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BESEDE UREDNICE
Glede na to, da je v naši mladosti malo
zadev, ki so merljive, da se nam takrat zdi,
da čas teče počasneje in da komaj čakamo
polnoletnost, pozabljamo, da ta prehitro
mine.

rečemo, da nam drugi narekujejo časovnico
našega življenja. Tako pa postajamo sužnji
nekoga drugega, izgubimo žar otroške
radosti, postanemo nezadovoljni, ker
nismo poskusili.

Ko vidimo svoje starše, ki zaskrbljeni drvijo Dobro je, da poskušamo odkriti in zaživeti
od obveznosti do obveznosti, si pravzaprav svoj talent, ker bomo tako skupaj ustvarjali
večina največkrat sploh ne želi odrasti.
prijetno in varno okolje, v katerem živimo,
rastemo in se učimo. Takšno okolje pa bo
Vendar se čas ne zmeni za naše želje.
ostajalo, če bomo med ljudi vnašali tisto,
Naenkrat postanemo odrasli, dobimo
kar kot posameznik želimo v svetu,
otroke, pojavijo se znaki odraslosti, ob tem ljubezen, spoštovanje samega sebe,
pa se sprašujemo, kam so pobegnila leta. soljudi, živali in narave.
Naenkrat ugotovimo, da so to znanilci
zrelega obdobja, ko je pravi čas, da Ko posameznik začne živeti sebe, se to
poiščemo
svoj
smisel.
Na
pot pozna v skupnosti. Sebe pa moramo
samospoznanja pa se je težko odpraviti. izražati na jasen, iskren in pošten način.
To največkrat naredimo, ko smo v stiski,
stresu, v težavah. Velikokrat imamo za
Mojca Pernovšek
izgovor pomanjkanje časa in pogosto

Grajske novice – glasilo za območje občine Sevnica,
h razmer

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
dolžena,
zaporedno številko 1188.
Glasilo delno financira Občina Sevnica. Prejmejo ga
vsa gospodinjstva v občini Sevnica brezplačno na
dom.
Naklada 6.750 izvodov.
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Uredniški odbor: Mojca Pernovšek - odgovorna
urednica, Alenka Kozorog - glavna urednica, Iztok
Felicijan - tehnični urednik, Annemarie Culetto, Eva
Urh, Jože Novak, Miran Grubenšek, Mojca Švigelj,
Tanja Urek, Petra Biderman, Sanja Slemenšek.

eta KS Sevnica
Lektoriranje: Božislava Čož
nica 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.
Fotografiji na naslovnici: Jože Hvala, Boštjan Colarič
Prelom: KŠTM Sevnica,
Tisk: Grafika Gracer d. o. o.
Oglasno trženje: KŠTM Sevnica
e-pošta: grajske.novice@kstm.si,
alenka.kozorog@kstm.si
Naslov za prispevke v glasilu:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica in
telefon: 07 81 61 070,
www.kstm.si, wwww.mojaobcina.si/sevnica
Prihodnja številka izide junija 2022, prispevke,
reklamne oglase in podatke za koledar prireditev
pošljite najpozneje do 15. 5. na
wwww.mojaobcina.si/sevnica.
Prispevki naj bodo v elektronski obliki, zajemajo naj
do 1.000 znakov in vsaj dve fotografiji.
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2. maja svoj praznik praznuje
Krajevna skupnost Sevnica.
Praznik temelji na vsebini enega najpomembnejših kulturno–političnih
zgodovinskih dogodkov za Sevnico in občino. To je bil sevniški tabor,
ki se je 2. maja 1869 vpisal med najpomembnejše slovenske tabore.
Letos bomo praznik obeležili v sodelovanju s
Podeželskim kulturno-športnim društvom Žigrski Vrh,
o terminu dogodka bomo vabilo še posredovali.
Krajankam in krajanom ob krajevnem prazniku iskreno čestitamo.
Svet Krajevne skupnosti Sevnica
s predsednico Stanko Žičkar

Krajevna skupnost

TRŽIŠČE
25. maja praznuje svoj krajevni praznik.
Proslava s podelitvijo priznanj in kulturnim programom bo
25. maja 2022, ob 19. uri, v kulturni dvorani v Tržišču.
Po dogodku bo odprta razstava v počastitev
20-letnice delovanja Turističnega društva Tržišče.
Iskrene čestitke ob prazniku in prijazno vabljeni.
Svet Krajevne skupnosti Tržišče
s predsednikom Janezom Virantom

Intervju
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PETRA ZUPANČIČ, prejemnica Rektorjeve nagrade Univerze v Mariboru
Med študijem ste opravljali tudi različna študentska dela. Kako
vam je to pomagalo pri doseganju postavljenih ciljev?
Res je, veliko delovnih izkušenj v praksi sem si pridobila že med
opravljanjem študentskega dela, med drugim na pravnem
oddelku uprave Pošte Slovenije, pretežno pa sem se ukvarjala z
gospodarskim, korporacijskim in obligacijskim pravom. Nepozabno
in neprecenljivo je bilo tudi opravljanje pripravništva v Evropskem
parlamentu v Bruslju. Pred redno zaposlitvijo pa sem raziskovalno
delo s področja čezmejnih izvršilnih postopkov opravljala še na
Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Menim, da so pridobljeno
znanje in izkušanje pomemben dejavnik, ki nam na nasičenem trgu
dela velikokrat lahko zagotovi pomembno konkurenčno prednost.

Po uspešnem zaključku magistrskega študija prava na Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru se je Petra Zupančič zaposlila kot
odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni dr. Urške Kežmah v
Mariboru. To šolsko leto se je vpisala na doktorski študij prava,
zaradi česar večino svojega prostega časa posveča obiskovanju
predavanj in znanstvenemu raziskovanju. Pretekli mesec je
začela tudi volontersko sodniško pripravništvo na Višjem
sodišču v Mariboru, saj si želi čim prej pridobiti potrebno znanje
za pristop k opravljanju pravniškega državnega izpita. Prejem
rektorjeve nagrade za najboljše študijske uspehe študentov
Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji pa je bil dodatni
razlog, da se s Petro ponovno snideva in ob tej priložnosti je
nastal tudi tale zapis.

Že vrsto let ste tudi zelo zanesljiva »zunanja« sodelavka JSKD OI
Sevnica in ZKD Sevnica.
Rada se spomnim začetkov najinega sodelovanja, ko sem najprej
kot srednješolka, pozneje pa tudi kot študentka, postorila številne
malenkosti, ki so bile potrebne za nemoteni potek koncerta,
likovnega shoda, razstave ipd. Pri tem sodelovanju sem spoznala
ogromno dobrih ljudi, umetnikov in kulturnikov v najširšem
pomenu. Zelo hvaležna sem za to priložnost in izkazano zaupanje.
Upam in želim si, da bo v izboljšani epidemiološki situaciji prireditev,
ki jih organizira JSKD Sevnica, v prihodnje več in da se bo najino
dobro sodelovanje nadaljevalo.
Januarja ste prejeli rektorjevo nagrado Univerze v Mariboru,
za kar vam iskreno čestitamo. Kaj vam pomeni prejem takšne
nagrade in kakšni so vaši nadaljnji cilji?
Najlepša hvala za čestitke. Priznati moram, da sem bila ob prejemu
tega častnega priznanja zelo počaščena. Nagrada mi pomeni
potrditev, da sem na pravi poti. Menim, da je težko določati
dolgoročne cilje razvoja kariere posameznika, saj prihodnost pred
nami odpira vedno nova vrata. Zato svoje cilje sproti prilagajam
glede na možnosti, pri tem pa ostajam realna in si na krajši do
srednji rok želim dvoje, uspešno opravljen pravniški državni izpit in
zaključen doktorski študij prava.
S Petro Zupančič se je pogovarjala Katja Pibernik, JSKD OI Sevnica

Kaj vas je pritegnilo k študiju prava?
Prvi vtis o delu pravnika sem si v gimnazijskih letih ustvarila z
gledanjem tujih popularnih nanizank, v katerih so ugledni odvetniki
suvereno zastopali interese svojih strank. Takšno znanje uporabe
prepričljive pravne argumentacije in samozavesti pri govornem
nastopanju si želim usvojiti tudi sama. Verjetno se je že takrat začela
oblikovati pravnica v meni, vpis na študij prava je bil zato logična
posledica. Priznati moram, da sem se nad odvetniškim poklicem
prvič navdušila pri opravljanju dela za odvetnika Francija Pipana, ki
se mu iz srca zahvaljujem za vso predano znanje.
Sami ste večkrat uspešno zastopali pravno fakulteto na različnih
mednarodnih tekmovanjih. Povejte nam kaj več o tem.
Zadnja tri leta študija sem si novo znanje in izkušnje pridobivala
s sodelovanjem na Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot Court, ki velja za eno najprestižnejših tekmovanj,
na katerih se študenti prava z najrazličnejših fakultet po svetu
preizkusijo v poznavanju mednarodnega gospodarskega in
arbitražnega prava. Zdaj skupaj z asistentoma in drugimi mentorji
pri pripravah na to tekmovanje pomagam mlajšim študentom.
Zadnje leto magistrskega študija sem se kot članica tekmovalne
ekipe udeležila tudi tekmovanja Model United Nations Slovenia,
na katerem smo z uspešnim skupnim nastopom članice naše ekipe
osvojile prestižen naziv best university delegation, meni pa je bil
zaradi kakovostnega in strokovno dovršenega nastopa v razpravah
podeljen naziv outstanding university delegate. Za izkazano
podporo pri sodelovanju na mednarodnih tekmovanjih se ob tej
priložnosti zahvaljujem županu Srečku Ocvirku.
maj 2022
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S SEJE
OBČINSKEGA SVETA
Občinski svet Občine Sevnica se je 6. aprila
sestal na 30. redni seji mandata 2018–
2022. Na dnevnem redu so bila poročila o
finančnem poslovanju Občine Sevnica ter
vsebinska in poslovna poročila Javnega
podjetja Komunala Sevnica, Javnega zavoda
KŠTM Sevnica in Regionalne razvojne
agencije Posavje.
Zaključni račun Občine Sevnica za leto
2021 sta predstavila župan Srečko Ocvirk in
direktor Občinske uprave Zvone Košmerl.
Gre za niz dokumentov, v katerem so
prikazani vsi prihodki in odhodki občine
za preteklo proračunsko leto. Izvedena
realizacija proračuna prikazuje dobro
proračunsko uravnoteženost in realno
proračunsko načrtovanje preteklega leta
ter uspešno izvajanje zakonskih nalog in
investicijskega dela. Občina Sevnica kot
redni plačnik in likvidni partner predstavlja
temelje tudi za stabilno delovanje vseh
javnih zavodov, krajevnih skupnosti
ter drugih neposrednih in posrednih
proračunskih uporabnikov, hkrati pa ohranja
stalno razvojno naravnanost.
Občina Sevnica je pripravila prvi letošnji
rebalans, ki je posledica presežka stanja
sredstev na računu ob konca leta 2021 v
vrednosti 1,47 milijona evrov in povečanja
znanih skupnih prihodkov v vrednosti
275.000 evrov – iz uskladitve prihodkov
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč
z dejansko odmero, transferni prihodki iz
države in Evropske unije pa se usklajujejo s
časovnico izvedbe treh največjih izvajanih
projektov: hidravličnih izboljšav, gradnje
kanalizacijskega sistema in opremljanja
sevniške poslovne cone z gradnjo nadvoza
v Šmarju.
Odhodki so tako glede na sprejeti proračun
povečani za 1,66 milijona evrov, poleg
uskladitve navedenih treh projektov
pa je v rebalans vključenih tudi nekaj
novih, med njimi ureditev intervencijske
poti nad sevniškim bazenom, ureditev
cestnega prehoda na Dolnjem Brezovem,
gradnja pločnikov na Vrhu pri Boštanju,
rekonstrukcija ceste v Metnem Vrhu,
priprava projektne dokumentacije za
pločnike, nakup novih parkomatov,
rekonstrukcija dveh kanalizacij v Boštanju in
v Loki pri Zidanem Mostu, vključno s čistilno
napravo, rekonstrukcija brvi na Sevnični,
komunalno opremljanje Studenec vzhod,
projektna dokumentacija za kotlovnico pri
OŠ Blanca in rekonstrukcija igrišča pri OŠ
Sava Kladnika Sevnica, nekaj projektom pa
se sredstva povečujejo. Oba dokumenta,
zaključni račun in rebalans, sta bila soglasno
potrjena.
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letu. Doseženi cilji pritrjujejo stabilnemu,
odgovornemu in kakovostnemu izvajanju
obveznih in izbirnih gospodarskih javnih
služb, med katerimi so preskrba s pitno
vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda, ravnanje z odpadki, upravljanje in
vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,
urejanje javnih površin, dejavnost plinovoda
in javne razsvetljave ter pogrebna in
pokopališka dejavnost. Delež storitev
Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s
čimer zvišuje konkurenčnost in krepi razvoj
podjetja.
Poročilo o delu v preteklem letu KŠTM
Sevnica je predstavila direktorica Mojca
Pernovšek. Zavod je opravljal dejavnosti
na področjih kulture, športa, turizma in
mladinskih dejavnosti, s poslanstvom
organizacije, razvoja in spodbujanja
dejavnosti na vseh omenjenih področjih.
Kljub zahtevni epidemiološki situaciji je
zavod uspešno prilagajal dejavnosti in
programe, organiziral razne prireditve in
dogodke ter pomagal društvom. V sklopu
rednega dela pa je tudi odgovorno upravljal
objekte v lasti Občine Sevnica.

in objava razpisa za gradnjo. Nadaljnje
aktivnosti gradnje krožišča Šmarje se v
organizacijskem in časovnem pomenu
tesno vežejo na načrtovano obnovo mostu
čez Savo in gradnjo nadvoza na Savsko
cesto čez trebanjsko železniško progo,
ki ga gradi občina. Direkcija bo pripravila
načrt obveščanja javnosti, občanov in
gospodarskih družb glede organizacije
prometa med izvajanjem investicij. Projekt
krožišča na Radni gre v fazo projektiranja,
Matej Imperl, koordinator turistične glede obnove državne ceste Šentjanž–Glino
destinacije Sevnica, je člane in članice sveta pa je v odvisnosti od pridobitve zemljišč
seznanil z Akcijskim načrtom Destinacije objava razpisa načrtovana še letos.
Sevnica v sklopu zelene sheme slovenskega
turizma. Lani prejeti zlati znak Slovenia Med projekti, o katerih je potekala razprava,
green destination nagrajuje preteklo delo in sta bili tudi obnova državne ceste na relaciji
potrjuje, da je Sevnica destinacija, prijazna Loka–Račica in obnova mostu čez Podvinski
do turistov, okolja in prebivalcev. V razpravi potok na Bregu. Pogovor pa je bil usmerjen
je bilo podanih več pobud in predlogov za še tudi v nadaljnji razvoj omrežja kolesarskih
nadaljnjo krepitev turističnega potenciala poti v občini Sevnica s povezavami na druge
občine v smeri Posavja, Trebnjega, Planine
občine kot celote.
pri Sevnici in Laškega.
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije
Posavje, ki je tudi v preteklem letu delovala
na področju črpanja državnih in evropskih
sredstev za različne projekte na območju OBISK
celotne regije, pa je podala direktorica mag.
MINISTRA ZA ZDRAVJE
Nataša Šerbec.

O PROJEKTIH NA
DRŽAVNIH CESTAH
Občina Sevnica si močno prizadeva za
razvojni
napredek
na
področju
infrastrukturnega
povezovanja.
V sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo in Direkcijo za infrastrukturo
poteka več velikih projektov, ki so v različnih
postopkovnih fazah. Del projektov se
usmerja v izboljšanje prometa v urbanem
delu občine s Sevnico, Boštanjem in
Logom, del pa v izboljšanje povezave do
večjih mestnih središč, do Celja, Novega
mesta in Ljubljane. Na temo stanja
projektov in nadaljnjih aktivnosti je konec
marca potekalo eno izmed rednih srečanj
predstavnikov občine in direkcije.

Med največjimi in najbolj pričakovanimi je
Direktor Javnega podjetja Komunala projekt gradnje mostu na Logu, pri čemer je
Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano pridobivanje zemljišč v zaključni fazi, sledita
letno poročilo poslovanja v preteklem postopek pridobitve gradbenega dovoljenja
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Občinski projekt gradnje nadvoza na Savsko cesto,
sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj, se bo povezal z načrtovano gradnjo
krožišča Šmarje investitorja Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo.

Zdravstveni dom Sevnica je aprila obiskal
minister za zdravje Janez Poklukar. Ogledal
si je prostore doma s poudarki na organizaciji
delovanja Centra za duševno zdravje otrok
in mladostnikov Posavje, Centra za duševno
zdravje odraslih Posavje s skupnostno
psihiatrično obravnavo, vsebine pa so bile
posvečene tudi satelitskemu urgentnemu
centru Sevnica. V prostorih doma je na dan
obiska potekala 3. redna seja Svet Vlade
Republike Slovenije za duševno zdravje, ki
ga sklicuje in kot predsednik vodi minister za
zdravje, članica sveta pa je tudi direktorica
Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira
Tomšič.

Občinske strani
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Minister je pozdravil prizadevanje sevniške
hiše zdravja in odlično pionirsko delo na
področju delovanja centrov za duševno
zdravje, ki naj v vsem obsegu služi kot dobra
praksa tega področja primarne zdravstvene
ravni za celotno državo. Župan Srečko Ocvirk
in poslanec Tomaž Lisec sta predstavila
potrebe občine z vidika zdravstvenega
varstva, v luči potreb po decentralizaciji
zdravstvenih storitev in njihovi krepitvi v
domačih krajih, v neposrednem dosegu
občank in občanov.

Nova spletna stran Tončkovega doma
Tončkov dom na Lisci obiskovalce pričakuje
v celovito prenovljeni podobi, ki jo je Občina
Sevnica uresničevala v zadnjih letih. Nova
pa je tudi uradna spletna stran Tončkovega
doma, na kateri so številne informacije in
ideje, kako kar najbolj edinstveno doživeti
gostoljubje Lisce. Mogoča je tudi spletna
rezervacija nastanitev v Tončkovem domu.
Vabljeni na: https://lisca-dom.com

e NOVIČNIK
OBČINE SEVNICA

PRVI MAJ NA LISCI
Prvomajsko praznovanje v občini Sevnica
po dolgoletni tradiciji povezujemo z Lisco
kot osrednjo planinsko in turistično točko.

Občina Sevnica je na področju obveščanja
javnosti pripravila novost, in sicer brezplačni
spletni novičnik.

Dne 1. maja, ob 11. uri, bo pred Tončkovim
domom tradicionalna proslava v organizaciji
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.
V popoldanskem času ekipa Tončkovega
doma pripravlja pester glasbeni program, in
sicer ob 13. uri nastop zasedbe Miran Rudan
& Design, od 16. ure pa nastop Ansambla
Jarica.

ZA GOSPODARSTVO
Predmet javnega razpisa s ciljem
pospeševanja razvoja gospodarstva je
dodeljevanje nepovratnih sredstev v skupni
vrednosti 82.000 evrov za subvencioniranje
naslednjih ukrepov: promocija izdelkov in
storitev na sejmih, naložbe v nakup nove
opreme in nematerialnih investicij ter
finančne spodbude za lokalne turistične
Občina Sevnica bo na ta dan zagotovila ponudnike.
brezplačni avtobusni prevoz na Lisco in z nje Rok za prijavo je do vključno 20. maja
po naslednjem razporedu in smereh:
2022.
Avtobusni prevoz
do pohodniških izhodišč
Železniška postaja Sevnica–Krakovo–
Orešje nad Sevnico:
odhodi ob 7.00, 8.00 in 9.00.
Avtobusni prevoz
za vse obiskovalce do Lisce
Železniška postaja Sevnica–Krakovo–Lisca:
odhodi ob 10.00 in 12.15.
Odhodi z Lisce na izhodiščna mesta
Lisca–Krakovo–Železniška postaja Sevnica:
odhodi ob 11.15, 16.00 in 19.00.
Lisca–Breg–Železniška postaja Sevnica:
odhod ob 17.30.

ZA OBNOVO
KULTURNIH SPOMENIKOV
Predmet razpisa so obnove kozolcev
ter kapelic in znamenj, ki so z Odlokom
o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju občine
Sevnica razglašeni za kulturne spomenike.
Med upravičene stroške spadajo stroški
investicijskih posegov pri vzdrževanju
in obnovi kulturnega spomenika. To
so stroški projektne dokumentacije in
konservatorskega
načrta,
gradbena,
obrtniška in inštalacijska dela ter
konservatorsko-restavratorski
posegi.
Upravičenci do dodelitve sredstev so
lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika
lokalnega pomena, ki je na območju
sevniške občine.
Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov,
rok za prijavo pa je 25. maj 2022.

V času pričakovanega povečanega obiska
Lisce je še posebno pomembno poudariti
nujnost skrbi za okolje in ohranjanja širšega
območja Lisce kot naravne vrednote, s
primerno pohodniško kulturo na planinskih
poteh, ki potekajo tudi po zasebnih Več informacij in razpisna dokumentacija:
zemljiščih, in z ustreznim parkiranjem.
www.obcina-sevnica.si

Naročniki bodo enkrat na teden prejemali
obvestila o vseh aktualnih novicah, uradnih
objavah občinske uprave, informacije
o morebitnih cestnih zaporah, izklopih
elektrike in vsebino s področja komunalnih
storitev. Prijavnica za eNovičnik je dostopna
na spletni strani Občine Sevnica.

SREČANJE
Z DUHOVNIKI
Na Studencu je marca, po enoletni prekinitvi
zaradi epidemioloških razmer, potekalo
tradicionalno srečanje sevniškega župana z
duhovniki, ki delujejo v župnijah z območja
sevniške občine.

Srečanje so z obiskom dodatno izpopolnili
msgr. dr. Andrej Saje, novomeški škof in
predsednik Slovenske škofovske konference,
celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž in
murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf.
Razprava je bila namenjena različnim
vidikom sodelovanja.
maj 2022

Gradivo in fotografije za objavo uredila in pripravila Občina Sevnica.

RAZPIS
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20 LET
TURISTIČNEGA
DRUŠTVA TRŽIŠČE
V petek, 1. aprila, je TD Tržišče organiziralo
občni zbor v kulturni dvorani v Tržišču,
hkrati pa smo zaznamovali tudi 20 let
delovanja našega društva. Predsednica
društva Milena Knez je zbranim članom
in gostom predstavila delo društva v letu
2021, ki so ga precej zaznamovali omejitveni
ukrepi zaradi covida-19. Tako je bilo precej
dogodkov posnetih in predvajanih na FB
društva. Letos je bilo tudi volilno leto,
potrjen pa je bil enak sestav upravnega
odbora in vodstva kot zadnja štiri leta. V
letu 2022 si nadejamo več druženja v živo
z našimi simpatizerji. Sodelovali bomo
pri čistilni akciji. V maju bomo organizirali
pohod k azaleji na Vrhek. Ponovno se bomo
udeležili Festivala praženega krompirja,
tokrat na Bledu. V jesenskem času pa bodo
glavne prireditve v sklopu Jeseni na vasi in
Martinov pohod. Po uradnem delu občnega
zbora je sledilo praznovanje 20-letnice
delovanja društva s pestrim programom.

Predstavitev knjige, ki je izšla ob 20-letnici TD Tržišče
avtorice Milene Knez (foto: Mario Skušek).

S Kekčevo pesmijo nas je pozdravil Pevski
zbor OŠ Tržišče. Učenke osnovne šole so
se predstavile še s plesom in mažoretnim
nastopom. Na harmoniki sta zaigrala Žan
in Valentin Knez. Večer so popestrile še
Mlade žurerke iz Tržišča s svojim plesnim
nastopom; zapele pa so Ljudske pevke
iz Telč. Voditeljica večera in predsednica
društva Milena Knez je predstavila
delovanje društva, ki je bilo ustanovljeno
leta 2002 z namenom promocije kraja
in povezovanjem z drugimi društvi. Pod
vodstvom dosedanjih predsednikov društva
Srečka Vodenika, Marte Kralj, Irene Lindič
in zadnja dva mandata Milene Knez so
številne prireditve postale že tradicionalne
in prepoznavne tudi zunaj krajevnih meja.
Na prireditvi so bile podeljene tudi zahvale
posameznikom, društvom, organizacijam,
donatorjem, ki so v teh letih tako ali drugače
sodelovali in podprli društvo. Ob 20-letnici
je izšla tudi knjiga, ki nas popelje skozi
Krajevno skupnost Tržišče, predstavljene so
znamenitosti, gostinska ponudba, cerkve,
društva in prireditve. Na ogled je bila tudi
razstava, na kateri so bili predstavljene
aktivnost in prireditve društva, promocijski
materiali in priznanja.
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Prireditev pa smo zaključili s prijetnim
druženjem in pogostitvijo v prostorih
Gasilskega društva Tržišče. Iskrena
hvala vsem, ki ste priskočili na pomoč pri
organizaciji te prireditve.
Janja SeničarTratar,TDTržišče

DOMAČA SALAMA
JE REKORDERKA
25. LICITACIJE
KRAČ IN SALAM PRI
SV. JOŠTU POD LISCO
V nedeljo, 3. aprila, je pri cerkvi sv. Jošta pod
Lisco potekala 25. Licitacija krač in salam.
Po tradiciji, ki sega v 19. stoletje, so krače in
salame k Joštu navadno prinesli na pustno
nedeljo, letos pa se je to zaradi razmer
zamaknilo za pet tednov, a je sveže zapadli
sneg pričaral pravo pustno vzdušje.

SADITEV SEVNIŠKE
VOŠČENKE PRI POŠ
STUDENEC
Ob svetovnem dnevu zemlje, vsako
leto izvaja saditve sevniške voščenke
Turistična zveza občine Sevnica, pri eni
izmed šol v občini. Letos smo jo zasadili
pri POŠ Studenec. Na dogodku so bili
poleg nastopajočih in predstavnikov šolske
skupnosti prisotni tudi g. podžupan Janez
Kukec, podpredsednica TZOS Cvetka
Jazbec in sekretarka TZOS Alenka Kozorog.

Tokrat je sveto mašo in blagoslov
suhomesnatih izdelkov opravil kaplan
župnije Brestanica gospod Gregor Majcen, Pod mentorstvom učiteljic so učenci
po maši pa je tudi aktivno sodeloval pri pripravili čudovit in iskriv kulturni program.
licitiranju. Več kot 40 izdelkov, med njimi
večinoma salame, krače, pa tudi špeh
tlačenka in domači sir, je uspešno prešlo v
last radodarnih licitatorjev. Najdražje je bila
letos prodana velika domača salama, ki jo
je lastnik odkupil za kar 110 evrov. Nekoliko
manj kot 2000 evrov zbranih sredstev na
25. licitaciji bo tokrat v celoti namenjenih
za pleskanje notranjosti cerkve sv. Janeza
Krstnika na Razborju, ki je bila močno
poškodovana v neurju leta 2020.
Za ves vložen trud in veliko opravljenega
dela se organizatorja dogodka KŠTD Razbor
in Župnija Razbor zahvaljujeta ključarjem,
duhovnikom, pokroviteljem, donatorjem in
tudi vsem, ki vsa leta aktivno sodelujete na
licitaciji.
Nato pa so učenci v spremstvu podžupana
in podpredsednice TZOS posadili sadiko
Matej Imperl, predsednik KŠTD Razbor voščenke ter jo dobro zalili. Ob zasajeni
jablani smo postavili lično tablico, ki bo vse
spominjala na partnerje v projektu Saditev
sevniške voščenke pri osnovnih šolah v
občini Sevnica . Tudi letos je sadiko doniralo
Sadjarstvo Blanca, za kar smo hvaležni.
Veseli smo, da bo odslej ta avtohtona jablana
stala tudi ob šoli na Studencu in verjamemo,
da bodo ob skrbni negi sadeži sladki in sočni.

www.visit-sevnica.com

Alenka Kozorog,Turistična zveza občine Sevnica
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ČISTILNE AKCIJE
V OBČINI SEVNICA
USPEŠNO IZVEDENE

KMEČKA TRŽNICA V
SEVNICI
Degustacije pridelkov in izdelkov

Okolje je dobrina, ki jo mora vsakdo varovati Kmečka tržnica v Sevnici obratuje vsako
po svojih najboljših močeh, saj bo le tako na sredo, petek in soboto. Na njej se s svojo
voljo tudi za generacije, ki prihajajo.
ponudbo predstavljajo lokalni pridelovalci
in izdelovalci. Tržnica tako ponuja pestro
sezonsko zelenjavo in sadje, kravje in ovčje
mleko ter mlečne izdelke, kot so siri, skuta,
smetana, jogurti, meso in mesni izdelki
(salame, klobase, paštete, zaseka, ocvirki,
mast, čevapčiči, pleskavice, nabodala …),
kruh in preostali pekovski izdelki (potice,
kekse, rezance, mlince …), sadike rož in
zelenjave, med in medeni izdelki ter drugo.

Že od leta 2003 Turistična zveza občine
Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica
in Komunalo Sevnica koordinira izvedbo
čistilnih akcij po občini, potekale pa so tudi
letos.
Koordinator Turistična zveza občine
Sevnica je predstavnikom turističnih in
drugih društev ter predstavnikom krajevnih
skupnosti razdelila vreče za odpadke ter
jih opremila z navodili glede pobiranja
odpadkov. Vsak lokalni koordinator je
poskrbel za organizacijo akcije in dogovor
s Komunalo glede dostave kontejnerja za
odlaganje pobranih smeti. Kjer pa je bilo
odpadkov manj, pa so se vreče z odpadki
odložile k obstoječim zabojnikom za smeti,
seveda po načelu ločevanja odpadkov. Po
količini zbranih odpadkov se vidi, da so
čistilne akcije vsaj enkrat letno res nujne.
Zaradi ukrepov so akcije v preteklih dveh
letih potekale v okrnjeni obliki, zato je bilo
letos smeti v naravi še več kot pred leti.
Verjetno bo treba vložiti še več energije
in morda tudi sredstev v promocijo
ozaveščanja ljudi za odgovorno ravnanje
z odpadki in glede škodljivosti odlaganja
odpadkov v naravo. Odpadki negativno
vplivajo na rast in zdravje rastlin, živali,
voda, zraka in seveda ljudi. Ob tem pa smeti
v naravi kvarijo pogled na našo zelo lepo
zeleno občino.
Skrb za okolje zadeva vse nas in že z malimi
spremembami svojega načina življenja lahko
vplivamo na to, v kakšnem okolju bomo
živeli, ko bomo stari, in v kakšnem okolju
bodo živeli naši potomci in potomke. Izgovor,
da so naša »majhna« dejanja nepomembna
ob velikem onesnaževanju, ki ga izvajajo
razne multinacionalke, je le slabo opravičilo
za naše neprimerno ravnanje z naravo. Tudi
majhna dejanja namreč po nepotrebnem
obremenjujejo okolje in vplivajo na kakovost
našega življenja.
Hvala vsem, ki ste in še boste sodelovali v
akcijah čiščenja in urejanja okolja.
Alenka Kozorog,Turistična zveza občine Sevnica

Med več kot 300 turističnimi ponudniki iz
Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine,
Češke, Hrvaške in Italije smo bili tudi
predstavniki Posavja. Tokrat smo moči
združile lokalne turistične organizacije iz
Sevnice, Krškega in Brežic. Obiskovalce
smo k obisku nagovarjali s predstavitvijo
možnosti za aktivno preživljanje prostega
časa, bogato kulturno dediščino gradov,
lokalno kulinariko in zeleno, neokrnjeno
naravo.
Prvi konec tedna v aprilu smo destinaciji
Čatež in Posavje zastopali na sejmu
Place2Go v Zagrebu. Veseli nas spoznanje,
da je pri obiskovalcih glavnega mesta
Hrvaške Sevnica še vedno prepoznana kot
priljubljena izletniška točka.
Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

NAMIG ZA PREMIK:
S kolesom ob Savi
Tokratni namig za premik je kolesarski.
Pot ni zahtevna, še posebno, ko se vračate,
zaradi rahle nagnjenosti terena. Na poti pa
lahko opazujete, kako se gozdovi prebujajo
v več odtenkov zelene, in občudujete
raznorazne rastline, ki ravno v tem času
cvetijo in privabljajo čebelice na obisk.

Z namenom še večjega obiska na tržnici
pripravljamo vsako prvo soboto okusne
degustacije lokalne ponudbe. Tako je na
prvo aprilsko soboto potekala pokušina
mesnin Kmetije Matko in Daničič ter kruha
kmetije Jazbec. Degustacija je bila zelo
skrbno pripravljena, obiskovalci pa so bili
navdušeni nad okusi.
Posledično je bila prodaja teh izdelkov večja,
zato so bili tržničarji in kupci zelo zadovoljni.
Vabljeni k obisku tržnice vsako sredo, petek
in soboto. Na vsako prvo soboto pa tudi
na pokušino dobrot iz lokalne ponudbe na Na kolo sedete v Sevnici in ob Savi kolesarite
v smeri proti Šmarčni mimo bivšega dvorca
tržnici.
Boštanj in čez Kompolje. Sava tam naredi
Alenka Kozorog, KŠTM Sevnica največji ovinek v svoji celotni dolžini od izvira
do izliva, polje pa je obdano s hribovjem in
vidijo Lisca, Razbor, Veliko Kozje, Kum,
TURISTIČNO PONUDBO se
Zajčja gora in Mrtovec. Na Šmarčni imate
priložnost za postanek pri Dolinškovem
PREDSTAVLJALI
kozolcu, na katerem je obsežna etnološka
V LJUBLJANI IN
zbirka kmečkega in gospodinjskega orodja
ZAGREBU
okoliških krajev. Na sredini polja med vasmi
Šmarčna in Kompolje pa je tudi pristajališče
za padalce in zmajarje, ki jih boste morda
Konec marca je na ljubljanskem opazili na svoji poti ob lepem vremenu. Na
Gospodarskem razstavišču potekal 32. Šmarčni prečkamo most in nadaljujemo
sejem za zeleni in aktivni turizem Alpe-Adria. pot proti Šentjurju na Polju in mimo Račice
v Loko. Če vam na poti zmanjka vode, se
lahko odžejate v eni tamkajšnjih gostiln. Po
isti poti se potem lahko iz Loke vrnemo proti
Sevnici, da se izognemo prometnim cestnim
potem in se vozimo po urejenih kolesarskih
poteh.
Če vas mika kolesarjenje v družbi, se nam
pridružite na tradicionalnem kolesarskem
dogodku – KOLOfest, ki ga organizirata
KŠTM Sevnica in Kolesarsko društvo
V ospredju sta bila tokrat zeleni, aktivni t. i. Sevnica v soboto, 7. maja. Celotna trasa bo
outdoor turizem in trajnostna naravnanost potekala od Radeč do Krškega, del poti pa
ter spremenjeni trendi v turizmu, ki gredo v bo potekal tudi po zgoraj omenjenih krajih.
smeri druženja v manjših skupinah, stran od
Petra Stopar, KŠTM Sevnica
množičnega turizma.
maj 2022
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RAZSTAVA GRAFIKE,
LIKOVNA RAZSTAVA
ODTISI NA GRADU
ELENE SIGMUND
SEVNICA, IGOR RAVBAR IN FOTOGRAFSKA
RAZSTAVA VINKA
V petek, 6. maja, ob 17. uri vljudno vabljeni ŠEŠKA
na ogled razstave Grafike, odtisi, na kateri
bo avtor razstave Igor Ravbar predstavil
svoj bogati opus grafik in različnih odtisov
v keramiki. Od leta 1994 je zaposlen kot
konservator-restavrator
v
Narodnem
muzeju Slovenije, posveča pa se predvsem
izdelavi replik v originalnem materialu ter
konserviranju in restavriranju predmetov
umetne obrti, orožja in oklepov. Kot
ustvarjalec se je preizkusil v večjem številu
likovnih tehnik, od fotografije, kiparstva do
grafike.

V pisarni JSKD in ZKD Sevnica si je bilo
mogoče aprila ogledati likovno razstavo
umetnice Elene Sigmund. Na razstavi S
poličke je razstavljala vitraže, akvarelne
ilustracije in slike v oljni tehniki.

UČI SE IN VADI,
VADI IN SE UČI
V aprilu aktivnosti v Kulturno-umetniškem
društvu Budna vas potekajo po načrtu. Se
pa tu in tam ponudi tudi kakšna dobra nova
priložnost. Razstava na polički je tudi tokrat
gostila našo članico. Gordani Dobriha in
Mariji Oven je v aprilu sledila Elena Sigmund,
profesorica likovne pedagogike, vodja Male
akademije in likovne sekcije Art Lipa. Z vsem
svojim znanjem in izkušnjami je na ogled
postavila slike v različnih tehnikah in vitrage.
Njena dela si je mogoče ogledati na FBstrani društva in JSKD OI Sevnica.
Prideš, vidiš, zmagaš … A zmaga je v tebi, ne
medalja, ne pokal, v tebi. V zadovoljstvu, ki
ga občutiš, ko narediš nekaj, česar do zdaj
še nisi. Takšni so bili občutki po slikarski
delavnici tihožitje članice Gordane Dobriha,
ki jo je vodil priznani Nik Anikis in je potekala
na gradu v Sevnici. Iztisnila je vse svoje moči
na intenzivnem tečaju in ob mentorju, ki
ve, kaj je potrebno za nadaljevanje slike,
ujela ritem realizma. Drugačen pristop in
veliko predznanja z Male akademije je dalo
prekrasen rezultat in končano sliko v treh
dne, kolikor časa je potekal tečaj.

Avtorica Elena Sigmund

Preddverje trškega dvorca pa je s svojimi
fotografijami popestril dolgoletni fotograf
Grafika v sodobnem času opredeljuje Vinko Šeško. Razstavo je naslovil Vse, kar
številne grafične tehnike, od klasičnih ustvari narava, mi je lepo in me navdušuje.
tehnik umetniške grafike pa vse do tehnik
novih medijev. V umetniški grafiki ne
smemo zanemariti likovnega dogajanja
med ročnim procesom izdelovanja in
odtiskovanja matrice. Grafika se kot izrazita
reproduktivna tehnika ne more izogniti
takšni ali drugačni matrici, ki z odtisnjenjem
daje končni rezultat – grafični list. Posebnost
razstave je predstavitev matric oz. nosilcev
umetniške grafike, ki jih avtor postavi na
ogled skupaj z grafičnimi odtisi in tako
postanejo svojevrstni umetniški predmet. V
Avtor Vinko Šeško
sodobni grafiki gre za razumevanje matrice
v najširšem pomenu, saj ne gre le za cinkovo Ustvarjalcema iskrene čestitke za čudovita
ploščo ali kos linoleja. Matrica je stopila iz avtorska dela.
ozadja, postavlja se pred odtis in sodobna V maju vljudno vabljeni na ogled fotografij,
grafika se spreminja ravno tam, kjer je ki so nastale na Naprednem tečaju
zanj odgovorna matrica. Ob tem avtor na fotografije. V preddverju Trškega dvorca
inovativen način prenese odtis kot primaren bodo razstavljali Barbara Vidic, Bogdan
rezultat v grafiki na novi material – keramiko Brilej, Marta Brežan, Martin Uranič,
Marjetka Florjančič, Helena Matjašec in Nejc
in s tem doseže trodimenzionalni rezultat.
Matjašec.
Igor Ravbar v grafiko, skozi zapleten Na likovni razstavi S poličke pa se bo s
proces, vnaša nove dimenzije s tem, ko svojimi deli predstavil vsestranski sevniški
uvaja tehnične inovacije in nove materiale. umetnik Rudi Stopar.
Ta izjemno senzibilna igra s sredstvi in Maja vabljeni na ogled obeh razstav.
materiali so nenehni aktivni dejavniki in
eksperiment ustvarjalca, čigar naloga je, da
Katja Pibernik, JSKD Sevnica
te smiselno uskladi in usmeri h končnemu
cilju, multioriginalu. Sevniška razstava
pomembno pripomore k prepoznavanju
grafičnih tehnik kot umetniškega medija v
www.kstm.si/grad-sevnica
najširšem pomenu besede.
Eva Urh, KŠTM Sevnica
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Marsikdo se rad pohvali, da ima rad nove
izzive. A ko si v trenutku v situaciji, ki je
neznana, ko se ti zdi, da je pred tabo zid, da
ni izhoda, je težko. Premagati sebe in verjeti
tistemu v tebi, ki pravi, da zmoreš. Šlo bo.
Nagrada pa … najprej olajšanje in potem
dojameš, kako dober si. Zmaga je v tebi in še
večja, ko te nekdo pohvali.
Koliko truda in prostega časa si otroci
odtrgajo in ga namenijo slikanju, pa bomo
skupaj preverili na odprtju otroške likovne
razstave Otroci rišejo 2022, ki bo 4. maja
ob 18. uri v Domu kulture Brežice. Kulturni
program bodo oblikovali člani Kulturnoumetniškega društva Budna vas. Vabljeni.
Hkrati vas vabimo, da se srečate tudi s
članicami naše druge sekcije. Ljudske pevke
Solzice se bodo udeležile srečanja ljudskih
pevcev, ki ga organizira JSKD OI Sevnica 21.
maja na Šmarčni. Prepevajmo skupaj bolj ali
manj znane ljudske pesmi in se veselimo, da
se bomo lahko spet družili brez mask, brez
večjih omejitev.
Spremljajte naša dela in dogodke na našem
Facebooku. Like & share.
Tadeja Dobriha,
predsednica Kulturno-umetniškega društva Budna vas
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OKNO RADOGOST,
ZBIRKA OGLED, DELO
SRBSKEGA SLIKARJA
SAVE STOJKOVA
Slike, ki si jih izmišlja naš duh,
so simboli naših misli. (Jean Boduen)
Pomlad, ki dozori maja, se je naselila tudi
v naš kulturni biser – grad. Obrodila je
tudi galerijska dejavnost – in se bogateje
razcvetela.
Okno Radogost, zbirke Ogled, je spet zavzel
prvotni komunikacijski smoter za odprtje
skromnih predstavitev ustvarjalcev lepega,
ki zbudijo radovednost za spoznavanje
imen, ki v likovni umetnosti nekaj pomenijo.
V sredo, 4. maja, bomo ob 18. uri predstavili
velikega srbskega slikarja samorastnika
Hommaga Save Stojkova. Pokazali bomo
portret Moža ob kozarcu, sliko olje na steklu
in nekaj printov reprodukcij.

PIHALNI ORKESTER
GLASBENE ŠOLE
SEVNICA NA 8. REVIJI
PIHALNIH ORKESTROV
SLOVENSKIH
GLASBENIH ŠOL

SLIKARSKA DELAVNICA
Z NIKOM ANIKISOM
NA GRADU SEVNICA

V petek, 8. aprila, se je Pihalni orkester
Glasbene šole Sevnica udeležil 8. revije
pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol,
ki je potekala v Ipavčevem kulturnem centru
v Šentjurju. Na reviji so sodelovali orkestri iz
16 glasbenih šol.

Aprila je v prostorih sevniškega gradu
potekala Slikarska delavnica z Nikom
Anikisom. Udeleženci so upodobili skrbno
izbrane predmete v poljubnih kompozicijah
in ustvarili čudovita tihožitja. Slikar Nik
Anikis dodaja: »Izjemno sem ponosen na
vsakega učenca in vsakič znova osupnjen
nad končnimi kreacijami.«

Aprilska delavnica na gradu Sevnica
Pihalni orkester GŠ Sevnica na 8. reviji pihalnih
orkestrov slovenskih glasbenih šol v Šentjurju
(foto: Robert Gajšek)

Sava Stojkov pri delu

Sava Stojkov je »pesnik« bačke ravnice,
njenih delov in ljudi. Njegovo harmonično
slikarstvo temelji na čistem in preciznem
filigranskem delu. Idiličnost njegovih del z
globokim horizontom diha z mirnostjo in
tišino, sanjari o naravi in hrepeni po njej. Rad
ima tisto nekdanjo pripoved, o njeni lepoti,
kot da še ni zrušena, to ustvarja s poemo
lastnega stila.
Notranja moč slik Save Stojkova je učinek
blagosti za obstoj življenja.
Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Pihalni orkester Glasbene šole Sevnica,
ki tradicionalno nastopa na novoletnih
koncertih in koncertih ob zaključku šolskega
leta ter na prireditvah v kraju, petkrat pa je že
izjemno uspešno sodeloval tudi na državnih
tekmovanjih mladinskih godb, se je revije
pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol
tokrat udeležil četrtič. Dirigent Pihalnega
orkestra Glasbene šole Sevnica je Franci
Lipovšek, učitelj trobil na šoli. Pod njegovim
vodstvom orkester izjemno napreduje. Z
zglednim in predanim delom ter ljubeznijo
do glasbe je odličen vzor mladim.
Strokovna ocenjevalka revije, dirigentka
Andreja Šolar, je naš orkester izpostavila kot
zgleden primer šolskega orkestra; izjemno
je pohvalila dobro orkestrsko vzgojo, skrbno
pripravo in medsebojno spoštovanje.
Orkestru je zaželela še veliko uspehov in
veselja pri skupnem muziciranju ter se
zahvalila za umetniški prispevek reviji.
Pohvala in čestitke za prizadevno in
kakovostno delo gredo vsakemu članu
orkestra ter seveda dirigentu.

Vse ljubitelje umetnosti in živali vabimo na
naslednjo Slikarsko delavnico, ki bo od 6. do
8. maja z začetkom v petek, ob 17. uri. Tokrat
bodo udeleženci upodobili najljubše živali.
Prijave na info@anikis.com ali 040 426 493.
Nik Anikis Art in KŠTM Sevnica

Vir: Glasbena šola Sevnica

Sevniško grajsko poletje 2022
21.
julij
G
S
-

25.
avGuSt
G
S
rad

30.
junij
G JSO KE
- R OUT
ČAROBNA
rad

rad

evnica

evnica

GrajSki park

GrajSki park

JOKER OUT

VILILANDIJA

evnica

GrajSki park

NINA
PUŠLAR

SEVNICA

Celoten program
bo objavljen na:
www.kstm.si/sevnisko-grajsko-poletje Karte bodo na voljo v DOŽIVLJAJ-u, turistični agenciji Posavje od 9. 5. 2022, info: 07/ 81-65-462
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Učenka Ingrid Udovič je o obisku navedla:
»V Knjižnici Sevnica nam je knjižničarka DAN SAJENJA
opisala preteklost razvoja knjig v naši občini. MEDOVITIH RASTLIN
Ogledali smo si tudi izvode Dolenjskega
lista, predvsem pa smo se razveselili knjige NA POŠ LOKA
Jaz sem Andrej, o kateri smo si ogledali tudi
kratek filmček. Všeč mi je bilo, da smo imeli
Petek, 25. marca, je bil materinski dan.
V Kulturni dvorani Sevnica je 8. aprila, pod malo drugačen dan.«
Skrbno smo pripravili majhne pozornosti za
okriljem Zveze prijateljev mladine Krško in
naše mamice.
v organizaciji Osnovne šole Blanca, potekal
32. Medobčinski otroški parlament osnovnih
šol občin Sevnica in Radeče.
Letos so si osnovnošolci izmenjali stališča
o poklicni prihodnosti in številnih izzivih
prilagoditve zaposlovanja, ki jih prinašajo
družbene spremembe, še posebno v
luči digitalizacije. Vsebinsko razpravo so Njena sošolka Lana Kalšek pa je zapisala:
oblikovali predstavniki OŠ Ana Gale Sevnica, »V torek, 22. marca, smo obiskali knjižnico v
OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Sava Sevnici, tja pa smo se odpeljali z avtobusom.
Kladnika Sevnica, OŠ Šentjanž, OŠ Tržišče Knjižničarke so nas lepo sprejele in nam
in OŠ Marjana Nemca Radeče.
predstavile svoje delo in zgodovino knjižnice
Radi pa poskrbimo tudi za našo “mamo”
Niti kulturnega programa so uvodoma ter nam pokazale tudi nekaj zanimivih knjig. Zemljo, zato smo z veseljem sodelovali pri
prepletli učenci Osnovne šole Blanca Ob koncu so nam podarile še knjigo Jaz sem dnevu sajenja medovitih rastlin. Ob 11. uri
pod mentorstvom prof. Nine Grabenšek Andrej Vinka Möderndorferja. V knjižnici smo pred šolo pripravili kratek program in
Kadilnik. V programu so se zvrstile tudi sem zelo uživala in izvedela veliko novega,
se z njim učenci predstavili drugim učencem
delavnice v izvedbi Centra za krepitev zdravja zato bi obisk z veseljem ponovila.«
in otrokom iz vrtca. Peli smo, plesali in
Zdravstvenega doma Sevnica in Srednje šole
deklamirali, slišali smo slovenske in angleške
Sevnica z vsebinsko predstavitvijo poklicev Knjižnici Sevnica se zahvaljujemo za lep
sprejem in vodenje. Navdušenje učencev pa besede, pa tudi močan aplavz. Opazili smo
medicinske sestre, mizarja in frizerja.
tudi veliko nasmejanih obrazov.
je vidno na slikah.
Spodbudne pozdravne besede so mladim
Po prireditvi so učenci 4. razreda v šolskem
parlamentarcem namenili predsednik Zveze
Vesna Perko, Osnovna šolaTržišče sadovnjaku posadili hruško, učenci 5. razreda
prijateljev mladine Krško Vinko Hostar,
pa lipo, ki bo nekoč nudila senco otrokom
regijska koordinatorica za otroški parlament
na igralih. Obe drevesi pa bosta privabljali
v Posavju Tjaša Rakar Kukovič in ravnateljica
čebelice in skrbeli za njihovo hrano.
OŠ Blanca Ksenija Juh, izmed gostov pa tudi PRAVLJIČNE URICE
Utrip pomladno obarvane prireditve in akcije
župan Občine Radeče Tomaž Režun in vodja V VRTCU KEKEC IN
si lahko ogledate na priloženih fotografijah
Oddelka za družbene dejavnosti Občine
ter na spletni strani šole, prilagamo pa tudi
CICIBAN
Sevnica Mojca Sešlar.
pesem, ki jo je zapisal petošolec.
Po plenarni razpravi je sledilo glasovanje
POMLADNA PESEM
o izboru kandidatov za predstavnika 32. V tednu od 4. do 8. aprila smo se z dekleti
Nacionalnega otroškega parlamenta, to sta predmetne stopnje naše šole odpravile na
Na hribu raste lipa,
postali učenka OŠ Blanca Pia Paulina Pinoza pravljične urice v vrtec Ciciban in Kekec
ki
ves čas cvetove sipa.
in učenka OŠ Sava Kladnika Sevnica Žanin v Sevnici. Otrokom smo namreč brale
Mimo nje je letela čebela
Cesar. Obe sta na nacionalnem Otroškem pravljice.
in bila zelo vesela.
parlamentu, ki je potekal 11. aprila v
Državnem zboru Republike Slovenije,
Prišel je traktor,
odlično zastopali Posavje pri temah Poti
ki je za čebelo nevaren kot za nas reaktor.
do mojega poklica in Moj poklic: skrbi,
pričakovanja, znanja in veščine.
Živalca je odletela
in se skoraj v drevo zaletela.
Vir: Občina Sevnica

32. MEDOBČINSKI
PARLAMENT
OSNOVNIH ŠOL OBČIN
SEVNICA IN RADEČE

RASTEM S KNJIGO
Učenci 7. razreda so v torek, 22. marca,
v sklopu projekta Rastem s knjigo,
ki spodbuja bralno kulturo, obiskali
Knjižnico Sevnica. Najprej so se seznanili
s splošnimi informacijami o njenem
delovanju in se pogovorili o pomenu
branja. Nato so pri iskanju različnih knjig v
knjižničnoinformacijskem sistemu COBISS
na sproščen način pridobili novo znanje in
nadgradili sedanje. Najbolj jih je navdušilo
listanje in branje prav posebne knjige –
faksimilne izdaje Svetega pisma, pri čemer
so ugotovili, da branje zgodnje slovenščine
ni najlažje.
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Branje pravljic

Imele smo kar nekaj dela, ampak se je
izplačalo, saj smo videle nasmehe na obrazih
naših najmlajših. Dekleta Nina Strlekar,
Tjaša Motore, Lejla Jazbec, Teja Jesih, Nija
Govekar, Ivana Čerić, Mia Prelesnik in jaz ter
učiteljica Gordana Kenda Kozinc smo z otroki
iz vrtca skupaj z njihovimi vzgojiteljicami
preživljale krasne trenutke.
Ko smo prebrali knjigo, smo se pozabavali
tudi s kakšno igrico. Brez pesmice in objemov
pa sploh ne gre. Za bralke in tudi malčke je
bila to zagotovo zelo zabavna izkušnja. Z
veseljem bi naša druženja še ponovili.
Katarina Rau, 7.a, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Za ograjo je zagledala hruško,
bila nepazljiva in si prislužila buško.
Odločila se je, da bo naslednjo pomlad
prišla učence v Loko obiskat.
Vili Žnidaršič, 5. r.
Mali in veliki POŠ Loka

www.kstm.si
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UČENCI OŠ BOŠTANJ
NA POLJSKEM
Naše razburljivo potovanje na Poljsko se
je začelo že na vse zgodaj zjutraj v nedeljo
3. aprila. Ob 1.30 se nas je 5 učencev (Filip,
Teodor, Iza, Lara in Živa) in 2 učiteljici
(Sara Martinšek in Katja Cemič) odpeljalo
do dunajskega letališča. Ob 6. uri smo
že bili tam in počakali na letalo, let je
potekel mirno in brez težav. Nato smo se z
avtobusom odpravili do železniške postaje
v Varšavi, od tam pa z vlakom do naše
končne destinacije – Radoma. Najprej smo
se udobno namestili v hotelu Poniatowski,
za tem pa se okrepčali v restavraciji z okusno
hrano. Na poti nazaj do hotela smo opazili
panoramsko kolo in se spontano odločili
za vožnjo z njim. S ptičje perspektive smo
tako lahko še bolje opazovali mesto in se
navduševali nad njim. Vreme v Radomu
nam je dopuščalo tudi zabavo na snegu in
med hojo do hotela je priletela marsikatera
snežna kepa. Dan smo zaključili s pripravo
na jutrišnjo predstavitev, nazadnje pa smo
utrujeni legli k zasluženemu počitku. Ves
teden smo kuhali poljske žlikrofe, ustvarjali
svoje trajnostne vrečke, obiskali Krakov in
rudnik soli, plesali in igrali bovling z novimi
prijatelji, odšli v trampolinski park, si ogledali
veliko znamenitosti v mestih Radom, Krakov
in Varšavi.

VAJA EVAKUACIJE
NA OŠ BLANCA

ŠOLSKI ŠPORT
V četrtek, 7. aprila, je na Blanci potekalo
Medobčinsko tekmovanje v pomladanskem
krosu. Učenci in učenke so tekmovali v 18
različnih kategorijah na razdalji od 500 do
1500 m. Ekipne zmage se je veselila OŠ
Blanca pred OŠ Sava Kladnika Sevnica in OŠ
Boštanj.

V ponedeljek, 11. aprila, smo imeli na šoli
vajo evakuacije. Zagorelo je v pralnici.
Regijski center za obveščanje je aktiviral
gasilce PGD Blanca, ravnateljica pa je po
šolskem zvočniku obvestila vse v stavbi,
da smo se čim hitreje po evakuacijskih
poteh umaknili iz šolske stavbe. Zbrali smo
se na zbirnem mestu na šolskem igrišču.
Učitelji in vzgojiteljice so ravnateljici predali
informacijo o številu otrok na zbirnem
mestu. Ravnateljica je nato vodji intervencije
predala poročilo, da sta pogrešana dva
učenca. Gasilci so iz šolske stavbe uspešno Medobčinsko prvenstvo v mali odbojki
rešili oba, na koncu so temeljito pregledali Učenke l. 2009 in ml. (12. 4. 2022)
1. mesto: OŠ Blanca
stavbo in ugotovili, da v zgradbi ni nikogar
2. mesto: OŠ Boštanj
več. Vajo evakuacije je vodja intervencije
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
zaključil z razglasitvijo konca nevarnosti.
4. mesto: OŠ Tržišče
5. mesto: OŠ Krmelj
Učenci l. 2009 in ml. (19.4.2022)
1. mesto : OŠ Tržišče
2. mesto: OŠ Krmelj
Področno prvenstvo v košarki
Učenci l. 2009 in l. (13. 4. 2022)
3. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
6. mesto: OŠ Boštanj

Učenci in otroci iz vrtca so ob spremstvu
učiteljev in vzgojiteljic uspešno in hitro
zapustili stavbo. Z zanimanjem so spremljali
tudi reševanje in delo gasilcev. Upamo, da
vedno ostane le pri vaji umika iz stavbe in
tega nikoli ne izkusimo zares.
Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo vsem
gasilcem iz PGD Blanca.
Darja Požun
Foto: Roman Drstvenšek

Področno prvenstvo osnovnih šol v šahu
(ekipno)
Učenke do 12. let
2. mesto OŠ Blanca
Učenci do 12 let
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
Učenke do 15 let
1. mesto: OŠ Sava Kladnika Sevnica
2. mesto: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Učenci do 15 let:
2. mesto: OŠ Tržišče
Jan Samide, KŠTM Sevnica

Stkali smo nova prijateljstva, se veliko
naučili, prebili strah pred prostim govorom
v angleščini in nedvomno nam bo ta teden
ostal v čudovitem spominu.
Kmalu pa naše učence čakajo nove
izmenjave. Že maja se odpravljajo v Grčijo in
Španijo.
Sara Martinšek
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KMN SEVNICA
PRVAK 2. SFL
Končana je sezona 2. slovenske lige Futsal.
Naslov prvaka je osvojila ekipa KMN
Sevnica. Sevničani, ki so v 18 krogih morali
le trikrat priznati premoč nasprotnikom,
so na koncu zbrali 45 točk, 9 več kot
drugouvrščena ekipa, in si tako že 3 kroge
pred koncem zagotovili naslov prvaka 2.
SFL. Pri sevniški ekipi sta največ zadetkov v
sezoni dosegla Borut Žičkar, zadel je 17-krat,
in Gregor Pešec, ki je mrežo nasprotnikov
zatresel 16-krat. Glavni trener Matej
Zakšek, ki je pred začetkom sezone prevzel
vodenje članske ekipe in jo uspešno pripeljal
do postavljenega cilja, je ob tem uspehu
povedal: »Po izstopu iz 1. SFL smo v upravi
določili cilje za novo sezono. Glavni cilj je
bil, da v ekipi igrajo domači, mladi igralci,
ki z izkušenim dvojcem Pešec, Drobne
nabirajo izkušnje in znanje v 2. SFL. To nam
je zagotovo uspelo. Poleg tega pa smo bili še
rezultatsko lepo nagrajeni za pridno delo in
smo tako osvojili pokal.«

GRAJSKE NOVICE
Za vse informacije smo na voljo na
elektronskem naslovu info@kmn-sevnica.si
in številki 040 661 847 (Denis). Vse o našem
klubu pa lahko preberete na spletni strani
www.kmn-sevnica.si.
Vir : KMN Sevnica

SEVNIČANKE BLESTELE
V ŠAHU
V soboto, 9. aprila, je na Ptuju potekalo
osnovnošolsko
ekipno
šahovsko
tekmovanje, na katerem so sodelovali tudi
deklice in dečki Osnovne šole Sava Kladnika
Sevnica. Dosegli smo izjemen rezultat, saj so
deklice v kategoriji do 15 let postale državne
prvakinje. Ekipo naše šole so zastopale Tjaša
Jesih, Teja Jesih in Klara Štigl.

pritekla na
6. mesto
in kar za
minuto
izboljšala
l a n s k i
rezultat.
Med člani
je 4. mesto
zasedel
Matej Tisu.
V ŠD Blanca pa sta državni prvakinji postali
odlični atletinji Ajda Budna med mlajšimi
deklicami in Kiara Blatnik med deklicami
U14. Nika Radej je v isti kategoriji pritekla na
2. mesto in postala državna podprvakinja.
Aljaž Moškon je med dečki zasedel 5.
mesto. Pohvale gredo tudi Nini Radej, ki se
zahtevnosti proge ni ustrašila in si je okrog
vratu nadela bronasto kolajno v kategoriji
U12.
V Novem mestu je potekal 22. novomeški
tek, ki sta se ga udeležila sevniška atleta.
Jakob Černe je med mlajšimi pionirji zasedel
2. mesto. Miha Povšič pa je pritekel na
3. mesto v svoji kategoriji, absolutno pa
zasedel zelo uspešno 5. mesto.
Vir: AK Sevnica

Zmagovalna ekipa

ROKOMETNE NOVICE

Pohvala tudi dečkom, ki so bili v nepopolni
ekipi, za uspešen rezultat do 12 let ter
zahvala mentorju Martinu Povšetu. Lepo in Aprila je bil tekmovalni del rokometne
v ponos nam je stati na odru za zmagovalce. sezone 2021/2022 v polnem teku. Vse naše
selekcije se borijo v zaključnih tekmah, ki jih
Vir: OŠ Sava Kladnika Sevnica bodo na koncu postavile na lestvico uspehov
v svojih kategorijah.
»To leto je bilo za nas polno izzivov in tudi
lepih trenutkov. Bili smo ekipa. Matej
Zakšek je bil v letošnji sezoni odločilni USPEŠEN KONEC
člen pri zmagoslavju. Sevnica ima ekipo,
ki je vredna zaupanja lokalne skupnosti. TEDNA ZA ATLETE
Sevnica je mesto futsala. Rad bi se zahvalil SEVNIŠKO-BLANŠKE
sponzorjem, igralcem, trenerjem, upravi in
vsem zanesenjakom, ki so namenili svojo NAVEZE
energijo in čas za KMN Sevnico. Brez vas
nam ne bi uspelo,« pa je dodal predsednik
Drugi konec tedna aprila je ponujal pestro Tokrat velja izpostaviti dvoje. Najprej
kluba Marko Kotar.
paleto atletskih tekmovanj, na katerih so naj omenimo, da so se fantje in deklice v
Sezono so zaključile tudi naše članice. Ob nastopali atleti AK Sevnica in ŠD Blanca.
tretji triadi Osnovne šole Sevnica uvrstili
koncu sezone so prejele nagrado za fair play V Murski Soboti je potekalo Prvenstvo v zaključno rokometno tekmovanje v
Slovenije v krosu. Barve AK Sevnica so Sloveniji. To je zagotovo znamenje dobrega
minule sezone ženske futsal lige.
Konec futsal sezone tudi za mladinske zastopali Jakob Černe, ki je med pionirji dela osnovnošolskih učiteljev športne
selekcije, sledi nadaljevanje spomladanskega U14 pritekel na 8. mesto, ter Tjaš Pelko in vzgoje in trenerjev v Rokometnem klubu
Miha Povšič, ki sta vsak v svoji kategoriji Sevnica. Drugi pomembni dogodek, ki se je
dela nogometne lige.
zasedla 5. mesto. Tudi atleti ŠD Blanca so zgodil aprila, pa je uspešna udeležba naših
Selekciji U13 in U15 sta letos nastopali v dosegli zavidljive rezultate. Jan Dolmovič štirih selekcij na večjem mednarodnem
futsal ligi. Številne poškodbe in bolezni je z odličnim časom v kategoriji U14 osvojil turnirju v Rovinju. Ogromno odigranih
sta naši dve ekipi prikrajšali za uspešnejše naslov državnega podprvaka, Aljaž Moškon tekem, spoznavanje novih prijateljev, nove
uvrstitve. Selekcija U15 je na vzhodu zasedla je zasedel 18. mesto. Kiara Blatnik je v dogodivščine… Vse to so še kako pomembne
5. mesto in tako za eno mesto zaostala od kategoriji U14 zasedla 5. mesto, Nika Radej izkušnje za nadaljnje življenje.
uvrstitve v zaključne boje. Selekcija U13 pa pa 15. mesto. Med pionirji U16 sta Urban Naj še omenimo, da v klubu že pripravljamo
se je morala posloviti po dveh odigranih in David Slemenšek pritekla na 13. in 22. smernice za novo sezono, ko bomo poleg
tekmah v zaključnih bojih. Fantje so tako mesto.
nekaterih organizacijskih sprememb še
imeli možnost tekmovanja tudi v zimskem Na Bukovici je bilo Prvenstvo Slovenije v intenzivneje sistematično pristopili h
obdobju, in to je seveda najbolj pomembno. gorskem kronometru. Sevniško-blanška kakovostnim treningom.
V marcu pa smo začeli igrati tudi v ligi MNZ naveza se lahko pohvali s kar tremi naslovi Več o dogajanju v Rokometnem klubu
Celje, v kateri nastopamo s selekcijami U9, državnih prvakov. V AK Sevnica je postal Sevnica si lahko ogledate na Facebooku in
U11, U13 in U15. Če bi se želeli priključiti državni prvak Maj Repovž v kategoriji Instagramu kluba.
vadbi najpopularnejše igre na svetu, vas U16, Mark Repovž pa je v kategoriji U12
vljudno vabimo, da se nam pridružite.
Vir: Rokometni klub Sevnica
postal državni podprvak. Nika Tisu (U16) je
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V OŠ BOŠTANJ PRI
INTERESNI DEJAVNOSTI
MNOŽICA MLADIH
VADI JU JITSU Z
IPPONOM
Na OŠ Blanca že od leta 1994 deluje
vadbena skupina, v kateri učenci spoznavajo
prve športne veščine JU JITSA in JUDA.
Mladi učenci iz vrtca in na nižji šolski stopnji
do vključno 4. razreda, v času interesne
dejavnost po pouku redno obiskujejo
športne urice. Trenerji DBV IPPON Sevnica
jim v tistem času podajajo skozi igre,
osnovna znanja borilnih športov.

Pregled uvrstitev tekmovalcev KBV Sevnica
Športne borbe:
1. mesto Aljaž Rutar, dečki +40 kg
2. mesto Sven Urh, dečki -40 kg
2. mesto Maksimiljan Stopar, dečki -35 kg
3. mesto Tilen Požun, dečki +40 kg
3. mesto Anže Kermc, ml. kadeti -45 kg
5.–6.mestoGašperSladič,ml.kadeti+45kg
S tekmovanja je poročal Jurij Orač.

SEDEM MEDALJ
SEVNIŠKIM
KICKBOKSARJEM

V soboto, 9. aprila, so se v Trebnjem za naslove
državnih prvakov pomerili tekmovalci in
tekmovalke v disciplinah light contact in kick
light. Prvenstva so se udeležili tudi sevniški
kickboksarji, vodila pa sta jih Marko Stopar
in Branko Ristić. Po številčnosti, še bolj pa
po prikazani kakovosti borb, so izstopali
predvsem slovenski reprezentanti, ki so
Mladi ippončki v ju jitsu osvojili največ naslovov državnih prvakov.
Naslova državnega prvaka smo se letos
Pretekli petek 15.4.2022 so učenci preverjali
razveselili tudi v našem taboru. Osvojili smo
svoja znanje in sposobnosti v parternem
še tri srebrne in tri bronaste medalje.
tekmovanju. Na koncu so se izredno veselili
diplom, ki so jim bile podeljene za športne
dosežke.
Miran Grubenšek

ROGAŠKA SLATINA
KARATE OPEN
Sevniški karateisti so bogatejši za 5 novih
medalj. Medtem ko so njihovi starejši
klubski kolegi dan prej uspešno nastopili
na državnem prvenstvu v kickboksingu v
Trebnjem, so Sven Urh, Maksimiljan Stopar,
Tilen Požun, Aljaž Rutar, Gašper Sladič
in Anže Kermc, pod taktirko glavnega
trenerja Jurija Orača, nastopili na odprtem
karatejskem turnirju Rogaška Slatina Open.

Iskrene čestitke vsem nastopajočim in
zahvala dolgoletnemu pokrovitelju KOOP iz
Brežic, sevniškemu podjetju Tanin Sevnica
in El-Proju Damjana Božiča iz Sevnice za
izkazano pomoč pri udeležbi na državnem
prvenstvu v kickboksingu.
Končna uvrstitev članov KBV Sevnica na DP
v kick lightu 2022:
Starejši kadeti
2. mesto Jan Klemenčič, -63 kg
3. mesto Matic Grilc, -69 kg
Mladinci
3. mesto Aleksej Malevanov, -63 kg
Člani
3. mesto Urh Oset, -69 kg
2. mesto Jan Polak, -79 kg
1. mesto Marko Ristić, -89 kg
2. mesto Nik Pavič, -89 kg

Maj Repovž in Kiara Blatnik, ki sta prejela
priznanje za najboljša gorska tekača za
leto 2021 na prireditvi Športnik leta občine
Sevnica, pa plaketo za perspektivna
športnika, sta osvojila prvi lovoriki v tem letu.
Maj (AK Sevnica) je nastopil na najdaljši progi
z razdaljo 3,5 kilometra z višinsko razliko 444
metrov in suvereno slavil s časom 00:19:14
ter osvojil državni naslov v kategoriji do 16
let. Kiara (ŠD Blanca) si je na srednji progi z
razdaljo 1,1 kilometra z višinsko razliko 175
metrov pritekla naslov državne prvakinje
pred klubsko kolegico Niko Radej, ki je
postala državna podprvakinja v kategoriji
U14. Na enaki
razdalji je Jan
Dolmovič (ŠD
Blanca)
svoj
lanski rezultat
popravil za več
kot
minuto
in zasluženo
postal državni
podprvak
Ekipa izvrstnih atletov
(U14).
Piko na i odličnim rezultatom je dodala še
najmlajša gorska tekačica Nina Radej (ŠD
Blanca), ki si je na najkrajši progi z razdaljo
0,7 kilometra z višinsko razliko 70 metrov
pritekla 3. mesto pokala Slovenije.
Vir: ŠD Blanca

PRVENSTVO OSNOVNIH
ŠOL V JU JITSU, 1. KROG
Dne 25. marca je DBV IPPON Sevnica v
sodelovanju s KŠTM Sevnica organiziral 1.
kolo prvenstva osnovnih šol občine Sevnica v
ju jitsu. Tekmovanje je potekalo v športnem
domu v Sevnici in se ga je udeležilo več kot
50 mladih tekmovalcev.

Vir: KBV Sevnica

Tekmovanje je potekalo v nekontaktnem
karateju, naši mladi karateisti pa so se kar
petkrat zavihteli na zmagovalne stopničke.
Naši najboljši posamezniki so bili tokrat
nedvomno Sven Urh, Maksimiljan Stopar
in Aljaž Rutar, saj so se z odličnimi borbami
uspešno borili vse do finala in na koncu
dosegli 1. in 2. mesto. Tudi preostali naši
mladi športniki so prikazali zadovoljivo
raven pripravljenosti.

KIARA IN MAJ
NOVA, STARA
DRŽAVNA PRVAKA
V GORSKEM TEKU

Tekmovalke in tekmovalci 1. kroga prvenstva v ju jitsu

Po izvedenem 1. krogu je trenutni vrstni red
na lestvici: 1. mesto OŠ Boštanj, 2. OŠ Sava
V prelepem sobotnem vremenu je 26. marca Kladnika Sevnica, 3. mesto OŠ Blanca, 4.
potekala 26. izvedba Teka k sv. Primožu, mesto OŠ Raka (kot gostujoča ekipa)
ki je štela za prvenstvo Slovenije in pokal
Slovenije v gorskih tekih GOR.
Miran Grubenšek
maj 2022
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TO SEM JAZ
Pustite nam ta svet
nedolžen in drugačen.
Naj vsak, ki vanj je ujet,
bo pristen, nepopačen.
Dušan Velkaverh

Pa smo jo le dočakali. Pomlad. Toplo in
cvetočo. Odprli smo okna in v šolo spustili
prijetne zvoke ptičjega petja. Vsi smo postali
bolj sproščeni, veseli, nasmejani in v takem
razpoloženju smo se pripravljali na naš težko
pričakovani koncert.
Letos smo v OŠ Ane Gale Sevnica že drugič
pripravili dobrodelno prireditev, s katero
smo se v petek, 1. aprila, predstavili v sevniški
kulturni dvorani. Vsi učenci so pod vodstvom
svojih mentorjev več tednov navdušeno
pripravljali in pilili svoje nastope. V zadnjem
mesecu smo svoje točke predstavili drug
drugemu in pod mentorstvom učiteljice
Nataše sestavili končno podobo naše
prireditve. Ni vedno vse teklo gladko, a z
dobro voljo smo premagovali večje in manjše
težave in komaj čakali, da se predstavimo.
Na odru smo risali, peli, plesali in igrali. Vsak
od nas je prispeval svoj delček v mozaiku
prireditve To sem jaz. Bili smo res mi – veseli,
nasmejani, ponosni, pa tudi malo prestrašeni
v napetem pričakovanju – ali nam bo uspelo.
In, ja. Uspelo nam je. Navdušili smo gledalce
in ti so nas nagrajevali z aplavzom že med
nastopi, kar nas je dodatno motiviralo, da
smo se še bolj potrudili. Pozabili smo na
tremo in na odru zares uživali.

Foto: Smilja Radi

Na prireditvi smo predstavili tudi nagrajence
natečaja Anica. Z njim želimo ljudem
približati tematiko socialne izključenosti.
Natečaj je bil prvič razpisan v šolskem
letu 2020/2021, ko je bil častni pokrovitelj
predsednik države Borut Pahor. Letos je na
natečaj prispelo 178 del. Strokovna komisija
je izbrala 11 prispevkov in jih nagradila s
čudovitimi kipci.
Naš koncert se je končal s pesmijo. Ponosno
smo jo zapeli in se z njo zahvalili vsem, ki
so prišli na naš nastop, nas spodbujali, nam
darovali ali kako drugače pomagali, da je
prireditev uspela.
Hvala vam, mi pa se že veselimo našega
naslednjega druženja.
Vir: OŠ Ane Gale Sevnica
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66. SKUPŠČINA
GASILSKE ZVEZE
SEVNICA
Po letu premora zaradi razmer ob epidemiji
je 29. marca v Kulturni dvorani Sevnica
potekala 66. skupščina Gasilske zveze
Sevnica. Programska in finančna poročila
za leto 2021 sta navzočim predstavila
predsednik zveze Vinko Knez in poveljnik
Gašper Janežič.

SLAVNOSTNA
RAZGLASITEV
GASILSKE OLIMPIJADE
V SEVNICI
Tudi v Sevnici so 8. aprila ob 18. uri
predstavniki gasilske organizacije slovesno
izobesili zastavo Gasilske olimpijade Celje
2022 kot simbolno dejanje točno 100 dni
pred slovesnim odprtjem s prižigom ognja
Gasilske olimpijade Celje 2022.

V letu 2021 so gasilska društva intervenirala
v 176 primerih, pri čemer je intervencijsko
sodelovalo 1300 operativnih gasilcev. Gasilci
so vse intervencije opravljali strokovno,
skladno s pravili in načrti gasilske službe ter
Prireditev bo potekala od 17. do 24. julija,
z razpoložljivo gasilsko tehniko in opremo.
Sevnico pa bo zastopala ekipa članov A
Med tehničnimi posodobitvami preteklega Prostovoljnega gasilskega društva Poklek.
leta je bila nabava novega vozila za prevoz
Vir: Občina Sevnica
na intervencije in za druge prevoze v sklopu
delovanja sevniške gasilske zveze. Na ravni
gasilske zveze je bila zaradi poteka uporabne
dobe zamenjana večina jeklenk za izolirne ZA POMOČ UKRAJINI
dihalne aparate. Največja načrtovana
investicija pa bo nabava vozila za reševanje
z višin in globin. Gasilska zveza Sevnica je Na šolah in vrtcih sevniške občine so
k nabavi pristopila skupaj z Občino Sevnica nesebično pristopili k zbiranju humanitarne
kot nosilko in tudi sosednjo Občino Radeče. pomoči za Ukrajino, pridružila se je tudi
krajevna organizacija Rdečega križa Boštanj.
Redno
strokovno
usposabljanje
in Nabor pomoči, ki je bil res velik, so skupaj
izobraževanje gasilcev je potekalo kljub zbrali, razvrstili, popisali in v škatle razvrstili
drugačnim možnostim za delo. Tekmovanj prostovoljci sevniškega in boštanjskega
na ravni zveze zaradi zdravstvenih razmer Rdečega križa, palete in folijo za pravilno
ni bilo, se je pa pet ekip udeležilo državnega logistično odpremo je zagotovila Občina
gasilskega tekmovanja, na katerem je Sevnica, prostovoljno pomoč pri nalaganju
ekipa članov A Prostovoljnega gasilskega palet pa podjetje Gradnje.
društva Poklek osvojila 7. mesto in se s tem
uvrstila na izbirno tekmovanje za gasilsko
olimpijado, ki bo letos v Celju.
Pregledu preteklih aktivnosti je sledila
predstavitev programa dela in finančnega
plana za leto 2022. Kot delegat Gasilske
zveze Sevnica za plenum Gasilske zveze
Slovenije je bil izvoljen Vinko Knez. Podeljeni
pa sta bili tudi priznanji oziroma odlikovanji.
Marjo Gulič je prejel gasilsko odlikovanje III.
stopnje, poveljnik II. sektorja Karel Tomažin
pa gasilsko odlikovanje – plamenico II. Zbrana humanitarna pomoč je bila
stopnje.
odpremljena aprila, logistično pa jo je Uprava
Navzoče je pozdravil in se za odlično delo Republike Slovenije za zaščito in reševanje
celotne gasilske organizacije zahvalil župan najprej posredovala v Logistični center Roje,
Srečko Ocvirk. Za požrtvovalno delo med nato pa v Ukrajino. V Posavju gre za prvo
epidemijo se je vsem zahvalil tudi namestnik tovrstno organizirano humanitarno akcijo
poveljnika štaba Civilne zaščite občine v pomoč tej državi v skupnem sodelovanju
Sevnica Borut Simončič. V imenu Gasilske Rdečega križa, Uprave Republike Slovenije
zveze Slovenije je navzoče nagovoril regijski za zaščito in reševanje ter Občine Sevnica.
poveljnik Gašper Janežič.
Vir: Občina Sevnica

Vir: Občina Sevnica
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Turnirja sta se poleg sevniškega združenja
udeležili ekipi OZVVS Brežice in OZVVS
Krško.
Na turnirju so se prvega mesta razveselili
Sevničani, ki so prepričljivo zmagali z
doseženimi 5490 točkami za drugouvrščeno
ekipo OZVVS Brežice s 4456 točkami in
Po dveh letih epidemije je ponovno potekal tretjeuvrščeno ekipo OZVVS Krško s 4296
blagoslov koles in kolesarjev na Šmarčni z točkami.
množično udeležbo.
OZVVS Sevnica se je poleg ekipne zmage
veselila tudi prvih treh najboljših rezultatov
med posamezniki: Bojan Sorčan (1636 točk),
Vlado Cizl (1324 točk) in Franci Selak (1322
točk). Zmagovalna ekipa je prejela zasluženi
pokal, prvi trije posamezniki pa medalje.

8. BLAGOSLOV
KOLESARJEV NA
ŠMARČNI

#PIJEMMODRO
Pod sloganom #pijemmodro se bodo že
maja v Sevnici zvrstili dogodki, ki bodo
napovedali 12. festival modre frankinje
9. junija na sevniškem gradu.

Oskar Zoran Zelič, OZVVS Sevnica

Pomlad je čas za nove začetke, med drugim
tudi za novo kolesarsko sezono. Pred
osmimi leti smo v KD Sevnica v sodelovanju
s krajani Šmarčne in župnijo Boštanj začeli
blagoslov kolesarjev. Dogodek poteka v
idiličnem okolju ob čedalje bolj obljudeni
posavski kolesarski poti, pri novi cerkvi
Marije pomočnice na Šmarčni. V nagovoru
je bil namen opomniti udeležence na varno
in strpno rabo prometnih površin, naj si
bo to rekreacija, nujna pot ali igra. Župnik
Fonzi Žibert je opravil obred s priprošnjami
zavetnikom za varen prihod domov z vsake
opravljene poti in blagoslov. Kolesarji
so dobili spominsko nalepko in cvetno
nedeljsko butarico.
Obred je pospremil pevski zbor KD Sevnica,
za tem je bilo na vrsti krajše druženje s
Šmarčani pri gasilskem domu PGD Šmarčna.
Dogodka se je udeležilo 120 kolesarjev, tudi
veliko najmlajših.

SEVNIŠKE
MAŽORETKE ZNOVA
NA TEKMOVALNEM
PARKETU

V soboto, 12. marca, je v Športni dvorani
Podčetrtek potekal ADA pokal 2022.
ADA je skupina mažoretnih skupin iz treh
držav – Bosne in Hercegovine, Hrvaške in
Slovenije. Pokalnega tekmovanja smo se
sevniške mažoretke udeležile v formacijah
in tudi neformacijah, v katerih mažoretke
nastopimo kot solistke ali pari.
Po skoraj dveletnem premoru zaradi
epidemije je bilo to za nas prvo tekmovanje
v pravem pomenu te besede, zato smo na
svoje dosežke še posebno ponosne.
V kategoriji solo kadet sta tekmovali dve
naši dekleti. Pia Tabak je zasedla 6. mesto,
Neža Žveglič pa je za las zgrešila stopničke
Robert Kosaber
in se uvrstila na 4. mesto.

TURNIR V PIKADU
POSAVSKIH
VETERANSKIH
ZDRUŽENJ V SEVNICI
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Sevnica (v nadaljevanju OZVVS)
je v soboto, 12. marca, v prostorih združenja
organiziralo turnir v pikadu posavskih
veteranskih združenj.
Turnir je bil načrtovan že lani v počastitev
občinskega praznika, vendar je bil zaradi
razmer ob covidu-19 izveden šele letos.

Zmagovalna ekipa OZVVS Sevnica na turnirju v
pikadu (z leve Vlado Cizl, Bojan Sorčan, Franci Selak in
Franc Dobovšek)

Dne 6. maja bo desetčlanska strokovna
komisija na Posestvu Krakovo ocenila
modre frankinje. Najvišje uvrščeni v petih
kategorijah – modra frankinja aktualnega
letnika, starejše, rose, penine in predikati
– bodo razglašeni 25. maja na osrednji
prireditvi
mednarodne
strokovne
konference v kulturni dvorani v Sevnici, ki
bo med 24. in 26. majem.

Na njej bomo gostili velika imena vinskega
sveta – vinske kritike, pridelovalce, enologe,
Hana Mustar in Julija Hahn sta se pomerili v sommelierje, znanstvenike in profesorje,
kategoriji par kadet in dosegli 3. mesto. Prav razpravljali pa bodo o modri frankinji, njenih
tako sta se na 3. mesto uvrstili Zala Elizabeta prednostih in priložnostih.
Ramovš in Hana Vukalić, tekmovali pa sta v
najstarejši skupini deklet, senior. V kategoriji
par senior pompom pa sta sodelovali Larisa
Očko in Tajda Župevc ter si priplesali 2.
mesto.
Za skupino kadet je bilo to prvo tekmovanje
takšnega spektra. Svojo točko so odplesale
več kot odlično in si s tem zaslužile 2. mesto.
Mažoretke Sevnica se zahvaljujemo vsem
staršem, navijačem in seveda trenerkam.
Veselimo se vseh nastopov, ki nas čakajo,
pripravljamo pa se že na drugo tekmovanje Vabljeni, da sledite informacijam na spletni
letos – državno prvenstvo, ki bo maja v strani www.modra-frankinja.com in
postanete del tega velikega dogodka.
Brežicah.
Larisa Očko

Annemarie Culetto, KŠTM Sevnica

maj 2022
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Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

sreda, 20. 4.,
ob 15.00 - 16. 5.
ponedeljek, 2. 5.,
ob 10.00
torek, 3. 5.,ob 8.00
– 31. 5.
torek, 3. 5.,
ob 8.00 – 31. 5.
torek, 3. 5.,
ob 14.00
torek, 3. 5.,
ob 17:30
sreda, 4. 5.,
ob 14.00
sreda, 4. 5.,
ob 17.00
sreda, 4. 5.,
ob 18.00 - 31. 5.
četrtek, 5. 5.,
ob 15.00
četrtek, 5. 5.,
ob 17.00
petek, 6. 5.,
ob 15.00
petek, 6. 5.,
ob 17.00
petek, 6. 5.,
ob 17.00 - 8. 5.
petek, 6. 5.,
ob 20:30
sobota, 7. 5.,
ob 8.00
sobota, 7. 5.,
ob 8.00
sobota, 7. 5.,
ob 10.00
sobota, 7. 5.,
ob 17.00
sobota, 7. 5.,
ob 18.00
sobota, 7. 5.,
ob 18.00
sobota, 7. 5.,
ob 20:30
ponedeljek, 9. 5.,
ob 14:30
ponedeljek, 9. 5.,
ob 15:30
torek, 10. 5.,
ob 14.00
torek, 10. 5.,
ob 15:30
torek, 10. 5.,
ob 17:30
sreda, 11. 5.,
ob 17.00
sreda, 11. 5.,
ob 18.00 – 31. 5.
četrtek, 12. 5.,
ob 15.00
petek, 13. 5.,
ob 9.00 - 15. 5.
petek, 13. 5.,
ob 14:30
petek, 13. 5.,
ob 17.00
sobota, 14. 5.,
ob 18.00
nedelja, 15. 5.,
ob 10.00
nedelja, 15. 5.,
ob 15:15

Vpis novih učencev v Glasbeno šolo Sevnica
za š. l. 2022/2023

Glasbena šola Sevnica

Glasbena šola sevnica

Tradicionalni 31. gorski tek na Lisco

Orehovo

Berg-lauf Lisca Sevnica, 051 437 536

Razstava s poličke - Rudi Stopar

Pisarna JSKD in ZKD
Sevnica

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Fotografska razstava
v preddverju Trškega dvorca v stari Sevnici

Preddverje Trškega dvorca v JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica
stari Sevnici

MC Kuharija: Vaflji

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan gasilcev: obisk PGD Sevnica

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupina za starše z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Okno Radogost, zbirka ogled,
delo srbskega slikarja Save Stojkova

Grad Sevnica

Rudi Stopar in KŠTM Sevnica

Turnir dvojic - kineckt sport

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

RINGARAJA - Revija predšolskih in mlajših šolskih
otroških pevskih zborov občine Sevnica 2022

Kulturna dvorana Sevnica

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Izdelovanje e-voščila

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Razstava Grafike, odtisi - Igor Ravbar iz Ljubljane

Grad Sevnica

Igor Ravbar in KŠTM Sevnica

Slikarska delavnica z Nikom Anikisom - Upodobitev živali

Grad Sevnica

Nik Anikis Art in KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

KOLOFEST 2022

Sevnica

KŠTM Sevnica

Mesečni sejem v Sevnici

Trg svobode

KŠTM Sevnica

Pohod azaleja na Vrhek

Tržišče,
pri pletenki velikanki

TD Tržišče

Robert Osterman, predstavitev knjige Sadež zdravja

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koncert MePZ Lisca Sevnica in MePZ Slovenski dom KPD
Bazovica Reka

Kulturna dvorana Sevnica

KD MePZ Lisca Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan Evrope: Nagradni kviz

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Lekos galerija Ana

OZ Rdečega križa Sevnica Inf.in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

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

Lekos galerija Ana

OZ Rdečega križa Sevnica Inf.in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

Tai Chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupina za starše z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

maj 2022

Razstava literarnih del avtorjev iz krajevne skupnosti Krmelj Galerija Krmelj

KUD in turistično društvo Svoboda Krmelj

Socialne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Razstava ročnih del

Prostori Aktiva kmečkih
žena Tržišče

KD Svoboda Krmelj, sekcija Sončnice

Družabne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Predstavitev knjige o sprejemnanju drugačnosti: Zmorem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Access Bars delavnica s certifikatom

Novi grad

mag. kemije Saša Rešeta 031 430 188,
info@prebudi.se

Lov na zaklad

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Koledar prireditev

GRAJSKE NOVICE
Datum in ura

Prireditev

Kje?

Organizator - informacije

ponedeljek, 16. 5.,
ob 14:30
ponedeljek, 16. 5.,
ob 15.00
torek, 17. 5.,
ob 14.00
torek, 17. 5.,
ob 17:30
sreda, 18. 5.,
ob 14.00
sreda, 18. 5.,
ob 17.00
četrtek, 19. 5.,
ob 15.00
petek, 20. 5.,
ob 20:30
sobota, 21. 5.,
ob 15.00
sobota, 21. 5.,
ob 16.00
sobota, 21. 5.,
ob 18.00
sobota, 21. 5.,
ob 20. 00
sobota, 21. 5.
ob 20:30
ponedeljek, 23. 5.,
ob 15.00
torek, 24. 5.,
ob 15.00
torek, 24. 5.,
ob 17:30
sreda, 25. 5.,
ob 9.00
sreda, 25. 5.,
ob 17.00
četrtek, 26. 5.,
ob 15.00
sobota, 28. 5.,
ob 9.00
sobota, 28. 5.,
ob 18.00
ponedeljek, 30. 5.,
ob 15.00
torek, 31. 5.,
ob 17:30

Skupinski dvoboj

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Izpit iz prve pomoči

Predavalnica RK Sevnica

OZ Rdečega križa Sevnica Inf.in prijave na
07 81 65 070 in sevnica.ozrk@ozrks.si

MC kuharija: rižota

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Svetovni dan muzejev: voden ogled Sevniškega gradu

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Skupina za starše z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Socialne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Turnir v ročnem nogometu

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

"Skupaj se znajdemo mi" Srečanje pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž občine Sevnica 2022

Dolinškov kozolec
na Šmarčni

JSKD OI Sevnica in ZKD Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

VEJŽDE ŽUR

Športni Dom Sevnica

Študentski klub Sevnica

Večerni obisk gradu Sevnica in srečanje z grofico Mathilde

Grad Sevnica

KŠTM Sevnica

Besedne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Mislim modro: mednarodna konferenca o modri frankinji

Kulturna dvorana Sevnica

KŠTM Sevnica in Univerza Nova Gorica

Skupina za starše z dojenčki

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Socialne igre

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

18. Rokometni turnir veteranov in veterank - Sevnica 2022

Športna dvorana Sevnica

Veteranski rokometni klub Sevnica

Mladinska gledališka musical skupina

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Igre na prostem

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Tai Chi

Mladinski center Sevnica

KŠTM Sevnica

Vabljeni
na prireditve
in
dogodke
OBVESTILO O PODALJŠANEM ČASU URADNIH UR UPRAVNE ENOTE SEVNICA
Zaradi povečanega števila menjav osebnih dokumentov Upravna enota Sevnica, začasno
za oddajo vlog za osebne izkaznice, potne liste in vozniška dovoljenja, podaljšuje uradne ure:
Ponedeljek
7.00-12.00 in
13.00-15.00

URADNE URE do 31. 5. 2022
Torek
Sreda
Četrtek
7.00-12.00 in
7.00-12.00 in
8.00-12.00 in
13.00-15.00
13.00-17.00
13.00-15.00
Naročanje ni potrebno.

Petek
7.00-13.00

Uradne ure za pridobitev
osebnih dokumentov
bodo tudi

v soboto, 14. maja 2022
do 8. do 12. ure.
Upravna enota Sevnica
maj 2022
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Utrip življenja

GRAJSKE NOVICE

AKTIVNOSTI
DI SEVNICA

RECEPTI

Srečanje pikadistov
Tudi letos je Društvo invalidov Sevnica
organiziralo srečanje pikadistov na pobudo
našega člana ob njegovem jubileju. Dogodek
je bil 9. aprila v prostorih OVVZS, izpeljali pa
smo prijetno srečanje v metu pikada. Želimo
si, da bi lahko spet izvajali vse aktivnosti po
programu, predvsem pa, da bi se člani lahko Naj grejejo noge in srca invalidov.Predaja odejic
družili. Ker rezultati niso pomembni, čeprav
je med nami tudi malo tekmovalnosti,
Neda in Brane Busar
je bilo našim članom v večje veselje, da
se spet lahko srečamo in poklepetamo o
vsakodnevnih dogodkih in tegobah, kar nam
STAREJŠI ZA STAREJŠE
je med epidemijo zagrnilo življenje.

PRAŽENA
TESTENA KAŠA

Nastrgano testeno kašo osušite poleti
PRAŽENA TESTENA KAŠA
na soncu, pozimi v topli pečici.
Nato
Nastrgano testeno kašo osuši poleti na soncu, pozimi
jo presej.
Drobno
porabi za jušno zakuho, zrnato rižev
jo presejte. Drobno porabite
za
jušno
na mast, v kateri si scvrla drobno zrezano čebulo. Nek
potresi s sladko papriko in zalij s slanim kropom ter p
zakuho, zrnato riževe debeline
pečici kakorstresite
pražen riž. Uporabljaj jo kakor riž in pon
…
na mast, v kateri se je scvrla
drobno
zrezana čebula.
POPARJENI ŠTRUKLJI

Nekoliko jo prepražite, potresite s sladko
papriko in zalijte s slanim kropom ter
pražite pokrito v pečici kakor praženi riž.
Uporabljajte jo kakor riž in ponudite k
obari ali solati.

Od 29. do vključno 31. marca je v hotelu
Delfin Izola potekalo letno izobraževanje
za koordinatorje in vnašalce podatkov
programa Starejši za starejše, udeležili pa
sta se ga tudi predstavnici programa iz DU
Sevnica.

Obvestila
Društvo invalidov Sevnica organizira izlet
v Mirno Peč na Slavkovo domačijo, in sicer
Letno izobraževanje Starejši za starejše
14. maja z odhodom iz AP Sevnica ob
10. uri. Cena izleta je 20,00 evrov, prijave Tudi tokrat je ZDUS oblikoval in izbral
aktualne teme programa, ki so bile nazorno
sprejemamo do zasedbe avtobusa.
predstavljene in so jih poslušalci tudi
DI Sevnica organizira od 18. do 23. komentirali. Najprej je bilo podano poročilo o
septembra jesensko letovanje v Šmarjeških delu programa v letih 2020 in 2021, poročilo
Toplicah.
pokrajinskih koordinatorjev in seveda trud
Prijave sprejemamo v pisarni društva, za nadgradnjo in izboljšavo programa.
prosim vas, da se čim prej prijavite, ker je
število sob in oseb omejeno. Vse nadaljnje Sledilo je predavanje o tegobi današnjih dni:
demenci starejših, nakar smo se udeležili
informacije boste prejeli ob prijavi.
BOPRO izobraževanja z izboljšavami in
Vir: Društvo invalidov Sevnica novostmi v letu 2022.

DELAMO S SRCEM
Nekaj mesecev že poteka vseslovenska
humanitarna akcija: izdelava volnenih odejic
za invalide, ki so na vozičkih v domovih
starejših občanov. Akcijo koordinira Nataša
Širić iz Zavoda Rajhenburške zanke. V njej
sodeluje več kot 20 spretnih kvačkaric
prostovoljk iz sevniške občine, zelo
aktivne so tudi nekatere članice Društva
upokojencev Sevnica. Do zdaj so izdelale
že več kot 100 odejic za domove starejših v
Sevnici, Impoljci in Trubarjev dom v Loki pri
Zidanem Mostu. Odejice so bile že podeljene
tudi domu starejših v Brežicah in Krškem.
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Z zanimanjem smo prisluhnili predstavnici
Telekoma na temo e-oskrba za varno
bivanje doma. Novosti bomo predstavili
vsem našim prostovoljcem, da bodo to
pomoč predstavili uporabnikom na terenu.
Govorili smo tudi o večnem problemu vseh
društev upokojencev –
pridobivanju novih prostovoljcev, čeprav
nas podpira tudi Diners Club, ki vsakega
prostovoljca nagradi z brezplačno članarino
za kartico Diners Club – prostovoljec.

POPARJENI ŠTRUKLJI
vlečeno testo
4 do 5 žlic masti
4 do 5 žlic ocvirkov
slan krop
Ob peki kruha naredite navadno vlečeno
testo in ga raztegnite, da bo tanko.
Poškropite ga z mastjo, lahko ga
potresete še z ocvirki. Nato ga zavijte,
zasučite v zvitek in dajte peči. S pečenih
štrukljev ometite moko, razrežite, zložite
kose v skledo, jih polijte s slanim kropom
in pokrijte.
Čez ¼ ure vodo odcedite in štruklje
zabelite z ocvirki.

’’Če hočeš hiteti, pojdi sam, če hočeš priti
daleč, pojdi v skupini.’’
(afriški pregovor)
Slavka Grilc

Društvo kmetic Sevnica - Aktiv Kmečkih žena Breg

Vir: JSKD OI Sevnica in Knjižnica Sevnica 2021 - Dnevi evropske kulturne dediščine inTeden kulturne dediščine - izbor receptov

Kopalni dan
Dne 14. aprila smo izvedli drugi kopalni dan,
tokrat v Termah Laško s 44 udeleženci. Pod
vodstvom socialne komisije in prevoznika
AP Novak smo se po triurnem kopanju
odpeljali proti domu v večernih urah.

Iz preteklosti v sedanjost

GRAJSKE NOVICE

VELIKONOČNA
KULINARIČNA
DELAVNICA

DVA VISOKA JUBILEJA

Na prvi aprilski
ponedeljek
smo članice
v topli pečici. Nato
ve debeline stresi
A k t i v a
koliko jo prepraži,
praži pokrito v
kmečkih žena
nudi k obari, solati,
Tržišče v naši
novi kuhinji
pripravile
kuharsko
Velikonočno
delavnico.
Nekatere so že prave mojstrice. Sočlanicam
so prikazale postopek od priprave
kvašenega testa do končne izdelave. Koščke
testa smo oblikovale v zajčke, ptičke,
pletenice, gnezda, pa tudi potico. Pri tem
smo se tudi malo nasmejale, saj se je kakšen
izdelek tudi ponesrečil. Pa nič zato,vaja dela
mojstra. Z znanjem,ki smo ga pridobile,
bodo marsikateri članici in njeni družini
polepšali praznike.

BREZDELNEŽ
Je takole dejal
fantič mlad:

Angela Trstenjak je 17. aprila praznovala
svoj 102. rojstni dan. Ob tej priložnosti so ji v
Domu upokojencev Sevnica, v katerem biva,
pripravili prijetno pogostitev.
Otroštvo je gospa Angela preživela v Vinci
pri Šmarjeti. Kot mlado dekle je delala in
živela v Nemčiji. Po vrnitvi v domovino si
je ustvarila življenje in družino v Sevnici.
Zaposlena je bila v Kopitarni in v Taninu,
skupaj z možem sta upravljala tudi grajsko
vrtnarijo.
Angela Trstenjak je najstarejša občanka
sevniške občine. Njen nasvet za dolgo
življenje je: Jej, kar želiš, in ne prepiraj se.

Nisem bahat,
pa tud' ne bogat,
znam pa prav dobro
punce goljufat.
V oblakih narišem
jim grad.
Zakaj bi zanj
moral garat'?
Nisem učen,
sem za uk bil prelen,
zdaj mi je pa vsako
delo problem.
Na socialno hitim,
pomoči tam dobim,
nato v senčici hladni
brezskrbno ležim.
Pivičko pijem,
cigarete kadim,
na breme države
prav super živim.
Zdravka Brečko

Fani Borštnar

RAZSTAVA
VELIKONOČNIH
PIRHOV V LOKI

Visok jubilej je 20. aprila praznovala tudi
gospa Marija Avguštin. Tudi njej so sodelavci
doma upokojencev pripravili sladko
presenečenje.

razpored obiskov

MAJ 2022

Po dveh letih je v sodelovanju Turističnega
društva Loka pri Zidanem Mostu in
podružnične osnovne šole Loka v kapeli sv.
Frančiška Ksaverija v Loki ponovno nastala
razstava velikonočnih pirhov.

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

Obema je ob visokem jubileju čestital tudi
sevniški župan Srečko Ocvirk.
Vir: Občina Sevnica

DAN

5.

ČETRTEK

6.

PETEK

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

Obiskovalci so si lahko dni med veliko soboto
in 27. aprilom polepšali z ogledom razstave, glede objave posamezne pesmi
katere osrednji del je predstavljalo tihožitje
velikonočnega zajtrka, manjkali niso niti
se odloča uredništvo.
elementi tedna pred veliko nočjo, piščančki,
raznorazne pisanice in velikonočne krušne
dobrote, ki so jih poleg osnovnošolcev
prispevali še članice Aktiva žena Loka in
Hvala za vaš prispevek.
posamezni krajani, družine. S tem se je vrnil
občutek povezanosti in praznovanja, kot 					
smo ga bili vajeni.
		
Uredništvo
Vir:TD Loka pri Zidanem Mostu

13.
ČETRTEK

17. TOREK

18.
SREDA

19.
ČETRTEK

POSTA JALIŠČE

ČAS

ŠMARČNA

12.50−13.20

LOG

13.35−14.00

TRŽIŠČE

12.00−13.00

KRMELJ

13.10−13.40

ŠENTJANŽ

14.25−14.55

BOŠTANJ

15.30−16.00

BLANCA

16.20−16.50

STUDENEC (POŠ)

8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO)

9.20−10.00

RAZBOR

11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ)

12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO - BREZOVO)

11.20−11.40

ZABUKOVJE

11.55−12.25

TRNOVEC

12.40−13.00

LONČARJEV DOL

13.15−13.35

TRŽIŠČE (OŠ)

7.45−8.15

KRMELJ (OŠ) - NOVA ŠOLA

8.25−9.10

KRMELJ (OŠ) - STARA ŠOLA

9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ)

10.40−11.40

LUKOVEC

12.05−12.35

BLANCA (OŠ)

12.50−13.50

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

maj 2022
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Oglasi
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VPIS V
GLASBENO ŠOLO
SEVNICA

šolsko leto 2022/2023

Ko se božič GLASBENA
zaiskri,
PREDŠOLSKA
VZGOJA (otroci l. 2017)
se
življenje
spremeni,
GLASBENA PRIPRAVNICA (otroci l. 2016)
se ti nasmeje,
do srca te ogreje. GLASBA
KLAVIR, VIOLINA, VIOLA,
VIOLONČELO, KITARA, HARFA,
SREČNO 2022
HARMONIKA, KLJUNASTA FLAVTA,
FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON,
ROG, TROBENTA, POZAVNA,
STREŠNIKI
TUBA,
EVFONIJ, CITRE in PETJE.
STREŠNA OKNA

STREŠNIKI
STREŠNA OKNA
KLEPARSKI IZDELKI
snegolovi, žlebovi, obrobe
IZOLACIJE
GIPS PLOŠČE
HIAB PREVOZI

NOV
v pr
O
oda
ji

KLEPARSKI IZDELKI

PRIJAVA
ZA VPIS
NOVIH
UČENCEV v š. l. 2022/2023
snegolovi,
žlebovi,
obrobe
je IZOLACIJE
mogoča od 1. aprila do 15. maja 2022
preko
GIPSSPLETNE
PLOŠČEPRIJAVNICE
naHIAB
spletni
strani Glasbene šole Sevnica.
PREVOZI

Vljudno vabljeni na DAN ODPRTIH VRAT
v soboto, 23. 4. 2022, ob 9.30 ali ob 11. uri
v Glasbeno šolo Sevnica.
Dobrodošli!

STREŠNIKI

Več informacij na gs-sevnica.si, 07/81 41 640.

2022

7

. 2022
maj
ZBOR:

8:00 – Radeče (Gostišče FLOSAR)

TRASA: 43 km

Radeče – Breg – Boštanj – Sevnica – Blanca –
– Grad Rajhenburg – Krško (KZ klet Krško)

Obvezna predhodna prijava:
do 30.4.2022 - odrasli 19,90 EUR, otroci (6-14 let) 9,90 EUR;
do 4.5.2022 - 24,90 EUR za odrasle; 9,90 EUR otroci (6-14 let):
Info in prijava: www.kstm.si; info@kstm.si; 051/215-111

SEVNICA

Organizator: KŠTM Sevnica Izvajalec: Kolesarsko društvo Sevnica

20
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Pomlad nas vabi
na naše vrtove.

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

Na Vrtnariji v Ribnikih in
Cvetličarni »Silva«
vam nudimo:

JUNIJ

Sadike balkonskega cvetja,
od 19. junija
enoletnic, trajnic,
ponedeljek ~ petek
semena in gomolje, zemljo,
lonce, okrasne posode,
sadike EKO zelenjave,
sobota ~ nedelja
seme EKO Amarant in ostalih semenarn.

12.00 - 19.00

8.00 - 19.00

Sedaj je čas, da prinesete svoja korita in posode
za poletno zasaditev. Vabljeni, da nas obiščete.

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

Grajski cevapcici, klobase ...
in slastna zorjena govedina,
izkljucno slovenskega
porekla.
kz-sevnica.si

JULIJ
~
AVGUST
ponedeljek ~ nedelja

PESKOKOP
AVTOPREVOZNIŠTVO
GRADBENA MEHANIZACIJA

8.00 - 19.00

Ponudba v peskokopu:
● gramoz - stena
● pesek za tampon
● pesek za drenažo
● pesek za beton in malto
● pesek za betonarne

AGM PUNGERČAR d.o.o., Malkovec 1b, 8295 Tržišče, 031 642 256
info@agm-pungercar.si, www.agm-pungercar.si

JUNIJ ~ JULIJ ~ AVGUST
PREDPRODAJA SEZONSKIH KART POPUST - 10%
od 3. 5. 2022 (možnost koriščenja bona21)
v Doživljaju, TA Posavje - Glavni trg 19, Sevnica - 07 81 65 462
(ugodnosti za društva in podjetja)
maj 2022
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Razvedrilo

GRAJSKE NOVICE
GONIČ S
POPOTNIK KRATKO ALI
Z BISAGO RESASTO
DLAKO

GRŠKA
BOGINJA
NESREČE

MUČENEC

NEMŠKI
FILMSKI
REŽISER
(FRITZ)

HELEBRISANJE NISTIČNI
Z BRISAČO DIDAKTIČNI
PESNIK

SMUČARSKI TEK
S PUŠKO
ROMUNSKI
PISATELJ
(PANAIT,
1884-1935)
PREBIVALEC
STEPE
ODRSKA
PREDSTAVA

ANTON
RAMOVŠ
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NIKANDER: starogrški poet, MELANTERIT: železova galica, SCIPION: rimski vojskovodja, KERE: duhovi smrti
Pravilno rešena gesla, rešitve, ime in naslov pošljite na dopisnicah ali na e-naslov najpozneje do 15.5.2022 na:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica | grajske.novice@kstm.si
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GRAJSKE NOVICE

VICOTEKA
Ženitev
“Slišal sem, da si se oženil!”
“Ne, nisem se!”
“Zakaj pa ne?”
“Njeni so bili proti temu!”
“In? Sta jih kar ubogala?”
“Ja, veš, njen mož in otroci niso dali miru, pa jim je
popustila.”

Koncert
“Dolgo te že nisem videl na abonmajskem
koncertu. Kako to?”
“Hodim k ženi tistega violinista Majerja, saj ga le
takrat, ko je koncert, ni doma.”

IZREK ZA LEPŠI DAN
Ne trdi, da življenje nima smisla,

ko pa vedno lahko osrečiš človeka,
ki ga ljubiš, s tem pa tudi sebe.

		

(Henry-Milon de Montherlant)

POVEŽITE IN POBARVAJTE
kdo maha pomladi v pozdrav?

Pet prejetih rešitev bomo nagradili.

REŠITEV KRIŽANKE iz prejšnje številke je:
MILA KUNIS

UGANKA
za brihtne glavce

Izžrebani so bili:
1. nagrada: Nina Pusovnik, Partizanska 44, 8290 Sevnica
2. nagrada: Simon Ržen, Okroglice 42, 1434 Loka pri Zidanem Mostu
3. nagrada: Gordana Šeško, Krulejeva 19, 8290 Sevnica

Svojim zelenim sestricam se zdi enaka,
a za srečo ni prava vsaka!

NAGRADE ZA MESEC MAJ

iz prejšnje številke

1. nagrada: sevniška pica, ki jo podarja Pizzeria Rondo,
Planinska cesta, 8290 Sevnica,
2. nagrada: majčka in rokovnik, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica
3. nagrada: praktična nagrada, ki jo podarja KŠTM Sevnica,
Glavni trg 19, 8290 Sevnica

Izžrebanka:

SKRIVNI KOTIČEK – ALI PA TUDI NE
se nahaja na naslovnici (fotografija spodaj).

Kateri dogodek napoveduje slika?

Rešitev uganke za brihtne glave
rezervno kolo

Darja Deželak, Pot na zajčjo goro 15, Sevnica

Rešitev skrivnega kotička
iz prejšnje številke je:

Spomenik se nahaja v Šentjanžu, na trgu v vasi,
obeležuje pa boj Milana Majcna in Jančija Mevžlja.

Izžrebanka:

Anja Starc, Log 112, 8294 Boštanj
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LISCA

Prvi maj
Lesoton premazi za les so delani po originalni
recepturi, ki omogoča globoko vpijanje, dihanje,
dolgotrajno zaščito, ne poka, se ne lušči ter
zagotavlja zelo enostavno obnovo lesa.

ob 11. uri

Proslava

(Zveze svobodnih sindikatov Slovenij)

ob 13. uri

MIRAN RUDAN & Design
(ekipa Tončkovega doma)

ob 16. uri

Ansambel JARICA

(ekipa Tončkovega doma)

Avtobusni prevoz
do pohodniških izhodišč
in za vse obiskovalce do Lisce

https://lisca-dom.com
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Savska cesta 24 | 8290 Sevnica
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