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Intervju
Mihaela Jazbec

Vrt Mihaele Jazbec je plod projekta »Iz naše je, dobro je«,
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja osi Leader, ki ga je vodila in koordinirala Občina Sevnica.
Na fotografiji Mihaela Jazbec z županom Srečkom Ocvirkom in Mitjo Udovčem, direktorjem podjetja Komunala Sevnica, ki je z gradbenimi deli sodelovala v projektu.

Gospodinja na kmetiji, na kateri se ukvarjajo z
ekološkim kmetovanjem. Njihova kmetija je dober
primer učne kmetije, na kateri obiskovalci začutijo,
kako sta človek in zemlja povezana ter dobro
dolgoročno delujeta le v takem odnosu. Na učnih
kmetijah svojo kmetijsko dejavnost in proizvode
dopolnjujejo z dopolnilno dejavnostjo na področju
izobraževanja.
Po izobrazbi ste vzgojiteljica. Kako bi se predstavili
bralcem in pojasnili, kako ste se našli v vlogi
gospodinje na vaši učni kmetiji, na kateri vam
verjetno vaša izobrazba pomaga pri dejavnosti
izobraževanja in podajanja znanja obiskovalcem?
Moje življenje je že od zgodnjega otroštva
prepleteno z delom na kmetiji. Po končani osnovni
šoli se prav zaradi navezanosti na domačo zemljo
nisem vpisala v srednjo šolo zunaj domače občine.
Obiskovala sem srednjo tekstilno šolo v Sevnici,
nato sem se zaposlila v industriji otroške konfekcije
Jutranjka Sevnica. Kmalu sem ugotovila, da je
delo za tekočim trakom preveč monotono in mi
ne daje potrebne širine v življenju. Vpisala sem
se v program kmetijec, ki so ga takrat izvajali v
sklopu kmetijske šole iz Šentjurja, predavanja
sem obiskovala v Sevnici. Nato sem se vpisala na
teološko fakulteto v Ljubljani in si pridobila veliko
znanja in veščin iz pedagoško-andragoških vsebin.
Kriza v gospodarstvu Jutranjki ni prizanesla,
izgubila sem službo in ostala doma na kmetiji.
Vsaka kriza je priložnost za nov začetek, vpisala
sem se na vzgojiteljsko šolo, hkrati pa sem se
izobraževala v smeri ekološkega kmetovanja.
Prepletanje znanja in izkušenj so pomembni
dejavniki pri posredovanju znanja v sklopu učne
kmetije.

Prednost kmetije je, da ohranjamo tradicionalno
znanje in ga nadgrajujemo s sodobnim. Celotna
kmetija je ekološka, vsako leto se do 31. decembra
prijavimo v postopek certificiranja, kar je pogoj, da
po uspešno opravljeni kontroli pridobimo certifikat
za vsako leto znova. Pretežno se ukvarjamo z
živinorejo, poljedelstvom (pira, pšenica, ječmen,
koruza, rumeno korenje, krompir), vrtnarstvom,
sadjarstvom, vinogradništvom. Občina Sevnica na
različne načine pospešuje, širi verigo trajnostne
lokalne preskrbe s hrano. Zasnovala je inovativni
projekt Iz naše je, dobro je. Pri projektu smo
sodelovali kot partner in na kmetiji uredili zeliščni
vrt, ki je obogatil učno vsebino. Prva skupina
na kmetiji je bila z Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica leta 2009, in sicer skupina ekofrajerjev
pod mentorstvom Vesne Butkovič in sedanje
ravnateljice Mirjane Jelančič. Ne smem pozabiti
na svojo nečakinjo Majo Imperl, saj ji je bilo v
veliko veselje, da je na kmetijo pripeljala sošolce
iz vrtca in pozneje iz osnovne šole. S tem je Maja
postavila kamenček v mozaiku učne kmetije. V
sklopu izobraževanja na kmetiji
pripravljamo
delavnice, otroci spoznavajo, vonjajo, tipajo,
okušajo, opazujejo, poskušajo in si tako pridobivajo
pozitiven odnos do narave in okolja.
V čem so prednosti ekološkega kmetovanja in od
kdaj poteka pri vas?
Zame je ekološki način kmetovanja modra
odločitev. Prednosti vidim predvsem v skrbi za
ohranjanje narave. Leta 2001 sem s Kmetijskogozdarske zbornice s sektorja za kmetijsko
svetovanje prejela potrdilo o opravljenem
25-urnem usposabljanju za ekološko kmetovanje.
To je bilo takrat pogoj, da sem se lahko prijavila v
kontrolo za ekološko kmetovanje decembra 2001.

Rada imam pregovore, nastale iz izkušenj, ki so se
prenašali iz roda v rod. Kamen na kamen palača,
zrno na zrno pogača ali pa počasi se daleč pride.
Vsekakor moram tudi jaz preživeti, prednost
mojega delovanja je predvsem posredovanje
znanja, ki temelji na ohranjanju narave. Prvo moje
plačilo so veseli in zadovoljni otroci, kadar vidim
iskrice v njihovih očeh med mletjem moke v mlinu in
vzkliknejo, kako diši. Ali pa, kadar jim na delavnicah
ni težko delati in z veseljem sprejemajo novo
znanje. Je pa res, da so učne kmetije dopolnilna
dejavnost na kmetiji in se s tem ne da preživeti. Je
pa učna kmetija ena izmed zrn, s katerim delam
pogačo.
Kaj vas veseli in radi počnete v prostem času in kaj
bi še želeli sporočiti našim bralcem?
Veseli me vse, kar je dobro, plemenito in pošteno.
Prostega časa imam zelo malo, sem članica
Kulturnega društva Franca Požuna Zabukovje, če
mi čas dopušča rada obiščem naše gore. France
Prešeren, naš največji slovenski pesnik, in njegov
sošolec blaženi Anton Martin Slomšek, zavetnik
slovenskih kmetov, kmetijstva in kmetijskega
slovstva ter zavetnik vzgojiteljev in pedagogov,
sta bila velika rodoljuba, rada sta imela slovensko
zemljo, slovenski jezik. Mi živimo v času
globalizacije. Da bomo imeli možnost kakorkoli
obdelovati zemljo, jo moramo imeti, zato skrbimo
zanjo in je ne prodajajmo. Naj ostane slovenska
zemlja slovenska, na kateri živijo dobri in pošteni
ljudje, veliki možje, kot sta bila France Prešeren in
blaženi Anton Martin Slomšek, pa naj nam bodo
vzor.

Spoštovani, hvala za izčrpne in zanimive odgovore,
Ali je mogoče s takšnim načinom kmetovanja in vaše delo in prijazen ter srčen odnos do ljudi. Želim
delovanja preživeti ali je to le nekakšno dopolnilo? vam veliko zdravja in še veliko uspehov v življenju.
Katere dejavnosti potekajo na kmetiji in s katerimi Ne glede na vse so učne kmetije zelo pomemben
dejavnik pri ohranitvi narave in posredovanju
področji se ukvarjate?
znanja, idej in veščin.
Pogovarjala se je: Alenka Kozorog
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Iz grajske skrinje
B e s e d e u re d n i c e

Ko l o f o n

Knjiga je naš stalni popotnik. Z njo smo se
srečali že v zgodnji mladosti, ko so nam starši,
babice ali dedki brali pravljice. Pozneje je bila
naša stalna spremljevalka v šoli, v službi.
Nekateri knjige radi prebirajo in prelistajo tudi
v prostem času. Knjiga je za nekatere stalna
popotnica na potovanjih. Pomagala nam je pri
našem razvoju in lahko rečemo, da smo tudi
zaradi nje postali to, kar smo.
Pisana beseda nas uči, širi naše obzorje,
spodbuja k razvijanju idej in nas kdaj tudi
pograja ter spomni na stvari, ki smo jih že
pozabili. S prebiranjem knjig spoznavamo
druge kulture in se učimo o stvareh, s katerimi
se v vsakdanjem življenju ne srečujemo.

N e p re z r i t e
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Brez knjig določeni narodi ne bi bili to, kar
so. Knjiga predstavlja vez s preteklostjo in
je pomembna za povezovanje in združevanje
ljudi. Zato svet aprila namenja knjigi posebno
pozornost. Od vseh nas pa je pomembno,
kakšno vrednost bo imela zdaj in v prihodnje.
Za konec: »Knjige moramo prav tako pazljivo
in strastno prebirati, kakor so jih pazljivo in
strastno napisali.«

(George Elliot)
Mojca Pernovšek

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

SEVNICA

OB ZAKLJUČKU ČISTILNIH AKCIJ
IN V POČASITEV DNEVA ZEMLJE
VAS VABIMO NA

SLOVESNO ZASADITEV
OBČINSKE LIPE

Organizatorji:

v sredo 22. aprila 2015,
ob 11. uri na BLANCI
Program:
učenci OŠ Blanca,
zasaditev lipe

TZOS,
Občina Sevnica,
KŠTM Sevnica.

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica, izdaja
KŠTM Sevnica na podlagi Programske zasnove Grajskih novic,
št. 091-0002/2007, z dne 11.4.2007, ki jo je sprejel Svet
zavoda KŠTM Sevnica na 9. redni seji, dne 11.4.2007. Medij
Grajske novice je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi ministrstvo
za kulturo, pod zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga vsa
gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na dom.
Naklada 6.350 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna urednica,
Alenka Kozorog - glavna urednica, Petra Biderman, Mojca
Švigelj, Rok Petančič, Tanja Žibert, Mojca Metelko, Jože
Novak, Tomaž Blatnik, Cvetka Jazbec.
Lektoriranje: Božislava Čož, razen občinskih novic in intervjuja
Prispevki in slike v glasilu: avtorji pripisani pri prispevku.
Odgovornost za prispevek in sliko prevzema avtor. Uredniški
odbor ne presoja prispevkov v smislu novinarske stroke.
Oglasna sporočila niso lektorirana. Za vsebino oglasa je
odgovoren naročnik. Pridružujemo si pravico do krajšanja in
lektoriranja besedila. Prispevkov in fotografij ne vračamo.
Fotografija na naslovnici: arhiv KŠTM Sevnica
Tehnični urednik: Iztok Felicijan, prelom: KŠTM Sevnica
Tisk: CRI d.o.o.,
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica,
e-pošta: grajske.novice@kstm.si, alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si,
wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide maja 2015, prispevke, reklamne
oglase in podatke za koledar prireditev pošljite najpozneje do
15. 4. na wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj do 1.000
znakov in vsaj dve fotografiji.

ČISTILNE AKCIJE
v občini Sevnica 2015
Organizirane čistilne akcije bodo potekale:
sobota, 11. 4. in nedelja, 12. 4. 2015,
sobota, 18. 4 in nedelja,19. 4. 2015.
Podrobna navodila in kontakti področnih koordinatorjev:
na strani 8 Grajskih novic,
www.obcina-sevnica.si,
www.turizem-sevnica.si,
www.mojaobcina.si/sevnica/

Vabljeni, da se akcij udeležite
v čim večjem številu.

TOPLO VABLJENI!
april 2015
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Občinske strani
Proračun Občine Sevnica za leto 2015 po ključnih Ureditev režima parkiranja na Trgu svobode
področjih proračunske porabe:
Od prometnih ureditev so člani sveta obravnavali
in soglasno sprejeli Odredbo o ureditvi parkiranja
Izobraževanje
7.295.090 EUR
proti plačilu na javnih parkiriščih na Trgu svobode
Socialno varstvo
977.900 EUR
v Sevnici. Skladno z zelo dobro sprejeto ureditvijo
Kultura, šport in nevladne
1.148.110 EUR
režima tovrstnega parkiranja za HTC in v starem
organizacije
mestnem jedru, bosta na povsem enak način
urejeni tudi parkirišči na obeh straneh stavbe NLB
Zdravstveno varstvo
214.360 EUR
ter pred trgovino Izidor v središču mesta. Namen
modrih con je povečanje frekvence uporabe
Promet, prometna
2.404.750 EUR
parkirnih mest v delovnem času in s tem rešitev
infrastruktura in komunikacije
problematike prezasedenosti parkirišč.

5. redna seja
občinskega sveta
Članice in člani Občinskega sveta Občine
Sevnica so se 25. februarja sestali na 5. redni
seji. Osrednja vsebinska točka dnevnega reda
bil Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto
2015. Predlogu proračuna je občinski svet
januarja namenil obširno razpravo, sledila je
analiza mnenj in pobud ter opredelitev v občinski
upravi, na sejah delovnih teles občinskega sveta
pa podrobna resorna obravnava posameznih
postavk proračuna. Kompromisi med možnostmi
in potrebami v vseh omenjenih fazah so pripeljali
do soglasne potrditve temeljnega finančnega in
poslovnega akta občine.
Višina proračuna za leto 2015 znaša 15,7 milijona
evrov. Temelj stabilnega poslovanja občine je
stabilnost državnih virov v obliki odstopljenih
virov dohodnine za financiranje obveznih nalog ter
dodatnih spodbud na naložbenih razpisih države
in EU. Kot kažejo podpisani sporazumi med Vlado
RS in predstavniki občin, je stabilnost za 2015
zagotovljena, v občinskem proračunu načrtovani
transferi pa naj bi bili zagotovljeni tudi v državnem
proračunu.
Poleg zagotavljanja standarda izvajanja vseh
javnih nalog in služb s področij otroškega varstva
in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja
javne cestne in komunalne infrastrukture in tudi
gospodarjenja z občinskim premoženjem, se ne
glede na gospodarsko-finančno zahtevnost časov
tudi naložbeni cikel proračuna ohranja v primernem
tempu. Ta je v letošnjem letu prevladujoče
usmerjen v področje družbenih dejavnosti, s
poudarkom na novogradnji osnovne šole v Tržišču,
energetskih sanacijah šol v Boštanju, Krmelju, Loki
pri Zidanem Mostu in Šentjanžu z nadomestno
telovadnico. Skladno s terminskimi plani bodo
energetske sanacije zaključene predvidoma do
pričetka novega šolskega leta, gradnja nove šole
v Tržišču pa je večletni projekt.
Občina Sevnica se v prejšnjem letu ni zadolževala
z namenom omogočiti čim večji kreditni potencial
za financiranje gradnje in obnove šolskih objektov;
načrtovana je zadolžitev v višini 1,2 milijona evrov.
Skupna višina obveznosti za odplačilo preteklih
kreditov Občine Sevnica, ki znaša 4,4 milijona
evrov, je sicer nižja od investicijskega potenciala
občine v tem proračunskem letu.
Med drugimi razvojnimi usmeritvami proračuna so
tudi nadaljnje urejanje cestnega omrežja s pločniki,
javno razsvetljavo in kolesarskimi stezami, nadaljnji
razvoj komunalne infrastrukture, komunalno
opremljanje v podporo gospodarskemu sektorju
in podpora samooskrbi s hrano.
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Varovanje okolja in naravne
dediščine

652.730 EUR

Prostorsko planiranje in
stanovanjsko komunalna
dejavnost

661.570 EUR

Varstvo pred nesrečami,
obramba, ukrepi ob izrednih
dogodkih

727.990 EUR

Gospodarstvo

219.050 EUR

Kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo

131.780 EUR

Zgoraj so navedena ključna vsebinska področja,
vezana na delo neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov. Poleg navedenih
sredstev pa proračun Občine Sevnica zagotavlja
tudi sredstva za delovanje uprav in organov, kot
so občinska uprava, občinski svet, delovna telesa,
nadzorni odbor, vseh 11 krajevnih skupnosti,
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Zagotovljena so tudi sredstva za spodbujanje
zaposlovanja v obliki javnih del pri proračunskih
uporabnikih Občine Sevnica ter za odplačilo
preteklih dolgov skladno z amortizacijskimi načrti.

Parkiranje bo prvo uro brezplačno, za vsako
nadaljnjo uro pa je potrebno na parkomatu vnaprej
plačati 0,5 evra. Parkiranje po opisanem sistemu
bo plačljivo od ponedeljka do sobote med 6. in
16. uro, ob nedeljah, državnih praznikih in v času
prireditev pa bo brezplačno. Odredba bo v praksi
zaživela do poletja, ko bo urejena vsa potrebna
prometna signalizacija.
Poslovni načrt Komunale Sevnica
Poslovni načrt za leto 2015 je članom sveta
predstavil direktor Javnega podjetja Komunala
Sevnica Mitja Udovč. Komunala Sevnica bo kot
izvajalka obveznih gospodarskih javnih služb
nadaljevala z nalogami oskrbe z vodo, odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
ter ravnanja z odpadki. Poudarek dela bo namenjen
urejanju javnih površin, del aktivnosti pa tudi
tržni dejavnosti kot podpori obveznim službam,
predvsem z gradnjo vodovodnih sistemov.
Med točkami dnevnega reda je občinski svet
podal soglasje k imenovanju direktorja Regionalne
razvojne agencije Posavje, in sicer na predlog
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Martinu Brataniču iz Brežic.

6. redna seja je bila 25. marca, ko je bila aprilska
Celoten vpogled v vse namene proračunske
številka Grajskih novic že v tisku, zato bo poročilo
porabe z natančnimi obrazložitvami je javnosti
s seje objavljeno naslednji mesec.
dostopen preko povezave: www.obcina-sevnica.
si/inf or macije/obcinsk i - pr or acun - sev nica/
obcinski-proracun 2015

Javni razpisi Občine Sevnica

Drugi poudarki 5. redne seje

Po sprejemu proračuna je Občina Sevnica objavila
javne razpise za sofinanciranje programov in
projektov s področij kulture, športa, mladinskih
Zagotavljanje varnosti in urejenosti okolja
dejavnosti, sociale in zdravstva ter turističnih
Eden od vsebinskih poudarkov 5. redne seje je bil prireditev v letu 2015. Javna razpisa s področij
zagotavljanje varnosti in urejenosti okolja. Članom gospodarstva in kmetijstva bosta predvidoma
sveta je vodja Medobčinskega inšpektorata objavljena v aprilu.
– Skupnega prekrškovnega organa občinskih
uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče Besedila javnih razpisov so v celoti dostopna na
in Sevnica Martin Cerjak predstavil poročilo o spletnih straneh Občine Sevnica in KŠTM Sevnica
delu inšpektorata in oceno izvajanja občinskega oziroma osebno na obeh upravah, dodatne
informacije so na voljo pri skrbnikih posameznih
programa varnosti v letu 2014.
razpisov.
Temeljna naloga inšpektorata, ki deluje od
Rok za prijavo na vse navedene razpise je do
leta 2009, je inšpekcijski in redarski nadzor
vključno 13. 4. 2015,
nad izvajanjem občinskih predpisov s področij
urejanja in varstva okolja, javnega reda in miru ter
na naslov:
mirujočega prometa. Vodja inšpektorata je med
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
poudarki predstavitve izpostavil dobro delovanje
režima omejenega parkiranja z že obstoječimi
modrimi conami, pa tudi dobro sodelovanje s
Socialno in zdravstveno varstvo
policijo in drugimi organi pri urejanju zadev. Po
podatkih poročila se je v lanskem letu zmanjšalo
število nepravilnih parkiranj za skoraj tretjino v Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov in/ali projektov s področja socialnega
primerjavi s prejšnjimi leti.
varstva in zdravstvenega varstva. Okvirna višina
razpoložljivih sredstev znaša 25.000 evrov.
Še večji poudarek bo skladno z usmeritvami in
predlogi svetnikov v bodoče namenjen nadzoru
Dodatne informacije:
nad odlaganjem odpadkov ter nadzoru nad
Mojca Sešlar, (07) 81 61 214,
sprehajanjem psov in čiščenjem iztrebkov,
mojca.seslar@obcina-sevnica.si
izražena pa je bila tudi pobuda za okrepitev
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262,
delovanja na terenu, za večjo prisotnost redarjev
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
tudi zunaj rednega delovnega časa in na območjih,
kjer jih občani praviloma ne pričakujejo.

Občinske strani
Predmet javnega razpisa s področja kulture
v višini 35.000 evrov so programi in projekti
na področju kulture, ki zajemajo vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih
dobrin na področju glasbene (vokalne in
instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne,
folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in
filmske dejavnosti.
Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si
Alenka Kozorog, (07) 81 61 072 ali 051 680 288,
alenka.kozorog@kstm.si

Šport
Predmet javnega razpisa s področja športa so
naslednji programi oziroma vsebine: športna
vzgoja otrok, mladine in študentov, športna
rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport,
šport invalidov ter programi razvojnih in
strokovnih nalog v športu. Skupni predvideni
obseg sredstev za sofinanciranje programov s
področja športa je 55.000 evrov.
Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si
Petra Biderman, (07) 81 61 073 ali 031 703 982,
petra.biderman@kstm.si

Turizem
Občina Sevnica bo za izvedbo turističnih
prireditev v občini, katerih cilj je povečanje
turističnega obiska oziroma promocija kraja,
in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj
posameznega kraja ter celotne občine, namenila
13.000 evrov razpisnih sredstev.
Dodatne informacije:
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233,
vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
Maja Šušterič, (07) 81 61 205,
maja.susteric@obcina-sevnica.si

Mladinske dejavnosti
Razpis za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov z okvirno vrednostjo 14.000 evrov
zajema neformalno izobraževanje in usposabljanje
mladih za mladinsko delo, prostovoljno mladinsko
delo, informiranje in svetovanje za mlade,
participacijo, aktivno državljanstvo in človekove
pravice, mednarodno mladinsko delo, mobilnost
mladih, raziskovalno delo mladih, aktivnosti, ki
vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju, aktivnosti za
aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
aktivnosti, ki vzpodbujajo kulturno izražanje in
kreativnost mladih, preventivne programe na
različnih vsebinskih področjih ter aktivnosti, ki
spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262,
maja.grabrijan@obcina-sevnica.si
Mojca Švigelj, (07) 81 61 076,
mojca.svigelj@kstm.si

www.obcina-sevnica.si

Srečanje
socialno-varnostnega sosveta

Celoten razpis je skupaj z obrazci za prijavo
objavljen na spletni strani Občine Sevnica pod
rubriko Javni razpisi, kjer se lastniki objektov
seznanijo z merili in pogoji za sofinanciranje.
Za vse informacije v zvezi z razpisom se občani
Na pobudo župana Srečka Ocvirka se je v marcu lahko obrnejo na Oddelek za okolje in prostor tretje leto zapored sestal socialno-varnostni Breda Markošek (07 81 61 219, 07 81 61 200).
sosvet predstavnikov institucij, ki na območju
občine vsaka na svojem področju izvajajo javne
naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave,
sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti,
izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti
in drugih. Kot je uvodoma poudaril sklicatelj
sosveta, je ta namenjen izmenjavi informacij
in poudarkov dela pristojnih javnih služb, kar Marca smo obeležili dan Civilne zaščite, ki je v prvi
pomembno pripomore k vzdrževanju sodelovanja vrsti posvečen krepitvi njenega velikega pomena
in s tem tudi nadgradnji kakovosti bivanja. Sosvet pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
pomeni dodatno obliko sodelovanja in povezovanja Za vse državljane je nadvse pomembno, da je
med ključnimi javnimi službami, ki skrbijo za Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po
prijetno in varno bivanje v skupnosti.
potrebi aktivira in posreduje ter da je za vse možne
primere ustrezno opremljena in usposobljena.
Med zaključki sosveta so bile ugotovitve, da se Državljani morajo imeti občutek varnosti ter
je število kaznivih dejanj v občini v zadnjem letu zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami.
z intenzivnim preventivnim delom pomembno
zmanjšalo, kar je cilj tudi v bodoče. Odraz večletne Ob dnevu Civilne zaščite se njenim še posebej
finančne krize v državi in svetu so socialne stiske zaslužnim pripadnikom podeljujejo priznanja tako
tudi na območju sevniške občine, ki jim vsaka od na državni kot regijski ravni. Regijska prireditev je
služb sluša v okviru svojih pristojnosti čim bolj potekala 3. marca v Brežicah, ob tej priložnosti
pa so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim
prisluhniti in jih pomagati reševati.
pripadnikom
Civilne
zaščite,
pripadnikom
Izražena je bila potreba po krepitvi nujne prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov
medicinske pomoči v Zdravstvenem domu ter drugim posameznikom, skupinam, občinam
Sevnica in še drugih dodatnih programov, za ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim
katere se v občini na podlagi slike javnega zdravja organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju
kažejo potrebe. Kazalci zaposlovanja so za in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite,
občino Sevnica dobri, stopnja brezposelnosti je reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic
pod državnim povprečjem, problematična pa je naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju so
struktura brezposelnih. Na šolah veliko poudarka prejeli tudi predstavniki Civilne zaščite z območja
namenjajo preventivi v cestno-prometni varnosti, sevniške občine.

Priznanja tudi požrtvovalnim
sevniškim občanom

preko različnih vzvodov pa se trudijo čim bolj
pomagati socialno šibkejšim učencem. Podana
je bila splošna ocena, da je sodelovanje institucij
zelo dobro in odzivno ter oblikovani zaključki v
duhu združevanja usmeritev dela in prepoznavanja
skupnih rešitev.

Sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav
Občina Sevnica je objavila Javni razpis za
sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav ter izvedbo individualnih
kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo
v občini Sevnica v letu 2015 (Uradni list RS, št.
17/2015). Namen javnega razpisa je pomagati
lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov s
sofinanciranjem vgradnje male čistilne naprave
ali individualnega kanalizacijskega priključka pri
odvajanju in čiščenju hišnih odpadnih voda ter s
tem spodbujati varovanje okolja in vodnih virov.
Sofinanciranje za male komunalne čistilne
naprave se odobri na podlagi popolne vloge za
obstoječe stanovanjske objekte na območjih, kjer
po Operativnem programu odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji za
območje Občine Sevnica ni predvidena gradnja
javne kanalizacije s skupno čistilno napravo,
sofinanciranje gradnje individualnih kanalizacijskih
priključkih pa za obstoječe stanovanjske objekte
na območjih aglomeracij, kjer je zgrajena javna
kanalizacija s skupno čistilno napravo.
Na razpis se lahko prijavijo lastniki obstoječih
stanovanjskih hiš, ki so že realizirali navedene
posege, in sicer vgradili malo čistilno napravo ali
zgradili nov hišni kanalizacijski priključek skladno
s soglasjem izvajalca javne službe (Javno podjetje
Komunala d.o.o. Sevnica).

Prejemnik Bronastega znaka Civilne zaščite kot
priznanja za požrtvovalno in uspešno opravljanje
nalog zaščite, reševanja in pomoči je postal
Gašper Janežič, poveljnik Gasilske zveze Sevnica
in hkrati gasilski poveljnik regije Posavje. Gasilec
je od mladih nog ter se vse življenje izobražuje
na raznih področjih, ki jih zajema gasilstvo. S
svojim znanjem in požrtvovalnostjo je imel eno
od ključnih vlog pri reševanju v številnih naravnih
nesrečah, ki so prizadele občino Sevnica.
Bronasti znak Civilne zaščite je prejel tudi član
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica Drago
Žnidaršič, in sicer za sodelovanje v mednarodni
pomoči ob poplavah v Republiki Srbiji maja lani.
Kot član ekipe prostovoljnih in poklicnih gasilcev je
odpotoval na poplavljena območja in pod težkimi
delovnimi pogoji nesebično pomagal prizadetim v
poplavah.
Bronasti znak Civilne zaščite je kot priznanje za
pomoč ob lanskih poplavah prejelo Prostovoljno
gasilsko društvo Krmelj, ki ima dolgoletno tradicijo
ter je letos vstopilo v 85-letnico delovanja. Člani
so svojo požrtvovalnost še posebej močno izkazali
septembra lani ob poplavah, ko je na območju
Krmelja ogrožal potok Hinja.

Poleg brežiške in krške bo letos Zlati znak Civilne
zaščite prejela tudi Gasilska zveza Sevnica,
in sicer kot priznanje za dolgoletno uspešno
delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in
usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.
Priznanje bo izročeno ob praznovanju 60-letnice
Gasilske zveze Sevnica, ki bo v mesecu juniju.
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Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.
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Po občini
Stara šola –
kdor išče, ta najde
Iščete ekološko
in tudi dostopno?

Zbor članov
Društva invalidov Sevnica

Veliko vas je že slišalo, da se v trgovini Stara šola
z rabljenimi predmeti pri železniški postaji Sevnica
dobijo zelo zanimive in ugodne reči, malo od vas pa
ve, da se v tej trgovina skriva še veliko več, kar vas
utegne presenetiti.

Društvo vinogradnikov
Malkovec

V sredo, 11. marca, je ob 16. uri potekal redni Dne 22. februarja smo vinogradniki Društva
letni
zbor članov Društva invalidov Sevnica. vinogradnikov Malkovec (DV Malkovec) v
deževnem, a kljub temu prijetnem okolju Vinski
dvorec Deu pobirali vzorce vin in hkrati tudi vzorcev
za županovo vino. Bilo jih je kar 184, med katerimi
je zavzel polovični delež dolenjski posebnež cviček,
sodelovala pa so tudi dolensko belo in druga
vina, ki krasijo naš okoliš. V torek, 24. februarja,
smo prinesene vzorce ocenjevali, in sicer dve
sedemčlanski komisiji, ki sta pod budnim očesom
in okusom predsednikov komisij Sama Hudoklina
in Jožeta Simončiča ter domačih ocenjevalcev.

Občni zbor Društva invalidov Sevnica

Udeležba je bila zelo številna, prišli so tudi gosti
iz Zagorja, in sicer predsednik DI Zagorja Zvone
Poznič, predsednik DI Trbovlje Rudi Janežič,
predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, ki je tudi
član upravnega odbora ZDIS, kot delegat ZDIS
Modna revija Trajnostne mode z zavestjo v Brežicah
in DI Radeče predsednik Franc Gros, s katerimi
društvo lepo sodeluje, in 80 članov DI Sevnica.
Če ste eden tistih, ki išče drugačno ponudbo,
Član UO ZDIS je spregovoril o težavah delovanja
kot jo imajo veliki nakupovalni centri, in je za vas
predvsem zaradi varčevalnih ukrepov države in
pomemben ekološki vidik pri nakupu, morate
zakonodaje, ki invalidov ne obravnava ustrezno.
pokukati v Staro šolo. V posebej izpostavljenih
kotičkih je namreč mogoče najti kose oblačil
in modnih dodatkov, ki so jih izdelovale velike
industrije, kot so Mura, Onaon, Labod, Jutranjka.
Vsi se ponašajo z odličnimi ženstvenimi in hkrati
neklasičnimi kroji, kakovostnimi materiali in
vrhunskimi šivi. Sicer so takšni kosi redki, vendar
jih pridno zbiramo in predstavljamo na posebnem
mestu v trgovini.

Občni zbor Društva invalidov Sevnica

Predsednik društva in vodje
posameznih
društvenih organov so podali poročila za leto
2014. Ugotovljeno je bilo pozitivno poslovanje.
Brez prostovoljnega dela celotne ekipe rezultati
seveda ne bi bili taki. Kopalni dnevi v Dobovi
so zaživeli, saj sta na zadnje kopanje odpeljala
že dva avtobusa. Skrb za ohranjanje zdravja,
Modna revija v City hotelu Krško
druženje, dobro telesno in duševno počutje je
temelj delovanja društva. Svojo ustvarjalnost,
Kotiček Moda z zavestjo v trgovinah Stara šola
ideje in pridnost nam vedno znova predstavijo
ponuja brezčasni stil, na katerega prisega čedalje
naša dekleta s svojimi izdelki. Tudi tokrat je bila
več uspešnih in ekološko ozaveščenih ljudi. Ti so v
obložena miza paša za oči.
nošenju kakovostnih oblačil iz druge roke našli svoj
unikatni stil, na kar so ponosni. Hkrati je to tudi
zaušnica plitvi in prehitro menjajoči se popmodi.
Najpomembnejše pa je, da so ti drugačni kosi v
Stari šoli na voljo po dostopni ceni. Cilj teh oblačil je
ponovna uporaba in pisanje nove zgodbe nošenja.
Trajnostno modo ali modo z zavestjo predstavljamo
tudi na modnih revijah Stare šole, a katerih lahko
dobite navdih za nove kombinacije oblačil, ki jih
boste nosili ponosno.
»Sustainable is the new black!«* (*Trajnostna je
nova črna.)
www.starasola.si, DRUŠTVO KNOF
031 28 11 77 | FB: Stara šola Sevnica
Odpiralni čas trgovine Stara šola Sevnica
PON, PET: 8.00–16.00
TOR, ČET: 9.00–17.00
SRE: 12.00–16.00
Vsako 2. SOB v mesecu: 8.00–11.00
Trgovine so tudi v Krškem in Trbovljah.

Knof Sevnica
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Glede na leto 2014 (vremske razmere) sta se obe
strinjali, da so se za letnik 2014 (pa tudi druge
letnike in sorte) pridelovalci kljub slabši letini zelo
potrudili pri obiranju, kletarjenju in negi vin. Čeprav
se vsi pridelovalci trudimo, je bil pri pridelavi cvička
najboljši Henrik Hočevar, med dolenjskimi belimi
pa Branko Poljanec. Največje presenečenje in
tudi uspeh ter nagrada za pridelovalca pa so bili
namenjeni Urošu Flajsu, ki je bil izbran tudi za
županovo vino. Rezultate ocenjenih pridelovalcev
si lahko ogledate na spletni strani DV Malkovec.
Vse pridelovalce vabimo, da se udeležujete
predavanj, debat in usposabljanj s področja vinske
trte, kletarjenja in nege vin.
Vljudno vabljeni.

Boštjan Starina

Niso vse rož'ce za vse ljudi
Tak je bil naslov predavanja Sanje Lončar, ki je v
petek, 13. marca, v polni kulturni dvorani govorila
o rožah, ki so jih naše pra, pra, prababice dobro
poznale in tudi s pridom uporabljale. Treba je
vedeti, kako rastline učinkujejo in kaj je dobro za
nas.

Med drugim nas je spomnila tudi na stari rek:
»Kuhaj vedno tako, kot da se ti je Bog napovedal na
Sprejeti so bili načrti za leto 2015. Vodstvo kosilo ali večerjo. In če je to, kar se kuha, skuhano
obljublja, da se bomo trudili delati še bolje. Po z dušo, potem še strup ni strupen.«
končanem zboru, malici in prijetnem druženju smo
Zdravko Stopar
zadovoljni odšli domov, saj smo skupaj preživeli še
eno pestro popoldne.
Umetnine, ki jih delajo invalidi.

Marijana Derstvenšek
Foto: Marta Brežan

www.mojaobcina.si/sevnica

Po občini
25. občinski otroški parlament
V konferenčni dvorani Gradu Sevnica je 12. marca
potekalo zasedanje 25. občinskega otroškega
parlamenta, ki so se ga udeležili osnovnošolci z
območja sevniške in radeške občine. Letošnja
tema šolskega parlamenta, ki poteka pod krovno
organizacijo Zveze prijateljev mladine Slovenije,
je »Izobraževanje in poklicna orientacija«. Mladi
parlamentarci iz OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ
Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna
Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in
Osnovne šole Marjana Nemca Radeče so razpravo
opravili v treh skupinah, in sicer na tri podteme.
Prva je obravnavala »Poklice prihodnosti«, druga
»Neformalno izobraževanje in kompetence«,
tretja pa je imela naslov »Na pomoč–izbiram
poklic«. Skupine so nato oblikovale in predstavile
zaključke v skupni razpravi.

Na podlagi razpisa sta bili letos izbrani dve
Županovi vini 2015 – cviček PTP kot vino, značilno
za območje desnega brega reke Save, in rdeči
bizeljčan PTP, ki ga pridelujejo na območju levega
brega Save. V kategoriji cviček je bil najbolje ocenjen
pridelek Uroša Flajsa iz Društva vinogradnikov
Malkovec, v kategoriji rdeči bizeljčan pa pridelek
Staneta Možiča iz Društva vinogradnikov SevnicaBoštanj. Zbrane na dogodku so pozdravili župan
Srečko Ocvirk, na občnem zboru novo izvoljeni
predsednik Društva vinogradnikov SevnicaBoštanj Jože Simončič, predsednik Zveze društev
vinogradnikov Dolenjske Matjaž Jakše in cvičkova
princesa Maja Žibert.

Vir: Občina Sevnica

Županovo vino 2015
V Sevnici je 14. marca potekala deseta jubilejna
razglasitev izbora »Županovo vino«, ki je
namenjeno promociji sevniške občine in ima
status protokolarnega vina za različne priložnosti.
Jubilejni izbor je pod vodstvom degustacije komisije
tokrat potekal v okviru Društva vinogradnikov
Sevnica-Boštanj, prav tako je bila sama razglasitev
vključena v program občnega zbora društva.

V Zabukovju smo preživeli še en nepozaben
večer. Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje
je pripravilo dobrodelni koncert za nakup
defibrilatorja.

Vir: Občina Sevnica

54. Sevniška salamiada
10. marca je v Sevnici potekala 54. Sevniška
salamiada. Pred prireditvijo je na Gradu Sevnica
potekal sprejem gostov, na katerem so župan
Srečko Ocvirk, predsednik Društva salamarjev
Sevnica Stane Krnc, direktor Kmečke zadruge
Sevnica Borut Florjančič in direktorica KŠTM
Sevnica Mojca Pernovšek pozdravili predstavnike
delegacij iz Srbije, Slovaške, Hrvaške, Madžarske
in Avstrije ter prvič tudi predstavnike iz slovenske
Občine Gorenja vas–Poljane.

Glasovali so, da bo skupna stališča sevniških in
radeških osnovnošolcev na državnem parlamentu,
ki bo 7. aprila v Državnem zboru Republike Slovenije
v Ljubljani, predstavila Eva Železnik, učenka
Osnovne šole Boštanj. Na državnem nivoju bo za
obravnavo v naslednjem letu, na 26. otroškem
parlamentu, s strani sevniških in radeških
osnovnošolcev predlagana tema »odvisnosti«.
Potek občinskega parlamenta je povezal regijski
koordinator za otroške parlamente v Posavju
Uroš Brezovšek. Zbrane so pozdravili ravnateljica
Osnovne šole Krmelj Gusta Mirt, ki je letos
prevzela organizacijske niti skupnega občinskega
parlamenta, predsednik Zveze prijateljev mladine
Krško Vinko Hostar in župan Srečko Ocvirk. Med
gosti dogodka so bili tudi predstavniki sevniške
enote Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
in sevniškega socialnega podjetja KNOF.

Dobrodelni koncert v
Zabukovju za nakup
defibrilatorja

Foto: Rok Petančič

Po nagovorih in predstavitvah gostov je sledila
premierna degustacija Sevniške salame, za
izdelavo katere je bila med Društvom salamarjev
Sevnica in Kmečko zadrugo Sevnica podpisana
pogodba pred letom dni. Na prodaj je v Turistični
agenciji Doživljaj, trgovini Izidor in v Grajski mesnici
pod sevniškim gradom.
Sledil je sprejem delegacij v Vinski kleti Mastnak
na Posestvu Krakovo, nato pa tradicionalna
prireditev Salamiada 2015 v Gostilni Vrtovšek.
V večernih urah je bila osrednja točka programa
razglasitev najboljših salamarjev izmed vseh 112
sodelujočih na ocenjevanju. Ocenjevalna komisija
pod vodstvom Francija Sotoška je ocenjevala v
treh kategorijah, in sicer v kategoriji izdelovalcev
domačih salam, kategorji prijateljev sevniške
salamijade in prvič tudi v kategoriji rejcev oziroma
izdelovalcev salam iz sevniške občine. V prvi je
zmagala salama Gostišča Felicijan iz Boštanja,
v drugi salama Stanislava Đierčana iz srbskega
Šida, v tretji pa salama Staneta Možiča z Ledine
pri Sevnici.

Ideja za nakup se je pojavila pred časom na
sestanku upravnega odbora društva. Okvirna cena
defibrilatorja je približno tri tisoč evrov, zato smo
se v društvu odločili z organizacijo dobrodelnega
koncerta začeti zbirati sredstva. Glede na to, da
nameravajo tudi v Sevnici zapreti urgenco, se nam
zdi opremljenost z defibrilatorjem za Zabukovje še
kako pomembna. Da bi ga znali uporabljati vsi,
bomo organizirali delavnice in vse zainteresirane
poučili o varni in pravilni uporabi naprave. Da bi
lahko čim prej zbrali dovolj sredstev, vabimo tudi
druga društva in domačine, da se nam pridružite
pri zbiranju denarja. Nihče namreč ne ve, komu od
nas ali naših bližnjih bo morda rešil življenje.
Kulturno društvo se še enkrat zahvaljuje Janezu
Podlesniku za organizacijo koncerta. Za tako
prijeten večer je gotovo zaslužen njegov izbor
nastopajočih. Uvod v glasbeni večer je pripadal
domačinkam, Skupini Rosa. Šumenje morja, krike
galebov so nam pričarali člani Klape Tramuntana
iz Kraljevice. Prečudoviti glasovi, ubrano božanje
strun in izbor dalmatinskih napevov je spravil
dvorano skorajda na noge, navdušenje pa se je
nadaljevalo še ob nastopu ansambla Florjan. Da je
bila bera polna, smo iz občinstva povabili Marka
Železnika, Jureta Klenovška in Anjo Drstvenšek.
Vsi so zapeli skupaj s Klapo Tramuntana.
Pravzaprav so peli vsi v dvorani, zato se še enkrat
zahvaljujemo obiskovalcem, ki svoje dobre volje
niso pokazali le z nakupom vstopnic, ampak tudi z
vzdušjem v dvorani. Zahvaljujemo se nastopajočim
in vsem, ki so pomagali pri organizaciji koncerta,
pa tudi tistim, ki niso prišli, so pa darovali denar.

Renata Podlesnik Pajk

za življenja gre

Vir: Občina Sevnica

Občina Sevnica
vabi na predstavitev
strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine.
Poseben poudarek bo namenjen tudi predstavitvi načinov in pogojev izgradnje hišnih čistilnih naprav.
Skladno z državno zakonodajo je potrebno do konca leta 2017 povsod zagotoviti ustrezno odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda, s predstavitvijo pa želimo javnost celovito seznaniti z vsemi
ključnimi informacijami.
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite
8. aprila 2015 ob 16. uri v Sejni sobi Občine Sevnica.
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TZOS

Občni zbor Turistične zveze
občine Sevnica
Dne 20. marca smo se člani TZOS zbrali na rednem
letnem občnem zboru. Dogodek je potekal v prav
prijetnem okolju zidanice Bregar na Kamenškem.
Pregledali smo poročila o uspešnem preteklem
letu, jih potrdili in pripravili načrt delo v tem letu.
Nadzorni odbor je pozitivno ocenil delo organov
zveze in skupaj z delegati društev so pohvalili
vodstvo zveze za dobro in pregledno delovanje in
zelo lepo in pregledno urejeno dokumentacijo.

prireditev, dobro obiskano razstavo o gasilstvu
v sklopu krajevnega praznika, sklop prireditev
Jesen na vasi, Martinov pohod in druge dogodke
ter s tem popestrilo dogajanje v Tržišču. Stane
Markovič je dogajanje snemal s kamero in ga na
zboru predstavil s kratkim filmom.
Leto 2014 je bilo zelo uspešno za celotno KS
Tržišče. Kraj Tržišče je na državnem tekmovanju
Moja dežela, lepa in gostoljubna prejel odlično
2. mesto v kategoriji najlepši izletniški kraji
med manjšimi kraji. Zasluga za tako lep uspeh
gre KS Tržišče, Turistični zvezi občine Sevnica,
Občini Sevnica in seveda številnim društvom in
posameznikom v kraju. Velik delež k uspehu sta
pripomogli Marta Kralj in Karlinca Golob, ki sta bili
Vsako leto se najzaslužnejšim na področju turizma gonilni sili v pripravi, organizaciji in krasitvi kraja.
podelijo priznanja – turistična azaleja. Tokrat smo Seveda tega uspeha ne bi bilo brez strokovne
jih podelili štirim – Karlinci Golob, Milanu Sotlarju, podpore Cvetke Jazbec in Milene Mastnak iz
turistične zveze.
Pevkam s Telč in skupini Železni čar.
Skupna ocena je, da je delo Turistične zveze občine
Sevnica zelo dobro, projekti potekajo premišljeno,
sistematično in trajnostno, rezultati so vidni na
področju različnih področij turizma.

Alenka Kozorog, sekretarka

Občni zbor
Turističnega društva Tržišče
V soboto, 28. februarja, je TD Tržišče organiziralo
vsakoletni občni zbor, tokrat na turistični kmetiji
Celestina na Zgornjih Vodalah. Predsednica
društva Milena Knez je zbranim članom in gostom
predstavila delo društva v letu 2014 in načrte za
leto 2015.
TD je bilo aktivno vse leto, organiziralo je veliko

Predsednica TZOS Cvetka Jazbec izroča
almanah Moj kraj, moja občina
tržiškemu župniku Jožetu Kohku.
Foto: Stane Markovič

Tudi program dela za leto 2015 je zelo pester.
Pohod k azaleji, razstava o hrani in kmetijstvu,
udeležba na festivalu praženega krompirja v
Mokronogu so le nekatere od številnih dejavnosti.

Janja Seničar Tratar, TD Tržišče

Pomladansko urejanje 2015, čistilne akcije v občini Sevnica
Namen vseslovenskih spomladanskih čistilnih akcij je urejati okolje, da bo privlačno za prebivalce in obiskovalce Slovenije, pripomoči k ozaveščanju in
s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki so hkrati tudi uvod v projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega okolja,
podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in morja, gozdnega prostora, okolice prometnih poti. Udeležba na čistilni akciji je na lastno odgovornost.
Termin izvedbe: Prvi termin: sobota, 11. 4., in nedelja, 12. 4. 2015. Drugi termin: sobota, 18. 4., in nedelja,19. 4. 2015.
Akcije bodo izvajala številna društva, krajevne skupnosti, javni zavodi, druge organizacije in posamezniki. Osrednji koordinator čistilnih akcij je Turistična
zveza občine Sevnica (TZOS) v sodelovanju z Občino Sevnica, KŠTM Sevnica in Komunalo Sevnica, ki bo med akcijo po predhodnem dogovoru z lokalnimi
koordinatorji poskrbela za brezplačen odvoz mešanih odpadkov.
Čistilne akcije bodo tudi letos potekale po že ustaljenem redu, in sicer:
- Področni koordinatorji in izvajalci akcij bodo predstavniki turističnih društev, ki se bodo v svojem kraju z drugimi društvi dogovorili o
datumu čistilne akcije. Kjer v kraju ni turističnega društva, bo koordinacijo in izvedbo čistilne akcije prevzel predstavnik krajevne skupnosti.
- Koordinatorji bodo poskrbeli za popis rezultatov čistilnih akcij (količino pobranih odpadkov, število udeležencev, popis črnih odlagališč).
- Koordinatorji prevzamejo vreče za odpadke v Turistični agenciji Doživljaj po 5. aprilu, vsak dan od 9. do 16. ure.
- Koordinatorji določenega področja sporočijo na Komunalo Sevnica lokacijo zbranih mešanih odpadkov.

Kontakti koordinatorjev v občini Sevnica:

• Turistična zveza občine Sevnica, (Cvetka Jazbec, 031 825 053) in (Alenka Kozorog, 051 680 288)
• Občina Sevnica, (Bojan Kostevc, 051 348 039)
• PD Lisca Sevnica: Rok Petančič, 051 680 289

Kontakt za sporočanje lokacije pobranih odpadkov Komunali Sevnica:
•Mojca Jazbinšek (07 81 64 714 in 031 653 298)

Vljudno vabljeni, da se čistilnih akcij vsi skupaj udeležimo v čim večjem številu in skupaj pripomoremo k celostno urejeni podobi našega bivanjskega prostora.
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Turistična društva:

Krajevne skupnosti:

TD Tržišče: Milena Knez, 041 270 747,
Društvo Zagon Tržišče: Stanko Lazar, 041 685 786,
TD Telče: Zvonka Mrgole, 041 240 407,
TD Šentjanž: Petra Majcen, 041 392 567,
TD Loka pri Zidanem Mostu: Culetto Milan, 041 466 560,
TD Preska: Anka Lisec, 031 570 634,
KŠD Lukovec: Stanko Lisec, 031 827 482,
Društvo Trg Sevnica: Breda Drenek Sotošek, 041 642 157,
KŠTD Blaž Jurko Razbor: Matej Imperl, 041 254 217,
TD Boštanj ob Savi: Aleš Germovšek, 031 655 936,
TD Studenec: Tone Žnidaršič, 041 500 968

KS Sevnica: Stanka Žičkar, 041 880 522
KS Boštanj: Meta Flisek, 051 636 246, Jože Udovč, 041 725 402
KS Blanca: ksblanca@siol.net
KS Dolnje Brezovo: Perc Anton, 040 801 427
KS Zabukovje: Jože Baumkirher, 041 823 409
KS Studenec: Janoš Janc, 031 312 651
KS Primož: Silvo Vintar, 041 657 557
KS Tržišče: Virant Janez, 041 910 335
KS Krmelj: Slavica Mirt, 041 897 515
KS Šentjanž: Krmelj Boštjan, 041 709 287
KS Loka pri Zidanem Mostu: Janko Metelko, 041 727 536
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Vir: Turistična zveza občine Sevnica

Kontakti lokalnih koordinatorjev:

Turizem
Ustanavljanje turističnega
društva v Zabukovju

V Zagrebu na
mednarodnem sejmu turizma

Zadnjo soboto februarja se je Večnamenskem
domu v Zabukovju več kot 40 krajank in krajanov
zbralo na ustanovnem občnem zboru turističnega
društva. Ideja o nastanku društva je bila med
posamezniki prisotna precej časa, ključni dogodek
pa je bil prav ustanovni občni zbor, na katerem so
bili oblikovani ključni akti za nadaljnjo formalno
ustanovitev društva ter izvoljeni člani organov.

Letos smo drugič zakupili manjši razstavni prostor
in glede na lanska večja povpraševanja povabili
tudi predstavnike Krškega in Kostanjevice.

Predsednik društva bo Damjan Pajk, tajnik
Jasmina Kozinc, blagajnik Ana Ivanić, člani
upravnega odbora pa še Vid Špec, Albina Sehur,
Jože Baumkirher, Andreja Kobal, Helena Žveglič in
Stanislav Kranjec. Izvoljena sta bila tudi nadzorni
odbor in disciplinska komisija.

Sončno nedeljsko popoldne so s pesmijo popestrili
Fantje z Razborja, na pomembnost kmeta nekoč in
danes je v kratkem nagovoru opozorila Annemarie
Culetto, vse zbrane pa sta pozdravila predsednik
Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in poslanec
DZ RS Tomaž Lisec. Po uradnem delu sta bila na
vrsti pogostitev in druženje.
Sredi marca smo Sevniško turistično ponudbo
tri dni predstavljali na sejmu Place2go v Zagrebu
v družbi s še približno 190 razstavljavci. Ti so
Zagrebčanom ponujali različne svetovno znane
destinacije.
KŠTM Sevnica je imel s TA Doživljaj predstavitveni
prostor, ki smo ga vabljivo opremili s fotografijami
grajskega pobočja, vinorodnih območij in predvajali
turistični predstavitveni film. Razstavili smo tudi
predstavitveno gradivo v hrvaškem jeziku.
Glavni poudarek je bil na promociji programov za
družine in manjše skupine ter vsebini kataloga
turistične ponudbe, ki vključuje programe
enodnevnih in večdnevnih izletov na naše območje
in širše v Posavje. S posebnimi publikacijami smo
Annemarie Culleto predstavili tudi možnost krajših izletov s kosilom
pri različnih ponudnikih, ogled našega gradu in
degustacijo vin z vključenimi prireditvami.
Sejem je bil tudi zaradi prostega vstopa dobro
obiskan. Prišli so Zagrebčani in tudi razna
turistična združenja.

Občni zbor Društva rejcev
in ljubiteljev konj Šentjanž

Govorili so tudi o nalogah in programu dela društva,
saj so bile skupaj prepoznane potrebe po večji in
enotni urejenosti kraja, prepoznavnosti v občini
in širše ter razvoju turističnih potencialov kraja.
Turistično društvo bi tako postalo povezovalni
člen med različnimi soustvarjalci družbenega
življenja v kraju. Ustanovnemu občnemu zboru
so se pridružili tudi predstavniki Turistične zveze
občine Sevnica in pozdravili namero o ustanovitvi
turističnega društva v Zabukovju ter obljubili
podporo pri prvih korakih delovanja.

Andreja Kobal

V soboto, 21.2.2015 smo se zbrali člani Društva
rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž na 16. rednem
Občnem zboru. Po pozdravnem nagovoru
predsednika društva je vodstvo Občna zbora
prevzel predsednik delovnega predsedstva
Franci Lipovšek. Zbrano smo poslušali poročila
predsednika društva, stotnika Krekove konjenice,
Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in
blagajniškega poslovanja. Iz poročil je razvidno,
da je društvo delovalo v skladu s statutom in
je doseglo zastavljene cilje za preteklo leto. V
nadaljevanju Občnega zbora se je društvo zahvalilo
za pomoč in sodelovanje PGD Šentjanž, Jožici
Pelko,Boštjanu Repovžu ter Juretu Repovžu, za
10-letnico delovanja v društvu pa je prejel priznanje
Mihael Jazbec. Pohvalnih besed vabljenih gostov
in skupne želje po sodelovanju, so nam dale zagon
za uresničitev zastavljenega letnega plana.

Blagoslov traktorjev
V nedeljo, 8. marca, se je v parku pri gasilskem
domu v Loki pri Zidanem Mostu zbralo lepo
število okoliških kmetov s svojimi delovnimi vozili traktorji, ki jih je župnik Janez Furman letos drugič
blagoslovil ter kmeta in njegovo delo priporočil
svetemu Izidorju, zavetniku kmetov in kmečkega
stanu.

Zdravko Remar, KŠTM Sevnica

delovni čas:
Delavniki:
9.00 – 16.00
Sobote:
9.00 – 13.00
Trg svobode 10, 8290 Sevnica
NOVO ~ NOVO

prodaja
SEVNIŠKE
SALAME
v
TA Doživljaj

AKTUALNO - IZLET:
PODARITE NAJDRAŽJIM SKUPNA DOŽIVETJA

Družinska snidenja:
·Krepko kosilo (otroška igrala v bližini)
·prilagojen ogled vaši družini,
Po končanemu uradnemu delu je sledilo družabno
Grad Sevnica in
srečanje z zakusko in prijetnim kramljanjem pozno
mesto iz Grajskega balkona
v noč.

Vir:Društvo rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž

»Današnji osvajalci sveta
se imenujejo turisti.«
Hassencamp

Cena: 14,50 EUR / osebo in vključuje kosilo, vstopnina in
vodenje po Gradu Sevnica in okolici, darilni bon v vrednosti
1EUR / osebo, ki se izkoristi za napitek ali nakup spominka.
Za program potrebujete približno 5 ur časa.

+386(0)7 81 65 462 www.dozivljaj.si
+386(0)51 680 287 dozivljaj@kstm.si
april 2015
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Kultura
Maruša Vidmar zlata,
Veronika Planko srebrna

Jasmina Levičar, ki je v svetu citrarskega zvena
čedalje bolj prodorna in prepoznavna, je uspešna
tudi pri podajanju znanja igranja na ta inštrument.
Njeni učenci se udeležujejo tekmovanj in dosegajo
zavidljive uspehe. Nedavno sta kar dve njeni
učenki zmagali na regijskem tekmovanju TEMSIG
(Tekmovanje mladih glasbenikov Republike
Slovenije) in s tem dobili vstopnico na državno
tekmovanje, ki je bilo 10. marca v Idriji. Dobra
pripravljenost in odličen nastop, ki sta ga izvedli
v Glasbeni šoli Idrija, sta potrdila tudi priznanja.
Maruša Vidmar iz Lukovca pri Boštanju je osvojila
zlato odličje, Veronika Planko iz Slivnice pa
srebrno.

Pomladna instalacija
Zunaj se je narava začela prebujati, pomlad nam
podarja prve sončne žarke in cvetlice.
V ta namen smo učenci izbirnega predmeta
likovno snovanje pod mentorstvom
učiteljice Janje Flisek Balog zasnovali idejo o
instalaciji in jo tudi uresničili.

Območno srečanje lutkovnih
skupin občine Sevnica 2015
V torek, 17. marca, so na odru v Kulturni dvorani
Šentjanž oživele lutke. Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Sevnica, je
pripravil Območno srečanje lutkovnih skupin
občine Sevnica, ki je namenjeno letnemu pregledu
ljubiteljskih ustvarjalcev, strokovnemu svetovanju,
izmenjavi izkušenj pa tudi predstavitvi lutkovne
dejavnosti širši javnosti. Srečanje je oblikovalo 41
lutkarjev, ki prihajajo iz OŠ Sava Kladnika Sevnica,
OŠ Boštanj, OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Milana
Majcna Šentjanž.

Kaj je instalacija?
Je način kiparskega oblikovanja prostora z
razpostavljanjem različnih predmetov, oblik in
materialov po tleh, stenah, stropu, drevesih ...
Ljudje naj bi ob tem občutili posebno vzdušje in se
spraševali, kaj naj bi to predstavljalo.
Že februarja smo risali skice, izbirali materiale
in izbrali najboljšo zamisel. Uporabili smo stare
zgoščenke, jih pobarvali v akrilne barve in nanje
privezali pisane svetleče trakove. Obesili smo
jih na veje drevesa v naši naravoslovni učilnici.
Instalacija je pričarala mavrično vzdušje vsem
učencem, učiteljem in mimoidočim, ki so jo opazili.
Na svoje delo smo zelo ponosni in želimo si, da
bo pogled na naše umetniško delo vsakemu
opazovalcu polepšal dan.

Prvi so se nam predstavili Mladi lutkarji OŠ Sava
Kladnika Sevnica pod dolgoletnim mentorstvom
Terezije Kunšek. Skupino sestavlja pet učenk.
Zaigrali so senčno predstavo Mojca Pokrajculja.
Lutkovna skupina Pikapolonice OŠ Tržišče se je
predstavila s predstavo Žabec in zaklad. Pod
mentorstvom Andreje Umek deluje lutkovni
Monika Seničar, 9. c in Kristina Rilak, 9. d, krožek že vrsto let, se zavedajo vseh pozitivnih
OŠ Sava Kladnika Sevnica dejavnikov lutke.
Pod mentorstvom Mojce Tomažin, ki skupino
vodi že peto leto, se je lutkovna skupina Knapec
OŠ Krmelj predstavila s predstavo O račku, ki ni
znal gagati. S svojimi predstavami lutkarji radi
razveseljujejo šolske otroke in otroke v vrtcu.
Lutkovna skupina Vrtavke iz OŠ Boštanj v tem
Učenci 1. triade OŠ Tržišče so se za eno dopoldne šolskem letu praznuje drugo obletnico svojega
preselili v šolo naših babic in dedkov.
delovanja in ustvarjanja z lutkami. Na srečanju so
nastopili z avtorsko predstavo Zgodba iz garaže.
Njihova mentorica je Nena Bedek.
Lutkovno dopoldne je zaokrožila domača lutkovna
skupina Ostržek OŠ Milana Majcna Šentjanž s
predstavo Razvajeni vrabček. Njihova dolgoletna
mentorica je Nada Lindič. Vsako leto pripravijo
najmanj eno predstavo, s katero se predstavijo v
vrtcu, prvi triadi v domači osnovni šoli ali na kateri
izmed prireditev v kraju.
Srečanje je spremljala lutkarica Irena Rajh
Kunaver v družbi mladih gledalcev iz OŠ Milana
Majcna Šentjanž, OŠ Tržišče in predšolskih otrok
iz Vrtca Šentjanž.

Obisk šolskega muzeja
v Ljubljani

Veronika Planko iz Gorice pri Slivnici se uči igranja
citer tretje leto.
Druga učenka Maruša Vidmar iz Lukovca pri
Boštanju je najboljši uspeh dosegla na regijskem
tekmovanju, ki je potekalo v Krškem. Tudi ona
se uči igranja tretje leto, nanje pa igra tudi njen
starejši brat Gašper in v duetu sta že dvakrat
tekmovala na mednarodnem tekmovanju SVIREL
v Štanjelu.
Prvo leto sta osvojila zlato odličje, drugo pa
srebrno. V tretje so dali priložnost Maruši, da se
sama izkaže. Tekmovanje je potekalo v Glasbeni
šoli Krško, ker spada v to regijo.
Maruša veliko nastopa skupaj z bratcem, poleg
tega trenira ples kot njen bratec, skratka, zelo je
V četrtek, 26. februarja, so si učenci 1. triade
pridna, aktivna in delavna.
ogledali šolski muzej v Ljubljani in imeli učno uro
v nekdanji nedeljski šoli. Slovenski šolski muzej
je osrednji slovenski muzej na področju šolstva.
Vzdržuje stalno razstavo šolstva na Slovenskem
skozi stoletja do današnjih dni. Predstavljena so
zgodovinska obdobja razvoja šolstva. Šolstvo je
prikazano kot del kulturnega razvoja z literaturo,
maketami, zemljevidi, preglednicami, učnimi
pripomočki. Prikazan je tudi potek učnih ur naših
babic in dedkov pri predmetih lepopis, prirodopis,
računstvo, lepo vedenje in drugih. Potrebščine, ki
so jih uporabljali učenci, so: tablica, črnilo, pero,
list, pisalo, torba. Muzej vzdržuje več zanimivih
Veseli nas, da jima je uspelo izpeljati nastop, kot zbirk, črnih knjig, zlatih knjig, zvezkov, spričeval,
sta si ga želele, res sta dali vse od sebe in zaigrali šolskih učil, letnih šolskih poročil, različno šolsko
brez napak in z upoštevanjem vseh napotkov. To je opremo, klopi, table, pripomočke za pisanje in
tista nagrada, ko ti uspe izpeljati tako pomemben drugo.
in težaven nastop in si na koncu sam najbolj Za učence je bila izkušnja zanimiva, ne bi si pa
želeli obiskovati takšne šole.
zadovoljen. Iskrene čestitke.

Jasmina Levičar
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Andreja Umek, OŠ Tržišče

Katja Pibernik, koordinatorka JSKD OI Sevnica

Kultura
Na sevniškem gradu
razstavlja Marija Oven

V uvodu v program so prebrali slovesno poslanico
svetovne lutkovne organizacije Unima, ogledali pa
smo si tudi tri predstave treh gostujočih skupin:
lutkovne skupine Bukvica iz Valvasorjeve knjižnice
Krško, marionetnega gledališča iz Prage ter
V četrtek, 19. marca, je bila na gradu Sevnica Kulturnega društva Smeško iz Celja. Del programa
prireditev ob odprtju samostojne likovne razstave so bile tudi lutkovne delavnice za otroke, Kruhkova
članice likovne sekcije ART lipa iz Kulturno- pogostitev Mizica, pogrni se!, animacije različnih
umetniškega društva Budna vas Marije Oven.
tipov lutk in razstava likovnih del 2. lutkovnoslikarske kolonije Lutkart 2014.

Dobrodelni rotary koncert
Imeti rad
»Prijaznost v besedah ustvarja zaupanje.
Prijaznost v mislih ustvarja globino. Prijaznost v
dajanju pa ustvarja ljubezen,« so se glasile uvodne
besede povezovalke koncerta Tanje Žibert, s
katerimi nas je v svojem tradicionalno elegantnem
slogu pospremila v večer odlične glasbe in
dobrodelnosti.

Marija Oven razstavlja na gradu Sevnica.

Marija že od otroških let rada ustvarja na različnih
področjih. Leta 2011 se je udeležila tečaja slikanja,
ki ga je vodila Elena Sigmund, profesorica likovne
pedagoike, in ugotovila, da je to njena skrita želja.
Včlanila se je v KUD Budna vas v likovno sekcijo,
v kateri pod mentorstvom Elene s prijateljicami
ustvarja v različnih tehnikah. S posebnim veseljem
prenaša na platno ali papir spomine iz otroštva.
Tako so nastala dela stare domačije, krajev,
običajev in kmečkih opravil. Vse to predstavlja
razstava z naslovom Spomini skozi čas, ki si jo
lahko ogledate do12. aprila.
Zapele so Ljudske pevke Solzice, za njimi je
Aleksandra Sigmund Krajnc zapela pesmico o
pomladi, Magda Sigmund je prebrala po eno pesem
članic društva Marije Bajt, Eve Keber in Marjetke
Erman, Robi Razpet je zaigral na harmoniko,
Elena SIgmund je predstavila Marijino ustvarjanje.
Prireditev je povezovala Veronika Sigmund. Marija
se je toplo zahvalila vsem, ki so ji v spodbudo in
pomoč ter so ji pomagali pri postavitvi razstave,
še posebno skrbnikom gradu. Magda Sigmund
je vse prisrčno pozdravila v imenu društva, se
zahvalila Mariji in ji čestitala za pogum in voljo ter
ji zaželela še veliko ustvarjalnih trenutkov. Za tem
sta bila na vrsti ogled razstave in druženje.

Magda Sigmund

Svetovni dan lutk
na sevniškem gradu
V soboto, 21. marca, je minilo natanko pet let,
odkar so na naš grad prišle lutke. Ustanovljen je bil
zasebni zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica,
ki je s posluhom Občine Sevnica in KŠTM Sevnica
dobil prostore in začel delovati v severozahodnem
stolpu gradu. Gledališče pod vodstvom Bernarda
in Snježane Pungerčič je ob svetovnem dnevu lutk
priredilo že 6. praznovanje tega dne.

V Rotary klubu Sevnica smo vrline »pripravljenosti
prisluhniti in pomagati sočloveku v vsakodnevnem
življenju« združili v obliko, katere rezultat je med
številnimi drugimi dobrodelnimi akcijami tudi
tradicionalni dobrodelni koncert Imeti rad v
soorganizaciji Občine Sevnica. Prihodek koncerta
je v celoti namenjen za nakup igral za otroke s
posebnimi potrebami, ki obiskujejo OŠ Ane Gale
Sevnica.

Letošnje praznovanje je bilo še posebno
svečano, saj so bili med gosti predstavniki češke
lutkovne skupine iz Prage s svojimi znamenitimi
marionetami. Z gosti iz Češke, predstavniki
sevniškega lutkovnega gledališča in Občine
Sevnica se je dan pred dogodkom na gradu
srečala veleposlanica Češke republike v Sloveniji
Věrá Zemanova, se seznanila s predstavitvijo
Na dobrodelnem koncertu so nastopili Godba
občine in si ogledala grajske prostore.
Sevnica z dirigentom Maticem Nejcem Krečo z
Vir: Občina Sevnica gosti: Evo Černe, Aljažem Farasinom, Vokalno
Foto: Annemarie Culetto in Tanja Žibert skupino Triola, saksofonistom Juretom Knezom in
učenci OŠ Ane Gale iz Sevnice ter nas razveselili z
glasbeno točko.
GR A J S K O L U T KOV NO GL E DA L IŠČ E
Predsednik Rotary kluba Sevnica Jože Šturbej je
S E V N I C A vab i
na koncu koncerta ravnatelju OŠ Ane Gale Sevnica
Branku Terašu simbolično predal celoten izkupiček
koncerta v obliki čeka v vrednosti 2500 EUR.
Plemenit namen in zadovoljstvo obiskovalcev
koncerta sta zagotovilo, da bomo tudi v prihodnje
organizirali tovrstne prireditve in zbirali sredstva
za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo.
na

na GRAD SEVNICA
vsak TOREK
od 17h do 19h

GRAJSKE

L U T K O V N E
USTVARJALNICE
V S T O P N I N E

N I !

Izvajamo lutkovna srečanja, seminarje, delavnice in animacije pod strokovnim vodstvom izkušene
lutkarice Snježane Pungerčič. Ustvarjamo in izvajamo avtorske in prirejene lutkovne predstave.
Naše najmlajše razveseljujemo z odprtimi vrati na Gradu Sevnica (www.grad-sevnica.com) vsak
torek med 17. in 19. uro z delavnicami izdelave lutk, animacijami lutk, razstavami...

www.grad-sevnica.com

Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, Prešernova ulica 5, 8290 Sevnica. Kontaktna oseba: Bernard Pungerčič,
telefon: 031 655 537 ali 041 533 369, e-pošta: glg.sevnica@gmail.com, spletna stran: www.glg-sevnica.com

Rotary klub Sevnica
www.rotary-sevnica.si

april 2015

11

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 1.4.,
ob 17.00

Turnir enke

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Radogost večer - gost: Franc Tavčar – hommage– kipar,
Gorenja vas. Kulturni program: Ansambel Pelikan iz Boštanja.
Tematski tečaj Bhagavad gita
Epistemologija - kako naj verjamem, da je vse to resnica?
Odprtje fotografske razstave
Alojza Kneza
Velikonočni pohod
na Blanci

Grad Sevnica,
zbirka Ogled

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

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

zbiranje pri Gasilskem
domu Blanca

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

Tai Chi

MC Sevnica

Papilot

Predstavitev strategije odvajanja in čiščenja odpadnih voda
na območju sevniške občine
Pravljična urica
z ustvarjalnico
Nagradni turnir
v ročnem nogometu
Poj z menoj 2015 - Revija
predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica
Tematski tečaj Bhagavad gita
Prebujenje
Jaz pa pojdem
večer pevskih zborov DU občine Sevnica
Tek za življenjem: Mitja Duh
Pretresljiva osebna zgodba mladega Trboveljčana
Predavanje Amina Mehanović:
Odlični starši na kvadrat
Odprtje dokumentarne razstave Skupaj v gorah / Zajedno u
planinama Planinska zveza Hrvaške ob 140. obletnici ustanovitve.
Koncert z videoprojekcijo Alphavoyager:
Rok Koritnik
Koncert seksteta Sonček
in kvinteta Boštanjski prijatelji
Komedija
To imamo v družini v izvedbi KD Studenec
Rokomet - 1. NLB Leasing liga – člani:
RK Sevnica : RK Trimo Trebnje
Komedija
To imamo v družini v izvedbi KD Studenec
Rokomet - 2. državna liga - mladinci - Finale 1-6:
RK Sevnica : RK Gorenje Velenje

Občina Sevnica,
sejna soba

Občina Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kulturna dvorana Sevnica

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
OI Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 13. 4.,
ob 11.30

sreda, 1.4.,
ob 19.00
četrtek, 2.4.,
ob 17.30
petek, 3.4.,
ob 18.00
nedelja, 5. 4.,
ob 13.00
torek, 7.4.,
ob 18.00
sreda, 8. 4.,
ob 16.00
sreda, 8. 4.,
ob 17.00
sreda, 8. 4.,
ob 17.00
četrtek, 9. 4.,
ob 17.00
četrtek, 9. 4.,
ob 17.30
petek, 10. 4.,
ob 17.00
petek, 10. 4.,
ob 17.00

Kulturna dvorana na Blanci Društvo upokojencev Sevnica
MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Grad Sevnica

Org.: PD Lisca Sevnica, PZ Slovenije v
sodelovanju s Planinsko zvezo Hrvaške.

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Kapela sv. Nikolaja v
Boštanju

Info: Matej Fon, matej.fon@gmail.com,
051 807 540

Kulturna dvorana Tržišče

KD Studenec;
Info.: Andreja Janc, 031/308-387

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Kulturni dom Zabukovje

KD Studenec;
Info.: Andreja Janc, 031/308-387

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Tečaj slovenščine

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

ponedeljek, 13. 4.,
ob 18.30

Srečanje
Bralnega krožka

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

torek, 14. 4.,
ob 18. 00

Tai Chi

MC Sevnica

Papilot

Caffe galerija

KUD Budna vas - kulturno,
umetniška sekcija KUS.

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Tečaj CPP

učilnica Avtošole Prah
Sevnica

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

Delavnica o iznajdljivosti

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

prireditveni prostor pri
Vinskem dvoru Deu

Org.: Občina Sevnica, ZZB NOB Sevnica,
Skupnost borcev 1. dol. partizanskega
bataljona, KS Tržišče, KO borcev za vrednote
NOB Tržišče, Veterani vojne za Slovenijo ‘91,
KŠTM Sevnica

Gostišče Janc na
Studencu

KORK Studenec;
Info.: Slavica, 031/291-673

ponedeljek, 20. 4. - Teden brezplačnega prvega vpisa
sobota, 25. 4.
ob Slovenskih dnevih knjige

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

ponedeljek, 20. 4.,
ob 11.30

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Učilnica RK Sevnica

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

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

petek, 10. 4.,
ob 18.00
sobota, 11. 4.,
ob 17.00
sobota, 11. 4.,
ob 18.00
sobota, 11. 4.,
ob 20.00
sobota, 11. 4.,
ob 19.30
sobota, 11. 4.,
ob 19.30
nedelja, 12. 4.,
ob 16.00
nedelja, 12. 4.,
ob 17.00

torek, 14. 4.,
ob 19.00
sreda, 15. 4.,
ob 17.30
četrtek, 16. 4.,
ob 17.30
četrtek, 16. 4.,
ob 19. 00
petek, 17. 4.,
ob 16.00
petek, 17. 4.,
ob 17. 00
sobota, 18. 4.,
ob 12.30
sobota, 18.4.,
ob 17.00
nedelja, 19.4.,
ob 10.00
nedelja, 19. 4.,
ob 14.00

ponedeljek, 20. 4.,
ob 15.30
torek, 21.4.,
ob 8. 00 – 15.00
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Odprtje fotografske razstave: Marjetka Erman:
Ujeti trenutki
Turnir
v namiznem tenisu
Tematski tečaj Bhagavad gita
Razpoloženja - kako se počutite danes
Predstavitev knjige: Jasna Kontler Salamon:
Za resnico do zadnjega diha

Rokomet - St. dečki B – polfinale:
RK Sevnica : RK Krško
Kino večer:
Ogled filma Avatar
Tradicionalna proslava v spomin dneva upora slovenskega ljudstva
odhoda prve skupine partizanov z Malkovca v Duletovo četo ter 70
letnica zmage nad fašizmom in nacizmom in osvoboditve Slovenije.
Slavnostna govornica: dr. Maca Jogan, članica predsedstva
Republiškega odbora ZB za vrednote NOB Slovenije
Srečanje starejših krajanov

Tečaj slovenščine
Prvi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Krvodajalska akcija.
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!

Koledar prireditev
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

torek, 21. 4.,
ob 15.30

Drugi del tečaja prve pomoči
za bodoče voznike in vse, ki želijo znanje obnoviti
Pravljična urica
z ustvarjalnico

Učilnica RK Sevnica

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

Izposojevališče Krmelj

Knjižnica Sevnica

Tai Chi

MC Sevnica

Papilot

Koncert
kitarskega dua Špela & Katja
Krvodajalska akcija.
Pridite, nekdo vam bo hvaležen!
Svetovni dan zemlje Zasaditev občinske lipe
Pravljična urica
z ustvarjalnico
Turnir X-Box Fifa
Nagrade za najboljše
Predstavitev knjige [Psi] neznanega avtorja Erosa
izvaja Tina Petelin

Grad Sevnica - Lutrovska
klet

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

OŠ Sava Kladnika Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

pri OŠ Blanca

TZOS Sevnica; Cvetka, 031/825-053

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

Knjižnica Sevnica

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

četrtek, 23.4.,
ob 15.00

Izpit iz prve pomoči

Učilnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica

četrtek, 23. 4.,
ob 17.30

Tematski tečaj Bhagavad gita Izvor
od kod prihajamo

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

četrtek, 23. 4.,
ob 18.00

Noč knjige

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

petek, 24. 4.,
ob 17. 00

Kino večer:
Ogled filma Revolver

MC Sevnica

KŠTM Sevnica

sobota, 25. 4.,
ob 8.00

Izgnanski pohod
iz Murnc do Telč

zbirno mesto: spomenik
Milanu Majcnu in Jančiju
Mevžlju

Društvo izgnancev KO DIS Šentjanž- Krmelj;
Info.: Rezika Repovž

sobota, 25. 4.,
ob 15.00

Zaključna prireditev izgnanskega pohoda

Telče

Društvo izgnancev KO DIS Šentjanž- Krmelj;
Info.: Rezika Repovž

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

Dom krajanov Razbor

KD Studenec;
Info.: Andreja Janc, 031/308-387

Športna dvorana Sevnica

Rokometni klub Sevnica

torek, 21. 4.,
ob 17. 00
torek, 21. 4.,
ob 18. 00
torek, 21. 4.,
ob 19.00
sreda, 22. 4.,
ob 7. 00 – 13.00
sreda, 22. 4.,
ob 11.00
sreda, 22. 4.,
ob 17. 00
sreda, 22. 4.,
ob 17. 00
sreda, 22. 4.,
ob 18.00

nedelja, 26. 4.,
ob 17.00

Rokomet - 1. NLB Leasing liga – člani:
RK Sevnica : RK Celje PL
Komedija
To imamo v družini v izvedbi KD Studenec
Rokomet - 2. državna liga – mladinci - Finale 1-6:
RK Sevnica : RK Krim

ponedeljek, 27. 4.,
ob 8.00

Tradicionalni pohod
po poteh KS Loka

zbiranje: pred Trubarjevim
hramom v Loki pri
Zidanem Mostu

Turistično društvo Loka;
Info.: Annemarie, 031/344-916

četrtek, 30. 4.,
ob 17.00

Ročno postavljanje mlaja
Blanca

Blanca

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

petek, 1. 5.,
ob 6.00

Prvomajska budnica

po Sevnici

KD Godba Sevnica

petek, 1. 5.,
ob 11.00

22. pohod na Kamenško

Lovska koča Kamenško

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

sobota, 2. 5.,
ob 10.00

Gorski tek na Lisco

Orehovo - Lisca

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

sobota, 25. 4.,
ob 19.30
sobota, 25. 4.,
ob 19.30

Projekt - Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju

ZAMAŠKI in
ploČevinke za

»SKUPAJ ZA ZDRAVJE«
Projekt »Skupaj za zdravje« se osredotoča na razvoj pristopov v preventivnem zdravstvenem
varstvu, izboljšanje dostopnosti do preventivnega varstva, krepitev zmogljivosti ter
učinkovitejše medsektorsko delovanje s posebnim poudarkom na pristopih za zmanjševanje
neenakosti. S krepitvijo vsem dostopnih preventivnih programov v primarnem zdravstvenem
varstvu lahko zmanjšamo in preprečimo bolezni, povezane z življenjskim slogom. Pri tem je
pomembno vključevanje vseh skupin prebivalstva, zato je treba posebno pozornost nameniti
skupinam z nižjo odzivnostjo zaradi socialne stiske ali pomanjkljivih informacij. V okviru
projekta »Skupaj za zdravje«, ki ga financira Norveški finančni mehanizem in ga v sodelovanju
s številnimi notranjimi in zunanjimi sodelavci s področja preventive vodi Nacionalni inštitut
za javno zdravje (NIJZ), poteka prenova obstoječih programov preventivnega zdravstvenega
varstva za otroke, mladostnike in odrasle. V razvoj in pilotno preizkušanje v projektu razvitih
rešitev programa preventive otrok, mladostnikov in odraslih je vključen tudi Zdravstveni dom
(ZD) Sevnica s svojimi strokovnjaki in deležniki iz lokalnega okolja.

L
ARO�
LARO�
LARA je 4 leta stara deklica iz okolice Tržišča,
ki je ob rojstvu zbolela za distrofijo.
Da bi Lara shodila, potrebuje Therasuit terapije, ki
so zelo drage.

ZBIRNA MESTA:

SEVNICA: Mladinski center, TA Doživljaj, Športni dom,
Športna dvorana, uprava KŠTM Sevnica
SI56 02379-0017732206 za LARO JANEŽIČ,
TRR: Območno
združenje Rdečega križa Sevnica, Glavni trg 44, Sevnica,
sklic: SI0018112010, kjer lahko donirate tudi denarna sredstva.

DOD.INFORMACIJE: koordinatorica: 041/412-517 (Jožica)

OBVESTILO ANALIZE PITNE VODE NA VODOVODNEM OMREŽJU
KLADJE NAD BLANCO V LETU 2014
Rezultati opravljenih analiz opravljenih v okviru notranjega nadzora HACCP v letu 2014:
VODOVODZAJETJE

ŠTEVILO
OSEB

ŠTEVILO
ANALIZ

SKLADNIH
VZORCEV

NESKLADNIH
VZORCEV

KLADJE NAD
BLANCO

172

5

5

0

Pooblaščeni upravljavec vodovodnega omrežja: Alojz Žibert // Naročena objava.
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Mladina
Tematski tečaj bhagavat-gite
Skupina mladih je v Sevnico povabila Mirana
Perčuna. V MC Sevnica poteka tematski tečaj
10 predavanj bhagavat-gite vsak četrtek ob
17.30. Bhagavat-gita predstavlja obstoj človeka
v tem svetu in duhovno naravo. Predlaga tudi
rešitve za najbolj pereče življenjske probleme v
sedanjosti. Predavatelj nam je na začetku prvega
predavanja zaupal, da se zelo rad vrača v Sevnico,
in nam razkril pomen imena našega mesta v
jeziku sanskrit (starodavni jezik, ki podobno kot
latinščina in starogrščina izvira iz Indije in indijske
podceline). Torej, Sevnica, izpeljanka iz besede
Seva, kar pomeni služenje, služiti drug drugemu,
to pa je po bhagat-giti največja vrlina, ki jo človek
premore, ponižnost in iskrenost pa hkrati odpirata
vsa vrata.

Cikel predavanj se je začel 26. februarja s prvo
temo o eksistenčni krizi. V predavanje nas je
pospremil citat znanih osebnosti: »Beseda kriza,
zapisana v kitajščini, je sestavljena iz dveh črk –
ena predstavlja nevarnost in druga priložnost.«
(John F. Kennedy).
Na predavanju smo se zavedeli, da se v določenem
obdobju vsakdo znajde v krizi, iz katere ne vidi
izhoda, pa tudi, kako se spet dvigniti, kadar se
naš svet podre. Naslov drugega predavanja
je bil Identiteta. Kdo sem jaz? Tudi tokrat nas
je spremljal citat znane osebnosti: »Bivajoč v
tem svetu verjamem, da bom v tej ali drugačni
podobi vedno obstajal.« (Benjamin Franklin). Na
predavanju smo spoznali, da smo v globini svojega
obstoja duhovna bitja, in ugotovili, kako obuditi
svojo duhovno naravo in srečo. Po koncu vsakega
predavanja je predavatelj na voljo za odgovore na
vprašanja poslušalcev. Vidimo se spet v aprilu.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

Mamica in očka praznujeta
Leto je naokoli in spet sta tu 8. in 10. marec, ko
praznujejo naši starši, mamice in očki. Le kaj naj
jim podarimo za praznik? Kako naj jim pokažemo,
da jih imamo radi? Sami jim izdelamo voščilnico in
naberemo šopek prelepih zvončkov.

Marčevsko dogajanje
v MC Sevnica
V Mladinskem centru Sevnica se še srečujemo
mladi različnih starosti, nacionalnosti in značajev.
Pravi užitek je srečevati in spoznavati ljudi različnih
kultur in opažati, kako okolje, v katerem mladi
rastejo, zaznamuje njihove navade in osebnost.
Marca je MC Sevnica gostil kar nekaj dogodkov.

Ob ponedeljkih se še srečujemo v sklopu učenja
slovenskega jezika, prihajajo pa predvsem žene
priseljencev, njihovi otroci pa v času delavnic
čas preživljajo ob igračah v prostorih MC. Torki
zvečer so rezervirani za tajči. Skupina deklet
redno organizirano vadi in skrbi za zdravega
duha v zdravem telesu. Srede so v znamenju
ustvarjalnosti in družbenih dogodkov, udeležujejo
se jih mlajši gosti centra s starši. Četrtki so
rezervirani za predavanja o vedskem znanju, gost
Miro Perčun pa izvaja tematski tečaj iz bhagavadgite, ki je bila navdih tudi Tesli, Einsteinu, Gandiju,
Hesseju in drugim. Marčevski petki so bili v
znamenju filmov. Ogledali smo si Miroljubnega
bojevnika, Svet stav in Revnega milijonarja. Mladi
so videli silno prizadevanje za slavo, lahek zaslužek
in materialno bogastvo, vse pa je prikazano v
luči neprecenljive dragocenosti skromnosti,
preprosti, prijateljstva in poštenja. Veliko časa
preživimo v mladinskem centru ob neformalnih
pogovorih o različnih temah. Pravi užitek je
posedeti in poskušati skupaj najti konstruktivne
rešitve, ki lahko mladim precej izboljšajo dosežke v
šoli, okrepijo medsebojne odnose in poenostavijo
življenje. Še vedno pa vsak dan pomagamo
otrokom pri domačih nalogah in drugih šolskih
obveznostih. Večina rednih obiskovalcev je starih
toliko, da najbolj raziskujejo, poizvedujejo in iščejo
svoje mesto v svetu. Zato bomo tudi v prihodnje
mladim in vsem drugim ponujali znanje in vsebine
z različnih področij in v Sevnico vabili strokovnjake,
da bo res za vsakogar nekaj. Dobrodošli v MC na
naše dogodke … in prijetno druženje.

Anja Luzar
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Poklicna orientacija se ne začne šele v 9. razredu,
temveč že veliko prej. Tako denimo učenci od
1. do 5. razreda pri različnih vsebinah pouka
spoznavajo, da obstajajo različni poklici, jih
poimenujejo in ugotovijo, s čim se ukvarjajo. Ker je
tema otroškega parlamenta v šol. letu 2014/15
Izobraževanje in poklicna orientacija, smo ji v
4. a razredu OŠ Sava Kladnika Sevnica namenili
posebno pozornost. Naše projektno delo se je
sklenilo z obiskom Veterinarske postaje Sevnica,
nad katerim smo bili vsi zelo navdušeni.

Infuzija za bolno muco

V šoli smo raziskovali poklice. Med tistimi, ki so
nam vzbudili največ zanimanja, se nam je zdel
najbolj zanimiv poklic veterinarja. Tako smo se
učenci 4. a odločili, da bi obiskali Veterinarsko
postajo Sevnica in izvedeli še kaj več o poklicu
veterinarja. V sredo, 11. marca, smo se z
avtobusom odpeljali tja.
Ko smo prispeli, nas je že čakal veterinar Peter
Mlakar. Vsi smo imeli veliko vprašanj zanj.
Zanimalo nas je vse, od tega, zakaj se je odločil za
ta poklic, koliko časa traja izobraževanje, katere
živali zdravi in koliko bolnih živali pripeljejo na dan v
njihovo oskrbo, in to, ali ga je kakšna žival že kdaj
ugriznila in ali živali sanjajo. Na vsa naša vprašanja
je odgovoril prijazno, zanimivo in poučno. Po
končanem pogovoru nam je razkazal prostore,
v katerih sprejmejo, pregledajo in zdravijo živali,
pa tudi številne pripomočke, ki jih uporabljajo pri
svojem delu. Naleteli smo tudi na prikupno bolnico,
sivo muco, ki se je zastrupila in ji je veterinar rešil
življenje. Pokazal nam je, kako ji namesti infuzijo.
Ogledali smo si še mini živalsko zavetišče, v
katerem čakajo na posvojitelje trije kužki.

Mojca Švigelj, KŠTM Sevnica

POČITNIŠKI PROGRAM
MC SEVNICA ODPIRALNI ČAS
od 10.00 do 15.00
torek, 28.4.,
ob 11.00

Za konec jim stečemo v objem, jih poljubimo in jim
na ves glas povemo, kako jih imamo neskončno
radi.

Spoznavanje poklicev

TRIATLON: turnir v ročnem
nogometu, ping pongu in
pikadu.
Zmagovalec vseh treh
kategorij prejme nagrado.

sreda, 29.4.,
ob 11.00

USTVARJALNICA,
DRUŽABNE IGRE: tik tak
bum, enka

četrtek, 30.4.,
ob 13.00

MC KINO

Mi bi še kar malo ostali.

Na koncu smo se še posladkali in se iskreno
zahvalili za čas, ki si ga je veterinar vzel za nas.
Čeprav je bila to skoraj ura in pol, nam je čas minil,
kot bi mignil, in neradi smo se poslovili. Obisk nam
je bil vsem zelo všeč, saj je bil izredno poučen in
hkrati zabaven. Mogoče pa je med nami tudi
kakšen bodoči veterinar.

Naja Zupančič, 4. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mladina
Tehniški dan četrtošolcev
Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica
V četrtek, 5. marca, smo vsi četrti razredi odšli
v Dom upokojencev in oskrbovancev na Impoljco.
Pričakal nas je gospod in nam pokazal, kako se
izdeluje papir. Najprej smo naredili papirno kašo
iz starega papirja, in sicer tako, da smo natrgani
časopisni papir dali v vodo, da se je razmočil. Potem
smo razmočeni papir dali v rezalnik, dodali barvo
in sestavini zmešali. To zmes smo nato pomešali z
vodo, s sitom in okvirjem zajeli in odcedili. Zmes iz
sita smo dali na prtiček iz blaga, to ponovili trikrat
in vse skupaj stisnili. Po stiskanju smo papir dali
sušit na stojalo. Tako smo dobili ročno narejen
papir. Ko smo vsi končali, so nam v domu prijazno
ponudili rolado in sok.

Približuje se tudi velika noč, zato smo začeli prve
priprave na največji krščanski praznik. Ustvarjali
smo zanimiva stojala za velikonočne pirhe, ki lahko
služijo tudi kot vaze za suho cvetje.
Med čakanjem na slastno kosilo smo srčno navijali
za našo šampionko Tino Maze in druge slovenske
smučarke ter se veselili njihovih uspehov.
Po kosilu je bil vrhunec dne. Na travnatem igrišču
smo animatorji pripravili veliko igro, ki je v SMC
že kar tradicionalna; kraja zastavic. Ker je hkrati
potekal tudi birmanski dan, smo si birmance vzeli
za izziv in tako sestavili veliki ekipi. Z malo sreče
in pomoči animatorjev so bili nasprotniki »mala
malica«.
Kot vedno so starši prehitro prišli po nas in morali
smo domov, polni lepih vtisov, ki jih bomo delili s
prijatelji in prepričani smo, da se nam pridružijo
na naslednjem oratorijskem dnevu, ki ga že težko
pričakujemo.

Srčkov ples na OŠ Blanca
V četrtek, 12. februarja, smo imeli na naši šoli
Srčkov ples, ki je potekal v dveh delih. Peto in
šesto uro so ga začeli učenci od 1. do 5. razreda.
sedmo in osmo uro pa smo na svoj račun prišli
učenci predmetne stopnje.

Aljaž Prosenik

Zmaga na snemanju
malih sivih celic
V sredo, 18. marca, smo se nekateri učenci
v zgodnjih jutranjih urah odpravili na drugo
snemanje oddaje Male sive celice. Našo šolo so
zastopali sedmošolci Janez Urban Nepužlan,
Maruša Lipej in Žan Seničar, ki so že novembra
na prvem snemanju pokazali veliko znanja in se
uvrstili v osmino finala tega tekmovanja.
Sledili so poskusi s papirjem. Prvo nalogo o
trdnosti pisarniškega papirja smo naredili tako,
da smo prepogibali papir na različne načine in nanj
postavljali zvezke, ugotovitve pa pisali v zvezek. Pri
drugi nalogi, s katero smo ugotovili, kako povečati
trdnost papirja, smo izdelovali različne mostove iz
papirja in dveh lesenih kladic ter nanje postavljali
uteži. Ugotovili smo, da trdnost papirju povečamo
s prepogibanjem in lepljenjem. Pred vrnitvijo v šolo
smo šli še na igrišče, se lovili in igrali skrivalnice.
Ko je prišel avtobus, smo se odpeljali v Sevnico.
Tehniški dan mi je bil zelo všeč, saj sem izvedela
veliko novih stvari.
Ko smo prispeli v Ljubljano, nas je na RTV SLO že
čakala soba, v kateri smo pomalicali in se preoblekli.
Zala Kozinc, 4. a, OŠ Sava Kladnika Sevnica Ob osmi uri se je začelo zares. Naši nasprotniki so
bili učenci OŠ Križevci. Že v prvi igri se je izkazalo,
da so vsi tekmovalci odlično pripravljeni, zato smo
med snemanjem močno držali pesti. V zadnji igri
so naši sedmošolci pokazali več znanja in zmagali.
Lepo sončno soboto je SMC Sevnica organiziral S tem so si zagotovili nastop v četrtfinalu oddaje.
prvi oratorijski dan letos, udeležilo pa se ga je Vsi smo bili zelo veseli. Po končanem snemanju
veliko otrok. Ob devetih zjutraj smo se dobili na smo se peš odpravili na Ljubljanski grad, nato pa
župnijskem dvorišču in dan začeli z bansom. Ker smo imeli še eno uro in pol časa, da smo si sami
se bliža dan žena in si želimo priklicati pomlad, ogledali stari del Ljubljane. Ob pol enih smo se
smo animatorji pripravili pomladansko obarvane odpravili nazaj v Sevnico.
delavnice. Izdelovali smo prav posebne voščilnice
za naše predrage mame, sestre, babice, sošolke,
ki praznujejo v tem mesecu.
V eni izmed delavnic so otroci izdelovali barvite
voščilnice, ki bodo krasile naše domove; otroci so
spet dokazali, kako spretni in ustvarjalni so.

Oratorijski dan - dan žena

Za animacijo plesa razredne stopnje je skrbela
učiteljica Saša v vlogi klovnese Metke. Tisti
učenci, ki so se prijavili na tekmovanje za najboljši
plesni par, so se razdelili v pare z žrebom, bilo je
kar 13 parov. Seveda na tekmovanju ne gre brez
strokovne žirije, v kateri so bili učiteljica Mojca,
učiteljica Alenka in četrtošolka Tajda Perc. Plesni
pari so zaplesali 3 plese. Prvo mesto sta osvojili
Žana Žniderič in Lara Martinkovič Mavsar, 2.
mesto Grigorina Medved in Klara Moškon. 3.
mesto je pripadlo Neži Strnad in Pii Rožmanec.
Prvi trije plesni pari so seveda dobili tudi sladke
nagrade.
Učenci od 6. do 9. razreda smo se Srčkovega
plesa udeležili zadnji dve šolski uri. Tudi mi smo
imeli plesno tekmovanje, na katero se je prijavilo
34 učencev, torej 17 parov, poseben plesni par
pa sta bila učitelja Maja in Franci. Seveda smo
tudi mi imeli strokovno žirijo, ki so jo sestavljali:
Lana Hribar kot hiphoperka Lana del Hribar,
Rok Žibert je odigral vlogo opernega pevca
Orfeja Žibertovskega, učiteljica Jelka v vlogi
multikulturnice Jelčice in seveda gospod ravnatelj
v vlogi svetovno znanega plesnega pedagoga
Vincenza.
Zaradi velikega števila parov se je naša strokovna
žirija odločila za peterico, ki se je nato pomerila
še v finalnem krogu. Sodelovali so Valentina
Županc, Anja Žniderič, Eva Županc, Eva Žibert,
Jan Ašič, Nika Pavlič, Staša Strnad, Lorela Očko,
Rok Krošelj, Larisa Očko. Pomerili so se v znanju
različnih plesov in se prav vsi odlično izkazali.
Prvo mesto sta osvojila Rok in Larisa, 2. Staša in
Lorela, 3. mesto smo si priplesali in delili Jan, Nika,
Eva Žibert in Eva Županc. Nehvaležno 4. mesto
je pripadlo Valentini in Anji. Med tekmovanjem
sta nas zabavala voditeljski par Gospod in Gospa
(učiteljici Mojca in Saša). Med čakanjem na
razglasitev rezultatov smo si ogledali še plesni
nastop učenk 8. in 9. razreda, ki obiskujejo plesni
krožek. Za presenečenje so poskrbele Sestre
(Rok Kočevar, Tilen Županc in Nejc Gorišek), ki so
v pričakovanju valentinovega zapele in zaplesale
pesem Samo ljubezen. Po tekmovanju smo se
tudi drugi zavrteli na plesišču in uživali ob glasbi
in druženju.

Eva (6. r.) in Lara (7. r.) Županc

Komaj čakamo, da bomo šli na snemanje četrtfinala
in še močneje stiskali pesti za naše sedmošolce.
Upamo, da se bomo lahko še večkrat odpravili na
snemanje Malih sivih celic. Janez Urban, Maruša
in Žan, srečno na snemanju naslednje oddaje!
Ustvarjalni otroci

www.mojaobcina.si/
sevnica
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Šport
9 medalj za kickboksarje
V športni dvorani v Sarajevu se je končal 6. ILIDŽA
OPEN mednarodni turnir v kickboxingu. Privabil je
okrog 400 tekmovalcev iz petih držav, Srbije, Črne
gore, Hrvaške, Slovenije in BiH. Nastopajoči so se
med seboj pomerili v disciplinah LC, KL in low kicku.
Med njimi so se predstavili tudi člani KBV Sevnica.

Lea Haler,
državna prvakinja v krosu

KMN Potočje
Projektiranje Sevnica

V Velenju je bilo v soboto, 14. marca, državno
prvenstvo Slovenije v krosu, udeležili pa so se ga
tudi člani AK Sevnica. Najboljšo uvrstitev je dosegla
Lea Haler in postala državna prvakinja v kategoriji
pionirke U14 na 1000 m, zmagala je z veliko
prednostjo pred drugouvrščeno. V isti kategoriji
si je Nina Lisec pritekla 4. mesto in postali sta
ekipni prvakinji. V kategoriji pionirke U12, 500 m,
si je Ajda Slapšak pritekla 8. mesto, Naja Zupančič
25., Živa Slapšak 29. in Julija Kermc 49. mesto.

V 17. kolu 1. slovenske futsal lige so Sevničani
igrali dobro, vendar na koncu to ni bilo dovolj za
točke. Aktualni državni prvaki v selekciji U21 do
zmage na prvi polfinalni tekmi.
KMN PIVOVARNA KOZEL DOBOVEC : KMN
POTOČJE PROJEKTIRANJE SEVNICA 6:3 (4:2)

Člani KBV Sevnica na Ilidža open 2015

Na turnirju, ki je v koledarju svetovne organizacije
WAKO, so osvojili kar 9 medalj, 2 zlati, 2 srebrni in
5 bronastih. Tekmovanje je bilo v tem »balkanskem
kotlu« zelo naporno, konkurenca pa izjemna. Naš
najboljši posameznik je bil Žan Hižman, ki je v
višji kategoriji 84 kg osvojil prvo mesto, nato pa
nadaljeval pohod še v svoji kategoriji 79 kg. V tej se
mu žal ni uspelo uvrstiti v finale zaradi izčrpanosti
iz prejšnjih dvobojev. Vsekakor pa je osvojil odlično
tretje mesto. Mitja Čokl je po daljšem premoru po
poškodbi kolena spet stopil v borišče in premagal
vse svoje nasprotnike z maksimalnim rezultatom
3:0. Na koncu je osvojil prvo mesto do 94 kg. Tudi
preostali naši nastopajoči, med njimi sta bila tudi
debitanta Mlakar in Kmetec, so pokazali dobro
pripravljenost, za kanček večjega dometa pa
so potrebovali malo več športne sreče in nekaj
dodatnih tekmovalnih izkušenj. Vsekakor jih bodo
športniki v nadaljevanju tekmovalnega programa,
če jim bo uspelo pridobiti dodatna sponzorska
sredstva, zagotovo še deležni. Kljub temu sta bila
trenerja Mitja Čokl in Jurij Orač s prikazanim in
doseženim izjemno zadovoljna.

Lea in Nina, ekipni prvakinji v krosu

V isti kategoriji je pri pionirjih Tomi Bajc osvojil 10.
mesto. Urška Krašovec je v kategoriji pionirke
U16 na 1500 m osvojila 4. mesto, Jerneja Prah
je bila 16. V kategoriji mlajših mladincev na 4000
m je bil 9. Maj Popelar. Pri članih v kratkem krosu
na 3000 m je Robert Lendaro osvojil 9. mesto,
Dušan Krašovec je bil 13., ekipno sta osvojila 3.
mesto.

Vanja Lendaro

Dobovec Pivovarna Kozel je pred svojimi navijači
s teniških 6:3 premagal Potočje Projektiranje
Sevnico. Modri so do 10. minute držali korak s
favoriziranim nasprotnikom, potem pa v šestih
minutah prejeli tri zadetke.
V drugem polčasu je Škorić najprej znižal rezultat.
Ker svojih priložnosti niso uresničili, je sledila
kazen.
S to zmago so si varovanci trenerja Aleša
Poredskega priigrali 1. mesto in prednost
domačega terena v končnici. Posavci se bodo
na zadnji tekmi rednega dela promerili z ekipo iz
Benedikta.

U21

Četrtfinale rokometnega
prvenstva osnovnošolcev
Vzdušje je bilo zelo napeto in komaj smo čakali,
da se tekmovanje začne. Najprej sta na igrišče
stopili ekipi iz Sevnice in Celja. Po težkem dvoboju
smo z rezultatom 25:24 slavili Sevničani. Sledila
je tekma med celjskimi in velenjskimi dečki. Kmalu
je bilo jasno, kdo bo zmagovalec, saj je ekipa iz
Velenja dosegla visoko zmago. Zadnja, tretja
tekma je bila odločilna. S tribun so nas spodbujali
naši navijači, a to ni bilo dovolj. Kljub športnemu
duhu so nas Velenjčani premagali in dosegli smo
drugo mesto.

V nedeljo, 15. marca, je bilo v sevniški dvorani
na sporedu prvi polfinalno srečanje v državnem
prvenstvu do 21 let med gostiteljico Sevnico in
FSK Stripijem.
Uroš Martić je v drugem polčasu dosegel 3

Disciplina low kick

Pregled uvrstitev:
1. Hižman, Žan, člani KL – 84 kg
1. Čokl, Mitja, člani KL – 94 kg
2. Pavčnik, Robert, mladinci Low kick – 75 kg
2. Mlakar, Venčeslav, člani KL – 79 kg
3. Kmetec, Gregor, člani KL + 94 kg
3. Hižman, Žan, člani KL – 79 kg
3. Skerbiš, Klemen, mladinci - 74 kg
3. Pavčnik, Robert, mladinci KL – 74 kg
3. Skerbiš, Klemen, mladinci KL – 79 kg

zadetke in poskrbel za solidno prednost pred
povratnim srečanjem v Škofji Loki, ki bo na sporedu
22. marca. Sevniški vratar Amadej Seničar je
Želimo si še več takšnih navijačev, mi pa bomo bil razglašen za najboljšega igralca tekme, saj je
z vrhunskimi obrambami poskrbel, da je njegova
drugič poskusili premagati vse ekipe.
mreža ostala nedotaknjena.
Nik Rantah, 9. c, in Filip Eisenkoler, 8. c
Jurij Orač
Besedilo in foto: Tomaž Blatnik, KMN Sevnica
OŠ Sava Kladnika Sevnica
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Šport
Šolsko tekmovanje
v gimnastiki na OŠ Krmelj

Sevničani drugi v najmočnejši
slovenski strelski ligi

Na OŠ Krmelj je bilo šolsko tekmovanje v gimnastiki.
Skupaj so se zbrale deklice od 1. do 9. razreda in
tudi dečki. Kar nekaj učencev se je tekmovanja
udeležilo prvič, saj so to šolsko leto prvič pristopili
h krožku gimnastike. Nekaj jih je imelo malo treme
in strahu, drugi pa so bili sproščeni.

V Ljubljani je potekal sklepni šesti krog prve
A Slovenske strelske lige. Strelci SD Maroka
(Blaž Kunšek, Mojca Kolman, Klemen Juvan
in Matej Kolman) so celotno sezono skrbeli za
dobre uvrstitve ekipe. Tako je bilo tudi v zadnjem
odločilnem krogu v Ljubljani. Osvojili so drugo
mesto, kljub doseženemu enakemu številu krogov
(1131) kot prvouvrščena ekipa Ptuja. Zmagovalca
je določil seštevek krogov zadnjih, četrtih serij
posameznih tekmovalcev (razlika je bila 3 kroge).

Med tem, ko so nekateri učenci uživali v topli
vodi, se smučali po belih strminah ali vzpenjali po
strminah, sem se sama odločila za drsanje v Celju.
Ob prihodu na drsališče smo si lahko izposodili
drsalke, čelade pa smo prinesli s seboj. Hitro smo
se pripravili, da smo čim bolj izkoristili čas. Na
začetku sem potrebovala nekaj vaje, da sem spet
drsala kot lani. Pomagala je sproščujoča glasba v
ozadju. Bolj izkušeni drsalci so v sredini drsališča
izvajali različne piruete in druge akrobacije. Bilo je
mrzlo, a nas ni zeblo.
Veselo razpoloženi smo se vrnili domov, saj smo
preživeli prijetne urice v družbi prijateljev.

Urša Prah, 9. c, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Sevniški tekaški pokal
Robertu, Urški in Bredi

Rezultati deklic so bili: pri najmlajših deklicah je 1.
mesto dosegla Taja Dobnik, 2. mesto Larisa Perc
in 3. mesto Lana Brudar. 1. mesto pri mlajših
deklicah je dosegla Anja Gruden, 2. mesto Nina
Gole in 3. mesto Alina Stanisavljevič. Pri starejših
deklicah je tekmovala le ena učenka, in sicer
Nastja Vrbovšek in dosegla 1. mesto. Deklice so
svoje znanje pokazale na gredi, bradlji, parterju in
preskoku.

V soboto, 7. marca, je na Blanci potekala zaključna
prireditev Sevniškega tekaškega pokala 2014, pri
kateri je pomagala tudi OŠ Blanca v okviru projekta
SKK. Zadnje tekme, ki je štela za pokal, se je
udeležilo 82 tekmovalcev. Zmagovalci v mlajših
kategorijah so postali: Tjaša Radej OŠ Blanca,
Luka Kosar OŠ Blanca, Živa Slapšak AK Sevnica,
Blaž Kunšek na stopničkah
in s pokalom za tretje mesto (prvi desno)
Sven Šunta OŠ Sava Kladnika, Maja Knez AK
Radeče, Enej Jagodič AK Sevnica, Lea Haler AK
Drugo mesto v šestem krogu je tudi pomembno Sevnica, Bor Bauman AD Kladivar, Jerneja Prah
vplivalo na končno skupno razvrstitev ekip. AK Sevnica, Anže Trebše OŠ Sava Kladnika, Urša
Arzenšek AD Kladivar in Nejc Gorišek OŠ Blanca.
Člani in članice so se pomerili na 4000 m dolgi
progi. Absolutni zmagovalec teka je spet postal
domačin Robert Lendaro AK Sevnica. Najhitrejša
med ženskami je bila Lea Haler AK Sevnica.
Zmagovalci teka na 4 000 m po kategorijah so
postali: Miha Povšič AK Sevnica, Mateja Zoran
AK Sevnica, Damjan Žepič KD Pointer, Brigita
Karlovšek AK Sevnica, Zdravko Kukman Marathon
Novo mesto, Robert Lendaro in Lea Haler, oba AK
Sevnica.
Člana ekipe SD Marok (prvi levo) Blaž Kunšek in
Mojca Kolman. Manjka Klemen Juvan,
ki ga zaradi obveznosti v službi ni bilo na razglasitvi.
Tako je ekipa SD Marok Sevnica dosegla drugo
mesto od 12 sodelujočih ekip. V šestih krogih
je zbrala 6740 krogov in 60 točk. Osem točk je
zaostala za prvouvrščeno ekipo. Najbolje uvrščeni
posameznik v skupnem seštevku je Blaž Kunšek,
ki je na tretjem mestu od 47 tekmovalcev, Mojca
Kolman, Klemen Juvan in Matej Kolman pa so
uvrščeni v prvo tretjino lestvice.

Mirko Ognjenovič

Dečki so osvojili naslednja mesta: pri najmlajših
dečkih je 1. mesto dosegel Jaša Medved, 2.
mesto Tim Kukec in 3. mesto Maj Zamida. 1.
mesto pri mlajših dečkih je dosegel Gaj Brudar, 2.
mesto Mitja Svenšek in 3. mesto Klemen Juntez.
Pri starejših dečkih so se tekmovanja udeležili le
trije učenci in, ne boste verjeli, vsi trije dosegli
enako število točk in vsi osvojili 1. mesto. Dečki so
se izkazali na drogu, bradlji, parterju in preskoku.
Treningi gimnastike potekajo naprej, saj se
pripravljamo za naslednje, občinsko tekmovanje.

Vir: OŠ Krmelj

rad imam šport

Zimski športni dan učencev
Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica
V petek, 27. februarja, smo imeli učenci
predmetne stopnje zimski športni dan. Učitelji
športne vzgoje so pripravili zanimivo izbiro.
Lahko smo izbirali med plavanjem, smučanjem,
drsanjem in pohodom z bovlingom.

Urška, Robert in Breda - zmagovalci pokala

Po tekmi je bila razglasitev sevniškega pokala
za leto 2014, šteli so rezultati na vseh 5 tekih,
ki so potekali od oktobra 2014 do marca 2015
v Šentjanžu, Boštanju, Sevnici, Krmelju in Blanci.
Zmagovalec pokala za leto 2014 je postal Robert
Lendaro AK Sevnica, pri ženskah pa sta si zmago
z enakim številom točk delili Breda Škedelj iz
Šentjerneja in Urška Krašovec AK Sevnica.
Zmagovalci po kategorijah so postali: Hana Trebše
OŠ Loka, Luka Kosar OŠ Blanca, Živa Slapšak AK
Sevnica, Sven Šunta OŠ Sava Kladnika, Maja Knez
AK Radeče, Enej Jagodič AK Sevnica, Lea Haler AK
Sevnica, Jan Berčon AD Kladivar, Urška Krašovec
AK Sevnica, Anže Trebše OŠ Sava Kladnika, Urša
Arzenšek AD Kladivar, Nejc Gorišek OŠ Blanca, pri
članih so zmagovalci: Lea Haler AK Sevnica, Miha
Povšič AK Sevnica, Polona Zevnik, Boštanj, Jure
Močivnik, Sevnica, Brigita Karlovšek AK Sevnica,
Zdravko Kukman Marathon Novo mesto in seveda
Robert Lendaro AK Sevnica.

Vanja Lendaro
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Iz preteklosti v sedanjost
Moja dežela

Zanimiva krajevna imena
Mrtovec, Živa gora, Lisičje jame, Kobiljek

Vzhoda in novo rojenega jutra ni,
da bi ostala brez žarka tvojih oči,
se pretopila v barve domače prsti
in svobodno zadihala v vse smeri.
Niti trenutka ni mojega življenja,
da ne čutim pripadnosti,poželenja,
da ne bi znala sadov njenih užiti
svojo dušo,telo z njimi prepojiti.
Moja dežela si,kri mi ,ponos,
kdor tega ne čuti je strgan in bos,
ti si moja ljubezen,moje hrepenenje,
zibka mojih le sanj,moje si življenje.
Moj si kraj,moja vas,moje ognjišče,
vsakdo s ponosom lepote tvoje razišče.
Obdaja nas svoboda,prelepa narava,
Mrtovec

Gozdna planota na severozahodu občine Sevnica
nad Kompoljskim in Šmarskim poljem z imenom
Dobrava je bila po izkopaninah (žganih grobovi
) iz 8. In 7. stoletja pred našim štetjem dokaj
poseljena (izkopanih 12 gomil z žganimi grobovi s
premerom 10 m; izkopavanje sta vodila leta 1879
P. Bohutinsky in M. Scheyer). Verjetno je bilo tako
tudi nadaljnja tisočletja. Tudi Primož Trubar je
zapisal zgodbo iz te vasi, ko je pridigal proti zidanju
cerkve na tem hribu in je moral zato bežati čez
Savo, da ni bil na Šmarčni tepen. Po zapisanih
ustnih izročilih (Justi Gnedič-Kozinc: Spomini
na sanje) je bilo tako tudi v poznem srednjem
veku. Žal je tedaj tudi tod razsajala kuga, zaradi
katere je navadno umrlo od 20 do 40 odstotkov
prebivalstva, v tem naselju pa je pokončala vse
prebivalstvo, zato je naselje dobilo ime Mrtovec.
Okoli dva kilometra više v hribu naj bi tedaj preživel
le en človek in zaselek je dobil ime Živa Gora.
Mrtovec je čedalje bolj poseljena vas s 27
stanovanjskimi objekti (po drugi svetovni vojni je
bilo le 10 domačij). Vas pa je razdeljena na dva
ločena zaselka.
Zgornji del vasi Mrtovec se razprostira okrog
kilometer više kot v davnih časih, in sicer na južni
strani gozdnega grebena nad obsavsko vasjo
Šmarčna in obsega skupaj 12 stanovanjskih
objektov. Od teh v desetih stalno bivajo prebivalci,
v enem občasno, eden je trenutno v gradnji (še
po drugi svetovni vojni so bile tam le štiri domačije:

Omerzel, Pešec, Pešec, Ribič-Škornik). Krajani
so v zadnjih treh desetletjih na novo zgradili vse
zgradbe in infrastrukturo -- novi odcep ceste od
regionalne je pri Kompolju.
Spodnji del vasi Mrtovec je zaselek, krajevno
imenovan Lisičje Jame. (Ime po še vedno aktualnih
podzemnih bivališčih lisic nad zaselkom). Naselje
se razprostira od Save pod severovzhodnim
gozdnim grebenom, imenovanim Reber, ki poteka
od Boštanjske graščine do Gunt pod Veternikom.
Zaselek Lisičje Jame je obsegal po drugi svetovni
vojni 6 domačij (Deželak, Levstik, Simončič,
Redenšek, Levstik, Majer-Novšak). Zdaj je tam 15
stanovanjskih objektov, od tega eden v gradnji. Tudi
tam je bila na novo zgrajena vsa infrastruktura.
Oba gozdna grebena vasi Mrtovec ločuje Kobiljski
potok (nekoč Strnigoje), ki izvira v dveh krakih pod
Vitovcem in Živo Goro v Kobiljeku. Ta je obsežen
naravni gozdni »anfiteater«, v katerem so po
ustnih izročilih nekoč trenirali konje za boj s Turki,
ker je bila tam tudi voda, so jih tu tudi čistili oz.
kopali.
Živa Gora je prav tako z gozdom obdana sončna
jasa kilometer jugozahodno
od današnjega
Mrtovca. Tam sta bili na začetku stoletja le dve
domačiji: Gnidica in Kovač. Oba zaselka Mrtovca
sta lepo vidna s sevniškega mostu čez Savo oz. od
HE Boštanj v smeri Kuma.

Janez Levstik

v domačnosti žar nas rada pozibava.
S polnimi pljuči jaz diham s teboj,
moja dežela,moj ponos,moj opoj.
Ponosna,da sem tvoje krvi,tvoja hči,
da zate živim,ko te vpijajo moje oči.

Tanja Košar

Mali traven
Če Malega travna sneži, siromaku zemljo gnoji.
Če Malega travna rado grmi, slane se bati več ni.
Mali traven deževen, kmet ne bo reven.
Slana Malega travna je bolj nevarna,
kot poleti toča in suša soparna.
Če sončen je Mali traven in suh,
bo Veliki traven za lepo vreme gluh.
Če Jurij (24.4.) toplo vreme zakuri,
širom pomladi odpre duri.
Kolikor dni bodo žabe pred Jurijem (24.4.) regljale,
toliko dni bodo po njem molčale.
Aprilski dež mrtvo seje.
Če češminje brhko cvete, rž rado bogato daje.
Če je april deževen, kmet ne bo reven.
Če je Jurija dež in na Petra suša,
se raduje kmetova duša.
Če je moker april, bo kmet veliko pridelkov dobil.
Če je na Jurija lepo, vina dosti bo.
Če malega travna grmi, slane se kmet več ne boji.

Lisičje jame
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Slovenski pregovori

Utrip življenja
Obglavljena drevesa
»Obglavljena drevesa so nefunkcionalna, vizualno
neprivlačna in zaznamovana do konca svoje rastne
dobe.« Darja Matjašec, krajinska arhitektka

Inovativni model
podpornega okolja za
spodbujanje podjetništva
v lokalnem okolju

Recepti
Koruzni mlečni močnik
Sestavine:

Začelo se je! Dne 24. marca se je začel Intenzivni
• 1 l mleka,
podjetniški kurz v sklopu natečaj Socialnega
• 20 dag koruzne moke,
inkubatorja Posavja Omogoči si zaposlitev in
• 3 skodelice vode,
ustvari podjetje. Gre za dvomesečni program, s
• ščepec soli.
katerim udeleženci pridobijo potrebno znanje za
začetek ali pospešek svojega posla, hkrati pa po Postopek priprave
razviti poslovni poti omogoča inovativni model za
zagon posla in delovanje na trgu.
Mleko zavremo, solimo in med neprestanim
mešanjem počasi zakuhamo moko.
Močnik naj vre 15 minut. Če se preveč zgosti,
mu prilijemo malo mleka ali vrele vode. Jed je
pripravljena po 15 minutah.

Kuhani krušni vzhajanci

S pomladjo pride tudi čas, ko želimo s svojim
pogledom na naravo spreminjati grmovnice in
drevesa. Žal se teh stvari prepogosto lotevamo
popolnoma narobe in s svojim dejanjem naredimo
veliko več škode kot koristi.
Izraz obglavljanje se uporablja takrat, ko z žaganjem
odstranimo večino debelih vej in vrhov drevesa.
Takšen ukrep je popolnoma nesprejemljiv. Taka
drevesa so tako močno poškodovana in oslabljena
zaradi zmanjšane listne mase, da se težko branijo
proti boleznim in škodljivcem, kar pomeni začetek
počasnega umiranja.
V urbana okolja zasajamo drevesa zato, ker
opravljajo številne pomembne ekološke funkcije.
Kadar nam s svojo velikostjo, količino listja ali
premočno senco močno slabšajo življenjske
razmere, pa je treba razmisliti o njihovi zamenjavi
s primernejšo drevesno vrsto. Zavedati se je tudi
treba, da opravljajo največ pozitivnih ekoloških
funkcij velika drevesa, mala pa so le za estetski
užitek.

Program izobraževanja se konča tako, da
se udeleženci predstavijo komisiji, ki določi
zmagovalca, ta pa prejme bogate nagrade za
še lažji zagon oziroma pospešek posla, in sicer
1000 evrov zagonskega kapitala, mentoriranje in
svetovanje ter prostor za delo in sestanke.
Vsi udeleženci lahko nadaljujejo svojo pot razvoja
v skupnosti KNOF kot lastni podjetni center.
Možnost poslovanja v sodelovanju s podjetnim
centrom oziroma skupnostjo KNOF pa je tudi
ključna dopolnitev Socialnega inkubatorja Posavja
drugim programom, da pozneje, ko je ideja že na
trgu, ponudimo svoje pravno ime za poslovanje,
celotno računovodstvo in administracijo, prostor
oziroma pisarno za delo in sestanke, skupnost
KNOF in brand.
V skupnosti KNOF posluje sedem podjetnih
centrov, ena ideja pa se je preoblikovala v s. p.
Lahko rečemo, da smo v Posavju zelo podjetni,
saj od 80 idej, razvitih v zadnjega leta in pol, vsaj
polovica še vedno obstaja in posluje. Vsak dan pa
v inkubator prihajajo novi ljudje z novimi idejami, ki
bodo pripomogle k razvoju družbe in gospodarstva
naše regije.

Sestavina:
• vzhajano krušno testo
Postopek priprave
Za vzhajance vzamemo testo od kruha. Iz njega
naredimo svaljek in ga damo na topel prostor,
da vzhaja. Ko je testo vzhajano, ga damo kuhati v
obilico slane vode. Kuhamo ga 10 minut, nato ga
obrnemo in kuhamo še 10 minut po drugi strani.
Kuhanega vzamemo iz vode in ga položimo na
desko. Vzhajanec razrežemo na primerne kose,
te zložimo v skledo in zabelimo z ocvirki.

Prsna potica
Sestavine:
• 1 kg krušne moke,
• 3 dag kvasa,
• 1 žlička sladkorja,
• od 7 do 8 dcl vode,
• 1 dcl olja,
• stisnjena pest soli.
Nadev:

Strokovno velja, da drevesom z rezjo ne smemo
• 1/2 l pregrete smetane,
zmanjšati njegove listne mase za več kot 20 Prav tako se je nekoliko prestrukturiral in izboljšal
• 25 dag mletih orehov,
odstotkov. Režemo torej zelo previdno in model inkubatorja. Z novim programom in vizijo
• 4 naribana jabolka.
postopoma.
želimo v program inkubiranja in razvoj ideje
vključiti širšo lokalno skupnost. Menimo, da lahko
Pomembno je, da drevesa obreže strokovno z mreženjem, povezovanjem in sodelovanjem Postopek priprave
usposobljena oseba, če pa režete sami, se vsi pripomoremo k izboljšanju našega lokalnega
Pripravimo kvašeno testo iz moke, soli, kvasa,
posvetujte s strokovnjakom arboristom.
gospodarstva. Več na www.knof.si.
sladkorja in toplega mleka.
V skledo stresemo moko in ji primešamo sol.
Milena Mastnak, Zelena Sevnica
Ekipa Socialnega inkubatorja Posavja Dobro pregneteno testo, naj vzhaja na toplem.
Medtem pripravimo nadev, ki je zelo preprost.
Zmešamo domačo smetano, pobrano s kuhanega
in ohlajenega mleka, malo sladkorja, vaniljevega
sladkorja, cimeta, lahko tudi naribamo malo
jabolk. Vzhajano testo razvaljamo na debelino
prsta in namažemo z nadevom. Testo zvijemo v
svaljek, ga položimo v namaščen pekač in ga damo
vzhajati. Ko je testo vzhajano, ga damo v ogreto
pečico na 200 stopinj. Pečemo eno uro.
To potico so navadno pekli ob peki kruha.

Vir: TZOS, Almanah Moj kraj, moja občina, 2014
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AVTOPREVOZNIŠTVO IN
GRADBENA MEHANIZACIJA

SREÈNO 2015

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

Srečno

2015

V KAMNOLOMU KS TRŽIŠČE JE MOŽNO DOBITI
NASLEDNJE MATERIALE:
GRAMOZ
RAZLIČNE VRSTE TAMPONA
PESEK ZA BETON, MALTO IN DRENAŽO
Material lahko prevzamete v peskokopu ali vam
ga dostavimo na željeno mesto po ugodnih cenah.
Za vsa naročila pokličite na zgornji tel. številki.
CHEMCOLOR Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35, SI-8290 SEVNICA

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

barve, ki ščitijo vaš dom
www.chemcolor.si
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EKO
IZDELUJEMO ENERGETSKE
IZKAZNICE
Pokličite nas:
041 490 235
E-mail: eko�m���mail��om

Evergreen d.o.o.
Dolenji Boštanj 054 b
8294 Boštanj

07 81 65 325
041 623 066

~izdelkiizsojeinglutena
~sojintofuvvečokusihtudipopečen
~popečenasojinaklobasa,hrenovka,seitan
~začimbe,mešanicezačimbinzelišča
~gastrotehnika

robert.slemensek@siol.net

delovni čas:
od 7.00 do 15.00
skladiščna prodaja

www.evergreen.si

e-mail: jazbec.anton@gmail.com
april 2015
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Razvedrilo
VICOTEKA
Razočaranje
Učitelji v 8. razredu osemletke vpraša:
»Kateri človeški organ se 10-krat poveča, ko
je stimuliran?«
Sara mu sramežljivo odgovori:
»Učitelj, tega nas pa ne bi smeli učiti!?«
Učitelj ignorira Sarino izjavo in pokima
Janezku, ki drži roko gor.
Janezek:« To je zenica, učitelj.«
Učitelj: »Pravilno, Janezek. Sara zate imam
pa samo dve opombi:
1. Imaš zelo grde in umazane misli.
2. Enkrat v življenju boš ZELO, ZELO
razočarana!!!«

Hrabrost
Pride Janezek iz šole s spričevalom in ga
pokaže očetu:
Oče: »čestitam«
Janezek:«Zakaj saj so na spričevalu same
enke.«
Oče:« Ja čestitam ti, d si mi upal pokazati
takšno spričevalo...

Veter
Učiteljica vpraša Janezka:
»Janezek, katerega spola je veter?«
Janezek odgovori:
»Moškega.«
Tovarišica ga pohvali, nato pa vpraša:
»In kako to vemo?«
»Ker ženskam dviguje krila.«

IZREK ZA LEPŠI DAN
»Kdor ne misli na druge,
bo nekega dne spoznal,
da tudi drugi ne mislijo nanj.«
Kitajski pregovor

Uganka za brihtne glavce
Tvoje
Tvoje je! Vendar ga drugi uporabljajo več od
tebe.
Kaj je to?

Rešitev križanke iz prejšnje številke je: NAOMI KAMPBELL.
Izžrebani so bili:
1. nagrada: Milena Humski, Rovišče pri Studencu 74, 8293 Studenec,
2. nagrada: Mira Plevnik, Cesta na Dobravo 16, 8290 Sevnica,
3. nagrada: Marica Deželak, Pot na Zajčjo goro 15, 8290 Sevnica,
4. nagrada: Janez Vogrin, Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu 48,
1434 Loka pri Zidanem Mostu

Rešitev uganke za brihtne glave iz prejšnje številke.
Hči
Izžrebanec:
Danilo Brečko, N.H.M. 24, 8290 Sevnica

Skrivni kotiček – ALI PA TUDI NE

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

Pravilno rešena gesla in rešitve pošljite na dopisnicah najpozneje
do 15.4.2015 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica
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Se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).
Kako se imenuje kraj na fotografiji?
Rešitev skrivnega kotička iz prejšnje številke je:
Objekt na sliki se nahaja na Lukovcu,
imenuje se Kulturno mladinski dom.
Izžrebanka:
Dragica Kožuh, Pot na Zajčjo goro 10, 8290 Sevnica

Oglasi

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

Velika ponudba balkonskega cvetja
na Vrtnariji v Ribnikih
in Cvetlièarnah

Preplet

okusa in

kvalitete...

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

www.str ehe.si

tomaz.krnc@siol.net

Strešne kritine

AKCIJE
od

5,76 € / m
barvni

2

do 25,6 %

Vse za

kmetijo

in dom.

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

že od
8,06 € / m2

popusta

novi model
NEPTUN
Strešna okna
Izolacije

Kleparski izdelki:
snegolovi, žlebovi...
april 2015
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Grajske mesnine KZ Sevnica - preplet okusa in tradicije
Jeseni 2013 smo lansirali novo blagovno
znamko Grajske mesnine, ki se spogleduje
s tradicijo geografskega območja ter z
mogočnostjo sevniškega gradu, ki bdi nad
Sevnico.
Priložnost za blagovno znamko smo videli v
kakovosti in edinstvenosti našega območja,
v katerem smo prepoznali izjemen potencial
za razvoj. Združevanje izdelkov pod enovito
blagovno znamko doseže večjo prepoznavnost
na trgu in posledično večjo dodano vrednost.
»To je res, zgodba o uspehu, na katero smo
ponosni.«
Kdor je že poskusil sevniško šunko, salamin ali
sevniško klobaso, ve, o čem govorimo.

Šunka
V sam vrh naše ponudbe sodi šunka, in
tistemu, ki jo je poskusil mu je ta odličen
okus za vedno ostal v spominu. To je okus iz
časov starih mojstrov obrti, ki so s srcem,
predanostjo in znanjem pripravljali izdelke za
hrambo čez zimo. Grajske mesnine (Kmečka
zadruga Sevnica) z odgovornostjo nadaljujejo
tradicijo in vam na mizo prinašajo šunko, kot
ste jo poznali nekdaj.
Recept ni skrivnost: najboljši kosi svinjskega
mesa začinjeni s soljo, poprom, česnom.
Prekajeni na bukovem dimu ter seveda veliko
vloženega truda in časa. Tradicionalni postopek
ne pozna bližnjic in traja 5-6 tednov. Šunko je
potrebno dlje časa kuhati, kot je to navada pri
modernih različicah šunk.

Sevniška klobasa

Sevniški salamin

Sevniška klobasa je najbolj poznana Grajska
mesnina in je prav nedvomno prava kraljica
klobas. Pripravljena je po klasičnem načinu
predelave iz izbranega svinjskega in govejega
mesa lokalnega porekla. Izbrani kosi mesa z
dodatkom suhih začimb, soli, popra, česna,
polnjeni v naravno svinjsko črevo zagotavljajo
prvovrsten domač okus. Seveda pa naravni
bukov dim še poudari okus tradicije. Zaradi
tradicionalnega postopka izdelave se razlikuje
od kranjske klobase po okusu in po daljšem
času kuhanja (20 minut). Sevniško klobaso
nudimo v dveh velikostih – klasična in mini.

Po receptu, ki temelji na ustnem izročilu naših
babic in dedkov smo pred štiridesetimi leti v
naših predelovalnih obratih pričeli z izdelavo
sevniškega salamina, ki ga odlikuje izdelava
po tradicionalnem klasičnem postopku.
Uspel je ohraniti pristen domač okus, ker je
izdelan iz svinjine in govedine živali, krmljenih
na neokrnjenih travnikih Lisce in Bohorja ter
ob porečjih rečic Mirne in Sevnične. Sevniški
salamin je bogata suha salama, počasi sušena
in zorjena na svežem zraku ob ravno pravi
zračni vlažnosti.

Grajske mesnine KZ Sevnica so vredne,
da jih poskusite tudi vi!

