 30, 8296 Krmelj

Nagrade za mesec MAJ
1. nagrada: darilna vrečka z zdravo vsebino, ki jo podarja podjetje Evergreen,
Dolenji Boštanj, 54, 8294 Boštanj
2. nagrada: majčka, ki jo podarja, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Ime
Izžrebanka:
Neža Kolman, Zabukovje 71, 8292 Zabukovje

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE
Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kam vodi zahtevan planinska pot?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
           Kraj na sliki se imenuje Loka pri Zidanem Mostu.

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.5.2015 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Izžrebanec:
Aljoša Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica

Oglasi

Ko zadiši po žaru ...

r
a
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m
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g
o
pr
KZ Sevnica z.o.o., Savska 20c, 8290 Sevnica, tel.: 07 81 63 600

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

Velika ponudba balkonskega cvetja
na Vrtnariji v Ribnikih
in Cvetlièarnah

Bršlanka od 0,79 eur dalje.
Sprejemamo korita in posode
za zasaditev balkonskega cvetja.
Vljudno vabljeni

e-mail: jazbec.anton@gmail.com
maj 2015
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29.5. do 31.5.2015

43. TEDEN CVIÈKA ~ KOSTANJEVICA NA KRKI

V Kostanjevici na Krki bo v èasu od 29. do 31. maja 2015 potekala
najveèja prireditev dolenjskih vinogradnikov, 43. Teden cvièka. Nosilec
tradicionalne prireditve je Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, ki jo
sestavlja 32 dolenjskih društev z okoli 6.000 èlani. Izvedbo prireditve je
Zveza tudi v letošnjem letu zaupala Društvu vinogradnikov
Kostanjevica na Krki.
Kot je poudaril predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske
Matjaž Jakše, bo letošnje leto v okviru Tedna cvièka veliko dogodkov,
ki bodo razpršeni po celotnem vinorodnem okolišu Dolenjske, in sicer:
9.5.2015 - 4. Pohod po Slakovi poti in 9. Revija harmonikarskih
skupin in orkestrov Slovenije, zaèetek pohoda ob 9.30 uri, Bajnof
pod Trško goro, Sevno 13, ob 11.00 kulturna slovesnost pri cerkvi
Marijinega vnebovzetja na Trški gori (Organizator: Zavod za turizem
Novo mesto, Turistièna zveza Dolenjske in Bele krajine, Društvo
vinogradnikov Trška gora Novo mesto).
21.5.2015 ob 18.00- Strokovno predavanje za vinogradnike v
ambasadi cvièka na Raki na temoStanje vinogradništva in obnove na
Dolenjskem, subvencije za obnove vinogradov (Izvajalca: Kmetijsko
gozdarski zavod Novo mesto in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano).
22.5.2015 - Kulinarièna delavnica s kulinariènim veèerom znanih
slovenskih kuharjev v gostišèu Kmeèki hram Kostanjevica na Krki
(Organizator: Jože Rozman, publicist in slovenski vinski svetovalec z
gostišèem Kmeèki hram).
23.5.2015 ob 19.00 - Sreèanje vinogradniških zborov in skupin
Dolenjske v Kulturnem domu Trebnje (Organizator: Pevski zbor
vinogradnikov Èatež pod Zaplazom).
26.5.2015 - Degustacija najbolje ocenjenih vin iz 43. Tedna cvièka v
Deželni vinoteki Bohuslava Skalickega na Gradu Grm Novo Mesto v
družbi kralja cvièka in cvièkove princese (Organizator: Zavod za
turizem Novo mesto).
28.5.2015 ob 18.00 - Akademija cvièkovega turizma v Posavskem
muzeju Brežice (Organizator: Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru)
in izid strokovne monografije Zveze društev vinogradnikov Dolenjske
ob 43. Tednu cvièka.
6.6.2015 ob 18.00 - Mali festival modre frankinje: Pokušina
najboljših vzorcev modre frankinje iz 43. Tedna cvièka v starem
mestnem jedru Sevnice (Organizator: Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Sevnica).

Osrednji dnevi prireditve pa se bodo odvili v èasu od 29. do 31.5.2015.
Zveza društev vinogradnikov Dolenjske pripravlja naslednji program:

Petek, 29.05.2015
17.30 - Povorka vinogradniških društev Zveze društev vinogradnikov Dolenjske po otoku
Kostanjevice na Krki
19.00 - Sveèana otvoritev 43. Tedna cvièka
21.00 - Razglasitev kralja cvièka
21.30 - Imenovanje ambasadorja cvièka
22.00 - Zabava z ansamblom Jerneja Kolarja
23.30 – Gostja veèera Nuša Derenda
Sobota, 30.05.2015
20.00 - Zaèetek prireditve z ansamblom Tanje Žagar
21.00 - Uradna predstavitev komisije in kandidatk za cvièkovo princeso
22.00 - Izbor 17. cvièkove princese
23.00- Razglasitev 17. cvièkove princese
Nedelja, 31.5.2015
14.00 - Zabava z ansamblom Drakslerji ter otroški program, kulturni program
14.00 - Skupšèina Zveze društev vinogradnikov Dolenjske v galeriji Božidar Jakac Kostanjevice
na Krki
16.30 - Zaèetek prireditve na prireditvenem prostoru
17.00 - Podelitev priznanj vinogradnikom ob 43. Tednu cvièka
18.00 - Vinogradniške igre
21.00 - Zakljuèek prireditve

Ravno ta pestrost in razpršenost dogodkov v okviru prireditve je tudi posebnost letošnjega 43.
Tedna cvièka, je poudaril podpredsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak.

V èasu prireditve bo potekala degustacija vin v gostišèu Kmeèki hram in na Oražnovi ulici (Mali
plac) poleg hramov in stojnic, kjer bo tudi sejem kmetijsko-vinogradniške opreme. Na
prireditvenem prostoru pa bodo potekale tudi vodene degustacije vin.

Vse dni prireditve bo možnost ogleda Galerije Božidar Jakac, Kostanjeviške jame, Krakovskega
gozda s pragozdom, vodenje po mestnem jedru Kostanjevice na Krki, èolnarjenje po reki Krki,
kolesarjenje po cvièkovi poti, razstava fotografij na tematiko vinogradništva (Organizator:
Marjan Jerele) in ogled ostale turistiène ponudbe v okolici. Prireditev 43. Teden cvièka v
Kostanjevici na Krki je prav gotovo priložnost za druženje, zabavo, pokušino vin in kulinarike
ter za pridobitev novih znanj in idej, zatorej prijazno vabljeni.
Lea-Marija Colariè-Jakše

