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Intervju

Zgodba družine Miroševič je zgodba o za večino 
staršev nepredstavljivemu prizadevanju iskanja 
znanstvene rešitve, ki bo zagotovila prijaznejšo 
prihodnost otroka z redko boleznijo. Sevničan 
Samo Miroševič in njegova žena Špela iz Ljubljane 
sta starša 22-mesečnega sinčka Urbana, ki mu je 
bila pred dobrim letom, v času prve epidemije, 
diagnosticirana huda nevrorazvojna motnja, 
sindrom CTNNB1. Gre za redko genetsko motnjo, 
ki vpliva na vse vidike otrokovega življenja; na 
sposobnost hoje, govor, razmišljanje, socialno 
vključevanje. Z močno podporo svojih staršev in 
družine sta se Špela in Samo podala na težko, a 
upanja polno pot razvoja genske terapije, katere cilj 
je pomagati Urbanu in drugim otrokom v boju s to 
in podobnimi redkimi boleznimi.

Vajin Urban se je rodil kot popolnoma zdrav 
dojenček, z odlično Apgarjevo oceno, ki pripoveduje 
o vitalnosti novorojenčka. Pa vendar sta iz izkušenj, 
kot starša tudi starejše deklice, kmalu opazila 
odstopanje pri doseganju razvojnih mejnikov 
mlajšega sina. Kakšna je Urbanova zgodba?

Res je, Urban se je rodil popolnoma zdrav. Dolgo časa 
sploh nismo vedeli, da je z njim kaj narobe, čeprav sva 
že imela otroka. Na tako težke stvari pač ne pomisliš.
Vsi dojenčki imajo ob rojstvu nepovezane gibe, 
nisva pa vedela, pri katerem mesecu bi morali biti 
gibi že bolj povezani. Urban je imel teh vzgibov še 
pri starosti 3 in 4 mesecev veliko, in to je opazila 
njegova pediatrinja. Nekatere stvari so se nam sicer 
zdele malo nenavadne, a spet ne toliko. Spomniva 
se, recimo, da se je na eno stran dojil lažje kot 
na drugo. Pozorna sva bila na to, kdaj bo začel 
samostojno držati glavo. Prav zaradi težav z 
nadzorovanjem glave je veliko pozneje začel 
»pasti kravice«. Preostala motorika niti ni 
bila toliko v zamudi, saj se je začel plaziti pri 
9 mesecih. 
Zdravniki nikoli niso omenjali zamud pri 
njegovem kognitivnem razvoju, saj je Urban, 
skladno s starostjo, s pogledom sledil igrački, 
pozneje, ko se je že plazil, pa se je do igrače 
tudi priplazil. Zdelo se nam je, da je tudi 
vse razumel, zato je bila za nas diagnoza res 
velikanski šok.  

Ob boleči seznanitvi z Urbanovo diagnozo 
sta uvidela, da luč rešitve izvira iz popolnega 
zaupanja v znanost, in na vajino pobudo so se, 
s ciljem razvoja terapije za to redko motnjo, 
združili znanstveniki z vseh koncev sveta. 

Gre za edinstveno zgodbo z ogromno upanja in 
poguma, dela in seveda znanja. Kako sta se lotila 
iskanja konkretnih rešitev?

Zavedala sva se, da je Urbanov gen preredek, da bi 
obstajalo širše zanimanje za iskanje možnih načinov 
zdravljenja. Povezala sva se z drugimi starši, ki 
imajo otroke z genskimi boleznimi na drugih genih. 
Ugotovila sva, da je, če želiva zdravilo za Urbana, 
edini način, da sama poiščeva raziskovalce in jih 
prepričava, da je gen v luči najdbe možnih rešitev 
dovolj zanimiv, da se v raziskovanje vključijo.
Urbanov gen, sindrom CTNNB1, je bil ugotovljen 
šele leta 2012. Leta 2020 je izšel znanstveni članek, 
ki poroča, da je njegov gen najpogosteje napačno 
diagnosticirana cerebralna paraliza. Sindrom CTNNB1 
ima namreč podobne simptome kot cerebralna 
paraliza, zato so vsem otrokom v preteklosti, ki so 
imeli take simptome, opredelili bolezen cerebralna 
paraliza. To je dovolj tehten podatek, ki je nekatere 
raziskovalce prepričal, da je teh primerov v svetu 
veliko več in da bodo lahko z razvojem genske 
terapije pomagali veliko več otrokom in odraslim, za 
katere pa še ne vemo. 
Ob izjemnih prizadevanjih pediatrične klinike bodo 
zdaj testirali vse otroke v Sloveniji s cerebralno 
paralizo, saj menijo, da bi lahko odkrili še kakšnega 
otroka s sindromom CTNNB1, ki bi mu nato naša 
genska terapija lahko pomagala. V praksi gre za 
terapijo nadomestnega gena, ki ga bodo dali v 
Urbanovo telo, ta dodatni gen pa bo proizvajal protein, 
ki mu manjka. Smo zelo optimistični in verjamemo, 
da bo Urban v življenju lahko samostojen.
Izpostaviti bi še želela, da je Urban najmlajša oseba 
na svetu, pri katerem je bila ta genska napaka odkrita, 

in to že pri starosti 9 mesecev, kar priča o izjemnem 
znanju slovenskih zdravnikov, ki so v svetovnem 
merilu pri odkrivanju genskih mutacij izjemni, lahko 
rečemo rekorderji.

Ustanovila sta fundacijo za raziskave na področju 
genske terapije s širšimi prizadevanji. Kako do 
dosege tega plemenitega cilja in predvsem, od kod 
črpata vso moč – kot predana in polno zaposlena 
starša, ob terapijah in prilagoditvah na pravzaprav 
vseh področjih življenja?

Ustanovila sva fundacijo, katere cilj je razviti terapijo 
za Urbanov gen, pozneje pa tudi pomagati preostalim 
slovenskim družinam, ki se srečujejo s podobnimi 
težavami kot mi. Res je, gre za zelo zahteven projekt, 
ki vzame veliko časa in energije. A za nas druge 
možnosti ni. 
Urban je trenutno zelo zadovoljen in srečen fantek 
in na koncu dneva je to želja vsakega starša – da ima 
srečnega in veselega otroka. A vendar se zavedava, 
da tu ne bova večno in da morava za njegovo 
samostojnost poskrbeti zdaj, dokler sva tu. Moč 
nama daje misel, da bo Urban s to terapijo lahko 
hodil, govoril in bil samostojen, kar so sanje vsakega 
starša z otrokom s posebnimi potrebami.
Imava tudi zelo dobro podporo bližnje družine 
in prijateljev, ki priskočijo na pomoč kadarkoli jih 
pokličeva. To nama vsekakor precej lajša vsakdan. 
Zelo lepo se razumeva, si pomagava, se podpirava in 
se ves čas zavedava, da sva v tem skupaj. Brez tega 
ne bi šlo.

Fundacijo sta od začetka financirala skupaj z ožjo 
družino, za izdelavo genske terapije ste v prvem 
letu namenili 100.000 evrov. Ogromno, pa vendar 
še zdaleč premalo do doseženega končnega cilja. 
Kako lahko vsakdo ponudi roko v pomoč?

Vesela bova vsakršne pomoči. Na tej točki si želiva, 
da bi najina zgodba prišla do čim več ljudi. Veseli 
bomo prispevkov. Ljudje lahko pomagajo tako, da 
pošljejo SMS s ključno besedo URBAN5 na številko 
1919. Prispevajo pa lahko tudi z bančnim nakazilom: 
SI56 6100 0002 5350 715 (Fundacija CTNNB1, 
Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana). Izjemno sva 
hvaležna, da nam pomaga tudi dobrodelno društvo 
Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki. Sredstva 
se zbirajo tudi na njihovem TRR računu: SI56 0400 
1004 7069 045 (Glem 26, Glem, 6273 Marezige).

Urbanova zgodba simbolizira upanje v boljši jutri ter 
zaupanje v moč znanosti in razvoja. Vajina želja in 
želja fundacije CTNNB1 je, da bi ustanova prerasla v 
Center za napredno zdravljenje, za kar si že dlje časa 
prizadevajo številni slovenski znanstveniki. Zakaj je 
to za sedanjost in prihodnost ne samo zdravstva, 
ampak celotne družbe, tako zelo pomembno?

Na svetu je okoli 6000 znanih genskih bolezni. 
V Sloveniji je otrok z genskimi boleznimi okoli 
100.000. Genska terapija se razvija in v desetih 
letih bomo imeli na voljo genska zdravila za 
velik delež teh bolezni. Pri Krisovi zgodbi smo 
videli, kako draga so ta zdravila. Raziskovalci 
menijo, da je nujno, da se ta zdravila, po 
zgledu drugih držav, začnejo izdelovati tudi v 
Sloveniji. Imamo odlične raziskovalce in zato 
je nujno, da imamo tak center tudi pri nas. 
Slovenske raziskovalce in zdravnike, ki se vsak 
dan trudijo pri uresničevanju teh ciljev, res 
globoko spoštujeva. 

Na poti vaših izjemnih prizadevanj vam 
želimo veliko uspeha in uresničenih ciljev, 
malemu Urbanu pa vse in samo najboljše. 

Pogovarjala se je Tanja Urek. 
Fotografiji: osebni arhiv 

družine Miroševič s sevniškega gradu

Špela in Samo Miroševič, starša malega Urbana

Urban. Njegova starša sta izjemno hvaležna vsem, 
ki so na poti razvoja genske terapije že pomagali, in vsem tistim, ki še bodo.

Družina Miroševič na sevniškem gradu. S Sevnico so povezani 
tako družinsko kot službeno.  Samo je zaposlen v sevniškem podjetju, 

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

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

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

Prihodnja številka izide junija 2021, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 5. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000 
znakov in vsaj dve fotografiji.
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Besede  urednice Kolofon

Vsakdo izmed nas ima posebno darilo. Vsakdo 
ima svoj pogled na svet in odnos in vsak pogled 
je pravi. Eni pravijo, da bi bil svet lahko boljši, da 
bi lahko bilo več optimizma in trdnosti. Druge 
očara žalost, pravijo, da človek mora doživeti 
določene boleče izkušnje. Menijo, da je premalo 
hrepenenja in da ni mogoče doseči ideala. 

Vsi imajo prav. Ti različni pogledi omogočajo, 
da razumemo razpoloženje, drugačnost in 
raznovrstnost. 

Raznovrstnost omogoča večjo ustvarjalnost, 
boljše in več idej, več različnih možnosti in 
skupinskega mišljenja. Lahko pa ta pokaže 
tudi na manj medsebojne privlačnosti, večjo 
moč stereotipov, večje nezaupanje, slabšo 
komunikacijo.

Če gledamo površno, tega ne bomo opazili. 
Če pa si damo priložnost in se bliže srečamo z 
različnimi pogledi, spoznamo nov svet. Svet, ki 
obogati vsakogar, ki si dovoli, da ga spozna.

Mojca Pernovšek

Krajevna skupnost

Tradicionalno druženje in praznovanje praznika
 naše krajevne skupnosti zaradi 

epidemioloških razmer tudi letos ni mogoče.
Kljub okrnjenosti osebnih stikov pa delo 

v krajevni skupnosti ni zastalo. 
Močno si želimo in verjamemo v to, 

da bodo vezi v naši skupnosti v bodoče še močnejše.

Spletna obeležitev krajevnega praznika 
bo objavljena na družbenih omrežjih 

Občine Sevnica, vabljeni k spremljanju. 

Ob krajevnem prazniku vam želimo 
obilo zdravja in optimizma.

T R Ž I Š Č E

Janez Virant, predsednik sveta KS Tržišče 

in člani sveta KS Tržišče

Stanka Žičkar, predsednica Sveta KS Sevnica 

in člani Sveta KS Sevnica

A

Spoštovane krajanke, 

spoštovani krajani 

krajevne skupnosti Sevnica

Tudi v letošnjem letu nam zaradi aktualnih razmer 

ne bo uspelo izvesti prej vsako leto 

tradicionalnega praznovanja in druženja 

ob sevniškem krajevnem prazniku.

Delo, za katerega je krajevna skupnost zadolžena, 

pa zopet poteka naprej po načrtih.

Spletna obeležitev krajevnega praznika 

bo objavljena na družbenih omrežjih 

Občine Sevnica, vabljeni k spremljanju.

Ob prazniku vam želimo veliko zdravja, 

dobrih odnosov ter uspehov 

na vseh področjih življenja in dela.
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Občinske strani

Končana je investicija dogradnje Vrtca Ciciban 
Sevnica. Nova pridobitev zajema tri nove igralnice, 
vključno s sanitarijami, prostori za zaposlene in 
teraso. Vrednost novogradnje znaša 887.000 evrov, 
opreme pa 71.000 evrov. 

Programi predšolskega varstva v sevniški občini 
delujejo na osmih lokacijah. Število vpisanih otrok 
v vrtce se vsako leto povečuje. Za primerjavo: v 
šolskem letu 2012/2013 je bilo v sevniških vrtcih 34 
oddelkov, trenutno pa jih je 45. V vrtce je vpisanih 
največ otrok do zdaj, 780.

Novi prostori vrtca

Občinski svet se je 31. marca sestal na 22. redni seji, 
ki je potekala v Kulturni dvorani Sevnica. 

V prvem delu seje so obravnavali in potrdili revidirano 
letno poročilo Javnega podjetja Komunala, d. o. 
o., Sevnica za leto 2020, ki ga je predstavil direktor 
Mitja Udovč. Kljub posebnostim leta 2020 je delo 
v segmentu vseh dejavnosti podjetja potekalo 
nemoteno in skladno s pričakovanjem. Rezultati 
analiz pritrjujejo kakovostni preskrbi s pitno vodo 
ter dobremu delu na področju odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda. Na področju ravnanja z odpadki je 
opazen porast zbranih odpadkov, spodbudno je, 
da je čedalje več ločeno zbranih odpadkov, dobro 
obiskan je zbirni center za odpadke na Savski cesti v 
Sevnici. Zgledno urejene so javne površine v mestu 
in krajevnih središčih s številnimi novimi zasaditvami, 
stalna je pripravljenost na redno vzdrževanje cest 
v letnem in zimskem času. Na področju pogrebne 
in pokopališke dejavnosti upravljajo pokopališča in 
mrliške vežice v celotni občini, izvedenih je bilo več 
investicij. Utečeno je opravljanje 24-urne dežurne 
službe, tudi v dogovoru z drugimi izvajalci v občini.

S tem letom je za Komunalo Sevnica pomembna 
novost pripojitev Javnega podjetja Plinovod Sevnica. 
S sprejetjem revidiranega poslovnega poročila 
Javnega podjetja Plinovod, d. o. o., Sevnica za leto 
2020 se je v celoti formalno zaključila dejavnost 
tega podjetja, s pripojitvijo Komunali Sevnica pa se 
je ohranila dosedanja dejavnost preskrbe s plinom v 
mestu Sevnica.

V nadaljevanju seje so člani sprejeli Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono 
ob HE Boštanj, pri čemer gre za nadaljevanje sedanjih 
dejavnosti v prostoru. Na podlagi pobud novih 
investitorjev je bil pripravljen in sprejet tudi Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu industrijske cone Sevnica. 

Na februarski seji je občinski svet obravnaval Odlok 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 
občine Sevnica, ki v glavnini pomeni uskladitve s 
spremembami zakonodaje in ne prinaša odstopanj 
od dosedanjih izračunov. Po opravljeni drugi 
obravnavi – dodanih je bilo še nekaj občinskih 
oprostitev plačila – je bil odlok sprejet. Sprejeti so 
bili tudi odloki o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območja opremljanja stanovanjske cone 
Drožanjska cesta v Sevnici, stanovanjske soseske 
Dolnje Brezovo, stanovanjske soseske Boštanj – Sv. 
Križ in poslovne cone Boštanj pri Mercatorju.

Osrednji del seje je bil namenjen obravnavi finančnih 
dokumentov – zaključnega računa proračuna 
Občine Sevnica za leto 2020 in Odloka o rebalansu A 
proračuna Občine Sevnica za leto 2021. 

Poročilo 22. redne seje 
občinskega sveta 

Epidemiološka slika leta 2020 je imela vpliv tudi na 
poslovni del izvajanja proračuna Občine Sevnica, 
saj je marčevska razglasitev epidemije prinesla 
spremembe v marsikateri prioriteti. Določene 
naloge so se po obsegu zmanjšale, določene pa 
pomembno povečale. Po začetnih uskladitvah pa 
kljub velikim spremembam, ki jih je prineslo leto 
2020, delo ni zastalo na nobenem od investicijskih 
področij. Zelo pozitivno je k temu pripomogla tudi 
sprememba višine povprečnine. Zaključni račun 
potrjuje proračunsko uravnoteženost, realno 
spremljanje potreb za proračunsko načrtovanje ter 
uspešno izvajanje zakonskih nalog in investicijskega 
dela. Stabilnost zaključnega računa občine je temelj 
za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih 
skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja 
nadaljevanje investicijskega cikla.

Iz večletnega trenda je razvidno, da prihodki proračuna 
naraščajo, prav tako tudi odhodki z vzdrževanjem 
sedanjega standarda, vsi napori pa so usmerjeni v cilj, 
da se prihranki namenjajo investicijam. Na proračun 
pomembno vpliva to, da za finančno razbremenitev 
občin poskrbi Vlada Republike Slovenije, kar je 
pričakovano tudi za prihodnje leto. Pozitiven finančni 
trend je bil osrednja nit razprave o rebalansu A 
proračuna Občine Sevnica, saj je močna investicijska 
aktivnost občine tudi pomemben protikrizni ukrep v 
domačem okolju. 

Presežek se s soglasno sprejetim rebalansom 
razporeja glede na več projektov, za katere je 
pripravljena primerna raven dokumentacije, 
sledijo pa usmeritvam preteklih razprav občinskega 
sveta. Projekti, za realizacijo načrtovani s sprejetim 
rebalansom, segajo na področja investicij v javne 
objekte in pokopališča, ureditev cest in mostov, 
ureditev parkirišč in drugih javnih površin ter 
dograditev, opremljanja in priprave projektne 
dokumentacije za več vsebin na področju šolstva in 
predšolske vzgoje. Vse vsebine so razvidne iz gradiva 
za sejo, ki je objavljeno na občinski spletni strani. 

V sklepnem delu seje je občinski svet podal soglasje 
k delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih 
zavodov v višini, ki jo je določil svet zavodov. Podal 
je soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Irene 
Groboljšek Kavčič iz Sevnice za direktorico javnega 
lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica, za direktorja 
Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica pa 
tudi za naslednje mandatno obdobje imenoval 
Mitjo Udovča iz Boštanja. Za nadomestno članico 
Nadzornega odbora Občine Sevnica je občinski svet 
imenoval Saro Damiš iz Šentjanža.

Konec marca sta Sevnico obiskala dva predstavnika 
Vlade Republike Slovenije, minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni 
sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti Cveto Uršič. 

Vsebina delovnega obiska dr. Jožeta Podgorška je bila 
v delu srečanja z županom Srečkom Ocvirkom vezana 
na pregled stanja in posledice naravne nesreče konec 
avgusta lani, pa tudi na druge aktualne vsebine s 
področja resorja kmetijskega ministra. Srečanja sta 
se udeležila tudi poslanec v Državnem zboru Tomaž 
Lisec in predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut 
Florjančič.
Na Kmečki zadrugi Sevnica se je nato minister 
seznanil s poslovanjem zadruge v času epidemije 
in primerom dobre prakse na področju javnih 
prehranskih obratov. V sklopu obiska ministra je bil 
tudi obisk Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, na 
kateri je bila osrednja pozornost namenjena dobrim 
praksam v povezavi s konceptom preskrbe z lokalno 
hrano in uveljavitvijo načela kratkih verig v sistemu 
javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih. 
Terenski obisk se je končal z obiskom ekološke 
kmetije Weber v Loki pri Zidanem Mostu, na kateri 
se ukvarjajo z zelenjadarstvom.

Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič se je 
udeležil delovnega srečanja v Domu upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca, kjer se je sestal z direktorico 
doma Darjo Cizelj in županom Srečkom Ocvirkom. 
Razprava je bila namenjena aktualnim vprašanjem na 
področju skrbi za starejše, o delu doma upokojencev 
v času epidemije ter o nadaljnjem razvoju oskrbe 
starejših.

Izjavi župana in ministra po delovnem srečanju

Srečanje s 
predstavnikoma vlade

Tudi letošnji, že 31. občinski otroški parlament vseh 
sedmih osnovnih šol občine Sevnica in osnovne 
šole iz Radeč je bil izveden na spletni povezavi. 

Vsako leto poteka pod krovno organizacijo Zveze 
prijateljev mladine Slovenije. Letošnja razprava 
je bila namenjena izbiri izobraževalnih smeri in 
poklicne poti, samostojnosti, pa tudi pomenu 
delovnih navad in talenta. Izmed vseh 20 sodelujočih 
sta bili kot predstavnici obeh občin za sodelovanje na 
nacionalnem otroškem parlamentu izbrani učenki 
Osnovne šole Tržišče Lana Gačnik in Žana Bartolj pod 
mentorstvom Lucije Umek.

Navzoče je na spletni povezavi 
pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk.

31. občinski 
otroški parlament 

Po sestanku na Impoljci
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Če je bila pred desetletjem vključenost vseh 
predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 
65-odstotna, ta odstotek zdaj znaša okrog 85 
odstotkov. Ta odstotek sovpada s slovenskim 
povprečjem vključenosti otrok v vrtce. Nacionalni 
cilj in tudi cilj sevniške občine je, da bo delež v vrtce 
vključenih otrok od 90 do 95 odstotkov. Menimo, da 
bo v sevniški občini to doseženo v nekaj letih.

Cilj je, da se staršem predšolsko varstvo omogoča 
na čim krajših razdaljah. Zelo pomembno je tudi, 
da so objekti dobro izkoriščeni in oddelki optimalno 
napolnjeni, saj je le tako mogoče vzdrževati 
sprejemljivo ceno za starše in tudi občinski proračun.

Izhajajoč iz podatkov o stalni rasti deleža vključenih 
otrok v vrtce je dodatne prostore predšolskega 
varstva treba zagotavljati stalno, ob upoštevanju 
projekcij. Večje potrebe po zmogljivostih so, poleg 
Sevnice in Boštanja, tudi na Blanci.

Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, 
ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen 
in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. 
Prilagajanje Občinskega prostorskega načrt (OPN) 
potrebam posameznikov in gospodarstva je zato ena 
stalnih in ključnih nalog na tem področju. 

V zaključni fazi je izdelava tretjih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Sevnica (SD OPN 3). Izdelovalec dokumenta, 
Ljubljanski urbanistični zavod, je po jeseni opravljeni 
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka akta ter 
potrditvi predlaganih sprememb in dopolnitev 
javnosti, ki jo je izvedel Občinski svet Občine Sevnica, 
izdelal predlog prostorskega akta. Občina Sevnica pa 
je nosilce urejanja prostora pozvala k izdaji drugih 
mnenj k predlogu. 

Pridobivanje pozitivnih mnenj oziroma pozivov za 
usklajevanje nosilcev urejanja prostora poteka v teh 
tednih. Časovna dinamika postopkov je tudi pod 
vplivom epidemioloških ukrepov. Prejeta mnenja 
bodo podlaga za obravnavo in končno sprejetje 
dokumenta, ki ga bo opravil Občinski svet Občine 
Sevnica. Pričakovati je, da bo končni dokument 
sprejet do poletja.

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega 
načrta Občine Sevnica obravnavajo celotno območje 
občine, spremembe pa se nanašajo na tekstualni 
in grafični del občinskega prostorskega načrta. 
Spremembe se izvajajo po rednem postopku priprave 
prostorskega akta in na način, kot ga predpisuje 
prostorska zakonodaja.

Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 
prostorskega načrta so poleg razvojnih projektov 
občine in pobud občanov tudi nove strokovne 
podlage, posegi v območja urejanja državnih 
prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih 
smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z 
dejansko rabo zemljišč in katastrom.

SPREMEMBE OPN 3
V ZAKLJUČNI FAZI

Planinsko društvo Lisca Sevnica po opravljenem zboru 
članov vodi novi predsednik Peter Požun. Z namenom 
pogovora o vseh skupnih točkah sodelovanja se je 
sestal z županom Srečkom Ocvirkom. Novi predsednik 
društva je predstavil izhodišča svojega programa, ki 
ga načrtuje izvesti v novem mandatu. Velik poudarek 
želi nameniti izobraževanju in ozaveščanju o pomenu 
planinstva in z njim povezanih aktivnosti med 
mlajšimi generacijami v šolah in vrtcih. Osrednja 
tema sestanka pa so bile vsebine, povezane z Lisco 
in Tončkovim domom, za obnovo katerega si Občina 
Sevnica s ciljem oživitve območja močno prizadeva z 
različnimi projekti.

Občina Sevnica in Planinsko društvo Lisca Sevnica 
sta prejela več pritožb o nespoštovanju pohodniške 
kulture, neprimernem obnašanju pohodnikov v 
naravnem okolju in na kmetijskih površinah, vključno 
z neprimernim načinom parkiranja v naravnem 
okolju. Poudarjati je treba, da so zemljišča, po katerih 
potekajo planinske poti, večinoma zasebna in za 
njihove lastnike pomembna. Prav je, da se lastnina 
ljudi, ki živijo pod Lisco, spoštuje.

Niti občina niti planinsko društvo ne moreta prevzeti 
odgovornosti za posamezne primere nekorektne 
rabe prostora. Nujno pa je stalno opominjanje, 
da mora za ohranjanje širšega območja Lisce kot 
naravne vrednote vsak uporabnik prispevati svoj 
delež skrbi za okolje, v katerem živimo. Prav je, da se 
na najbolj spoštljiv način ohrani sobivanje z domačini 
in spoštuje tuje prav tako kot lastno.

Čas koronakrize je številne spodbudil k pohodom 
na Lisco, povečan obisk pa je tako na poteh in pod 
vrhom Lisce pustil sledi v obliki najrazličnejših 
odpadkov. Tončkov dom na Lisci, Planinsko društvo 
Lisca Sevnica, Občina Sevnica, Komunala Sevnica 
in KŠTM Sevnica so zadnji konec tedna marca 
organizirali čistilno akcijo čiščenja poti na Lisco in 
okolice Tončkovega doma. Akcija je bila pomemben 
del prizadevanja planincev in lokalne skupnosti 
k dosegi vseh opisanih ciljev. V želji, da bi skrb za 
naravo vse leto udejanjali vsi.

Vsakomur, ki bo v pomladnih dneh s poti na Lisco 
do Tončkovega doma prinesel vrečko smeti, ki jih je 
pobral na poti, bodo podarili majico Očistimo Lisco.

Foto: Canva

Lisca je 
naravna vrednota – 
skrb vseh je, 
da to tudi ostane 

Veliko občanov ima domače živali in hišne ljubljenčke, 
za katere skrbijo. Tudi Občina Sevnica kot odgovorna 
lokalna skupnost na različne načine pripomore k 
ustvarjanju prijetnega bivanjskega okolja za primerno 
sobivanje živali v okolju. Skladno z Zakonom o zaščiti 
živali zagotavlja oskrbo in zaščito zapuščenih živali 
ter zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega 
počutja, in sicer z najemom prostora na Veterinarski 
postaji Sevnica, ki ima pridobljeno koncesijo države 
za opravljanje dejavnosti zavetišč. V letu 2020 je 
bilo v Zavetišče za male živali Sevnica sprejetih in 
oskrbovanih 119 živali, med njimi 17 psov in 102 
mački z območja občine. Letno se za dejavnost 
zavetišča namenja okrog 20.000 evrov. 
Zaradi porasta števila zapuščenih živali, predvsem 
mačk, se je Občina Sevnica že leta 2016 odločila za 
preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije 
lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke 
najboljša preventiva pri zmanjševanju števila 
zapuščenih živali. Akcija poteka dvakrat letno, 
pomladi in jeseni, v sodelovanju z Veterinarsko 
postajo Sevnica. Od letos je v akcijo poleg sterilizacije 
vključen tudi ukrep kastracije. Letno se za izvedbo 
akcije namenja 4000 evrov. S sofinanciranimi sredstvi 
proračuna Občine Sevnica v skupni vrednosti 22.000 
evrov je bilo od začetka izvajanja akcije do zdaj 
steriliziranih skoraj 900 lastniških mačk. 

Občina Sevnica odlično sodeluje tudi s Kinološkim 
društvom Sevnica. Med drugim je sodelovala pri 
ureditvi poligona oziroma vadbišča za pse na Savski 
cesti, pa tudi pri ureditvi pokritega prostora ob 
vadbišču. Poligon omogoča kakovostno šolanje 
psov in različne dejavnosti društva. Pomemben je 
za urejeno sobivanje različnih deležnikov, ki vsak po 
svoje uporabljajo javni prostor, in za vse lastnike psov, 
ki nimajo lastnega dvorišča oziroma zemljišča za te 
namene. 

Živali v urbanem okolju

Vadbišče za pse ob Savi
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Sveti Lovrenc je s travniki poraščen vrh med Velikim 
Kozjim in Kamrico, ime pa je dobil po cerkvi sv. 
Lovrenca. Travnik okrog te cerkve krasijo redke 
zaščitene vrste cvetic, npr. tržaški svišč, kranjska lilija 
in opojna zlatica. Med cvetjem pa najbolj izstopajo 
clusijev svišč, kluzijev svišč (Gentiana clusii), po 
domače encijan.

Cerkev in encijan imata mesto v legendi in o pastirčku 
Lovrencu, ki je nekoč davnega leta 1532 omagal in 
»… kakršnega smo našli tisto jutro na Gori ob kapelici 
svete Matere Božje … Ko smo v letu Gospodovem 
1552 z velikim trudom dokončali to cerkev, smo 
odkopali grob pastirčka Lovrenca … v nov grob, ki 
je ob cerkvi …«. Tako je zapisal pater Karel v knjižici 
Pastirček Lovrenc. Ali je omenjena kapelica Matere 
Božje tista, ki še stoji na zahodnem vstopu na 
rastišče? 

Kapelica 
na Lovrencu na Gori
ima obnovljeno streho

V našem spominu je kapelica tu od nekdaj in 
sile narave so jo na tem gorskem prelazu močno 
preizkušale, v ujmi 30. avgusta 2020 pa je bila 
dodatno poškodovana. Na strehi so zevale velike 
luknje in ni čudno, da se je udrl tudi stropni omet. 
Sosedje iz Lovrenca, Okroglic, Loke in Razborja so 
ji tretjo aprilsko soboto namestili novo ostrešje in 
uredili strop. Tako zaščitena pred najhujšim bi ji 
zdaj pristajali še ureditev zunanjih sten in ureditev 
notranjosti kapelice. 

Ne samo kapelica, tudi cerkev sv. Lovrenca in ob njej 
stoječa mežnarija sta bili v ujmi močno poškodovani. 
Streha na cerkvi je bila sanirana, ostajajo pa še 
številna nujna dela. Ključar Vidko Močivnik, ki bedi 
nad tem kulturno-naravnim spomenikom, je naslov 
za vse vas, ki bi želeli pomagati pri nadaljnjem delu. 
Predvsem hvala vsem, ki tako ali drugače skrbite za 
Svetega Lovrenca, biser Posavskega hribovja.

Matej Imperl

Občina je bivalni prostor vseh živih bitij - organizirana je v okviru številnih, 
za življenje potrebnih organizacij in tudi komunalno podjetje je eno 
izmed pomembnejših znotraj skupnosti. Vsak si želi življenja v urejenem, 
zelenem okolju, kjer se prijetno počuti. Počutje pa je odvisno od nas samih 
in vsi moramo z zavedanjem to uresničevati.

Odpadki so kot tujki v okolju, če so odvrženi malomarno, nepravilno ali 
neprimerno v naravi. Še vedno se nekateri ne zavedajo, da nepravilno puščen 
odpadek v naravi povzroči onesnaženje voda, povzroči lahko pogin živali ali se 
navsezadnje lahko vrne na krožnik skozi prehranjevalno verigo.

Pričnimo se obnašati 
odgovorno tudi do »stvari, 
ki ostajajo za nami«, zaradi 
življenja samega. 

Izgovorov, da odpadke ni 
možno ustrezno odložiti, ni več. 

Komunala Sevnica namreč 
zagotavlja visok standard 
ravnanja z odpadki in omogoča 
ločeno zbiranje frakcij 
komunalnih odpadkov. 

Že sedemnajsto leto na Savski cesti v Sevnici obratuje Zbirni center za odpadke, ki 
smo ga v tem obdobju zaradi vedno večjih količin že dvakrat razširili in posodobili.

Prav tako je Komunala Sevnica skladno z zakonodajo pred sedemnajstimi 
leti postavila prvih 20 zbiralnic kartonske, steklene in mešane embalaže t.i. 
ekološke otoke. V letu 2020 imamo v občini aktivnih že 172 ekoloških otokov za 
gospodinjstva in opremljene vse javne zavode. Količine zbranih ločenih frakcij 
konstantno vsako leto naraščajo za 15 odstotkov.

Od leta 2009 se izvaja tudi ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč na vseh 20 
pokopališčih v občini Sevnica. To je edini odpadek, katerega količina zbiranja skozi 
leta vztrajno pada (46 odstotkov manj zbranih sveč leta 2020 v primerjavi z letom 
2014).

Leto 2005 je začetno leto izvajanja odvozov biološko razgradljivih odpadkov iz 
gospodinjstev mesta Sevnica. Danes pa ta dejavnost poteka po mestu Sevnica in 
iz 10 strnjenih naselij občine iz skupno 1340 namenskih posod.

V letu 2019 smo v okviru 
projekta »Olje nekoliko 
drugače« pričeli tudi z 
zbiranjem odpadnega 
jedilnega olja iz gospodinjstev v 
11 posebnih uličnih zbiralnikih. 

Odziv ljudi na to možnost 
oddaje odpadnega olja je 
zelo dober. Predvidevamo, da 
bomo od leta 2019, ko smo odpadno jedilno olje zbirali le na Zbirnem centru in 
zbrali 1300 kg, v letošnjem letu zbrano količino zelo povečali, saj načrtujemo okoli 
6000 kg zbranega odpadnega jedilnega olja.

Odpadki v naravo ne sodijo, zato od leta 2014 Komunala izvaja tudi odvoz 
kosovnih odpadkov po naročilu stranke, kadarkoli med letom, kar se je izkazalo za 
zelo prijazen način, saj vsako leto beležimo 20 odstotkov več zbranih odpadkov 
po tem sistemu.

Posebno pozornost se namenja ustreznemu zbiranju in oddaji nevarnih 
odpadkov. Gospodinjstva jih lahko oddajo v Zbirni center za odpadke Sevnica 
ali pa se udeležijo jesenske zbiralne akcije nevarnih odpadkov, ki se organizira s 
premično zbiralnico po vseh krajevnih skupnostih.

Komunala Sevnica izvajanje vseh navedenih storitev ravnanja z ločenimi 
frakcijami, vključno z odvozom preostanka mešanih komunalnih odpadkov iz 
zabojnikov izpred objektov (zelene, črne ali sive barve) oz. skupnih zabojnikov 
na razpršenih področjih občine, zaračuna uporabniku na položnici za komunalne 
storitve. Zmotno je namreč mišljenje, da se na položnici zaračuna le ravnanje 
tistih odpadkov, ki jih oddamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke, saj 
cena vključuje celovito ravnanje z odpadki – ločeno zbiranje in odvoz odpadkov, 
obratovanje Zbirnega centra, ravnanje z ločenimi frakcijami, obdelavo odpadkov 
in tudi odlaganje preostanka komunalnih odpadkov na deponiji CeROD Novo 
mesto. 

Zavedati se moramo, da so odpadki last vsakega posameznika do trenutka, 
ko jih ustrezno preda naprej prevzemniku. Naj nas vse skupaj vedno spremlja 
misel »čisto okolje za skupno dobro«. Z odgovornim ravnanjem vsakega 
izmed nas verjamemo, da bo naša občina odraz naših dejanj – čista in naravi 
prijazna občina. 

Mojca Jazbinšek, Komunala d.o.o. Sevnica

OBČINA SEVNICA – planetu prijazna občina

V petek, 16. aprila, smo se razveselili ponovnega 
odprtja Doživljaja, TA Posavje. V maju bo ta odprt po 
poletnem delovnem času, in sicer od ponedeljka do 
petka, med 9. in 17. uro, ter ob sobotah med 9. in 
13. uro. 

Vabljeni, da na naših policah izberete lokalne izdelke, 
spominke ali povprašate za izlet, doživetje ali zgolj 
namig za premik. Veseli bomo, če vas bomo lahko 
usmerili po naši zakladnici doživetij.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Doživljaj ponovno 
odprl svoja vrata
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V soboto, 10. aprila, je bil na Kmečki tržnici Sevnica 
viden poseben žar za prostovoljsko delo na lokalni 
ravni. Družinski inštitut Zaupanje s projektom VGC 
Posavje Sevnica in KŠTM Sevnica smo bili navzoči na 
vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, 
pod sloganom Premagajmo osamljenost. 

V organizaciji Slovenske filantropije je bilo po Sloveniji 
izvedenih 201 prostovoljskih aktivnosti, rdeča nit pa 
je bila naslavljanje osamljenosti z namenom krepitve 
vezi med posamezniki, organizacijami, skupnostmi in 
ne nazadnje v celotni družbi. Aktivnosti so potekale 
v več kot 100 krajih, po vsej državi pa je bilo aktivnih 
več kot 350 organizacij in 10.000 prostovoljcev. 

Prostovoljska akcija 
Vrtnarjenje z balkona, 
podarjamo sadike

 
Taj či je izvorno kitajska borilna veščina, ki temelji na 
obrambnem gibanju, koncentraciji in meditaciji. Gre 
za usklajeno gibanje, tok, ki energijsko neprestano 
išče in ustvarja ravnotežje. Jin jang odnos, če tako 
hočete. Jin jang načelo pravi, da se, kakor ena sila 
pritisne na drugo z enako močjo, center ne premakne, 
saj ostane v centru svoje moči, to je v ravnotežju. Taj 
či torej ni le prazno mahanje z rokami ali sukanje 
telesa tja v en dan, ampak je poglobljeno gibanje, 
ki zahteva posluh za telo in energije v nas. Zahteva 
koncentracijo in dobršno mero senzibilitete. Taj či 
zahteva tudi poznavanje pravilnega dihanja, zato 
lahko naredimo analogijo s pranajamo ali dinamiko 
dihanja. Taj či ima svojo filozofijo, ki temelji na 
nenasilju in ustvarjanju psihične in fizične harmonije.
Domena čigong pa pomeni usklajeno ponavljanje 
vaje. Taj či čigong je torej iskanje notranjega 
ravnotežja s pomočjo fizičnega ponavljanja in 
energijskega usklajevanja.

Ima pa taj či čigong še neko drugo prednost – veščina 
je primerna za otroke, mladostnike, odrasle in 
upokojence. Upam si reči, da je Taj či čigong mehak 
kakor voda in obenem trden kakor zemlja. Posledice 
in učinki pa so vedno blagodejni in poživljajoči.
Ja, taj či je prava poezija gibanja, ki te povsem očara. 
Za vse nas, ki ga treniramo, pa je tudi brezmejen mir, 
zdravilo in meditacija, osebnostna in duhovna rast.

taj čistka Tanja Mencin

Vadbena skupina taj či poteka v sklopu programa VGC Posavje 
Sevnica v sodelovanju s KŠTM Sevnica, omogočajo pa ga 
MDDSZEM, ESS in Občina Sevnica. 

Taj či – poezija gibanja

Idejna vodja akcije Vrtnarjenje z balkona, podarjamo 
sadike je bila naša predana in aktivna prostovoljka 
Gordana Šeško, ki je srčno posvojila vse sadike in 
z ljubeznijo skrbela zanje vse do dneva dogodka. 
Sadike so pohajale s svetlobno hitrostjo, mimoidoči 
obiskovalci so bili zelo presenečeni in navdušeni 
nad takšno gesto, prostovoljci pa prijetno utrujeni 
in zadovoljni z izkupičkom, saj smo podarili 19 sadik 
bazilike, 16 sadik peteršilja, 14 sadik rukole, 18 sadik 
blitve, 3 sadike bučk, 4 sadike paradižnika, 2 sadiki 
česna in 9 sadik mete in 4 kapucinke. Ob tem smo 
podarili nekaj šopov kamilice, melise, citronske 
mete, okrasne trave in nekaj vijolic.
Utrinke s prostovoljske akcije si lahko ogledate na 
FB VGC Posavje Sevnica, KŠTM Sevnica in Mladi v 
Sevnici.

Družinski inštitut Zaupanje, 
Margareta Lešnik, strokovna sodelavka

Program VGC Posavje Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica, 
omogočajo pa ga MDDSZEM, ESS in Občina Sevnica. 

Obvestilo Zdravstvenega doma Sevnica glede cepljenja proti covidu-19
V cepilnem centru Zdravstvenega doma Sevnica izvajajo cepljenje proti covidu-19 v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti 

covidu-19. Cepljenje izvajajo s cepivoma Pfizer/Biontech in Astra Zeneca. 

Vse zainteresirane vljudno vabijo k prijavi preko telefonske številke (07) 81 61 500, od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, 
po e-pošti tajnistvo@zd-sevnica.si oziroma pri svojem izbranem osebnem zdravniku po telefonu 

ali preko e-pošte ambulante osebnega zdravnika.

Več informacij s kontakti ambulant splošne/družinske medicine: 
https://www.zd-sevnica.si/obvestila/koronavirus/cepljenje-covid-19

Množično presejalno testiranje poteka po razporedu:
https://www.zd-sevnica.si/obvestila/koronavirus/mnozicno-testiranje-sars-cov-2-1

Vse informacije o cepljenju: 
www.cepimose.si 

Zdravstveni dom Sevnica
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TZOS

Tradicionalne spomladanske čistilne akcije, ki jih 
v sodelovanju s Komunalo Sevnica vse od leta 
2003 spodbujamo v Turistični zvezi občine Sevnica, 
so letos sovpadle s spomladanskim ekološkim 
izzivom Turistične zveze Slovenije. Čistilne akcije 
so po krajevnih skupnostih zaradi epidemioloških 
razmer potekale daljše časovno obdobje in nekoliko 
drugače, kot smo bili vajeni. Turistična društva in 
krajevne skupnosti v občini Sevnica so bila pozvana, 
da prebivalce povabijo, naj se akciji pridružijo v 
čim večjem številu, individualno in upoštevajoč 
aktualne epidemiološke ukrepe. Uspešno izvedbo 
spomladanskih čistilnih akcij na območju naše 
občine smo simbolno sklenili z zasaditvijo avtohtone 
sevniške voščenke. Peta jablana je na svetovni dan 
zemlje, 22. aprila, dobila svoje mesto pri osnovni šoli 
v Tržišču.

Epilog čistilnim akcijam 2021: Opažamo trend 
ponovnega povečevanja odpadkov v naravi, 
predvsem zaradi povečanja embalaže, ki jo lahko 
vzamemo s sabo v zadnjem letu. Ne dovolimo si, da 
bi to bilo opravičilo za povečanje smeti v naravi. Zato 
ob koncu letošnjih čistilnih akcij pozivamo vse, da z 
odpadki ravnate premišljeno in odgovorno. To je le 
malenkost, ki jo vsak posameznik lahko pripomore 
za prijaznejše, lepše in čistejše naravno okolje, v 
katerem bivamo ljudje, živali in rastline. 

Spomladanske čistilne akcije so tudi uvod v priprave 
na ocenjevanje krajev v sklopu projekta TZS Moja 
dežela, lepa in gostoljubna, ki ga bomo v občini 
izvedli predvidoma junija. 

Vir: TZOS 

Pometimo 
pred svojim pragom

Spomladanski čas je čas prebujanja, zato smo se 
prebivalci Loga odločili, da letos razširimo čistilno 
akcijo in očistimo tudi brežino Save in tako še bolj 
odpremo pogled na naš lep grad.
Ob glavni cesti smo pobirali smeti od Radne do 
Kamniškega potoka (pred Impoljco) in na enaki 
razdalji očistili tudi sprehajalno pot ob Savi.

V naravi se je nabralo ogromno različnih odpadkov, 
zato je pomembna naša skupna skrb za okolje. S tem 
pokažemo, kakšno moč imamo posamezniki, ki se 
povežemo za skupno dobro.

Poskrbeli smo za čistejši habitat bobrov, ki jih sicer le 
redko vidimo, opazimo pa njihove sledi. S tem nam 
pokažejo, kako vztrajni so – medtem ko mi ponoči 
spimo, oni ustvarjajo.
Upoštevajoč ukrepe se je akcije udeležilo skupaj okoli 
40 posameznikov. S skupnimi močmi smo poskrbeli, 
da se bo narava prebudila v čistem in lepem okolju.

Nada Novšak

KŠD Log 
spodbudilo čistilno akcijo 
na desnem bregu Save

Na pobudo Turističnega društva Loka pri Zidanem 
Mostu v Loki že vrsto let pripravljajo velikonočno 
razstavo. Pred pojavom koronavirusa so pirhe in 
velikonočne okraske, ki so jih ustvarjali otroci loške 
osnovne šole, oskrbovanci Trubarjevega doma 
upokojencev v Loki in ustvarjalni domačini razstavili v 
kapeli sv. Frančiška Ksaverija pri cerkvi sv. Helene, lani 
pa se je ta preselila na Facebook društva. 

Letošnja velikonočna razstava, ki je bila v znamenju 
piščančkov in zajčkov, ki so jih izdelali učenke 
in učenci podružnične osnovne šole v Loki, je v 
praznično podobo odela loški trg in tako polepšala 
prve pomladne dni vsem mimoidočim.

Vir: TD Loka pri Zidanem Mostu

Foto: Urban Culetto

Velika noč v znamenju 
piščančkov in zajčkov

 
V sklopu čistilne akcije v občini Sevnica je ta potekala 
v KS Tržišče v soboto, 27. marca. Letos smo se zaradi 
epidemioloških razmer zaradi covida zbrali v manjšem 
številu kot običajno. Na šolskem igrišču smo prevzeli 
vreče za pobiranje smeti. Člani Lovske družine Tržišče 
in Turističnega društva Tržišče smo se razporedili po 
ustaljenih lokacijah. Po vaseh in zaselkih pa so se 
krajani sami organizirali in poleg pobiranja odpadkov 
ob cestah očistili pesek s cestišča in vejevje ob cesti. 

Kljub vsakoletnim čistilnim akcijam smo še vedno 
zbrali za poln kontejner smeti. Žal sta ozaveščenost 
in skrb nekaterih ljudi za čisto okolje še vedno zelo 
majhni. 

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Zbirno mesto v Tržišču (foto: Stane Markovič)

Čistilna akcija v KS Tržišče

V sklopu projekta Ribe na naravovarstvenem 
območju, katerega nosilec je Občina Sevnica, smo 
v Turistični zvezi občine Sevnica marca in aprila 
pripravili šest spletnih kulinaričnih delavnic, v njih pa 
so imele glavno vlogo posavske ribe in zelišča. Matjaž 
Hribar iz Akvala je pripravil file postrvi na rižoti rdeče 
pese in postrvje mošnjičke na špinačni kremi, Milan 
Culetto, loški zeliščar, krapa z zelišči iz pečice in 
ocvrte krapove fileje, Cveta Jazbec, biodinamičarka, 
pa postno ribjo juho in tortiljo iz droži s postrvjim 
filejem in regratom. Vse delavnice si še vedno lahko 
ogledate na Youtubu Turistične zveze občine Sevnica. 

Povezavo najdete tudi na Facebooku TZOS. Jedi in 
recepti zanje so lahko spodbuda in ideja, kako ribo in 
zelišča čim večkrat umestiti v jedilnik. Pa dober tek.

Annemarie Culetto, TZOS

Ribe in zelišča 
na vsak krožnik
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Turizem

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, 
je hkrati tudi pomladni dan tematske poti Gozd 
je kultura. Pretekla leta smo na ta dan organizirali 
vodenje po tematski poti in tako praznovali 
dan »krogle«, ki nas nosi. Letos smo bili zaradi 
epidemioloških ukrepov prisiljeni to praznovanje 
nekoliko spremeniti. 

Obiskovalce sevniškega gradu in sprehajalce na 
tematski poti Gozd je kultura je pozdravil Waldi, 
nova maskota te tematske poti, ogledali so si lahko 
življenje čebel v grajskem čebelnjaku in se seznanili z 
doživetji v naravi, ki jih ponuja okolica gradu ter širše 
občina in so zbrane tudi v knjižici Lisička giba. Na 
sprehod po poti so se ob svetovnem dnevu Zemlje 
podali tudi župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM 
Sevnica Mojca Pernovšek, predstavniki lokalnih 
organizacij, zvez in društev, svoje razglednice s poti 
pa so ves dan objavljali na družbenih omrežjih. Tako 
smo se povezali v duhu in praznovali vse lepo, kar 
nam prinaša vsakdan na planetu Zemlja. 

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Waldi, maskota tematske poti Gozd je kultura

Svetovni dan Zemlje 
in dan tematske poti 
Gozd je kultura

Ko je ob koncu leta 2020 Sevnica prejela naziv 
čebelam prijazna občina, je bila to le še dodatna 
spodbuda, da smo na KŠTM Sevnica v sodelovanju 
s čebelarsko vodnico Carmen Klepej pristopili k 
oblikovanju novega vodenega doživetja. Osrednje 
mesto v njem pripada najbolj pridnim delavkam – 
čebelam. Na najslajši turi po starem mestnem jedru 
Sevnice spoznamo življenje in delo čebel, čebelje 
pridelke in izdelke, ki so del vsakdana sevniškega 
človeka že stoletja. Vodeno doživetje se začne na 
parkirišču pri gostilni Plauštainer, kjer obiskovalce 
sprejme vodnik, in se zaključi na sevniškem gradu. 

Po poti spoznate tudi tri lokalne ponudnike – 
Čeberol'co Tjašo Mesinger, Kislega peka Aljaža 
Novšaka in grajsko čebelarko Nevenko Strnad. Kot 
se za takšno zgodbo spodobi, bo medeno vodeno 
doživetje, če bodo epidemiološki ukrepi to dopuščali, 
premierno predstavljeno na svetovni dan čebel, 20. 
maja, z začetkom ob 12. uri. Tako bomo v Sevnici 
obeležili praznik, ki je posvečen čebelam in drugim 
opraševalcem, brez katerih ni življenja. Vodenje 
bo potekalo skladno z aktualnimi epidemiološkimi 
ukrepi. Potrebna je predhodna prijava na annemarie.
culetto@kstm.si ali 031 344 916. Od 20. maja bo 
doživetje v redni ponudbi Doživljaja, TA Posavje in ga 
bomo ob predhodnih najavah posameznikov izvajali 
ob četrtkih in sobotah, za napovedane skupine 
(najmanj 10 oseb) pa tudi drugače. Veseli bomo, če 
se boste skupaj z nami podali na odkrivanje sladkih 
skrivnosti Sevnice.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

Kostanjev med, ki ga prideluje Nevenka Strnad, 
grajska čebelarka, ima certifikat Sevnica Premium.

Ob svetovnem dnevu čebel 
prvič prav posebna, 
slajša tura po Sevnici

Uspešnost v 
turizmu v času 
koronavirusa 
je odvisna 
p r e d v s e m 
od zaupanja 
gostov, ki pri 
izbiri lokacij za 
dopustovanje 
izbirajo tiste, 
na katerih ne 
bodo ogrožali 
svoje varnosti 
in zdravja. 

Zaradi sprememb, ki jih povzroča zdaj že več kot 
leto dni trajajoča epidemiološka situacija, je bolj kot 
kadarkoli pomembno, da se turistične destinacije in 
ponudniki poenotimo v delovanju in sodelovanju 
ter tako ohranjamo, kar smo na ravni države 
pod znamko I feel Slovenia ustvarjali leta pred 
pandemijo. S spoštovanjem odgovornih potovalnih 
standardov v turizmu, ki jih predstavlja novi znak 
Green & safe, ki so ga pripravili v Slovenski turistični 
organizaciji lani, povečujemo zaupanje gostov. Z 
njegovim prevzemom se zavezujemo k varnemu, 
odgovornemu in trajnostnemu turizmu zelene 
turistične destinacije Slovenije. Ker si k takšnemu 
turizmu in ponudbi prizadevamo tudi v destinaciji 
Sevnica, smo se tudi mi zavezali odgovornemu, 
varnemu in zelenemu turizmu. K temu dejanju pa 
vabimo tudi vse turistične ponudnike. Pridobitev 
znaka je brezplačna. 

Poziv ponudnikom 
za pridobitev znaka 
Green & safe

 
Vabimo vas, da preberete še zadnji del potopisa po 
sevniški župniji, ki ga je Robert Kaše objavil na svojem 
Facebooku. 

Pot nadaljujem čez dolino Drožanjskega potoka. Tik 
pod sotočjem z Žabskim pritokom stoji most, ki je 
sicer obnovljen in nekoliko razširjen, osnova pa je 
precej starejša. Na drugi strani potoka je legendarni 
dvogrič Mogrič. Tam naj bi domačini pred turško 
nevarnostjo zakopali cerkev in samostan. 

Ogledal sem si vrhova obeh konic in ugotovil, da 
so na desnem breze, ne levem pa zanimivo dvojno 
drevo in da so na obeh že kopali, ni pa bilo slišati, da 
bi kaj našli. Potrpimo še malo.

Nadaljujem po gozdnem pobočju v Lamperče, kjer je 
podružnična cerkev posvečena sv. Martinu iz Toursa, 
priljubljenemu svetniku, ki je dejansko želel postati 
puščavnik, a mu je oče priskrbel vojaško službo. 
Pozneje je vseeno postal puščavnik in celo škof. 
Sicer je zavetnik revežev, lahko pa bi bil tudi zavetnik 
vseh, ki so zgrešili poklic. Sicer menda nima nobene 
posebne zveze z vinogradniki, ki naj bi se raje za dobro 
letino priporočali sv. Urbanu, pa je vseeno povezan z 
vinogradniškimi običaji, in tudi na Lamperčah, ki so še 
vedno znane po vinogradih, ni nič drugače. Cerkev je 
med manjšimi sevniškimi podružnicami, v osnovi pa 
je zelo stara in prvič omenjena v 16. st., vsaj dvakrat 
pa je že povsem pogorela zaradi strele.

Kot sem že omenil, da je cerkev med sv. Rokom in 
Žabjekom ter sv. Štefanom, zdaj pa menim, da je 
dejanska končna točka »linije« petih cerkva od Božje 
Matere v Šmarju Ajdovski gradec kot zelo pomembna 
točka. 

Menim, da navedene cerkve stojijo na mestih 
nekdanjih antičnih taborov, utrdb ali gradišč, ki so 
bila na primerni komunikacijski razdalji, če pa jih 
opazujem s stališča starosti njihovih zavetnikov, je 
najstarejši zavetnik ravno sv. Štefan, najmlajši pa sv. 
Rok, torej proti Savi, kar bi lahko, po moji razlagi, 
pomenilo tudi, da so v tem vrstnem redu cerkve 
gradili oziroma posvečevali. Po tem sklepam, da bi 
bil izhodišče za širjenje krščanstva na tem območju 
ravno Ajdovski gradec.

Da ne ostanem v oblakih teorij, se iz Lamperč skozi 
zaselek Brezje spustim nazaj v dolino Drožanjskega 
potoka in mimo klavnice, ki je bila nekoč grajska 
pristava, in grajske kašče na zgornji trg v stari Sevnici.

Uredila: Urška Colner, KŠTM Sevnica

Namig za premik
Vse informacije 
o načinu njegove 
pridobitve najdete 
na spletni strani 
w w w. s l o v e n i a .
info. S poenoteno 
promocijo in 
z a v e z a n o s t j o 
v a r n o s t n i m 
in higienskim 
načelom bomo s 
skupnimi močmi uspešnejša in bolj zaupanja vredna 
destinacija.

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica
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Svojo zaznavo globine časa bo razgrnil s svojim 
pesniško-likovnim (fotografskim) potencialom – 
haigami. Izbrali smo jih iz knjižice, ki je izšla leta 2019 
pod naslovom Večerna luna. 

Haige so posebnost, ki niso tako pogosto postavljene 
na ogled na razstavah. 
Kompozicija haikuja v polju risbe je haiga (hai je 
pesem, ga je risba); je odmev na staro prvinsko 
umetnost dežele vzhajajočega sonca, ki že nekaj 
časa ponovno osvaja naš svet. Redkost je, da avtor 
predstavlja kompozicijo narisanega haikuja in 
napisane haige, torej pesnitev v likovnem zapisu. 
Stari mojstri so v tipični japonski poeziji haiku verze 
opremljali s »krokiji« – sumi slikarstva. Novodobni 
ustvarjalci namesto slikanja uporabljajo fotografijo. 
Lahko sta se v sozložju haige našla dva avtorja, in 
to pesnik in slikar (fotograf). Najbolj izvirno pa je 
doseženo, da je pesnik haikuja svoj zapis tudi opremil 
z risbo oziroma združil s fotografijo. 

Haiku v polju haige je trenutek zveze, 
je večni krožni čas sedanjosti. 

R. S.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Kultura

Jerca Šantej, kot idejni vodja Zavoda MUK in glavna 
protagonistka mednarodnega srečanja ARTEKO in 
skoraj vseh projektov Zavoda MUK QRA, ki so opisani 
na internetni strani www.qra.si, bo po več kot 10 
letih ponovno razstavljala v prostorih Mosconove 
galerije. Njena takratna razstava se bo imenovala z 
imenom multinacionalke Microsoft, Windows 20 
10. Slikarka se je s svojo prvo samostojno razstavo 
predstavila leta 1991, za tem pa je imela še več 
razstav (samostojnih in skupinskih) doma in v tujini, 
vse od New Yorka do Barcelone. Leta 1994 se je 
prvič vpisala med samostojne kulturne ustvarjalce. 

Aktivno se vključuje v dejavnosti na področju likovne 
umetnosti in prispeva velik delež h kulturnemu 
življenju na gradu Sevnica in v Sloveniji nasploh. Tudi 
v preteklem koronskem letu, ki je močno ohromelo 
kulturno življenje, se je Jerca, ki je znana po svojih 
norih idejah, odločila za hodečo razstavo oz. za art 
to go, pri tem pa so ji pomagali prijatelji. Za konec 
leta pa je v atriju gradu Sevnica izobesila slike in se 
na svoj, umetniški način poslovila od koronskega leta 
2020 in na široko odprla vrata novemu …

Veseli smo, da lahko napovemo njeno razstavo v 
maju letos, zato spremljajte naše objave, da ne 
zamudite dneva odprtja. 

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Razstava Jerce Šantej 
na našem gradu

Sevniški slikar, Nik Anikis Skušek je nedavno 
za svoje delo Prekletstvo Tritona prejel 
mednarodno priznano nagrado ARC staff 
award. 

Slednjo bo pred odpošiljanjem v New York 
možno še zadnjič videti v prostorih sevniškega 
gradu in sicer v odpiralnem času od 1. do 16. 
maja 2021. 

Ob vikendih bo Nik Anikis 
na voljo za osebna srečanja 
vsak dan od 10.00 - 12.00 

in od 15.00 - 17.00. 

Ogled je BREZPLAČEN. Vabljeni! 

Nik Anikis Art in KŠTM Sevnica

Prekletstvo Tritona 
se poslavlja

Veliko je majhnih stvari, ki so vredne spoštovanja. 
egipčanska modrost

V aprilu nam je žal spet zagorela črna luč na semaforju 
normalnosti. Zato nismo videli razstave del slikarja 
Braneta Praznika na našem gradu. Srčno upamo, da 
nam bo to uspelo junija.
Dne 5. maja bi lahko spet zaživela razstava del v Oknu 
Radogost in Stari galeriji. Gost tokratne razstave 
bo pesnik in fotograf Jurij Marussig iz Medvod. 
Odprtje in ogled razstave bomo prilagodili tedanjim 
razmeram in vas o vsem pravočasno obvestili. 

Zbirka Ogled 
in Okno Radogost, 
pesnik in fotograf 
Jurij Marussig iz Medvod

Marca so nam projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja 
(akronim ajdi!) potrdili še na Agenciji RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, zato se res lahko posvetimo 
izvedbi del v sklopu projekta.
Prva faza projekta poteka od 1. januarja do 31. 
decembra letos. Občina Krško je investicijsko-
vzdrževalna dela v Ajdovski jami pri Nemški jami že 
začela, preostali partnerji pa smo iz faze pripravljenih 
aktivnosti v fazo izvedbe prešli na začetku aprila.

V regijskem projektu, pri katerem je vodilni partner 
Zavod Svibna, sodelujejo še Občina Krško, Posavski 
muzej Brežice, Javni zavod KTRC Radeče in Gostinsko 
podjetje Sevnica – Hotel Ajdovec in mi, Javni zavod 
KŠTM Sevnica. U uporabo sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v skupni 
vrednosti 149.993,35 EUR naslavljamo okoljske izzive 
območja LAS Posavje: na lokacijah naravnih vrednot 
in arheološke dediščine Posavja, ki jih v nazivu 
spremlja pridevnik ajdovski (Ajdovska jama, Ajdovski 
gradec, Ajdov grob …), bomo povezovali dediščino 
ter ozaveščali in krepili spoštovanje in pozitiven 
odnos do narave. Projekt je še pred potrditvijo 
podprl Zavod RS za varstvo narave, glede na SLR LAS 
Posavje pa ta pripomore k upravičenemu področju 
ukrepanja: Varstvo okolja in ohranjanje narave in 
naslavlja Ukrep 6: Ohranjanje narave.
O poteku aktivnosti in z vabili k sodelovanju vas bomo 
sproti obveščali na spletni strani KŠTM Sevnica, v 
lokalnih medijih in tudi na družbenih omrežjih.

Eva Urh, KŠTM Sevnica 

Foto: Jože Hvala

Projekt 
Ajdovske zgodbe iz Posavja 
(akronim ajdi) potrjen 
na državni ravni
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Alen Zabasu, pevec iz Razborja pod Lisco, 
predstavlja svojo prvo solistično skladbo Le ena je 
prava. Romantično pop pesem v svet pospremlja 
z videospotom, v katerem nastopata z zaročenko 
Karmen.

Alen prihaja iz okolice Sevnice, svoje življenje pa 
posveča glasbi in Mini Kraljestvu, organizaciji, s katero 
skupaj z zaročenko pripravljata zabavne in poučne 
programe za otroke. Z glasbo se ukvarja že od mladih 
nog, za veliki korak med soliste pa se je odločil prav 
zaradi trenutnih razmer, v katerih je našel voljo, željo 
in navdih.
Alen je sicer nastopal že kot osnovnošolec, za 
glasbeno prelomnico pa šteje konec srednje šole, 
ko je s prijateljem ustanovil ansambel Fantje izpod 
Lisce, s katerim so prepevali in igrali 11 let. Po 
kratkem glasbenem premoru je prišlo obdobje 
epidemije. Alen je veliko časa preživel ob kitari in 
petju. Veliko pesmi in videov je objavljal na spletu, 
med drugim je izpolnjeval tudi glasbene želje, saj je 
želel ljudem polepšati te turobne in naporne dni. In 
kmalu je začutil željo po lastnem ustvarjanju. Alen 
je vedel, da se mora obrniti na Roka Lunačka, ki 
ga občuduje in spoštuje že več let. Skupaj z njim in 
Alešem Zibelnikom je posnel svojo prvo skladbo Le 
ena je prava. Zanjo je posnel tudi videospot. 

Neža Mirnik

Alen Zabasu s svojo unikatno kitaro

Z unikatno kitaro 
stopa na solistično pot

Med velikonočnimi prazniki je sekcija ročna dela 
Sončnice Društva Svoboda Krmelj postavila na ogled 
ročna dela na temo omenjenih praznikov. 

Ob upoštevanju protikoronskih ukrepov je bila 
razstava, podobno kot konec leta lani na ogled skozi 
okna nekdanje krmeljske knjižnice. Razstavljale so 
Lara Bec, Marija Golob, Martina Hrovat, Alenka Gole, 
Magda Kos, Silva Bregar in vodja skupine Metoda 
Bec.

Nevenka Flajs

Razstava ročnih del 
članic Sončnic

Večerni obisk PRI 
GROFICI MATHILDE

Gradovi od nekdaj predstavljajo 
prostor neštetih skrivnosti, ki so jih 

pisala stoletja. Koliko korakov, koliko 
misli in koliko besed je odmevalo 

med grajskimi zidovi? 
Ko sonce zaide za Zasavskim 

Triglavom in cerkveni zvon odbije 
večno luč, dovolimo, da nas nagovori 

zadnja lastnica gradu Sevnica, 
grofica Mathilde Arco Zinneberg. 

Koliko noči je minilo 
od zadnje upihnjene sveče? 

Kaj nam prinaša svetloba tiste, 
ki jo prižigamo danes?

Vabljeni na voden ogled gradu, 
kot ga še ni bilo.

Program je primeren za posameznike, 
družine in organizirane skupine do 15 oseb. 

Informacije in rezervacije na 
annemarie.culetto@kstm.si ali 031 344 916.

odrasli 19,90€; otroci 18,90€ na osebo; 
minimalno število udeležencev je 10 oseb

7
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 040 765 004
 info@posavska-potujoca.si
www.posavska-potujoca.si

*Postajališče je predvideno za varovance DUO Impoljca.
**Postajališče je predvideno za varovance TDU Loka pri Zidanem Mostu. 
V času epidemije postajališča ne obiskujemo.

Vabimo vas, da obiščete bibliobus Posavske potujoče 
knjižnice, kjer najdete obilico knjig in drugega knjižničnega 
gradiva, ki si ga lahko izposodite za mesec dni, z možnostjo 
podaljšanja. Izposoja gradiva je namenjena članom 
Posavske potujoče knjižnice. Članstvo je brezplačno. 
Postajališča obiskujemo enkrat ali dvakrat mesečno, po 
objavljenem razporedu.

DAN POSTAJALIŠČE ČAS

3. 
PONEDELJEK

TRŽIŠČE 12.15 –12.45

KRMELJ 12.55–13.40

ŠENTJANŽ 14.25–14.55

BOŠTANJ 15.30–16.00

BLANCA 16.20–16.50

6. 
ČETRTEK

ŠMARČNA 12.50–13.20

LOG 13.35–14.00

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO) 14.10−14.30

13. 
ČETRTEK

STUDENEC (POŠ) 8.10–9.10

IMPOLJCA (DUO) * 9.20–10.00

BOŠTANJ (OŠ) 10.20–11.20

RAZBOR 12.30–13.00

LOKA (TRUBARJEV DOM) ** 13.45–14.30

19. 
SREDA

ZABUKOVJE 11.45–12.15

TRNOVEC 12.30–12.50

LONČARJEV DOL 13.05–13.25

20. 
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45–8.45

KRMELJ (OŠ) 8.55–9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40–11.40

LUKOVEC 12.05–12.35

BLANCA  (OŠ) 12.50–13.50

A smo vam s spodnjo fotografijo vzbudili 
radovednost?

Upamo da! V letošnjem letu smo namreč začeli z 
izvajanjem aktivnosti v okviru projekta »Od ribiča 
do graščaka« med drugim tudi s snemanjem 
izobraževalnega filma, v katerem nastopajo tudi člani 
Društva Sevniški graščaki, ki so nekaj prizorov posneli 
ob reki Mirni.
Ko bodo okoliščine dopuščale, bomo v grajskem 
parku ali v Lutrovski kleti izvedli 10 kulinarično 
animacijskih dogodkov, zato budno spremljajte naše 
objave na Facebook profilu KŠTM Sevnica, morda 
nam uspe prvega izpeljati že konec maja.
Prav tako smo že začeli z obnovitvenimi deli v srednji 
etaži Lutrovske kleti. Če bo šlo vse po načrtih, bomo 
v poletnih mesecih organizirali »Dan odprtih vrat«, 
kjer si boste obnovljen prostor in vsebine v njem 
lahko v živo ogledali.

Eva Urh, KŠTM Sevnica

Izvajanje aktivnosti 
v sklopu projekta 
Od ribiča do graščaka
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Datum in ura Prireditev Kje? Organizator - informacije

sobota, 1. 5., 
ob 8.00 Razširjena kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 3. 5., 
ob 18.00 Nasveti za gibanje v naravi Fb KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 5. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 5. 5., 
ob 13.00

Zbirka ogled in Okno Radogost, 
pesnik in fotograf Jurij Marussig iz Medvod Grad Sevnica Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

sreda, 5. 5., 
ob 19.00

Prepreči izgorelost med izpitnim obdobjem: 
Kako jo prepoznati?

Fb KŠTM Sevnica
Spletni dogodek KŠTM Sevnica

četrtek, 6. 5., 
ob 17.00 Akademija prostovoljskega dela Spletni dogodek Družinski inštitut Zaupanje 

in KŠTM Sevnica

petek, 7. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 8. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 8. 5., 
ob 10:30 Angleščina čist' na simple Spletni dogodek Študentski klub Sevnica

ponedeljek, 10. 5., 
ob 18.00 Nasveti za gibanje v naravi Spletni dogodek KŠTM Sevnica

sreda, 12. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica v Sevnici Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 12. 5., 
ob 12.00 Predstavitev novega vodenega doživetja Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sreda, 12. 5.,
ob 19.00

Prepreči izgorelost med izpitnim obdobjem: 
Tehnike za soočanje s stresom

Fb KŠTM Sevnica 
Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 14. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 15. 5., 
ob 8.00 Razširjena kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 15. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sobota, 15. 5., 
ob 18.00 Delavnica: Izdelki iz gipsa Fb KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek KŠTM SEVNICA

ponedeljek, 17. 5., 
ob 18.00 Nasveti za gibanje v naravi Fb KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek KŠTM SEVNICA

torek, 18. 5., 
ob 15:20

Tečaj prve pomoči 
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave na 

07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 19. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 19. 5., 
ob 9.00 Akademija prostovoljskega dela Spletni dogodek Družinski inštitut Zaupanje in KŠTM Sevnica

sreda, 19. 5., 
ob 19.00

Prepreči izgorelost med izpitnim obdobjem: 
Tehnike za upravljanje s časom in postavljanje ciljev

Fb KŠTM Sevnica 
Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 21. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

petek, 21. 5., 
ob 17.00 Kulinarično kulturni večer Grad Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 22. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

ponedeljek, 24. 5., 
ob 18.00 Nasveti za gibanje v naravi Fb KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica

torek, 25. 5., 
ob 15:15 Izpit iz prve pomoči Predavalnica ZD Sevnica OZ Rdečega križa Sevnica Inf. in prijave na 

07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

sreda, 26. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica 

sreda, 26. 5., 
ob 19.00

Prepreči izgorelost med izpitnim obdobjem: 
Kako povečati lastno kompetentnost in samopodobo

Fb KŠTM Sevnica 
Spletni dogodek KŠTM Sevnica

petek, 28. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 29. 5., 
ob 8.00 Kmečka tržnica Kmečka tržnica Sevnica KŠTM Sevnica

sobota, 29. 5., 
ob 18.00 Delavnica: Izdelki iz gipsa Fb KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek KŠTM SEVNICA

ponedeljek, 31. 5., 
ob 18. 00 Nasveti za gibanje v naravi Fb KŠTM Sevnica 

Spletni dogodek KŠTM Sevnica
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Čestitke ob PRAZNIKU DELA KŠTM Sevnica in uredništvo Grajskih novic
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»ŠKS je več kot le druženje in zabava.«
 
Eva Zaman je nova predsednica Študentskega kluba 
Sevnica (ŠKS). Njena pozitivna energija v klubu jo 
je spodbudila, da se je kot aktivna članica odločila 
vložiti kandidaturo in postati predsednica.

Kljub začetnemu strahu, kako bo delovala kot 
predsednica, je bilo v klubu izpeljanih že nekaj 
dogodkov, ki jo napajajo z energijo za delovanje 
vnaprej. 

V ŠKS tako načrtujejo:
•  Izboljšanje možnosti mladih v lokalni skupnosti na 
različnih področjih.
• Ponuditi mladim priložnost za zabavo, druženje, 
izobraževanje (večjo izkoriščenost doma mladih).
• Spodbuditi mladinsko povezovanje, udejstvovanje 
in večjo pripadnost mladih v klubu.
• Spodbuditi delovanje dijakov. 

Klub bo letos postal tudi polnoleten in bo praznoval 
18. leto delovanja. Letos ima že kar 640 članov. Eva 
pa pravi, da bi si želeli imeti več tistih, ki bi se aktivno 
vključevali v delovanje kluba, in tudi, da bi razširili 
dijaško sekcijo. 
Vse dijake in študente ob včlanitvi čakajo tudi 
posebne ugodnosti. Študenti in dijaki lahko torej 
aktivno sodelujejo pri obiskovanju in organizaciji 
dogodkov. 
Eva si želi, da bi lokalna skupnost prisluhnila potrebam 
mladih in na podlagi slišanega tudi ukrepala, saj meni, 
da je treba mladim dati priložnost. Včasih je veljalo, 
da »svet stoji na mladih«, zdaj pa po Evinem mnenju 
svet bolj hodi po mladih, zato si želi to spremeniti z 
medsebojnim sodelovanjem.
In še sporočilo mladim, ki ga predsednica ŠKS živi tudi 
sama: »Dovolite si sanjati in počnite v življenju stvari, 
ki vas izpopolnjujejo.«
Celoten intervju je dostopen na Facebooku Mladih 
v Sevnici.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Eva Zaman, predsednica Študentskega kluba Sevnica

Intervju s predsednico 
Študentskega kluba 
Sevnica

Ste eden tistih, ki ste si vedno želeli vsaj malo zavrteti 
mažoretno palico (pa čeprav na skrivaj), se preizkusiti 
v kakšnem njihovem triku in pokukati na njihove 
treninge? No, aprila se vam je želja uresničila. 

Mažoretke vseh društev po Sloveniji so se pretekla 
leta v aprilu zelo intenzivno pripravljale na državno 
tekmovanje, ki bo letos glede na razmere že drugič 
zapored odpadlo. 
Kljub temu sevniške mažoretke še ohranjajo svojo 
plesno kondicijo. Na treh ponedeljkovih spletnih 
srečanjih so nam pokazale, kakšni so njihovi treningi 
in kako skrbijo za svojo kondicijo. Prikazale so tudi 
plesno koreografijo in nas naučile nekaj mažoretnih 
osnov. 
Če njihovih spletnih treningov še niste zasledili, lahko 
do njih še vedno dostopate na Facebooku Mladih v 
Sevnici in KŠTM Sevnica. 
Vabljeni tudi, da migate skupaj z njimi in preizkusite 
svojo kondicijo, jo okrepite in se seveda preizkusite v 
mažoretnih osnovah.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica 

Mažoretke Društva TRG Sevnica 

Kako mažoretke 
trenirajo?

V soboto, 3. aprila, je Darko Kosem predstavil izdelavo 
naravnega mazila.
Mazilo je mešanica živalskih ali rastlinskih voskov 
z maščobami, ki ugodno učinkujejo na kožo oz. jo 
zavarujejo.

Mazila v nasprotju s kremami ne vsebujejo vode in so 
zato tudi obstojnejša in jih je laže pripraviti.
Za izdelavo mazila potrebujete:
•  štedilnik ali kuhalno ploščo,
•  posodo z dvojnim dnom, v katerem je voda (lahko 
postavite tudi eno posodo nad drugo),
•  termometer (po želji),
•  žlico,
•  tehtnico,
• čisto, osušeno in razkuženo embalažo (manjše 
posodice od krem, stekleni lončki ipd.),
•  čebelji vosek (rafiniran oz. čist, od lokalnega 
čebelarja),
•  olivno olje (deviško hladno stiskano) ali mandljevo 
olje, karitejevo maslo ipd.,
•  eterično olje, ki ne draži kože (po želji), kakršna je 
na primer sivka,
•  razkužilo (za razkuževanje vseh pripomočkov in 
delovnih površin),
•  zaščito za oblačila in površine (po potrebi).

Razmerje med voski in olji naj bo približno od 1 proti 
6, odvisno od želene trdote. To pomeni, da na 100 g 
voska dodamo 600 g olja/rastlinskega masla.
Delavnico si lahko še vedno ogledate na Facebooku 
Mladih v Sevnici in KŠTM Sevnica.

Evija Evelin Zavrl, KŠTM Sevnica

Izdelava 
naravnega mazila

 
Vse, kar morate storiti, je, da se za en dan 
spremenite v »mini« novinarja in posnamete avdio- 
ali videovsebino dolžine do 20 sekund na temo 
Mladinski center Sevnica in jo delite z nami.
Glavna nagrada novinarskega izziva: sezonska 
vstopnica za Bazen Sevnica.

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko vsi otroci in mladi (od 0 do 29 let).

Kako lahko sodelujete?
Posnemi kratko avdio- ali videovsebino in jo pošlji na 
mojca.svigelj@kstm.si.
Vsebina posnetka je lahko karkoli – a pazite. V 
posnetku mora biti najmanj enkrat omenjen 
Mladinski center Sevnica. Dolžino avdio- oziroma 
videoposnetka omejujemo na (približno) 20 sekund. 
Tehnika ni pomembna, lahko je posneto s telefonom, 
videokamero ali čim drugim.
O zmagovalcu bo odločala 3-članska komisija 
sodelavcev KŠTM Sevnica. Ocenjevali bomo vse 
avdio- in videoposnetke, ki bodo prispeli do vključno 
15. junija 2021 na naslov mojca.svigelj@kstm.si 
(lahko tudi kot povezava oz. link do vsebine) ali na 
izbranem elektronskem nosilcu na naslov KŠTM 
Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Novinarski izziv 
MC Sevnica

Pridržujemo si pravico do objave prispelih avdio- 
in videoposnetkov na spletni strani, Facebooku in 
Instagramu, radiu in morebitno nadaljnjo delitev 
vsebine.

Zmagovalca bomo razglasili v julijskih Grajskih 
novicah, ki bodo izšle predvidoma 1. 7. 2021 in na FB 
Mladi v Sevnici.
Nagrada: glavna nagrada novinarskega izziva je 
sezonska vstopnica za Bazen Sevnica, vse sodelujoče 
pa bomo nagradili s praktično nagrado KŠTM Sevnica.
Vse dodatne informacije lahko dobite na naslovu 
mojca.svigelj@kstm.si ali telefonski številki 051 680 
290.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica 

Letos smo se na OŠ Tržišče ponovno odločili, da se 
pridružimo projektu Dan za spremembe, ki ga že več 
let organizira Slovenska filantropija.

Dan za spremembe
na OŠ Tržišče
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V naš vrtec je že prišla pomlad in z njo rožice, pirhi in 
piščančki, ki nam lepo krasijo igralnico. 

A ne samo v igralnici, tudi na igrišču, v telovadnici 
in gozdu smo ustvarjali, opazovali oblike, spoznavali 
notranjost in zunanjost ter razvrščali. Nastali so 
travniški, telovadni in gozdni pirhi.

Stanka Gaši

Velikonočne dejavnosti 
v vrtcu pri OŠ Milana 
Majcna Šentjanž

Pri slovenščini smo imeli šestošolci na OŠ Sava Kladnik 
Sevnica možnost, da po skupinah predstavimo staro 
ljudsko pesem Desetnica. Meni se je zdelo, da se je 
vsaka skupina zelo potrudila. Pesem smo spremenili 
v dramsko besedilo. Sami smo izdelali kostume, se 
naučili besedilo in ga pred sošolci odigrali. Nastopili 
smo skoraj vsi. V eni skupini je sošolec prinesel pravo 
pogačo, ki je bila hkrati scenski pripomoček. V njej je 
bil prstan, v katerega je ugriznila Desetnica. 

Ko smo končali, smo si vsi postregli s pogačo, v kateri 
ni bilo več prstana. 
Njami, kako smo se posladkali.

Jaša Stanič, 6.c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Ljudska Desetnica 
na zabaven način

Tudi v tem šolskem letu smo se učenci iz vse Slovenije 
preizkusili v tekmovanju Ekokviz.

Iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica se nas je 
udeležilo 31 učencev. Nekaterim se je uspelo prebiti 
tudi na državno tekmovanje, ki je potekalo 4. marca. 
To so bili naslednji učenci: Miha Vencelj, Anita Kuhar, 
Klara Požun, Kaja Vilčnik, Lana Vurnek in Katarina 
Rau. Spopadli smo se z različnimi izzivi in nalogami. 
Spodbujali so nas naši starši in naša mentorica Alenka 
Povšič, za kar smo ji zelo hvaležni.

Pomagalo nam je tudi elektronsko gradivo. Vsak 
razred je imel drugačno temo. 6. razred o hrani, 
7. razred o ogljičnem odtisu in 8. razred o energiji. 
Vsi učenci smo se neizmerno potrudili in napenjali 
možgančke, da smo rešili 40 vprašanj. Na državnem 
tekmovanju smo prejeli bronasto priznanje: Klara 
Požun, Kaja Vilčnik in Katarina Rau. 

To naši šoli pomeni veliko, ker smo še za eno leto 
potrdili, da smo vredni naziva ekošola. Še enkrat pa 
se zahvaljujem mentorici Alenki Povšič. 

Katarina Rau, 6.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Šolsko tekmovanje
iz znanja eko vsebin na 
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Učenci predmetne stopnje OŠ Milana Majcna 
Šentjanž so pred veliko nočjo spet imeli pouk na 
daljavo. Da bi bil prehod nekoliko lažji, smo v četrtek 
in petek pred veliko nočjo izvedli kulturni in tehniški 
dan. V sklopu kulturnega dne so učenci spoznavali 
običaje na Slovenskem in jih primerjali z običaji 
drugih narodov, ogledali so si več videoposnetkov o 
izdelovanju butaric, velikonočnih simbolih in zajčkov, 
ugotavljali so, ali slovenski pregovori še držijo. Na 
koncu so rešili spletni kviz in se preizkusili v peki 
poticakolačkov. 

Na tehniškem 
dnevu se je 
velikonočno 
vzdušje še 
stopnjevalo, 
najprej so 
morali učenci 
pospraviti 
stanovanje, 
nato so se lotili 
izdelovanja 
stojala za 
velikonočna 
jajčka, te so 
na koncu tudi 
pobarvali, 
pripravili so 
velikonočni 
pogrinjek 
in okrasili 
stanovanje. 

Tako je bilo vse pripravljeno za praznovanje velike 
noči. 

Sara Gačnik

Velikonočno obarvana 
kulturni in tehniški dan

Zavod Sopotniki se je ob dnevu za spremembe 2021, 
ki je potekal od 5. do 9. aprila, združil z našo OŠ Sava 
Kladnika Sevnica. 

Učenci podaljšanega bivanja z učiteljico Gizelo 
Škoda so po ogledu risanke, ki jo je ustvaril Zavod 
Sopotnikov, načrtovali izdelavo male pozornosti za 
njihove starejše uporabnike.

Naloga je bila ta, da na nakupovalne vrečke narišejo 
oz. naslikajo motiv 
za uporabnika. Ta naj bi predstavljal nekaj, kar učence 
osrečuje, zaradi česar se smejijo ali pa se počutijo 
manj same.
Za izdelavo so se odločili uporabiti tempere, akrilne 
barve in čopiče. Delo je obetalo veliko zabave, smeha 
in kreativnosti. 

Namen vrečk za v trgovino pa je bil, da se starejši ob 
odhodu v lekarno, trgovino ali ob obisku knjižnice 
počutijo manj same ter da ostajajo aktiven del 
družbe in tako ohranijo stik s socialno okolico. 

Brina Hochkraut, 7.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Dan za spremembe 2021

Tako smo v preteklem tednu izvedli več akcij. Za 
najmlajše smo pripravili Menjalnico igrač. Učenci 
so v šolo prinesli igrače, ki so jih že prerasli  ali pa 
so se jih naveličali. Uredili smo jih v pestro zbirko, 
nato pa so učenci v spremstvu učiteljic v »mehurčkih 
»obiskali razstavo in si izbrali nove igrače.  Veseli so 
bili svojih novih prijateljev. Učenci 2. in 3. triade pa 
so sodelovali v čistilni akciji očistimo okolico šole. 
Pobrali so odpadke, očistili igrišče  in brežino potoka, 
ki teče ob igrišču.

Učenci Ekološko 
v r t n a r s k e g a 
krožka  so uredili 
cvetlično gredo 
na avtobusnem 
obračališču in 
zasadili cvetlična 
korita pri šoli. 
Za vse učence 
in starše pa smo 
v sodelovanju 
z Društvom 
u p o k o j e n c e v 
organizirali tudi 
m e n j a l n i c o 
semen in sadik.

V tem tednu pa nas čaka še ena akcija in sicer  Zbiranje 
starega papirja, tonerjev  in zamaškov in prepričana 
sem, da bo tudi tokratna akcija uspešna.
Vse akcije so bile uspešno izvedene in učenci pa so bili 
zadovoljni, da so s svojim delom prispevali nekaj za 
skupno dobro. Hvala vsem, ki ste se trudili v akcijah.

Zvonka Mrgole
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Med epidemijo in vedno novimi omejitvami vsakdo 
išče način sprostitve in kakovostnega preživljanja 
prostega časa v danih možnostih. Naša Lisca je 
v zadnjem letu postala ena najpomembnejših 
rekreacijskih točk v Posavju. S povečanim obiskom in 
množico pohodnikov pa smo naravo tudi obremenili. 

V lokalni skupnosti smo se zato odločili za skupno 
gesto Očistimo Lisco. V soboto, 27. marca, je 
potekala čistilna akcija v organizaciji Tončkovega 
doma Lisca, Planinskega društva Lisca Sevnica, KŠTM 
Sevnica, Občine Sevnica in Komunale Sevnica. V 
dopoldanskem času smo pohodniki individualno 
prehodili različne poti do vrha Lisce. Člani 
Planinskega društva Lisca Sevnica smo usmerjali 
pohodnike in delili vrčke za smeti in rokavice, ki jih je 
priskrbela Komunala Sevnica. Na vrhu smo vsi prejeli 
promocijsko majico od Občine Sevnica in se okrepčali 
z bogračem, ki ga je pripravil najemnik Tončkovega 
doma. 

Za odvoz smeti je poskrbela Komunala Sevnica, za 
dobro voljo in zgled prostovoljstva v dobro našega 
skupnega doma pa vseh 70 udeležencev čistilne 
akcije. 

Z zavedanjem, da čisto okolje ni samoumevno in je 
zanj odgovoren prav vsakdo izmed nas, se bomo tudi 
v prihodnje z veseljem podali na pohodniške poti 
prebujajoče se narave.

Vir: PD Lisca Sevnica 

Čistilna akcija 
Očistimo Lisco

V izjemno okrnjeni tekmovalni sezoni so sevniški 
igralci skvoša v zadnjih mesecih ostali brez najbližjih 
igrišč za trening. Vseeno pa so nekaj treningov in 
nastopov na tekmovanjih za slovensko jakostno 
lestvico opravili v ljubljanskem Squashlandu, kar 
pomeni, da so pred majskim državnim prvenstvom 
ohranjali visoke uvrstitve na slovenski jakostni 
lestvici. Postavitev med nosilce članskega državnega 
prvenstva pričakujeta Grega Glavan, ki je med člani 
Squash kluba Igraj Sevnica najvišje in zaseda 13. 
mesto, pa tudi Tomaž Čampa na 16. mestu. 

Če bodo razmere v prihodnjih tednih dopuščale, bo 
sevniški klub maja organiziral pripravljalni turnir za 
jakostno lestvico na najbližjem igrišču na Čatežu.

Vir: Squash klub Igraj Sevnica

Grega Glavan v akciji

Sevniški igralci skvoša 
nadaljujejo 
tekmovalno sezono

Narava se prebuja iz 
zimskega spanca. Zakaj 
majskega sonca ne bi 
izkoristili za sprehod po 
sevniški občini? In ob 
tem zbirali žigov in prejeli 
kakovostne majčke s 
potiskom simpatične 
Lisičke? 
Se sprašujete, kako?

V Turistični agenciji 
Doživljaj prejmete 
brošuro Lisička giba. Z 
brošuro obiščete vrhove 
v bližini: Lisca, Lovrenc, 
Veliko Kozje, Ješivc, Skalica. 

Na vrhu pridobite žig. Če vam ne ustreza hribolazenje, 
se lahko podate na pot v bolj ravninski del. Po etapah 
prehodite Sevniško planinsko pot. Zemljevid lahko 
najdete tudi na spletni strani Planinskega društva 
Lisca Sevnica.

Imejte še druge izzive in se nato udeležite tudi kakšne 
tematske poti, navijajte na športnih dogodkih ali se 
okopajte v sevniškem bazenu.

Zakaj se ne bi športno udejstvovali v sevniški občini 
ter v spomin in nagrado prejeli praktično darilo 
– majčko? Več o projektu Lisička giba najdete na 
spletni strani www.kstm.si.

Petra Biderman, KŠTM Sevnica

Pohod po sevniški občini

 
V preteklem letu je situacija s pandemijo zaradi 
covida-19 močno prizadela tudi športna društva, ki 
v občini izvajajo sofinancirane programe iz LPŠ 2020. 
Najprej je kazalo, da bi društva neporabljena sredstva 
morala vrniti financerju. Vendar je bilo na pobudo 
nekaterih občinskih svetnikov, ki želijo, da se športu 
pomaga, predlagano drugače. S sklepom župana je 
bilo odrejeno, da lahko društva neporabljena sredstva 
porabijo za nakup športne opreme, pripomočkov in 
druge opreme, ki je potrebna za dobro in učinkovito 
delovanje pri izvajanju športnih programov.

Takšna odločitev je bila za športna društva dobrodošla. 
Mnoga si namreč v preteklosti zaradi nastalih razmer 
niso mogla obnoviti opreme in pripomočkov. Med 
tistimi, ki so sredstva porabili skladno s sklepom, je 
bilo tudi Društvo borilnih veščin Ippon Sevnica. Zdaj 
je bogatejše za 50 m2 judoističnih blazin in nekaj 
potrebnih športnih pripomočkov za vadbo. Blazine 
bodo v dogovoru z vodstvom šole uporabljali skupaj 
z učenci v OŠ Boštanj, v kateri imajo tudi vadbeni 
center. Športni pripomočki za vadbo bodo obogatili 
vadbo v športnem domu v Sevnici.

Miran Grubenšek

Novih športnih pripomočkov in blazin 
so bili veseli tudi v Ipponu.

Neporabljenja sredstva 
za šport iz leta 2020,
društva vlagala v opremo

To si v zadnjem letu želi vsak profesionalni in 
rekreacijski športnik. V Športnem društvu Partizan 
Sevnica smo ponujeno priložnost (odprtja telovadnic) 
sprejeli odprtih rok. Trenerjem ni odveč tedensko 
testiranje, vsem vadečim pa ne dezinficiranje, maske 
v skupnih prostorih, razmak med vadečimi pa tudi 
krajše vadbe, da se prostori prezračijo in se vadeči v 
hodnikih ne srečujejo …

Obisk je velik, omejujemo ga z obveznimi najavami, 
da v skupini ni več kot deset vadečih, prerazporejamo 
»preveč« vadečih v druge skupine, pridobili smo 
dodatne termine, če pa je napovedano vreme lepo, 
ena ali dve skupini vadijo na zračni blazini zunaj, pred 
športnim domom.

Vadbe so še vedno za vse brezplačne.

Estera Savić Bizjak

Žverce pri vadbi

Naj ostanejo 
telovadnice odprte
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Kluba borilnih veščin Sevnica ni treba posebej 
predstavljati. Smo prepoznavni po tradiciji in uspehih 
naših tekmovalcev. V naši sredini se pod budnim 
očesom visokousposobljenih strokovnih kadrov 
kalijo bodoči šampioni kontaktnega in športnega 
karateja, kickboxinga in z letošnjim letom še boksa. 

V svoji sredini imamo deset usposobljenih trenerjev 
za delo v športu in enega profesorja športne vzgoje. 
Za prihodnost strokovnega kadra se nam ni treba 
bati. Po sprostitvi določenih ukrepov je bila ponovna 
vrnitev v telovadnice zelo dobrodošla. Začeli smo 
redne intenzivne priprave posameznih selekcij. 
Kljub vsem začetnim težavam nam je uspelo za prvo 
polletje dodatno registrirati športnike pri Karate zvezi 
Slovenije (WKF), Kyokushinkai karate zvezi Slovenije 
(WUKF) in Kickboxing zvezi Slovenije (WAKO). 

V prihodnost se oziramo z optimizmom. Postavljene 
cilje in programe pa moramo čim prej doseči, če 
želimo priti v korak z drugimi. Želimo si predvsem 
odprtih šolskih telovadnic, odprtih športnih objektov, 
mi pa bomo poskrbeli, da se bodo naši varovanci 
počutili udobno, sproščeno in varno. Za letos 
načrtujemo organizacijo dveh športnih prireditev, in 
sicer DP v kontaktnem karateju in jubilejni 30. Karate 
fest. Organizirali bomo še dve rekreativni prireditvi, 
sevniški karatlon za najmlajše. Pri nas uporabljamo 
naslednji rek: Kjer je znanje, tam je uspeh, kjer je 
volja tam je pot. Samo s skupnimi močmi pa bomo 
lahko dosegli želene cilje. Info: www.kbv-sevnica.org. 

Jurij Orač

Trenerja prikazujeta tehniko kickboxing.

11 trenerjev 
v KBV Sevnica

Člani Kluba borilnih veščin Sevnica smo bili lani 
aktivni in uspešni na različnih področjih, čeprav smo 
morali program dela že ob drugem četrtletju povsem 
podrediti koronskim ukrepom Vlade RS in upoštevati 
vsa navodila in priporočila NIJZ. 
Klub je deloval na področjih tekmovalnega športa, 
kot sta panogi karate in kickboxing ter športa za vse 
– športne rekreacije v sodelovanju s Športno unijo 
Slovenije. Na začetku leta so intenzivno potekale 
registracije za nove in stare tekmovalce. Pridobiti 
je bilo treba ustrezno dokumentacijo, fotografije in 
druge listine članov, ki smo jih nato registrirali pri 
posameznih športnih zvezah. Bilo je zelo težko, saj so 
zveze od društev zahtevale takojšnje plačilo članarin 
in registracije, mi pa smo bili skoraj celotno prvo 
polletje brez ustrezne finančne podpore. Pomagali 
smo si z vplačanimi članarinami, da smo lahko 
poravnavali obveznosti do zvez. 
Kljub vsem težavam nam je le uspelo registrirati 76 
športnikov v upanju, da se bomo lahko udeleževali 
tekmovanj doma in v tujini. Žal ni bilo tako. Zveze 
že vplačanih letnih registracij niso vračale, letne 
članarine pa tudi niso znižale.
Tekmovanj pa se od marca skoraj nismo smeli 
udeleževati zaradi splošne prepovedi, smo pa 
zato vse sile usmerili v izobraževanje trenerjev 
in nabavo dodatne športne opreme. Posamezni 
trenerji so se tako skladno s sprejetimi načrti 
udeležili izobraževanja na fakulteti za šport, drugi pa 
dodatnega usposabljanja pri Karate zvezi Slovenije, 
Kickboxing zvezi Slovenije, Zvezi karate organizacij 
Slovenije in Kyokushinkai karate zvezi Slovenije. Do 
konca leta nam je uspelo usposobiti 8 trenerjev za 
delo v športu, pridobili pa smo enega profesorja 

Klub 
borilnih veščin Sevnica

Od decembra 2020 do aprila 2021 vsak petek do 
nedelje popoldne v Postojni potekajo priprave 
Slovenske strelske reprezentance. Reprezentanca 
se pripravlja za nastope na evropskem prvenstvu v 
Osijeku, na katerem je še mogoče osvojiti kvoto za 
olimpijske igre v Tokiu za discipline 10 in 25 m. 

V reprezentanci se še pripravljata dva strelca SD 
Marok Sevnica. Mojca Kolman, ki je v ekipi članic za 
disciplino zračna pištola 10 m in Aleš Mitja Janc, ki je 
v ekipi mladincev, ravno tako disciplina zračna pištola 
10 m. Poleg reprezentančnih priprav Aleš in Mojca 
pridno trenirata še na domačem strelišču v Sevnici. 

Mirko Ognjenović

Mojca Kolman na pripravah v Postojni

Priprave Slovenske 
strelske reprezentance 
v Postojni

V ponedeljek, 19. aprila, so se predstavniki sevniškega 
športa zbrali na skupščini Športne zveze Sevnica. 
Po pregledu poročil za leto 2020 se je razvila zelo 
konstruktivna debata o različnih težavah, s katerimi se 
srečujejo društva, vadeči in šport na sploh v Sevnici. 

Zahvaljujemo se vsem na skupščini za ideje, podporo 
in zagnanost, ki jo kažejo s svojim delom. Letos 
načrtujemo številne prijave na nacionalne razpise, 
da finančno podpremo društva. Načrtujemo tudi 
številne brezplačne programe za promocijo športa, 
razširitev ponudbe za ranljive skupine in načrtujemo 
tudi okroglo mizo, na katero bomo povabili številne 
strokovnjake z različnih področij, da slišimo težave in 
najdemo rešitve za sedanje razmere ter pomagamo 
sevniškemu športu na višjo raven. 

Sara Martinšek

Nove ideje, novi zagon: 
Športna zveza Sevnica

športne vzgoje. Še dva naša strokovna delavca pa 
bosta že letos dokončala usposabljanje, da bo klub 
štel že 11 trenerjev. Hkrati smo poskrbeli še za 
udeležbo trenerjev na licenčnih seminarjih.
Predvsem v drugem delu tekmovalne sezone, če 
se lahko temu izrazimo, ko je prišla prepotrebna 
finančna pomoč od Občine Sevnica, smo za potrebe 
varne vadbe in predpisane nove obvezne uporabe 
zaščitne opreme nabavili večje število kosov različne 
športne opreme, od zaščitnih telovnikov, fokuserjev, 
zaščitnih čelad, trenerske vadbene zaščitne oklope in 
drugo. 
Treningi kickboxinga in karateja so potekali po 
navodilih, redno vadbo pa smo morali večkrat 
preselili iz športnih objektov na prosto, med letnimi 
dopusti pa smo nadoknadili izgubljene prve mesece. 
To je bil kar velik logistični zalogaj, tudi stroškovno. 
Med epidemijo smo izvajali vadbo skladno z 
odloki Vlade RS in priporočil NIJZ. Pri izvedbi smo 
upoštevali vsa priporočila, da ne bi bilo okužb. Ker 
smo bili aprila skoraj brez vadbe, smo lahko redno 
in dodatno vadbo nadaljevali še v poletnih mesecih, 
brez premora, žal pa so bili treningi namenjeni le 
registriranim športnikom. Dodatno vadbo in klubske 
priprave smo izvajali na zunanjih športnih površinah 
v občini in drugih lokacijah po Sloveniji v dogovoru s 
klubi. Vse stroške udeležbe tekmovalnih selekcij je v 
drugi polovici leta v celoti pokril Klub borilnih veščin 
Sevnica.

Jurij Orač, KBV Sevnica

Aleš Mitja Janc na pripravah v Postojni

Vzemi si minuto 

za sprehod v naravo ...

Obstoj v tišini, 

poglej v nebo 

in razmišljaj, 

kako veličastno 

je tvoje življenje ...

https://pozitivnemisli.com



18 maj 2021

Iz preteklosti v sedanjost

KŠTM Sevnica je v okviru 
čezmejnega Interreg SLO-HR 
projekta RIDE&BIKE uredil 
5 postajališč za kolesarje in 
konjenike, ki se nahajajo v bližini 
osrednjih naravnih in kulturnih 
znamenitosti ter hkrati ob 
izhodiščih poti. V neposredni 
bližini vseh se nahajajo ponudniki 
s hrano in prenočišči, zato je 
vsaka lokacija lahko ali izhodišče 
ali pa postajališče s prenočiščem 
na večdnevni kolesarski, 
konjeniški ali pohodniški 
avanturi.

Prva lokacija je v Okroglicah pri Gostišču Močivnik. 
Poleg lesene mize s klopema, servisnega stebrička 
s polnilnico za e-kolesa in table z zemljevidi je tukaj 
tudi napajališče za štirinožne prijatelje. Kolesarji 
in konjeniki si svoje baterije napolnijo v Gostišču 
Močivnik, kjer poleg hrane ponujajo tudi nastanitev.

V Vranju na Konjeniškem klubu Vranje Sevnica 
Jerca in Peter razvijata konjeniški center s pokrito 
in zunanjo manežo, hlevi za konje in s ponudbo 
šole jahanja, ponudbo vodenih konjeniških tur v 
naravo, počitniških kampov za otroke in še drugimi 
vsebinami. Tudi tukaj lahko kolesarji poservisirajo 
svoja kolesa in napolnijo e-baterije. Konjeniški klub se 
nahaja v bližini cerkve sv. Štefana, ki je izhodišče vseh 

 Urejena postajališča za kolesarje in konjenike v Sevnici

Brez dela ni jela In prav je tako,
a tudi brez jela se dela težko.

Kako naj ubožec neumorno gara, 
če žep in želodec prazen ima? 

Pravično plačilo vsak naj dobi,
kdor v delo je vložil svoj trud in skrbi. 

Na računu delavca se malo pozna,
če z njegovimi žulji se le mogotec baha. 

Je nekoč praznik dela več veljave imel, 
spomin nanj usiha bo kmalu zbledel. 

Zdravka Brečko

Le še spomin 

Spet se dela dan,
pogled mi sega vanj. 

Ne želim, da ga prespim,
želim, da budna ga živim.

Da steče skozme val svetlobe in odžene speče vse 
lenobe,

ki z dobrikanjem se me lastijo,
razlogov sto in več v en glas bentijo.

Da se zbudim, si ne želijo,
prekleto dobro čutim vse kosti, 

ki me bolijo, so krči mišic, ki ne popustijo.
In vse, kar sodi poleg.

bolečine me razorožijo.

Le kdo tako živeti si želi, 
dan za dnem, ko vse tako boli.

Pa vendar…vsako jutro ponovno se rodi,
v upanju na boljše dni mi daje smisel, 

ko v knjigi med vrsticami preberem dobro misel. 

Malenkost drobna me razveseli, 
s hvaležnostjo jo sprejmem, ker me bodri.  

Irena Modrin

Povabilo vsem, ki zlagate rime:
Pesmice lahko pošljete na mail: grajske.novice@kstm.si,

glede objave posamezne pesmi se odloča uredništvo.

Hvala za vaš prispevek.

       Uredništvo

treh variant Poti cerkva, o kateri več izveste na spletni 
straniwww.bikeridewalk.si, je pa tudi izhodišče 
za obisk Ajdovskega gradca in Turistične kmetije 
Grobelnik, z gostinsko ponudbo in nastanitvami.

Tretja urejena lokacija je pri društvenem kozolcu 
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž. Točka je 
izhodišče za izlet do naravne vrednote T`k pav (Tag 
Bau) ali pa do cerkva na Leskovcu, Brunku ali sv. Jurija 
nad Tržiščem. Samo nekaj sto metrov od društvenega 
kozolca se nahaja Gostilna Repovž, ki poleg odlične 
kulinarike ponuja tudi možnost nočitev.

Seveda se je določena oprema uredila tudi na 
Lisci, kjer je postavljen servisni stebriček za kolesa s 
polnilnico za e-kolesa ter informacijska tabla, za vse 
ostale potrebe pa poskrbijo v Tončkovem domu, saj 
je točka urejena tik ob njem.

Dodaten kolesarski servisni stebriček s polnilnico za 
e-kolesa in s kolesarskima stojaloma je postavljen 
še na Trgu svobode pri železniški postaji Sevnica, 
kjer je postavljena tudi dodatna interaktivna tabla 
območja Občine Sevnica in celotne RIDE&BIKE 
destinacije. Več o vseh teh vsebinah poiščite na že 
prej omenjeni spletni stran www.bikeridewalk.si. 

Matej Imperl, KŠTM Sevnica

www.bikeridewalk.si
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Utrip življenja

Ali ste vedeli, da je ovčje mleko kar 1,5-krat bolj 
hranljivo od kravjega? Bogato je z vitamini skupine 
B in vitaminom A, slovi pa tudi po antioksidativnih 
lastnostih. Z njegovo redno uporabo naj bi se 
izboljšala absorpcija kisika in hranil v možganskih 
celicah, kar vpliva na izboljšanje spomina, 
koncentracije in sposobnosti učenja. Ugoden 
vpliv na delovanje človeškega telesa imajo tudi 
izdelki iz ovčjega mleka. Če okusu sicer niste 
najbolj naklonjeni, vas morda prepričajo ravno 
v receptu, ki ga tokrat delimo z vami. Pustite se 
presenetiti. Dober tek.

Ravioli 
z ovčjo albuminsko skuto
Nadev: Ovčjo albuminsko skuto zmešamo skupaj 
s soljo, stepenim jajcem in svežimi sezonskimi 
zelišči. Zmes oblikujemo v manjše kroglice.

Raviol: Pripravimo fino rezančevo testo, ga 
razvaljamo in narežemo na večje kroge. Kroglico 
nadeva položimo na sredino kroga, robove 
kroga pred tem namažemo z beljakom. Robove 
primemo z obema rokama in jih na sredini 
oblikujemo v raviol.

Omaka: Na maslu do zlato rjave barve prepražimo 
nasekljano čebulo, dodamo na kocke narezano 
hokaido bučo in še malo pražimo. Zalijemo 
z zelenjavno osnovo, kuhamo do mehkega. 
Spasiramo v gladko omako, začinimo s soljo, 
muškatnim oreščkom. 

Pena: V smetani skuhamo staran ovčji sir z zelišči, 
soljo, muškatnim oreščkom. Naredimo gladko 
omako. Omako spenimo s paličnim mešalnikom. 
Na bučno omako položimo v slanem kropu 
kuhan raviol, ki ga prelijemo s peno staranega 
sira, okrasimo s svežimi cvetovi.

V receptu so uporabili albuminsko skuto in staran 
ovčji sir, ki se ponaša s certifikatom Sevnica 
Premium, z Ovčarske kmetije Urban.

Vinsko priporočilo: Grega Repovž, Sommelier 
leta 2021 po izboru vodnika Gault & Millau, k tej 
jedi priporoča Mastnakovo penino Valentina.

Foto: Miha Hrenk, Aklih Designe in arhiv Gostilna Repovž
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RECEPTI
Letos bo od 29. septembra do 1. oktobra Cankarjev 
dom v Ljubljani gostil že 20. Festival za tretje 
življenjsko obdobje. Na njem se predstavljajo različni 
razstavljavci, posamezna društva upokojencev in 
tisti, ki z njimi sodelujejo. V kulturnem programu 
sta Sevnico do zdaj dostojno predstavljali Folklorna 
skupina Spomin in Pevska skupina Utrinek. Pred 
leti smo med razstavljenimi fotografijami lahko 
občudovali posnetek Marte Brežan, na lanskem 
fotografskem natečaju pa je bil še posebno uspešen 
Vinko Šeško, ki je dosegel s posnetkom Ljubezen 
tretje mesto, skupno pa s serijo fotografij prvo mesto.

Kaj pa letos? Natečaj poteka od 1. aprila do 20. 
septembra v treh krogih in ima dve temi: nasmeh 
in prosto. Podrobnosti najdete na: https://f3zo.si/
program/natecaji/fotografski-natecaj/. Sevnica ima 
veliko odličnih fotografov in fotografinj. Pokažimo in 
dokažimo to.

Foto: spletna stran f3žo
Romana Ivačič in Brane Busar 

za Društvo upokojencev Sevnica

Predstavljamo se 
na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje

Pri Programu Svit izvajamo Nacionalno raziskavo o 
učinkovitosti komuniciranja Programa Svit, s katero 
želimo ugotoviti prepoznavnost programa in njegovih 
sporočil. Poleg tega nas zanima, ali sporočila dosežejo 
tiste, ki so jim namenjena, in ali so razumljiva. Na 
podlagi rezultatov raziskave bomo lažje zasnovali 
komunikacijske kampanje, s katerimi bomo poskušali 
še izboljšati prepoznavnost in zaupanje v Program 
Svit in tako spodbuditi posameznike k sodelovanju 
v programu. Obenem nam bodo vaši odgovori v 
pomoč, da bo program prijaznejši do uporabnikov, 
njegova sporočila pa razumljiva in preprosta.

Za namene raziskave iščemo kandidate za fokusno 
skupino. Imate morda 2 uri časa v maju?

Pridružite se nam na klepetu o sporočilih Programa 
Svit.

Ne iščemo strokovnjakov. Iščemo osebe, stare med 
40 in 74 let, ki jih zanimajo besedna in nebesedna 
komunikacija, izmenjava informacij in simbolov, 
grafična podoba in podobne tematike. Vaše mnenje 
nam lahko pomaga pri oblikovanju naše nadaljnje 
komunikacije pri Programu Svit. Fokusne skupine 
bomo izvedli prek videokonferenčne platforme 
Zoom.

Če vas sodelovanje v fokusni skupini zanima, vas 
vabimo, da do konca aprila izpolnite vprašalnik na 
povezavi: https://anketa.nijz.si/a/126780.

Če imate glede raziskave kakršnokoli vprašanje, nam 
lahko pišete na naslov programsvit@nijz.si.

Fokusno skupino bo vodila strokovnjakinja s področja 
komuniciranja z Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ).

Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma 
zaupni in skrbno varovani skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in 
Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). 
NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno 
pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo 
na tem področju. Izsledki bodo objavljeni le v 
obliki skupnih, združenih podatkov, in ne v obliki 
individualnih rezultatov. Vsa morebitna vprašanja 
glede varstva osebnih podatkov lahko naslovite na 
vop@nijz.si.

Vaše sodelovanje v raziskavi je prostovoljno.

Vljudno vabljeni.

 Lea Peternel

Vabilo k sodelovanju
v fokusni skupini

Tudi letos je Društvo invalidov Sevnica organiziralo 
srečanje pikadistov na pobudo našega člana ob 
njegovem jubileju. Dogodek je bil 17. aprila v 
prostorih OVVZS, izpeljali pa smo prijetno srečanje v 
metu pikada. Srečanje je potekalo po predpisih NIJZ. 

Želimo si, da bi lahko spet izvajali vse aktivnosti po 
programu, predvsem pa, da bi se člani lahko družili. 
Ker rezultati niso pomembni, čeprav je med nami 
tudi malo tekmovalnosti, je bilo našim članom v večje 
veselje, da se spet lahko srečamo in poklepetamo o 
vsakodnevnih dogodkih in tegobah, kar nam je med 
epidemijo zagrnilo življenje. 

Na veselje vseh nas že načrtujemo srečanja v 
prihodnjih dneh in mesecih.

Vir: Društvo invalidov Sevnica

Aktivnosti 
Društva invalidov Sevnica

Vsak dan preberi kaj, 

česar ne bere nihče drug.

Vsak dan razmišljaj o nečem,

o čemer ne razmišlja nihče drug.

Umu škoduje, 

če vedno soglašaš z drugimi.

Christopher Morley
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Kjer se vajina
ljubezenska

zgodba začne.

www.kstm.si

GRAD 
SEVNICA

Tel.: 051 680 289
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Glasilo KŠTM Sevnica, marec 2020, letnik XVIII, številka 153, www.kstm.si

Naročila oglasov:
grajske.novice@kstm.si

051 680 288

FOFO d. o. o.
Čistilni servis in trgovina

041 722 689

   

Bohorska ulica 22

8290 Sevnica
Lesoton premazi za les so delani po originalni 
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje, 
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter 
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.
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Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b

8294 Boštanj

07 81 65 325 
041 623 066

robert.slemensek@siol.net

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

www.evergreen.si

delovni čas:
 od 7.00 do 15.00

 skladiščna prodaja

izolacije
strešna okna

UGODNO  podkonstrukcijski profili
gips plošče,

KLEPARSKI  IZDELKI: 
snegolovi, žlebovi, OBROBE - PO NAROČILU

Za vse naše 

prodajne artikle

imamo

pooblaščene

izvajalce del.

STREŠNIKI

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,48 €/kom

AKCIJA
sivec - 0,45 €/kom

natura - 0,47 €/kom
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Razvedrilo

Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite 
na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.5.2021 na: 

KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica  |  grajske.novice@kstm.si

MANDRILI: rod afriških opic, ČAGI: bantujsko ljudstvo, SFEN: titanit, EDDA: zbirka  staroislandskega slovstva

PORTUGALSKO
TURISTIČNO MESTO 

ZAHODNO OD LIZBONE
OCEPEK,

OKLEŠČEK
VELIK

PLENILSKI
KUŠČAR

GLAVNO
MESTO

JORDANIJE

SLOVENSKI
KNJIŽEVNIK 

(IGOR)

ZDRAVNIK
SPECIA-
LIST ZA
UŠESNE
BOLEZNI

PARADIŽ,
EDEN

ZEMELJSKI
RAVNIK

OBSOJANJA
VREDNO
NEMO-
RALNO

DEJANJE
PROSTOR

ZA
GOJENJE

PLAZILCEV
IN DVOŽIVK

LAHKO
POLETNO
OBUVALO

GRŠKI
BOG SONCA

VELIKA
EVROPSKA

REKA

OČE

BANTUJSKO
LJUDSTVO V
TANZANIJI

IDA
LUPINO

ČREPINJA
PRENOSNIK
MENICE NA

DRUGO
OSEBO

LOČEN
PROSTOR V
GLEDALI-

ŠČU

IZRASTEK
 NA GLAVI
GOVEDA

OSMI DEL
CELOTE

DRUGO
NAJVEČJE
MESTO NA

PORTU-
GALSKEM

MESTO V
SEVEROVZH.

ITALIJI
(LETALSKA

BAZA NATO)

ŠVICARSKI
NARODNI

JUNAK
(VILJEM)

SLOVENSKI
PIANIST 
BERTON-

CELJ

PERNATA
DOMAČA

ŽIVAL

JAREM
OKOSTJE

MRTVEGA V
NARAVNEM
POLOŽAJU

ORODJE ZA
ZEMELJSKA

DELA
KIT. UTEŽ-
NA MERA

PRERAČUN-
LJIVEC,

OPORTU-
NIST

REKA V
ZAHODNI

RUSIJI,
PRITOK
VOLGE

ROD
AFRIŠKIH

OPIC
SL. PEVKA

(NECA)

MEJNIK,
OBCESTNI

KAMEN

ITALEC

ZEMLJIN
NARAVNI
SATELIT

SLOVENSKI
IGRALEC
(BORIS)

SLOVENSKI
TELOVADEC

ŠTUKELJ
SHRAMBA
ZA KRMO

ŽELEZOV
KRŠEC MAVEC

OZNAKA
ZA

ŠTEVILKO

ZDRAVILNA
ZELIKA
ZBIRKA
ISLAND.

SLOVSTVA

RIMSKA
BOGINJA

PLODNOSTI
RUDNINA
TITANIT

ZAPOLNJENO ŽRELO
NEKDANJEGA

OGNJENIKA, DIMNIK,
ŽRELNINA

100 m2 

NEKD. IME
ŠP. REKE

GUADIANE
NEKD. RUSKI

VLADAR

ISABELLE
ADJANI

REKA V
ETIOPIJI

POGAN,
BREZVEREC

AMERIŠKA
IGRALKA

(JOAN)
IVAN

POTRČ

LOČNA
MERA V

MATEMA-
TIKI

STANJE
NOTRANJE
NAPETOSTI

ZAČIMBA
IZ POPKA

KAPROVCA
GRAFIČNO ZNAMENJE

ZA TON V GLASBI

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: 
LUKA ELSNER.

Izžrebani so bili: 
1. nagrada: Božidar Debevc, Cesta na grad 34, 8290 Sevnica
2. nagrada: Milena Zupančič, Pod vrtačo 17, 8290 Sevnica 
3. nagrada: Slavica Sušnik, Trg Komandanta Staneta 4, 1000 Ljubljana  

VICOTEKA

Nemogoče 
Janja vpraša prijateljico Majo:
Zakaj pa si se razšla z Petrom?
Ali bi ti hodila z nekom, ki spi še s tremi drugimi?
Zagotovo ne!
No vidiš. Peter tudi ne.

Zastrupitev

Jože, ali si že slišal da so sosedo Mico odpeljali 
direktno na urgenco, zaradi zastrupitve?
Zaradi zastrupitve? Potem se je pa verjetno 
ugriznila v svoj jezik!«

Pogosto      
 
Veš kaj žena, ti prideš k meni v posteljo  resnično 
samo takrat, ko potrebuješ  kaj denarja!« očita 
mož ženi.
A se ti ne zdi, da je to dovolj pogosto? se brani 
žena.

Skrivni kotiček  –  ALI  PA TUDI NE

Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj). 
 Kako se imenuje maskota in kam vabi?

IZREK ZA LEPŠI  DAN
Bodimo hvaležni za vse 

kar se nam zgodi v življenju. 
Bodimo hvaležni za dobro 

in prav tako slabo. 
Brez slabega danes ne bi bili danes kar smo. 

Bodimo hvaležni za ljubezen, družino, 
zdravje, razočaranja, bes, jezo. 

Ja tudi, če smo hvaležni za slabe stvari,
 jih vidimo drugače kot če v sebi tiščimo jezo.

Nagrade za mesec MAJ

1. nagrada: darilna košarica z vsebino, ki jo podarja Evergreen d. o. o., 

       Dolenji Boštanj 54 b, 8294 Boštanj

2. nagrada: majčka visit Sevnica,  ki jo podarja KŠTM Sevnica

3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica

Uganka 
za  brihtne  gl avce 

Kdo previdno kuka iz luknje in še globlje 
vanjo smukne, če po mucki zadiši?

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke
 regrat, regratove lučke

 Izžrebanka:
 Alenka Leskovšek, Trnovec 75, 8292 Zabukovje 

Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je: 
 Objekt na sliki se imenuje deblak in se nahaja 
 pod gradom Sevnica, tematska pot Gozd je kultura. 
Izžrebanka:
 Albina Žvar, Pod vrtačo 20, 8290 Sevnica 
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kz-sevnica.si

Grajski cevapcici, klobase ...
in slastna zorjena govedina,
izkljucno slovenskega
porekla.

Želimo vam vesele, zdrave in mirne velikonočne praznike!

INFORMACIJE na društvu vsako sredo od 9. do 11. ure ali na: 07 81 44 151

Ostanimo zdravi! Vaše Društvo upokojencev Sevnica
(Vsi dogodki so organizirani v skladu z navodili NIJZ.)

OBVESTILA
Spremljate nas lahko tudi na spletni strani:

https://dusevnica.weebly.com

ŽIVEL 1. MAJ!

- članarino 12 € lahko poravnate v pisarni društva vsako sredo 

med 9. in 11. uro ali jo nakažete na račun pri Delavski hranilnici 

SI56 6100 0002 1920 698 s pripisom člana; 

članarina za Vzajemni posmrtninski sklad je tudi 12 €

in skupaj bomo preživljali jesenske dni z raznimi aktivnostmi

od 26. 6. do 3. 7. 2021 (cena 395€/osebo)

termina od 9. 11. do 16. 11. 2021 in od 16. 11. do 23. 11. 2021

- izleti po programu 2021  

- letovanje Dugi otok (še nekaj prostih mest) 

- letovanje v hotelu Delfin Izola je prestavljeno na jesenska 

v prostorih DU Sevnica ob 10. uri. (info: 070 896 528 Irena)

- zbor članstva prestavljen do nadaljnjega

- včlanite se v DU Sevnica 

ob 18. uri - prijavite se

- pikado - vadba vsak četrtek ob 18. uri (info: 041 706 490)

- ročnodelski krožek se prične v petek, 7. 5. 2021, 

- ljubitelji petja - pevski zbor bo imel vaje vsak četrtek 

(Cernik - zbiramo prijave; pršut, če nam Cernik ne uspe)

ANABEL ALEN
PODLESNIK

Feel Good
Jutro

RADIOCENTER.SI



Ribnik 8290 Sevnicai 38 -  

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

Na Vrtnariji v Ribnikih in Cvetličarni »Silva« 

vam nudimo:

Sadike balkonskega cvetja, 

enoletnic, trajnic, 

semena in gomolje, zemljo, 

lonce, okrasne posode,

sadike EKO zelenjave, 

seme EKO Amarant in ostalih semenarn.

Sedaj je čas, da prinesete svoja korita in posode 

za poletno zasaditev. Vabljeni, da nas obiščete.        

VABIMO VAS NA PREDAVANJE
predava ing. Marija Hrovat

Sreda, 18. 3. 2020, ob 17. uri
 Kulturna dvorana Sevnica

Cvetličarna »Silva« | 041 353 280

Vrtnarija Ribniki | 031 822 277

Čestitke 
za praznike 

v marcu!

Pomlad nas vabi na naše vrtove.


